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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (Small and Medium
Enterprise) ของไทยในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบนั 2) ให้ขอ้ คิดเชิงนโยบาย
แก่ภาครัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของไทย และ 3) ให้ข้อคิดแก่นักวิจัยในการเผยแพร่ผล
งานวิจยั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจ SMEs ของไทยให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ โดยการน�ำ
เสนอเนื้อหาในบทความนี้ประกอบไปด้วย ธุรกิจ SMEs สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน การบริหาร
จัดการธุรกิจปัญหาการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและแนวทางแก้ปัญหาส�ำหรับผู้
ประกอบการ SMEs ของไทย ภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี การเผยแพร่บทความนี้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ มอบองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ
ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ของไทย ใช้เป็นข้อคิดส�ำหรับปรับแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจเสียใหม่เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของภาครัฐบาล ตลอดจนการน�ำไปใช้เป็นพื้น
ฐานในการทบทวนวรรณกรรมส�ำหรับการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในอนาคตทีม่ งุ่ เน้นการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง
ค�ำหลัก: ธุรกิจ SMEs การบริหารธุรกิจ SMEs การจัดการธุรกิจ SMEs
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Abstract
This article aims 1) to educate entrepreneurs of SMEs in Thailand in doing business
under the real current situations, 2) to propose to the government the supporting policy
for Thai SMEs, and 3) to advice the researchers in publicizing their reports related to the
SMEs in order to reach the target groups more thoroughly. The contents of this article
cover the SMEs, the real current situations, the business management, problems of Thai
business operators in running SMEs, and guidelines for solving the SME problems under
the real current situations.
Nevertheless, the dissemination of this article could be very useful to SME people
in giving them a body of knowledge for business management, using the ideas for
restructuring the businesses so as to be strong and sustainable, and then participating in
the state policy as well as using it as a basis for literature review for future workshop with
an aim to really help the community enterprises.
Keywords: SMEs Thailand, SMEs Administration, SMEs Management
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บทน�ำ
จากภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่
พื้นฐานระบบเศรษฐกิจของธุรกิจ SMEs ไม่แข็งแรงพอ และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งส่ง
ผลต่อความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนชาวต่างชาติ ขณะทีป่ จั จัยภายนอก ได้แก่ การทีป่ ระเทศไทยพึง่ พาการ
ส่งออกเป็นช่องทางสร้างรายหลัก (กระทรวงพาณิชย์, 2558) และสิ่งที่เป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ในกลุ่มยูโรโซน (European Union: EU) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ต่อเนื่องยาวนานถึงปี ค.ศ.
2016 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) หรือระหว่างช่วง พ.ศ. 2552 – 2559 เหตุการณ์นี้
ส่งผลกระทบเชิงลบตามมาต่อระบบเศรษฐกิจโลกรวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยภาวะ
เศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงชะลอตัวและซึมลงอย่างต่อเนื่องท�ำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ต้องด�ำเนินธุรกิจอย่างยากล�ำบากและหลายกิจการไม่อาจต้านทานต่อผลกระทบเหล่านีไ้ ด้และต้อง
ปิดกิจการลงในที่สุด สิ่งเหล่านี้สะท้อนผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจของไทยจากตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่ไม่ดีนัก
เป็นเรือ่ งน่าเศร้าเมือ่ ธุรกิจได้รบั ผลกระทบเชิงลบ กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs
จะได้รบั ผลกระทบหนักกว่าอีกทัง้ ประกอบธุรกิจเพือ่ การด�ำรงชีพเป็นวัตถุประสงค์หลัก ต้องรับผิดชอบ
ความเป็นอยู่ของลูกจ้างและพนักงาน โดยการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่มุ่งหวังสร้างความมั่งคั่ง
เหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยก็คอยให้ช่วยความเหลือและสนับสนุน สร้างความ
เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ล�ำบากไปได้ ซึ่งจ�ำเป็นอย่างมากที่
จะต้องให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการส�ำหรับปรับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ของไทยเสียใหม่
เสริมทัพก�ำลัง สร้างความพร้อมก่อนแจ้งเกิดและคงอยู่ในตลาด

ธุรกิจ SMEs
Small and Medium Enterprises (SMEs) เป็นการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการค้าที่เป็น
เอกชน ขนาดของธุรกิจ (Business size) นั้นจัดอยู่ในขนาดกลางและขนาดเล็กหรืออาจเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งมีลักษณะการด�ำเนินกิจการค้า 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิต ด้านการขายสินค้า (ขายส่งและขายปลีก) และด้านการให้บริการโดยหลักเกณฑ์ที่ใช้จำ� แนก
ขนาดธุรกิจตาม พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 จะใช้ 2 หลักเกณฑ์ใน
การจ�ำแนก คือ จ�ำนวนพนักงาน และเงินลงทุน โดยที่ (กรมสรรพากร, 2559)
ธุรกิจขนาดเล็ก จ�ำนวนคน ไม่เกิน 50 คน
เงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท
		 ยกเว้นค้าปลีก จ�ำนวนคนไม่เกิน 15 คน
เงินลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาท
ธุรกิจขนาดกลาง จ�ำนวนคน ไม่เกิน 200 คน
เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท
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		 ยกเว้นค้าปลีก จ�ำดีนวนคนไม่เกิน 30 คน
เงินลงทุนไม่เกิน 60 ล้านบาท
ยกเว้นค้าส่ง จ�ำนวนคนไม่เกิน 50 คน		
เงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท
ทั้งนี้ธุรกิจ SMEs ถือได้ว่าเป็นรากฐานส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ช่วยสร้างรายได้ท�ำให้
เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้ไปสูป่ ระชาชนในชุมชนโดยเฉพาะกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยในสังคมไทย
ดังนั้นSMEsจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง แม้วันนี้จะเป็นเพียงธุรกิจเล็ก ๆ แต่การเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่
ยืนได้อย่างมั่นคงแล้วจะสามารถก้าวขยับไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Large size) ได้ในวันข้างหน้าซึ่งจะ
ช่วยสร้างมูลค่าการค้าจ�ำนวนมหาศาล ส่งผลเชิงบวกต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชน
ภายในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้ำทางรายได้และลดปัญหาความยากจน
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับ SMEs ของไทยโดยการส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
การลงทุนในธุรกิจ SMEs ก�ำหนดแผนส่งเสริม SMEs ทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ด�ำเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 ฉบับที่ 2 ด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 และฉบับที่ 3 ด�ำเนิน
การระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 (จิรพันธ์ สกุณา และวีระพงศ์ มาลัย, 2553) ตลอดจนมีการก�ำหนด
พระราชบัญญัติ (พรบ.) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และ พ.ศ.
2548 รายละเอียดส่วนหนึง่ ใน พรบ. นี้ ได้กล่าวถึงข้อบังคับการจดทะเบียนจัดตัง้ การแจ้งด�ำเนินกิจการ
และการเลิกกิจการเอาไว้ด้วย นั่นหมายความว่าหากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องการน�ำธุรกิจของ
ตนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความจ�ำเป็นจะต้องจดทะเบียนการค้า อีกทั้งเมื่อด�ำเนินธุรกิจแล้วประสงค์จะ
เลิกกิจการก็จ�ำเป็นจะต้องจดทะเบียนเลิกกิจการให้ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการจ�ำนวนไม่น้อย
ทีย่ งั ขาดองค์ความรูแ้ ละไม่ทราบวิธปี ฏิบตั วิ า่ จะต้องด�ำเนินการอย่างไร ติดต่อหน่วยงานใด ซึง่ อาจท�ำให้
ผู้ประกอบการมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยุ่งยากและเพิ่มภาระ จึงอาจละเลยและไม่ให้ความส�ำคัญ โดยหารู้
ไม่ว่าการน�ำธุรกิจของตนเข้าสู่ระบบนั้นจะส่งผลดีตามมามากมายอย่างไรก็ดี การด�ำเนินธุรกิจนั้นไม่ใช่
เรื่องง่ายแม้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จะมีนวัตกรรมในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด มี
ความคล่องตัวในการท�ำงาน ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วส�ำหรับจัดการกับปัญหาภายใต้สถานการณ์ตา่ ง ๆ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสภาวการณ์ของการด�ำเนินธุรกิจนั้นแวดล้อมไปด้วยความเสี่ยง (Risk) หาก
จัดการและรับมือได้ไม่ดีพอนั่นหมายถึงธุรกิจอาจเผชิญความล้มเหลว ด้วยเหตุนี้อาจท�ำให้ผู้ประกอบ
การหลายรายเกิดความรูส้ กึ ทัง้ กล้า และกลัว อีกทัง้ โดยธรรมชาติของธุรกิจขนาดเล็กทีม่ กั จะพบปัญหา
ด้านความเปราะบางทางการเงินเป็นประเด็นส�ำคัญ

สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน
สถานการณ์การค้าในปัจจุบนั แม้จะอยูใ่ นช่วงชะลอตัว แต่ผปู้ ระกอบจ�ำนวนมากก็พยายามปรับ
กลยุทธ์ธุรกิจและเพิ่มความสามารถเพื่อปรับปรุงการแข่งขันในตลาดที่ผันผวน ในโลกแห่งความเป็น
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จริงการท�ำธุรกิจนั้นบริษัทไม่สามารถอยู่ได้โดยล�ำพัง ต้องสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจที่คอยให้
ความช่วยเหลือระหว่างกัน และในแต่ละปีก็มีธุรกิจใหม่คู่แข่งใหม่เกิดขึ้นมากมายขณะที่ก็มีบางส่วน
ปิดตัวลง ซึง่ อย่างหลังก็คงไม่มผี ปู้ ระกอบการรายใดอยากให้เกิดขึน้ กับตนเอง ธุรกิจขนาดใหญ่แข่งขัน
รุนแรงและการล้มลงของธุรกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่หลาย
ประเทศ และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่บริษัทได้สูงถึง 2,000 บริษัท เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่
มีผู้เล่นในโซ่อุปทาน (Supply Chain) Tier 1, 2, 3 จ�ำนวนมากทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก (หรือ SMEs)
จากรายงานข่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 มีข่าวเชิงลบด้านธุรกิจค่อนข้างมากเช่น 1)
บริษัทโตโยต้า(Toyota) ด�ำเนินนโยบาย “จากกันด้วยใจ” เปิดให้ลูกจ้างเหมาค่าแรงสมัครใจลาออก
และจะได้รับเงินพิเศษและค่าชดเชยตามอายุงาน และลดก�ำลังผลิต 70% 2) บริษัทฮอนด้า (Honda)
เพิ่มวันหยุดยาวในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม 2559 มีวันหยุดติดต่อกัน 10
วัน และหยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดก�ำลังผลิต 50% 3) บริษัทนิสสัน (Nissan)
เตรียมปลดพนักงานออกชุดเเรก และลดการผลิตลง 20% 4) มิตซูบชิ ิ (Mitsubishi) เจอวิกฤตร้ายแรง
ครั้งที่ 2 ในรอบทศวรรษ ยอดขายตกฮวบฮาบ ชื่อเสียงพังเสียหายยับเยินอาจถึงขั้นขายกิจการ จาก
การออกมายอมรับว่าได้โกงผลทดสอบรถประหยัดน�้ำมัน ย้อนหลังไปราว 25 ปี และ 5) บริษัทเจน
เนอรัล มอเตอร์ส (General Motors: GM)เตรียมปรับองค์กร ให้พนักงานสมัครใจลาออก 30% โดย
ภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนถึงความซบเซาของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผล
กระทบทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจ SMEs อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเหตุการณ์เลวร้ายนี้อาจอยู่ยาว
ไปอีก 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ที่แข็งแกร่งจะยังคงอยู่รอดได้โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รายงาน
การเติบโตของรายได้และก�ำไรที่แข็งแกร่งในปี 2559 ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกพร้อมกับประเมินว่าการ
บริโภคของกลุม่ คนทีม่ รี ายได้ระดับกลางถึงต�ำ่ จะเริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ ในครึง่ หลังของปี 2559 แม้วา่ ครึง่ ปีแรก
ในปี 2559 ตัวเลขก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะลดลง 0.24% ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคอยู่ที่ 74.4% ดัชนีความเชื่อมั่นภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 63.8 % ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
-1.05 % และรายได้รัฐบาล 257.01 พันล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น มีปจั จัยลบจ�ำนวนมากทีส่ ามารถส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ SMEs
และนักวิชาการส่วนใหญ่รู้ดีถึงปัญหาเหล่านี้เพราะจากการสืบค้นจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai
National Research Repository: TNRR) ในปี 2558 พบว่า มีงานวิจัยมากกว่า 43 เรื่อง ที่ทำ� การ
ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs (คลังข้อมูลงานวิจัยไทย, 2558) แต่ข้อค้นพบจากงานวิจัยเหล่านี้ ไม่ได้
ถูกเผยแพร่เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ กลุม่ เป้าหมายมากนัก เพราะหากมีการน�ำไปใช้จริงโดยการให้ความ
รู้แก่ผู้ประกอบการSMEsผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของของผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนคงไม่
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สะท้อนเป็นหนี้เสียของธนาคารที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดปี 2559 จากการที่ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อ SMEs
และสินเชื่อบุคคลไปแล้วนั้น (Country Group Securities, 2016) และ SMEs หลายแห่งได้ปิดตัว
ลง ซึง่ สร้างความเสียหายแก่ระบบฐานรากของเศรษฐกิจไทยดังนัน้ สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบนั
บีบให้ผู้ประกอบการ SMEs จ�ำเป็นต้องปรับตัว ปรับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs เพื่อความ
อยู่รอด

การบริหารจัดการธุรกิจ
การบริหาร (Administration) คือการใช้ศิลปะให้ผู้ปฏิบัติทำ� งานร่วมกับผู้อื่นหรือให้ทำ� สิ่ง
ต่าง ๆ ให้ผ่านลุล่วงเป็นผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารไม่จำ� เป็นต้องลงมือปฏิบัติเองทั้งนี้
ผู้บริหารต้องใช้ศาสตร์องค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่หลากหลาย
ทัง้ ความรูใ้ นสาขาวิชาชีพ สังคม สิง่ แวดล้อม จิตวิทยา ภาวะผูน้ ำ� การบริหารความสัมพันธ์เพือ่ ประโยชน์
ในการบริหาร โดยใช้บุคลากร ทรัพยากร การจัดระบบระเบียบ กระบวนการบริหารงานและจะต้องมี
การสั่งการควบคุม ก�ำกับติดตามดูแล น�ำหลักการที่วางไว้สู่การลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์ประกอบ
ของการบริหาร มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมาย ซึง่ จะเป็นตัวช่วยก�ำหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์
การท�ำงานให้มีความชัดเจน 2) ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุการจัดการ วิธีการ และ
เครื่องมือ และ 3) รูปแบบการบริหารและแม้ว่าความสามารถในการบริหารแม้จะจับต้องไม่ได้แต่ทรง
พลัง วัดความเก่งของผู้บริหารได้จากคุณภาพและผลส�ำเร็จของงาน นักบริหารต้องค�ำนึงผลกระทบที่
อาจเกิดในหลายด้านและให้ความส�ำคัญกับการตลาด อีกทั้งจะต้องบริหารงานอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน จัดองค์กร จัดตัวบุคคลอ�ำนวยการ ประสานงาน รายงานผล และ
จัดสรรงบประมาณ
ขณะที่ การจัดการ(Management) คือ กระบวนการท�ำงานหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ให้องค์กรหรือธุรกิจส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยการใช้ทรัพยากร คน เทคโนโลยี
ท�ำงานร่วมกันอย่างที่จะเชื่อมั่นได้ว่าจะท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยแนวทางการจัดการ ประกอบด้วย
ขั้นตอน 1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3) การบังคับบัญชาสั่งการ 4) การประสานงาน 5) การ
ด�ำเนินงาน (มักเป็นขั้นตอนที่ถูกมองข้าม)และ6) การควบคุม ซึ่งผู้บริหารจะใช้ขั้นตอนเหล่านี้เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญ ผนวกเข้ากับทักษะ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ของผูบ้ ริหารเพือ่ ขับเคลือ่ นงาน
ให้การจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม การจัดการต้องใช้ทั้งศาสตร์ความรู้และศิลปะ
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กรธุรกิจ เพือ่ ผลการด�ำเนินงานทีม่ กี ำ� ไรและธุรกิจด�ำเนินต่อไปได้
และแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีเป้าหมายหรือปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่แตกต่างกัน ก็ไม่ใช่ข้อจ�ำกัดของการ
ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการจัดการระหว่างกัน จากรุน่ สูร่ นุ่ เพือ่ ประยุกต์เอาความรูม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์
เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละองค์กรโดยผูจ้ ดั การมีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในการสร้างความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการการตัดสินใจในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา จัดสรรทรัพยากรในองค์กร
และการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี ดังนั้นผู้จัดการที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ 1) มีความรู้ด้านการบริหาร
2) มีภาวะผู้น�ำ 3) มีความฉลาดทางอารณ์ 4) มีความคิดสร้างสรรค์และ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
นอกจากนีผ้ จู้ ดั การยังจ�ำเป็นต้องมีทกั ษะทางความคิด ทักษะในการประสานงาน และทักษะในการปฏิบตั ิ
แบ่งการจัดการได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น อย่างไรก็ตาม มีนกั วิชาการหลาย
รายมีความเห็นต่าง บางรายกล่าวว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” มีความหมายเหมือนกันสามารถ
ใช้แทนกันได้ และมักจะใช้รวมกันคือ “การบริหารจัดการ” แต่การน�ำไปใช้นั้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับบริบทของแต่ละองค์กร ขณะที่นักวิชาการบางรายกล่าวว่า การบริหารและการจัดการนั้นแตกต่าง
กัน โดยที่ “การบริหาร” เป็นการด�ำเนินงานหรือปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภาครัฐบาล ส่วน “การจัดการ”
ใช้ในหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค�ำกล่าวนี้
โดยสรุป การบริหารและการจัดการ มีความหมาย องค์ประกอบ และกระบวนการที่
แตกต่างกัน แต่ทงั้ สองมีเป้าหมายเดียวกันคือเพือ่ การด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ ดังนัน้ ทัง้
สองจึงถูกน�ำมาใช้ควบคู่กันเป็น “การบริหารจัดการ” และสามารถน�ำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้
กับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล องค์กรธุรกิจ หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจ�ำวัน เช่น การ
บริหารจัดการองค์กรภาครัฐ การบริหารจัดการธุรกิจ หรือการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัว เป็นต้น
อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์ความเป็นจริงของการด�ำเนินธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ
จะต้องเรียนรู้ทักษะในการบริหารการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานเบื้อง
ต้นที่จ�ำเป็น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงง่ายและตลาดที่ผันผวน
อนึ่ง นอกเหนือไปจากความอยู่รอดหากต้องการให้มั่นคง เติบโต และก้าวไปไกลกว่าจ�ำเป็นต้อง
ใช้ทักษณะการบริหารจัดการขั้นสูงผสานกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับปัญหาในการ
ด�ำเนินธุรกิจ SMEs ที่มีอยู่รอบด้าน

ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ของไทย
ถ้าชี้ประเด็นปัญหาของธุรกิจ SMEs ด้วยการประเมินผลย้อนกลับ (Backward Chaining)
โดยใช้ตัวชี้วัดวิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ของ Kaplan and Norton สามารถระบุปัญหา
ธุรกิจ SMEs ของไทย ได้ดังนี้
1 ปัญหาด้านการเงิน (Financial) จ�ำแนกเป็นรายประเด็น ดังนี้
		
●
ขาดความแข็งแกร่งด้านการเงิน กล่าวคือมีเงินสด เงินส�ำรองและสภาพคล่องน้อย
มาก ดังนั้นเมื่อได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบรุนแรงถึงขั้นต้องปิดกิจการ ตัวอย่างเช่น
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วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 กลุ่มผู้ประท้วงชุมนุมและปิดเส้นทางสัญจร เกิดความ
รุนแรงท�ำให้ผู้คนหวาดกลัว กังวลเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อธุรกิจ SMEs
พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าไม่ได้ ยอดขายลดลง หรือแม้แต่เหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดน�้ำท่วมใหญ่ใน
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท
สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ส่งผลให้โรงงานการผลิตหลายแห่งถูกน�ำ้ ท่วม ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รายใหญ่อนั ดับสองของโลก มีสดั ส่วนการผลิตไม่นอ้ ยกว่า 25%
และธุรกิจจ�ำนวนมากเสียหายหนักและปิดตัวลง (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2558)
●
ไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินธุรกิจ SMEs จ�ำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่
ในระบบและกลุ่มที่อยู่นอกระบบ กล่าวคือ 1) กลุ่มที่อยู่ในระบบ คือ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จด
ทะเบียนการค้าถูกต้องซึ่งเป็นการระบุตัวตน มีหลักฐานการค้าและประกอบธุรกิจจริง ยืนยันตัวบุคคล
และตรวจสอบได้ การมีประวัตเิ หล่านีส้ ง่ ผลดีตอ่ การยืน่ กูเ้ งินจากธนาคารในประเภทสินเชือ่ ธุรกิจ SMEs
และ 2) กลุ่มที่อยู่นอกระบบ กลุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับกลุ่มที่ 1 ธนาคารจะปฏิเสธการสนับสนุนทาง
ด้านการเงินเมื่อยื่นกู้สินเชื่อ SMEs ท�ำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนไปยื่นกู้สินเชื่อส่วนบุคคล
แต่น�ำเงินที่ได้ไปใช้ด�ำเนินธุรกิจ สิ่งที่ตามมาคือ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้แบบ SMEs นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการค้าบางกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน บางส่วนต้องยืมเงินสร้างหนีน้ อก
ระบบเพื่อน�ำมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจส่งผลให้ต้นทุนการด�ำเนินงานนั้นเพิ่มสูงขึ้น และสร้างปัญหา
อื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
●
ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ไม่ท�ำบัญชีเบิกจ่ายหรือควบคุมการใช้เงิน โดยเฉพาะธุรกิจ
SMEs แบบครอบครัว เบิกเงินที่ได้จากการค้าขายน�ำไปซื้อของใช้ส่วนตัวตามที่ชื่นชอบซึ่งอาจท�ำให้
เงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจนั้นรวนได้ (Be Provocative) ตัวอย่างมีให้เห็นมาแล้วดังค�ำพูดที่ว่า
“SMEs ขายเก่งแต่เจ๊งเพราะเจ้าของไม่ทำ� บัญชี”
2 ปัญหาด้านลูกค้า (Customer) จ�ำแนกเป็นรายประเด็น ดังนี้
		
●
ไม่ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าอย่างดีพอ นัน่ หมายถึงการละเลยในเรือ่ งการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการรักษาลูกค้าเก่า
และขยายฐานลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเช่น ร้านขายเสื้อผ้าบางแห่งเมื่อขายสินค้าได้แล้วมักเข้าใจว่าตนได้
จบภาระงานแล้ว เสมือนเป็นการขายขาดในครั้งเดียว โดยไม่สนใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้ มีบาง
กรณีลูกค้าซื้อเสื้อผ้าไปแล้วไม่สามารถสวมใส่ได้เนื่องจากคาดการณ์ขนาด (Size) ผิดพลาดซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้ขาย และเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงลูกค้ารายเดิมได้เดินทางกลับมายังร้านเพื่อขอ
เปลีย่ นสินค้าโดยสินค้ายังคงอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทกุ ประการ ค�ำถามคือ “จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าผูข้ ายปฏิเสธ
การให้เปลี่ยนโดยอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของตน แล้วลูกค้าจะรู้สึกอย่างไรจากการแสดงน�้ำใจของผู้ขาย
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ในครั้งนี้” ยิ่งถ้าลูกค้าเคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่เป็นร้านค้าอื่นที่ผู้ขายยิ้มรับและยินยอมให้
ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าอย่างเต็มใจ สิ่งนี้จะตอกย�้ำความรู้สึกแย่ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
●
ไม่ให้ความส�ำคัญกับซัพพลายเออร์ ผู้ประกอบการ SMEs บางแห่งคิดไปเองว่า
ซัพพลายเออร์จะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาตน เพราะตนมีอ�ำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยอาจสั่ง
ซือ้ จากซัพพลายเออร์ A ซัพพลายเออร์ B หรือจากหลากหลายซัพพลายเออร์ (Multiple Suppliers)
ด้วยความคิดนี้ท�ำให้ไม่สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship
Management: SRM) อย่างใกล้ชิดท�ำให้ขาดมิตรแท้ในการด�ำเนินธุรกิจและอาจสูญเสียโอกาสที่พึง
ได้รับความช่วยเหลือจากมิตร เช่น วัตถุดิบคุณภาพ ความซื่อสัตย์จริงใจ หรือส่วนลดราคาพิเศษ
3 ปัญหาด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Processes) จ�ำแนกเป็นราย
ประเด็น ดังนี้
		
●
ปัญหาด้านองค์กร SMEs บางแห่งไม่ได้กำ� หนดโครงการบริหารงานที่ชัดเจน ไม่จัด
ท�ำผังองค์กร ส่งผลให้ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ อ�ำนาจ และความรับผิดชอบของบุคคล อีก
ทั้งไม่ได้ก�ำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ		
●
ปัญหาด้านปฏิบัติการไม่มีการก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ขั้นตอนการสั่งซื้อ
วัตถุดบิ ขัน้ ตอนการผลิตสินค้า ขัน้ ตอนการขนส่งและจัดเก็บสินค้า ขัน้ ตอนการขาย ขัน้ ตอนการบริการ
ลูกค้า เป็นต้น และไม่จดั ท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการบันทึกผลการปฏิบตั งิ านกรณีเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ		
		
●
ปัญหาด้านพนักงาน ไม่ได้ก�ำหนดขั้นตอนการรับสมัครพนักงานที่ชัดเจน การตรวจ
สอบประวัติ การเก็บรักษาประวัติ การแจ้งกฎระเบียบ การก�ำหนดภาระงานและความรับผิดชอบ การ
ก�ำหนดชัว่ โมงท�ำงาน วันหยุด การฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงาน การตรวจสุขภาพและสวัสดิการอืน่ ๆ
●
ปัญหาด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น มีจำ� นวนไม่เพียง
		
พอ ไม่ได้ท�ำบันทึกการใช้งาน และไม่จัดท�ำตารางการซ่อมบ�ำรุงรักษาตามระยะเวลา
		
●
ปัญหาด้านด้านคุณภาพขาดการประเมินคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คุณภาพการ
ผลิต คุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งควรก�ำหนดตัวชี้
วัดในการประเมินคุณภาพที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงานย้อนกลับ (Feedback)
4 ปัญหาด้านการเรียนรูแ้ ละเติบโต (Learning and Growth) จ�ำแนกเป็นรายประเด็น ดังนี้
		
●
ไม่มีเวลาส�ำหรับเรียนรู้สิ่งใหม่กล่าวคือ ไม่พยายามหรือไม่เสียสละเวลาที่จะศึกษา
“ความรูห้ ลักในการด�ำเนินธุรกิจ” และ “ความรูส้ นับสนุนในการด�ำเนินธุรกิจ” สิง่ นีส้ ง่ ผลอย่างมากต่อ
วิสัยทัศน์ในการท�ำธุรกิจ รวมทั้งเป็นที่มาของการท�ำธุรกิจอย่างชาญฉลาด
		
● ไม่อยากโต SMEs บางแห่งด�ำเนินธุรกิจมายาวนานถ่ายโอนธุรกิจจากรุน
่ สูร่ นุ่ มีความ
มั่นคงทางการเงินและธุรกิจ รวมทั้ง “มีความพอเพียง” กล่าวคือ แม้จะมีความสามารถในการขยาย
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SMEs ของไทย: เสริมทัพก�ำลัง สร้างความพร้อมก่อนแจ้งเกิดและคงอยู่ในตลาด 

ธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น แต่เลือกที่จะไม่ท�ำเนื่องจากพอใจในสถานะปัจจุบันที่เป็นอยู่ เมื่อมองในเชิง
เศรษฐกิจความพอเพียงนีจ้ ะท�ำให้ไม่เกิดการจ้างงานเพิม่ ในทางกลับกัน SMEs บางแห่งทีต่ อ้ งการขยาย
ธุรกิจกลับพบว่ามีข้อจ�ำกัดมากมาย
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจทีก่ ล่าวมาข้างต้น แม้อาจยังไม่ครอบคลุมในหลายมิตแิ ต่
ก็เป็นกุญแจส�ำคัญที่น�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของ
ไทย

แนวทางแก้ปญ
ั หาส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ของไทย ภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบนั
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้ทำ� การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาจาก
แหล่งวรรณกรรมที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ร่วมกับข้อมูลผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของ SMEs ที่ประสบ
ความส�ำเร็จแล้ว พบว่า แนวทางในการแก้ไขแก้ปัญหานั้นผู้ประกอบการ SMEs ไทย จะต้อง 1) ปรับ
แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ของไทยเสียใหม่ 2) เสริมทัพก�ำลัง 3) สร้างความพร้อม 4)
ก่อนแจ้งเกิดในตลาด และ 5) การคงอยู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ปรับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ของไทยเสียใหม่
จุดแข็งของธุรกิจ SMEs ไทย คือ ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ มีทักษะและ
ฝีมือที่ดี ขณะที่จุดอ่อนที่เห็นได้เด่นชัด คือ ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Financial Strength) และ
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)และเพื่อก�ำจัดจุดอ่อนนี้ ผู้ประกอบการ SMEs
ไทยจะต้องน�ำธุรกิจของตนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องด้วยการจดทะเบียนการค้า โดยจะต้องโยนความ
รูส้ กึ ทีว่ า่ “การจดทะเบียนการค้าเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก” ทิง้ ไป และเมือ่ นัน้ โอกาสและสิทธิความช่วยทางด้าน
การเงินและการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จะตามมา จ�ำไว้อย่างว่าการท�ำธุรกิจนั้น “เมื่อเปลี่ยนแนวคิด
ทุกอย่างจะเปลี่ยนตาม” และสิ่งสวยงามในการด�ำเนินธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ
● การจดทะเบียนการค้าสามารถด�ำเนินการจดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนการท�ำธุรกิจ
ค้าขายผ่านเว็บไซต์ (พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์) ได้ทกี่ รมพัฒนาการค้า ค่าธรรมเนียม 50 บาท ซึง่ จะต้อง
กรอกเอกสารค�ำขอจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อด�ำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยการ
จดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศทีม่ าตัง้ ส�ำนักงานสาขาในประเทศไทย ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด และ
บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด
อย่างไรก็ดี ตัวอย่างบางส่วนของบุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ที่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์เมื่อประกอบธุรกิจ ได้แก่ 1) ขายสินค้า ที่มียอดขายตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีราคาสินค้า
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เพื่อขาย ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 2) หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม ขายสินค้าที่ผลิตได้ตั้งแต่ 20 บาท
ขึ้นไป มีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 3) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับการบันเทิง 4) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับ 5) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ 7) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559) แต่ก็มี
อาชีพทีย่ กเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน เช่น การค้าเร่ การค้าแผงลอย และการบ�ำรุงศาสนาหรือเพือ่ การกุศล
นอกจากนี้ ยังมีบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ประกอบการค้าที่ไม่จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ
● การยื่นกู้สินเชื่อ SMEs เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นที่ทราบกันดีว่าการท�ำ
ธุรกิจนั้นไม่มีใครจะน�ำเงินเก็บออมส่วนตัวมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมด ส่วนใหญ่จึงพึ่งพาสถาบันการเงิน
เป็นหลัก และส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมและหาแนวทางช่วยเหลือ โดย
มีนโยบายส่งต่อไปยังสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร ให้ปล่อยกู้สินเชื่อส�ำหรับธุรกิจ SMEs ในอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งหลายธนาคารทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจตอบรับนโยบายนี้
และส�ำหรับตัวอย่างหนึ่งของธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้น�ำด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs นอกจาก
จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว (ดังแสดงในภาพที่ 1) ทีมงานศูนย์ธุรกิจ SMEs กสิกรไทย
ยังคอยดูแล ติดตาม ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด เสมือนเป็นผู้ตรวจสอบการท�ำธุรกิจไปในตัว
และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการ SMEs น�ำเงินที่กู้ยืมมานี้ไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งจะไม่ช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจ การติดตามลักษณะนี้สามารถช่วยลดหนี้เสียของ
ธนาคารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น วิธีการนี้จึงเป็นการบีบให้ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องท�ำ
บัญชีการเงินในธุรกิจของตน
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ภาพที่ 1 สินเชื่อ SMEs ธนาคารกสิกรไทย
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย, 2559

ภาพที่ 2 โปรแกรมค�ำนวณสินเชื่อ SMEs ธนาคารกสิกรไทย
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย, 2559
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นอกจากนี้ ธนาคารยังอ�ำนวยความสะดวกด้วยโปรแกรมค�ำนวณสินเชือ่ ผ่านเว็บไซต์ (ดังแสดง
ในภาพที่ 2) ผูป้ ระกอบการสามารถกรอกข้อมูลรายได้ เพือ่ ค�ำนวณวงเงินทีจ่ ะอนุมตั ิ ทัง้ นี้ คุณคุณสมบัติ
ส�ำคัญของผู้กู้คือ ต้องจดทะเบียนการค้า และมีประสบการณ์ทำ� ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งอนุมัติเงินกู้สูงสุด
ถึง 400 ล้านบาท
2) เสริมทัพก�ำลัง
		 ผู้ประกอบการ SMEs จ�ำเป็นต้องสร้าง “เครือข่ายคู่ค้า (Partner)” และหา “พันธมิตร
ทางธุรกิจ (Alliance)” เพื่อเป็นก�ำลังสนับสนุนในการด�ำเนินธุรกิจ สร้างสายป่านธุรกิจให้ยาวขึ้น
ถึงแม้ว่าจุดแข็งของธุรกิจขนาดใหญ่ คือ มีผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน
มีบคุ ลากรทีเ่ ก่งและทรงคุณค่า มีความพร้อมด้านทรัพยากร และมีเครือข่ายธุรกิจกระจายตัวอยูท่ วั่ โลก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจ SMEs ไม่อาจเทียบเคียงศักยภาพเหล่านี้ได้ แต่ก็สามารถที่ให้ธุรกิจขนาด
ใหญ่เป็นตัว “เสริมทัพก�ำลัง” คอยให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่าง SMEs
ด้วยวิธกี ารสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยความสัมพันธ์นแี้ ม้เป็นสิง่ ทีม่ องไม่เห็นแต่จบั ต้องได้ ตัวอย่าง
เคยมีให้เห็นแล้วระหว่าง บิล เกตส์ (Bill Gates) มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ก่อนจะมาเป็นเจ้าของ
ธุรกิจซอฟต์แวร์ชื่อก้องโลกอย่างไมโครซอฟต์ (Microsoft) สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) ผู้ก่อตั้งบริษัท
แอปเปิ้ล (Apple) และบริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) อย่างไรก็ดี การเสริมทัพก�ำลังโดยมีบริษัทขนาดใหญ่
จูงมือ SMEs ดังค�ำกล่าวที่ว่า “เกาะไหล่ยักษ์ใหญ่ ธุรกิจโตก้าวกระโดด” สิ่งนี้เป็นประเด็นส�ำคัญที่ส่ง
ผลให้ SMEs ของไทยจะสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็น
3) สร้างความพร้อม
		 ผู้ประกอบการ SMEs จ�ำเป็นต้อง “เตรียมความพร้อม” และ “สร้างความพร้อม” เพื่อ
การบริหารงานภายในองค์กร และเพิ่มความสามารถที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่
● การบริหารจัดการภายใน โดยจะต้องออกแบบโครงสร้างองค์กร ก�ำหนดผังภาพองค์กร
(Organization Chart) เพือ่ แสดงล�ำดับสายการบังคับบัญชาจัดท�ำคูม่ อื และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เช่น
ถ้าผลิตและจ�ำหน่ายกล้วยตากอบน�้ำผึ้ง หากซัพพลายเออร์ไม่จัดส่งกล้วยน�้ำว้าตามก�ำหนดเวลา
พนักงานจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร หรือลูกค้าแจ้งว่าจ่ายเงินใบละ 1,000 แต่พนักงานงานเห็นเป็น
ใบละ 100 จะต้องแก้ปัญหาอย่างไร เป็นต้น ตลอดจนการจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน ระบบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรภายในองค์กรและ
การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (SRM)
● ความสามารถหยุ่นตัว (Resilience) เป็นความสามารถในการตอบสนองและรับมือ
กับการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด กู้คืนการด�ำเนินงานให้กลับเป็นปกติ ฟื้นตัวจากการถูกรบกวนและกลับ
สู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนสถานะใหม่ที่พึงปรารถนามากขึ้น ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งมากกว่าที่เคย
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โดยเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานกับงานที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง เพื่อความอยู่รอด ปรับตัว
และเติบโต ในการเผชิญกับภาวะการเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงโดยความสามารถหยุน่ ตัวประกอบด้วยความ
สามารถในด้าน การกู้คืน ความแข็งแกร่งทางการเงิน ประสิทธิภาพ และสมรรถนะ นอกจากนี้ยัง
พบว่า SMEs แห่งหนึ่งที่จำ� หน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์ สามารถรอดพ้นจากการที่ต้อง
ปิดการจากเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2554 ด้วยการใช้ความสามารถหยุ่นตัว
(ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2558)
● ความสามารถคล่องตัว (Agility) เป็นความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อความต้องการของลูกค้าที่ผันผวนทั้งในแง่ของคุณภาพ ราคา ปริมาณ และความหลากหลายหรือ
สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะต่อตลาดที่ผันผวนในเวลาที่เหมาะสม ประสานการท�ำงานร่วมกันภายในและ
ภายนอกองค์กร สร้างมิตทิ างกลยุทธ์ทที่ า้ ทายเพือ่ ฉกฉวยโอกาสในการท�ำก�ำไรและบรรลุความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มคุณค่าในสายตาของลูกค้าโดยความสามารถคล่องตัวประกอบด้วยความ
สามารถในด้าน องค์กร โลจิสติกส์ ความไว และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า SMEs
แห่งหนึ่งที่จ�ำหน่ายสินค้างานหัตกรรม มีกลุ่มลูกค้าจ�ำกัดอยู่ในวงแคบ ๆ ท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายสินค้า
ไม่คุ้มกับต้นทุนการด�ำเนินงาน จึงได้ปรับใช้ความสามารถคล่องตัว (Agility) เพื่อความว่องไวในการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยกว้าง ลดต้นทุนการด�ำเนินงาน และเพิ่มยอดขายออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการตลาดออนไลน์ (ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ, 2558)
4) ก่อนแจ้งเกิดในตลาด
		 ก่อนที่สินค้าและบริการจะแจ้งเกิดในตลาดได้นั้น ผู้ประกอบการ SMEs ต้องศึกษาและ
เรียนรูส้ ภาวะตลาดในแบบต่าง ๆ เพือ่ จะได้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต้องตรงกับความต้องการ
ของตลาดได้ ตามหลักการความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) และต้อง
พยายามใช้ความคิดอย่างหนักเกี่ยวกับ “จะท�ำอย่างไรสินค้าของตนจะพลิกกลับมาเป็นตัวน�ำในตลาด
ท�ำอย่างไรจึงจะมีโอกาสขายท�ำก�ำไรได้อย่างต่อเนื่องในวันที่ตลาดมีอาการซึมลง” ซึ่งค�ำตอบ คือ ต้อง
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแบรนด์ (ยี่ห้อ/ตราสินค้า) ที่แข็งแรงเป็นข้อได้เปรียบที่โดดเด่น
มีความน่าจะเป็นสูงมากที่ลูกค้าตั้งใจที่จะซื้อเพราะชอบในตัวสินค้าของแบรนด์ ชื่อเสียงของแบรนด์
จะช่วยปกป้องยอดขายสินค้าไว้ได้ในช่วงเศรษฐกิจขาลง นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความภักดีจากลูกค้า
เป็นตัวชีว้ ดั ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าและยังเป็นมาตรการป้องกันการจัดจ�ำหน่ายทีข่ าดช่วงจากการหยุดชะงัก
และช่วยฟืน้ ยอดขายหลังจากนัน้ การส�ำรวจอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ พบว่า การรักษาลูกค้าทีม่ อี ยู่ จ�ำนวน
5-7 ครั้ง สามารถท�ำก�ำไรได้มากกว่าการดึงดูดลูกค้าใหม่ 1 ครั้ง ดังนั้น ความภักดีของลูกค้าจึงเป็น
ปัจจัยบ่งชี้ที่ดีสำ� หรับการท�ำก�ำไรในส่วนแบ่งการตลาด (Pugh et al., 2002) นอกจากนี้ ยังต้องอาศัย
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และท�ำการตลาดออนล์ในเชิงรุก ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารผ่านสื่อใหม่ เพื่อต้นทุนการตลาดที่ต�่ำกว่า
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5) การคงอยู่
			 เมื่อย้อนรอยธุรกิจ SMEs ในอดีตพบว่า มีจ�ำนวนไม่น้อยที่เปิดตัวเพียงไม่นานก็ต้อง
ปิดตัวลงจากสาเหตุหลัก คือ ยอดขายทีส่ ง่ ผลให้รายได้สมดุลกับรายจ่าย และเพือ่ ลบล้างอดีตนี้ SMEs
ที่ปรับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจใหม่สามารถ “เปิดตัว-ด�ำเนินภาระกิจ-คงอยู่” ให้องค์กรก้าว
สู่ความเข้มแข็ง (กิจการด�ำเนินอยู่ครบ 3 ปี) และยั่งยืน (กิจการด�ำเนินอยู่ครบ 5 ปี) ได้ โดยหลักการ
ส�ำคัญของด�ำเนินธุรกิจให้คงอยู่ และก้าวสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนนั้น คือ 1) ด�ำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม (Green Idea: GI) เช่น ไม่ใช้สารเจือปนในการผลิต ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก
หรือใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเปินมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) เช่น ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการอาหารกลางวันผู้ยากไร้ โครงการ
ทุนการศึกษา และ 3) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) เช่น การเข้าอบรม
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ปัจจุบนั มีคอร์สอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ ยอยูจ่ ำ� นวนไม่นอ้ ยเรียนรูเ้ กีย่ วกับความรูห้ ลัก
ในการด�ำเนินธุรกิจที่จ�ำเป็นต้องพัฒนา และความรู้สนับสนุนธุรกิจที่ควรจะรู้ นอกจากนี้ ควรพร้อมที่
จะเติบโต ขยายธุรกิจ ขยายสาขา แตกไลน์ธุรกิจหรือแฟรนไชส์ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารโออิชิกับผู้
ผลิตน�้ำจิ้ม SMEs รายหนึ่งที่โออิชิพร้อมจะผลักดันคู่ค้ารายนี้ให้เติบโตและคงอยู่ในธุรกิจร่วมไปกับ
โออิชิ สุดท้ายนี้ หากสามารถเรียนรู้และศึกษาแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management: SCM) ส�ำหรับธุรกิจ SMEs ได้ก็จะเป็นการดีไม่น้อย
		 อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและแก่นักวิจัย ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้
ประกอบการธุรกิจ SMEs ดังนี้

ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและแก่นักวิจัย
1) การก�ำหนดนโยบายของภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ SMEs ของไทยควรน�ำ
ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ตามตัวชี้วัดวิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard)
ได้แก่ ปัญหาด้านการเงิน (Financial) ปัญหาด้านลูกค้า (Customer) ปัญหาด้านกระบวนการภายใน
(Internal Business Processes) และปัญหาด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth) มา
ใช้เพื่อปรับแก้ไขปัญหา
2) การเผยแพร่ผลงานวิจัยของธุรกิจ SMEs นักวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นการเผยแพร่ผ่าน
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งอาจไม่ถูกเข้าถึงเป้าหมายผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ดังนั้น ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการจัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ร่วมด้วย
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 ปรับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ

SMEs ของไทย: เสริมทัพก�ำลัง สร้างความพร้อมก่อนแจ้งเกิดและคงอยู่ในตลาด 

บทสรุป
การท�ำธุรกิจ SMEs ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนั้นเผชิญกับปัญหาหลักทั้งทางด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรูแ้ ละเติบโต บทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหารธุรกิจ SMEs
ของไทย คือ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ใหม่จากที่คุ้นเคยเดิม
เรียนรู้การเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เสริมทัพก�ำลัง สร้างความพร้อมก่อนแจ้งเกิด
ในตลาด และให้ธุรกิจนั้นคงอยู่ได้ยาวนาน อย่างไรก็ดี จากองค์ความรู้ในบทความนี้ใคร่ฝากถึงภาค
รัฐบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก�ำหนดนโยบายช่วยเหลือ SMEs ของไทย รวมถึงข้อคิดแก่
นักวิจยั ไทยในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง
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