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ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต
ฐิตา เภกานนท์
มิถุนายน 2562

บทสรุปผู้บริหาร
SMEs มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน และคนไทยจานวนมากเกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs
ทั้งในฐานะเจ้าของกิจการและลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา SMEs ต้องเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ รวมถึงสภาพการแข่งขันจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ธปท. จึ ง ได้ ส ารวจ SMEs กว่ า 2,400 รายทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และการปรั บ ตั ว
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาและช่ ว ยเหลื อ SMEs ให้ ต รงจุ ด ทั้ ง นี้ การส ารวจได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี
จากธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการกระจายแบบสารวจ
ให้แก่ SMEs ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ผ่านมา โดยผลการสารวจ พบว่า SMEs ไทย เผชิญกับ 2 ปัญหาสาคัญ คือ
(1) ปั ญ หาต้ น ทุ น สู ง นอกจาก SMEs จะมี ภ าระต้ น ทุ น ธุรกิ จ ที่ สู งแล้ ว เช่ น ราคาวัต ถุ ดิ บ ต้ น ทุ น การเงิน และ
ค่าจ้างแรงงาน ยังเผชิญกับต้นทุนแฝงที่เกิดจากความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครัฐ และการขอสินเชื่ออีกด้วย
(2) การแข่งขันรุนแรงที่มาจากรอบด้าน ทั้งจากคู่แข่งที่เป็น SMEs ด้วยกันเอง การแข่งขั นกับธุรกิจขนาดใหญ่
ที่ขยายสาขาไปทุกพื้นที่ และจากการแข่งขันกับธุรกิจ E-commerce ที่ทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
เมื่ อ ประมวลผลส ารวจเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางที่ SMEs ใช้ รั บ มื อ กั บ 2 ปั ญ หาข้ า งต้ น พบว่ า ทางเลื อ กหลั ก
ที่ SMEs ส่วนใหญ่ใช้ โดยเฉพาะเมื่อประสบกับ ภาวะแข่งขันที่รุนแรง คือ การใช้กลยุทธ์ด้านราคาดึงดูดลูกค้าและ
เพิ่มปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม การแข่งด้วยราคาโดยไม่ได้พัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพหรือแตกต่างจาก
คู่แข่ง ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง โดยผลสารวจพบว่า SMEs ที่เน้นการแข่งขันด้วยราคาเป็นหลัก
ส่วนใหญ่ประสบกับภาวะยอดขายลดลง เนื่องจากธุรกิจขาด Brand Loyalty และเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ง่าย
อย่างไรก็ดี ยังคงมี SMEs อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจ ดังนี้
(1) การประยุกต์ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจและการควบคุมต้นทุน รวมถึง
การนาระบบ IT มาใช้ในการวางแผนธุรกิจ จัดทาบัญชีและบริหารสต็อกสินค้า
(2) การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง พร้อมทั้งใช้โอกาสจากโลกออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง
การขายและขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
ผลสารวจพบว่า ผลลัพธ์จากการปรับตัวและการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะทาให้ความสามารถทาง
การแข่งขันเพิ่มขึ้นและต้นทุนการบริหารจัดการลดลงซึ่งเป็นผลให้ผลประกอบการปรับดีขึ้นแล้ว ยังนามาสู่ผลพลอย
ได้ด้านการเงินที่ตามมาอีกด้วย กล่าวคือ SMEs ที่มีการปรับตัวส่วนใหญ่เห็นว่าต้นทุนการเงินไม่ใช่ปัญหาหลัก
เพราะธุรกิจเข้มแข็งและมีรายรับเพียงพอต่อรายจ่าย
นอกจาก 2 ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ผลส ารวจยั ง พบว่ า SMEs ไทยบางกลุ่ ม ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ปั จ จั ย ภายนอกอื่ น ๆ ที่ ท าให้ ก ารเติ บ โตและการปรับ ตั วมี ค วามท้ าทายมากขึ้ น โดยเมื่ อ วิเคราะห์ แ บบส ารวจ
ในมิติเชิงพื้นที่ พบว่า SMEs ในเมืองรองมีความท้าทายในการดาเนินธุรกิจมากกว่าเมืองหลัก จาก 3 ปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ขนาดของตลาดที่ เล็ ก ท าให้ ผ ลกระทบจากการแข่งขั น กับ ธุร กิจ ขนาดใหญ่ รุน แรงกว่ า SMEs ในเมื อ งหลั ก
(2) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลัก การดึงดูดแรงงานจากธุรกิจขนาดใหญ่ และ
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ความต้องการของแรงงานรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป และ (3) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออานวย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ SMEs
เมืองรองเสียโอกาสทางการค้าและภาระต้นทุนธุรกิจสูงขึ้น
อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ SMEs ไทย คือ ความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครัฐ
และสถาบันการเงิน ที่เกิดจากขั้นตอนที่ซับซ้อน มีเงื่อนไขและใช้เอกสารมาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายแฝง อาทิ ค่าประเมิน
หลักประกันที่ซ้าซ้อน ส่งผลให้ภาระต้นทุนในการดาเนินธุรกิจสูงและทาให้ SMEs บางกลุ่มเสียโอกาสทางการค้า
ดังนั้น การจะสนับสนุนให้ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และกลายให้เป็นฐานที่มั่นคงให้แก่
เศรษฐกิจไทย จึงต้องพึ่งพาความร่วมมือและการปรับตัวของ 3 ภาคส่วนสาคัญที่มีบทบาทแตกต่างกัน ดังนี้
(1) ภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ SMEs มีการปรับตัวและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยต้นทุนที่ต่าลง โดยการจัดทาหรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิ จิทัล เช่น Cloud , Software สาเร็จรูป หรือ Web Service และควรเน้ น โครงการให้ ความรู้และทั ก ษะ
ที่จาเป็นแก่ผู้ประกอบการให้มีความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยียุคใหม่ พร้อมทั้ง การฝึกอบรม
แรงงาน โดยเฉพาะทักษะที่ขาดแคลน อาทิ ทักษะทางภาษา การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการใช้และซ่อมบารุง
เครื่องจักร
นอกจากนี้ ภาครัฐควรพิจารณาลดกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงควรเพิ่มความเชื่อมโยง
ฐานข้อมู ล ระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดต้นทุนแฝง และเพิ่มความสะดวกให้ แก่ SMEs ในการเข้ารับบริการ ทั้งนี้
สาหรับด้านการขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียม ภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ SMEs มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรเร่งยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะในพื้น ที่จังหวัดเมืองรองให้ ทัดเทียมกับเมืองหลัก เพื่อ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและสร้าง
แรงจูงใจให้แรงงานทางานอยู่ในท้องถิ่น
(2) สถาบันการเงิน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ SMEs สามารถเข้ าถึ งแหล่ งเงิ น ทุ น ได้ ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ เหมาะสม ธปท. และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันและส่งเสริม SMEs ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลาง อาทิ Prompt Pay และ QR
Payment ให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้าง Track record ที่จะนาไปใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้
ธปท. ได้มี การปฏิรูปกฎเกณฑ์ การกากับดูแลสถาบั นการเงินที่ สร้างภาระต้น ทุนทางการเงินที่ไม่จ าเป็น เช่น
การปรับปรุงกฎเกณฑ์การประเมินราคาหลักประกัน สามารถประเมินหลักประกันเพียงครั้งเดียวเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินได้หลายแห่ง รวมถึง ได้มีการสนับสนุนให้เกิด Information-based Lending มากขึ้น เพื่อช่วยให้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
(3) ผู้ประกอบการ SMEs
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ SMEs นอกจากจะพึ่งพิงการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนแล้ว
ยังต้องพึ่งพาวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ SMEs ที่ตระหนักรู้กอปรกับมีการเตรียมพร้อมและปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยี ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ แตกต่าง
จากคู่แข่ง รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดาเนินงาน
ดังนั้น การจะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและผลักดันให้ SMEs เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ให้แก่เศรษฐกิจไทยต้องอาศัยการปรับตัวของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการเงิน และ ผู้ประกอบการ
SMEs ที่ พ ร้ อ มใจกั น ปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตภายใต้ บ ริ บ ทของโลกยุ ค ใหม่ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2

กิตติกรรมประกาศ
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ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ที่ ให้ ค วามอนุ เคราะห์ ในการกระจายแบบส ารวจ ทั้ ง นี้ ความคิ ด เห็ น ทั้ ง หมดที่ น าเสนอในงานศึ ก ษา
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทนา
SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ
ทั้งในด้านการเป็ นผู้ผลิ ตที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ แก่สิ นค้าและบริการ รวมถึงยังมีบทบาทอย่างมาก
ต่อการการจ้างงานของประเทศ ดังนั้น SMEs จึงถือเป็นหนึ่งในกลไกหลักของการเสริมสร้างรากฐาน
ทีม่ ั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นช่องทางหลักในการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง1
ส าหรั บ ประเทศไทย SMEs ถือเป็ นแหล่ งจ้างงานขนาดใหญ่ ที่มี สั ดส่ ว นการจ้างงานสู งถึง
ร้อยละ 82 ของการจ้างงานทั้งหมด ดังนั้น การเติบโตและความเข้มแข็งของ SMEs จึงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมา การเติบโตของ
SMEs เป็นไปอย่างเชื่องช้า สะท้อนจากสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อ GDP ที่ทรงตัวเฉลี่ยร้อยละ 40
ขณะที่ จ านวน SMEs ในช่ว ง 10 ปี ที่ ผ่ านมา ขยายตั วสู งถึงร้อยละ 30 2 โดยสาเหตุ ห นึ่ง เกิด จาก
โครงสร้างของหน่วยธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก (SEs) และส่วนใหญ่ กระจุกตัว
อยู่ในภาคการค้า นอกจากนี้ SMEs ยังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากการดาเนินธุรกิจ
ในโลกยุ คใหม่ ที่ มีการแข่ งขัน รุ น แรงจากรอบด้าน ไม่ว่าจะเกิ ดจากอิ ทธิพ ลของเทคโนโลยีที่ ทาให้
พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป หรือ การแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายสาขาไปในทุกพื้นที่ ด้วยเหตุนี้
SMEs ที่ปรับตัวไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงประสบกับความยากลาบากในการดาเนินธุรกิจ โดยแม้ว่า
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจะขยายตัวดี แต่สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ SMEs ยังคง
ทรงตัวในระดับสูง โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนที่ร้อยละ 52 ต่อมูลค่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด3
ภาพที่ 1 : สัดส่วนการจ้างงาน สัดส่วนมูลค่า GDP SMEs และจานวนวิสาหกิจในประเทศไทย
การจ้างงานจาแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2560
วิสาหกิจขนาดใหญ่

SMEs

17.8%
(2.6 ล้านคน)

82.2%

(12.1 ล้านคน)

สัดส่วนมูลค่า GDP SMEs เทียบกับ GDP ประเทศ
ระหว่างปี 2550 - 2560
100%
75%
50%

41% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 42% 42%

25%
0%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จานวนวิสาหกิจในประเทศไทย ปี 2560
วิสาหกิจขนาดใหญ่

0.2% ( 6.6 พันราย)

จานวน SMEs จาแนกประเภทอุตสาหกรรม ปี 2560
ภาคธุรกิจเกษตร

1.5% (4.6 หมื่นราย)

ภาคการผลิต
17.3% (5.3 แสนราย)

SMEs

99.8%

(3.0 ล้านราย)

ภาคบริการ

ภาคการค้า
41.6% (1.3 ล้านราย)

39.6% (1.2 ล้านราย)
ที่มา: รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2561 จัดทาโดย สสว.
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มุมมองสินเชือ่ ธุรกิจไทยจากข้อมูลรายสัญญญา ตอนที่ 1 , aBRIDGEd Issue12/2018
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ SMEs จัดทาโดย สสว. และประมวลโดย ธปท.
3
ข้อมูลจาก ธปท. ณ ไตรมาส 4/2561
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ความท้ า ทายใหม่ ๆ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ เปลี่ ย นไป
ทาให้การช่วยเหลือ SMEs ที่มุ่งเน้นการสนับสนุน ด้านการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจะ
ผลักดันให้ SMEs สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับปัญหา
เชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขควบคู่กันไปอย่างจริงจัง ดังนั้น บทความนี้จึงได้ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่ SMEs ในประเทศไทยเผชิญ รวมถึงชี้ให้เห็ นถึงแนวทางการปรับตัวที่จะนามาซึ่งโอกาส
ในการเติบโต โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจาก 2 แหล่งสาคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1.1 ผลการวิเคราะห์แบบสารวจจาก SMEs 2,416 รายทั่วประเทศ
จากโครงการศึกษา ‘เจาะใจ SMEs เจาะลึกศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.4
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งกว่ า 2,400 ราย กระจายครอบคลุ ม 77 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศและ
มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ในมิ ติ ข องขนาดและอายุ กิ จ การ ป ระเภทอุ ต สาหกรรม และ
การเติบโตของยอดขาย
(รายละเอียดเพิม่ เติมใน ภาคผนวก 1: รายละเอียดและการกระจายตัวของกลุม่ ตัวอย่าง)

ทั้งนี้ แบบสารวจได้กาหนดกรอบการตั้งคาถามตามแนวคิดทฤษฎีฐานทรัพยากร หรือ
Resource-Based View (RBV) เพื่ อศึกษาปัจจัยภายใน (Internal Factor) ปัจจัยเฉพาะ
อุตสาหกรรม (Sector Specific Factor) และปัจจัยภายนอก (External Factor) ที่กระทบ
ต่อความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs
(รายละเอียดเพิม่ เติมใน ภาคผนวก 2: แบบสารวจโครงการศึกษา ‘เจาะใจ SMEs เจาะศึกศักยภาพการแข่งขัน’)

ภาพที่ 2 : ตัวอย่างการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง SMEs
จากโครงการศึกษา ‘เจาะใจ SMEs เจาะลึกศักยภาพการแข่งขัน
ขนาดวิสาหกิจ(*)

25%

วิสาหกิจขนาด
กลาง

75%
วิสาหกิจ
ขนาดย่อม

(*)

ประเภทอุตสาหกรรม
43%
ภาคการค้า

24%
ภาคบริการ

7%
ภาคก่อสร้าง

4%
ภาคเกษตร

22%
ภาคการผลิต

ขนาดวิสาหกิจจาแนกตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)

1.2 ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากผู้ ป ระกอบการ SMEs จ านวน 35 ราย และ
จากหน่ ว ยงาน ภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ ง การเข้ า พบและ
การขออนุเคราะห์ข้อมูลอยู่ ภายใต้โครงการ ‘Business Liaison Program (BLP)’ จัดทา
โดย ธปท.

4

ธปท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง (ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการกระจายแบบสารวจให้แก่ SMEs ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ผา่ นมา
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้อมูล เชิงสถิติ และข้อมูล เชิงคุณ ภาพที่ได้จากการเข้าร่ว มสั มมนาและจากงานศึกษาและ
งานวิจัยที่จัดทาและจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
หากพิ จารณาด้านการวิเคราะห์ และประมวลผล งานศึกษานี้ ได้ น าข้อ มูล ปฐมภูมิ ที่ได้จาก
การจัดทาแบบสารวจโดย ธปท. มาวิเคราะห์ ศักยภาพทางการแข่งขัน ของ SMEs โดยมีการอ้างอิง
ระเบี ยบวิธีวิจัย จากงานวิจั ย ของไทยและต่างประเทศ อาทิ งานศึกษาของ L. Mahmudova และ
J. Kovács (ปี 2562) และงานศึ ก ษาของ S. Puagwatana และ K. Gunawardan (ปี 2555)
ที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารและแบบจาลองทางเศรษฐมิติ เช่น (1) Malcolm Baldrige
Model (2) Balanced Scorecard Model (BSC) และ (3) Logit Model เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่
มีผลต่อการเติบ โตของ SMEs ทั้งจากตัวแปรด้านการเงินและมิใช่การเงิน และส าหรับการจัดกลุ่ ม
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบส ารวจมี แ นวทางมาจากงานศึ ก ษาจาก N. Ozgulbas และ A. S.
Koyuncugil (ปี 2555) ซึ่ ง ได้ ใ ช้ เทคนิ ค การท าเหมื อ งข้ อ มู ล (Data Mining) เพื่ อ พั ฒ นาโมเดล
การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ในประเทศตุรกี (Early Warning System (EWS) Model)
โดยใช้ข้อมูล จากงบการเงิน จากธนาคารกลาง ดังนั้ น แนวทางการวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่งานศึก ษานี้
เลือกใช้จึงประกอบด้วยการประยุกต์ใช้แบบจาลอง 3 รูปแบบซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้
1. แบบจาลองโลจิต (Logit Model)
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่ งผลและมีนัยสาคัญต่อการเติบโตของ SMEs ในแต่ละประเภท
อุตสาหกรรม
(รายละเอียดเพิม่ เติมใน ภาคผนวก 3: การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model))

2. วิธีแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest)
เพื่ อจัดกลุ่ มการศึกษาลักษณะของกิจการและปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเติบ โตของยอดขายอย่างมี
นัยสาคัญ อาทิ ขนาดและที่ตั้งกิจการ รูปแบบการลงทุน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ SMEs เผชิญ
(รายละเอียดเพิม่ เติมใน ภาคผนวก4: การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรสและแบบจาลอง Decision Tree)

3. แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บโอกาสในการเติ บ โตของ SMEs ในแต่ ล ะประเภทอุ ต สาหกรรม
โดยจาแนกตามบริบทและรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน
(รายละเอียดเพิม่ เติมใน ภาคผนวก4: การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรสและแบบจาลอง Decision Tree)

จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานศึ ก ษาที่ ต้ อ งการเสนอแนะแนวทางการก าหนดนโยบาย
อันนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ SMEs ได้อย่างตรงจุด และสนับสนุนให้ SMEs เป็นฐานที่มั่นคงของ
เศรษฐกิจ ไทย บทความนี้ จึงน าเสนอการศึกษาและข้อเสนอแนะส าคัญ ภายใต้ 5 หั วข้อหลั ก ดังนี้
บทที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคสาคัญที่ SMEs เผชิญร่วมกัน บทที่ 2 และ บทที่ 3 ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ
และข้อจากัดจากการปรับตัวของ SMEs ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ผลพลอยได้
7

ทางการเงินอันเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาปัญหาของ
SMEs ที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและปัจจัยเฉพาะอุตสาหกรรมแล้ว บทที่ 4 จึงทาการศึกษาอุปสรรค
จากปั จ จั ย ภายนอกที่ ท าให้ ก ารเติ บ โตและการปรับ ตั ว มี ค วามท้ าทายเพิ่ ม ขึ้ น และในบทสุ ด ท้ า ย
บทความนี้ได้นาเสนอแนวทางการสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของทุกภาค
ส่วน ซึ่งมีความสาคัญต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของ SMEs ภายใต้บริบท
ของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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บทที่ 1:

‘ต้นทุนและการแข่งขัน’ 2 ปัญหาสาคัญของ SMEs ไทย
แม้ว่า SMEs จะมีจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวและ
ความยืดหยุ่นของระบบบริหาร หรือ ด้านความใกล้ชิดกับฐานลูกค้าในท้องถิ่น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
SMEs ต้องเผชิญกับความท้าทายจากข้อจากัดของขนาดกิจการในหลายมิติเช่นกัน 5 โดยผลสารวจ
SMEs กว่ า 2,400 รายทั่ ว ประเทศพบว่ า 2 ปั ญ หาส าคั ญ ที่ SMEs ในประเทศไทยเผชิ ญ คื อ
(1) ภาระต้นทุนสูง และ (2) การแข่งขันที่รุนแรงจากรอบด้าน
ภาพที่ 3 : มุมมองผู้ประกอบการ SMEs ต่อปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยเฉพาะอุตสาหกรรม(**)
(Sector Specific Factor)

ปัจจัยภายใน(*)
(Internal Factor)

ปัญหาอื่น ๆ
3%

ปัญหาอื่น ๆ
16%
ปัญหาด้านต้นทุน
35%

ปัญหาการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน (***)
8%

ปัญหาด้านการตลาด
23%

หมายเหตุ:

ปัญหาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
18%

ปัญหาพฤติกรรมลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป
23%

ปัญหาการแข่งขัน
รุนแรงขึ้น
51%

ปัญหาความยากลาบาก
ในการหาแรงงาน
23%

(*)

สัดส่วนจากการแจงนับคะแนนของปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจสูงที่สุด 5 ลาดับแรก
(ปัจจัยลาดับที่ 5 = ปัจจัยสาคัญและส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด)
(**)
สัดส่วนจากการแจงนับคะแนนของปัจจัยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจสูงที่สุด 3 ลาดับแรก
(ปัจจัยลาดับที่ 3 = ปัจจัยสาคัญและส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด)
(***)
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ใช่ปัญหาหลักของกลุ่มตัวอย่างนี้ เนื่องจากร้อยละ 99 เป็นฐานลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง
ซึ่งเป็นผู้กระจายแบบสารวจ

ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.

(1.1) ภาระต้นทุนสูง
สาหรับปัจจัยด้านต้นทุนซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของ SMEs ผลสารวจพบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีความกังวลต่อต้นทุนธุรกิจที่สูงและผันผวน โดยเฉพาะจากค่าจ้างแรงงานและราคาวัตถุดิบ
รวมถึงต้น ทุนทางการเงิน จากภาระดอกเบี้ย โดยปัจจัยส าคัญ ที่ทาให้ ความสามารถในการควบคุม
ต้นทุนของ SMEs ลดลงมาจาก 3 สาเหตุ ดังนี้
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I. ปัญหาจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการภายในองค์กร
ผลการสารวจของ ธปท. พบว่า กว่าร้อยละ 60 ของ SMEs โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็ก
ยังคงดาเนินธุรกิจโดยพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ไม่มาก จึงทาให้ธุรกิจมีภาระต้นทุนสูง โดยเฉพาะจากค่าจ้างแรงงานที่ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ การดาเนินกิจการในรูปแบบดั้งเดิมยังเป็นสาเหตุของค่าใช้จ่ายรั่วไหลและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นซึ่งเกิดขึ้นจาก (1) บัญชีรายรับ-รายจ่ายตรวจสอบได้ยาก (2) การบริหาร
จั ด การคลั งสิ น ค้ า ไม่ เป็ น ระบบ หรื อ (3) ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ลดลง ท าให้ ต้ น ทุ น ความ
เสียหาย (Defect Cost) เพิ่มขึ้น
II. ปัญหาการต่อรองกับซัพพลายเออร์ (Supplier)
ด้วยปริมาณคาสั่ งซื้อที่ไม่สูงนัก เนื่องจากข้อจากัดของขนาดกิจการและกาลังการผลิ ต
ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบ ทั้งในด้าน
ราคาและระยะเวลาเครดิตการค้า (Credit Term) ด้ว ยเหตุนี้ SMEs บางกลุ่ ม จึงเผชิ ญ กั บ
ความยากลาบากในการควบคุมต้นทุนและมีปัญหาสภาพคล่อง โดยผลสารวจของ ธปท. พบว่า
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคก่อสร้างและภาคการค้า มีความกังวลต่อปัญหาดังกล่าวสูงที่สุ ด
เนื่องจากราคาวัตถุดิบหรือราคาสินค้า เช่น เหล็ก ปูน และสินค้าอุปโภคบริโภค มีความผันผวน
อีกทั้งราคาซื้อขายถูกกาหนดหรือผูกขาดโดยผู้ขายวัตถุดิบหรือผู้เล่นรายใหญ่
III. ปัญหาจากความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการวางแผนธุรกิจ
ผลการสารวจของ ธปท. พบว่า การที่ SMEs ประสบปัญหาจากภาระต้นทุนทางการเงิน
ส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลจากอั ต ราดอกเบี้ ย เงิน กู้ ที่ สู ง โดยสถาบั น การเงิน มี ค วามเข้ ม งวดในการ
พิจารณาให้สินเชื่อและได้กาหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ SMEs สูงกว่าธุรกิจใหญ่ เนื่องจาก
ต้นทุนการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs นั้นสูงกว่า โดยเฉพาะจากต้นทุนการตรวจสอบ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบั ญ ชี ร ายรั บ ราย-รายจ่ า ย รวมถึ ง จากต้ น ทุ น การวิ เคราะห์ แ นวโน้ ม
การเติบโตจากการวางแผนและรูปแบบการดาเนินธุรกิจ

(1.2) การแข่งขันที่รุนแรงจากรอบด้าน
ภาพที่ 4 : รูปแบบการแข่งขันที่ SMEs เผชิญ
การแข่งขันระหว่าง SMEs ด้วยกันเอง

87%(*)

การแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่

60%(*)

การแข่งขันกับธุรกิจ E-commerce

47%(*)

หมายเหตุ: สัดส่วนจาก SMEs กลุ่มตัวอย่าง 2,416 ราย
ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.
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อี ก หนึ่ ง ปั ญ หาส าคั ญ ที่ SMEs ไทยเผชิ ญ คื อ การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงจากรอบด้ า น
โดยผลการวิเคราะห์แบบสารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย ธปท. ชี้ให้เห็นว่า 3 คู่แข่งสาคัญที่ทาให้
ส่วนแบ่งทางการตลาดของ SMEs ลดลง ได้แก่
I. การแข่งขันระหว่าง SMEs ด้วยกันเอง
จากภาพที่ 4 ชี้ ให้ เห็ น ว่า ผู้ ประกอบการ SMEs กว่าร้อยละ 87 ได้รับ ผลกระทบจาก
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าระหว่าง SMEs ด้วยกันเอง ซึ่งความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว
เกิ ด จากการที่ SMEs ซึ่ ง มี อ ยู่ จ านวนมากขายสิ น ค้ า และมี บ ริ ก ารที่ เหมื อ น ๆ กั น ขาด
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถดึงดูดลูกค้า
II. การแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่
SMEs กว่าร้อยละ 60 สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้เล่นรายใหญ่ เนื่องจาก
การเผชิญข้อเสียเปรียบทั้งด้านต้นทุนและเทคโนโลยี อีกทั้งธุรกิจขนาดใหญ่มีสินค้าและบริการ
ที่ ทั น สมั ย หลากหลาย ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ระบบการผ่ อ นช าระ
การเปลี่ยนคืนสินค้า และบริการจัดส่ง เป็นต้น
III. การแข่งขันกับธุรกิจ E-commerce
อิทธิพลของเทคโนโลยีทาให้ SMEs เกือบร้อยละ 50 เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในตลาดออนไลน์ ทั้ ง จากภาคธุ ร กิ จ และบุ ค คลธรรมดา โดยผลการวิ เคราะห์
แบบสารวจด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model) พบว่า การแข่งขันกับธุรกิจ E-commerce
มีนัยสาคัญ ต่อความซบเซาของ SMEs ในภาคการค้า ซึ่งมีสาเหตุจากความหลากหลายและ
ความสะดวกสบายที่ทาให้ผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
(รายละเอียดการวิเคราะห์แบบสารวจด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model): ภาคผนวก 3 หน้า 9/13)

กล่าวโดยสรุป ‘ปัญหาต้นทุนสูง’ และ ‘การแข่งขันรุนแรงจากรอบด้าน’ เป็นอุปสรรคสาคัญ
ที่ SMEs เผชิญร่วมกัน และถือเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ SMEs ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
และความสามารถในการทากาไรลดลง อย่างไรก็ดี มี SMEs บางกลุ่มทีส่ ามารถเติบโตได้แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากปั ญ หาดังกล่ าว ดังนั้ น ในบทที่ 2 จึงศึก ษาแนวทางการปรับ ตั ว ของ SMEs แต่ ล ะ
อุตสาหกรรมว่าแตกต่างกัน อย่างไร รวมถึง สาเหตุอะไรที่ทาให้ การปรับตัวของ SMEs ในบางกลุ่ ม
มีความท้าทายมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ
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บทที่ 2:

ชี้...ทางเลือกสู่การเติบโต แนะ...แนวทางสู่การปรับตัว
การด าเนิ นธุ รกิ จที่ ต้ องเผชิ ญกั บปั ญหาจากรอบด้ าน ทั้ งจากปั จจั ยภายในและปั จ จั ย เฉพาะ
อุตสาหกรรม เช่น ภาระต้นทุ นและจานวนคู่แ ข่งที่เพิ่ มขึ้น ท าให้ ผู้ ประกอบการ SMEs จาเป็น ต้ อง
หาช่อ งทางหรื อ วิธีก ารที่ ท าให้ ธุร กิ จ อยู่ รอด โดยผลการส ารวจของ ธปท. พบว่า ทางเลื อ กหลั ก
ที่ SMEs ในประเทศไทยเกือบร้อยละ 80 เลือกใช้ คือ “การแข่งขันด้านราคา”
“การแข่งขันด้านราคา” เกิดขึ้นจากการที่ SMEs ส่วนใหญ่ขายสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ
เหมือนกัน ดังนั้น การจูงใจลูกค้าด้วยสินค้าและบริการราคาถูกจึงเป็นกลยุทธ์พื้นฐานในการเอาชนะ
คู่ แ ข่ ง โดยจากภาพที่ 5 แสดงตั ว อย่ า งวั ฏ จั ก ร (Vicious Cycle) ที่ ท าให้ SMEs ภาคก่ อ สร้ า ง
สูญ เสีย ความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งมีสาเหตุ จากการเน้นเอาชนะคู่แข่งด้วยการตัดราคาและ
ชดเชยกาไรที่ลดลงด้วยการใช้วัสดุคุณภาพต่า ไม่เพียงเท่านี้ ผลสารวจของ ธปท. พบว่า SMEs ที่เน้น
แข่งขันด้วยราคาและละเลยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ กว่าร้อยละ 70 กิจการอยู่ในช่วง
ซบเซา เนื่องจาก (1) ธุรกิจให้ความสาคัญกับปริมาณการขายแต่ละเลยความสามารถในการทากาไร
และ (2) ผู้บริโภคขาด Brand Loyalty ทาให้ธุรกิจเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่งได้ง่าย
ภาพที่ 5 : SMEs Vicious Cycle
ผลลัพธ์ของการดาเนินธุรกิจที่เน้นแข่งด้านราคาโดยไม่พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
(ตัวอย่าง SMEs ภาคก่อสร้าง)
SMEs เผชิญ 2 ปัญหาสาคัญ
ต้นทุนสูง
เผชิญการแข่งขันรุนแรง

สูญเสียความสามารถ
ทางการแข่งขัน

SMEs Vicious Cycle

ลดราคาค่ารับเหมา
เพื่อเอาชนะคู่แข่ง
และจูงใจลูกค้า

ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพต่า
เพื่อชดเชยกาไรที่ลดลง
ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.

หากพิจารณา SMEs อีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกการปรับปรุงและพัฒ นา เพื่อสร้างความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขันและลดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ พบว่า แนวทางการปรับตั วสามารถแบ่งออกเป็น
2 รูปแบบสาคัญ ได้แก่
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I. การแข่งขันด้วย...การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพ

แม้ว่าต้น ทุน การดาเนิ น ธุรกิจสู ง จะเป็น ปัญ หาหลักที่ SMEs ส่ วนใหญ่ เผชิญ แต่ SMEs
ที่เผชิญปัญหาดังกล่าวแล้วธุรกิจยังคงสามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการบริหารจัดการภายในองค์กร
ภาพที่ 6 : ความสาเร็จจากการปรับตัวเพื่อลดต้นทุน
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนและการเติบโตของธุรกิจ
สัดส่วน SMEs ที่ปรับปรุงธุรกิจเพื่อลดภาระต้นทุน

ภาคผลิต
70%

67%

ภาคบริการ

56%

50%

ภาคก่อสร้าง

76%

ภาคการค้า

44%

30%

ภาคเกษตร

25%

สัดส่วน SMEs ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาต้นทุนสูง

10%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

หมายเหตุ: ขนาดวงกลม แสดงสัดส่วน SMEs ที่ประสบความสาเร็จจากการปรับตัวเพื่อลดต้นทุน
โดยสะท้อนจากยอดขายในปัจจุบันที่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง
ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.



จากภาพที่ 6 พบว่ า สั ด ส่ ว น SMEs ที่ เห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ ได้ รั บ ผลกระทบรุ น แรงจาก
ปัญ หาต้น ทุน สูง ใกล้เคียงกัน ในทุกประเภทอุตสาหกรรม (แกนนอน) แต่ ภ าคการผลิ ต และ
ภาคบริการมีสัดส่วน SMEs ที่ปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสูงที่สุด (แกนตั้ง) โดยสัดส่วน
ธุรกิ จ ที่ ป ระสบความส าเร็ จจากการปรับ ตัว ที่ อยู่ ที่ ร้อยละ 67 และร้อ ยละ 56 ตามล าดั บ
(ขนาดวงกลม) ทั้งนี้ ผลลัพธ์และรูปแบบการปรับตัวของ SMEs ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
มีรายละเอียด ดังนี้
SMEs ภาคก่อสร้างและภาคการผลิต มีสัดส่วนธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจากการปรับตัว
เพื่อลดต้นทุนที่ร้อยละ 76 และร้อยละ 67 ตามลาดับ โดยผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลอง
โลจิต (Logit Model) และแบบจาลอง Decision Tree พบว่า SMEs ใน 2 อุตสาหกรรมนี้
ได้รับ ประโยชน์ จากการประยุกต์ใช้เครื่องจักรหรือกลไกอัตโนมัติ (Automation) ทั้งด้าน
การลดภาระค่าแรงและต้นทุนส่วนสูญเสีย รวมถึงการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันจาก
การสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพให้ แก่สินค้าและบริการ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถรับงานจาก
ภาครัฐ และ สามารถแข่งขันหรือได้เข้าร่วมธุรกิจกับผู้เล่นรายใหญ่ได้ (Supply Chain)
(รายละเอียดการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองโลจิต (Logit Model) และแบบจาลอง Decision Tree: ภาคผนวก 3 หน้า 9/13 และ
ภาคผนวก 4 หน้า 12/13)

[Box 1| SMEs Success Story: ผลลัพธ์จากการปรับตัว]
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SMEs ภาคบริ ก าร ร้ อ ยละ 56 ประสบความส าเร็ จ จากการปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดต้ น ทุ น
โดยผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model) พบว่า การเตรียมความพร้อมและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์ กร นอกจากจะ
ช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานได้แล้ว ยั งมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญอีกด้วย
โดยตั ว อย่ างการปรั บ ตั ว ที่ น ามาสู่ ค วามส าเร็จ ของ SMEs ภาคบริก าร มี ดั งนี้ (1) การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทาบัญชีหรือบริหารคลังสินค้า (2) การฝึกอบรบพนักงานให้เข้าใจ
และใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานได้ และ (3) การติ ด ตั้ ง ระบบ GPS เพื่ อ วางแผน
การขนส่งสินค้า
(รายละเอียดการวิเคราะห์แบบสารวจด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model): ภาคผนวก 3 หน้า 9/13)



SMEs ภาคเกษตรและภาคการค้ า ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี การปรับ ตั ว เพื่ อ แก้ไขปั ญ หาต้ น ทุ น สู ง
แต่สาหรับกลุ่มที่ปรับตัว ส่วนใหญ่มีการนาเทคโนโลยีขั้นต้นมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นงาน อาทิ การติดตั้งโปรแกรมเพื่ อควบคุมอุณ หภูมิและจัดการ
คลังสินค้า รวมถึงการพัฒนาระบบชาระเงิน ให้หลากหลายและตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม
SMEs ที่ ป ระสบความส าเร็ จ จากการปรั บ ตั ว มี สั ด ส่ ว นเพี ย งร้อ ยละ 25 และร้ อ ยละ 44
ตามล าดั บ ซึ่ ง สาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารปรั บ ตั ว ของ SMEs ภาคเกษตรและภาคการค้ า
มีความท้าทายมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากราคาวัตถุดิบได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ราคาผันผวนตามปริมาณผลผลิต ราคาซื้อขายถูกกาหนดโดยธุรกิจรายใหญ่
หรือ อัตรากาไรต่อหน่วยลดลงจากอัตราภาษีเพิ่มขึ้น อาทิ ภาษีสรรพสามิต
[Box 1| SMEs Success Story: ผลลัพธ์จากการปรับตัว]

II. การแข่งขันด้วย...คุณภาพ ความแตกต่าง และเพิม
่ ช่องทางการตลาดออนไลน์

อีกหนึ่ งแนวทางการปรั บ ตัว ที่ ท าให้ SMEs มี ความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่ ม ขึ้น คื อ
‘การพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพสูง หลากหลาย และทันสมัย ควบคู่กับ การปรับตัว
ด้านการตลาดโดยใช้โอกาสจากโลก Online เพิ่มช่องทางการขายและขยายฐานลูกค้า’
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่ตระหนั กถึงความจาเป็นของการสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ
ทั้งนี้ จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นว่า การที่ SMEs นาธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์แต่ยังคงขายสินค้าหรือ
บริการที่เหมือนกับคู่แข่ง (Mass Product and Service) ไม่เพียงพอต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากคู่แข่งจานวนมาก ดังนั้น การจะสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ธุรกิจในระยะยาว จึงควรเริ่มจากการมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
ให้แตกต่าง จากนั้นจึงใช้ช่องทางการค้าออนไลน์สร้างโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 7 : SMEs Go Online อย่างเดียวไม่เพียงพอ
โอกาสเติบโตของ SMEs
จาแนกตามรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน

56%
47%
33%
+

+
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ขายสินค้าหรือบริการ
ผ่านหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว

ขายสินค้าหรือบริการ
ผ่านหน้าร้าน และ
ผ่านช่องทาง Online

ขายสินค้าหรือบริการ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพะตัว
ผ่านหน้าร้านและ
ผ่านช่องทาง Online

หมายเหตุ : โอกาสเติบโตของ SMEs คานวณจากสัดส่วน SMEs ที่ดาเนินธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ เละในปัจจุบันยอดขายเติบโตได้ เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีต 5 ปี โดยกลุ่มตัวอย่าง SMEs ที่ดาเนินธุรกิจรูปแบบที่ 1 มีจานวน 1,156 ราย รูปแบบที่ 2 มีจานวน 774 ราย
และรูปแบบที่ 3 จานวน 359 ราย
ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.

ผลส ารวจของ ธปท. พบว่ า การปรั บ ตั ว ด้ า นการตลาดของ SMEs ในแต่ ล ะประเภท
อุตสาหกรรมมีผลลัพธ์และข้อจากัดที่แตกต่างกัน ดังนี้
 SMEs ภาคการผลิต ที่มีการปรับตัวจะมีรายได้แน่นอนจากฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ม Niche
Market เนื่องจากหันมาผลิตสินค้าคุณภาพสูง มีรูปลักษณ์ ที่ทันสมัยและหลากหลาย อีกทั้ง
การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ ยังทาให้ธุรกิจสามารถรับงานโดยตรงจากลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
[Box 1| SMEs Success Story: ผลลัพธ์จากการปรับตัว]


SMEs ภาคก่อสร้าง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทาการตลาดผ่าน Website และ Social Media
โดยดึงดูดลูกค้าด้วยความโดดเด่นของคุณภาพสินค้าและบริการ อาทิ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือมีบริการหลังการขาย เช่น การซ่อมแซมและบารุงรักษา เป็นต้น



SMEs ภาคบริ ก าร ประสบความส าเร็จ จากการสร้า งจุด เด่ น ให้ ธุรกิจ แตกต่ างจากคู่ แ ข่ ง
โดยเฉพาะใน Online Platform อาทิ ธุ ร กิ จ โรงแรมเพิ่ ม บริ ก ารรถรั บ ส่ ง จากสนามบิ น
ห าก จ อ งห้ อ งพั ก ผ่ าน Application ห รื อ ธุ ร กิ จ ร้ า น อ าห ารใช้ Facebook Page
ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความแตกต่างด้วยบริการจัดส่งถึงบ้าน



SMEs ภาคการค้า แม้จะมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น บริการ
จัดส่งภายใน 1 วัน การเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ การเพิ่มระบบผ่อนชาระ แต่ธุรกิจ ส่วนใหญ่
ยังคงสูญเสียฐานลูกค้าและมียอดขายที่ลดลง เนื่องจากเผชิญการแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่
ที่ขยายธุรกิจสู่ E-commerce และมีบริการที่ครบวงจรกว่า
15

จากการศึกษาเรื่องการปรับตัวของ SMEs สามารถกล่าวโดยสรุปว่า การปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจ
เพียงด้านใดด้านหนึ่ งก็มีส่วนทาให้ ความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs เพิ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ดี
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ SMEs เติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ ง คงและยั่ ง ยื น บทที่ 3 จึ ง ได้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ความแตกต่างระหว่าง SMEs ที่ ป รับ ตัว รอบด้าน และ SMEs ที่ ป รับ ตัว ไม่ ได้ โดยแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความแตกต่างของโอกาสในการเติบโต รวมถึงผลพลอยได้ทางการเงินที่ตามมาจากการพัฒนาธุรกิจ
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

Box 1| SMEs Success Story: ผลลัพธ์จากการปรับตัว
ตัวอย่าง SMEs ทีแ่ ข่งขันด้วย...การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุรกิจฟาร์มเห็ด จ.ขอนแก่น
เครือข่ายเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ดาเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รูปแบบการปรับตัว
ลงทุนในสายพานลาเลียง มูลค่าเพียง 40,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรวดเร็วให้แก่กระบวนการผลิต
ผลลัพธ์จากการปรับตัว
(1) ลดจานวนแรงงานจาก 4 คน เหลือเพียง 1 คนต่อสายการผลิต
(2) ต้นทุนการผลิตได้กว่าร้อยละ 30
(3) ระยะเวลาคืนทุนเพียง 7 เดือน

ธุรกิจเซรามิก ในภาคเหนือ
เจ้าของกิจการมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและทดแทนการใช้แรงงาน
รูปแบบการปรับตัว
เริ่มต้นจากการลงทุนในเครื่องจักรขนาดเล็กที่ทาให้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากนั้นขยายการลงทุนไปสู่การประยุกต์ใช้
กลไกอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนและสร้างมาตรฐานให้แก่สินค้า
ผลลัพธ์จากการปรับตัว
(1) ต้นทุนการผลิตลดลง
(2) เข้าร่วม Supply Chain กับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก

ตัวอย่าง SMEs ทีแ่ ข่งขันด้วย...คุณภาพ ความแตกต่าง และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์
ธุรกิจผลิตสินค้าหัตถกรรมจากกระดาษสา จ.เชียงใหม่
ในอดีต ธุรกิจสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ดอกไม้พลาสติกซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่าและ
มีราคาถูก ดังนั้น ผู้ประกอบการซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 2 จึงได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ทั้งด้านสินค้าและการตลาด
รูปแบบการปรับตัว
เริ่มต้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยเน้นด้านคุณภาพ ความหลากหลายและรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
จากนั้ นจึ งเปลี่ ย นแปลงกลยุท ธ์ก ารตลาดโดยเน้น ทาการตลาดแบบเจาะจง (Niche Market) โดยจะเลื อกจาหน่ าย
สินค้าบน Platform ที่มีกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายทางจากการแข่งขันด้านราคา
ผลลัพธ์จากการปรับตัว
(1) ปัจจุบันยอดขายปรับดีขึ้นและกาไรกลับมาเติบโตได้
(2) มีฐานลูกค้าที่มั่นคงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน
ที่มา : การสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้โครงการ ‘Business Liaison Program (BLP)’ จัดทาโดย ธปท.
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บทที่ 3:

ปัจจัยทางการเงินและผลพลอยได้จากการปรับตัว
การเข้ า ถึ ง แหล่ งเงิ น ทุ น ของ SMEs เป็ น หนึ่ งในอุ ป สรรคส าคั ญ ของในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
นับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการขยายกิจการ โดย SMEs มักถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะประวัติ
ธุรกรรมทางการเงินไม่ชัดเจน กอปรกับปั ญหาขาดหลักทรัพย์ค้าประกัน ด้วยเหตุนี้ แหล่งเงินทุนหลัก
ของ SMEs จึงมาจากเงินออมหรือเงินกูจ้ ากคนรู้จักหรือสมาชิกในครอบครัว แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีความ
ต้องการสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์6
ส าหรั บ ประเทศไทย รั ฐ บาลเริ่ม ด าเนิ น การผ่ อ นคลายข้ อ จ ากั ด ทางการเงิน เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี 2544 โดยมาตรการทางการเงิน มีทั้งโครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า (Soft loan) การค้าประกันสินเชื่อ และการสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative
financing) รวมถึงได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินและการพั ฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการชาระเงิน เช่น PromptPay หรือ QR code เพื่อลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงินให้แก่ SMEs7
ตารางที่ 1 : สรุปมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ SMEs
เป้าหมาย

(1)
เพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงิน

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แผนที่ 1
(ปี 2545 - 2549)

1.1
การให้สินเชื่อพิเศษ
1.2
การค้าประกันสินเชื่อ
(Loan Guarantee)

(2)

เพิ่มช่องทางและบริการทางการเงิน

แผนที่ 2
(ปี 2550 - 2554)

แผนที่ 3
(ปี 2555 - 2559)

โครงการสินเชื่อธุรกิจอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ SMEs
ที่ประสบอุทกภัย

โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี
ไม่มีดอกเบี้ย
โครงการ 1 ตาบล 1 SMEs
เกษตร

Individual Guarantees Scheme
ปี 2534 - 2546
อนุมัติให้มีการจัดตั้ง ธพ. และ ธพ.
สาขาย่อยเพิ่มรวม 9 แห่ง (*)
อนุญาตให้ ธพ. ให้บริหารการเงินใน
รูปแบบ Leasing (*)

Portfolio Guarantees Scheme ปี 2552 – ปัจจุบัน
Package Guarantees ปี 2557 – ปัจจุบัน
ออกแบบนโยบายสินเชื่อ
Microfinance (*)

มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชนรายย่อย
(สินเชื่อ Nano-Finance) (*)
มาตรการส่งเสริมให้ SMEs
ป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนฟื้นฟูผปู้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
ปฏิรูปกฎเกณฑ์การกากับดูแล
สถาบันการเงิน (*)

ลดข้อจากัดทางการเงิน

(4)
สนับสนุน
แหล่งเงินทุน
ทางเลือก
(Alternative
Financing)

4.1
การระดมทุนผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ mai
4.2
กองทุนรวมของ
ภาครัฐและเอกชน

โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน
โครงการ Transformation
Loan เสริมแกร่ง

Risk Participation Scheme ปี 2547 -2551

ปรับปรุงกฎเกณฑ์การดารง
เงินกองทุน โดยปรับลดน้าหนัก
ความเสี่ยงของเงินให้สินเชื่อ SMEs (*)

(3)

แผนที่ 4
(ปี 2560 - 2564)

ปรับปรุงกฎเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยให้มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทขึ้นไป
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนใน SMEs
กองทุนร่วมลงทุนเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ
กองทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม

กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ
SMEs Private Equity Trust
Fund

หมายเหตุ : (*) มาตรการที่ดาเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา : นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง, aBRIDGEd issue 5/2019

6
7

การลดข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย, งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2557
นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง, aBRIDGEd issue 5/2019
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แม้ว่ามาตรการต่าง ๆ จะช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยในปัจจุบันมี
SMEs ที่ใช้สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ จานวนกว่า 5.2 แสนราย8 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลของ
มาตรการทางการเงิ น ที่ ยึ ด โยงกั บ ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ จะพบว่ า การสนั บ สนุ น
ด้านการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการจะผลักดัน ให้ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยผลการศึกษาของ ธปท. พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับ สินเชื่อจาก
การเข้าร่ วมโครงการค้ าประกัน ของภาครัฐ มี แนวโน้ ม จะเป็ น หนี้ ที่ ไม่ก่ อให้ เกิด รายได้ (NPL) สู ง9
เนื่ องจาก SMEs เหล่านี้ยังคงเผชิญ กับ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ดังนั้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนนโยบายสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่
SMEs ได้อย่างรอบด้าน งานศึกษานี้จึงได้ แสดงให้ เห็ น ถึงรูป แบบการปรับ ตัว ของ SMEs ในแต่ล ะ
อุตสาหกรรม รวมถึงผลลัพธ์และผลพลอยได้ที่ตามมาจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ 8 : SMEs ยิ่งปรับ...ยิ่งเก่ง ยิ่งพัฒนา...ยิ่งเติบโต
โอกาสเติบโตของ SMEs(*)
จาแนกตามรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน
SMEs
ที
ป
่
รั
บ
ตัวไม่ได้ (**)
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 536 ราย

SMEs ภาคการผลิต

29%
SMEs ภาคบริการ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 573 ราย

SMEs
ที่ปรับตัวไม่ได้

30%
หมายเหตุ:

SMEs
Hitech (***)
ขายสินค้า Mass

(****)

SMEs
SMEs Hitech
Hitech
ขายสิ
น
ค้
าแตกต่าง/มีคุณภาพ
ขายสินค้าแตกต่าง/มีคุณภาพ (*****) และ Go Online (******)

68%

56%
SMEs
ให้บริการแบบ Mass
และ Go Online

SMEs
Hitech
ให้บริการแบบ Mass

46%

58%

75%
SMEs Hitech
ให้บริการที่แตกต่าง/มีคุณภาพ
และ Go Online

61%

(*)

โอกาสเติบโตของ SMEs คานวณจากสัดส่วน SMEs ที่ดาเนินธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ เละในปัจจุบันยอดขายเติบโตได้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีต 5 ปี
SMEs ที่ปรับตัวไม่ได้
= ธุรกิจปรับตัวไม่ได้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพสินค้าและบริการ และด้านการตลาด
(***) SMEs Hitech
= ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการบริการจัดการ โดยประยุกต์ใช้เครื่องจักรหรือระบบ IT Software
(****)
สินค้าหรือบริการ Mass
= ธุรกิจยังคงขายสินค้าและบริการที่เหมือน ๆ กับคู่แข่ง ขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่พัฒนาคุณภาพ
(*****) สินค้าหรือบริการแตกต่าง/มีคณ
ุ ภาพ = ธุรกิจสร้างจุดเด่นให้แตกต่างจากคู่แข่งด้วยการพัฒนา สินค้าหรือบริการให้ทันสมัย หลากหลาย และมีคุณภาพสูง
(******) Go Online
= ธุรกิจเพิ่มช่องทางการขายและโฆษณาผ่านสื่อ Online อาทิ Social Media และการเปิดเว็บไซด์
(**)

ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.

8
9

ข้อมูลสินเชื่อ SMEs ที่ไม่นับรวมภาคธุรกิจการเงิน รวบรวมโดย ธปท. ณ มกราคม 2561
กลไกการค้าประกันสินเชือ่ ของภาครัฐและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME, งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2557
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จากบทที่ 2 ที่แสดงให้เห็นว่า การปรับตัวเพียงด้านใดด้านหนึ่งก็ทาให้ SMEs มีความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแล้ว ผลสารวจของ ธปท. ในภาพที่ 8 ยังชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และการปรั บ ตั ว รอบด้ า น 10 จะท าให้ โ อกาสในการเติ บ โตของ SMEs เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
โดย SMEs ภาคการผลิ ตและภาคบริการที่ปรับตัวไม่ได้ 11 จะมีโอกาสเติบโตเพียงร้อยละ 29 และ
ร้อยละ 30 ตามลาดั บ ขณะที่ SMEs ที่มีการปรับตัวทั้งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การพัฒ นา
สินค้าและบริการ รวมถึงการปรับปรุงช่องทางการตลาดจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 และ
ร้อยละ 61 ตามลาดับ
นอกเหนือจากผลประกอบการที่ปรับดีขึ้น ตามความสามารถทางการแข่งขัน ที่เพิ่มขึ้นและ
ต้น ทุ น ธุรกิจที่ ล ดลง การปรับ ตัวและการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องยังนามาสู่ผ ลพลอยได้ด้านการเงินที่
ตามมา กล่าวคือ SMEs ที่มีการปรับตัวส่วนใหญ่เห็นว่า ต้นทุน การเงินไม่ใช่ปัญหาหลัก เพราะ
ธุ ร กิ จ เข้ ม แข็ ง และมี ร ายรั บ เพี ย งพอต่ อ รายจ่ า ย สะท้ อ นจากผลส ารวจของ ธปท. ที่ พ บว่ า
SMEs กลุ่มนี้เห็นว่าภาระต้นทุนทางการเงินเป็นปัญหาเพียงร้อยละ 31 น้อยกว่า SMEs ที่ปรับตัว
ไม่ ได้ ซึ่ งเห็ น ว่ า ภาระต้ น ทุ น การเงิน ยั ง เป็ น ปั ญ หาถึ งร้ อ ยละ 64 อย่ า งไรก็ ต าม ยั งคงมี SMEs
บางกลุ่ม ที่การดาเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งทาให้การเติบโตและการปรับตัว
มี ค วามท้ า ทายเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น ในบทที่ 4 จึ ง มี ก ารวิ เคราะห์ ปั ญ หาของ SMEs ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
ความเหลื่ อมล้ าเชิ งพื้ น ที่ โดยเปรี ยบเที ย บระหว่าง SMEs ในเมื อ งหลั กและเมือ งรอง นอกจากนี้
ยั งมี ก ารรวบรวมความคิ ด เห็ น จากผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานของภาครัฐ และ
สถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒนาของ SMEs ในประเทศไทย
[Box 2| SMEs Success Story: ผลลัพธ์และผลพลอยได้จากการปรับตัว]
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SMEs ที่พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและมีการปรับตัวรอบด้าน หมายถึง ธุรกิจที่ปรับตัวทั้งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสร้างความแตกต่างให้สนิ ค้าและบริการเพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งขันรุนแรง และการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพือ่ ขยายฐานลูกค้า
11
SMEs ที่ปรับตัวไม่ได้ หมายถึง ธุรกิจปรับตัวไม่ได้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพสินค้าและบริการ และด้านการตลาด
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Box 2| SMEs Success Story: ผลลัพธ์และผลพลอยได้จากการปรับตัว
ธุรกิจซุปเปอร์มาเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ธุร กิ จ ได้ รั บ ผลกระทบจากการขยายสาขาของร้ านสะดวกซื้ อ และ
ซุปเปอร์มาเก็ตที่มีเครือข่ายจากส่วนกลาง ดังนั้น เพื่อยกระดับศักยภาพ
ทางการแข่งขั นและรัก ษาฐานลู กค้ าในท้ อ งถิ่น ไว้ ผู้ ป ระกอบการจึงน า
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ภายในองค์กร
รูปแบบการปรับตัว
(1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทาบัญชีและบริหารคลังสินค้า
(2) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ตลาดและบริหารงาน
(3) ฝึกอบรบพนักงานให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ผลลัพธ์จากการปรับตัว
(1) มีฐานลูกค้าในท้องถิ่นที่เหนียวแน่น เนื่องจากมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
จากการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
(2) กาไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากต้นทุนการดาเนินงานและส่วนรั่วไหลลดลง
ผลพลอยได้ที่ตามมา ผู้ประกอบการเห็นว่า ภาระดอกเบี้ยบรรเทาลงและ
ไม่ใช่ภาระหลักของธุรกิจ เนื่องจากการปรับตัวทาให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น
จากการมีรายรับเพียงพอต่อรายจ่าย นอกจากนี้ ยังพบว่า มีทางเลือกใน
การขอสินเชื่อมากขึ้นและมีต้นทุนการกู้ต่าลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มั่นใจ
ในการบริหารจัดการและการทาบัญชีที่เป็นระบบและตรวจสอบได้

คุณจินตนา บุญแล
ผู้จัดการ บจก. สกลธนา

ที่มา : การสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้โครงการ ‘Business Liaison Program (BLP)’ จัดทาโดย ธปท.
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บทที่ 4:

ความท้าทายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
หลั ง จากพิ จ ารณาปั ญ หาของ SMEs ที่ มี ส าเหตุ จ ากปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย เฉพาะ
อุตสาหกรรมแล้ว ผลสารวจยังพบว่า SMEs ในประเทศไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
ที่ทาให้การปรับตัวและการเติบโตมีความท้าทายเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวิเคราะห์แบบสารวจในมิติเชิงพื้นที่
พบว่า SMEs ในเมืองรองมีค วามท้า ทายในการดาเนิ น ธุ รกิจมากกว่าเมื องหลัก จาก 3 ปั ญ หา
เพิ่มเติม ดังนี้
I. ขนาดของตลาดที่เล็ก ทาให้ผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่รุนแรงกว่า
SMEs ในเมืองหลัก
จากภาพที่ 9 ชี้ให้เห็นว่า SMEs ในจังหวัดเมืองรอง มีสัดส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ สูงถึงร้อยละ 66 ขณะที่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 50 โดยผลสารวจของ ธปท. พบว่า SMEs
ในจั งหวั ด เมื อ งรอง สู ญ เสี ย ฐานลู ก ค้ าและมี ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดที่ ล ดลง เนื่ อ งจาก
การแข่ งขัน กับ ร้ านค้ า Modern Trade และห้ างสรรพสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ที่ ขยายสาขามา
ในพื้นที่ รวมถึงโรงแรมที่พักที่มีเครือข่ายจากส่วนกลาง
ภาพที่ 9 : ผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่
สัดส่วน SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่
จาแนกตามที่ตั้งกิจการ
SMEs ใน
กทม. และปริมณฑล

50%
จาก SMEs จานวน 645 ราย

SMEs ใน
จังหวัดหัวเมือง

SMEs ใน
จังหวัดเมืองรอง

61%

66%

จาก SMEs จานวน 609 ราย

จาก SMEs จานวน 1,162 ราย

หมายเหตุ: (*) ที่ตั้งกิจการจาแนกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยกรุงเทพและปริมณฑลประกอบด้วย 7 จังหวัด
ที่ GPP สูงกว่า 1.5 แสนล้านบาท จังหวัดเมืองหลักประกอบด้วย 13 จังหวัดซึ่ง GPP สูงกว่า 1.5 แสนล้านบาท
และจังหวัดเมืองรองประกอบด้วย 57 จังหวัดที่ GPP ต่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท
ที่มา : ผลสารวจโครงการ ‘เจาะใจ SMEs เจาะศักยภาพการแข่งขัน’ จัดทาโดย ธปท.

II.

12

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
จากผลส ารวจของ ธปท. พบว่า SMEs ในกลุ่ ม จังหวัด เมื องหลั ก 12 มี ค วามกั งวลต่ อ
คุณภาพแรงงานและปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานสูง (Turn Over) ขณะที่ SMEs ใน
พื้นที่จังหวัดเมืองรอง เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่างฝีมือ และ แรงงานที่มี

SMEs ในเมืองหลัก คือ SMEs กลุ่มตัวอย่างจานวน 1,254 ราย ทีก่ ิจการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและในพืน้ ที่จงั หวัดหัวเมือง
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ทักษะด้านภาษาและบริการ ซึ่งมีสาเหตุจาก (1) การอพยพย้ายถิ่นของคนในพื้นที่ไปสู่เมือง
หลัก (2) การดึงดูดแรงงานจากธุรกิจขนาดใหญ่ และ (3) ความต้องการของแรงงานรุ่นใหม่
ที่เปลี่ยนไป เช่น ต้องการทางานในสานักงานมากกว่าทางานในสายการผลิต
III. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออานวย
ขณะที่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานไม่ เอื้ อ อ านวยส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ SMEs ในเมื อ งหลั ก โดยเฉพาะจากการจราจรที่ ติ ด ขั ด หรื อ
ปั ญ หาที่ จ อดรถไม่ เพี ย งพอ แต่ ส าหรับ SMEs เมื อ งรอง ปั ญ หาจากโครงสร้า งพื้ น ฐาน
เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางการค้าและมีภาระต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ปัญหาถนนที่ชารุดและคับแคบทาให้ค่าขนส่งแพงกว่าคู่แข่งในเมืองหลัก นอกจากนี้ ปัญหา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่ครอบคลุมและไม่เสถียรยังส่งผลต่อ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะต่อการเข้าถึงและการรับรองลูกค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการขาย
และการชาระเงินออนไลน์
นอกจากมิติ เชิงพื้ น ที่ แล้ ว ผลส ารวจจาก ธปท. ยังพบว่า การด าเนิ น งานของภาครั ฐและ
สถาบันการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒ นาของ SMEs
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
I. ความยุ่งยากในการติดต่อกับภาครัฐและสถาบันการเงิน
ผู้ป ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เห็นว่า การติดต่อกับภาครัฐและการขอสินเชื่อ มี
ขั้น ตอนซั บ ซ้ อ น มี เงื่อ นไขและใช้ เอกสารมาก รวมถึ งมี ค่ าใช้ จ่ ายแฝงสู ง โดยจากการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยบริการจดทะเบียนและบริการขอใบอนุญาตและรับรองมาตรฐาน
Thailand Smart Center หรือ TSC พบว่า หาก SMEs ต้องการยื่นจดทะเบียนธุรกิจหรือ
ขอใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐาน อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน
ระบบการจั ดการ จะมี ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าประมาณ 80,000 บาท และใช้ เวลาดาเนิน การ
อย่ างน้ อ ย 1 เดื อ น ไม่ เพี ยงเท่ านี้ ส าหรับ SMEs ที่ ต้ องการเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุ น ยั ง ต้ อ ง
เผชิญกับ รายจ่ายจากการประเมินหลักประกัน ที่ซ้าซ้อน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์แต่ละ
แห่ง กาหนดใช้ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่ทุกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
II. ประสิทธิผลจากการเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ จากภาครัฐ
แม้ว่าโครงการอบรมให้ ความรู้แก่ SMEs จะถูกจัดขึ้นเป็นจานวนมาก แต่เนื้อหา
มี ค วามซ้ าซ้ อ น ไม่ ห ลากหลาย รวมถึ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลไม่ ได้ ยึ ด โยงกั บ
ความส าเร็ จ ของธุร กิ จ โดยผลการวิเคราะห์ แ บบส ารวจด้ ว ยแบบจ าลองโลจิต (Logit
Model) พบว่า การเข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านการเงิน
ไม่มนี ัยสาคัญต่อการเติบโตของ SMEs เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่แต่ละกิจการเผชิญ
ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
(รายละเอียดการวิเคราะห์แบบสารวจด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model): ภาคผนวก 3 หน้า 9/13)
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บทที่ 5:

ถอดบทเรียนสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
ภายใต้บ ริ บ ทของโลกยุ คใหม่ SMEs ต้ องเผชิญ กั บ ความท้ าทายที่ ซั บซ้ อน ทั้ งจากปั ญ หา
ต้นทุนสูงและการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเนื่องจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ที่ เข้ามาเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมผู้ บ ริโภคและรูป แบบการด าเนิ น ธุรกิ จ ด้ว ยเหตุ นี้
การเตรี ย มความพร้ อมและการปรับตัว เพื่ อ ยกระดับศักยภาพทางการแข่งขัน จึงถือเป็น สิ่ งจาเป็ น
ที่ ต้ องด าเนิ น ควบคู่ไปกั บ การสนั บ สนุ น ให้ SMEs มี ภ าระต้ น ทุ น การใช้ เทคโนโลยี ที่ ต่ าลง รวมถึ ง
มีอุป สรรคจากกฎเกณฑ์และขั้น ตอนในการดาเนิน ธุรกิจที่ลดลง ดังนั้น การจะสนับสนุนให้ SMEs
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และกลายให้เป็นฐานที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจไทย จึงต้องพึ่งพา
ความร่วมมือและการปรับตัวของ 3 ภาคส่วนสาคัญที่มีบทบาทแตกต่างกัน ดังนี้

1. บทบาทภาครัฐ
1.1 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนให้การปรับตัวและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีมีต้นทุนที่ต่าลง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ คือ
หัวใจสาคัญในการแก้ไขด้านปัญหาต้นทุนธุรกิจ ให้แก่ SMEs ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ภาครัฐ
จึงควรจัดทาหรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น
Cloud Software สาเร็จรูป หรือ Web Service
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ SMEs สามารถเติบโตได้และมีศักยภาพ
ทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น บทบาทสาคัญของภาครัฐจึงเกี่ยวข้องกับการจัดอบรม เสริมสร้าง
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะด้ า นการประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล และ
เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างและสนับสนุนการสร้างที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Mentor ซึ่งมา
จากนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีประสบการณ์และความชานาญในแต่ละสาขา โดย
Mentor มีหน้าที่หลักในการช่วยกระตุ้นแนวคิดและให้คาปรึกษาแนวทางการดาเนินธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์
สาหรับ อีกหนึ่ งแนวทางการสนับสนุน SMEs ที่ภ าครัฐควรเร่งผลั กดัน คือ การพลิ ก
บทบาทสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ โดยจัดหลักสูตรบูรณาการองค์ความรู้ สาหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ต้องการประยุกต์ใช้
อีกทั้งยังควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภายในสถาบันการศึกษาที่กระจาย
ตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปั ญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทัก ษะทางภาษา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และทักษะการใช้และซ่อมบารุงเครื่องจักร
[Box 3| นโยบายการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ:
นโยบายส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ SMEs ในประเทศสิงคโปร์]
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1.2 ลดต้นทุนแฝงจากกฎระเบียบและขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ
ในปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ ก าร โดยสามารถลดระยะเวลา
การด าเนิ น การที่ เกี่ ย วกั บ การขอเริ่ ม ต้ น กิ จ การ การขอใช้ ไฟฟ้ า การช าระภาษี และ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยถูกจัด ให้ มีระดั บความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ อยู่ในอัน ดับที่ 27 จาก 190 ประเทศทั่วโลก 13 อย่างไรก็ตาม แนวทางการ
ปรับปรุงบริการภาครัฐ มุ่งเน้นเพียงด้านการลดระยะเวลาเป็นสาคัญ ผู้ประกอบการ SMEs
จึงยังคงเผชิญกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ซับซ้อน รวมถึงยังคงมีอุปสรรคจากความไม่เชื่อมโยง
กันของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ และสามารถ
ลดต้นทุน แฝงให้ แก่ธุรกิจ ในระยะยาว นอกเหนือจากการลดกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ติดต่อหรือเข้ารับบริการ ภาครัฐควร (1) พิจารณาการบริหารงานแบบบูรณาการรวมหน่วย14
เพื่อลดความซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และ (2) เพิ่มความเชื่อมโยง
ฐานข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานให้ ม ากขึ้ น อาทิ การจั ด ท า One-stop Service Platform
ที่รวมรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
กรมศุล กากร และ กรมบั งคับ คดี เพื่ อให้ บ ริการของ Platform ดังกล่าวครอบคลุ ม ตั้ งแต่
การขอเริ่มต้นธุรกิจ การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการเลิกธุรกิจ
ตารางที่ 2 : ขั้นตอนและระยะเวลาในการเข้ารับบริการภาครัฐ
ปี 2560

คาดการณ์
ปี 2562

25.5 วัน
103 วัน

2.5 วัน
69 วัน

37 วัน

35 วัน

6 วัน

5 วัน

5. การได้รับสินเชื่อ(*)
6. การคุ้มครองผูล้ งทุน(*)

-

-

7. การชาระภาษี(*)

-

-

8. การค้าระหว่างประเทศ

-

-

440 วัน
-

440 วัน
-

ระยะเวลาในการดาเนินการ
1. การเริ่มต้นธุรกิจ
2. การขออนุญาตก่อสร้าง
การเริ่มต้นธุรกิจ
3. การขอใช้ไฟฟ้า
4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน

การดาเนินธุรกิจ

การเลิกธุรกิจ

9. การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
10. การแก้ปัญหาการล้มละลาย(*)

หมายเหตุ : (*) มีมาตรการเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การปรับปรุง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจและ
พ.ร.บ. ล้มละลาย การชาระประกันสังคมออนไลน์ และ การจัดตั้งศูนย์นาเข้า-ส่งออก เป็นต้น
ที่มา : การจัดระบบข้อมูลตามกรอบการวัดของธนาคารโลกตามรายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business),
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

13
14

รายงาน Ease of Doing Business ประจาปี 2019, World Bank
‘บูรณาการรวมหน่วย’ หมายถึง การนาหน่วยงานทีแ่ ยก ๆ กันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
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1.3 ขยายโอกาสในการดาเนินธุรกิจและการสร้างความเท่าเทียมทางการแข่งขัน
เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตให้แก่ SMEs ที่มีศักยภาพ ภาครัฐควรผลักดันและส่งเสริม
ให้ SMEs มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมากยิ่ ง ขึ้ น โดยจากการศึ ก ษา
แนวนโยบายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้แก่ SMEs ในต่างประเทศ พบว่า รัฐบาลในหลาย ๆ
ประเทศ ได้กาหนดสัดส่วนงบประมาณขั้นต่าในการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs เช่น ในประเทศ
จี น และประเทศอั งกฤษ ได้ ก าหนดให้ ร้อ ยละ 30 15 และร้อ ยละ 33 16 ของงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ต้องมาจากการซื้อขายสินค้าและบริการจาก SMEs ตามลาดับ
นอกจากนี้ การกาหนดมาตรฐานระยะเวลาเครดิ ตทางการค้าให้ ชัด เจน ถื อเป็ น อี กหนึ่ ง
ช่องทางที่ช่วยแก้ไขปั ญหาการขาดสภาพคล่อง รวมถึง ลดความเหลื่อมล้ าทางการแข่งขัน
โดยเฉพาะสาหรับ SMEs ที่เป็นซัพพลายเออร์ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่
ส าหรั บ แนวทางการลดอุ ป สรรคและความท้ าทายในการด าเนิ น ธุ รกิ จให้ แ ก่ SMEs
เมืองรอง ภาครัฐจึ งจ าเป็ นต้องเร่งยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณู ปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเมืองรองให้ทัดเทียมกับเมืองหลัก เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานทางานอยู่ในท้องถิ่น
[Box 3| นโยบายการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ:
นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง SMEs และหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศอังกฤษ]

2. บทบาทสถาบันการเงิน
2.1 ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล โอกาสในการเข้ าถึงแหล่ งเงิน ทุ น ของผู้ ป ระกอบการ SMEs ถือ ว่ า
เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินมีการพิจารณาสินเชื่อจากข้อมูลที่หลากหลาย
และมาจากหลายช่องทาง โดยหนึ่งในข้อมูลสาคัญ คือ ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งมีการ
จัดเก็บ อย่ างเป็ น ระบบผ่ านการใช้ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลาง อาทิ Prompt Pay
และ QR Payment ดั ง นั้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า ง Track Record เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาสินเชื่อ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสาคัญในการผลักดันและส่งเสริม
SMEs ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลางมากขึ้น
[Box 3| นโยบายการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ: นโยบายขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในประเทศมาเลเซีย]

สาหรับ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุน และขยายโอกาสให้ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงิน ทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ธปท. ได้ส นับสนุนให้เกิด Information-based
Lending มากขึ้น ด้ ว ยการอนุ ญ าตให้ ส ถาบั น การเงิน ใช้ข้ อมู ล อื่ น ๆ (Alternative Data)

15
16

OECD 2016: Encouraging SMEs’ participation in public procurement in China
UK National Audit Office 2016: Government’s spending with small and medium-sized enterprises
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ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ เช่น การใช้ข้อมูลการให้คะแนนจาก Customer
Review ข้อมูลคะแนนเครดิต (Credit Scoring) หรือ ข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น
2.2 ลดต้นทุนแฝงจากการเข้ารับบริการทางการเงิน
การก ากั บ ดู แ ลสถาบั น ทางการเงิ น ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งเร่ ง ทบทวน
โดยเฉพาะการปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่เพื่อให้การเข้ารับ
บริการทางการเงินของ SMEs สะดวกและมีต้นทุนแฝงที่ต่าลง โดยนับตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่าน
มา ธปท. ได้ มีการปฏิรู ปกฎเกณฑ์ การกากั บดูแ ลสถาบัน การเงิน ทั้งการปรับปรุงและ
ยกเลิกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ล้าสมัยและสร้างภาระต้นทุนทางการเงินที่ไม่จาเป็น เช่น การลด
ต้นทุนในการขอสินเชื่อให้แก่ SMEs โดยอนุญาตให้ใช้เอกสารประเมินหลักประกันเดียวยื่นขอ
สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น หลายแห่ ง ได้ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ E-document ใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อแก่ SMEs เพื่อลดต้นทุนของสถาบันการเงิน

3. บทบาทผู้ประกอบการ SMEs
แม้ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ธปท. และสถาบันการเงิน จะร่วมกันสนับสนุน SMEs อย่างเต็มกาลัง
แต่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีจุดเริ่มต้นที่สาคัญจาก ความมีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ
SMEs ที่ตระหนักรู้และมีการเตรียมพร้อมเพื่อ ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้าน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพหรือแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการประยุกต์ใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดาเนินงาน
ดังนั้น การจะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและผลักดันให้ SMEs สามารถเติบโตได้
อย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ จึงต้องอาศัยการปรับตัวของทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบั น การเงิน และ ผู้ป ระกอบการ SMEs ที่ พ ร้ อมใจกัน ปรั บตั ว เพื่ อสร้ า งสภาวะแวดล้ อมที่
เอื้อต่อการเติบโตภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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Box 3| นโยบายการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ
นโยบายส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ SMEs
ในประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน

สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน ถือเป็น ตัวอย่างของกลุ่มประเทศที่ประสบความสาเร็จ ในการสนับสนุน SMEs ให้มี
ความเข้ ม แข็ ง และเป็ น รากฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ทั้ ง นี้ หากพิ จ ารณาแนวทางการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทาง
การแข่งขัน ให้แ ก่ SMEs ในปัจจุบัน พบว่า ทั้ง 3 ประเทศ มีเป้าหมายและกรอบการดาเนินนโยบายที่ สอดคล้อ งกับ
แผนการส่ งเสริม SMEs ของประเทศไทย คื อ การมุ่ งผลั กดั นให้ SMEs ในท้ องถิ่ น สามารถเข้ าถึงและแข่ งขั นในตลาด
ต่ างประเทศได้ อย่ า งไรก็ ดี การด าเนิ น นโยบายของประเทศสิ งคโปร์ เกาหลี ใต้ และ ไต้ ห วั น มี จุ ด เด่ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลในมิ ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากแต่ ล ะประเทศมี ค วามแตกต่ า งทั้ ง ทางโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ รู ป แบบ
การบริหารปกครอง ตลอดจนลักษณะทางภูมิประเทศ

ประเทศสิงคโปร์
การรวมศูนย์และความเป็นเอกภาพด้านการเมืองการปกครองถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินนโยบายของประเทศ
สิงคโปร์มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเด่นสาคัญ 2 ประการ ดังนี้
(1) มี ศู น ย์ ก ลางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายที่ ชั ด เจน โดยได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตามกฎหมาย (Statutory Board)
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ทาหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย และสนับสนุนการบูรณการระหว่างหน่วยงาน ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เพื่อ และลดความซ้าซ้อนและแก้ปัญหาการดาเนินงานแบบ silo
(2) การกาหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศไว้อย่างชัดเจน (Clear Policy Direction) โดยเมื่อกรอบการดาเนิน
นโยบายมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนโยบายจึงสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
เอกภาพ โดยในปัจ จุบัน รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ความสาคัญ กั บ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการส่งเสริมนวัตกรรมที่มุ่งเน้ น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ 7 ด้าน สาหรับการเตรียมคนในประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจในอนาคต
(Preparing for the Future Economy) รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท า Industrial Transformation Maps (ITMs) ส าหรั บ 23
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

ตัวอย่างโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสิงคโปร์
Applied Study in Polytechnic and ITE Review (ASPIRE)
นโยบายภายใต้กระทรวงศึกษาธิการที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างรากฐานบุคลากรสายอาชีพ โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่นักศึกษา
สายอาชี พ ทั้ ง การร่ ว มมื อ กั บ อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ โ อกาสนั ก ศึ ก ษาในการฝึ ก งานให้ ค วามรู้ ตลอดจนเข้ า ร่ ว ม
และเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียน การสอน
Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech)
ศูนย์วิจัยสาหรับอุตสาหกรรมในภาคการผลิตที่ต้องการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันจากการประยุกต์ใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีชั้นสูง โดย SIMTech นอกจากจะมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะที่เท่าทัน และจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น
สิ่งอานวยความสะดวกและบริก ารภายในศูนย์วิจัย จึงประกอบด้วยคลินิก ให้คาปรึก ษาและศูนย์ฝึกอบรมที่ครบวงจรและ
เฉพาะทาง โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและการวางแผนระบบงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท นอกจากนี้
SIMTech ยังมีสนามทดลองเสมือนจริงที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะด้านการทางานร่วมกับ เครื่องจักร
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์เบื้องต้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีอีกด้วย
เงินช่วยเหลือจากรัฐ (Grants and Subsidy)
เงินอุดหนุนจากภาครัฐถือเป็นหนึ่งในปัจจัย หลักที่กระตุ้นให้ SMEs ในประเทศสิงคโปร์มีการปรับตัวและพัฒนาศัก ยภาพ
ทางการแข่งขั น อย่ างต่อ เนื่ อ ง โดย SMEs มี ก ารจดทะเบี ย นการค้ าอย่างถู ก ต้ อ งได้ รับ สิท ธิ์พิ เศษในการอบรมและได้รั บ
เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในด้านการเพิ่มทักษะผู้ประกอบการ การยกระดับฝีมือแรงงาน และการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น
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โครงการ P-Max:
มอบเงินช่วยเหลือมูลค่า 5,000 เหรียญให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะระดับบริหาร ผู้จัดการ และ
ผู้ชานาญงาน (PEMs)
โครงการ On-the-Job Training Allowance:
เงินสนับสนุนไม่เกิ น 50,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อบริษัทที่จ้างและให้การฝึก อบรมชาวสิงคโปร์ที่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เช่น แรงงานสูงอายุ เป็นต้น
โครงการ Skills Future Credit:
ให้เครดิตมูลค่า 500 เหรียญแก่ชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เพื่อนาไปเป็นเงินอุดหนุนการเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ของภาครัฐ โดยวงเงินเครดิตสามารถสะสมได้และไม่มีวันหมดอายุ
ที่มา: การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หลักสูตร “6th Temasek Foundation International Leaders in Economic Development (TFILED) Programme”

ประเทศเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดตั้งกระทรวง SMEs และ Startups (The Ministry of SMEs and Startups
– MSS) เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการวางแผนและติ ด ตามผลการด าเนิ น นโยบาย โดยนั บ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวง
ในปี 2560 ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับ SMEs ในประเทศเกาหลีใต้ สามารถดาเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการกาหนดนโยบายที่ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน (Targeted Policy) ทาให้สามารถผลักดันและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ SMEs ได้อย่างตรงจุด

ตัวอย่างโครงการและนโยบายส่งเสริม SMEs ในประเทศเกาหลีใต้
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี R&D สาหรับ SMEs
เนื่องด้วยความสามารถทางเทคโนโลยี ถือเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ SMEs ดังนั้น กระทรวง
SMEs และ Startups จึงได้กาหนดให้การสนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ SMEs ให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก และ
จัดให้มีโครงการความช่วยเหลือที่หลากหลาย เช่น
The SMEs Technological Innovation Programme
โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของ R&D เพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ในทางปฏิบัติ และผลีกดันให้สินค้าหรือบริการที่พัฒนาขึ้นสามารถซื้อขายได้ภายใน 3 ปี
Purchase-Guaranteed New Product Development Programme
โครงการสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐหรือบริษัท
ขนาดใหญ่ โดยการพัฒนาสินค้าและบริการเหล่านี้จะได้รับการประกันคาสั่งซื้อและมีการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวง SMEs
และ Startups ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ทั้งในแง่การลดต้นทุนการพัฒนา รวมถึงช่วยกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
นโยบายควบคุมการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Fair Distribution of Results)
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันให้มีความเท่าเทียม (Level-playing Field) รัฐบาลเกาหลีใต้มีแนวทางการดาเนิน
นโยบายที่สร้างความเชื่อใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่ โดยภาครัฐมีบทบาท
สาคัญ ในการสร้างแรงจูงใจที่ก่ อให้เกิ ดการแลกเปลี่ย นทรัพยากร ทุน ความรู้ และเทคโนโลยี อันจะเป็น ประโยชน์ ให้แก่
ทั้ง 2 ฝ่าย (Win-win Cooperation) เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่บริษัทขนาดใหญ่ที่นา SMEs เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
Supply Chain หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้แก่ SMEs เป็นต้น
ที่มา: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา:
โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบาย และประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่ม SMES ของประเทศสมาชิกอาเซียน
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.):
SMEs Internationalization สรุปหัวใจหลัก การส่งเสริม SMEs ไทยก้าวสู่สากล

ประเทศไต้หวัน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ ทาให้รัฐบาลประเทศไต้หวันเล็งเห็นถึงความจาเป็น
ของการปฏิรูปรูปแบบการดาเนินนโยบายที่เกี่ยวกับ SMEs โดยเฉพาะด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงการให้ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยความสาเร็จที่ทาให้ SMEs ในประเทศไต้หวันมีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านสาคัญ ดังนี้
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1) การปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ SMEs
ในอดีต SMEs ในประเทศไต้หวันต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากกฎเกณฑ์ และข้อบังคับส่วนใหญ่
เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ขนาดใหญ่ เป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตให้แก่ SMEs และลดความเลื่อมล้าทาง
การดาเนินธุรกิจ รัฐบาลประเทศไต้หวันจึง มีการปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของ SMEs
รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท า A Legal and Regulatory Adjustment Data Exchange Platform เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นจากมุมมองผู้ประกอบการ SMEs ต่อการออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่าง ๆ
2) เพิ่มบทบาทสถานศึกษาให้เป็นกลายเป็นศูนย์บ่มเพาะ SMEs
SME Development Fund ได้ ให้ก ารสนับ สนุ น ทางการเงิน แก่ ส ถานศึ ก ษาและสถาบั นวิจัย ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อ เพิ่ ม
บทบาทในการเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะ ส่งเสริม ตลอดจนให้คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจแก่ SMEs โดยจัดให้มีหลักสูตร
สาหรับการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ การมีชมรมผู้ประกอบการเพื่อ สร้างเครือข่ายธุรกิจ
และทาให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่มจี านวนและประสิทธิผลมากขึ้น
3) การกระจายอานาจสู่รัฐบาลในท้องถิ่น
รัฐบาลกลางเคยประสบปัญหาความยากลาบากในการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจาก SMEs ในประเทศไต้หวันมีความเชี่ยวชาญ
และมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้ น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ รัฐบาลกลางจึงมอบอานาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นผู้ดาเนินการ เนื่องจากมี
ความและความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ SMEs ในท้องถิ่น
ที่มา: Small and Medium Enterprise Administration: White paper on small and medium enterprises in Taiwan, 2018
Contemporary Postcolonial Asia: Taiwan’s small and medium enterprises (SMEs)

นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง SMEs และหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศอังกฤษ
รัฐบาลประเทศอังกฤษเห็นว่า ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสาคัญที่สามารถ
สร้างและขยายโอกาสในการด าเนิ น ธุรกิ จ ให้ แ ก่ SMEs เนื่ อ งจากเป็ น ตลาดที่ มี มู ล ค่ าสูง มี ค วาม
ต้อ งการสิน ค้ าและบริก ารที่ ห ลากหลาย ดั งนั้ น ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ ผ่ านมา ส านั ก งาน
คณะรั ฐ มนตรี ข องประเทศอั ง กฤษจึ ง มี แ นวนโยบายส่ ง เสริ ม และเพิ่ ม บทบาทให้ กั บ SMEs
ในกระบวนการจัดซื้อจ้างอย่างต่อเนื่อง เช่น
(1) กาหนดสัดส่วนงบประมาณขั้นต่าในการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs
รัฐบาลกลางได้ก าหนดสัดส่วนงบประมาณขั้นต่าในการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs โดยมีเป้าหมายให้ในปี 2563 หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องซื้อสินค้าและบริการจาก SMEs ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 33 ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
(2) สร้างกลไกและโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เช่น พัฒนาระบบการตรวจสอบและรวมศูนย์ข้อมูลการใช้งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
G-cloud: แพลตฟอร์มกลางของรัฐบาลทีเ่ ปิดให้ SMEs ลงทะเบียนขอรับการซื้อขายจากรัฐได้โดยใช้วิธี Bidding
Digital Outcomes and Specialists framework (DOS): กระบวนการสรรหาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
(3) แก้ไขเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค
เช่น ลดการเรียกขอเอกสารบางประเภท จากการจัดซื้อจัดจ้างที่มูลค่าสัญญาไม่สูง เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบ
ก าหนดระยะเวลาเครดิต การค้ าที่ ชั ดเจน เช่ น ก าหนดให้ ก ารจัด ซื้ อจั ด จ้างจาก SMEs มีร ะยะเครดิ ต เทอม 30 วั น
เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญปัญหาขาดสภาพคล่อง
ที่มา: UK National Audit Office 2016: Government’s spending with small and medium-sized enterprises
Hose of Commons Fifteenth Report of Session 2017-19: Small business and productivity
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นโยบายขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในประเทศมาเลเซีย
ในปี 2561 ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้ประเทศมาเลเซียอยู่ในลาดับที่ 15 จากการประเมิน
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุ รกิ จ จาก 190 ประเทศทั่ วโลก โดยจุ ดเด่ นที่ ท าให้ ค ะแนน
ประเมิ น ของมาเลเซี ย เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากความส าเร็ จ ของ
การดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs ทั้งในด้านการปรับปรุง
แก้ ไขกฎเกณฑ์ ห รื อ กฎระเบี ย บที่ เป็ น อุ ป สรรค รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
การเงินกลาง ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการทางการเงิน
ตัวอย่างแนวทางส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศมาเลเซีย
1. “ABM-PARTNER Program”
โครงการภายใต้ ก ารผลั ก ดั น ของธนาคารกลางแห่ ง ประเทศมาเลเซี ย ริ เ ริ่ ม เมื่ อ ปี 2553 โดยมี เป้ า หมายหลั ก คื อ
การส่งเสริมให้สถาบันทางการเงินใช้ มาตรฐานการพิจ ารณาสินเชื่อที่ มีทิศทางเดีย วกัน ทั้งในด้ านเงื่อนไข หลักเกณฑ์และ
การเรียกขอเอกสาร ทั้งนี้ หากพิจาณาผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ พบว่า สามารถลดระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อให้
เหลือเพียง 7 ถึง 16 วัน ต่างจากเดิมที่ใช้เวลานานถึงเกือบ 70 วัน
2. “the Online SME Financing Application”
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวก สร้ า งเพิ่ ม ทางเลื อ ก และลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ SMEs
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (CGC) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมมือกันสร้างและ
พัฒ นาแพลตฟอร์ม การจั บ คู่ ธุรกิ จ (Business Matching Platform) ซึ่ง ท าหน้ าที่ เป็ น สื่อ กลางการให้ ข้อ มูลและการจั บ คู่
SMEs ให้ กั บ แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เหมาะสม ทั้ งการกู้ ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละจากแหล่ งเงิน ทุ น ทางเลื อ ก ไม่ เพี ย งเท่ า นี้
แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับ Financial Accelerator Lab ที่จะมาให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ที่ถูก
ปฏิเสธหรือไม่สามารถจับคู่กับแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมได้
ที่มา: Bank Negara Malaysia Staff Insights 2017/10: Access to financing for SMEs: perception and reality
Bank Negara Malaysia: Financial stability and payment systems report 2013
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
รายละเอียดและการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง SMEs
จากโครงการศึกษา ‘เจาะใจ SMEs เจาะลึกศักยภาพการแข่งขัน
ระยะเวลาที่สารวจ
โครงสร้างแบบสารวจ

ช่องทางการกระจาย
แบบสารวจ

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตัวอย่างการกระจายตัว
ของกลุม่ ตัวอย่าง

ไตรมาส 1 ปี 2561
แบบสารวจแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไป
อาทิ ที่ตั้ง อายุกิจการ การเติบโตของยอดขาย และระดับการลงทุน
2. ปัจจัยที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจและสภาวะการแข่งขัน
ปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาด้านต้นทุน ปัญหาการตลาด และ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต
ปัจจัยเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น การแข่งขันที่รุนแรง
การขาดแคลนแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยภายนอก เช่น ค่าแรงสูงขึ้น กฎระเบียบจากภาครัฐเป็นอุปสรรค
โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออานวย อัตราแลกเปลีย่ นผันผวน และ ภัยธรรมชาติ
3. การปรับตัวของธุรกิจ
เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการ การปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์การตลาด
4. ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
เช่น การเข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ และ ความช่วยเหลือที่ต้องการ
1. ฐานลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง ได้แก่
ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย
ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ทหารไทย
2. สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ผู้ประกอบการ SMEs จานวน 2,416 ราย
ขนาดวิสาหกิจ

(*)

วิสาหกิจขนาดย่อม (SEs)
75%
(1,809 ราย)

วิสาหกิจขนาดกลาง (MEs)
25%
(607 ราย)

อายุกิจการ
มากกว่า 10 ปี
67%
(1,615 ราย)

5 – 10 ปี
22%
(532 ราย)

ต่ากว่า 5 ปี
11%
(269 ราย)
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ประเภทอุตสาหกรรม
ภาคการค้า

43%
(1,045 ราย)

ภาคบริการ

24%
(573 ราย)

ภาคการผลิต

22%
(536 ราย)
4%
(99 ราย)

ภาคก่อสร้าง

7%
(163 ราย)

ภาคเกษตร

การเติบโตของยอดขาย

เพิ่มขึ้น
42%
(1,006 ราย)

ลดลง
38%
(939 ราย)
ที่ตั้งกิจการ

SMEs เมืองรอง
48%
(1,162 ราย)

ไม่เปลี่ยนแปลง
20%
(471 ราย)

(**)

SMEs ใน กทม.
และปริมณฑล
27%
(645 ราย)

SMEs เมืองหลัก
25%
(609 ราย)

หมายเหตุ: (*) ขนาดวิสาหกิจจาแนกตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
(ไม่รวมที่ดิน)
(**) ที่ตั้งกิจการจาแนกตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) โดยกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย 7 จังหวัด ที่ GPP สูงกว่า
1.5 แสนล้านบาท จังหวัดเมืองหลักประกอบด้วย 13 จังหวัดซึ่ง GPP สูงกว่า 1.5 แสนล้านบาทและจังหวัดเมืองรองประกอบด้วย
57 จังหวัด ที่ GPP ต่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท
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ภาคผนวก 2
แบบสารวจโครงการศึกษา ‘เจาะใจ SMEs เจาะศึกศักยภาพการแข่งขัน’
จัดทาโดย ธปท.
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ภาคผนวก 3
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model)
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของ SMEs
ตัวอย่างสมการเบื้องต้น ประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของ SMEs

Pr(revj = 1) = Pr ( ki-1 < ß1 inv_auto1j + ß2 (inv_auto2j × size2j) + ß3 comp3j + ß4 gov4j + … + γxnj + µo ≤ ki )
โดย
γxn
= กลุ่มตัวแปรควบคุมจากปัจจัยย่อยอื่น ๆ (Control Variables)
i
= 1 , 2 , 3 , .... , n ซึ่ง n มีค่าเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง SMEs ทั้งหมด 2,416 ราย
j
= 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 โดยกาหนดค่าเพื่อจาแนกประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย
ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภารการค้า ภาคก่อสร้าง และภาคบริการ ตามลาดับ

ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของ SMEs กาหนดให้การเติบโตของยอดขาย
ในปัจจุบัน (rev) เป็นตัวแปรตาม ที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ
rev = 1 คือ การเติบโตของยอดขายในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
rev = 0 คือ การเติบโตของยอดขายในปัจจุบันลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี
ทั้งนี้ การพิจ ารณาว่าปั จจั ยใดที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของ SMEs จะพิจารณา ณ ระดับ
ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร้ อ ยละ 95 หรื อ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ร ะดั บ .05 และก าหนดให้ ตั ว แปรอิ ส ระ (X)
ที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการเติบโตของยอดขาย คือ ปัจจัยย่อยต่าง ๆ (x) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (X)
1. ปัจจัยด้านลักษณะและ
ประเภทกิจการ

2. ปัจจัยด้านระดับการลงทุน
ในปัจจุบัน
(เมื่อเทียบกับระยะ 5 ปีที่ผ่านมา)

ปัจจัยย่อยต่าง ๆ (x)

การกาหนดค่าตัวแปร

สัญลักษณ์

รูปแบบตัวแปร

อายุกิจการ

1 = ต่ากว่า 5 ปี
2 = 5 – 10 ปี
3 = มากกว่า 10 ปี

age

Ordinal

จานวนพนักงาน

1 = ไม่เกิน 20 คน
2 = 20 – 50 คน
3 = 51 – 100 คน
4 = 101 – 200 คน
5 = เกินกว่า 200 คน

size

Ordinal

ที่ตั้งกิจการ

1 = กทม. และ ปริมณฑล
2 = จังหวัดหัวเมือง
3 = จังหวัดเมืองรอง

locate (1)
locate (2)
locate (3)

Nominal

สัดส่วนยอดขายจาก
การส่งออก

1 = ไม่ส่งออก
2 = ต่ากว่าร้อยละ 30
3 = ร้อยละ 30 – 60
4 = สูงกว่าร้อยละ 60

export

Ordinal

แหล่งวัตถุดิบ

1 = ในประเทศทั้งหมด
2 = ในประเทศเป็นหลัก
3 = ต่างประเทศเป็นหลัก

rawmat (1)
rawmat (2)
rawmat (3)

Nominal

การลงทุนเพื่อเพิ่มกาลัง
การผลิต

1 = ไม่ลงทุน
2 = ลดทุนลดลง
3 = ลงทุนต่อเนือ่ ง

inv_prdct

Nominal

inv_repr

Nominal

การลงทุนเพื่อซ่อมแซม
หรือซ่อมสร้าง

39

การลงทุนในเครือ่ งจักร
หรือกลไกอัตโนมัติ

4 = ลงทุนเพิ่มขึ้น

inv_auto

Nominal

inv_it

Nominal

int_cost

Nominal

Int_mrk

Nominal

ปัญหาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

Int_org

Nominal

ปัญหาการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน

Int_fiacc

Nominal

ปัญหาอื่น ๆ

Int_oth

Nominal

spc_cmb

Nominal

spc_comp

Nominal

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

spc_lbr

Nominal

ปัญหาอื่น ๆ

spc_etc

Nominal

ext_wage

Nominal

ext_exch

Nominal

ext_inf

Nominal

ปัญหาจากกฎเกณฑ์และ
การติดต่อกับภาครัฐ

ext_reg

Nominal

ปัญหาจากเศรษฐกิจใน
ประเทศและกาลังซื้อ

ext_econ

Nominal

ปัญหาจากภัยธรรมชาติ

ext_ntdis

Nominal

ปัญหาอื่น ๆ

ext_etc

Nominal

comp

Nominal

การลงทุนในระบบ IT
3. ปัจจัยด้านอุปสรรคภายใน
องค์กร (Internal Factors)

ปัญหาด้านต้นทุนสูง
ทั้งจากต้นทุนธุรกิจและ
ต้นทุนทางการเงิน
ปัญหาด้านการตลาด

4. ปัจจัยด้านอุปสรรคเฉพาะ
อุตสาหกรรม (Sector
Specific Factor)

5. ปัจจัยด้านอุปสรรคจาก
ภายนอก (External Factor)

ปัญหาพฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
ปัญหาการแข่งขัน
ที่รนุ แรงขึ้น

ปัญหาค่าแรงสูงขึ้น
ปัญหาจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ปัญหาจากโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เอือ้ อานวย

6. ปัจจัยด้านสภาวะการแข่งขัน

คู่แข่งสาคัญ

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด

1 = น้อยที่สุด
2 = ปานกลาง
3 = มากที่สดุ

1 = น้อยที่สุด
2 = น้อย
3 = ปานกลาง
4 = มาก
5 = มากที่สุด

1 = ธุรกิจขนาดใหญ่
2 = SMEs ด้วยกันเอง
3 = ธุรกิจ E-commerce
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ระดับการแข่งขัน
ด้านราคา
ระดับการแข่งขัน
ด้านคุณภาพสินค้า

1 = น้อยที่สุด
2 = ปานกลาง
3 = มากที่สุด

comp_lv (1)
comp_lv (2)
comp_lv (3)

ระดับการแข่งขัน
ด้านบริการ
7. ปัจจัยด้านการปรับตัว
ของธุรกิจ

8. ปัจจัยด้านการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ

ด้านสินค้าและบริการ

Nominal
Nominal
Nominal

inno_prd (1)
inno_prd (2)

Nominal

ด้านกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการ

inno_prc (1)
inno_prc (2)

Nominal

ด้านกลยุทธ์การตลาด

inno_mkt (1)
inno_mkt (2)

Nominal

gov (1)
gov (2)

Nominal

การเข้าร่วมโครงการจาก
ภาครัฐ

1 = ไม่มี
2 = มี

1 = ไม่เคยเข้าร่วม
2 = เคยเข้าร่วม

หมายเหตุ: ปัจจัยย่อยต่าง ๆ นามาจากแบบสารวจโครงการศึกษา ‘เจาะใจ SMEs เจาะลึกศักยภาพการแข่งขัน’
และกาหนดค่าตัวแปรโดยผู้วิจัย
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ภาคผนวก 4
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรส และแบบจาลอง Decision Tree
บทความนี้ ใ ช้ รู ป แบบการจ าแนกและจั ด การข้ อ มู ล ผ่ า นแบบจ าลอง 2 เทคนิ ค ได้ แ ก่
เทคนิคการจาแนกข้อมูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest) และ แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ
(Decision Tree) เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของ SMEs โดยสะท้อน
จากการเติบโตของยอดขายในปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา
1. เทคนิคการจาแนกข้อมูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์เรส (Random Forest)
เทคนิคแรนดอมฟอร์เรสถูกนามาจาแนกข้อมูล ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง SMEs จานวน
2,416 ราย โดยจะสุ่มเลือกปัจจัยที่มีนัยสาคัญต่อการเติบโตของยอดขาย ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
ประกอบด้ว ย 5 ปั จจั ย สาคัญ ได้แก่ (1) การเพิ่มการลงทุนเพื่ อขยายกาลั งการผลิต (2) การเพิ่ ม
การลงทุ น ในระบบ IT Software (3) การปรั บ ตั ว เพื่ อ สร้ า งและรั ก ษาฐานลู ก ค้ า ให้ มั่ น คง
(4) การปรับ ตั วให้ เท่ าทัน กับ พฤติกรรมของผู้ บริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไป และ (5) อายุกิจการ ทั้งนี้
เทคนิคการจาแนกข้อมูลแรนดอมฟอร์เรสให้ค่าความถูกต้องที่ร้อยละ 70
2. เทคนิคการจาแนกข้อมูลด้วยแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)
แบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจถูกนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของ SMEs ในแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรม โดยจะคัดเลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุดให้เป็นโหนดบนสุดของต้น ไม้ (Root
Node) จากนั้นจะแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบในลาดับรองลงมา ซึ่งโอกาสเติบโตของธุรกิจจะแตกต่าง
ตามรูปแบบหรือทางเลือกการดาเนินธุรกิจของ SMEs
จากตัวอย่างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งมีให้ค่าความถูกต้องที่ร้อยละ 78 พบว่า ปัจจัย
หลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของ SMEs ในภาคก่อสร้าง คือ การลงทุนในเครื่องจักรหรือกลไกอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนแรงงาน โดยปัจจัยเสริมที่ทาให้โอกาสเติบโตของ SMEs แตกต่าง
กัน คือ ระดับการลงทุน ทั้งนี้ ธุรกิจที่เพิ่มการลงทุนหรือมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสเติบโตที่
ร้อยละ 85 และร้อ ยละ 79 ตามลาดับ สาหรับธุรกิจที่ลดการลงทุนในด้านดังกล่าวกอปรกับเผชิญ
ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะมีโอกาสเติบโตเพียงร้อยละ 50 และสาหรับวิสาหกิจขนาดย่อม
จะมีโอกาสเติบโตเพียงร้อยละ 26 หากธุรกิจไม่มีการลงทุนในเครื่องจักรตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างแบบจาลองต้นไม้ตัดสินใจ
แสดงโอกาสในการเติบโตของ SMEs ในภาคก่อสร้าง
85%

เพิ่มการลงทุน

ระดับการลงทุน
ในเครื่องจักรหรือ
กลไกอัตโนมัติ (*)
Accuracy Rate 75.7%

การลงทุนต่อเนื่อง
ลดการลงทุน

79%
มีปัญหา

ปัญหาขอสินเชื่อยาก
ขนาดกลาง

ไม่มีการลงทุน

50%
67%

ขนาดกิจการ

ขนาดเล็ก
26%
หมายเหตุ : ระดับการลงทุนในเครื่องจักรหรือกลไกอัตโนมัติ เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในปัจจุบันและการลงทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
(*)
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