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ธนาคารแห่งประเทศไทย
SMEs มีบทบาทส าคัญ ต่ อการสนับสนุนความมั่ นคงทางเศรษฐกิจ และชีวิตคนไทยจ านวนมาก
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ทั้งในฐานะเจ้าของกิจการและลูกจ้าง แต่ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญความ
ท้าทายจากเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ รวมถึง
สภาพการแข่งขันจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ธปท. จึงได้ทาการสารวจ
SMEs กว่า 2,400 ราย ทั่วประเทศ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการปรับตัวเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและ
ช่ว ยเหลื อ SMEs ให้ ตรงจุ ดทั้งนี้ ธ ปท. ได้รั บความร่ว มมือเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิช ย์ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในการกระจายแบบสารวจให้แก่ SMEs ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ข้อสรุปสาคัญจากการสารวจ
1. ผลสารวจพบว่า SMEs เผชิญกับ 2 อุปสรรคหลัก คือ (1) ต้น ทุน ธุ ร กิจสูง ทั้งจากต้นทุน
วัตถุดิบ ต้นทุนทางการเงิน ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าสาธารณูปโภค ในขณะที่ กฎระเบียบของภาครัฐ
สร้างต้นทุนแฝงในการดาเนินธุรกิจให้แก่ SMEs และ (2) การแข่งขันรุนแรงที่มาจากรอบด้าน ทั้งจาก SMEs
ด้วยกันเอง จากธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายสาขาไปทุกพื้นที่และมีบริการทีค่ รบวงจร และจากธุรกิจ E-commerce
ที่ทาให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการที่มีราคาและคุณภาพหลากหลาย
2. SMEs ส่วนใหญ่เมื่อเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง มักใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าและ
เพิ่มปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม การแข่งด้วยราคาโดยไม่ได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ หรือแตกต่างจากคู่แข่ง
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง โดยผลสารวจพบว่าร้อยละ 70 ของ SMEs ที่เน้นแข่งขันด้วย
ราคาเป็นหลักประสบกับภาวะยอดขายลดลง
3. SMEs อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหา มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ดังนี้
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจและการควบคุมต้น ทุน ด้วยการปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาแรงงาน
มาเป็นการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี รวมถึงนาระบบ IT มาใช้ในการวางแผนธุรกิจ จัดทาบัญชีและบริหาร
สต็อกสินค้า (2) พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่ง และใช้โอกาสจากโลกออนไลน์เพื่อ
เพิ่มช่องทางการขายและขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
ทั้ งนี้ ผลส ารวจพบว่ า การที่ SMEs ปรั บ ตั ว และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ค วามสามารถ
ทางการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น และต้ น ทุ น การบริ ห ารจั ด การลดลง เป็ น ผลให้ ผ ลประกอบการปรั บ ดี ขึ้ น และ
ภาระต้นทุนทางการเงินบรรเทาลง ดังนั้น SMEs ที่มีการปรับตัวส่วนใหญ่จึงเห็นว่าต้นทุนการเงินไม่ใช่
ปัญหาหลัก สะท้อนจากผลสารวจของ SMEs กลุ่มนี้ที่เห็นว่าภาระต้นทุนทางการเงินเป็นปัญหาเพียงร้อยละ
31 น้อยกว่า SMEs กลุ่มที่ปรับตัวไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเห็นว่า ภาระต้นทุนการเงินยังเป็นปัญหาถึง
ร้อยละ 64
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4. ผลส ารวจพบว่า การที่ SMEs ปรั บ ตั ว ด้ ว ยการเข้ า สู่ ตลาดออนไลน์ แต่ ยั ง คงขายสิ น ค้า
และบริการที่ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่เพียงพอที่จะทาให้ธุร กิจเติบโตอย่า งยั่งยืนได้ เนื่องจากตลาดออนไลน์
มีการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งจานวนมากและเน้นแข่งขันด้วยราคา ดังนั้น การมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้า
และบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งจึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจในระยะยาว
5. ในมิติของพื้นที่ SMEs ในเมืองรองมีความท้าทายมากกว่า SME ในเมืองหลักจาก (1) ขนาดของ
ตลาดที่ เ ล็ ก ท าให้ ต้ อ งแข่ ง ขั น รุ น แรงกั บ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ ข ยายเข้ า มาในพื้ น ที่ อาทิ Modern trade
ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมที่พัก ที่มีเครือข่ายจากส่วนกลาง ซึ่งมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูงกว่า SMEs
ในท้องถิ่น (2) SMEs เมืองรองเผชิญต้นทุนแรงงานสูงเพราะขาดแคลนแรงงาน จากแรงงานท้องถิ่นอพยพเข้า
สู่หัวเมือง แรงงานฝีมือหายาก และแรงงานรุ่นใหม่ต้องการทางานในสานักงาน และ (3) โครงสร้างพื้นฐานไม่
เอื้ออานวย อาทิ ถนนชารุดและคับแคบ ต้นทุนค่าขนส่งแพงกว่าคู่แข่งในเมืองหลัก ไฟฟ้าดับบ่อย และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นปัญหาให้ SMEs เมืองรองเสียโอกาสทางการค้าและภาระต้นทุนธุรกิจสูงขึ้น
ถอดบทเรียนจากผลสารวจเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือที่ตรงจุด
ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ SMEs ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อน
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ขณะเดียวกันการสนับสนุนให้ SMEs
ปรับตัวและใช้เทคโนโลยีด้วยต้นทุนที่ต่าลง มีภาระด้านต้นทุนกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการทาธุรกิจที่ลดลง
จะช่วยขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมแก่ SMEs ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ SMEs ในจังหวัดเมืองรอง
สาหรับ ธปท. ต้องมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกลางให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบการเงิน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม
ประการแรก ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน พัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งและเป็นที่ต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมเพื่อประยุกต์ใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการภายใน รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาด
ผ่านโลกออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ประการที่สอง ภาครัฐควรสนับสนุนให้ SMEs ปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในการดาเนิน ธุ ร กิจ
ด้ ว ยการจั ด ท าหรื อ สนั บ สนุ น ภาคเอกชนให้ จั ด ท าโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล อาทิ Cloud, Software
สาเร็จรูป หรือ Web services สาหรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีในต้นทุนที่ต่าลง
รวมทั้งให้ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อ SMEs ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ นอกจากนี้ ผลสารวจ
พบว่า SMEs ยังต้องการให้เพิ่มการฝึกอบรมแรงงาน โดยเฉพาะทักษะที่ขาดแคลน อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ การใช้
เครื่องจักร รวมถึงการซ่อมแซมและบารุงรักษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยให้สามารถนาไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง
ประการที่สาม ภาครัฐควรพิจารณาลดกฎเกณฑ์ และขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อลดต้นทุนแฝง
ให้แก่ SMEs รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการภาครัฐจากการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ช่วยประหยัดเวลา
และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานรัฐ
ประการที่สี่ ภาครัฐควรพิจารณาขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้แก่ SMEs โดยเฉพาะ
การลดความเหลื่อมล้าจากการแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีข้อได้เปรียบทั้งด้านต้นทุนและเทคโนโลยี
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รวมถึงนโยบายที่ช่วยเร่ ง สร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ จูงใจให้ แรงงานทางานอยู่ใ นท้องถิ่น
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านแรงงานให้กับ SMEs ในจังหวัดเมืองรอง กอปรกับ การยกระดับมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดเมืองรองให้ทัดเทียมเมืองใหญ่
ประการสุ ด ท้ า ย ธปท. ต้ อ งมุ่ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเงิ น กลางเพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
การเข้าถึงบริการทางการเงินด้ วยต้นทุนที่เหมาะสม โดย ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันและ
ส่งเสริม SMEs ให้ใช้ระบบ Prompt pay และ QR payment ให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุน และสร้างข้อมูล
ที่เป็น Track record ที่สถาบันการเงินสามารถใช้ประกอบการให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ SMEs มากขึ้น อีก
ทั้ง ปฏิรูปกฎเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินที่สร้างภาระต้นทุนทางการเงินที่ไม่จาเป็น อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การประเมินหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ สามารถประเมินหลักประกันเพียงครั้งเดีย วสามารถยื่นขอสินเชื่อกับ
สถาบั น การเงิน ได้หลายแห่ ง จากเดิมที่ต้องมีการประเมินใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ ธปท. สนับสนุน ให้เกิด
Information-based lending มากขึ้น ด้วยการอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้ข้อมูลอื่น (Alternative Data)
อาทิ ข้อมูลการให้คะแนน Rating ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลคะแนนเครดิต ข้อมูลค่าน้า ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ เพื่อช่วย
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น
บทส่งท้าย การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้
บริบทของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การแข่งขันรุน แรง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว
ไปพร้อมกัน นอกจากทางการจะต้องสร้างสภาวะแวดล้ อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs แล้วนั้น
SMEs จะต้องเร่งปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการภายใน
องค์กร ควบคู่ไปกับ การสร้ างสิ น ค้าและบริการที่มี คุณภาพและแตกต่าง และมีความพร้อมด้านดิจิ ทั ล ใน
การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการดาเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่
-------------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึง่ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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