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บทที่ 3 

การวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทย 

การวิเคราะหสภาพปญหาของผูประกอบการเดิม 
(1) ปญหาดานการเงิน เปนปญหาที่ผูประกอบการสวนมากประสบอยู ดานหนึ่งมาจากตัว

ผูประกอบการเอง (Demand-side) คือ ขาดหลักทรัพยในการค้ําประกันสินเชื่อ ขาดเงินทุนในการ
เร่ิมกิจการใหมและขยายธุรกิจ ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการขาดบริหารจัดการที่ดี ขาดการจัดทําระบบ
บัญชีที่ดี ทําใหสถาบันการเงินตางๆ ขาดความเชื่อถือและมีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อ เปนเหตุ
ใหวิสาหกิจตองพึ่งพาเงินกูนอกระบบ และตองจายดอกเบี้ยในอัตราสูง วิสาหกิจสวนหนึ่งที่เขาถึง
บริการการเงินจากสถาบันการเงินยังใชแหลงเงินที่เปนสินเชื่อมากกวาเงินทุนจากตลาดทุน จึงเปน
ขอจํากัดของการปรับปรุงกิจการหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในระยะยาว รวมไปถึงการ
กอใหเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่ยังเปนอุปสรรคสําคัญของการเขาถึงเงินกูใน
ระบบธนาคารในปจจุบัน 

ในสวนของสถาบันการเงิน (Supply-Side) โดยท่ัวไปยังไมใหความสําคัญกับการ
ปลอยกูใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากนัก นอกจากมองวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมีปญหาดังเชนที่กลาวมาแลว ยังเนื่องมาจากการขาดหลักทรัพยค้ําประกัน ตนทุนการ
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 
และมักไมไดทําการตลาดเอง ทําใหยากตอการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ปจจุบันมีความตองการที่
ซับซอนและหลากหลายยิ่งขึ้น ทําใหวิสาหกิจทั่วไปสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้งยัง
เปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในทองถ่ิน หรือตลาดภายในประเทศเปนหลัก 
ทําใหไมทันกับยุคสมัยการเปดเสรีทางการคา และยังตองเผชิญการแขงขันจากสินคาและบริการจาก
ตางประเทศที่เขามากับกระแสการเปดการคาเสรี 

(5) ปญหาดานผลิตภัณฑ  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีปญหาดานการ
พัฒนาสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทําใหมาตรฐานของสินคาและบริการของกลุมวิสาหกิจ
ทั่วไปไมเปนที่ยอมรับของตลาดและขาดการพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆ ทําใหสินคาของกลุม
วิสาหกิจทั่วไปไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไป
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 ขาดความรูเร่ืองกฎระเบียบราชการ ขาดความรูความเขาใจถึงบริการที่เหมาะสม
กับกิจการของตน  รวมทั้งมีทัศนคติที่ไมดีตอระบบราชการ 
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การวิเคราะหสภาพปญหาของผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) 
ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีทักษะ พรสวรรคและ

นวัตกรรม และผูประกอบที่ใชฐานความรู และทักษะฝมือในการประกอบการ จะเปนตัวจักรสําคัญ
ในการเพิ่มความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในป 2549 ประเทศไทยมีผูประกอบการ
ทั้งสิ้น ทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียน ประมาณ 2.27 ลานราย หรือคิดเปนสัดสวน
ผูประกอบการตอประชากรไดประมาณ  1 : 27  ซ่ึงถือวาอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงจะมีอัตราสวนประมาณ 1:20 จึงมีความจําเปนตองเพิ่มจํานวน
ผูประกอบการใหมในแตละปใหสูงขึ้นกวาเดิม โดยควรใหความสําคัญกับการสรางผูประกอบการ
รุนใหมในเชิงคุณภาพ กลาวคือ การสนับสนุนของภาครัฐควรใหความสําคัญไปที่ผูประกอบการที่
ใชความรู เทคโนโลยี ทักษะและฝมือในการประกอบธุรกิจมากขึ้น อยางไรก็ตาม 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 รวมท้ังบางรายยังขาดความสามารถ
ในการบริหารการตลาดดวย ทําใหไมมีโอกาสไดรับและตองสูญเสียคําสั่งซื้อไป 

(4) ปญหาดานเทคโนโลยี ผูประกอบการการรุนใหม มักมีปญหาในการเลือกใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการแขงขัน  
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและ       
ขนาดยอมไทยในภาพรวม 

การวิเคราะหในหัวขอนี้ ไดดําเนินการโดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 
และจากเอกสาร ผลงานศึกษาวิจัยตางๆ รวมทั้งการระดมความคิดทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

รูปท่ี 3-1   ผลการวิเคราะหภาพรวมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย 

•  มีความคลองตวัและสามารถปรับตวัตามสถานการณไดอยาง
รวดเร็ว

•  สามารถตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) ไดอยางเหมาะสม
•  มีทกัษะฝีมือและศิลปะทีดี
•  มีจิตใจในการใหบริการท่ีดี (Service Mind)

•  ขาดความต่ืนตวั ความรู  ความสามารถ ดานการบริหารจดัการ 
การตลาด เทคโนโลยีและนวตักรรม

•  ขาดการบริหารธุรกิจท่ีเป็นระบบและไมเป็นมอือาชีพเพียงพอ
•  ขาดการออกแบบ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑและบรรจภุณัฑ
•  ขาดธรรมาภิบาลและการใหความสําคญักบัการประหยดัพลงังาน
รวมทัง้การรักษาสิ่งแวดลอม

•  แรงงานขาดคณุภาพมาตรฐาน
•  ธุรกิจบริการสนบัสนนุมีจํานวนไมเพียงพอ

•  ผลกระทบจากการเขาสูตลาดของกลุมประเทศเติบโตใหม
•  ขอกีดกนัทางการคาในตลาดตางประเทศ
•  ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน
•กฎหมาย กฎระเบียบท่ีมีความซบัซอน
•  ทําเลท่ีตัง้ธุรกิจท่ีดีมีอยูอยางจํากดั

จดุแขง็ โอกาส

จดุออน ขอจํากดั

S O

W T

•  กระบวนทศันสมยัใหมเอือ้ตอการประกอบธุรกิจมากขึน้
•  ผลกระทบท่ีดีจากระบบการคาเสรี
•  ภมิูปัญญาและวฒันธรรมไทยได รับการยอมรับใน
   วงกวาง
•  ภาครัฐใหความสําคญักบั SMEs มากขึน้

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

 
 

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) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความคลองตัวและสามารถปรับตัวตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว 

(2) สามารถใชความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูเฉพาะดาน ใชเงินทุน
ดําเนินการไมสูงนัก ทําใหเขาสูธุรกิจไดงาย 

(3) สามารถผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายและ
ลูกคาเฉพาะกลุม (Niche Market) ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ดวยตนทุนที่ต่ํากวา และมีความ
คลองตัวกวากิจการขนาดใหญ  

(4) สภาพแวดลอมที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนที่
คอนขางพรอม สภาพสังคมไทยที่มีความสงบสุข ปราศจากความขัดแยงที่รุนแรง 
 

จุดออน  
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยที่ผานมาอาศัยขอไดเปรียบทางดาน

แรงงานและทรัพยากร มากกวาความเขมแข็งทางเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร  ในปจจุบันธุรกิจ
หลายประเภทของไทยตองเผชิญกับภาวะที่เรียกวา แรงกดดันสองทาง (Nut-Crackers Effect) คือ 
ติดอยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนราคาถูก  เชน  จีน  เวียดนาม 
อินโดนีเซีย กับประเทศที่เปนผูนําในการสรางความแตกตางของมูลคาเพิ่มสูง แรงงานมีทักษะ        
มีผลิตภาพสูง มีสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี เชน อิตาลี ญ่ีปุน 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 
โดยมีจํานวนวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีลดหล่ันลงตามลําดับ ใน  4 กลุมดังกลาวนั่น 
แสดงใหเห็นวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสวนใหญยังมีการใชเทคโนโลยีในระดับต่ํา 
โดยมีการใชเทคโนโลยีที่ลาสมัยถึง รอยละ 47 และยังไมสามารถสรางหรือพัฒนางานวิจัยข้ึนมาเอง
ได ซ่ึงโครงสรางการใชเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบันยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก 
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จุดออนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทําใหไมสามารถยกระดับ
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกิจการขึ้นมาได ไดแก 

(1.1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีการดําเนินธุรกิจที่ไม
จําเปนตองใชความรูและเทคโนโลยีเปนฐานในการแขงขัน ทําใหไมมีความตระหนัก ความสนใจ  
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการประกอบการ 

(1.2) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญขาดความ สามารถ
ในการวินิจฉัยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(1.3) มีขอจํากัดดานเงินทุน ความรู และเครื่องมืออุปกรณในการออกแบบ 
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
อ่ืนๆ  เชน  กลุมไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส  กลุมชิ้นสวนยานยนต  กลุมอาหาร กลุมสินคาแฟชั่น  ซ่ึง
กลุมธุรกิจเหลานี้สวนใหญมีสถานะเปนผูซ้ือและเปนผูใชเทคโนโลยี 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  ซ่ึงนําไปสูสภาพความออนแอในทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจไทย      

(2) ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตชิ้นสวน ตามการเขียนแบบ

ของลูกคาได ทําสินคาตัวอยางได สามารถออกแบบไดจากภาพหรือแคตตาล็อก และสามารถเขียน
แบบตามคุณลักษณะที่ลูกคากําหนดไดตามลําดับ แตการออกแบบผลิตภัณฑในขั้นที่สูงขึ้น เชน การ
ทําสินคาตนแบบ (Prototype Part) มีวิสาหกิจจํานวนนอยที่มีความสามารถทําได ในขณะเดียวกัน 
การใชบริการการออกแบบผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑยังมีนอยและอยูในวงจํากัด วิสาหกิจจํานวนมากไมไดมี
หนวยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เปนของตนเอง จึงทําใหขาดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้น โดย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยมี
การเสนอผลิตภัณฑใหมตอลูกคา เพียงรอยละ 12  และมีการผลิตสินคาที่คลายคลึงหรือไมแตกตาง
จากผูผลิตรายอื่นถึงรอยละ 68 

(3) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจ

เพิ่มขึ้น  แตยังมีสัดสวนไมมากนัก โดยกิจการขนาดเล็กที่มีการจางงานไมเกิน 15 คน มีอัตราการใช
คอมพิวเตอรชวยในการทําธุรกิจเพียงรอยละ 10 รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ยังมีนอย และไมไดใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําธุรกิจ สวนใหญจะใชโปรแกรมการควบคุมการจัดการทั่วไป
เปนหลัก เชน โปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน แตยังใชโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบจัดการ
ดานการผลิตและการขายผลิตภัณฑโดยตรงคอนขางนอย   
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(4) ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการตลาด 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญจะใชวิธีการทําตลาดเองหรือมีบริษัทใน

เครือทําตลาดให มีเพียงสวนนอยที่จางบริษัทที่ปรึกษาดานการตลาดโดยตรง และสวนใหญยังขาด
หนวยงานการตลาด ที่มีความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูดานการตลาดเปนอยางดี ขาดการ
กําหนดเปาหมายทางการตลาดที่ชัดเจน และยังไมมีการกําหนดแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแตละ
ประเภท รวมทั้งยังไมไดใหความสําคัญกับการสํารวจความพอใจของลูกคา วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสวนใหญทําการผลิตสินคาภายใตตราสินคาของผูจางผลิตและมีความสามารถในการขาย
สินคาสูผูบริโภคปลายทางนอย สวนใหญจะจําหนายใหผูคาสงหรือตัวแทนการคามากกวา  

(5) ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษย 
ศักยภาพของแรงงานและทรัพยากรมนุษยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี

ขอจํากัดอยูมาก จนเปนปญหาพื้นฐานสําคัญที่สงผลกระทบในระยะยาวตอวิสาหกิจทั้งระบบ 
ปญหาที่เปนอุปสรรคมาก ไดแก แรงงานไทยโดยเฉลี่ยมีการศึกษาต่ํา การขาดชางเทคนิคที่มี
ความสามารถ     ยังไมมีการพัฒนาชางเทคนิคที่ตรงกับความตองการในการสรางมูลคาสินคาและ
บริการ  ปญหาการขาดวิสัยทัศนของชางเทคนิคที่จะทําหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ หรือพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ปญหาของการพัฒนาผูประกอบการใหมในเชิงคุณภาพใหเกิดขึ้นโดยตอเนื่อง 

(6) ความไมพรอมตอการเปดเสรีของตลาดสินคา ตลาดทุน และตลาดเงิน  
เนื่องจากมีขอออนดอยในหลาย ๆ เร่ือง ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบ

กับปญหาสําคัญ คือ การแขงขันกับตางประเทศ อันเนื่องมาจากแนวโนมการเปดเสรีดานการคาการ
ลงทุน ของนานาประเทศ รวมทั้งขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) โดยภาค
เศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบมาก  ไดแก  ภาคการคาปลีกที่ไมสามารถแขงขันกับธุรกิจขามชาติขนาด
ใหญ หรือรานสะดวกซื้อได เนื่องจากวิสาหกิจดังกลาวมีขอไดเปรียบในเรื่องเงินทุนและการบริหาร
จัดการที่ดีกวา  นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมยังตองประสบกับปญหาการแขงขันกับสินคาจาก
ประเทศที่มีตนทุนต่ํากวา และการยายฐานการผลิตของนักลงทุนตางชาติ สวนภาคบริการที่มี
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 กองทนุรวม
ลงทุน ตลาด Mai  ทั้งนี้เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเองยังขาดความพรอมที่ระดมทุนเพิ่มหรือชักนําให เกิดการรวมทุนได  ประกอบกับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังมีความประสงคที่จะเปนเจาของธุรกิจเองโดยทั้งหมด 

(8) ขอจํากัดดานธรรมาภิบาล 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญยังมีขอจํากัดดานธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่อง

การจัดทําระบบบัญชีที่โปรงใส การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และ
ส่ิงแวดลอม จึงเปนผลทําใหมีความออนดอยและเสียเปรียบวิสาหกิจขนาดใหญ การที่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนไมนอยเปนธุรกิจครอบครัว มีผลใหการตัดสินใจทั้งในระดับ
นโยบายธุรกิจและระดับปฏิบัติการดําเนินการโดยเจาของธุรกิจเพียงบุคคลเดียวหรือกลุมเดียว ขาด
การใชขอมูลที่เปนระบบในการบริหารจัดการ ขาดระบบงานที่ชัดเจน  รวมทั้งยังขาดแนวคิดในการ
สรางจิตสํานึกและแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในองคกรที่จะนําแนวคิดความรับผิดชอบตอ
สังคม ส่ิงแวดลอม และผูบริโภคมาใช 

 
โอกาส  

(1) กระบวนทัศนในการทําธุรกิจสมัยใหมเอ้ือตอการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
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 รวมท้ังความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(3) โอกาสในการทําธุรกิจใหมๆ ท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาไทยมากขึ้น อันมีผลจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของโลก การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและรูปแบบของการบริโภค 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยที่โดยพื้นฐานผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิ
ปญญาไทยและวัฒนธรรมรวมทั้งลักษณะความเปนไทย (Thainess) ที่เนนเรื่องของสุขภาพและความงาม 
การตอบสนองความตองการของผูบริโภคทางดานจิตใจ ตลอดจนบริการทางดานสันทนาการเปน
สําคัญ 

(4) ชองทางในการระดมทุนของภาคธุรกิจมีมากขึ้นและตนทุนท่ีต่ําลง จากการเปดเสรี
ทางการเงินและการรวมตัวทางดานการเงินที่ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้น 
สนับสนุนใหเกิดการใชแหลงทุนรวมกัน (Global Pool of Saving) ซ่ึงนอกเหนือจากการชวย
สนับสนุนในดานเงินทุนแลว ยังชวยสนับสนุนการยกระดับทางดานวิทยาการและทักษะของธุรกิจ
ไทยดวย ในขณะเดียวกัน จากแนวโนมการบังคับใชมาตรฐานใหม Basel  II ซ่ึงเปนมาตรฐานในการ
กํากับสถาบันการเงินสําหรับประเทศไทยในป 2551 ที่กําหนดใหน้ําหนักความเสี่ยงในการปลอยกูแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูกูรายยอยลดลงจากเดิมและต่ํากวาบริษัทขนาดใหญ จะมี
สวนชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูกูรายยอยเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดงาย
ขึ้นดวยตนทุนที่ต่ําลง 

(5) นโยบายรัฐใหความสําคัญและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เนื่องจาก
จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด และยังมีบทบาทที่
สําคัญตอการจางงาน การสรางรายได และการสงออกของประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ ทําใหรัฐบาลใน
ฐานะผูกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และหนวยงานปฏิบัติในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนากิจการ
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 ทําใหธุรกิจเอกชนตองปรับตัวและตองมีการเขาถึง
ฐานขอมูลที่ครบถวนเหมาะสมโดยการสนับสนุนของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน จํานวนประเทศที่
ไดรับประโยชนจากการทําขอตกลงตางๆ มีจํานวนมากขึ้น มีการแขงขันสูงขึ้น ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ซ่ึงภาคการผลิตของไทยสวนใหญยังไมสามารถตาม
เทคโนโลยีที่กาวหนาไดทัน ตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อน
บานที่ เขาสูตลาดเสรี  เชน  จีน  อินเดีย  และเวียดนาม  เปนตน  ที่มีค าแรงงานถูกและยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ทําใหผูประกอบการของไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหแขงขันได 

(3) เพิ่มภาระผูประกอบการในการใหความสําคัญกับการผลิตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดํารงชีวิตมนุษยจากปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของ
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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รูปท่ี 3-2  ผลการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2545 - 2549 
ผลการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมตามแผนการสงเสรมิ SMEs ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2545-2549)

เป าหมาย ผลการดาํเนนิงาน
ปี 2549 GAP

(1) GDP-SMEs 50% ปี 2549  39.4% • GDP ของ SMEs ในภาคการผลติ – บรกิาร ยงั
ขยายตวัตอเนือ่ง แตในภาคการคาชะลอตวัลงจาก 
31% ในปี 45 เหลอื 29% ในปี 49

(2) การจางงาน SMEs เพิม่ข ึน
180,000 คนตอปี

8,964,673
(67,909)

• สวนใหญยงัเป็นการจางงานในกจิการทีเ่ป็น  labour 
intensive แมจะมแีนวโนมลดลง

• ขาดแคลนแรงงานระดบักลาง-สงู
• โอกาส /สภาพแวดลอมการทํางานของกจิการ 

SMEs ไมดนีกั

(3) ผลติภาพแรงงานของ SMEs เพิม่ข ึน  
2.5% ตอปี

ผลติภาพแรงงานของ 
SMEs 4 สาขาหลกั

ระหวางปี 44-48 เพิม่ข ึน
เฉลีย่รอยละ 4.4

(4) การขยายตวัของมลูคาการสงออก
ของ SMEs ไมนอยกวา 6% ตอปี

9.3% • การสงออกของ SMEs สวนใหญ (51.3%) ยงัอยูในกลุม
สนิคา Primary & Labour-intensive

• ขาดความสามารถในการทาํ Product- Country  
Image /Branding

• ขาดการสนบัสนุน Marketing Infra. ทีเ่หมาะสม

(5) SMEs เข าสูระบบดวยการจด
ทะเบยีนไมนอยกวา 72% ปี 2549

519,839
(ราย)

• SMEs สวนใหญยงัขาดความตืน่ตวั/ความเขาใจใน
การทําธรุกจิใหเป็นระบบ/มธีรรมาภบิาล 

(6) จํานวนผู เร ิม่ต นธรุกจิใหมเพิม่ข ึน 
50,000 ราย ตอปี

46,829 
(ราย : เฉพาะทีจ่ด
ทะเบยีนกบั พณ.)

• ใกลเคยีงกบัเป าหมายเชงิปรมิาณ และจะตอง
ดําเนนิการโดยคํานงึถงึความอยูรอดของกจิการที่
เกดิใหมดวย

(7) กลุมอาชพีสามารถดําเนนิการข ัน
ธรุกจิเพิม่ข ึน ไมนอยกวา 10%  ตอปี
และมี 6,300 กลุมในปี 2549

8,010
(กลุม)

• ตองดําเนนิการตอเนือ่งในเรือ่งของความสมํา่เสมอ
ดานคณุภาพ และการรวมกลุมธุรกจิใหเข มแข็ง

 
 

ซ่ึงจากการศึกษาถึงสถานการณโครงสราง 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 
และระบบจัดการงานสงเสริมที่ยังไมเปนเอกภาพ ทําใหการสงเสริมทางดานผลิตภาพ 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 
ไทยยังตองเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ที่สําคัญคือการเขาสูระบบตลาดของ
ประเทศที่มีตนทุนแรงงานและทรัพยากรต่ํากวาไทยมาก ทําใหสามารถผลิตสินคาราคาถูกมาตีตลาด
ทั้งในประเทศและตลาดสงออก เปนแหลงดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) และยัง
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เปนฐานรับจางผลิตแทนประเทศไทย การเผชิญกับความการแขงขันจากการเปดเสรีในรูปแบบตางๆ 
ที่เขมขนมากขึ้น รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปนคูคาที่สําคัญของไทยและประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก ลวนสงผลกระทบตอธุรกิจไทยทั้งสิ้น 

รูปท่ี 3-3   สรุปปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
ปัญหา และอุปสรรคของ SMEs

GDPSMEs ภาคการคาชะลอตัวลง
จาก 31% เหลือ 29%

สินคาสงออกของ SMEs มีมูลคาเพ่ิมตํ่า
(Primary & Labor-intensive)

ระดบัมหภาค

ระดบัธุรกจิ

ความตื่นตัว และความสามารถดานธรรมาภิบาล 
(ระบบบัญชี ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ผูบริโภค)

คุณภาพบุคลากรตํ่า มีการโยกยายงานสูงขาดความรู  ทักษะ 
กาํลังทุนในการทาํตลาด

ความตื่นตัวสามารถของ ผปก.ตํ่า / 
ทาํธุรกิจไมเป็นระบบ / ไมเป็นมืออาชีพ

ความสามารถทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม การสราง IP ตํ่า  

การเขาสูระบบตลาดของ ปท. ตนทุนตํ่า
(แยงตลาด , FDI, OEM)

 
สภาพการณเชนนี้ ทั้งที่เกิดจากขอจํากัดของผูประกอบการ SMEs เอง หรือจากปจจัยอ่ืนๆ 

ภายในและภายนอกประเทศ ไดทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ที่สําคัญไดแก การที่ SMEs 
ไทยสวนใหญยังมีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพดานการผลิต-การจัดการต่ํา และขาดขีดความสามารถ
ในการใชและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรางและการใชประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา ซ่ึงนําไปสูการขาดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง มีนวัตกรรม 
มีความแตกตาง และนําไปสูปรากฏการณของปญหาที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการขยายตัว
ต่ํา และมีการหดตัวในบางสาขาเศรษฐกิจ (ภาคการคา) ในชวงที่ผานมา รวมทั้งมีการสงออกสินคา
ในกลุมที่เปนสินคาปฐมภูมิและใชแรงงานมากเปนสวนใหญ  อยางไรก็ตาม SMEs ไทยยังมีโอกาส
และลูทางที่ดีทางดานการผลิตสินคาและบริการที่ใชความรูส่ังสม 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 


