
SMES กับเศรษฐกิจของประเทศ 
                                                                                    เรียบเรียงโดย น.ส. ชลขวัญ  แสงเทียนชม 

                    SMES  ย่อมาจากค าในภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises  แปลเป็นไทยว่า  “ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ”  ซึ่งมีความหมายครอบคลุมกิจการใน 3 กลุ่ม  ได้แก ่
                    1.  กิจการการผลิต  (Production Sector)  ท่ีครอบคลุมการผลิตท้ังในภาคเกษตรกรรม (Agricultural   
Processing ) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) 
                    2.  กิจการการค้า (Trading  Sector) ท่ีครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และ การค้าปลีก (Retail) 
                    3.  กิจการบริการ (Service Sector) 
                    ในการแบ่งขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ก าหนดจากมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร 
 และจ านวนการจ้างงานส าหรับกิจการแต่ละประเภท  ดังน้ี 

ประเภทกิจการ 
จ านวนสินทรัพย์ถาวร จ านวนการจ้างงาน 

ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
กิจการการผลิต ไม่เกิน 200 ล้าน

บาท 
ไม่เกิน 50  ล้านบาท ไม่เกิน 200  คน ไม่เกิน  50  คน 

กิจการบริการ ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 

ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 200  คน  ไม่เกิน  50  คน 

กิจการการค้า 
- ค้าส่ง 

 
 
        - ค้าปลีก      

 
ไม่เกิน 100 ล้าน
บาท 
 
ไม่เกิน 60  ล้านบาท 

 
ไม่เกิน 50  ล้านบาท 
 
 
ไม่เกิน 30  ล้านบาท 

 
ไม่เกิน  50  คน 
 
 
ไม่เกิน  30  คน 

 
ไม่เกิน  25  คน 
 
 
ไม่เกิน  15  คน 

 
                     กิจการ SMES มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ท่ัวไปของประเทศ  เป็นวิสาหกิจท่ี
ใช้เงินลงทุนต่ า และสามารถช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรรมหลังจากหมดฤดูกาลเพาะปลูก เป็นแหล่งรองรับ
แรงงานท่ีเข้ามาใหม่  ป้องกันการอพยพของแรงงานท่ีเข้ามาหางานท าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นการกระจายการ
กระจุกตัวของวิสาหกิจในกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค   ก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้ัง 
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
                    จากรายงานของกระทรวงอตุสาหกรรม  แจ้งว่าจ านวนวิสาหกิจในประเทศไทย เม่ือปี 2552  มีจ านวน
ท้ังสิ้น 2,900,759  ราย  ซึ่งในจ านวนน้ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน  2,896,106 ราย  แยกเป็น
วิสาหกิจขนาดย่อมจ านวน  2,884,041 ราย   วิสาหกิจขนาดกลาง จ านวน 12,065  ราย  และวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
จ านวน  4,653  ราย   
                   กล่าวได้ว่า กิจการSMES มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนี ้
                            1.  ช่วยสร้างงาน 
                            2.  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
                            3.  สร้างเงินตราต่างประเทศ 
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                              4.  ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ  ด้วยการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าสินค้าจาก 
ต่างประเทศ 
                              5.  เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนและสร้างเสริมประสบการณ ์
                              6.  ช่วยเช่ือมโยงกับกิจการขนาดใหญ่และภาคการผลิตอื่น  อย่างเช่นภาคการเกษตร 
                              7.  เป็นแหล่งพัฒนาฝีมือ 
                    ปัญหาและข้อจ ากัดของ SMES  
                              1. ด้านการตลาด  SMES  ส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่นและ 
และในประเทศ   แต่ยังขาดความรู้ความสามารถในด้านตลาดประเทศ   
                              2. ด้านเงินทุน  SMES ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุน  การขอกู้เงินจาก 
สถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือขยายกิจการท าได้ยาก เนื่องจากไม่มีการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบและขาด
หลักทรัพย์ค้ าประกัน    
                               3. ด้านแรงงาน    การเข้าออกของแรงงาน SMESมีสูง  เนื่องจากแรงงานที่มีฝีมือและมีความ
ช านาญมักออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและผลตอบแทนสูงกว่า      คุณภาพของแรงงานไม่
สม่ าเสมอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า 
                                4. ด้านเทคโนโลยีการผลิต   SMES ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเนื่องจากเงิน
ลงทุนต่ า  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานขาดความรู้พื้นฐานที่รองรับเทคนิคและวิชาการที่ทันสมัย 
จึงท าให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ด ี
                                5. ด้านการจัดการ   SMES มักขาดความรู้ด้านการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบ  แต่มัก 
ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ ์และใช้บุคคลในครอบครัวมาบริหารงาน 
                                6. ด้านการส่งเสริมของภาครัฐ  SMES ส่วนใหญ่จัดตั้งกิจการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
ไม่มีการจดทะเบียนโรงงาน  ทะเบียนการค้า  ทะเบียนพาณิชย์  จึงค่อนข้างปิดตนเองในการเข้ามาใช้บริการ
ของรัฐ  เนื่องจากปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษี การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หรือรักษาความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายก าหนด 
                                7. ด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐ และเอกชน   มีหน่วยงานต่าง  ๆ  เช่น 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย  สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ  ที่ให้การส่งเสริมและ
พัฒนากิจการ SMES  แต่เนื่องจากกิจการ SMES มีจ านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับข้อจ ากัด 
ของหน่วยงานดังกล่าวในเรื่อง บุคลากร งบประมาณ จ านวนส านักงานสาขา  จึงท าให้การให้บริการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านต่าง ๆ จึงไม่อาจตอบสนองได้เพียงพอและทั่วถึง 
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                             8. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  SMES ส่วนใหญ่มีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆเช่น 
นโยบายและมาตรการของรัฐ  ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด   เป็นต้น 
                     ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ SMES  
                    วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMES) 
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  อ านาจซื้อของประชาชนลดน้อยลง  ท าให้ กิจการ 
SMES ต้องชะลอ หรือลดการผลิต  ลดการจ าหน่าย  หรือปิดกิจการในที่สดุ    
                     กลุ่ม SMES ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม SMES  ที่รับช่วงการผลิตจากกลุ่ม 
อุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ใช้เทคโนโลยีพึ่งพาจากต่างประเทศ  เช่น  
อุตสาหกรรมรถยนต์  เป็นต้น  ส่วนกลุ่ม SMES ที่พึ่งพาตนเองได้และมักใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานจาก
ครอบครัวมีความคล่องตัวในเรื่องการจัดการ เทคนิคการผลิต การจ าหน่าย  มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูง 
จะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม SMES โดยทั่วไปก็ยังได้รับผลกระทบ 
จากอ านาจซื้อและ การบริโภคทีล่ดน้อยลงของประชาชน และมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน ที่กระจาย
ไปทั่วระบบเศรษฐกิจ  หากภาครัฐไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ กิจการ SMES เหล่านี้อาจต้องทยอยปิดกิจการไป
เรื่อย ๆจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อปัญหาสังคมในที่สุด 
                     การพัฒนาในอนาคต  รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับกิจการ  SMES  มากขึ้น  เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้ SMES โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
เมื่อ  SMES มีความแข็งแกร่งสามารถยืนหยัดและแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้  จะเปน็รากฐานส าคัญต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
                     แนวทางการด าเนินการของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อแก้ปัญหาของ  
SMES มีดังนี้ 
                          1. ปรับปรุง 
                               -  เทคโนโลยีการผลิตและการบรหิาร 
                               -  การตลาด 
                               -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
                               -  การพัฒนาบุคลากร 
                               -  การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
                           2.  สร้างเครือข่ายการปฏบิัติงานของหน่วยงานปฏิบัติการ 
                           3.  สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
                           4.  พัฒนา SMES ที่ด าเนินการอยู่ให้ขยายตัวเจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับ 
ประเทศและระดับโลก  โดยมีความสามารถเทียบได้กับวิสาหกิจต่างชาติ   มีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
                                 4.1 เน้นความเข้มข้นในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล 
                                        -  มาตรฐานคุณภาพสินค้า 
                                        -  ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและการให้บริการ 
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                                        -  มาตรฐานระบบการบริหารการผลิต  เช่น ISO 9000   ,  ISO 14000 
                                        - มาตรฐานสุขอนามัย 
                                        -  การป้องกันสิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ
                                        -  การคุ้มครองแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
                                  4.2 เน้นกลไกการสนับสนุนเงินทุน  การร่วมทุน (Venture Capital)  และการระดมทุน 
ในตลาดหลักทรัพย์ส าหรับ SMES 
                                       -  เพื่อปรับปรุงผลผลิต  
                                       -  เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม 
                                       -  เพื่อปรับปรุงระบบการจ าหน่ายและบริการให้รวดเร็ว 
                                       -  เพื่อขยายกิจการ 
                                   4.3 สร้าง SMES ที่มีอนาคต มีนวัตกรรมหรือเป็นกลุ่ม SMES ด้านนโยบายการพัฒนาให้
เกิดขึ้นและเตบิโตอย่างยั่งยืน  
                                       - เน้นเรื่องข้อมูลข่าวสารการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพ 
                                       -  เน้นกลไกการส่งเสริมอย่างใกล้ชิดและครบวงจรในลักษณะการบ่มเพาะ
(Incubation) 
                                       - เน้นกลไกสินเช่ือเพื่อการเริ่มต้นกิจการ  (Start - up Loan) 
                                       -  เน้นกลุ่มเป้าหมายด้านนโยบาย  เช่น  กลุ่มผู้มีความรู้และประสบการณ์การท างาน 
กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านนวัตกรรม และ กลุ่มราษฎรที่จะจัดตั้งหนว่ยผลิต หรือธุรกิจ
ชุมชน 
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