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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                 การศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ บทความทางความคิดเห็นที่เกี่ยวของของนักวิชาการตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อ
เปนพื้นฐานในการวิจัย  โดยไดแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ ดังนี้

     2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ
            2.1.1  ความหมาย และความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
            2.1.2  หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
            2.1.3  แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
            2.1.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวของ
     2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของ

              2.1.1  ความหมายและความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
            1)  ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรวบรวมความหมาย

ของธุรกิจขนาดยอมจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไวดังนี้เปนธุรกิจที่มีพนักงานไมมาก มียอด -
ขายนอย และมีทรัพยสินจํากัด เจาของเปนผูบริหารงานดวยตนเอง  นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง
ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ  (The
Committee for Economic Development : CED) ของสหรัฐอเมริกา  ไดใหความหมายไววาเปน
ธุรกิจที่มีลักษณะอยางนอยที่สุดสองประการจากลักษณะสี่ประการ ดังนี้

                (1)  การบริหารงานเปนอิสระ เจาของเปนผูบริหารงานเอง
(2) บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุมคนเพียงไมกี่คนเปนผูจัดหาเงินทุนและ

เปนเจาของธุรกิจ
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                                  (3)  ขอบเขตการดําเนินงานอยูในทองถิ่นเปนสวนมาก พนักงาน และ
เจาของอาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน แตตลาดของสินคาและบริการไมจําเปนตองอยูในทองถิ่นนั้นก็
ได

          (4)  ธุรกิจมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญที่สุดในกลุมธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหลักเกณฑที่ใชวัดอาจจะเปนจํานวนพนักงาน ยอดขาย หรือทรัพยสิน
               บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT)  ไดใหความหมายไววา อุตสาห
กรรมขนาดยอม คือกิจการอุตสาหกรรมที่ลงทุนในทรัพยสินถาวร (ไมรวมเงินทุนหมุนเวียน) รวม
กันไมเกิน 20 ลานบาท และตองการเงินกูระยะยาวจากบรรษัทฯ ไมนอยกวา 5 แสนบาท แตไมเกิน
10 ลานบาทสําหรับกิจการใหม  และไมนอยกวา 2 แสนบาท แตไมเกิน 10 ลานบาทสําหรับกิจการ
ขยายงานโดยโครงการขยายงานจะตองมีทรัพยสินถาวรกอนขยายงานไมเกิน 20 ลานบาท สวน
ของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  ไดใหความหมายไววา (1)  เปนกิจการที่มี
ทรัพยสินถาวรสุทธิรวมกันไมเกิน 10 ลานบาท ณ วันที่ขอสินเชื่อ (2) ขอกูจากธนาคารพาณิชยหรือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรายใดรายหนึ่งในวงเงินสินเชื่อรวมกันขั้นต่ํา 2 แสน
บาทและขั้นสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท กรณีที่ประกอบการอยูแลว วงเงินดังกลาวใหรวมถึงสินเชื่อที่
มีอยูเดิมดวย  ขณะที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดใหความหมายไววา อุตสาหกรรม
ขนาดยอมจะตองมีเงินลงทุน 2-20 ลานบาท และมีคนงานระหวาง 50-150 คน  สวนกรมแรงงาน
ไดใหความหมายไววา หมายถึงอุตสาหกรรมจะตองมีคนงานนอยกวา 149 คน  ในความหมายของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดใหความหมายไววา ธุรกิจที่ (1) เปนธุรกิจมีคน
งานระหวาง 10-49 คน (2) มีทรัพยสินถาวรสุทธิ(Net fixed assets) ระหวาง 1-10 ลานบาท
(ผุสดี  รุมาคม.  2540 : 3-9)
              ในสวนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดใหความหมายไววา ธุรกิจขนาดยอมมี
(1) มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท (2) มียอดขายไมเกิน 50 ลานบาท (3) เจาของกิจการ
บริหารงานเองแบบวันตอวัน (4) มีสินคาหลักรายการเดียว หรือไมมีสินคาหลักเลย กตัญู  หิรัญ -
สมบูรณ (2545 : 1)  ไดกลาวถึงความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในความหมาย
กวางๆ วาขึ้นอยูกับจํานวนพนักงานและจํานวนเงินทุน ซึ่งจะวัดวาระดับมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยู
กับการแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและมาตรฐานของแตละชาติ แตโดยภาพรวมแลวหมายถึงธุรกิจ
เล็กๆที่กอต้ังโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมบุคคลไมกี่คน  มีสินทรัพยของกิจการคอนขางจํากัด และ
บริหารงานอยางอิสระดวยตัวเจาของเองซึ่งอาจมีลูกจางพนักงานจํานวนหนึ่งมาชวยดําเนินงาน
บางเล็กนอย
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                 ไว  จามรมาน (2543 : 15-16) ไดสรุปความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และประเทศอังกฤษ ถือได
วาใหความสําคัญตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนอยางมาก ซึ่งตางก็ไดใหความหมายของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไว ดังนี้
                   1)  ประเทศญี่ปุน ไดกําหนดความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดย
ใชดัชนีทางดานปริมาณเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนคนงานเปนสิ่งกําหนด ดังนี้

            (1)  ประเภทอุตสาหกรรมโรงงานหรือการผลิต  คือธุรกิจที่มีพนักงานนอยกวา 
300 คน หรือมีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 50 ลานเยน
               (2)  ประเภทการคาสง การคาปลีกและการบริการ คือธุรกิจที่มีพนักงานนอยกวา
50 คน หรือมีเงินทุนจดทะเบียนต่ํากวา 10 ลานเยน

       2)  ประเทศอังกฤษ ไดกําหนดความหมาย โดยใชดัชนีทางดานปริมาณเงินทุนจด
ทะเบียนและจํานวนคนงานเปนสิ่งกําหนดเชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ดังนี้
                (1)  ประเภทอุตสาหกรรมโรงงานหรือการผลิต คือธุรกิจที่มีพนักงานนอยกวา 
200 คน
              (2)  ประเภทการคาปลีก คือธุรกิจที่มียอดการขายนอยกวา 250,000 ปอนด

            (3)  ประเภทการคาสง คือธุรกิจที่มียอดขายนอยกวา 200,000ปอนด
            (4)  ประเภทการบริการประเภทตางๆ คือธุรกิจที่มียอดขายนอยกวา 50,000

ปอนดสวนของจํานวนคนงานนั้นไดกําหนดไวทุกประเภทธุรกิจมีคนงานไมเกิน 150 คน
      3)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยใชดัชนีเชิงคุณภาพเปนตัวกําหนดโดยกําหนดเฉพาะที่คนงาน ที่ไมเกิน 250 คน และถือวาเปน
ธุรกิจอิสระที่ไมไดมีการผูกขาดทางการตลาดและดัชนีทางดานปริมาณ

      4)  สําหรับประเทศเยอรมันนีนั้นมิไดมีการกําหนดความหมายไวเพียงแตยึดถือตาม
เกณฑในเชิงปริมาณของอุตสาหกรรมทุกประเภท แตมีการกําหนดเฉพาะคํานิยามไวของแตละ
ประเภทตามเปาหมายของนโยบายธุรกิจ และการกําหนดจํานวนคนงานไวไมเกิน 150 คน
                  สรุปความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  คือกิจการของการดําเนิน
ธุรกิจในขนาดที่ไมใหญ โดยมีขนาดที่เหมาะสมในขนาดกลางและขนาดเล็กกําหนดที่กําลังคนงาน
ในการดําเนินธุรกิจและจํานวนเงินลงทุน โดยหนวยงานตางๆ ตางก็ใหความหมายที่แตกตางกันไป
บาง
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                ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดมีการรวมประชุมกันเพื่อ
กําหนดความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมีการกําหนดความ
หมายที่เปนมาตรฐานเดียวกันโดยความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของคือ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาห-
กรรมแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทเงิน
ทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม ไดพิจารณากําหนดชื่อวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในชื่อ
ภาษาอังกฤษ คือ  Small and Medium Enterprises คํายอ SMEs ใหหมายถึง การดําเนินการ 
การประกอบธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบไปดวยกิจการการผลิต กิจการการคา
และกิจการบริการ โดยกําหนดคุณลักษณะของวิสาหกิจจากเกณฑมูลคาขั้นสูงของทรัพยสินถาวร
ที่กิจการนั้นมีอยู    ดังตาราง 1 ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลักใน 3 กลุม โดยมีรายละเอียด คือ

        (1)  กลุมธุรกิจการผลิต (Production Section) ดานการเกษตรกรรม การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Processing) อุตสาหกรรมการผลิตสินคา (Manufacturing) 
โดยการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปดวยกระบวนการผลิต เพื่อสินคาอุตสาหกรรม 
สินคาอุปโภคบริโภค ทั้งที่ใชเครื่องจักรในการแปรรูป หรือการใชแรงงานและ
ฝมือในการแปรรูป

          (2)  กลุมธุรกิจการคา (Trading Section)
                             ก.  การคาสง (Wholesaling)  หมายถึง ธุรกิจที่คนกลางดําเนินการโดยขายสิน
คาตอใหคนกลาง และผูใชในอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเปนจํานวนครั้งละมากๆ แตไมขายให
ผูบริโภคคนสุดทาย หรือเปนการจําหนายสินคา ทั้งที่เปนสินคาอุปโภค บริโภค  และสินคาอุตสาห -
กรรมจํานวนครั้งละมากๆ
                             ข.  การคาปลีก (Retails)  หมายถึงธุรกิจที่ขายสินคาจํานวนเล็กนอยแกผู
บริโภคคนสุดทายโดยตรง และเปนคนกลางระหวางผูคาสงและผูบริโภคคนสุดทาย
                  (3)  กลุมธุรกิจบริการ (Services Section) เปนกิจกรรมที่จําหนายสินคาในรูปแบบ
การสนับสนุนผูดําเนินการ การผลิต การคา และการอํานวยความสะดวก เชนการโรงแรม การทอง
เที่ยว การซอมบํารุง การขนสง บริการดานการเสริมสวย ความบันเทิง เปนตน ซึ่งผลจากการรวม
ประชุมเพื่อกําหนดคํานิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว รัฐบาลไดออก
ประกาศเปน พระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป พ.ศ.2543 เพื่อใหถือเปน
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มาตรฐานเดียวกัน
2)  ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ภาครัฐไดเห็นถึงความ

สําคัญของการเรงสงเสริมใหเกิดการผลิตในระดับพื้นฐานของประชาชน โดยไดเล็งเห็นถึงความ
สามารถทางการดําเนินงานการผลิตและการบริการที่เร่ิมตนจากกิจการที่มีขนาดที่เหมาะสม ที่
ประชาชนสามารถเริ่มตนทําธุรกิจได ดวยทุนเริ่มตนที่ไมมากนัก และผูดําเนินการสามารถทําไดตั้ง
แต 1 คนขึ้นไป อันจะทําใหประชาชนมีความสามารถในการดําเนินชีวิตในสังคม มีงานทํา มีรายได 
เพื่อสงผลดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และระบบสังคม
                 สุวัจน  ลิปตพัลลภ (อางในวิฑูรย  สิมะโชคดี 2542 : คํานิยม).  กลาวถึงความสําคัญ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวา มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปนกลุมกิจการที่มีจํานวนมากกวารอยละ 90 ของจํานวน
กิจการวิสาหกิจทั้งหมด และยังมีบทบาทเปนแหลงการจางงาน สรางมูลคาเพิ่มจากธุรกรรมการ
ผลิต การคา และการบริการขณะเดียวกันยังเปนแหลงผลิตวัตถุดิบและสินคาชั้นกลางสนับสนุน
กิจการขนาดใหญ เปนแหลงผลิตสินคาเพื่อการนําเขา การบริโภคภายในประเทศ การสงออกนํา
รายไดเขาประเทศ เปนแหลงเริ่มของการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและบุคลากรที่มิไดเขาสูระบบ
โรงเรียน ตลอดจนเปนจุดเริ่มตนของการลงทุนประกอบการที่จะขยายตัวเติบโตเปนกิจการใหญ
กวาในอนาคต ขณะที่ วิฑูรย  สิมะโชคดี (2542 : 3) กลาวถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมวาเปนนโยบายที่กระตุนและสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหมหรือเถาแกหนาใหม
หรือ ผูประกอบการอิสระ (Enterprenuers) ใหกอรางสรางตัวและตอสูยืนหยัดอยูในโลกธุรกิจ
อุตสาหกรรมตอไปไดอยางมั่นคง ซึ่งเทากับวาเปนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นฐาน
ของประชาชนและเปนการสรางหนวยงานธุรกิจที่เปนจุดเริ่มตนในการสรางระบบการทํางานโดย
สอดคลองกับ สมชาย  หิรัญกิตติ และศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2542 :16) กลาววาเปนเสมือนสวนหนึ่ง
ของธุรกิจชุมชน จะเปนสวนชวยดานสวัสดิการทางดานเศรษฐกิจของประชาชน เพราะมีการผลิต
จํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งของสินคาและบริการทั้งหมด โดยเมื่อรวมประโยชนในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมด
แลวธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเหมือนธุรกิจขนาดใหญ เปนการสรางรายไดใหชุมชน และ
ประเทศ เกิดการจางแรงงาน การสรางระบบของการแขงขันทางสินคา ตลอดจนการสราง
นวัตกรรมใหมในดานการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                     1)  การสรางงานใหม  (Providing New Job)  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะ
เปนธุรกิจที่สรางงานใหมๆ ถือไดวาเปนโอกาสของตลาดแรงงาน เปนการประกันการวางงานของ
แรงงานไดเปนอยางดี เพราะจะเกิดระบบการจางงานและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดยอมจะสรางลักษณะแรงงานใหม ๆ 2 ลักษณะคือ (1)  การลงทุนในธุรกิจ
ใหม  (2)  เกิดจากการขยายตัวของธุรกิจเดิม
                        2)  การสรางนวัตกรรม  (Introducing Innovation)  ซึ่งงานประดิษฐใหม ๆ มัก
เกิดจากหองทดลองที่เรียกวาเกิดจากหองแถว

         3)  การกระตุนการแขงขันทางเศรษฐกิจ  (Stimulating Economic Competition)
เพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการสรางตัวเลือกทางสินคาและบริการที่มากและหลาก
หลาย ยอมมีการเกิดระบบของการแขงขันกันในคุณภาพ ปริมาณ ราคาของสินคาอันเปนผลดีของ
ผูบริโภคและสามารถพัฒนาสูตางประเทศได

         4)  การสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ  (Aiding Big Business)  ในหลาย ๆ ลักษณะ
ของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถทําไดดีกวาธุรกิจขนาดใหญ เพราะมี
ระบบการควบคุมการทํางานที่ทั่วถึง รวดเร็ว คลองตัว เปนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อการ
สงตออุตสาหกรรมขนาดใหญ

         5)  การผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ  (Producing Goods and Service
Efficiently)  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนการชวยเสริมธุรกิจใหกับธุรกิจขนาดใหญ

     คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  (2545 : 2) กลาวถึงความสําคัญวา  มีบทบาทตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเปนแหลงรองรับการจางแรงงาน  เปนแหลงผลิตวัตถุดิบ
และชิ้นสวนอุตสาหกรรมตอเนื่อง รวมทั้งมีสวนสําคัญในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค สวนทาง
ดานของ  ผุสดี  รุมาคม (2540 : 14-15) กลาวถึงความสําคัญไววา ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาและ
สภาพแวดลอมของประเทศใดประเทศหนึ่ง แตเปนที่ยอมรับวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
สวนชวยในการพัฒนาประเทศ หลายประการ คือ

    (1)  การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  การนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใช
อยางเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมจะเขาไปแทนที่
อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีการใชเทคโนโลยี และการบริหารการจัดการที่เหมาะสม ทําใหการ
บริหารงานการใชวัตถุดิบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
                  (2)  การพัฒนาความสามารถในการประกอบการ  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เปดโอกาสใหผูประกอบการใหมที่มีความคิดริเร่ิม กลาเสี่ยง และแสวงหาความกาวหนา เพื่อพิสูจน
ความสามารถของตนเอง เนื่องจากใชเงินลงทุนไมมาก อันจะนําไปสูการพัฒนาในธุรกิจขนาดใหญ
ได
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    (3)  การระดมทุน  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนชองทางหนึ่งของการระดมทุน
ทั้งที่เปนเจาของ ญาติ เพื่อน ตลอดจนแหลงเงินทุนตางๆ ที่ผูประกอบการสามารถหาไดแลวนําไป
ใชใหเกิดประโยชน
                 (4)  การประหยัดเงินทุน  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใหผลผลิตเร็วกวา
ขนาดใหญ ใชเงินทุนตอหนวยต่ํา สามารถปรับเทคนิคการผลิตและเครื่องจักรใหเขากับการเปลี่ยน
แปลงไดเร็วกวา

    (5) การจางงานเพิ่มข้ึน   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแหลงรองรับแรงงานที่มี
อยูจํานวนมาก เปนการแกไขปญหาการวางงาน
                 (6) การกระจายการพัฒนาออกไปสูภูมิภาค  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
กระจายไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศ หรือแมแตในเขตชนบท เพราะใชคนงานไมมาก ทุนนอยมี
ความคลองตัวสูง
                 (7) การพัฒนาทางการเมืองและสังคม  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมชวยกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกิจออกไปสูกลุมชนตางๆแทนที่จะใหความมั่นคงอยูในคนกลุมนอย อันจะทําให
พื้นฐานทางฐานะความเปนอยูดีขึ้น

     อดิศักดิ์  ศรีสม (2543 : 5) ไดใหทรรศนะไววา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปน
วิสาหกิจที่มีความเหมาะสม มีความคลองตัวในการปรับสภาพใหเขากับสถานะการณ  ทั่วไปของ
ประเทศอีกทั้งยังเปนวิสาหกิจที่ใชเงินทุนในจํานวนที่ต่ํากวาวิสาหกิจขนาดใหญและยังชวยรองรับ
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก  รวมถึงเปนแหลงที่สามารถรองรับแรงงาน
ที่เขามาใหม เปนการปองกันการอพยพแรงงานเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่ง
ชวยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในกรุงเทพ และปริมณฑลไปสูภูมิภาค กอให
เกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในสวนภูมิภาค และของประเทศอยางยั่งยืนตลอด
ไปซึ่งทางดนัย  เทียนพุฒ (2544 :33) กลาวถึงความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วา เปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญ คือ

       1)  เปนแหลงจางงาน  จากตัวเลขของจํานวนโรงงานที่แจงกับกรมแรงงานรอยละ 98
เปนตัวเลขของโรงงานขนาดกลางและขนาดยอม

       2)  เปนสวนสําคัญของระบบเศรษฐกิจ  เนื่องจากธุรกิจ SMEs ครอบคลุมทุกอุตสาห-
กรรม ทั้งภาคการผลิต การคาสง การคาปลีก และภาคของการบริการ รวมทั้งเปนแหลงสําคัญของ
การสรางผูประกอบการใหม
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        3)  สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  เพราะเหตุที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม คือภาคการผลิตที่จะผลิตสินคาชั้นกลาง (Intermediate Goods) ปอนโรงงาน เสมือนผูรับ
ชวงการผลิตชิ้นสวนปอนโรงงาน

        4)  เพิ่มมูลคาใหวัตถุดิบในประเทศ  เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปน
อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก  จึงทําใหมีการเพิ่มมูลคาวัตถุดิบในประเทศ

        5)  ไดรับผลกระทบจากวิกฤตินอย  เพราะ สามารถปรับตัวในเรื่องของการผลิตไดดี
กวา ใชเงินทุนนอยกวา

        6)  สรางรายไดใหประเทศ  เนื่องจากสินคาหลายๆประเภทสามารถสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศได

     กลาวโดยสรุปแลววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ถือเปนตัวจักรที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ที่สรางการหมุนเวียนในระบบการคา การผลิต การแขงขัน สรางการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในระบบตลาดการคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยการเริ่มตนของ
การดําเนินธุรกิจที่งาย ไมยุงยาก ใชทุน และแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณนอย อันจะทําใหเกิดระบบ
การที่คนไทยซึ่งถือไดวาเปนเพียงแตผูบริโภคคือซ้ือสินคาและบริการ กลับกลายมาเปนผูผลิตที่
ผลิตสินคาและบริการไปยังผูบริโภคที่เปนคนไทยใหหันกลับมานิยมสินคาและบริการของคนไทย 
ลดปญหาเงินหมุนเวียนออกนอกประเทศ และการสรางคานิยมของสินคาและบริการใหกับชาวตาง
ประเทศใหเปนที่รูจัก อันเปนการสรางระบบการคาระหวางประเทศ ทําใหมีการ   แขงขันได
สามารถขายสินคาและบริการภายใตตราสินคาไทย อันเปนการสรางชื่อเสียงของประเทศและแสวง
หาเงินตราเขาประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป

                2.1.2  หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จากการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญตอการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจ และโครงสรางทางสังคม  รัฐบาลจึงไดกําหนดเปนนโยบายที่เรงดวนกับทั้งองคกร
เอกชนรวมถึงนักวิชาการตางก็เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานตางๆ ข้ึนมา เพื่อ
เปนหนวยงานที่กําหนด นโยบาย กรอบการทํางาน การใหคําแนะนํา ปรึกษา และการพัฒนาในทุก
ดาน ทั้งนี้เพื่อใหมีการสงผลที่เปนรูปธรรม โดยมีหนวยงานตาง ๆ และภารกิจ ดังตอไปนี้

1)  หนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนดานปรึกษาและแนะนํา คือ สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนสถาบันอิสระจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลภายใต
การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เปนองคการที่มิไดแสวงหาผลกําไร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ เพื่อใหผูประกอบการไดมีการพัฒนา
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รูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความยั่งยืน รวมถึงเปนหนวยงานที่เชื่อมโยงผูประกอบการ
ประเภทธุรกิจตางๆเขาดวยกันเพื่อการเปนเครือขายในการเอื้อผลประโยชน โดยกําหนด
วัตถุประสงคหลักคือ

    (1)  พัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ดําเนิน
การอยูแลวใหมีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ รวมถึงการสรางผูประกอบการ
ใหมใหเกิดขึ้นและมีความพรอมดานการแขงขัน
                                    (2)  เปนแหลงขอมูลทางธุรกิจใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย
เนนใหมีความสามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ

            (3)  เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจของผูประกอบการตางๆเขาดวย
กันอันจะเปนการเอื้อประโยชนทางการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน

        (4)  พัฒนาเครือขายหนวยงานที่ใหการฝกอบรม ปรึกษาแนะนํารวมถึง
การใหบริการตางๆแกผูประกอบการ คลอบคลุมทั่วประเทศตลอดจนเชื่อมโยงเปนเครือขายกับองค
การตางประเทศดวย
                              2)  หนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนดานสินเชื่อและการค้ําประกัน  คือ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เปนหนวยงานที่ใหบริการดานสินเชื่อเพื่อการลงทุน
และการใหคําแนะนําปรึกษาในการลงทุนโดยมีวงเงินกูตั้งแตหาแสนบาทถึงยี่สิบหาลานบาท และ
ยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหบริการดานการลงทุนคือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(IFCT) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน (ธอส.)
ธนาคารแหงประเทศไทย  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
(บสย) และธนาคารเพื่อการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)

          3)  หนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และ
การจัดการ  คือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ 
สงเสริม สนับสนุน และการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝมือในดานตางๆของการดําเนินธุรกิจ
และยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของอันประกอบไปดวย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ

              (1)  การพัฒนาและฝกอบรมฝมือแรงงาน
  (2)  การสงเสริมดานการพัฒนาปรับปรุงวิธีการดําเนินธุรกิจ
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  (3)  การพัฒนาและฝกอบรมดานระบบคุณภาพ และมาตรฐานของ
สินคา การบริการ

  (4)  การพัฒนาปรับปรุง และการวิจัยผลิตภัณฑ
  (5)  การสงเสริมและการพัฒนาดานระบบเทคโนโลยีตางๆ

          4)  หนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนดานการลงทุน ขอมูลการลงทุน และการ
ตลาด โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการสนับสนุนเรื่องของขอมูลในการประกอบธุรกิจ การดําเนินงาน 
การจัดตั้งโรงงาน ดานการภาษี มีหนวยงานที่สําคัญคือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย โดยมี
ภาระกิจที่สําคัญคือ

  (1)  สนับสนุนขอมูลดานตางๆ ในการลงทุนในแตละประเภทธุรกิจ
  (2)  สนับสนุนดานการใหคําปรึกษา ดานการตั้งโรงงานหรือสถาน

ประกอบการหรือเขตพื้นที่ ที่จะสามารถตั้งโรงงาน
 (3)  สนับสนุนดานการขอมูล วิธีการดําเนินงานดานการตลาดทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดสงออกตางประเทศ

             2.1.3  แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
  1)  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมนับวาเปนการดําเนินกลยุทธของทางภาครัฐที่ไดประกาศใหเปนยุทธ-
ศาสตร ที่สําคัญในการแกไขปญหาโครงสรางของระบบการผลิตในประเทศ ที่ตองเกิดการสูญเสีย
ไปในชวงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตั้งแต ป พ.ศ.2540-2545 ซึ่งการดําเนินธุรกิจที่มีขนาดไมใหญ
แตมีการกระจายอยูทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ ชวยสรางงานใหประชาชนมีงานทํา และมีความ
สามารถพัฒนาสินคาและบริการไปสูการสงออกไปยังตางประเทศได เพื่อแสวงหาเงินตราตาง
ประเทศ นอกเหนือจากสรางความนิยมใหคนในชาติหันมาสนับสนุนสินคาฝมือของคนไทยแลว  ได
มีนักวิชาการตางๆ ใหแนวคิดและทรรศนะตางๆ ไวเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินธุรกิจแบบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไว ดังนี้
                วิชัย  พยัคฆโส (2545 : 4) กลาววาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนนโยบาย
หนึ่งของรัฐบาล ในการประคับประคองและสนับสนุนใหวิสาหกิจเหลานั้นอยูได เพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายตัวเองเพื่อเปนฟนเฟองในการขับเคลื่อนผลผลิตไปสูอุตสาหกรรมขนาดใหญอยางตอ
เนื่อง โดยเฉพาะเปนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนสวนหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจอยูเปนจํานวน
มหาศาล ซึ่งการสนับสนุนจะตองวิเคราะห เจาะลึกใหครบวงจรในระดับชุมชนที่แทจริง ขณะที่ สุทิ
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พันธุ  บงสุนันท (2545 : 15) กลาววานับจากวิกฤติเศรษฐกิจกลาง ป2540 วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ถูกยกใหเปนตัวเอกในการกอบกูเศรษฐกิจไทยใหฟนตัว  ครอบคลุม 3 กลุมใหญๆ
คือ

        1)  การผลิต ไดแก ธุรกิจสินคาการเกษตรไปจนถึงผลิตผลทางการเกษตร
        2)  การคา ไดแกรานขายของชําไปจนถึงผูสงออก
        3)  การบริการ ไดแก เชาที่เปดรานซอมจักรยานไปจนถึงธุรกิจรีสอรท โรงแรม
       นอกจากนี้ยังกลาวอีกวากวารอยละ 90 ของการประกอบกิจการทั้งประเทศ เปน เอส

เอ็มอี (ที่เหลือเปนธุรกิจขนาดใหญ) สรางงานไดกวารอยละ 70 เปนธุรกิจที่ใชเงินทุนต่ํา มีความ
คลองตัวสูง ปรับตัวไดงายกวาเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ และภายหลักจากวิกฤติ ถือไดวาเอส
เอ็มอี ไดผานการทดสอบในระดับหนึ่ง โดยมีสัดสวนในการสงออกหนี้ เอ็นพีแอลเพียงรอยละ 18
ของยอดหนี้เอ็นพีแอลทั้งระบบ ดังนั้นกุญแจที่จะนําไปสูโอกาสและความสําเร็จในธุรกิจมีความจํา
เปนอยางยิ่งยวดที่จะตองปรับตัวเองแสวงหาความรู ไมวาจะมาจากการขอรับคําปรึกษา คําแนะ
นํา การฝกอบรม การฝกอาชีพ หรือความรูที่มาจากเครือขายตาง ๆ จากภาครัฐหรือภาคเอกชนก็
ตามในที่สุดความรูก็จะเปนเครื่องมือในการปรับกลไกและเคลื่อนกิจกรรมตางๆของผูประกอบการ
ใหอยูในระดับมาตรฐาน มีคุณภาพ นําตลาด นําสมัยเหนือคูแขง
                เรือง  ไชยยุทธ (2545 : 20) กลาวเสริมวา กระแสของการสนับสนุนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมจะมีมากขึ้น ดวยแรงผลักดันจากภาครัฐ และองคการเอกชนที่เห็นความ
สําคัญของ SMEs ดังเชน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยชุบชีวิต SMEs ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการปริญญาบัณฑิต ของศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชน (ศปง.)  สํานักนายกรัฐมนตรี โครงการสงเสริมการสราง
สรรคนวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนาธุรกิจSMEsของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
เปนตน ซึ่งแตละโครงการลวนแลวแตใหความสําคัญกับบุคลากรเปนอันดับตนๆ เหตุเพราะเห็นวา
เปนกลจักรสําคัญไปสูการพัฒนาวิสาหกิจขนากกลางและขนาดยอมใหไปสูความสําเร็จได สําหรับ
โครงการชุบชีวิต SMEsเปนความพยายามของรัฐที่จะเขาไปแกปญหาธุรกิจที่มีอยูแลวแตประสบ
ปญหาเพราะผูประกอบการขาดความรูความสามารถดานการเงิน การบริหารการจัดการ การผลิต
การตลาดหรือเทคโนโลยี เชนขาดหลักการในการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุน
กิจการ มีบุคลากรหรือใชงานบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน การวางแผนการผลิตที่สิ้นเปลือง ขาด
ความรูดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความรูเร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑเปนตน
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                  ขณะที่ ยุทธศักดิ์  คณาสวัสด์ิ (2544 : 22) ไดกลาวยกตัวอยางของบุคคลตางประเทศ
ที่สามารถพัฒนา SMEs ไดเปนผลสําเร็จและถือไดวาเปนตัวอยางที่ดีสําหรับการดําเนินการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ดร.เฟรเดอริค เทอรแมน อดีตคณะบดีคณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ที่พิจารณาวาเมื่อขณะที่ยังเปนอาจารยสอนหนังสือที่
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดนั้น เมื่อนักศึกษาจบจากการศึกษาแลวไมสามารถหางานทําในทองถิ่น
ไดเนื่องจากเปนเมืองทางดานการเกษตร จึงไดมีวิสัยทัศนที่จะทําใหเมืองนี้เปนศูนยกลางแหง
เทคโนโลยี เพื่อเปนแหลงสรางงาน โดยไดดําเนินการใน 3 ประการ ที่จะสรางใหมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรดเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ประการแรก คือ การกระตุนใหนักศึกษาและ
คณาจารยใหไปรวมงานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระหวางการเรียน โดยเนนโครงการวิจัยของนัก
ศึกษาเกี่ยวกับปญหาในโรงงานอุตสาหกรรม  ประการที่สอง คือ การกระตุนใหนักศึกษาที่จบการ
ศึกษา หรือแมแตอาจารยใหหันมาทําธุรกิจขนาดเล็กตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยอาจมีการจัดสรรที่ของ
มหาวิทยาลัยใหเปนจุดเริ่มตน ประการที่ สาม คือ การจัดสรรพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มีขนาดกวาง
ขวางใหเปนสวนอุตสาหกรรม (ถือเปนสวนอุตสาหกรรมแหงแรก) เพื่อเชื่อมโยงระหวางมหา -
วิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและไดมีการพัฒนามาเปนอยาระบบจนถือไดวาเปน เมืองหลวงของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกจนมีฉายาวา ซิลิคอนวัลเลย Cilicon Valley (อุตสาห-
กรรมหลักของธุรกิจคือเซมิคอนดัคเตอร) สรุปไดวาแนวคิดของดร.เฟรเดอริค เทอรแมน  กับการ
พัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของประเทศไทย ดังนี้ ประการแรก จะตองพยายาม
สรางความสัมพันธระหวางภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาเพื่อใหเกิดความสัมพันธ
กันขึ้น  ประการที่สองจะตองเรงสรางวัฒนธรรมการสรางเถาแกประเภทไฮเทค ยกเลิกคานิยมเมื่อ
จบการศึกษาแลวตองไปเปนเจาคนนายคน และควรเนนหลักสูตรทางดานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  ประการที่สาม จะตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม   ข้ึนมาโดยเฉพาะกองทุนรวมลงทุน (Venture Capital) ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญมาก
กวาธนาคารพาณิชยในการวิเคราะหความเสี่ยงของ SMEs นอกจากบทบาทการสนับสนุนดานการ
เงินแลวยังตองมีการสนับสนุนดานการบริหารธุรกิจดวย เชนการนําบุคลากรทางดานภาคธุรกิจเขา
มาเปนอาจารยสอนพิเศษใหนักศึกษาดวย

   วันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน (2543 :9) กลาววา SMEs หรือที่ในภาษาไทยไดใชกันอยางแพร
หลายวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม พ.ศ.2543 หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 เปนตนมา บทบาทของ SMEs เปรียบเสมือน
ทางออกสุดทายของสังคมไทย  และจะชี้นําสังคมไทยในอนาคตตอไปดวยเพราะภาครัฐไดใหความ
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สนใจกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  แทนการสงเสริมกิจการขนาดใหญและ
เชื่อวาแนวความคิดจะชวยใหพรอมเผชิญสงครามทางการคาไดตามหลักการที่เรียกวา Flexible
specialization ที่จะผลักดันให SMEs สามารถเขาสูสนามการคาโลกไดอยางบรรลุผล ดวย
กระบวนการจัดองคการการผลิตที่มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ขีดความสามารถในการผลิต
สินคาที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงสินคาอยูเสมอเพื่อตอบสนองรสนิยมที่เปลี่ยน
แปลงไปของลูกคาและเพื่อขยายขอบเขตของตลาด 2) ใชเทคโนโลยีที่ประยุกตใชงานไดอยางกวาง
ขวางลงทุนในเครื่องจักรที่ใชงานไดอยางกวางขวางอเนกประสงคยิ่งกวาที่จะทุมใหกับเครื่องจักร
ขนาดใหญ 3) สรางสมดุลของการแขงขันและความรวมมือของผูประกอบการดวยกัน
ขณะที่ธงชัย สันติวงศ (2543:4) กลาวถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญวา นักวิชาการของมหาวิทยาลัย วอรวิค ประเทศอังกฤษ ชี้วากลุมธุรกิจ
ยักษใหญของญี่ปุน คือตัวการทําเศรษฐกิจของญี่ปุนชะลอตัวนานนับสิบป นับเปนตัวการที่สําคัญ
ในการทําลายธุรกิจขนาดเล็กไมเติบโต ทั้งทุมขยายการลงทุนในตางแดน และการโยกเม็ดเงินออก
จากกลไกเศรษฐกิจในประเทศ ผลดังกลาวทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อันเปนหัวใจ
และเปนรากฐานใหญของอุตสาหกรรมยักษใหญ ตางถูกมองขามและทอดทิ้ง จึงทําใหเศรษฐกิจ
ญี่ปุนย่ําแย ซึ่งนับวาเรื่องดังกลาวมีนัยสําคัญที่เชื่อมโยงและสัมพันธกันกับประเทศไทย เพราะ
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนมีเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมาอยางแนบแนนและยาวนาน 
กระบวนการในการสราง "เศรษฐกิจฟองสบู" ทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุนตางก็มีวิกฤติ
เศรษฐกิจเหมือนกัน โดยประเทศญี่ปุนมีวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ํารุนแรงมากอน โดยเฉพาะปญหา
การปลอยสินเชื่ออยางเหละหลวมทําใหธนาคารของประเทศญี่ปุนเกิดปญหาไมแตกตางกับ
ธนาคารของไทย
                สําหรับประเทศไทยกระบวนการในการปรับตัวหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจไดมีการกระทํา
อยางตอเนื่องจนกระทั่ง  มูดีส (Moody’s Investor Service) ไดประเมินวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่นาลงทุน แตธุรกิจขนาดใหญทั้งหลายตองสูญเสียอํานาจไปจากผูลงทุนชาวตางชาติเพื่อ
ความเปนพันธมิตรทางธุรกิจ แตขณะเดียวกัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กตางก็ยังขาดสภาพ
คลองเพราะธนาคารหลายๆแหลงเพิ่งจะเริ่มฟนจากปญหาทางโครงสรางทางการเงินเหมือนกัน มี
เพียง   "หนาตาง" หลายๆ บานที่รัฐไดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือเร่ืองการจัดสภาพคลองทางการ
ลงทุนซึ่งสวนใหญก็ยังเปนเงินกูจากตางประเทศที่นําเขามาใช  แตปญหาอยูที่วา ประสิทธิภาพของ
หนวยงานจะมีมากเพียงใด ทํางานไดถูกชองทางมากนอยขนาดใด รวมไปถึงภาระกิจที่จะตองทํา
ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปนฐานเศรษฐกิจใหญ ซึ่งปกติเทาที่ผานมาไดเคยชวยทํา
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หนาที่รองรับและชวยเสริมรายไดใหกับธนาคารของไทย กับธุรกิจขนาดใหญ กับชวยสนับสนุน
เกื้อกูลและดูดซับปญหาใหกับเศรษฐกิจของชนบทภาคเกษตรมาตลอด ใหตองเดินไปไดอยาง
ปลอดภัย มากกวาการถูกแยงไปเปนคนรับใชคนใหม ที่ตองหันไปผลิตแทนบริษัทยักษใหญตาง
ชาติที่ยายฐานเขามาประเทศไทย ทั้งนี้คงตองมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว รวมไปถึง
การไดทุนใหมจากบริษัทยักษใหญขามชาติหรือที่ใหรัฐบาลไทยกู ซึ่งตองนับวาเปนเรื่องดี แตตอง
ไมลืมกับความพยายามหาทางรักษาไวซึ่งสมบัติชิ้นสุดทายกับศักดิ์ศรีของคนไทยที่ไดสรางธุรกิจ
มากับมือ ที่จะตองคงอยูตลอดไป และทําโดยอิสระโดยตองไดผลตอบแทนสมราคาดวย เพราะถึง
ที่สุดแลววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยอาจดีขึ้นแตรัฐตองเขาดูแลและอุมชูดวยอยาง
ใกลชิด
                สีลม (2544 : 6) กลาวถึงหลักของธรรมมาภิบาลกับการอยูรอดของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมวา การสรางความเปนธรรมแกพนักงาน ลูกคา ส่ิงแวดลอม สังคม  ในธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตองสรางใหได ไมใชบริษัทมีกําไรแตไมมีธรรมมาภิบาล กําไรก็
จะไมยั่งยืน เพราะที่ผานมา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เกิดงาย ตายงาย ตองหาทางพยุง
บริษัทใหอยูไดนาน และไดกลาวถึงทรรศนะของ ม.ร.ว.ปรีดียากร เทวกุล ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย วา การปฎิบัติตามหลักการของธรรมมาภิบาลคือการปฎิบัติตอผูเกี่ยวของทั้งพนักงาน
องคการ ลูกคา สังคมและประเทศชาติอยางเปนธรรม แตสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ไมจําเปนตองเนนความเปนธรรมตอองคการหรือผูถือหุน เพราะเทากับเปนธรรมตอตนเอง
เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มักเปนเจาของคนเดียว  ความเปนธรรมตอลูกคาคือ
มีสินคาที่ถูกสุขลักษณะ คุณภาพคุมราคา เพื่อใหแขงขันกับคูแขงไดอยางยั่งยืน เปนธรรมตอสังคม
และสิ่งแวดลอม เชนการเกื้อกูลคนในสังคม ไมทําลายวัฒนธรรมอันดีในสังคม รวมทั้งจําเปนตอง
ฟงเสียงของสังคมและไมทําลายสิ่งแวดลอม  ความเปนธรรมตอพนักงาน และตองมีการบริหาร
งานอยางมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และชี้แจงได
               สมชัย  ตันติธนวัฒน  (2543 : 8) กลาวไววา ในระบบของเศรษฐกิจแบบกาวหนานั้น
การจางงานใหมที่เกิดขึ้นอยางมากนั้น จะมาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มากกวามา
จากทางสายของธุรกิจขนาดใหญ นอกจากนี้นวัตกรรมใหมๆ ทางดานของเทคโนโลยี ตลอดถึงการ
พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และการบริการรูปแบบใหมๆ มีที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด-
ยอม ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวจะถือวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถือเปนกระดูกสันหลัง
เปนกลจักรสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับ เอส เอ็ม อี ของประเทศไทยที่
ตองการเรงรีบในการปรับตัวตอโครงสรางทางการอุตสาหกรรม     โครงสรางทางการผลิต และ
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โครงสรางทางการบริหารงานสมัยใหม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทาง
การพัฒนาดานตางๆ ทั้งการเงิน การพัฒนาผูประกอบการ การสงเสริมทางการตลาด ระบบขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การสงเสริมการลงทุน ระบบของภาษีอากรที่เอ้ือตอการดําเนิน
ธุรกิจและการอยูรอดเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ และรวมถึงกฏระเบียบขอบังคับดานตางๆที่
เกี่ยวของของทางราชการที่จะตองเอื้อตอการดําเนินงานของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
               ในทรรศนะของนักวิชาการที่มีความคิดเห็นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่โอกาสในการดําเนินการเปนไปไดยากเพราะมีสาเหตุและอุปสรรคตางๆดังเชน รัชชพล  เหลาวา -
นิช (2545 : 14) กลาววานโยบายของรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร แหงพรรคไทยรักไทยที่
ไดบอกวาจะกอบกูเศรษฐกิจประเทศไทยใหพนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจดวยการดําเนินการอยาง
เปนระบบ ซึ่งเชื่อวานอกเหนือจากกระบวนการเรงปรับแกโครงสรางของสถาบันทางการเงินแลว รัฐ
จําเปนตองมีมาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจ เรงการใชจายภายในประเทศลึกลงไปในระดับราก
หญาเพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได รวมทั้งการสงเสริมผูประกอบการรายยอยและ
กลาง หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  แตรัฐเองไดนําเม็ดเงินขนาดใหญกระจายลงไปสู
รากหญา  ซึ่งมีความเชื่อวาเม็ดเงินดังกลาวนั้นจะนําไปสรางงาน สรางเศรษฐกิจใหกลับข้ึนมาได
แตปรากฏวาเม็ดเงินดังกลาวถูกนําไปใชในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชน เชนถูกแปลงเปนโทรศัพทมือ
ถือ รถกระบะ เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อแสดงความเปนผูทันสมัย กลายเปนสวนเกินตอระบบ
เศรษฐกิจมากกวาจะนําไปกอใหเกิดประสิทธิผล ในขณะเดียวกันเม็ดเงินของรัฐก็ไดหมดไปหลาย
พันลานบาท กับการสงเสริมการทองเที่ยว แตรัฐไมสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ให
สามารถยืนอยูไดดวยตนเอง จนอาจกลายเปนนโยบายขายฝนไป  เชนเดียวกับธงชัย  สันติวงษ
(2545:12) กลาววา เร่ืองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนที่กลาวถึงมากเปนพิเศษ โดย
มีการอัดฉีดเม็ดเงินนับแสนลานบาทเขาสูระบบ พรอมทั้งแผนการตั้ง มิสเตอร เอส เอ็ม อี เพื่อเปน
แกนกลางประสานงานความรวมมือ 3 รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงพาณิชย แตในความคิดเห็นแลว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปรียบเสมือน
Casper หรือ ผีนอยผูนารัก ซึ่งหมายถึง สิ่งที่นารัก นาจะตายไปแลวเหลือแตจิตวิญญาณ ดังนั้น
การจะหวังใหแสดงบทบาทอะไรมากๆ ใหปรากฏและเห็นประจักษคงยากมากและมีความหวังนอย
ในเชิงทางยุทธศาสตร การยกเอาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ขึ้นมาแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจนั้น คือการพยายามที่จะติดเครื่องยนตที่กําหนดไวในแผน ที่หวังใหภาคเอกชนเปน
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หัวหอกนําหนาการฟนเศรษฐกิจตอจากการทุมการใชจายของภาครัฐ ยุทธศาสตรนี้ฟงดูผิวเผินนา
จะดีและเปนความหวังได แตหากมองความเปนจริงแลวเปนไปไดยาก เพราะระยะวิกฤติเศรษฐกิจ
ทั้ง 5 ประบบธนาคารพาณิชยของไทยยังไมทํางาน ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมด
แรงและตายไปในที่สุดหรือเปลี่ยนมือไปเปนของผูประกอบการรายอื่นไป โดยบุคลิกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คือธุรกิจที่โตมาจากครอบครัว มีการใชเงินออมของครอบครัวมาใชทํา
การคากับการใชสินเชื่อและบริการของธนาคารไทย ที่ไมมีมืออาชีพและระบบการเตือนภัยในการ
ดําเนินงาน จนกระทั่งมาพบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ เพราะปจจัยที่สําคัญของวิกฤติเศรษฐกิจที่
กระทบตอธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  คือ เงิน ขณะที่ธนาคารพาณิชยของไทยก็
ตกอยูในขั้นปวยหนัก และที่สําคัญลูกคาของธนาคารคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นั่น
เอง เพราะทั้งสองตางเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเมื่อระบบธนาคารเสียหายก็ทําใหธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม   ลมไปดวย ซึ่ง ณ วันนี้เปนที่ยอมรับวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม นั้นไดตายไปแลว
                นอกจากตองสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตัวใหมขึ้นมาใหมไมใชแกไข
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกา ซึ่งสอดคลองกับ วัชรพงษ  ทองรุง (2544 :22) กลาววา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนกิจการที่ คลอบคลุมทั้งภาคการผลิต การคา และการ
บริการ เปนกิจการที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในการจางงาน กระจายรายได
และชวยใหเกิดความเชื่อมโยงในการรับชวงการผลิตอื่นๆ รวมถึงการสรางมูลคาในผลิตภัฑมวล
รวมในประเทศและกลาวเพิ่มเติมวาประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนตนแบบของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมา
นานแลว  โดยมีการจัดตั้งธนาคารที่ใหบริการดานการเงิน หรือ Peoples  Finance Corporation
(PFC) เพื่อใหบริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กที่เปนสินเชื่อระยะยาวที่มีมานานกวา 30 ป  ซึ่งตางกับ
ประเทศไทยที่ไรแบบการชวยเหลือ ขาดการกําหนดแบบแผนในภาพรวม รัฐเร่ิมมองเห็นความ
สําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจังเมื่อประเทศไดประสบกับวิกฤติทาง
เศรษฐกิจใน ป 2540 และพยายามที่ปรับการนํารูปแบบ ของ เอส เอ็ม อี ของญี่ปุนมาใช ในเดือน
กุมภาพันธ 2543 รัฐไดออกกฏหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมข้ึน และจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมข้ึน เพื่อใหความรู และการฝกอบรมพัฒนาผู
ประกอบการในดานการบริหารการจัดการรวมถึงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม    สวนกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอมาตรการการ
สนับสนุนทางการเงินใหแก SMEs โดยกําหนดวงเงินเปาหมายใหสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของ
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รัฐ 6 แหง และมีการปรับปรุงการสนับสนุนดานค้ําประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห
กรรมขนาดยอม (บสย) ค้ําประกันสินเชื่อใหกับสถาบันการเงินตาง ๆ มากขึ้น
                2)  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสภาวะการแขงขันทางธุรกิจในโลกของการ
ดําเนินการทางธุรกิจในปจจุบันมีปจจัยหลายๆ อยางที่ผูดําเนินการธุรกิจตองปรับตัวใหทัน ทั้งการ
นําระบบของเทคโนโลยี กลยุทธทางการคา หรือลีลาทางการดําเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการมี
ความรูพื้นฐานในดานตาง ๆ (Knowledge Base) เขามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อ
ใหมีความสามารถในการสานธุรกิจใหดําเนินตอไปได และสามารถนําเสนอสินคาและบริการให
เปนที่พอใจของลูกคา ตลอดจนแขงขันกับคูคาในตลาดตางประเทศได ขณะที่ ดนัย  เทียนพุฒ
(2544 : 33) กลาวไววาในการแขงขันทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   เพื่อการ
อยูรอดจะมีไดไกลขนาดไหนขึ้นอยูกับการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกระแส
ของเศรษฐกิจยุคอินเตอรเน็ตเปนโจทยที่ทาทายเถาแก SMEs รุนเกาที่จําเปนตองคิดเชิงกลยุทธวา
จะดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคตหรือไม ซึ่งหมายถึงการกาวไปสูธุรกิจขนาดใหญข้ึน ทายาทหรือผู
สืบทอดตําแหนง มีความพรอมขนาดไหนที่จะเขามาสานตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competencies)  ที่มีอยูจะยังใชไดหรือตองพัฒนาตอไปอยาง
ไร ก็คือความจําเปนทางธุรกิจที่ SMEs ตองใหความสําคัญเมื่ออยากจะอยูในเศรษฐกิจใหม
                แนวคิดดังกลาวยังสอดคลองกับ วิฑูรย  สิมะโชคดี (2544 : 7) กลาวโดยยกคํากลาว
ของประธานสภาอุตสาหกรรมที่กลาววา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เกี่ยวของกับอาหาร
จะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ เพราะไมไดผานการรับรองระบบสุขอนามัยดานอาหาร  หรือ
HACCP สวนเรื่องการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคของโลกาภิวัฒนนี้ คงมิไดปรับตัวเพื่อรองรับกับมาตรฐานสากล
ตาง ๆ เทานั้น แตรวมถึงการปรับตัวเพื่อตอสูแขงขันในทุกรูปแบบ เพื่อความอยูรอดดวยโดยเฉพาะ
การปรับตัวเพื่อตอสูกับบริษัทยักษใหญตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเปนสถานะ
การณที่บีบบังคับใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ตองปรับเปลี่ยน " วิธีคิดวิธีทํางานใหม " เพื่อ
ใหสอดคลองกับความเปนจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หากไมปรับตัวคงอยูไดยาก ซึ่งในรูป
แบบเดิม สมการ หรือโจทยที่เจาสัวรุนกอนคุนเคยกันดี คือ ราคาขาย = ตนทุน+กําไร คือตองการ
ขายสินคาราคาเทาใด ก็เอาตนทุนบวกดวยกําไร เพราะสมัยเดิมนั้นโอกาสตาง ๆ เปดกวางมากคู
แขงมีนอย  แตปจจุบันกิจการเกือบทุกประเภทลวนมีคูแขง เพราะเปนยุคสมัยของ การคาเสรี จึง
ตองมีการคิดใหมทําใหม โดยกลับมาทบทวนสมการเดิมที่วา ราคาขาย คือ ตนทุนบวกกําไร เปน
สมการใหมคือ กําไร = ราคาขาย - ตนทุน เพราะทุกวันนี้ราคาขายถูกกําหนดโดยสภาพของการ
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แขงขันทางธุรกิจจากคูแขงขันและผูบริโภคหรือราคาขายแทบไมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเดียวที่
สามารถเปลี่ยนแปลงไดคือ ตนทุน ขึ้นอยูวาใครสามารถลดตนทุนการผลิตไดมากกวา คนนั้นก็มี
กําไร โอกาสที่กิจการจะเจริญเติบโตอยูรอดและขยายกิจการไดจะเปนโอกาสที่สูงมาก
                 ดังนั้นการลดตนทุนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางมากของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมและเปนเรื่องที่ทําไดงายเพราะเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภายในเอง สามารถควบ
คุมกํากับดูแลไดงาย นับต้ังแตการปรับเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การปรับลดขั้นตอนการ
ทํางาน การลดความสูญเสีย การประหยัดพลังงาน การเพิ่มคุณภาพ การพัฒนาความรูความ
สามารถและทักษะของพนักงานโดยเฉพาะการพัฒนา คุณภาพของคน ซึ่งเปนเบื้องหลังความ
สําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  นั่นเอง

   สวนทางดานของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2543 : 26) กลาว
วา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่สามารถดําเนินกิจการตอไปได
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพราะการประสบความสําเร็จจากการจัดองคการของตนเองทั้ง  ภาย
ในและภายนอก มิใชคํานึงแตปญหาภายในอยางเดียวหากจะตองมีการปรับประสานสอดคลองกัน
เปนอยางดีในการจัดการกับปญหาตางๆภายในกับภายนอก สวนหนึ่งของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ที่ตองคํานึงถึงคือการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งจะตองเริ่มจากการสรางวัตถุประสงค
ในการผลิตใหมีความชัดเจนใหสามารถมีการผลิตไดผลผลิตที่สูงขึ้น มีคุณภาพอยางตอเนื่องใน
ขณะที่การใชตนทุนต่ํากวาเดิม ปรับการสงมอบแบบทันเวลาและองคการตองมีความปลอดภัยใน
การทํางานสูงสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานไดในระดับดี  อีกสวนหนึ่งคือธุรกิจตองมุงที่
การลดความสูญเปลาในการผลิตทุก ๆ ดานทั้งการผลิตเกินอัตรา การลดการสูญเปลาอันเกิดจาก
การสูญเสีย เพราะเปนการเพิ่มคาใชจายอันเปลาประโยชน อีกประการสําคัญคือการลดการสูญ
เปลาจากการเคลื่อนไหวในขั้นตอนการทํางานซึ่งตองทําการศึกษาและวางระบบการทํางานใหดีที่
สุด และความสําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือความใฝรูของผูบริหาร ทํางานจริง
จัง เขาใจในธุรกิจและธรรมชาติของมนุษย และตองใฝรูในธรรมชาติของมนุษยการสรางแรงจูงใจ
ใหกับพนักงานเพราะพนักงานคือบุคคลที่สําคัญที่สุดของกระบวนการดําเนินธุรกิจ  และการ
กําหนดขอบเขตของกิจการก็นับไดวามีความสําคัญ ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในแง
ของขนาดกิจการ  จํานวนทุน และกําลังคนนั้นบางครั้งอาจจะหันมาทบทวนในเรื่องของการกําหนด
ระดับของธุรกิจตามการบริโภคดวยดังที่ ชัยยา  ตันติสุขารมย  (2544: 16) กลาววาการแบงธุรกิจ
ออกเปน 3 ระดับคือ
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        (1)  กิจการระดับที่หนึ่ง กิจการประเภทนี้เปนประเภทที่สินคา ถูกขายโดยตรงใหแกผู
ใชสุดทายเปนสวนใหญ สินคานั้นถูกขายไปยังผูซื้อ แลวผูซื้อใชเองเกินกวารอยละ 90 เชนรถยนต

        (2)  กิจการระดับที่สอง กิจการประเภทนี้เปนประเภทที่ขายสินคาโดยตรงใหแกผูใช
สุดทาย และขายตอไปยังผูซื้อไปผลิตสินคาขายตอเปนสัดสวนเทา ๆ กัน เชน การรับเหมาชวง
กิจการ

         (3)  กิจการระดับที่สาม กิจการประเภทนี้เปนกิจการที่ขายสินคาที่ผูซื้อสุดทายไมมี
โอกาสใชหรือมีโอกาสใชนอยมาก สินคาที่ผลิตสวนใหญถูกขายตรงไปยังธุรกิจระดับที่ 1 เชนผูผลิต
พวงมาลัยรถยนตจะขายตรงไปยังธุรกิจระดับที่ 1 โรงงานประกอบรถยนต

    ขอดีของการแบงระดับธุรกิจออกเปน 3 ระดับ จะทําใหสามารถเห็นภาพของธุรกิจได
ชัดเจนสามารถวางแผนการพัฒนาไดอยางเหมาะสม ขณะที่ เดือนเดน  นิคมบริรักษ (2544: 2)
กลาวถึงเรื่องของการปองกันการผูกขาดเพื่อลดระดับในการแขงขัน วาธุรกิจของ SMEs เปนสิ่งที่
ภาครัฐไดมีมาตรการที่ชัดเจนในการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถปรับ
ปรุงประสิทธิภาพในการผลิต  แตภาครัฐเองยังไมมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดใหมีกฏ
เกณฑและกติกาในการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหความคุมครอง จากการถูกผูประกอบการขนาด
ใหญกวากลั่นแกลงหรือกีดกันการแขงขันดวยการใชกลยุทธทางการคาโดยการทุมตลาดราคาสิน
คาของตนเองใหต่ํามากกวาทุนจนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอสูไมได แมจะมีการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี การผลิต การบริหารการจัดการ ก็ตามแลวในที่สุดก็จะไมสามารถอยูใน
ตลาดไดตอไป ดังนั้นพฤติกรรมการกีดกันแขงขันเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ

    วิฑูรย  สิมะโชคดี (2543: 6) กลาวถึงเรื่องของการแขงขันในนโยบายของรัฐในการ
ลดขีดจํากัดตางๆลงโดยเฉพาะการจัดโรงงานวากระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 เพื่อเอื้อประโยชนแกโรงงานขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเดิม
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางจะตองตั้งโรงงานหางจากเขตสาธารณะ หนวยงานราชการ และ
รวมถึงที่สาธารณะ ซึ่งกําหนดใหมเปนเดิมที่ตองหาง 100 เมตร ปรับเปน 50 เมตร และเดิมที่ตอง
หาง 50 เมตร ปรับเปนไมตองกําหนด ยกเวนโรงงานที่ตั้งอยูในเขตผังเมือง คือที่ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานครไมไดรับการยกเวน ซึ่งการผอนปรนในครั้งนี้จะเอื้อประโยชนใหกับโรงงานในตาง
จังหวัดและจะมีโรงงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดใหมไดเปนพันๆราย
                ขณะที่ ผูจัดการรายวัน (2544:26) กลาวถึงการพัฒนาเพื่อมุงศักยภาพในการแขงขันใน
ตลาดโลกวา กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดริเร่ิมจัดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 เพื่อใหความชวยเหลือภายใตแผนการปรับโครงสรางอุตสาห -
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กรรมใหสามารถแกไขปญหา สามารถดําเนินธุรกิจตอไปโดยยังคงสภาพการจางงานไวไดภายใต
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน รวมทั้งยกระดับและปรับปรุงความสามารถในการดําเนินธุรกิจพรอมกับ
กระตุนใหเกิดการปรับตัวพัฒนาความสามารถสูตลาดสงออกในอนาคต โดยมี 10 อุตสาหกรรมอัน
ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องหนัง โลหะ การผลิตภัณฑยางพารา ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป
พลาสติก เซรามิค อัญมณี เครื่องเรือน และหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งถือวาเปนกลุมธุรกิจที่มีความ
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจเพราะมีระบบการผลิตที่ครบวงจรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ตั้งแตวัตถุดิบ
การผลิตและการแปรรูป มีการจางงานจํานวนมาก รวมถึงมีความสามารถในการสงออกตาง
ประเทศสรางรายไดและมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ ดังนั้นหลักสําคัญที่ตองสรางการดําเนินการพื้น
ฐานใหเขมแข็งกอนทั้งความสามารถในการดําเนินการผลิต เทคโนโลยี การจัดการที่ตองมีระบบที่
สามารถสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินงานไดตลอดไป หากโรงงานมีพื้นฐานไมดีแลวแมจะนํา
เทคโนโลยีใหมเขาไปก็ไมอาจชวยไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากมีการปรับพื้นฐานธุรกิจที่ดีแลวก็จะ
สามารถรับมือกับการพัฒนาสูส่ิงใหมและการแขงขันที่รุนแรงในอนาคตได การแขงขันทางธุรกิจใน
ยุคของโลกแหงเทคโนโลยีขาวสารหรือโลกไรพรมแดน การแขงขันมักจะทวีความรุนแรงอยางมาก
เพราะจะเปนระบบของการไรมิติทางการแขงขัน นั่นก็คือมีที่มาจากหลายทาง หลายระบบดั่งเชนที่
สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  (2543 : 6) ไดกลาวถึงสิ่งตางๆ ที่จะเขามาตอสูกับระบบเอสเอ็มอีพล
วัตรแหงการแขงขันแบบไรพรมแดนและไรมิติแหงเงื่อนไขของเวลา ผูประกอบการมีโอกาสทั้งรุง
และรวง นอกจากนี้ในระดับความรู ประสบการณ และทางเลือกของผูบริโภคเองก็มีมากเพราะ
สภาพแวดลอมตางๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ซึ่งกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง มักจะกอให
เกิดการปรับตัวของธุรกิจ และมีนัยตอการปรับโครงสรางการแขงขันภายในประเทศ ซึ่งมีองค
ประกอบหลัก 3 ดานคือ (1) จํานวนของธุรกิจที่จะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัว
อยางรวดเร็วโดยเปนผลมาจากการเปดกรอบของการคาเสรี (WTO)  (2) มาจากการควบรวมกิจ
การ (Merge and Takeover) อันสงผลตอการเกิดกระแสการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจแบบ
ครบวงจร ทําใหไมสามารถแยกพันธมิตรกับคูแขงขันไดดังกรณีผูซื้อของรานคาปลีกถาเกิดการรวม
ตัวกันตอรองกับผูขายยอมจะไดเปรียบอันจะทําใหผูซื้อและผูขายเดิมที่เคยเปนพันธมิตรกันกลับ
กลายเปนคูแขงกัน (3) จากการขยายตัวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหการแบงความชัด
เจนตางๆของธุรกิจลดลง เชนธุรกิจโทรศัพท เคเบิ้ลทีวี และคอมพิวเตอรซึ่งเคยอยูคนละสายธุรกิจ
กลับตองการมาเปนคูแขงในธุรกิจสายเดียวกัน นอกจากทั้ง 3 ประการดังกลาวแลว ลูกคาก็ถือได
วา เปนแรงกดดันที่สําคัญที่สุดเพราะเหตุที่วาความสามารถในการเรียนรู ประสบการณมีมากขึ้นมี
รสนิยมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งรูปแบบ สีสัน ดังนั้นธุรกิจเอสเอ็มอีตองมีกลยุทธในการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

28

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง คือตองปรับโครงสรางทางการตลาดใหทันตอกระแสของผูบริโภคและ
ยังตองมีการพยากรณความตองการของผูบริโภคในอนาคตอีกดวย ซึ่งจะไปสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางทางการผลิตใหมีการปรับเปลี่ยนไดทันดวยเพื่อใหตอบสนองได
อยางรวดเร็ว  สิ่งที่สําคัญคือการขาดแคลนเทคโนโลยีทางการผลิตในภาพรวมทั้งกลุมประเทศที่
กําลังพัฒนา สํานักงานพัฒนานโยบายมาตรการและระบบสารสนเทศ  (2545 : 15) ไดสรุปสาเหตุ
ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมสามารถนําเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาแลวมาใชในการผลิตได
ดังนี้
                         ก.  ผูปฎิบัติงานไมมีทักษะดานการจัดการ
                         ข.  หนวยงานปราศจากการรับรูขาวสารดานเทคโนโลยี และไมไดรับการให
บริการดานคําปรึกษาเพื่อนําความรูดานเทคโนโลยีมาใชในการปฎิบัติงาน
                         ค.  สถานประกอบการมีที่ตั้งอยูหางไกลจากหนวยงานผูเผยแพรความรูดาน
เทคโนโลยี

          ง.  องคกรไมไดรับแรงกระตุนในการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ
                     จ.  ฐานะทางการเงินของหนวยงานอยูในสภาพที่ไมดีพอ
                    ฉ.  การพัฒนาดานการวิจัยยังอยูในระดับตํ่า

         ช.  หนวยงานไมมีศักยภาพตอการปรับตัวใหสอดคลองกับแนวโนมทางการคาที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

        ซ.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
       ฌ.  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูทางดานเทคนิค
           ญ.  ความเสี่ยงตอการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา

จากสาเหตุดังกลาวคือส่ิงที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม เพราะการแขงขันนั้นในปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาสินคาและบริการใหมีความสามารถสูกับตลาดตางประเทศได

    กลาวโดยสรุปแลวการเพิ่มประสิทธิภาพดานการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมรัฐจะตองมีมาตรการในการสรางความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มขอบเขตของการแขงขันในตลาดการคาเสรีดวยการพัฒนา (1) โครงการสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีในระหวางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2) การพัฒนาโครงสราง
ดานนโยบายการใหคําปรึกษา เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ
เขามาใชในองคการ (3) การฝกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณการปฎิบัติงาน (4) การจัดสรร
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เงินกองทุนเพื่อใชในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับใชเปนตนทุนในการ
นําเอาเทคโนโลยีใหมๆเขามาพัฒนา (5) การใหความชวยเหลือดานการเงินในการปรับปรุง
เทคโนโลยี (6) การพัฒนาบทบาทของหนวยงานที่มีหนาที่เปนผูประสานงานดานการถายทอด
เทคโนโลยี (7) การสนับสนุนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและการปดฉลากเพื่อแสดงถึงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (8) การเผยแพรขาวสารดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปยังกลุมอุตสาหกรรมตางๆ (9)
การพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัย สถาบันการเงิน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (10) การชวยเหลือในการพัฒนาสินคาชนิดใหมขององคการธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งตองรวม
มือจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันการเงิน และสถาบัน
วจิยั

   2.1.4 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
           ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา เพื่อใหไดความรู ความเขาใจทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

กระบวนการตาง ๆ ของการดําเนินการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งแนวคิด ทัศนคติ
มูลเหตุแหงที่มา ปจจัยตางๆที่เปนแรงเสริม ที่ทําใหเกิดปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ดําเนินงานการพัฒนา โดยไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีไว ดังนี้

            1)  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการพัฒนา
               ในการดําเนินธุรกิจในสถานประกอบการ ทั้งที่เปนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ ส่ิงที่ถือได
วาเปนปจจัยที่สําคัญคือเร่ืองขององคการ อันหมายถึงตัวสถานประกอบการ การดําเนินการตางๆ 
และเรื่องของบุคคลที่อยูในสถานประกอบการ โดยทั้งสองปจจัยเปนสิ่งที่ทําใหธุรกิจดําเนินการไป
ได
               ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2534:50-53) ไดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองคการไวดังนี้
                            (1)  ทฤษฎีพัฒนาองคการ (Organization Development)  หรือ โอดี (OD) คือ
การศึกษาดานการวิเคราะหองคการ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนไวลวงหนาโดยได
รับการปรึกษาจากภายในหรือภายนอก หรือจากผูชํานาญการในองคการ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ขององคการในการแกปญหาที่เปนอยู เนนที่การปรับปรุงพฤติกรรมใหสอดคลองกับสภาพการณ
เนนการรวมแรงรวมใจมากกวาการแขงขัน การพิจารณาวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง การใช
อํานาจบังคับบัญชาที่มีพื้นฐานอยูบนความรูความสามารถแทนการใชอํานาจบังคับบัญชาที่มีอยู
ตามตัวบทกฎหมาย เนนการไวเนื้อเชื่อใจ และความเปดเผย โดยขั้นตอนของการพัฒนาองคการมี
อยู 4 ข้ันตอน คือ
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                                         ก.  ขั้นคนหาสาเหตุของปญหา (Diagnostic) ซึ่งผูเชี่ยวชาญในองค
การจะรวมกับฝายบริหารเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาในการปฎิบัติงาน และการปรับปรุงลักษณะ
ขององคการวามีอะไรบางที่จะสอดคลองกับความตองการของคนงานและขอกําหนดของงาน

     ข.  ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Action-Planning) ซึ่งเปนขั้นเตรียม 
และจัดทํากลยุทธเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสรางและพฤติกรรม โดยการรวมมือของผูเชี่ยวชาญในองค
การและบุคคลอื่นที่สําคัญ

      ค.  การปฎิบัติการใหเปนไปตามกลยุทธที่วางไว(Implementation)
ซึ่งผูเชี่ยวชาญในองคการจะตองนําเอาเทคนิคการเปลี่ยนแปลงมาใชเพื่อแกปญหา

      ง.  ขั้นประเมินผล (Evaluation) เพื่อพิจารณาวาการพัฒนาองคการ
บรรลุผลสําเร็จหรือไม

      (2)  ทฤษฎี 7S,s เปนการผสมผสานทฤษฎีทางตะวันตกและตะวันออกของ
ญี่ปุนโดยมีหลักพิจารณาที่วาหลักของการบริหารงานนอกจากการพิจารณาเรื่องของโครงสราง 
(Structure)  ระบบ (System)  กลยุทธ (Strategy) ซึ่งเปนเรื่องทางเทคโนโลยีแลว ยังตองใหความ
สําคัญกับเรื่องของคนงาน (Staff) ลีลาของการบริหาร (Style) ทักษะ (Skill) ของพนักงาน และคุณ
คารวม (Shared Values)  โดยองคประกอบทั้งหมดบริษัทตองดําเนินการหลอหลอมพฤติกรรม
ของพนักงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ และการใหความสําคัญกับการดูแลทุกขสุขของ
พนักงานเสมือนเปนหนึ่งในครอบครัว พนักงานก็จะเกิดความผูกพันกับบริษัทมากขึ้น การเปด
โอกาสใหพนักงานไดพัฒนาทักษะของตนเองอยางเต็มที่ในการมีสวนรวมในการพัฒนาและฝก  
อบรมทั้งที่เกี่ยวกับงานและนอกงาน โดยมีการอธิบายแบบจําลองของ ทฤษฎี 7S,s ดังนี้

       ก. โครงสรางขององคการ (Structure)  คือการจัดสายงานและความ
สัมพันธของหนวยงานตางๆ ในองคการที่มีการกําหนดขึ้นอยางเปนทางการ ทําใหทราบวาใครเปน
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีการกําหนดความรับผิดชอบ  (Responsibility)  อํานาจหนา
ที่ (Authority)  สายการบังคับบัญชา  (Chain of Command) และการประสานงาน
(Coordination)ของหนวยงานในองคการ

      ข. กลยุทธ  (Strategy)  คือกลวิธีในการดําเนินธุรกิจใหประสบความ
สําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู เพื่อบริหารในเวลาที่ตางๆ กันใหเหมาะ
สมกับสภาพแวดลอม และการแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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       ค.  ระบบ  (System)  คือระบบของการบริหารงานประจําวันในองคการ
เพื่อใหการปฎิบัติหนาที่เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย ถูกตอง เหมาะสม อาทิเชน ระบบการ
บัญชี ระบบการงบประมาณ ระบบการติดตอส่ือสาร เปนตน

        ง.  สไตล  (Style)  คือลักษณะแบบแผนและพฤติกรรมในการบริหารงาน
ของผูบริหารระดับสูง ที่มีตอองคการและพนักงานในองคการ อันจะเปนการกอใหเกิดวัฒนธรรมใน
องคการ (Organization of corporate culture)

       จ. คน(Staff)คือสวนประกอบของสมาชิกในองคการ ซึ่งประกอบดวยผู
บริหารและพนักงานที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามแตบริบทขององคการ

         ฉ. ทักษะ (Skills)  คือความรู ความชํานาญของคนที่อยูในองคการที่เปน
จุดเดนหรือเปนขอไดเปรียบคูแขงขัน หรือเปนสิ่งที่ทําใหองคการมีลักษณะที่แตกตางไปจากองค
การอื่น

        ช.  คุณคารวม  (Shared Values)  คือคํานิยามรวมกันของสมาชิกในองค
การที่ทุกคนตางถือปฎิบัติ และมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สภาพแวดลอม

(3)  ทฤษฎีแวดวงควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วาทฤษฎี ZD (Zero Defect) คือการเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับรวมกันแกไขปญหาที่เนนการ
ควบคุมคุณภาพของสินคาทั้งการใชระบบสถิติและการควบคุมคุณภาพของพนักงาน ดวยวิธีการ
วิพากษวิจารณการกระทําของตน โดยคนงานจะรวมตัวกันเปนกลุมเล็กๆ ดวยความสมัครใจ เพื่อ
แกไขปญหาที่พวกตนกําลังประสบอยู หรือการแกไขปญหาดวยวิธีการกางปลา
             นั่นคือระบบของการบริหารงานในองคการหรือในสถานประกอบการ ที่มีอิทธิพลสงผล
ตอการความสามารถของผูบริหารที่จะดําเนินการใหสถานประกอบการสามารถบริหารงานไดอยาง
มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและการอยูรอด เพื่อการตอสู แขงขันกับปจจัยภายนอก
คือคูแขงของธุรกิจ
               ดังนั้น ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําเปนตองไดรับการพัฒนา 
การเรียนรูในระบบของการดําเนินงานในองคการ การพัฒนาขีดความสามารถทั้งทางทักษะการ
บริหารของผูประกอบการ การวางแผนการดําเนินการจัดระบบคุณภาพในการดําเนินงานตางๆ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไดประโยชนมากที่สุด ซึ่งจากการพัฒนาองคการ การพัฒนา
ทักษะของผูบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ การดําเนินงานนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผู
บริหาร และ พนักงานที่อยูในสถานประกอบการที่จะทําใหการพัฒนานั้นบรรลุวัตถุประสงคได โดย
มาจากความตองการตอบสนองสิ่งที่ตนเองตองการดวยเหตุผลตางๆกันไป ข้ึนอยูกับแตละบุคคล
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ระดับชั้นทางสังคมและสถานะภาพการทํางาน  โดยมีผลทางดานแรงจูงใจเปนอีกองคประกอบที่
ควบคูซึ่ง เฮอรสเบอรก (Herzberg) ไดกลาวถึงทฤษฎีแรงจูงใจ เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
ของผูปฏิบัติงาน โดยมีปจจัยประกอบไปดวย  คือ

. ความสําเร็จ  (Achievement)  ถือเปนความรูสึกที่ดี มีความ
ภูมิใจที่ทํางานสําเร็จลุลวง

        ข.  การยอมรับ  (Recognition)  ไดรับการยอมรับวาการทํางานดี เชน
การไดรับรางวัลจากหนวยงาน การชมเชย การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง

       ค.  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  คือการไดมีโอกาสเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอสวนรวม

        ง.  ความเจริญกาวหนา  (Advancement)  การมีความทาทายและ
โอกาสที่ไดรับความรู และความชํานาญใหม
                2)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารยุคใหม
                     ในยุคของโลกปจจุบัน ระบบการดําเนินงานในองคการธุรกิจตางก็มีการพัฒนาวิธี
การดําเนินการอยางมาก ทั้งนี้เปนเพราะผลมาจากการตองตอสูกับปจจัย สภาพแวด -ลอมทาง
การแขงขันอยางมากทั้งที่มาจากภายในองคการ คือ คน เทคโนโลยี ทักษะฝมือ ยุทธวิธีในการ
ดําเนินการ และการบริหารการจัดการ ยังตองตอสูกับปจจัยภายนอก คือคูแขงขันที่มาจาก  ภายใน
ประเทศ และตางประเทศ ดังนั้นองคการจึงเกิดความยุงยาก สลับซับซอนมากขึ้นซึ่งมีสาเหตุมา
จากเหตุผลตางๆ คือ (1) ผลผลิตของงานในแตละองคการเพิ่มข้ึน  (2)  จํานวนบุคคลขององคการ
มีเพิ่มมากขึ้น  (3)  เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ซึ่งทั้ง 3 ประการมี
อิทธิพลที่ทําใหเกิดการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ และวิธีการในการบริหารงานใหทันสมัย
ทันเหตุการณตามสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดทฤษฎีทางการบริหารยุคใหมคือ
(เจริญผล  สุวรรณโชติ , 2542: 207)
                (1)  ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบของแดเนียล แคทซและโรบอรท แอล คารน
(Daniel Katz and Robert L. Kahn) ไดกลาวถึงกระบวนการในการพัฒนาการบริหารดวยระบบ
ปจจัยนําเขา ผลผลิต กระบวนการ (Input - Output - Process System)  โดยการเปดโอกาสให
องคการไดสํารวจดูความสัมพันธของตัวองคการเอง ที่มีตอสภาพแวดลอม และหาทางปรับเปลี่ยน
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เพื่อใหองคการมีความสามารถในการอยูรอดได
โดยมีระบบยอย (Subsystem) ทั้ง 5 ระบบ มีความสัมพันธซึ่งกันและกันมาประกอบเขาเปน
องคการ ดังนี้
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ก.  ระบบยอยเปาหมายและคุณคา (Goal and Values)  ทุกองคการจะ
ตองมีเปาหมาย บทบาทหนาที่ตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินกิจกรรมและสรางผลผลิตขององคการ
ออกมา

      ข.  ระบบยอยทางเทคโนโลยี  (Technology)  ระบบที่องคการใชในการ
เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขามาเปนผลผลิตขององคการ อันไดแก ความรู วิทยาการ ทักษะ เทคโนโลยี
เครื่องจักรตางๆ

 ค.  ระบบยอยทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial)  ระบบความสัมพันธ
ในเชิงสวนตัวของบุคคลและกลุมตางๆ ในองคการ เปนการศึกษาพฤติกรรม แรงจูงใจ สถานะภาพ
และบทบาทของบุคคล

  ง.  ระบบยอยโครงสราง (Structure) เปนระบบที่ทําใหเกิดการ
จําแนกแจกแจงรูปแบบในการทํางาน การบังคับบัญชารวมมือรวมใจในลักษณะที่เปนทางการ
โครงสรางองคการหรือแผนภูมิองคการ

. ระบบยอยทางการจัดการ  (Management) เปนระบบของ
ทักษะศิลปะ   ทักษะในการบริหารองคการ และเปนการประสานระบบยอยทั้งหมด
                 ซึ่งจากระบบทั้ง 5 ประการตางก็เปนสวนประกอบตางๆ ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
และมีฐานะคงอยูในสิ่งแวดลอม นั่นหมายถึง ระบบจะรับเอาปจจัยนําเขา (Input) บางอยางจากสิ่ง
แวดลอมผานกระบวนการแปรสภาพดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและสงผลผลิต (Output) บางอยาง
กลับมายังสิ่งแวดลอมนั้น
               (2)  ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานะการณ ของ โจน วูดเวอรด , เจมส ดี ทอมสสัน
และวอรเรนส รอซอสซ (Joen Woodward , Jame D. Thompson and Lawrence  Lorsoh เปน
ทฤษฎีที่ผสมผสานความคิดทางการบริหารตางๆโดยการใหความสําคัญกับสถานการณ หนาที่ของ
ผูบริหารที่ตองมีความสามารถรอบรูในการใชเทคนิคทางการบริหารการจัดการตางๆในการทําให
องคการดําเนินไปได ซึ่งการบริหารเชิงสถานะการณ เมื่อนํามาปรับรูปแบบใชในองคการ ในการ
บริหารการจัดการตามแตละองคการ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ก็จะทําใหองคการเกิด
ประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งไดสรุปประเด็นสําคัญไวคือ

       ก. การกําหนดขนาดการควบคุมอัตราสวนระหวางเจาหนาที่สายงานหลัก 
(Line) กับสายงานสนับสนุน (Staff)  การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ
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ข. การกําหนดความเหมาะสมของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
กับความสามารถหาวิธีการที่มีเหตุผลในการจัดการกับขอจํากัดตางๆไดโดยเฉพาะสิ่งแวดลอมของ
งาน (Task Environment)

ค.  การกําหนดโครงสรางที่เหมาะสมชัดเจน   (Highly Structure) ข้ึนอยู
กับงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางบุคคล และองคประกอบตางๆที่แตกตางกันไป

    ขณะที่สถานะการณทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบริโภคหรือประชาชน  ซึ่งภาคของประชาชนถือเปนภาคของการ
บริโภคที่ใหญที่สุดและทรงอิทธิพลในการสงผลตอการดําเนินธุรกิจ ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในรูปแบบตางๆ โดยไดมีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซึ่ง สนธยา  พลศรี (2533 :166-169) ไดสรุปรวบรวม
ทฤษฎีเกี่ยวกับดานการพัฒนาเศรษฐกิจไวประกอบดวย

  3)  ทฤษฎีการกระจายรายไดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(Redistribution with
Growth Theory) ไดใหความสําคัญกับการกระจายรายไดเขาควบคูกับการระดมทุนเขาสูสังคม
โดยมีองคประกอบที่สําคัญอันประกอบไปดวย

         (1)   ในการพัฒนาตองใหความสําคัญกับทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาทางการเกษตร
         (2) การใหความสําคัญตอการพัฒนาชนบท เพื่อยกมาตรฐานความเปนอยูโดยการ

สงเสริมใหมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและการใหบริการเสริมตางๆของรัฐเชน การหาตลาด
การสื่อสาร การคมนาคมเปนตน

        (3)   การใหความสําคัญเปนพิเศษตอเทคนิคการผลิตที่ใชแรงงานมากกวาทุน การ
ประหยัดและการใชเทคโนโลยีพื้นบาน

        (4)  การควบคุมประชากรใหมีจํานวนที่สามารถเพิ่มคุณภาพไดอยางเต็มที่ทั้ง
คุณภาพของจํานวนประชากร ความยากจน การวางงานจะมีความสัมพันธกันโดยตรง
                     (5)  การกําหนดกลุมประชากรที่ยากจน เพื่อหาแนวทางในการกระจายรายไดและ
การพัฒนาไดตรงจุด

         (6)  การปรับปรุงเรื่องโอกาสใหกลุมคนยากจนเพื่อใหเขาถึงบริการจากรัฐ
     4)  ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)  เปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่มุง

ใหความสําคัญของความทันสมัยในเชิงการผลิต การลงทุนโดยใชกรรมวิธีเครื่องมือ ที่มีประสิทธิ
ภาพสูง เชนการนําเครื่องจักรกลขนาดใหญเขามาใชในการผลิต การมีโรงงานขนาดใหญ คนงาน
จํานวนมาก มีอัตราการขยายตัวของอาคารที่ทันสมัย หรือตึกขนาดใหญ ประชาชนมีเครื่องมือ 
เครื่องใชที่มีความทันสมัยสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน ซึ่งกระบวนการดังกลาวตองกอใหเกิด
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ระบบอุตสาหกรรม การขยายความเปนเมือง เนนการพัฒนาทางวัตถุเปนสําคัญมีการกําหนดเปา
หมายการพัฒนาไปในเชิงปริมาณ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาความทันสมัยนี้ มีความสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจนโดยมีความเคลื่อนไหวใน 3 รูปแบบ คือ

1) การเคลื่อนไหวทางกายภาพ คือการนําเอาสิ่งใหมๆหรือของใชที่ทันสมัยเขามา
ใชในชีวิตประจําวัน

2) การเคลื่อนไหวทางจิต เปนการเคลื่อนไหวทางคานิยม รสนิยม ความรูสึกนึก
คิดที่กาวไกลออกไปจากสภาพความเปนจริง การที่มีแนวคิดในการใชความฟุงเฟอในชีวิต

3) การเคลื่อนไหวทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม หรือทาง
เศรษฐกิจ การมีการศึกษาสูงขึ้น มีความรูความสามารถมากขึ้น ระดับในสังคมก็สูงขึ้น
               กลาวโดยสรุปความสําคัญของทฤษฎีทั้งการบริหารองคการ การพัฒนาองคการ การ
บริหารยุคใหม การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ถือเปนสิ่งจําเปนที่ผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจตองมี
ความรู และนําไปประยุกตปรับใชในบริบทขององคการ เพราะความจําเปนในการเติบโตขององค
การ องคการที่อยูนิ่งคือองคการที่ไมมีการเคลื่อนไหวถือไดวาเปนองคการที่ตายแลว ขณะที่องค
การหยุดนิ่ง แตองคการอื่นมีการเคลื่อนไหว มีการพัฒนา ก็ยอมตองไดเปรียบ เพราะสังคมโลกทาง
การบริหาร การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กับทั้งพัฒนาการของระบบเทคโนโลยีมี
การขยายตัวอยางสูง รวดเร็ว ไรทิศทาง สลับซับซอน ผูที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาเทานั้นคือผู
ที่อยูในโลกของธุรกิจได

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

              การศึกษาเรื่อง  ความตองการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เปนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่ยังไมปรากฏ
พบวามีผูใดทําการศึกษาวิจัยมากอน แตผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่มีความสัมพันธใกลเคียงหรือ
เกี่ยวของกับการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
                 วีรวรรณ  ติยะศิริตานนท  (2542 : ก) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานทรัพยากร
มนุษยในองคการธุรกิจขนาดยอม:กรณีศึกษา บริษัท สหสินไทย คาวัสดุกอสราง จํากัด จากการ
ศึกษาพบวา องคการธุรกิจขนาดยอมที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในระยะเวลาของ
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเปนเพราะมีความสามารถในการบริหารการจัดการดานบุคลากรใน
องคการโดยเนนเรื่องของการจัดสรรคนเขามาทํางานใหไดคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับ
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หนวยงาน และระบบการคัดเลือก การประเมินผล และการพัฒนาที่ดี อันจะนําไปสูประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ทําใหงานเกิดคุณภาพและนําไปสูความสําเร็จขององคการ
                ปณิธิ  อุทัยรัตน  (2543 : 57)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรขนาดกลางและขนาดยอมตอวิกฤติเศรษฐกิจ ป 2540 จากการศึกษาพบวาผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจคือดานการตลาด การผลิต การเงิน การบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะดานการตลาดที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอการอยูรอดของธุรกิจ เพราะปริมาณการ
จําหนายสินคาลดลง ทําใหกระทบตอทุนในการผลิตและความสามารถในการแขงขันลดลงโดยจะ
เปนผูประกอบการที่จําหนายสินคาในประเทศ ดังนั้นผูประกอบการจําตองมีการปรับตัวในดานกล
ยุทธตอผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารงานบุคคล

    จิตรา  เหลืองออน (2543 : 73-74)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสนับสนุนดานการเงิน
แกผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมพบวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมโดยเฉพาะประเภทธุรกิจการคา ที่เร่ิมตนการทําธุรกิจในลักษณะการเปนแบบเถาแกมากอน
ทําใหการดําเนินงานและการจัดการดานตางๆขาดมาตรฐาน การดําเนินงานทําอยางไมมีแบบแผน
ที่ชัดเจน ไมมีการควบคุมอยางมีระบบสงผลใหไมมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และระบบ
การบัญชีจึงขาดขอมูลงบการเงินที่นาเชื่อถือจึงทําใหเกิดปญหาในการขอรับการสนับสนุนดานการ
เงินจากทางภาครัฐ นอกจากนี้ยังพบอีกวาการขาดสภาพคลองทางการเงินถือเปนอุปสรรคอยาง
มากตอการพัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากทุนนับเปนปจจัยในการดําเนินงานและ
พัฒนาทั้งทางดานการบริหารการจัดการ การตลาด หรือเทคโนโลยีการผลิตเปนตน

     ลัดดาวัลย  วัฒนเสถียร  (2543 : 225)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการใชประโยชนและ
ความพึงพอใจขอมูลขาวสารจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม จากการศึกษาพบวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปดรับ
ขอมูลขาวสารดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่เผยแพรทาง
รายการโทรทัศนนอยกวาการไดรับขอมูลขาวสาร  จากทางวิทยุและหนังสือพิมพ  ทั้งนี้เพราะผู
ประกอบการมักไมมีเวลาดูรายการโทรทัศน ดานของประเภทการรับขอมูลขาวสารพบวาผูประกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สนใจทางดานขาวสารเบื้องตนทั่วไปมากที่สุด ซึ่งขอมูล
ขาวสารดานการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ การประหยัดพลังงาน กฏหมายที่เกี่ยวของ การรักษา
คุณภาพของสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการดําเนินกิจการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลับไดรับความสนใจนอยกวา
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                พรสุดา  กีฑา (2545: ก)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจและเจตคติของ
นายจางในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอกฏหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา
พบวาผูบริหารงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องของกฏหมายคุมครองแรงงาน เพราะขาดแคลนเรื่องของทุน เวลา และทรัพยากร
บุคคล ที่มีความรูความเขาใจในกฏหมายแรงงาน กับทั้งขอจํากัดทางความสามารถในการใชจาย
สําหรับบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่จะจัดจางเขามาทํางานในหนาที่

  กลาวโดยสรุป ความตองการในการพัฒนาประเทศของประเทศไทยในชวงกอนป
พ.ศ.2540 หรืออาจกลาวไดวากอนที่จะเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ ที่อาศัยการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ โดย
รัฐบาลหวังวาจะมีการนําวัตถุดิบภายในประเทศมาใชอยางเหมาะสมและคุมคา ประกอบดวย
ความตองการใหประชากรในประเทศมีรายได มีงานทําโดยประชาชนไดหันเขาสูระบบการทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม แตการพัฒนาประเทศในแนวทางดังกลาวกลับมิไดสรางรากฐานความมั่น-
คงทางการเจริญเติบโต เพราะเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจหลังป พ.ศ.2540 เปนตนมา
สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญตาง ๆ ตางก็ประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
การเงินจนตองมีการปดกิจการ หรือปรับลดกําลังการผลิต นั่นคือการลดการจางแรงงานลง อันสง
ผลใหเกิดปญหาการวางงาน หรือบางสถานประกอบการที่สามารถอยูไดตางก็ตองเรงพัฒนา ปรับ
ปรุงองคการทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจมีความสามารถดํารงอยูตอไปได การขับเคลื่อนทางธุรกิจที่ผานองค
การขนาดใหญเปนไปอยางยากลําบาก รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่มีขนาด
ไมใหญนัก ซึ่งสามารถดําเนินการไดดวยทุนจดทะเบียนที่ไมมาก และประการสําคัญคือ สามารถ
สรางองคกรธุรกิจไดโดยมีผูประกอบการตั้งแต หนึ่งคนขึ้นไป และมีความคลองตัวสูง สามารถสราง
มูลคา และรายไดพัฒนาไปไดในระดับการผลิต การใหบริการในระดับการสงออกไปยังตางประเทศ
ประกอบกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง กระจายไปไดยังทุกทองที่ในภูมิภาคของประเทศ อัน
เปนการเปลี่ยนแปลงระบบจากการที่ประชาชนในประเทศแตเดิมเคยเปนผูบริโภค ไดหันกลับมา
เปนผูผลิต มีการสรางงานใหเกิดขึ้น เกิดระบบการกระจายรายได ซึ่งถือไดวาเปนพื้นฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศใหมีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ

    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการประยุกตแนวความคิด
ทรรศนะตางๆ ของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อันจะเปนการสง
ผลตอการศึกษาวิจัยเรื่องความตองการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะทางประชากร
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อันไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาดําเนินการ ประเภทกิจการ และขนาดของธุรกิจ ตอความ
ตองการในการพัฒนาศักยภาพทางดานการเพิ่มสมรรถนะการจัดการเชิงกลยุทธและการตลาด
ดานการจัดการผลิต  ดานความสามารถการบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน  ดานนโยบาย
และการ สงเสริมของรัฐบาลและดานการใหคําปรึกษาแนะนําดานขอมูลของผูประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร




