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ประสบการณ์จากประเทศท่ีเป็นชาติการค้าชั้นน�าของโลก

หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน แสดงให้

เห็นว่า ภาคธุรกิจที่เข้มแข็งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ

ความส�าเร็จสู่การเป็นชาติการค้า ความเข้มแข็งของภาค

ธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการรวมกลุ่มเป็นภาคีธุรกิจ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ี

ไม่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งเงินทุน แรงงาน รวมถึง

เทคโนโลยี การรวมกลุ่มธุรกิจกันจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะ

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs เหล่านี้ให้

สามารถแข่งขันได้ในตลาด 

ดังนั้น การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมมือกันและให้

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย

เพิ่มโอกาสและความสามารถของประเทศไทยในการเป็น

ชาติการค้า รวมถึงเพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ

เป้าหมายตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ท่ีต้องการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-based Economy” 

หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษา

และสถาบันวิจัยต่างๆ

ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่ม
ภาคีธุรกิจ
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การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจในประเทศไทย

สมาคมธุรกิจไทยส่วนมากเป็นการรวมตัวกันเพื่อ 

“แก้ปัญหาเฉพาะหน้า” มากกว่าการรวมกลุ่มกันเพือ่ “พฒันา

ธรุกิจ” ท�าให้การท�างานส่วนมากเป็นกิจกรรมร่วมกันในระยะ

สั้นเท่านั้น สมาคมเหล่านี้มักไม่มีการเก็บค่าสมาชิกหรือเก็บ

ในอัตราที่ต�่ามาก และไม่มีบุคลากรประจ�า ท�าให้การบริหาร

จัดการสมาคมต้องพึ่งพาบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทใหญ่

สามารถครอบง�าการด�าเนินงานของสมาคมได้ง่าย และอาจส่ง

ผลให้บริษัทขนาดเล็กที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทใหญ่ 

เลือกที่จะจัดตั้งสมาคมใหม่ในสาขาอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(รูปที่ 1)

ด้วยเหตุนี้ การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจในประเทศไทย

จงึมักเป็นการรวมกลุ่มแบบผวิเผนิ ไม่ได้มีความเชือ่มโยงกัน

มากนัก ซึ่งเห็นได้จากจ�านวนสมาคมการค้าที่มีอยู่กว่า 800 

แห่ง มีเพียง 131 สมาคมท่ีเป็นสมาชิกของสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว ภาคีธุรกิจของประเทศไทย

มักเป็นการรวมกลุม่กันในแนวนอน ไม่ได้มีการรวมตวัในแนว

ด่ิงในแต่ละข้ันของห่วงโซ่การผลติ ซึง่มีความส�าคัญต่อการยก

ระดับการค้าของประเทศ (รูปที่ 2) อีกทั้งภาคธุรกิจยังมีการ

รวมกลุม่อย่างไม่เป็นทางการอกีจ�านวนมาก ซึง่อยูใ่นรปูแบบ

ของชมรมและสมาคมทีไ่ม่ได้จดทะเบียนกบักรมพฒันาธรุกิจ

การค้า ท�าให้ความสามารถในการเป็นตวัแทนของภาคธรุกจิ

ในการเจรจาของภาคีธุรกิจลดลง

ขณะเดียวกันการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ภายในสมาคมมีอยู่เพียงไม่ก่ีสมาคมเท่านั้น เช่น สมาคม

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย (TGMA) ท่ีมีผู้อ�านวยการ

สมาคมซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ หากแต่เป็นผู้บริหารมือ

อาชีพที่มาบริหารกิจการของสมาคม ท้ังนี้ แรงจูงใจหนึ่ง

ที่ท�าให้ TGMA สามารถยกระดับและพัฒนาสมาคมให้มี

รูปที่ 1 ปัญหาของภาคีธุรกิจไทย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย



5ฉบับที่ 150 มีนาคม 2562

ศักยภาพได้ เกิดจากแรงกดดันจากภาวะการแข่งขันของ

เศรษฐกิจโลกท่ีรุนแรงมากขึน้ กอปรกับค่าแรงทีป่รับตวัสงูขึน้ 

ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่

รอด รวมทัง้วสัิยทศัน์ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ของสมาคม

ทีเ่ตม็ใจเปิดเผยข้อมูลการผลิตและการประกอบธรุกิจ เพือ่ให้

เกิดการพัฒนาร่วมกันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ท�าให้สามารถ

ก้าวข้ามข้อจ�ากัดของปัญหาเร่ืองความไม่ไว้วางใจ และปัญหา

เร่ืองคู่แข่งทางการค้าได้ ซึง่ท�าให้สมาชิกสมาคมพร้อมจ่ายค่า

สมาชิก เนื่องจากได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าจากสมาคม

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามต่อการ
รวมกลุ่มภาคีธุรกิจไทย

การวิเคราะห์ SWOT แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความพยายามในการรวมกลุ่มกันเป็นจ�านวน

มาก ทว่าการรวมกลุ่มที่ผ่านมายังมีข้อจ�ากัดในการด�าเนิน

งานและผลประโยชน์ท่ีสมาชิกของภาคีจะได้รับ เนื่องจาก

เหตุผลหลายประการ กล่าวคือ ประการแรกการขาดความ

ไว้เนื้อเชื่อใจกันท�าให้ยากต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ ประการที่สอง การเป็นสมาชิกภาคีธุรกิจแบบ

สมัครใจและการจัดตั้งภาคีธุรกิจที่มีบทบาทคล้ายคลึงกัน

หลายแห่งท�าให้การเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการขับ

เคลื่อนการท�างานของภาครัฐเป็นไปได้ยาก ประการที่สาม 

การขาดรายได้ในการบริหารงานของภาคีธุรกิจย่อมส่งผล

ให้การด�าเนินงานของภาคีธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

และประการสดุท้าย ภาคีธรุกิจยังขาดกลไกในการก�ากับดูแล

กันเองท�าให้การรวมกลุ่มยังไม่สามารถใช้เป็นช่องทางในการ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ

รูปที่ 2 การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ

วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์:

ภาคีธุรกิจไทยมีเครือข่ายความร่วมมือใกล้ชิดตลอด

ห่วงโซ่ ที่สามารถด�าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของสมาชิกและการเปล่ียนแปลงของตลาด

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ (Responsive and 

Effective Value Chain Network)

ยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคี

ธุรกิจมี 3 ข้อ ได้แก่

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: การสร้างความเชื่อมโยงของภาคี
ธุรกิจ

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท้ังในรูปแบบ

ของสมาคมการค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการ

รวมกลุ่มในแนวด่ิง เป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนา

ร่วมกันตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น การท�าวิจัยและพัฒนา 

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น รวมท้ังยัง

เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ

การประหยดัต่อขนาด และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการ

พัฒนาประสิทธิภาพท่ีต้องใช้ต้นทุนสูง โดยมียุทธศาสตร์ใน

การสร้างความเชื่อมโยงดังนี้

1.1 การจัดต้ังสมาพันธ์ธุรกิจการค้าที่เป็นตัวแทนของ

ภาคเอกชนในการเจรจากับภาครัฐ

การมีสมาคมทับซ้อนกันอยู่จ�านวนมากส่งผลต่อ

ความสามารถในการเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในการเจรจา

กับภาครัฐ กรมพฒันาธรุกจิการค้าควรส่งเสริมการจดัต้ังสมา

พนัธ์การค้า เพือ่ให้เกดิการรวมตวัของสมาคมต่างๆ ในธรุกิจ

นั้น รวมท้ังส่งเสริมให้จัดตั้งสมาพันธ์ของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ที่ภาครัฐจะขอค�าปรึกษาในเร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องกับสมาพันธ์เหล่านั้น และเป็นกลไกหลักในการมี

ส่วนร่วมกับการด�าเนนินโยบายของภาครัฐ โดยมีเงือ่นไขของ

การจัดตั้งสมาพันธ์ในเร่ืองจ�านวนสมาชิก ท้ังนี้ อาจให้การ

สนับสนุนแบบ co-funding ส�าหรับกิจกรรมการศึกษาข้อมูล

ตลาดเชิงลึก การวิจัยและพัฒนาของสมาพันธ์



7ฉบับที่ 150 มีนาคม 2562

1.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคีธุรกิจในแนวดิ่ง

ภาครัฐควรท�าหน้าที่ตัวกลางในการรับและส่งต่อ

ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตต้นน�้า–กลางน�้า–ปลายน�้า เช่น อาศัย

กลไกจากสถาบันต่างๆ ที่รัฐสร้างขึ้น โดยเฉพาะสถาบันใน

เครืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิของกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้ง 11 แห่ง โดยปรับโครงสร้างกรรมการและการท�างานเพื่อ

ให้สามารถท�างานร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชน

1.3 การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างธุรกิจ

การขาดความเชื่อใจกันนั้นส่งผลให้การรวมตัวของ

ภาคธรุกิจ โดยเฉพาะการรวมตวัในแนวด่ิงตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ไม่เข้มแข็ง จึงต้องมีการแก้ไขหลายระดับ ทั้งการแก้ไขกฎ

ระเบียบข้อบังคับให้เกิดการท�าธุรกิจที่เป็นธรรม โดยเฉพาะ

เกษตรพันธสัญญาตามรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับของสากล

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคี
ธุรกิจ

ภาคีธุรกิจของประเทศไทยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างเต็มที่ จ�าเป็นต้องมีทรัพยากรที่พร้อมในการด�าเนิน

การ ท้ังทรัพยากรทางด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคลและ

ความร่วมมือของสมาชิก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเป้าให้ภาคีธุรกิจ

มีความเข้มแข็งมากข้ึนโดยเสนอแนวทางในการลดอุปสรรค

การด�าเนินการ เพื่อให้ภาคีสามารถบริหารจัดการตนเองได้

อย่างเต็มที่ ตลอดจนความช่วยเหลือท่ีจ�าเป็นส�าหรับภาคี

ธรุกจิของไทยตามบริบทของเศรษฐกิจ สงัคม และพฒันาการ

ที่มีมาในอดีต

2.1 การเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้แก่ภาคีธุรกิจ

ปรับปรุงกฎหมายการจดัตัง้ภาคีธรุกิจเพือ่ให้สมาคม

สามารถน�าเงินไปลงทุนได้ เช่น พระราชบัญญัติสมาคมการ

ค้า พ.ศ. 2509 ในมาตรา 22 ทั้งนี้ การอนุมัติให้ภาคีธุรกิจ

สามารถน�าเงินไปลงทุนได้นั้นต้องผ่านการรับรองจากกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

2.2 ภาครัฐถ่ายโอนบริการให้ภาคีธุรกิจท�าหน้าที่แทน

ก�าหนดภารกิจงานในด้านการรับรองเอกสาร หรือ

การตรวจสอบ และรบัรองคุณภาพสนิค้าทีส่ามารถถ่ายโอนให้

กับสมาคมการค้า เช่น การรบัรองเอกสารของธรุกจิในการขอ
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วีซ่า การรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล การรับรองสัญญา

การเป็นตัวแทนจ�าหน่าย เป็นต้น

2.3 การส่งเสรมิให้สมาคมการค้าสร้างมาตรฐานคุณภาพ

ของสินค้าร่วมกัน

ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานร่วมของภาคเอกชนผ่าน

กลไกสมาพันธ์ โดยรัฐให้การสนับสนุนทางด้านข้อมูลเกี่ยว

กับแนวโน้มความต้องการของผูบ้รโิภคในด้านมาตรฐานของ

สินค้าอาหาร ความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ

ยกระดับมาตรฐานสินค้า ตลอดจนรูปแบบ กระบวนการและ

ขั้นตอนในการก�าหนดมาตรฐานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้

ประกอบการ

2.4 การสร้างศักยภาพให้กับภาคีธุรกิจ

จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ให้กับบุคลากรของภาคีธุรกิจ เช่น นายกสมาคม เจ้าหน้าที่

ประสานงาน เจ้าหน้าท่ีจัดการข้อมูล เป็นต้น เพื่อพัฒนา

ทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรภาคี

ธุรกิจ

ยุทธศาสตร์หลักที่ 3: การกำาหนดนโยบายและมาตรการ
ที่ส่งเสริมให้ภาคีธุรกิจพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ ในนัยหนึ่งหมายถึง การ

รวมกลุ่มเพื่อปกป้องผลประโชน์ผ่านการเจรจากับภาคส่วน

ต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายในการ

สร้างการแข่งขัน และมุ่งเน้นการเปิดเสรีให้เกิดการแข่งขันที่

เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนก�ากับภาคีธุรกิจให้ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบโดยห้ามกระท�าการกีดกันคู่แข่ง เพือ่ให้ภาคีธรุกิจ

น�าทรัพยากรและความสามารถไปใช้ในการยกระดับขดีความ

สามารถในการแข่งขัน

3.1 การก�าหนดมาตรการในการป้องกนัการผกูขาดหรอื

กีดกันการแข่งขันของภาคีธุรกิจ

ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติของภาคีธุรกิจหรือ

สมาคมการค้าเพื่อป้องกันพฤติกรรมละเมิดมาตรา 51 แห่ง

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งห้าม

ธุรกิจรวมตัวกันเพื่อการจ�ากัดการแข่งขันในตลาด

3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลสมาคมการค้า

กรมพฒันาธรุกจิการค้าควรพฒันาฐานข้อมูลสมาคม

การค้าที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และสืบค้นได้ตามหมวด

หมู่ของพืน้ท่ี ประเภท ขนาดของสมาคม และสาขาธรุกจิหรือ

อุตสาหกรรมที่สมาคมเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก�าหนดให้สมาคม

การค้าต้องจัดท�าทะเบียนสมาชิกและส่งส�าเนาทะเบียน

สมาชิกให้นายทะเบียน รวมถึงจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกของสมาคม


