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ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ัน กิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นเปนแกนหลักสําหรับของ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเปนระบบเศรษฐกิจพื้นฐานท่ีสะทอนสภาพเศรษฐกิจที่แทจริง ดังนั้น บทบาทของ

นักบัญชีจึงยิ่งมีความสําคัญตอ SMEs บทความน้ีแสดงถึงแนวคิดและวิสัยทัศนของทานศาสตราจารยธวัช ภูษิตโภยไคย

ที่เคยถูกนําเสนอผานวารสารบริหารธุรกิจ เมื่อป พ.ศ. 2543 แนวคิดของทานที่เคยเผยแพรไวกวาสิบป ก็ยังคงสะทอน

ภาพแนวคิดเกี่ยวการบัญชีและการจัดการสําหรับ SMEs ที่ทันสมัยอยูเสมอ อันเปนประโยชนและคุณคา เพื่อรําลึกถึง

ศาสตราจารยธวัช ผูมีคุณูปการแกวงการวิชาชีพบัญชีไทย
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For economic system in Thailand, small and medium enterprises (SMEs) are core system of Thai 

economy because they are foundation of economic system which reflects the reality of economy’s condition. 

As a result, an accountant has a highly important role in SMEs. This article demonstrates a concept and 

vision of Professor Thawat Phusadephophya which has been published through the Journal of Business 

Administration since year 2000. His concept which has been published more than 10 years ago still always 

up-to-date about accounting and management for SMEs. His article benefits and has values as well as is 

held in remembrance of Professor Thawat who has been sacrificed his life for Thai Accounting Professions.
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บทความวิชาการ

ศาสตราจารยธวัช ภูษิตโภยไคย ไดใหขอคิดเห็นวา 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เป นเรื่องที่
หลายฝายใหความสําคัญในปจจุบัน และมีปญหาวาจะ
ทําอยางไรให SMEs อยู ไดเชนเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ
การคาและการระดมทุนของ SMEs จําเปนตองไดรับการ
สงเสริมเพ่ือใหสามารถแขงขันไดในระดับหนึ่ง โดยทั่วไปแลว 
ธุรกิจขนาดใหญมักให ความสําคัญกับธุรกิจขนาดใหญ
ดวยกันเองทั้งในดานการคาและการลงทุน SMEs ซึ่งเปน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงถูกมองขามไป ดวยเหตุนี้
ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงตองชวยกันสงเสริมและสนับสนุน 
SMEs

เศรษฐกิจยุคใหมในป ค.ศ. 2000 มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากโดยเฉพาะประเทศไทย การทองเที่ยวและการคา
เร่ิมคึกคักมากข้ึน จะเห็นไดวาตามโรงแรมตางๆ มีชาว
ตางประเทศหนาตา ทั้งที่เปนนักธุรกิจและนักทองเที่ยว 
แสดงวาเศรษฐกิจประเทศไทยนาจะดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ชาวตางชาติจึงไดเขามาทองเท่ียวตลอดจน
หาชองทางการคาและการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้คนไทย
เองก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะจับจายใช สอยเงินมากข้ึนดวย
นับเป นสัญญาณที่ดีสําหรับธุรกิจไม ว าจะเป นกิจการ
ขนาดใหญหรือ SMEs สภาวะการณทางเศรษฐกิจที่อยู 
รอบขาง SMEs ตลอดจนการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ที่
เ กิดขึ้นมากมายยอมสงผลกระทบตอการทํา ธุรกิจใน
สหัสวรรษใหม ผู บริหารหรือเจาของ SMEs จึงตองมี
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลง
เหล าน้ี และตองปรับเปล่ียนนโยบายตลอดจนวิธีการ
บริหารธุรกิจใหมและตองใหความสําคัญตอระบบบัญชี
มากย่ิงขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อถือในความโปรงใสและ
เปนมืออาชีพของ ผูบริหาร เศรษฐกิจใหมหรือที่เรียกวา 
New Economy มีการเปลี่ยนแปลงดานการคาและการ
ลงทุนอยางมาก มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางกวางขวาง 
และเปนยุคที่กาวเขาสู โลกของธุรกิจอยางแทจริง สินคา
ที่มีราคาจะเปนสินคาประเภทความคิดหรือระบบซึ่งเปน
สิ่งที่จับตองไมได ดวยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผู คิดคน

เทคโนโลยี และเปนผูนําในการผลิตและขายสินคาประเภทน้ี 
จึงมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ

เทคโนโลยีที่มาใชในดานการคาและการลงทุนจะรวมถึง
การสื่อสารและการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยผ าน 
Internet ธุรกรรมเหลานี้จะไมมีการใชกระดาษอีกตอไป 
(Paperless) รายการธุรกิจจะไมมีรองรอยใหเห็นไดดวยตา 
การสั่งซ้ือ การขายและการรับจายเงินจะผานกระบวนการ
ในระบบเทคโนโลยีแทน ดังนั้นการควบคุมจึงตองเขมงวด
มากข้ึนและตองสรางความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้นในระบบดวย 
SMEs จําเปนตองปรับตัวโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะในกรณี
ที่ตองทําธุรกรรมกับธุรกิจขนาดใหญ ระบบขอมูลทั้งดาน
การบริหารและบัญชีก็เชนเดียวกันซึ่งกิจการจํา เปนตอง
มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาใช ให สอดคลองกับ
คูคาดวย

การคาในประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยจะเปน
แบบเสรีนิยมและเปดกวางมากขึ้น ยิ่งประเทศไทยเปน
หนี้ต างประเทศมากก็ยิ่งไมอาจตอรองหรือตอตานอะไร
ไดมาก เราตองเตรียมรับสถานการณที่ตองเผชิญหนากับ
การแขงขันทางการคารอบทิศ กิจการขนาดใหญที่เคยเปน
ของคนไทยก็จะมีตางประเทศมาถือหุนมากขึ้น เนื่องจาก
วิกฤติทางเศรษฐกิจ บริษัทไทยถูกบริษัทหรือชาวตางประเทศ
เขาครอบงําบริษัทใหญในบานเราจึงมีแนวโนมวาจะเปน
บริษัทฝรั่ งหรือบริษัทต างประเทศอีกครั้ ง เหมือนเมื่อ
20 ปกอน บริษัทใหญๆ ที่คาอยูในตลาดเมืองไทยสวนใหญ
จะเปนของตางชาติ อยางไรก็ดี 10 ปหลังก็กลับเปน
บริษัทคนไทยที่เขามาครองตลาดแทน จะเห็นไดวาในชวง
กอนวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทใหญๆ ในประเทศไทยสวนใหญ
เปนบริษัทไทย ประวัติศาสตรนี้จะกลับมาซ้ําเดิมอีกครั้ง
นั่นคือในอนาคตบริษัทไทยจะกลับมาครองตลาดอีก นับเปน
เรื่องของวัฏจักรทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนไดเสมอ ในชวงนี้
เราจึงตองอดทน พยายามใหเสียประโยชนนอยสุดและ
พยายามปรับตัวใหเขากับสถานการณใหไดมากที่สุด
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มาตรฐานโลกหรือ World Class จะเปนเกณฑสําคัญ
ในการวัดคุณภาพ ทุกอยางตองไดมาตรฐานโลก เช น
นํ้าอัดลมย่ีหอดังๆ คุณภาพตองไดมาตรฐานท่ัวโลกไมวาจะ
ขายที่ใดก็ตาม การดําเนินธุรกิจไมวาจะสินคาหรือบริการ
ก็ตองคํานึงถึงมาตรฐานนี้ การสื่อสารที่ถึงกันอยางรวดเร็ว
ทั่วโลกยอมทํา ไดโดยงายในการตรวจสอบคุณภาพวา
ไดมาตรฐานเหมือนกันหรือไม นอกจากนี้ การบริหารตอง
มีความโปรงใส จะทําแบบกันเองไมได เพราะถาบริหาร
ผิดพลาดอาจถูกฟองรองได การเสนอขอมูลตองถูกตองและ
มีหลักฐานอางอิง มีหลักการและเช่ือถือได ทั้งสองเร่ืองน้ี
ไมวาจะเปนเร่ืองมาตรฐานโลกหรือความโปรงใสลวนเปน
เรื่องสําคัญในเศรษฐกิจยุคใหม SMEs ตองรับรูและตระหนัก
ถึงความสําคัญนี้จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจอยูได

สําหรับวิชาชีพบัญชี นักบัญชีปรับตัวได เร็วในยุค
เศรษฐกิจใหม จะเห็นไดวาปจจุบันสํานักงานใหญๆ ตางก็
ปรับขยายบริการเปนแบบเบ็ดเสร็จกลาวคือ ใหบริการไปถึง
การเปนที่ปรึกษาธุรกิจครบวงจรต้ังแตการทําบัญชี จัดระบบ
บัญชี สอบบัญชี ใหคําปรึกษาดานภาษีอากร บริหารธุรกิจ 
บริหารการเงิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และกฎหมาย
นักบัญชีตองมีความรูเฉพาะธุรกิจ ในบางกรณีสํานักงานตอง
จางผูเชี่ยวชาญจากท่ีอื่นมาใหความรูและรวมใหบริการดวย 
เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนตามความประสงค นับเปนการ
ปรับบริการใหสอดคลองกับภาวะการณในยุคเศรษฐกิจใหม
อยางแทจริง บริการในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะ
รวมถึงการชวยกิจการตางๆ จัดระบบขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารและการควบคุมตลอดจนระบบบัญชี นอกจากนี้
มีการนําคอมพิวเตอรมาเสริมการใหบริการโดยการให
ขาวสารขอมูลที่นาสนใจ ตัวอยางเชน เว็บไซตที่นาสนใจ
ของสํานักงาน Arthur Andersen ที่ชื่อวา aathai.com 
ซึ่งมีการใหขอมูลเก่ียวกับความรูทางดานบริหาร สําหรับ
ดานที่ปรึกษาทางการเงินก็มีบริการดานฟนฟูกิจการ ซึ่งเปน
งานท่ีตลาดตองการมาก เพราะชวยใหบริษัทที่มีปญหา
ทางการเงินสามารถปรับโครงสรางหน้ีและฟนฟูกิจการได 
งานประเภทนี้มีคาบริการสูงเพราะเปนงานหนักและหวังผล

ระยะสั้น ในหลายกรณีตองใชที่ปรึกษาชาวตางชาติที่มี
ประสบการณมาทํางานดวย

หลายสํานักงานตองจางฝรั่งทํางานใหแมจะมีคาตัว
แพงเพราะผลกระทบจากคาเงินบาทตก แตก็คุ มเพราะ
เขามีประสบการณมาแลวทําใหงานฟ นฟูกิจการสําเร็จ
วัตถุประสงคได จะเห็นไดวาในเศรษฐกิจใหม นักบัญชี
ไมใชแคทําบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีเทานั้นแตตองใหบริการ
แกธุรกิจใหครบวงจรตามความตองการในตลาด อาชีพ
นักบัญชีในปจจุบันจึงคอนขางหลากหลายเปนเสมือนหมอ
ธุรกิจตองสามารถตรวจและรักษาโรคไดดวย ธุรกิจโดย
เฉพาะกิจการขนาดใหญจึงใชสํานักงานสอบบัญชีเหลานี้
เปนคูคิดชวยใหการบริหารธุรกิจทันสมัย ไดคุณภาพ และ
ประสบความสําเร็จ

สําหรับ SMEs ก็คงไมแตกตางจากธุรกิจขนาดใหญ
จะตองอาศัยบริการของนักบัญชีเชนเดียวกัน เพียงแตวา
เจาของกิจการหรือผู ถือหุ นสวนใหญที่มีอํานาจเด็ดขาด
และถือวาเปนธุรกิจของตนจะเห็นความสําคัญหรือไม หรือ
จะเห็นวาเปนธุรกิจครอบครัว ทํากันเองก็ได ไมจําเปน
ตองใชบริการของนักบัญชีแตอยางใด ความคิดเห็นเชนนี้
ยอมไมถูกตอง เพราะในสภาพแวดลอมปจจุบันนักบัญชี
สามารถชวยผูบริหารไดทุกดานในการบริหารธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ และสามารถทํางานที่กอใหเกิดประโยชนทาง
ธุรกิจไดคุมกวา

ตัวอยางที่เห็นไดชัดในอดีตที่ผานมาก็คือ ในบรรดา
หนี้สินของสถาบันการเงิน ปรากฏวาหลายกรณีลูกหนี้กูเงิน
โดยนําไปลงทุนในทางท่ีไมกอใหเกิดประโยชนในระยะส้ัน
มากนัก ทั้งนี้เพราะสมัยกอนกูเงินงาย อาศัยการรูจักและ
เช่ือถือก็กู ยืมเงินไดแลว การลงทุนไมมีการวิเคราะหหา
ผลตอบแทนวาจะคุ มหรือไม จะมีผลใหขาดสภาพคลอง
เพียงใด ผู บริหารไมเคยใชนักบัญชีใหเปนประโยชนใน
ดานนี้เลย ความลมเหลวจึงเกิดขึ้นเปนผลใหตองมีการฟนฟู
กิจการตามมา สภาวะการณในขณะนั้นแตกตางกับปจจุบัน
ที่ไมคอยมีการใหกูยืมเงิน ทําใหธุรกิจขนาดยอมไมมีเงินทุน 
การคาและการลงทุนตองหยุดชะงัก ยิ่งธุรกิจ SMEs ยิ่ง
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บทความวิชาการ

ถูกกระทบมากเพราะสถาบันการเงินไมคอยกลาปลอยเงินกู
เพราะกลัวเปน NPL หรือหนี้เสีย นอกจากน้ีคนมักไมคอย
กลาลงทุนเปนจํานวนเงินมากๆ อยางแตกอน และมุงแต
จะคํานึงถึงผลตอบแทนระยะสั้นมากขึ้น เชน ถาคิดจะ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งจะไดผลตอบแทนในระยะยาว
ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ก็จะไมลงทุนกัน หากนักลงทุน
จะลงทุนสัก 100 ลานบาท ก็ตองดูวาผลประโยชนตอบแทน
วาจะไดมากนอยเพียงใดและจะไดเงินทุนนี้คืนมานานแคไหน 
เพราะเงิน 100 ลานบาท หากใชปละ 1 ลานบาท สามารถ
ใชได 100 ป เก็บเงิน 100 ลานบาทนี้ไวสามารถยังชีวิต
ไดชั่วลูกหลาน ซึ่งยอมดีกวารอรับผลตอบแทนในการลงทุน
ระยะยาว แนวคิดเชนน้ียิ่งทําใหการระดมทุนจากมหาชน
เปนไปไดยากขึ้น

ธุรกิจ SMEs ในสหัสวรรษใหมตองระวังบริษัทยักษใหญ
มากข้ึน เพราะเม่ือธุรกิจขนาดใหญมีการแขงขันมากๆ
ก็จะขยายมาแขงขันในตลาดเล็กลง ทําใหเปนปญหากับ 
SMEs ซึง่มทีนุและกาํลงันอยกวา อยางไรกด็ ีSMEs ไดเปรยีบ
ตรงท่ีสามารถควบคุมไดใกลชิด มีตนทุนการประกอบการ
ที่ตํ่ากวา การขายเพ่ือใหคุมทุนจึงมีปริมาณนอยกวา ที่สําคัญ 
SMEs มีความคลองตัวมากกวา สามารถริเริ่มหรือขยาย
ธุรกิจใหมไดงายกวา ดังจะเห็นไดจากรายการเกมแกจน
ที่เจาของกิจการซึ่งสวนใหญเปน SMEs สามารถริเริ่มกิจการ
แลวขยายจนกลายเปนธุรกิจใหญได ในรายการน้ี ชวง
แนะนําอาชีพมีตัวอยางของคนกลุมเล็กๆ หรือคนๆ เดียว
ริเริ่มทําธุรกิจขนาดเล็ก และสามารถสงผลิตภัณฑออกขาย
ตางประเทศได อยางไรก็ดีกิจการเหลานี้อาจไมมีกําลังทรัพย
ในการลงทุนเพ่ือขยายใหกิจการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
เหมือนธุรกิจขนาดใหญ ในจุดนี้ถาเราชวยเสริมเงินทุนให 
กิจการก็จะเจริญไดเร็วขึ้น แตใครจะปลอยเงินให SMEs
ในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ รัฐจึงจําเปนตองเขามาอุมชูและ
ประกาศใหเงินสนับสนุนดังที่เปนขาวอยู แตจะดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรมไดเมื่อใด ก็คงตองรอดูไปอีกระยะเวลาหน่ึง

ความแตกตาง หรือ Differentiate ก็เปนเร่ืองสําคัญ
มากในยุคน้ี การคาที่ประสบความสําเร็จตองทําใหสินคา

แตกตางกับคู แขงใหมาก จึงจะทําใหสินคาขายไดดีกวา 
เจ าของ SMEs ตองรู จักพัฒนาสินคาและธุรกิจเสมอ
โดยเฉพาะในดานความทันสมัย ปจจุบันการทําธุรกิจมีการ
นําเทคโนโลยีมาชวย การเขาไปคาขายกับบริษัทคาปลีก
และหางสรรพสินคาซ่ึงมีระบบคอมพิวเตอรชวยทั้งดานซื้อ 
ขาย และจัดเก็บสินคา SMEs ตองลงทุนในดานเทคโนโลยี
ดวย เพื่อใหตอเชื่อมระบบขอมูลกับคู คาดังกลาว จึงจะ
สามารถทําการซื้อขาย จัดสง และควบคุมสินคาคงคลัง
กับเขาไดงานท้ังหมดในดานนี้ SMEs จําเปนตองมีที่ปรึกษา
ชวย นักบัญชีจะอยู ในฐานะที่ดีที่สุด เพราะระบบตางๆ
เหลานี้ตองเชื่อมโยงกับระบบบัญชีอยูแลว

การระดมทุนโดยเฉพาะการกูเงิน ในปจจุบันยากขึ้น 
ตองรู ว าอะไรคือหัวใจในการขอกู ยืมเงิน ปจจัยท่ีสําคัญ
คือสินทรัพยที่คํ้าประกันและผู คํ้าประกัน แตปจจัยที่มี
ความสําคัญมากคืองบการเงินซึ่งจะสะทอนใหเห็นฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และสภาพคลองของกิจการ 
SMEs จึงตองมีระบบบัญชีที่ดีซึ่งจะทํา ใหงบการเงินท่ี
จัดทําเชื่อถือได และถูกตอง ระบบบัญชีจะตองทันสมัย
และตองใชเทคโนโลยีช วย ปจจุบันมีระบบบัญชีที่ เป น
คอมพิวเตอรที่นิยมใชกันมาก การลงรายการบัญชีเพียงแค
กด Key คอมพิวเตอรก็สามารถลงบัญชีและจัดทํางบการเงิน
ไดแลว นักบัญชีตองทําหนาท่ีเปนเพ่ือนคูคิด วิเคราะห
ทางเลือกเพื่อประโยชนในการตัดสินใจมากขึ้น นักบัญชี
ควรชวยมองอนาคต ชวยคาดคะเนผลทางธุรกิจโดยอาศัย
ขอมูลทางการบัญชีในการชวยผูบริหารปรับกลยุทธ เพ่ือให
สามารถดํา เนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จได นักบัญชีก็จะ
เปนเพื่อนคูคิดกับนักบริหารได

ธนาคารในปจจุบันสวนใหญจะมีตางชาติเปนเจาของ
หรือรวมทุน เวลาจะไปกูยืมเงินจึงตองแสดงตัวเลขทางบัญชี
ใหดูอยางถูกตอง และตองมีมาตรฐานที่เทียบไดกับระดับโลก
จึงจะเปนที่เช่ือถือ ปจจุบันนี้ นักการเงินมีความสําคัญ
เพราะผูบริหารทุกคนจะตองตระหนักเสมอวาจะทําอยางไร
จึงจะบริหารเม็ดเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมขาด
สภาพคลอง
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การบัญชีกับการจัดการสําหรับ SMEs

การบริหารการเงินสําคัญมากโดยเฉพาะ SMEs เสี่ยง
ไมได หนาที่สําคัญของผูบริหาร SMEs จะตองรักษาเงิน
ที่มีอยูใหไดมากท่ีสุดและใชใหคุมประโยชนเสมอ การลงทุน
ที่ใชเงินมากๆ ตองรอบคอบและคิดถึงระยะยาวใหดี การ
บริหารลูกหนี้ก็มีความสําคัญ ตองอยาใหเกิดหนี้สูญ สามารถ
เรียกเก็บเงินไดตามกําหนด การขายจึงตองเลือกลูกหน้ีที่ดี 
เชนเดียวกับการบริหารสินคาคงคลัง ไมควรมีสินคาคงคลัง
มากเกินไป ตองมีการไหลเวียนของสินคาที่สม่ําเสมอ ทั้งสอง
เรื่องน้ีลวนแตชวยในการสรางกระแสเงินสดหรือสภาพคลอง
ใหแกกิจการ SMEs ตองใหความสําคัญตอการบริหาร
สภาพคลองใหมาก มีเงินยอมมีโอกาสขยายตัว ปรับตัว
หรือแกตัว การรักษาเม็ดเงินมิให ขาดมือจึงสําคัญมาก
และแนนอนที่สุด นักบัญชีจะสามารถชวยผูบริหาร SMEs 
ไดมากในเร่ืองน้ีโดยใชขอมูลทางการบัญชีเปนเกณฑ

ผู บริหารของ SMEs ในป ค.ศ. 2000 ตองทันสมัย
ตองรูจักใชคอมพิวเตอรและ Internet ทันโลก ทันเหตุการณ 
หูตาตองกวางไกล ตองมีวิสัยทัศน ตองรูจริง และตอง
รูจักใชผู เชี่ยวชาญชวย โดยเฉพาะนักบัญชี ยิ่งงบการเงิน
มีความสําคัญตอธุรกิจ นักบัญชีซึ่งเปนผู มีความชํานาญ
ในดานนี้ยิ่งมีความจําเปน ดังนั้นแมจะตองจางแพงหนอย
แตก็คุม ผูบริหาร SMEs ตองกลาลงทุน รับการเปลี่ยนแปลง 
เปล่ียนปญหาให เป นโอกาสและตองมีการวัดผลโดยมี
มาตรการในการติดตามผลและพัฒนาประโยชนจากการ
วัดผลนั้นๆ การบริหารธุรกิจ SMEs จึงมีความสําเร็จและ
เจริญรุงเรือง


