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วิ
สาหกิจขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับ
เคลื่อนกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งจ้างงานและ
การส่งออกท่ีส�าคญัของระบบเศรษฐกิจเหล่านี ้เหน็ได้จากตวัเลขเฉลีย่
ทางสถติ ิพบว่า วสิาหกจิเหล่านีค้ดิเป็นร้อยละ 96 ของจ�านวนวิสาหกิจ
ทัง้หมดของระบบเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซยีนและมส่ีวนสร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของ
ภมูภิาค ส่งออกร้อยละ 25 ของมลูคา่การส่งออกทัง้หมดและจ้างงาน
ถงึร้อยละ 73 ของการจ้างงานท้ังหมดในระบบเศรษฐกิจ เมือ่พจิารณา
สถิติสัดส่วน ของจ�านวนวิสาหกิจต่อจ�านวนประชากร 1,000 คน ใน
แต่ละประเทศสมาชิก จะเห็นได้ว่าประเทศอินโดนีเซียมีตัวเลขสูงสุด
ที ่196.9 กจิการ ตามด้วยไทย (43.94 กิจการ) สิงคโปร์ (35.15 กจิการ) 
บรูไน (23.99 กิจการ) และมาเลเซีย (22.89 กิจการ)

อาเซียนได้ให้ความส�าคัญต่อ SMEs เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก

(ASEAN SMEs)SMEs ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป็นแกนหลักของระบบเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีแผนนโยบายอาเซียน
ส�าหรบัการพฒันา SMEs 2004-2014 และแผนปฏบิติัการยทุธศาสตร์
ส�าหรับการพัฒนา SMEs ของอาเซียน ค.ศ.2010-2015 ซึ่งเน้น 
เป้าหมายของแผน/นโยบายฯ 2004-2014 ประกอบกับแผนงาน 
ต่อเนือ่งจากแผน/นโยบาย ฉบบันี ้ยงัได้รวบรวมมาตรการระดบัภมูภิาค
ที่เกี่ยวกับ SMEs ทั้งหมด

วตัถปุระสงคข์องแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร ์สำาหรบั

การพัฒนา SMEs ของอาเซียน ประกอบด้วย

1. การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
และระดับความสามารถในด้านการตลาดของ SMEs

2. การยกระดับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนของ 
SMEs

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการสร้างความสามารถ (Capacity Building) ของ SMEs
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4.  การพฒันาศนูย์บ่มเพาะธรุกจิและการพฒันา SMEs ท้องถิน่
5.  การจัดตั้งศูนย์บริการ SMEs และโต๊ะบริการ SMEs ใน

อาเซยีน (SMEs Service Center/ASEAN SMEs Service Desk) และ
6. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาระดับภูมิภาคส�าหรับ SMEs ใน

อาเซียน (ASEAN SMEs Regional Development Fund)
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ท่ีก�าหนดขึ้น ครอบคลุมด้านการ

เข้าถึงแหล่งทุน การอ�านวยความสะดวก การพัฒนาเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ SMEs เช่น การคัดเลือก SMEs ดีเด่น 
1,000 แห่งในอาเซียนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากการ
ด�าเนินงานตามแผนนโยบาย ฯ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ที่
กล่าวมาแล้ว ยงัมภีารกจิหลกัทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิงาน ของ SMEs 
ซึง่เป็นการด�าเนินงานตามมาตรการ SMEs ทีร่ะบไุว้ในแผนงานจดัตัง้ 
AEC (AEC Blueprint) มาตรการที่ส�าคัญ มี 5 มาตรการ ได้แก่

1. จัดท�าหลักสูตรร่วมในการฝึกอบรมผู้ประกอบการใน
อาเซียน

2. จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรส�าหรับ SMEs ท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาคในประเทศสมาชิก

3.  จดัตัง้สถาบนัทางการเงนิเพือ่สนบัสนนุ SMEs ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน

4.  จัดท�าโครงการระดับภูมิภาคในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
เพือ่พฒันาทกัษะความสามารถโดยการแลกเปลีย่นบคุลากรและการ
ศึกษาดูงาน

5.  จดัตัง้กองทนุเพือ่พฒันา SMEs ในระดบัภมูภิาค เพือ่เป็น
แหล่งทุนส�าหรับ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

ส�าหรับประเทศไทย SMEs มีความส�าคัญอย่างย่ิง ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs จ�านวนกว่า 2.9 ล้านกิจการ คิด
เป็นร้อยละ 99.6 ของจ�านวนวิสาหกิจทั้งหมด อยู่ในภาคการผลิต 
จ�านวน 545,098 กจิการ ภาคการค้าและซ่อมบ�ารงุ จ�านวน 1,383,391 

กิจการและภาคบริการ จ�านวน 983,610 กิจการ ก่อให้เกิดการจ้าง-
งานกว่า 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 77.8 ของการจ้างงานรวม
ทั้งประเทศ มูลค่า GDP ของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
37.1 ของ GDP รวมทั้งประเทศและมูลค่าการส่งออกของ SMEs คิด
เป็นร้อยละ 28.4 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ ตัวเลขเหล่านี้จะ
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพราะแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการ SMEs  
เพิ่มขึ้น

ปัญหาส�าคญัของ SMEs ไทย ในส่วนทีเ่กีย่วกบั AEC ประการ
หนึ่งคือ ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างทั่วถึง 
ดงันัน้ ทัง้ภาครฐัและผูป้ระกอบการ SMEs ไทยจงึต้องร่วมมอืพฒันา
ศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านต่างๆ ของกิจการประเภทนี้
อย่างเร่งด่วน เพือ่เตรยีมรองรบัการเปิดตลาดการค้าเสร ีทัง้สนิค้าและ
บริการ ในตลาดที่จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นนี้ ต้องมีการผลิตสินค้า
และบริการให้ตรงกับมาตรฐานสากลและพร้อมรับกติกาทางการค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป

การพัฒนา SMEs นอกจากจะอาศัยความร่วมมือระดับภูมิ-
ภาคตามมาตรการและโครงการทีก่�าหนดไว้ในแผนนโยบายและแผน
ปฏบิตักิารต่างๆ ทีก่ล่าวแล้ว ประเทศไทยยงัมหีลายหน่วยงานทัง้ภาค
รฐัและเอกชนทีร่บัผดิชอบ หรอืเกีย่วข้องทางใดทางหนึง่ในเรือ่งนีด้้วย

สรุปแนวทางการด�าเนินงาน มาตรการและโครงการของ
หน่วยงานส�าคัญบางแห่งที่มีปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมา ประเทศไทย
มหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนหลายแห่งทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ หรอื
เกีย่วข้องกบัการพฒันา SMEs ทีส่�าคัญ ได้แก่ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง ในเรือ่งนี ้คอื สสว. ซึง่
มีแผนส่งเสริม SMEs ในหลายด้าน ขณะนี้การด�าเนินงานอยู่ในแผน
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.  ยทุธศาสตร์สนบัสนนุปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจ SMEs ไทย
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2.  ยทุธศาสตร์เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของ 
SMEs ไทย

3.  ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิ SMEs ไทยให้เตบิโตอย่างสมดลุตาม
ศักยภาพของพื้นที่

4.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทยให้เชื่อม
โยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ส�าหรับประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา ASEAN SMEs หาก
พิจารณาจากแนวโน้มอุปสงค์ในตลาดโลก ก็จะทราบถึงวิวัฒนาการ
ของการด�าเนนิธรุกจิของ ASEAN SMEs กล่าวคอื วสิาหกจิส่วนใหญ่
จะยังคงด�าเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นการบุก
ตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว ในระยะสั้นถึงระยะกลาง เนื่องจาก
ตลาดดงักล่าวยงัมรีายได้ในระดบัสงูและมคีวามต้องการสนิค้าอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในระยะยาว จะเริ่มหันมาบุกตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Markets) ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองและประเทศก�าลัง
พัฒนามากขึ้น

ผลงานวิจัยของนักวิชาการและสถาบันวิจัย พบว่า ASEAN 
SMEs มีแนวโน้มท่ีจะให้น�้าหนักความส�าคัญ กับตลาดในกลุ ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกันเองมากขึ้นในอนาคตและมากกว่าวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับประเทศนอกกลุ่มแม้จะอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
เหมือนกันเช่น จีน

อย่างไรก็ตาม ASEAN SMEs ในภาพรวม ยังคงเผชิญกับ
ประเด็นปัญหาที่ยังรอการแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2015 ที่ก�าลังจะมาถึง อันจะส่งผลให้ตลาดของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียว (Single Market) ซึ่งจะท�าให้
การด�าเนินธุรกิจของ ASEAN SMEs เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญที่ ASEAN SMEs ต้องผลักดันด�าเนินการ 
มีทั้งหมด 4 มิติ ได้แก่

1.  การเข้าถงึแหล่งทนุ (Access to Finance) ยังคงเป็นปัญหา 
ส�าคัญที่สุด ในทุกประเทศสมาชิกของ ASEAN SMEs มาช้านาน 
เนื่องจากวิสาหกิจส่วนใหญ่มีทรัพยากรและเงินทุนหมุนเวียนจ�ากัด 
ไม่มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกนัทีเ่พยีงพอ มพีฒันาการทีเ่ชือ่งช้าและมกัถูก
สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อมองว่ามีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะ
วิสาหกิจที่เพิ่งเริ่มต้น 8 กิจการ (Start-up) หรือต้องการขยายกิจการ 
ดังนั้น ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในด้านการก�าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน 
สนิเชือ่ให้แก่วสิาหกจิเหล่านี ้จะต้องค�านงึถงึการจดัสรรสนิเชือ่ (Credit 
Rationing) อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมถึงการยกระดับศักยภาพ
ของวสิาหกจิให้สามารถวางแผนและบรหิารจดัการทรพัยากรภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ลดอุปสรรคของวิสาหกิจ ในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้

2.  ความสามารถทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Technology 
and Innovative Capability) ASEAN SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียน
เกอืบทัง้หมด ยกเว้นสงิคโปร์ ยงัด้อยสมรรถนะในด้านเทคโนโลยีและ
นวตักรรม ดงัจะเห็นได้จากความสามารถในการบรหิารจดัการและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์และศักยภาพด้านการวิจัย
และพฒันาล้วนยงัอยูใ่นระดับต�า่ ส่วนหนึง่ของปัญหาเชือ่มโยงมาจาก
การขาดแคลนเงินทุนดังที่กล่าวมาแล้ว

3.  ทกัษะแรงงาน (Labor Skills) เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่ง 
เนื่องจากวิสาหกิจเหล่านี้ยังคงขาดแคลน แรงงานทักษะขั้นสูงทั้งใน
เชงิปรมิาณและคุณภาพ ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ีย (Average Labor 
Productivity) ยงัอยูใ่นระดบัต�า่โดยเฉพาะทกัษะด้านการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี การใช้ภาษาต่างประเทศและทักษะทางวิชาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจอย่างแท้จริง

4. การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ (Internationalization) 
วิสาหกิจจ�านวนมากยังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
นโยบายที่ไม่เอื้ออ�านวย ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายได้
อย่างเตม็ที ่นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการยงัขาดจติวญิญาณของการเป็น
เจ้าของกิจการ (Entrepreneurial Spirit) และทักษะด้านการบริหาร
จัดการ ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน การแสวงหา 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) และการเข้าร่วมในเครือข่าย
การผลติของภมูภิาค (Regional Production Networks) ยงัคงด�าเนนิการ
ได้อย่างจ�ากัด รวมถึงยังมีปัญหาด้านการด�าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
และการขอใบรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบหรือข้อ
ก�าหนดระหว่างประเทศ

ปัญหาข้างต้นถือเป็นปัญหาส�าคัญของ ASEAN SMEs ที่มี
ความส�าคัญล�าดับต้นๆ และจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาโดยเร่งด่วน แม้ว่าจะยังมีประเด็นปัญหาในมิติอื่นๆ ด้วย เช่น 
การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการต้นทุน การแข่งขันที ่
เป็นธรรมในตลาด กฎหมายธรุกจิระหว่างประเทศ เป็นต้น ประเทศสมาชกิ
ในประชาคมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้และ
ร่วมมอืกันอย่างจรงิจงัในการผลักดันแนวนโยบายและมาตรการต่างๆ 
เพือ่ยกระดับประสิทธภิาพของ ASEAN SMEs อย่างเป็นรปูธรรมและ
ยั่งยืนต่อไป

ที่มา: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา


