บทที่ 3
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทย
การวิเคราะหสภาพปญหาของผูประกอบการเดิม
(1) ปญหาดานการเงิน เปนปญหาที่ผูประกอบการสวนมากประสบอยู ดานหนึ่งมาจากตัว
ผูประกอบการเอง (Demand-side) คือ ขาดหลักทรัพยในการค้ําประกันสินเชื่อ ขาดเงินทุนในการ
เริ่มกิจการใหมและขยายธุรกิจ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการขาดบริหารจัดการที่ดี ขาดการจัดทําระบบ
บัญชีที่ดี ทําใหสถาบันการเงินตางๆ ขาดความเชื่อถือและมีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ เปนเหตุ
ใหวิสาหกิจตองพึ่งพาเงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราสูง วิสาหกิจสวนหนึ่งที่เขาถึง
บริการการเงินจากสถาบันการเงินยังใชแหลงเงินที่เปนสินเชื่อมากกวาเงินทุนจากตลาดทุน จึงเปน
ขอจํากัดของการปรับปรุงกิจการหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในระยะยาว รวมไปถึงการ
กอใหเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่ยังเปนอุปสรรคสําคัญของการเขาถึงเงินกูใน
ระบบธนาคารในปจจุบัน
ในส ว นของสถาบั น การเงิ น (Supply-Side) โดยทั่ว ไปยั ง ไม ใ ห ค วามสํา คัญ กั บ การ
ปลอยกูใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากนัก นอกจากมองวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มมี ป ญ หาดั ง เช น ที่ ก ล า วมาแล ว ยั ง เนื่ อ งมาจากการขาดหลั ก ทรั พ ย ค้ํ า ประกั น ต น ทุ น การ
ดําเนินงานปลอยสินเชื่อตอรายสูง รวมทั้งกฎระเบียบจากภาครัฐในการตั้งสํารองการปลอยกูและ
การจัดทําประวัติการกู (Credit Bureau) ที่คอนขางเขมงวด นอกจากนี้ตลาดทุนเพื่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ไมวา จะเปนกองทุนรวมทุนซึ่งยังอยูในระยะเริ่มตน และตลาดหลักทรัพยใหม
(mai) ยังมีมูลคาตลาดนอย จึงไมดึงดูดนักลงทุนเทาที่ควร และมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ที่มีความพรอมเขาสูตลาด Mai ไมมากนัก
(2) ปญหาดานการบริหารจัดการของผูประกอบการ ผูประกอบการสวนใหญยังขาดความรู
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งทางดานการใชเทคโนโยลีสมัยใหม การจัดการ การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑและรูปแบบผลิตภัณฑ และขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาที่ดี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมบางสวนขาดองคความรูและคุณสมบัติที่ดีของความเปนผูประกอบการ เชน ความกลาเสี่ยง
กระตือรือรน รักการเรียนรู รักความทาทาย มีความเปนผูนํา การควบคุมการดําเนินงานของตนเอง
เปนตน
(3) ปญหาดานเทคโนโลยี ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีใหสูงขึ้น สวนใหญยังใชเทคโนโลยี
ดั้งเดิม ไมซับซอน เนื่องจากลงทุนต่ํา หรือมีการใชเครื่องจักรอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงทําใหการ
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ผลิตของวิสาหกิจมีผลิตภาพต่ํา เสียเปรียบคูแขงขัน ทั้งนี้เพราะการใชเครื่องจักรเกา มีเทคโนโลยีที่
ลาสมัย ไมสามารถสรางนวัตกรรมของตนเองได ทําใหกระบวนการผลิตและการทําธุรกิจมีปญหา
และสงผลตอเนื่องไปถึงความสามารถในการแขงขันดานการตลาดที่ลดลง
(4) ปญหาดานการตลาด กลุมวิสาหกิจทั่วไปประสบปญหาทางดานการตลาดที่สําคัญ คือ
ขาดความรูในการพัฒนาชองทางการตลาด เนื่องจากวิสาหกิจทั่วไปใชชองทางการตลาดแบบเดิมๆ
และมักไมได ทําการตลาดเอง ทําให ยากตอการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ปจจุบันมีความตองการที่
ซับซอนและหลากหลายยิ่งขึ้น ทําใหวิสาหกิจทั่วไปสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้งยัง
เปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในทองถิ่น หรือตลาดภายในประเทศเปนหลัก
ทําใหไมทันกับยุคสมัยการเปดเสรีทางการคา และยังตองเผชิญการแขงขันจากสินคาและบริการจาก
ตางประเทศที่เขามากับกระแสการเปดการคาเสรี
(5) ปญหาดานผลิตภัณฑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีปญหาดานการ
พัฒนาสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทําใหมาตรฐานของสินคาและบริการของกลุมวิสาหกิจ
ทั่วไปไมเ ปนที่ ยอมรับของตลาดและขาดการพัฒนารูปแบบสิ นคาใหมๆ ทํ าให สินค าของกลุ ม
วิ ส าหกิ จ ทั่ ว ไปไม ส ามารถตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป
ตลอดเวลาได
(6) ปญหาดานบุคลากร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญมีการใชแรงงานที่มี
พื้นฐานการศึกษานอย ไมสามารถจางหรือรักษาแรงงานระดับชางฝมือ ชางเทคนิคระดับกลางไวได
ทําใหการพัฒนาแรงงานไมมีความตอเนื่อง สงผลกระทบตอคุณภาพการผลิตสินคาและบริการ จึง
ไมสามารถผลิตสินคาและบริการที่เนนคุณภาพได
(7) ปญหาดานตนทุนการผลิต โดยกลุมวิสาหกิจทั่วไปมีการใชวัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพ ขาด
การพัฒนาวัตถุดิบ รวมทั้งไมรูแหลงของวัตถุดิบ และมีตนทุนดานโลจิสติกสสูง มีผลใหสินคาและ
บริการไมมีคุณภาพ และมีตนทุนในการผลิต การเก็บรักษา และการขนสงที่สูง
(8) ปญหาในการเขาถึงการบริการของรัฐ กลุมวิสาหกิจทั่วไปจํานวนมากเปนการจัดตั้ง
กิจการที่มีรูปแบบไมเปนทางการ เชน เปนกิจการหองแถว ไมมีการจดทะเบียน ดังนั้นกิจการหรือ
โรงงานเหลานี้ จึงคอนขางปดตัวเองในการเขามาใชการบริการของรัฐ หรือแมแตกิจการที่มีการจด
ทะเบียนถูกตอง ก็มักไมคอยจะเขามาเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ เนื่องจากปฏิบัติไมคอยถูกตอง
เกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพแวดลอม รวมทั้งขาดขอมูลดานการเขาถึงการบริการของรัฐ
เชน ไมรูแหลงที่ตั้ง ขาดความรูเรื่องกฎระเบียบราชการ ขาดความรูความเขาใจถึงบริการที่เหมาะสม
กับกิจการของตน รวมทั้งมีทัศนคติที่ไมดีตอระบบราชการ
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การวิเคราะหสภาพปญหาของผูประกอบการใหม (New Entrepreneur)
ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีทักษะ พรสวรรคและ
นวัตกรรม และผูประกอบที่ใชฐานความรู และทักษะฝมือในการประกอบการ จะเปนตัวจักรสําคัญ
ในการเพิ่มความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในป 2549 ประเทศไทยมีผูประกอบการ
ทั้ ง สิ้ น ทั้ ง ที่ จ ดทะเบี ย นและไม จ ดทะเบี ย น ประมาณ 2.27
ล า นราย หรื อ คิ ด เป น สั ด ส ว น
ผูประกอบการตอประชากรไดประมาณ 1 : 27 ซึ่งถือวาอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งจะมีอัตราสวนประมาณ 1:20 จึงมีความจําเปนตองเพิ่มจํานวน
ผูประกอบการใหมในแตละปใหสูงขึ้นกวาเดิม โดยควรใหความสําคัญกับการสรางผูประกอบการ
รุนใหมในเชิงคุณภาพ กลาวคือ การสนับสนุนของภาครัฐควรใหความสําคัญไปที่ผูประกอบการที่
ใชความรู เทคโนโลยี ทัก ษะและฝมื อในการประกอบธุรกิ จมากขึ้น อยางไรก็ ตาม ปญหาและ
อุปสรรคของผูประกอบการใหม ประกอบดวย
(1) ขาดความรู ความสามารถ และประสบการณในการประกอบกิจการ มักประสบปญหา
การดําเนินธุรกิจจริงที่ไมเปนไปตามความคาดหมายหรือแผนธุรกิจที่ตั้งไว หรือเกิดปญหาการ
ลงทุนสูงเกินไปจนประสบปญหาดานกระแสเงินสดและการบริหารการเงิน
(2) ปญหาการขาดแคลนเงินทุน ผูประกอบการใหมสวนใหญจะประสบปญหาการเขาถึง
แหลงสินเชื่อ เนื่องจากเพิ่งเริ่มกิจการ ยังไมมีผลการประกอบการในอดีตที่จะสรางความนาเชื่อถือ
ใหแกสถาบันการเงิน ทําใหสถาบันการเงินไมกลาเสี่ยงที่จะใหสินเชื่อหรือตองการหลักประกันใน
การปลอยกูในอัตราสูงกวาปกติ
(3) ปญหาดานการตลาด ผูประกอบการใหมประสบปญหาดานการเขาถึงชองทางและ
เครือขายการตลาด ขาดกลยุทธและแผนการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งบางรายยังขาดความสามารถ
ในการบริหารการตลาดดวย ทําใหไมมีโอกาสไดรับและตองสูญเสียคําสั่งซื้อไป
(4) ปญหาดานเทคโนโลยี ผูประกอบการการรุนใหม มักมีปญหาในการเลือกใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการแขงขัน
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การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และข อ จํ า กั ด ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทยในภาพรวม
การวิเคราะหในหัวขอนี้ ไดดําเนินการโดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
และจากเอกสาร ผลงานศึก ษาวิจัย ต างๆ รวมทั้งการระดมความคิด ทั้งจากภาครั ฐ เอกชน และ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
รูปที่ 3-1 ผลการวิเคราะหภาพรวมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย
ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายใน

O โอกาส

S จุดแข็ง
• มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตามสถานการณได อยาง
รวดเร็ ว
• สามารถตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) ได อยางเหมาะสม
• มีทกั ษะฝี มือและศิลปะทีดี
• มีจิตใจในการให บริ การที่ดี (Service Mind)

W จุดออน

• กระบวนทัศนสมัยใหมเอื ้อตอการประกอบธุรกิจมากขึ ้น
• ผลกระทบที่ดีจากระบบการค าเสรี
• ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยได รับการยอมรับใน
วงกว าง
• ภาครัฐให ความสําคัญกับ SMEs มากขึ ้น

T ข อจํากัด

• ขาดความตื่นตัว ความรู ความสามารถ ด านการบริ หารจัดการ
การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ขาดการบริ หารธุรกิจที่เป็ นระบบและไมเป็ นมืออาชีพเพียงพอ
• ขาดการออกแบบ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ
• ขาดธรรมาภิบาลและการให ความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน
รวมทังการรั
้
กษาสิ่งแวดล อม
• แรงงานขาดคุณภาพมาตรฐาน
• ธุรกิจบริ การสนับสนุนมีจํานวนไมเพียงพอ

• ผลกระทบจากการเข าสูต ลาดของกลุม ประเทศเติบโตใหม
• ข อกีดกันทางการค าในตลาดตางประเทศ
• ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น
• กฎหมาย กฎระเบียบที่มีความซับซ อน
• ทําเลที่ตงธุ
ั ้ รกิจที่ดีมีอยูอ ยางจํากัด

รายละเอียดการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทยในภาพรวม
จุดแข็ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย มีขอดีเชนเดียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ประเทศตางๆ คือ มีความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจ มีความสามารถในการปรับตัวสูง ภายใตภาวะ
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีการลงทุนและการใชเทคโนโลยีในการผลิตและ
การจัดการไมสูงนัก แตมีลักษณะบางประการที่โดดเดน ไดแก ความรูความสามารถและทักษะในดาน
การนําความสามารถทางดานชางฝมือ และศิลปวัฒนธรรม มาเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ
สรุปไดดังนี้
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(1) วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มมี ค วามคล อ งตั ว และสามารถปรั บ ตั ว ตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว
(2) สามารถใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูเฉพาะดาน ใชเงินทุน
ดําเนินการไมสูงนัก ทําใหเขาสูธุรกิจไดงาย
(3) สามารถผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและ
ลูกคาเฉพาะกลุม (Niche Market) ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ดวยตนทุนที่ต่ํากวา และมีความ
คลองตัวกวากิจการขนาดใหญ
(4) สภาพแวดลอมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนที่
คอนขางพรอม สภาพสังคมไทยที่มีความสงบสุข ปราศจากความขัดแยงที่รุนแรง
จุดออน
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยที่ผานมาอาศัยขอไดเปรียบทางดาน
แรงงานและทรัพยากร มากกวาความเขมแข็งทางเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร ในปจจุบันธุรกิจ
หลายประเภทของไทยตองเผชิญกับภาวะที่เรียกวา แรงกดดันสองทาง (Nut-Crackers Effect) คือ
ติ ด อยู ต รงกลางระหว า งประเทศที่ มี ค วามได เ ปรี ย บด า นต น ทุ น ราคาถู ก เช น จี น เวี ย ดนาม
อินโดนีเซีย กับประเทศที่เปนผูนําในการสรางความแตกตางของมูลคาเพิ่มสูง แรงงานมีทักษะ
มีผลิตภาพสูง มีสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี เชน อิตาลี ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน ปญหาอุปสรรค
ในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สําคัญ มี
ดังนี้
(1) ความสามารถเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับการนําเทคโนโลยีมาใชในการประกอบการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทย จากการศึกษาของธนาคารโลกรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ในป 2543 พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไทย แบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ ระดับผูใชในเบื้องตน ระดับผูใชไดอยางเต็มที่หรือเกือบเต็ม
ประสิทธิภาพ ระดับที่รูจักดัดแปลงเทคโนโลยี และระดับที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนา (R&D)ได
โดยมีจํานวนวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีลดหลั่นลงตามลําดับ ใน 4 กลุมดังกลาวนั่น
แสดงใหเห็นวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสวนใหญยังมีการใชเทคโนโลยีในระดับต่ํา
โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ลาสมัยถึง รอยละ 47 และยังไมสามารถสรางหรือพัฒนางานวิจัยขึ้นมาเอง
ได ซึ่งโครงสรางการใชเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบันยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก
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จุดออนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทําใหไมสามารถยกระดับ
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกิจการขึ้นมาได ไดแก
(1.1) วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มส ว นใหญ ยั ง มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม
จําเปนตองใชความรูและเทคโนโลยีเปนฐานในการแขงขัน ทําใหไมมีความตระหนัก ความสนใจ
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ
(1.2) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญขาดความ สามารถ
ในการวินิจฉัยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(1.3) มี ข อ จํ า กั ด ด า นเงิ น ทุ น ความรู และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการออกแบบ
ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ
(1.4) ขาดแคลนบุคลากรทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับชางเทคนิค เพื่อ
รองรับการยกระดับ และการถายทอดเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
(1.5) สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาจะมีศักยภาพในการพัฒนา
เพียงพอ มักจะขาดแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากยังเห็นวาการพัฒนานวัตกรรมจะมี
ความเสี่ยงสูงและความจํากัดในหลายดาน ทั้งตลาดรองรับสินคาใหมที่ไดพัฒนาขึ้น หรือเงินลงทุน
ในการพัฒนา เปนตน
(1.6) ขาดความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ทั้งในการพัฒนาและจดทะเบียน การ
นําทรัพยสินทางปญญาไปบริหารเพื่อใชประโยชนในเชิงธุรกิจและตอยอดงานสิทธิบัตร รวมทั้งการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของตนที่ไดพัฒนาขึ้น
(1.7) ขาดความสามารถในการเชื่อมโยงกับแหลงความรู และเทคโนโลยีที่มีอยู
ภายนอกองคกร เชน การเชื่อมโยงกับกิจการ/ผูประกอบการอื่น การเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย และหนวยงานสนับสนุนภาครัฐ
ระดับสาขาธุรกิจ กลุมที่นาจะมีความตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต-การ
จัดการ และ R&D คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมที่มีตลาดในตางประเทศ
และตองแขงขันในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของสินคา มากกวาแขงขันดวยตนทุนกับประเทศ
อื่นๆ เชน กลุมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส กลุมชิ้นสวนยานยนต กลุมอาหาร กลุมสินคาแฟชั่น ซึ่ง
กลุมธุรกิจเหลานี้สวนใหญมีสถานะเปนผูซื้อและเปนผูใชเทคโนโลยี มากกวามีความสามารถใน
การดัดแปลงและการทําวิจัยทางเทคโนโลยีเอง สวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมภาค
บริการ เชน ซอฟตแวร บริการสุขภาพ บริการดานการทองเที่ยว เปนตน ยังไมสามารถนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการจัดการธุรกิจ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการของตนไดมากนัก
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ระดับภาพรวม การใชจายทางดาน R&D ของประเทศยังอยูในระดับต่ํา เพียงรอย
ละ 0.26 ของงบประมาณทั้งหมด ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว และมีผลงานทางดานเทคโนโลยี
สูง มีการใชจายในเรื่องนี้อยูระหวางรอยละ 2-5 และบทบาทผูนําในการทํา R&D ยังเปนภาครัฐ
มากกวาภาคเอกชน รวมทั้งสวนหนึ่งยังเปนการทําเพื่อตอบสนองความตองการเรียนรูของนักวิจัย
เองมากกวาการตอบสนองความตองการภาคธุรกิจ นอกจากนี้การผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยียังมีสัดสวนต่ํากวาการผลิตบุคลากรทางดานสังคมศาสตรคอนขางมาก (สัดสวน 30:
70) การขาดกําลังคนระดับอาชีวศึกษาที่เขาไปทํางานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมทั้งกําลังแรงงานสวนใหญยังมีการศึกษาแคระดับประถมตน (รอยละ 60) ทําให
บุคลากรในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดความรูและความสามารถที่เพียงพอที่จะมี
สวนผลักดันกระบวนการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมของ
วิสาหกิจไทยใหสูงขึ้น ซึ่งนําไปสูสภาพความออนแอในทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจไทย
(2) ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตชิ้นสวน ตามการเขียนแบบ
ของลูกคาได ทําสินคาตัวอยางได สามารถออกแบบไดจากภาพหรือแคตตาล็อก และสามารถเขียน
แบบตามคุณลักษณะที่ลูกคากําหนดไดตามลําดับ แตการออกแบบผลิตภัณฑในขั้นที่สูงขึ้น เชน การ
ทําสินคาตนแบบ (Prototype Part) มีวิสาหกิจจํานวนนอยที่มีความสามารถทําได ในขณะเดียวกัน
การใชบริ การการออกแบบผลิตภั ณ ฑห รือ กระบวนการผลิ ต จากภายนอกเพิ่ มเติมเพื่ อสรางขี ด
ความสามารถในการพัฒนาผลิ ตภัณฑยังมีนอยและอยูในวงจํากัด วิสาหกิจ จํานวนมากไมได มี
หนวยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เปนของตนเอง จึงทําใหขาดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้น โดย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยมี
การเสนอผลิตภัณฑใหมตอลูกคา เพียงรอยละ 12 และมีการผลิตสินคาที่คลายคลึงหรือไมแตกตาง
จากผูผลิตรายอื่นถึงรอยละ 68
(3) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้น แตยังมีสัดสวนไมมากนัก โดยกิจการขนาดเล็กที่มีการจางงานไมเกิน 15 คน มีอัตราการใช
คอมพิ ว เตอร ช ว ยในการทํ า ธุ ร กิ จ เพี ย งร อ ยละ 10 รวมทั้ ง การใช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ การพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ยังมีนอย และไมไดใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําธุรกิจ สวนใหญจะใชโปรแกรมการควบคุมการจัดการทั่วไป
เปนหลัก เชน โปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน แตยังใชโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบจัดการ
ดานการผลิตและการขายผลิตภัณฑโดยตรงคอนขางนอย
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(4) ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญจะใชวิธีการทําตลาดเองหรือมีบริษัทใน
เครือทําตลาดให มีเพียงสวนนอยที่จางบริษัทที่ปรึกษาดานการตลาดโดยตรง และสวนใหญยังขาด
หนวยงานการตลาด ที่มี ความพรอมดานบุคลากรที่มี ความรู ดานการตลาดเปน อยางดี ขาดการ
กําหนดเปาหมายทางการตลาดที่ชัดเจน และยังไมมีการกําหนดแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแตละ
ประเภท รวมทั้งยังไมไดใหความสําคัญกับการสํารวจความพอใจของลูกคา วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตสินคาภายใตตราสินคาของผูจางผลิตและมีความสามารถในการขาย
สินคาสูผูบริโภคปลายทางนอย สวนใหญจะจําหนายใหผูคาสงหรือตัวแทนการคามากกวา
(5) ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษย
ศั กยภาพของแรงงานและทรั พยากรมนุ ษย ของวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมมี
ขอจํ ากัด อยู มาก จนเป น ป ญหาพื้ นฐานสํ าคัญที่ สง ผลกระทบในระยะยาวต อวิสาหกิจ ทั้งระบบ
ปญ หาที่เ ป น อุ ป สรรคมาก ได แ ก แรงงานไทยโดยเฉลี่ย มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า การขาดชา งเทคนิค ที่ มี
ความสามารถ ยังไมมีการพัฒนาชางเทคนิคที่ตรงกับความตองการในการสรางมูลคาสินคาและ
บริการ ปญหาการขาดวิสัยทัศนของชางเทคนิ คที่ จะทําหน าที่ออกแบบผลิตภัณฑ หรือพัฒ นา
รูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ปญหาของการพัฒนาผูประกอบการใหมในเชิงคุณภาพใหเกิดขึ้นโดยตอเนื่อง
(6) ความไมพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา ตลาดทุน และตลาดเงิน
เนื่องจากมีขอออนดอยในหลาย ๆ เรื่อง ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบ
กับปญหาสําคัญ คือ การแขงขันกับตางประเทศ อันเนื่องมาจากแนวโนมการเปดเสรีดานการคาการ
ลงทุน ของนานาประเทศ รวมทั้งขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) โดยภาค
เศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบมาก ไดแก ภาคการคาปลีกที่ไมสามารถแขงขันกับธุรกิจขามชาติขนาด
ใหญ หรือรานสะดวกซื้อได เนื่องจากวิสาหกิจดังกลาวมีขอไดเปรียบในเรื่องเงินทุนและการบริหาร
จัดการที่ดีก วา นอกจากนี้ภ าคอุ ตสาหกรรมยั งตองประสบกั บปญหาการแขงขั นกั บสิน ค าจาก
ประเทศที่ มี ต น ทุ น ต่ํ า กว า และการยา ยฐานการผลิ ตของนักลงทุ น ตา งชาติ สว นภาคบริ การที่ มี
แนวโนมตองเผชิญกับการแขงขันกับบริการของตางประเทศมากขึ้นเชนกัน
(7) ขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน
(7.1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังไมสามารถเขาถึงและใช
บริการทางการเงินของสถาบันการเงินในระบบได เนื่องจากปญหาของกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเอง คือ การขาดมาตรฐานดานการจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมมีการจัดทําบัญชี
ธุรกิจที่ไดมาตรฐาน ทําให วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีโอกาสจํากัดในการขอรับสินเชื่อ
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หรือไดรับสินเชื่อไมเพียงพอ สวนปญหาดานสถาบันการเงินยังมองวาการปลอยกูใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความเสี่ยงสูงจึงตองการหลักทรัพยค้ําประกันการกูยืม รวมทั้งมีปญหา
ตนทุนการกูยืมสูง มีคาการวิเคราะหเทียบตอยอดสินเชื่อที่สูงกวาของกิจการขนาดใหญ และ
ตนทุนอัตราดอกเบี้ยกูยืมที่สูงกวาเนื่องจากมีอัตราเสี่ยงสูงกวา นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมยังมีปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
(7.2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมสามารถระดมทุนผานตลาดทุนซึ่งมี
ตนทุนต่ํากวาและเปนเงินทุนในระยะยาวได โดยแหลงตลาดทุนที่สําคัญของไทย ไดแก กองทุนรวม
ลงทุน ตลาด Mai ทั้งนี้เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย อ มเองยั ง ขาดความพร อ มที่ ร ะดมทุ น เพิ่ ม หรื อ ชั ก นํ า ให เ กิ ด การร ว มทุ น ได ประกอบกั บ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความประสงคที่จะเปนเจาของธุรกิจเองโดยทั้งหมด
(8) ขอจํากัดดานธรรมาภิบาล
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีขอจํากัดดานธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่อง
การจัดทําระบบบัญชีที่โปรงใส การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และ
สิ่งแวดลอม จึงเปนผลทําใหมีความออนดอยและเสียเปรียบวิสาหกิจขนาดใหญ การที่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนไมนอยเปนธุรกิจครอบครัว มีผลใหการตัดสินใจทั้งในระดับ
นโยบายธุรกิจและระดับปฏิบัติการดําเนินการโดยเจาของธุรกิจเพียงบุคคลเดียวหรือกลุมเดียว ขาด
การใชขอมูลที่เปนระบบในการบริหารจัดการ ขาดระบบงานที่ชัดเจน รวมทั้งยังขาดแนวคิดในการ
สรางจิตสํานึกและแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในองคกรที่จะนําแนวคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม สิ่งแวดลอม และผูบริโภคมาใช
โอกาส
(1) กระบวนทัศนในการทําธุรกิจสมัยใหมเอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยแนวโนมของการประกอบธุรกิจหลายรูปแบบ เชน Global Outsourcing หรือ
Strategic Partner หรือการที่ธุรกิจขนาดใหญจะกระจายงานที่ไมใชกิจกรรมหลัก (Core Business )
ออกไปใหกิจการอื่นทํามากขึ้น ลวนเปนปจจัยที่เอื้อตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในลักษณะของผูรับชวงการผลิต (Sub Contracting) ผูผลิตชิ้นสวนอุปกรณใหแกกิจการ
ขนาดใหญ (Suppliers) หรือแมแตการเปนเครือขายกันทางธุรกิจ
(2) การขยายตัวของตลาดสงออกจากการทําขอตกลง FTA ทั้งจากการคาภายในกลุม
ขอตกลง และกับกลุมเศรษฐกิจอื่นที่ใหความสําคัญของตลาดไทยมากขึ้นในฐานะเปนประเทศ ผู
ขับเคลื่อนที่สําคัญสูตลาดเอเซีย โดยเฉพาะกับประเทศจีนและอินเดียที่เปนตลาดใหญทั้งดานการคา
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การบริการ และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(3) โอกาสในการทําธุรกิจใหมๆ ที่สอดคลองกับภูมิปญญาไทยมากขึ้น อันมีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของโลก การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและรูปแบบของการบริโภค
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยที่โดยพื้นฐานผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิ
ปญญาไทยและวัฒนธรรมรวมทั้งลักษณะความเปนไทย (Thainess) ที่เนนเรื่องของสุขภาพและความงาม
การตอบสนองความตองการของผูบริโภคทางดานจิตใจ ตลอดจนบริการทางดานสันทนาการเปน
สําคัญ
(4) ชองทางในการระดมทุนของภาคธุรกิจมีมากขึ้นและตนทุนที่ต่ําลง จากการเปดเสรี
ทางการเงินและการรวมตัวทางดานการเงินที่ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
สนับสนุนใหเกิดการใชแหลงทุนรวมกัน (Global Pool of Saving) ซึ่งนอกเหนือจากการชวย
สนับสนุนในดานเงินทุนแลว ยังชวยสนับสนุนการยกระดับทางดานวิทยาการและทักษะของธุรกิจ
ไทยดวย ในขณะเดียวกัน จากแนวโนมการบังคับใชมาตรฐานใหม Basel II ซึ่งเปนมาตรฐานในการ
กํากับสถาบันการเงินสําหรับประเทศไทยในป 2551 ที่กําหนดใหน้ําหนักความเสี่ยงในการปลอยกูแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูกูรายยอยลดลงจากเดิมและต่ํากวาบริษัทขนาดใหญ จะมี
สวนชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูกูรายยอยเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดงาย
ขึ้นดวยตนทุนที่ต่ําลง
(5) นโยบายรัฐใหความสําคัญและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนื่องจาก
จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด และยังมีบทบาทที่
สําคัญตอการจางงาน การสรางรายได และการสงออกของประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ ทําใหรัฐบาลใน
ฐานะผูกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และหนวยงานปฏิบัติในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองใหความสําคัญกับการส งเสริมและพัฒนากิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยมากขึ้น
ภัยคุกคาม
(1) การเขาสูระบบตลาดของกลุมประเทศเติบโตใหม (Emerging economies) ที่มีความ
ไดเปรียบดานตนทุนการผลิตและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ทําใหเปนแหลงผลิตสินคาราคา
ถูกปอนตลาดทั่วโลก เปนแหลงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และยังเปนแหลง
รับจางผลิตแหลงใหมอีกดวย
(2) ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจลดลง เนื่องมาจากการมีขอตกลงทางการคาใน
ทุกระดับเพิ่มขึ้น ทําใหระบบการคาโลกมีความซับซอนมากขึ้น สาเหตุจากความแตกตางกันของ
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ขอตกลง และกฎเกณฑของแตละประเทศ ทําใหธุรกิจเอกชนต องปรับตั วและตองมีก ารเขาถึ ง
ฐานขอมูลที่ครบถวนเหมาะสมโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน จํานวนประเทศที่
ไดรับประโยชนจากการทําขอตกลงตางๆ มีจํานวนมากขึ้น มีการแขงขันสูงขึ้น ประกอบกับการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ซึ่ ง ภาคการผลิ ต ของไทยส ว นใหญ ยั ง ไม ส ามารถตาม
เทคโนโลยีที่กาวหนาไดทัน ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อน
บ า นที่ เ ข า สู ต ลาดเสรี เช น จี น อิ น เดี ย และเวี ย ดนาม เป น ต น ที่ มี ค า แรงงานถู ก และยั ง มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ทําใหผูประกอบการของไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหแขงขันได
(3) เพิ่ มภาระผูประกอบการในการใหค วามสํา คัญกับ การผลิต ที่ ไ ม ทํา ลายสิ่ง แวดล อ ม
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การดํ า รงชี วิ ต มนุ ษ ย จ ากป ญ หาสิ่ ง แวดล อ มและความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหผูผลิตสินคาและบริการตองใสใจและตระหนักตอการนําแนวคิดของการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขามารวมดวยอยางจริงจัง ทําใหเกิดภาระ
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการปรับปรุงกระบวนการผลิต และในสวนของการวิจัยและพัฒนา
(4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลกและภายในประเทศ ทั้งความผันผวน
ของราคาน้ํามัน แนวโนมการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟอ สถานการณความออนไหว
หรือความผันผวนทางการเมือง และการเปดเสรีดานการคาการลงทุนตามขอตกลง FTA ลวนสงผล
กระทบตอผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม หากไมมีการสงเสริมผูประกอบการใหมีความ
พรอม และมีความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนดานตางๆ อาจสงผล
กระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมาก
(5) การบริหารจัดการของรัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ผานมา
ขาดการจัดการที่เปนระบบ ขาดการประสานงาน ไมมีการกําหนดแผนสงเสริมเพื่อใชเปนกรอบ
ทิศทางหลักที่เปนเอกภาพ ขาดหนวยงานแกนกลางที่เขมแข็งและเปนที่ยอมรับทั้งดานการจัดทํา
แผนและการประสานหนวยปฏิบัติ การดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงมี
ลักษณะตางหนวยตางคิดตางทํา ไมมีทิศทางรวมกัน และขาดงบประมาณและการบริหารแผนแบบ
บูรณาการ รวมทั้งขาดการติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงทั้งระบบเขาดวยกัน
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รูปที่ 3-2

ผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2545 - 2549
ผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบ ับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549)
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ปี 2549

(1) GDP-SMEs 50% ปี 2549

39.4%


(2) การจางงาน SMEs เพิม
่ ขึน
180,000 คนตอปี

8,964,673
(67,909)


(3) ผลิตภาพแรงงานของ SMEs เพิม
่ ขึน
2.5% ตอปี

ผลิตภาพแรงงานของ
SMEs 4 สาขาหล ัก
ระหวางปี 44-48 เพิม
่ ขึน

เฉลีย
่ รอยละ 4.4

GAP
• GDP ของ SMEs ในภาคการผลิต – บริการ ย ัง
ขยายต ัวตอเนือ
่ ง แตในภาคการคาชะลอต ัวลงจาก
31% ในปี 45 เหลือ 29% ในปี 49
• สวนใหญย ังเป็นการจางงานในกิจการทีเ่ ป็น labour
intensive แมจะมีแนวโนมลดลง
• ขาดแคลนแรงงานระด ับกลาง-สูง
• โอกาส /สภาพแวดลอมการทํางานของกิจการ
SMEs ไมดน
ี ัก
• การสงออกของ SMEs สวนใหญ (51.3%) ย ังอยูใ นกลุม

สินคา Primary & Labour-intensive
• ขาดความสามารถในการทํา Product- Country
Image /Branding
• ขาดการสน ับสนุน Marketing Infra. ทีเ่ หมาะสม

(4) การขยายต ัวของมูลคาการสงออก
ของ SMEs ไมนอ
 ยกวา 6% ตอปี

9.3%

(5) SMEs เขาสูร ะบบดวยการจด
ทะเบียนไมนอ
 ยกวา 72% ปี 2549

519,839
(ราย)

• SMEs สวนใหญย ังขาดความตืน
่ ต ัว/ความเขาใจใน
การทําธุรกิจใหเป็นระบบ/มีธรรมาภิบาล

46,829
(ราย : เฉพาะทีจ
่ ด
ทะเบียนก ับ พณ.)

• ใกลเคียงก ับเปาหมายเชิงปริมาณ และจะตอง
ดําเนินการโดยคํานึงถึงความอยูร อดของกิจการที่
เกิดใหมดว ย

8,010
(กลุม
 )

่ งในเรือ
่ งของความสมํา
่ เสมอ
• ตองดําเนินการตอเนือ
ดานคุณภาพ และการรวมกลุม
 ธุรกิจใหเขมแข็ง


(6) จํานวนผูเ ริม
่ ตนธุรกิจใหมเพิม
่ ขึน
50,000 ราย ตอปี

(7) กลุม
 อาชีพสามารถดําเนินการขน
ั
 ไมนอ
ธุรกิจเพิม
่ ขึน
 ยกวา 10% ตอปี
และมี 6,300 กลุม
 ในปี 2549

ซึ่งจากการศึกษาถึงสถานการณโครงสราง SMEs ไทย พบวา เมื่อพิจารณาถึงจํานวนราย
การจางงาน และมูลคาผลผลิต (GDP) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตและภาค
บริการมีการขยายตัวมาตลอดในชวง 5 ปที่ผานมา และยังมีแนวโนมการเติบโตตอไป แตวิสาหกิจ
ในภาคการคามีสัดสวนลดลง สวนการประเมินผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตามแผนการสงเสริม SMEs ป 2545-2549 ที่ผานมา พบวาการสงเสริมของภาครัฐดําเนินการไดผล
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ องคความรู ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ
และระบบจั ด การงานส ง เสริ ม ที่ ยั ง ไม เ ป น เอกภาพ ทํ า ให ก ารส ง เสริ ม ทางด า นผลิ ต ภาพ การ
สนับสนุนใหเกิดธุรกิจรายใหม การผลักดันและจูงใจให SMEs เขาสูระบบและมีธรรมาภิบาล
รวมทั้งการเพิ่มสัดสวน GDP ของ SMEs ยังไมบรรลุเปาหมาย และเปนเรื่องที่จะตองดําเนินการให
ตอเนื่องและขยายผลตอไป นอกจากนี้จากการวิเคราะหจุดออนและขอจํากัดของผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย พบวาผูประกอบการไทยยังขาดความตื่นตัว ความรู และทักษะ
ในดานการผลิต การตลาด และการจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล สวนการสรางปจจัยเอื้อ
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ยังไมพอเพียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ SMEs
ไทยยัง ต อ งเผชิญ กั บ ภาวะการเปลี่ย นแปลงจากภายนอก ที่สํ าคั ญ คือ การเขา สูร ะบบตลาดของ
ประเทศที่มีตนทุนแรงงานและทรัพยากรต่ํากวาไทยมาก ทําใหสามารถผลิตสินคาราคาถูกมาตีตลาด
ทั้งในประเทศและตลาดสงออก เปนแหลงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และยัง

- 36 -

เปนฐานรับจางผลิตแทนประเทศไทย การเผชิญกับความการแขงขันจากการเปดเสรีในรูปแบบตางๆ
ที่เขมขนมากขึ้น รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปนคูคาที่สําคัญของไทยและประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก ลวนสงผลกระทบตอธุรกิจไทยทั้งสิ้น
รูปที่ 3-3 สรุปปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ปั ญหา และอุปสรรคของ SMEs
การเข าสูระบบตลาดของ ปท. ต นทุนตํ่า
(แย งตลาด , FDI, OEM)
GDPSMEs ภาคการค าชะลอตัวลง
จาก 31% เหลือ 29%

สินค าส งออกของ SMEs มีมูลค าเพิ่มตํ่า
(Primary & Labor-intensive)
ระด ับมหภาค

ความตื่นตัวสามารถของ ผปก.ตํ่า /
ทําธุรกิจไม เป็ นระบบ / ไม เป็ นมืออาชีพ

ความสามารถทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม การสร าง IP ตํ่า

ความตื่นตัว และความสามารถด านธรรมาภิบาล
(ระบบบัญชี ความรั บผิดชอบต อสังคม สิ่งแวดล อม ผูบริโภค)

ขาดความรู ทักษะ
กําลังทุนในการทําตลาด

คุณภาพบุคลากรตํ่า มีการโยกย ายงานสูง
ระด ับธุรกิจ

สภาพการณเชนนี้ ทั้งที่เกิดจากขอจํากัดของผูประกอบการ SMEs เอง หรือจากปจจัยอื่นๆ
ภายในและภายนอกประเทศ ไดทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ที่สําคัญไดแก การที่ SMEs
ไทยสวนใหญยังมีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพดานการผลิต-การจัดการต่ํา และขาดขีดความสามารถ
ในการใชและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรางและการใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา ซึ่งนําไปสูการขาดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง มีนวัตกรรม
มีความแตกตาง และนําไปสูปรากฏการณของปญหาที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการขยายตัว
ต่ํา และมีการหดตัวในบางสาขาเศรษฐกิจ (ภาคการคา) ในชวงที่ผานมา รวมทั้งมีการสงออกสินคา
ในกลุมที่เปนสินคาปฐมภูมิและใชแรงงานมากเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม SMEs ไทยยังมีโอกาส
และลูทางที่ดีทางดานการผลิตสินคาและบริการที่ใชความรูสั่งสม ทักษะฝมือ ความปราณีต และ
อัธยาศัยไมตรี และวัตถุดิบภายในประเทศ ที่สอดคลองกับความตองการและแนวโนมพฤติกรรม
ผูบริโภคสมัยใหม รวมทั้งโครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากผูประกอบการ SMEs ไทยมี
การปรับตัว หลีกหนีการแขงขันในตลาดลาง (Low-end market) ไปสูการผลิตปอนตลาดระดับกลาง
และระดับบนขึ้นไป ที่ใชองคความรู ทักษะ ฝมือและความเปนไทย (Thai ness) ในการผลิตและการ
จัดการ ทั้งนี้จะตองไดรับการสนับสนุนในดานปจจัยเอื้อและโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการจากภาครัฐดวย
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