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บทที่ 1 
ความสําคญั โครงสราง และสถานการณ 

ที่สงผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

บทบาทความสําคัญและโครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบเศรษฐกิจไทย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมี
จํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมีบทบาท
สําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททาง
เศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาว ไดแก การกอใหเกิดการจางงานคิดเปนสัดสวนถึงกวารอยละ 77 ของ
การจางงานรวมของประเทศ  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉลี่ย ประมาณรอยละ 39 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 29 ของ
มูลคาการสงออกรวม ตามรูปที่ 1  

รูปท่ี 1-1 โครงสรางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2549  

โครงสราง SMEs ไทย ป 2549

จํานวนกิจการ การจางงาน
(คน)

GDP
(ลานบาท)

มูลคาสงออก
(ลานบาท)

LEs+อื่นๆ

SMEs

Micro Enterprise
OTOP

2,274,525 (99.5%)
8,863,334 (76.7%)

3,041,896(38.9%)

3,508,172 (70.9%)

2,287,057 11,551,272 7,816,474 4,946,452

12,532 (0.5%) 2,774,204 (23.3%)

4,774,578 (61.1%)

1,438,280 (29.1%)

รวม

หมายเหตุ : 1) จํานวนวิสาหกิจและการจางงานมีบางสวนท่ีระบุขนาดไมได    
2) GDP ไมไดรวมภาคการเกษตร
3) มูลคาการสงออกมี Transaction ท่ีระบุขนาดผูสงออกไมได

ที่มา:  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549  
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บทบาท ความสําคัญ และโครงสรางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย   

(1) จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในป  2549 จํ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยมีจํานวน 2,274,525 ราย คิดเปนรอยละ 99.5 ของจํานวน
วิสาหกิจทั้งประเทศ โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.6 วิสาหกิจสวนใหญจะอยูในภาค
การคา โดยมีสัดสวนรอยละ 40.0 ตามดวยภาคบริการรอยละ 29.7 ภาคการผลิตรอยละ 29.6 และกลุมที่ไม
ระบุลักษณะรอยละ 0.8   

(2) การกระจายตัว สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยู
คอนขางหนาแนนในกรุงเทพและปริมณฑล รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามลําดับ โดยผูประกอบการสวนใหญจะมีการกระจุก
ตัวอยูในจังหวัดซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

(3) การจางงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนภาคเศรษฐกิจที่มี
สวนสําคัญตอการจางงานของประเทศ โดยในป 2549 มีการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จํานวน 8,863,334 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.7 ของการจางงานรวมของประเทศ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9  สําหรับการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําแนกตาม
ลักษณะธุรกิจ พบวาภาคการผลิตมีสัดสวนการจางงานสูงสุดรอยละ 45.3 ตามมาดวยภาคบริการรอย
ละ 30.0 และภาคการคารอยละ 24.7 สําหรับภูมิภาคที่มีการจางงานหนาแนนที่สุด ไดแก กรุงเทพและ
ปริมณฑล ตามมาดวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง และภาค
ตะวันตก ตามลําดับ 
ตารางที่ 1 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอระบบเศรษฐกิจไทย 

บทบาทตอระบบเศรษฐกิจ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ราย) 2,199,130 2,239,069 2,274,525 
การจางงานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (คน) 
- สัดสวนตอการจางงานรวม 

8,352,804 
(76.1) 

8,453,170 
(76.0) 

8,863,334 
(76.7) 

GDPSMEs (ลานบาท) 
-  GDPSMEs: GDP รวม 

2,580,336 
(39.8) 

2,790,414 
(39.4) 

3,041,896 
(38.9) 

มูลคาการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (ลานบาท) 
- สัดสวนตอการสงออกรวม 

1,171,073 
 

(30.2) 

1,315,688 
 

(29.7) 

1,438,280 
 

(29.1) 
มูลคาการนําเขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(ลานบาท) 
- สัดสวนตอการนําเขารวม 

1,251,450 
 

(32.9) 

1,547,053 
 

(32.4) 

1,593,625 
 

(32.7) 
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การจัดตั้งธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(ราย) 

47,583 49,534 46,816 

การเลิกธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(ราย) 

22,980 26,041 20,078 

ที่มา:  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549   
(4) มูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด

ยอม ในป 2549  GDPSMEs มีมูลคา 3,041,896 ลานบาท หรือรอยละ 38.9 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.8 
โครงสรางของ GDPSMEs พบวาภาคที่มีบทบาทสูงสุด ไดแก ภาคบริการ รอยละ 32.2 ภาคการผลติ รอยละ 
30.3 และภาคการคาและซอมบํารุง รอยละ 29.2 ตามลําดับ ซ่ึงสวนทางกับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศที่ภาคการผลิตมีบทบาทสูงสุด รองลงไปคือ ภาคการบริการ และภาคการคาและซอมบํารุง 
ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแนวโนมของสัดสวน GDPSMEs   พบวาในภาคการคาและซอมบํารุงมี
สัดสวนที่ลดลงจากรอยละ 31.2 ในป 2545 เปนรอยละ 29.2 ในป 2549 และภาคบริการมีสัดสวนที่ลดลง
จากรอยละ 34.2 ในป 2545 เปนรอยละ 32.2 ในป 2549 มีเพียงภาคการผลิตที่มีสัดสวน GDPSMEs ที่เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 26.9 ในป 2545 เปนรอยละ 30.3 ในป 2549 

(5) การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2549 มูลคาการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คิดเปน 1,438,280  ลานบาท หรือรอยละ 29.1 ของ
การสงออกทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 โดยสินคาสงออกสวนใหญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนสินคาในกลุมแปรรูปขั้นตนและใชแรงงานมาก (Primary & Labour Intensive) โดยสินคา
กลุมดังกลาวมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.1 และ 19.2 ของการสงออกทั้งหมดของ SMEs  ตลาด
สงออกที่สําคัญ คือ ญ่ีปุน สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการสงออกของ
ประเทศ  

(6) การนําเขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2549 มูลคาการ
นําเขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คิดเปน 1,593,625 ลานบาท หรือรอยละ 32.7 ของการ
นําเขาทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และในป 2549 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการขาด
ดุลการคาคิดเปนมูลคา 155,345 ลานบาท สําหรับสินคานําเขาหลักของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนสินคาในกลุม High Skill โดยมีสัดสวนในกลุมดังกลาวรอยละ 23.8 ของการนําเขาทั้งหมด
ของ SMEs แหลงนําเขาที่สําคัญ คือ ญ่ีปุน จีน และสหรัฐอเมริกา  

(7) การจัดตั้งและการเลิกดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พบวาการจัดตั้งกิจการใหมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในชวงป 2547-2548 ซ่ึงมีจํานวนนิติบุคคลที่
จัดตั้งใหม 47,583 ราย และ 49,534 ราย ตามลําดับ และในป 2549 กลับลดลงเปน 46,816 ราย ขณะที่
การยกเลิกกิจการมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางผันผวน โดยป 2547 มีการยกเลิกกิจการ 22,980 ราย และ
เพิ่มขึ้นเปน 26,041 ราย ในป 2548  และลดลงเปน 20,078 ราย ในป 2549  
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ตารางที่ 2 สัดสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามลักษณะธุรกิจ  
(หนวย : รอยละ) 

จํานวนวิสาหกิจ การจางงาน สัดสวน GDPSMEs  
ป 2547 2548 2549 2547 2548 2549 2545 2546 2547 2548 2548 

ภาคการผลิต 31.5 31.1 29.6 41.1 40.9 39.4 26.9 29.0 29.2 29.7 30.3 
ภาคการคา 39.4 39.2 40.0 27.9 27.9 27.6 31.2 30.2 30.0 29.7 29.2 
ภาคบริการ 28.2 28.8 29.7 31.0 31.2 33.0 34.2 33.2 33.1 32.5 32.2 
ไมระบุ/อ่ืนๆ 0.9 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 7.7 7.6 7.7 8.1 8.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา:  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549   

สถานการณและโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลตอวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมไทย 

สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนาที่สําคัญในชวง 4-5 ปขางหนาไว 5 ประการ คือ 

(1) ดานการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก ที่จะ
เปนแรงผลักดันและสงผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต  ไดแก  

(1.1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้ง
บทบาทที่เพิ่มขึ้นของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย 

(1.2) ความไมสมดุลของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุล
ตาง  ๆในโลก 

(1.3) ความเชื่อมโยงของตลาดเงินและตลาดทุนในโลกที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศ  

(1.4) การเก็งกําไรจากคาเงินและราคาสินคาที่มีแนวโนมสูงขึ้น รวมทั้งแนวโนม
การเกิดนวัตกรรมใหมๆ ทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมผูบริโภคและวิถีชีวิต  

(1.5) กฎ ระเบียบ การกํากับตรวจสอบและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและธุรกิจ
เอกชนที่เขมงวดขึ้น สงผลใหธุรกิจเอกชนทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กตองมีการปรับตัว
และปรับปรุงกิจการใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  

(2) ดานเทคโนโลยี พบวาการกาวเขาสูยุคของ Molecular Economy ซ่ึงเปนยุคที่มีการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology ได
ถูกพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและกอใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) รวมทั้งการพัฒนาอยางตอเนื่องของ 
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Information and Communication Technology (ICT) ที่จะสงผลกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยางกวางขวางในอนาคต ทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัย รูปแบบการ
ใชชีวิตประจําวันที่เนนการอํานวยความสะดวก การรวมตัวหรือรวมมือกันทางธุรกิจ (M&A) ระหวาง
ธุรกิจขนาดใหญ  การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคเกษตรมาเปน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ ปญหาชองวาง
การพัฒนาของประเทศที่รํ่ารวยและประเทศยากจนที่เพิ่มขึ้น  

(3) ดานสังคม ประเด็นหลักไดแก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่รอยละ 95 
เพิ่มขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรต่ํา 
มนุษยจะมีอายุยืนยาวขึ้น สงผลใหประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดลงและมีผูสูงอายุมากขึ้น ประชากร
สวนใหญจะยังคงอาศัยในเมือง อันเนื่องมาจากความกาวหนาของระบบโครงสรางพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดภาวะความเปนเมืองเพิ่มสูงขึ้น (Hyper-urbanization) ซ่ึงมีผลตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคน 
นอกจากนั้น  ภัยคุกคามคุณภาพและความมั่นคงของมนุษยมีความหลากหลายมากขึ้น  อาทิ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่กอใหเกิดความแตกตางของการพัฒนา อันเนื่องจาก
ความสามารถในการเขาถึง ปญหาภาวะสุขภาพที่เกิดจากสาเหตุใหมๆ อาทิ โรคซาส ไขหวัดนก ภัย
จากการกอการรายที่มีแนวโนมขยายรูปแบบและขอบเขตมากขึ้น ตลอดจนแนวโนมการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการใชอยางขาดการวางแผน
และการจัดการที่ดี  

(4) ดานสิ่งแวดลอม ในปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับประเด็นเรื่อง
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น อันเนื่องมาจากความไมกลมกลืนระหวางการผลิตกับสภาพแวดลอมที่ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง และเปนขอจํากัดสําคัญในการผลิตและการ
ดํารงชีวิตของมนุษยโลก ทั้งในเรื่องของ Global Warming และการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ การ
ลดลงของสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่จะชวยสรางความสมดุลในระบบ
นิเวศน  รวมทั้งเปนแหลงอาหารและยาของมนุษย การขาดแคลนน้ําในการบริโภคและการผลิต  

(5) ดานแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปน
ปจจัยสําคัญที่ช้ีถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวให
เสนอสินคาและบริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ผูบริโภคไดแก  

(5.1) โครงสรางอายุของประชากรที่มีแนวโนมเปนสังคมของผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
ในประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงความตองการผลิตภัณฑในตลาดผูสูงอายุดังกลาวจะเนนในเรื่องของการ
รักษาสุขภาพ การชะลอความแก ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการใชชีวิตประจําวัน ความมั่นคง
ทางการเงิน ที่อยูอาศัย และการรักษาพยาบาล ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ 
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(5.2) ผูมีรายไดระดับปานกลางเพิ่มขึ้นมาก ซ่ึงกลุมผูบริโภคเหลานี้จะเปลี่ยน
รสนิยมการบริโภคจากสินคายังชีพมาเปนสินคาที่สรางความสุขในการบริโภค เชน การทองเที่ยว 
สินคาฟุมเฟอยที่เนนภาพลักษณของสินคา (Design / Brand) เปนตน  

(5.3) รูปแบบสินคาและบริการจะเปล่ียนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของ   
คนเมืองมากขึ้น เชน มีรูปแบบการจําหนายสินคาที่สะดวกขึ้น (รานสะดวกซื้อ E-Market การขายตรง 
บริการสงถึงบาน อาหารจานดวน อาหารแชแข็งและอาหารพรอมปรุง) มีพฤติกรรมของการ
รับประทานอาหารนอกบานกับครอบครัว เปนตน 

(5.4) รสนิยมและคานิยมท่ีมีการเลียนแบบและใหความสําคัญกับสุขภาพและ
ความงาม รวมท้ังการบริโภคท่ียั่งยืนเพิ่มขึ้น กระแสโลกาภิวัฒนทําใหพฤติกรรมการบริโภคของ
วัฒนธรรมหนึ่งแพรกระจายไปสูวัฒนธรรมอื่นไดงายตามทฤษฎี Cultural Imperialism และเนื่องจาก
วิถีชีวิตของคนเราที่หันมาใหความสนใจกับสุขภาพและความงาม สินคาที่เกี่ยวเนื่องจึงไดรับความ
นิยมเปนอยางสูง เชนเดียวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly)  

รูปท่ี 1-2 สถานการณและปจจัยภายนอกที่สงผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

การเปล่ียนแปลง
ทางสังคม

 และส่ิงแวดลอม

การเขาสูตลาดของ 
Emerging eco.

ปจจยัภายนอกท่ีสงผลกระทบตอ SMEs ไทย 

โอกาส ขอจํากัด

การเคลื่อนยาย
เงินทุน-ลงทุนเสรี

มากขึ้น

• ภาวะโลกรอน
•วัยชราเพิ่มสดัสวน
• ความตื่นตัวสิง่แวดลอม
• ความเปนเมืองเพ่ิมสงูข้ึน
• ปญหาภาวะสขุภาพจากสาเหตุใหม

1

• คนชั้นกลางเพ่ิม
•โครงสรางอายุสงูข้ึน
• สนใจสขุภาพเพ่ิมข้ึน 
• รูปแบบบริหารเปลี่ยนไป
• ความผันผวนทาง ศก./
การเมือง 

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเขาสูยุค 
Molecular Economy

(Nano/Bio/Material)

การรวมกลุม
เศรษฐกิจ/การกีดกัน

เขมขนมากขึ้น

2 3

5

4

6
แนวโนม
พฤติกรรม
การบริโภค

 ขยายโอกาสการลงทุน-การสงออก
 ชองทางระดมทุนมากขึ้น
 โอกาส / ลูทางทําธุรกิจใหมจาก
ภูมิปญญาไทย/การเปลี่ยนแปลง ทาง
สังคมเพิ่มข้ึน

 ความสามารถการแขงขันลดลง 
o ความผันผวนของคาเงิน
o ระบบการคา ซับซอนมากขึ้น
o การเปล่ียนเทคโนโลยีรวดเร็ว
o ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
o การแขงขันกับประเทศตนทุนต่ํามากขึ้น

 เพิ่มภาระการจัดการสิ่งแวดลอม
 พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป

7 ภาวะ ศก./
การเมือง ของ 
ประเทศชั้นนํา :

US จีน EU
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นอกจากนี้ ธุรกิจตางๆ ในยุคเศรษฐกิจใหมที่ใชฐานความรู มีสภาพการณ แนวคิด
และกระบวนทัศนในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด ที่สําคัญไดแก 

(1) เกิดการแขงขันที่ตองใชความรวดเร็ว (Speed-based Competition) เขาแทนที่การ
แขงขันในเชิงขนาด (Scale-based Competition) 

(2) การผลิตที่อาศัยความรู ทักษะ และเทคโนโลยี เขามาแทนที่การผลิตโดยอาศัย
สินทรัพยทางกายภาพเชนในอดีต มากขึ้น 

(3) การเขาถึงเครือขาย การสรางความเชื่อมโยงกับธุรกิจรายอื่นๆ มีความสําคัญ
มากกวาการเปนเจาของกิจการหรือการดําเนินการเอง 

(4) ความรู ทักษะฝมือ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และทรัพยากรทางปญญา มีคาและ
ความสําคัญมากกวา การเติบโตดวยทุน (Capital) ในกระบวนการดําเนินธุรกิจมากขึ้น 

รวมถึงยังมีการใหความสําคัญตอผูบริโภค (Consumption Base) มากกวาการมุงผลิต 
(Production Base) โดยไมสนใจถึงความตองการและแนวโนมของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาวเขา
สูยุคของเทคโนโลยีดานขาวสารและโทรคมนาคม (Information and Communication Technology: 
ICT) อิทธิพลของเทคโนโลยีดานขาวสารและโทรคมนาคมทําใหโลกมีพลวัตสูงมาก การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นไดรวดเร็ว วงจรชีวิตของสินคาและบริการสั้น ซ่ึงเปนทั้งโอกาสและวิกฤติ  
ถาปรับตัวไมทันปลอยใหโอกาสผานไปก็อาจกลายเปนวิกฤติได  สภาพแวดลอมภายนอกหลาย
ประการมีผลกระทบอยางสําคัญตอการกาวเขาสูการคาในระดับนานาชาติของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทย อาทิ ความลาชาในการดําเนินการขององคกรการคาโลก (WTO) ทําใหความรวมมือ
ในรูปแบบภูมิภาคนิยม เชน NAFTA , AFTA , EU และความรวมมือหรือขอตกลงแบบทวิภาคีของ
ประเทศตางๆ มีบทบาทมากขึ้น ขอตกลงทางการผลิต การคา และการเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกันใน
ระดับสูง ซ่ึงมีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศของไทย และนับวันจะเปนประเด็นสําคัญมากขึ้น 
ระบบการคาและการลงทุนเสรีถูกใชควบคู และนําหนาระบบการปกปองทางการคา ซ่ึงตองการกล
ยุทธทั้งในระดับประเทศตอประเทศ กลุมประเทศ องคการและเวทีตางๆ รวมถึงการสรางความรู 
ความเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบ และการเจรจาระหวางประเทศ 

ปญหาเรื่องการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีรูปแบบใหมๆ มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตองสรางความพรอมในระบบการหาขอมูลในเชิงยุทธศาสตร และมีแนวโนมที่จะ
มีผูมีบทบาทใหมในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น เชน บรรษัทขามชาติ องคการเอกชน นอกจากนี้กระแสธรร
มาภิบาลไดสงผลกระทบถึงการคาและการผลิตของไทยอยางตอเนื่องและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น 
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยถูกกําหนดและกดดันดวยขอกําหนดตางๆ ดานคุณภาพ ตนทุน การสง
มอบ และมาตรฐานระดับโลก  ส่ิงเหลานี้ไมไดเปนทางเลือกสําหรับผูผลิตสินคาแตเปนเสนทางที่ตอง
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เดินตามขอบังคับของลูกคา และถึงแมวา จะดําเนินการไดครบตามขอกําหนดตางๆ  ก็ยังไมเพียงพอ
สําหรับการแขงขัน 

การปรับโครงสรางการผลิตและการคาในระดับสากลที่กําลังดําเนินอยูอยาง
กวางขวางเกิดจากกลยุทธการมุงสรางความชํานาญเฉพาะดานของกิจการ การใชกลยุทธในการขยาย
การจัดซื้อจากภายนอก  แทนการผลิตเองและการเติบโตของเครือขายธุรกิจการตลาดที่มุงการเขาถึง
รสนิยมของผูบริโภคในเชิงปจเจกชนมากขึ้น เปนแรงผลักใหธุรกิจทุกขนาดตองปรับโครงสรางของ
กิจการใหเหมาะสมมากขึ้น แนวโนมของกิจการจะเล็กลงและเนนเฉพาะธุรกิจที่ตนมีความเกง (Core 
Competency) ควบคูไปกับการเพิ่มพันธมิตร หรือการสรางเครือขายธุรกิจกับหุนสวนและพันธมิตร
ในตางประเทศ ปจจัยเหลานี้เปนแนวโนมที่เปดโอกาสใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
กาวสูตลาดตางประเทศได โดยเฉพาะวิสาหกิจที่มีทรัพยสินทางปญญาเปนฐาน เชน สินคาที่เปน
ผลิตภัณฑเฉพาะตลาด (Niche Product) สินคาที่ใชเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถกาวเปนผูผลิตที่มีความชํานาญ
เฉพาะทําการผลิตเพื่อจําหนายในเครือขายธุรกิจในระดับโลก ระดับความเปนสากลของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจะแตกตางกันออกไป ตามสาขาของอุตสาหกรรมและกลุมกิจการ ในขณะ
ที่ธุรกิจขนาดเล็กบางสวนยังพอใจในการผลิตเพื่อขายตลาดในประเทศ แตจะมีธุรกิจอีกกลุมหนึ่ง 
โดยเฉพาะกลุมที่มีฐานความรูและความชํานาญเฉพาะดาน มีโอกาสกาวเขาสูเครือขายการคาโลก ใน
ทศวรรษ 1990 มีธุรกิจขนาดใหญ ในระดับนานาชาติถึง 2,400 ราย ที่มีเครือขายการทําธุรกิจกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วโลก โดยสวนใหญเปนเครือขายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริการคอมพิวเตอร และธุรกิจบริการตางๆ ทั้งนี้เพื่อใชความชํานาญเฉพาะดานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเปนชองทางในการเขาถึงตลาดในระดับภูมิภาค และความเขาใจในพฤติกรรม
ผูบริโภคมากขึ้น 

นโยบายการจัดซื้อของบริษัทขามชาติเปนอีกแรงหนึ่งที่ดึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมให เขาสูการคาไรพรมแดน  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ผลักดันใหผูผลิตชิ้นสวนทั่วโลกตองกาวเขาสูเครือขายการคาระหวางประเทศ  ใน
ขณะเดียวกันปจจัยดานเทคโนโลยีเปนแรงขับสําคัญใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถ
เขาสูการคานานาชาติไดหลายรูปแบบ ทั้งนี้อาศัยการสื่อสารถึงกันที่งายขึ้น เครื่องมือการสื่อสารแบบ
ใหม เชน อินเตอรเน็ตชวยลดตนทุนในการติดตอและสรางเครือขาย รวมถึงความสะดวกสบายในการ
เขาถึงธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเปนพันธมิตรอยางไรอุปสรรคทางภูมิศาสตรอยางสิ้นเชิง  ใน
ขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือที่ทรงพลังในการเผยแพรสินคาที่เปนผลิตภัณฑเฉพาะตลาด ทั้งทาง
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีสูตลาดสากล และเปนชองทางใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา
ระหวางกิจการที่ตั้งอยูในพื้นที่ภูมิภาคตางกัน 
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นอกจากนี้ ความซับซอนทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทําใหธุรกิจตางๆ ตองการความ
รวมมือระหวางสาขาอุตสาหกรรมที่ตางสาขากันมากขึ้น แมแตกิจการขนาดใหญก็ไมสามารถมีความ
เชี่ยวชาญไดในทุกสาขา ความสําเร็จในนวัตกรรมตางๆ ตองการการเรียนรูรวมกันผานเครือขายความ
รวมมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่มีพื้นฐานดานเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงเปนปจจัย
หลักที่ทําใหสินคาตางๆ  มีวงจรชีวิตสั้นลง  เอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีขีด
ความสามารถในการสรางผลิตภัณฑ ที่เปนของตลาดเฉพาะ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไดดีกวากิจการขนาดใหญ 


