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ส่วนที่04
ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs
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มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอัตรา
ค่าจ้างข้ันต�า่และเพ่ิมขีดความสามารถของ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม7

7.1  ภำพรวมผลกระทบต่อ SMEs

ตามทีก่ระทรวงแรงงานได้ปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต�า่เฉลีย่ร้อยละ 39.46 ท่ัวประเทศ เมือ่วนัท่ี 

1 เมษายน 2555 ท�าให้ค่าจ้างขั้นต�่าเพิ่มเป็น 300 บาท/วัน ใน 7 จังหวัดน�าร่อง ซึ่งม ี

ความพร้อมมากทีส่ดุ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมทุรสาคร ปทมุธาน ีนครปฐม นนทบรุี 

สมุทรปราการ และภูเก็ต ส่วนจังหวัดที่เหลืออีก 70 จังหวัด มีการปรับขึ้นค่าแรงต�่าสุดจาก 

วันละ 159-196 บาท เป็น 222-273 บาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2555 ให้ปรับขึ้นเป็นวันละ 300 บาท เท่ากันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งจะมี 

ผลให้ อีก 70 จังหวัดทั่วประเทศมีการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 23.22 (ต�่าสุด

คือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 9.89 และสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา ร้อยละ 35.14) ซึ่งปัจจุบันยังคง

อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรการ คาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในครึ่งปีหลังของ 

ปี 2556

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2554 มีจ�านวนสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 2,652,854 กิจการ  

(จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจ�านวน 599,389 กิจการ ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจ�านวน 

2,053,465 กิจการ) โดยมีจ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,646,549 กิจการ  

คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้จากการประมวลข้อมูลของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) พบว่า ในแต่ละสาขาธรุกจิมกีารจ้างงาน และจ�านวนวสิาหกจิท่ีอาจได้รบัผลกระทบจาก

การขึ้นค่าแรง 300 บาท ดังนี้
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จากข้อมลูดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า สดัส่วนจ�านวนวิสาหกจิของ SMEs ในภาคการค้าปลกี

ค้าส่งจะสงูทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 44.45 ส่วนสดัส่วนการจ้างงานของ SMEs ในภาคบรกิารจะ 

สงูทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 35.65 ขณะทีภ่าคบริการยงัมกีารสร้างมลูค่าผลติภัณฑ์มวลรวม (GDP)  

ในสัดส่วนทีสู่งทีสุ่ดคือ ร้อยละ 33.0 โดยร้อยละ 91.4 ของสถานประกอบการ SMEs มกีาร 

จ้างงานไม่เกนิ 5 คน และร้อยละ 96.0 มกีารจ้างงานไม่เกนิ 10 คน (การนบัจดส�ามะโนธรุกจิ 

และอตุสาหกรรม ปี 2555, ส�านักงานสถติิแห่งชาติ)

เมือ่พจิารณาแยกตามสาขาธุรกจิแล้ว กลุ่มธุรกจิทีม่กีารใช้แรงงานเข้มข้นและใช้แรงงาน

ทัว่ไปเป็นพืน้ฐานการด�าเนินงานส�าคัญ จะเป็นกลุม่ทีอ่าจได้รบัผลจากมาตรการดงักล่าว ท�าให้

ต้นทุนด้านแรงงานปรับตัวสูงขึ้น โดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจแล้วจะมีกลุ่มที่น่าจะได้รับ 

ผลกระทบดงันี้

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคการผลิต
ภาคการคาปลีกคาสง
ภาคบริการ

472,195
1,176,330
997,664

17.84
44.45
37.70

3,251,834
3,822,415
3,920,118

29.57
34.76
35.65

1,205,025.3
1,080,757.1
1,272,138.2

31.2
28.0
33.0

กลุมธุรกิจ จำนวนวิสาหกิจ
(ราย)

สัดสวน
(%)

จำนวนแรงงาน 
(คน)

สัดสวน
(%)

GDP_SMEs
(ลานบาท) 

สัดสวนตอ 
GDP_SMEs รวม 

(%)
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธุรกิจ จำนวนการจางงาน
(คน)

จำนวนวิสาหกิจ
(กิจการ)

มูลคา GDP
(ลานบาท)

ภาคการผลิต
1. กลุ�มธุรกิจสิ�งทอและเคร่ืองนุ�งห�ม
2. กลุ�มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
3. กลุ�มธุรกิจการผลิตเคร่ืองเรือน (รวมเฟอร�นิเจอร� 
 และอัญมณ�เคร่ืองประดับ)
4. กลุ�มธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีทำจากโลหะประดิษฐ� 
 ยกเว�นเคร่ืองจักรและอุปกรณ�
 * (กลุ�มอุตสาหกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�)
5. กลุ�มธุรกิจผลิตไม� ผลิตภัณฑ�จากไม� และไม�ก�อก  
 ยกเว�นเคร่ืองเรือน
6. กลุ�มธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ�ยางและผลิตภัณฑ�พลาสติก
รวมภาคการผลิต
ภาคการคาปลีกและคาสง
1. กลุ�มธุรกิจการขายปลีก
2. กลุ�มธุรกิจการบำรุงรักษาการซ�อมแซมยานยนต�
 และจักรยานยนต� การขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต�
รวมภาคการค�าปลีกและค�าส�ง
ภาคบริการ
1. กลุ�มธุรกิจภัตตาคาร ร�านขายอาหาร และบาร�
2. กลุ�มธุรกิจโรงแรมและท่ีพักชั�วคราว
3. กลุ�มธุรกิจการก�อสร�าง
4. กลุ�มธุรกิจการขนส�ง
รวมภาคบริการ
รวมทั้งสิ้น

632,759
495,625
378,893

309,254

222,153

198,854
2,237,538

2,134,663
847,748

2,982,411

887,357
247,831
447,798
367,434

1,950,420
7,170,369

137,014
110,249
37,224

34,268

62,253

7,765
388,773

801,739
186,751

988,490

261,795
40,521

106,887
79,230

488,433
1,865,696

155,691.2
205,069.3
156,555.1

47,757.7

11,305.9

67,023.7
643,402.9

975,768.1
104,988.9

1,080,757.0

222,892.8
266,821.3
971,837

2,695,996.6

482,122.6

ขณะที่เมื่อพิจารณาตามพื้นที่แล้ว พบพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบสูงเป็นเขตที่พื้นที ่

ที่มีการปรับขึ้นค่าแรงมากกว่าร้อยละ 20 และมีการจ้างงานในสถานประกอบการ SMEs  

รวมของแต่ละจังหวดัมากกว่า 100,000 คนขึน้ไป ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ภาคเหนือ และภาคใต้ ดังนี้
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7.2  ประโยชน์ของกำรขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต�่ำ

1) เป็นการเพิม่รายไดข้องผู้ใช้แรงงานให้มคีวามสอดคล้องกบัค่าครองชพีในปัจจบุนั

มากขึ้น จากข้อมูลการส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงานทั่วไป

แรกเข้าท�างาน) ในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ใน 21 ประเภทอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1)   

ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2554 จ�านวน 36,098 ตัวอย่าง พบว่า ลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายที่

จ�าเป็นในการครองชีพเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 13.7 สภาพเช่นนี้มีส่วนท�าให้แรงงานต้องท�างาน 

ล่วงเวลาอย่างน้อยวันละ 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เงินเพิ่ม ท�าให้ไม่มีเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพให้ได้ค่าจ้างสูงข้ึน ซ่ึงการท่ีแรงงานมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย 

อาจท�าให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัวตามมา 

รายละเอียด จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดที่มีการเพิ่มค่าแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 30 และมีการจ้างงานเกิน 

100,000 คน

จังหวัดที่มีการเพิ่มค่าแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 20 - 30 และมีการจ้างงานเกิน 

100,000 คน

จังหวัดที่มีการเพิ่มค่าแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 30 แต่มีการจ้างงานไม่เกิน 

100,000 คน

มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ล�าปาง 

และแพร่

นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี 

สงขลา อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย 

และนครสวรรค์

พะเยา น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร หนองบัวล�าภู 

นครพนม และชัยภูมิ
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2) การเพิ่มรายได้แรงงานมีผลท�าให้อุปสงค์โดยรวมของประเทศขยายตัวสูงขึ้น  

หากแรงงานเหล่านีม้รีายได้เพิม่ กม็แีนวโน้มทีจ่ะใช้จ่ายเพิม่ โดยท่ัวไปผูม้รีายได้น้อยมแีนวโน้ม

ใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าผู้มีรายได้สูงเมื่อมีรายได้เพิ่ม (จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

พบว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้) ดังนั้น เมื่อแรงงานมี 

รายได้เพิ่มขึ้นจะท�าให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ธุรกิจต่างๆ มีโอกาสขายสินค้า

และบริการได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวต่อเนื่อง

เป็นลูกโซ่ 

3) เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและประสิทธิภาพ

การผลิต-การจดัการ การขึน้ค่าจา้งจะไม่เป็นประเดน็ปัญหาหากประสิทธิภาพแรงงานเพิม่ขึน้

ตามไปด้วยอย่างทันกาล จากการศึกษาเรื่อง ผลิตภาพการผลิตของ SMEs หรือ TFP ของ 

สสว. พบว่าการเพิ่มคุณภาพของปัจจัยแรงงานทุกๆ ร้อยละ 1 จะท�าให้ผลิตภาพการผลิตของ 

SMEs เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ขณะที่เพิ่มคุณภาพทุนร้อยละ 1 เช่นกัน จะท�าให้ TFP เพิ่มขึ้น

เพียง 0.34 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มคุณภาพแรงงานจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต

โดยรวมของ SMEs มากกว่า ภาครัฐจงึต้องเร่งส่งเสริมเร่ืองการปรบัปรงุคณุภาพแรงงานอย่าง

จริงจัง  ผลักดันให้ธุรกิจให้ความส�าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพแรงงานมากขึ้น 

จะท�าให้แรงงานท�างานได้ดยีิง่ขึน้ ช่วยลดความสญูเสยี ลดต้นทนุ เพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งจกัร 

หรอืเพิม่ผลผลติ รวมทัง้มลูค่าผลผลติได้ด้วย ทัง้นี ้จงึจ�าเป็นต้องมมีาตรการหรอืโครงการเพิม่

ประสิทธิภาพแรงงานก่อนหรือคู่ขนานไปกับการปรับเพิ่มค่าจ้างด้วย 

4) ลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers : NTBs) 

เน่ืองจากการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หากมีค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นหรือมีค่าใช้จ่าย

ด้านสวัสดิการแรงงานสูงขึ้น อาจส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ท�าให้ช่วยลดโอกาสใน

การใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในประเด็นด้านแรงงานจากประเทศผู้น�าเข้า

7.3 ผลกระทบของกำรขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็น 300 บำท/วัน

1) ต้นทุนธุรกิจเพิ่ม จากการศึกษาโครงการจัดท�าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ของ SMEs (SME I/O Table) พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเงินเดือนของ 

SMEs เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด ดังนั้น หากค่าจ้างแรงงาน

ขั้นต�่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.11  
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2) ภาวะเงนิเฟ้อและค่าครองชพีทีส่งูขึน้ การขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่สงูกว่าสภาพเป็นจรงิของ

ระบบเศรษฐกิจเกินไปนั้น ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ (Cost push Inflation) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต

เพิ่มขึ้น ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ประกอบการจะผลักภาระต้นทุนเหล่านี้ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อรักษา

ระดบัก�าไร นอกจากนัน้มาตรการดังกล่าวน้ีมผีลกระทบทางจติวทิยา พ่อค้าแม่ค้า ผูป้ระกอบการ

มักปรับขึ้นราคาสินค้าล่วงหน้าทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนหรือค่าจ้าง กลุ่ม

ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในข่ายได้รบัประโยชน์จากมาตรการเหล่านีต้้องพลอยได้รบัผลกระทบจาก

ราคาที่สูงไปด้วย

3) ผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน 

เข้มข้น จ�าเป็นต้องปรบัลดแรงงานทีมี่ความจ�าเป็นน้อยลง และหันไปใช้แรงงานต่างด้าว ท่ีไม่ได้

จดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย

7.3.1  มาตรการลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) มาตรการ

ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ และ  

2) โครงการ/มาตรการและการด�าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมโดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีด่�าเนนิการโดยหนว่ยงาน 

  ภาครัฐ

 1.1  มาตรการด้านแรงงาน มี 4 มาตรการย่อย ดังนี้

  1.1.1 มาตรการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ย 

    ร้อยละ 0.1 เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  1.1.2 มาตรการจดัคลนิกิพฒันาฝีมอืแรงงานเคลือ่นทีไ่ปยงัสถานประกอบการ 

    ต่างๆ

  1.1.3 ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
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  1.1.4 การเตรียมจัดงาน EVENT : ให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการ 

    จัดประชุม SMEs เร่ืองการลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต ณ  

    ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 1.2 มาตรการด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ มี 5 มาตรการย่อย ดังนี้

  1.2.1 การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

  1.2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือ 

    เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  1.2.3 การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรได้ร้อยละ 100 ในปีแรก

  1.2.4 การน�าส่วนต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใน 

    ปี 2555-2556 เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าวันละ 300 บาท มาหักเป็น 

    ค่าใช้จ่ายก่อนช�าระภาษี

  1.2.5 การลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการโรงแรม/ 

    ที่พักแรม

 1.3 มาตรการด้านภาษี มี 2 มาตรการย่อย ดังนี้

  1.3.1 การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

  1.3.2 การน�าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงานตามพระราชบัญญติั 

    ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาหักลดหย่อนภาษี

 1.4 มาตรการด้านสินเชื่อ มี 4 มาตรการย่อย ดังนี้

  1.4.1 โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity  

    Improvement Loan)

  1.4.2 โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme  

    (PGS) ระยะที่ 5

  1.4.3 โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme  

    ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up)

  1.4.4 สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 

    เสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพิ่มผลผลิตแรงงาน

 1.5 มาตรการด้านการเงิน มีมาตรการย่อย ดังนี้

  1.5.1 การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาของส่วน 

    ราชการ
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 1.6 มาตรการด้านอื่นๆ มีมาตรการย่อย ดังนี้

  1.6.1 การจดัคาราวานสนิค้าราคาถกูไปจ�าหน่ายให้ลกูจ้างในสถานประกอบการ

2. โครงการ/มาตรการและการด�าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง 

  และขนาดย่อม โดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนินการ 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ

ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ของกระทรวงอตุสาหกรรม 2) การด�าเนนิงานภายใต้คณะกรรมการพจิารณา

ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 2.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีด 

ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม

 กระทรวงอตุสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องภายใต้กระทรวงอตุสาหกรรม 

ได้ร่วมกันด�าเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาผลิตภาพ  

ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  

 โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวง

อุตสาหกรรมด�าเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและ

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เฉพาะ

มาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินการได้เอง ได้แก่

  2.1.1 โครงการคลนิีกอตุสาหกรรมเพือ่บรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัรา 

    ค่าจ้างขั้นต�่า 

  2.1.2 โครงการอัดฉีดเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับ SMEs เพ่ือลดผลกระทบ 

    และรักษาการจ้างงาน (โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อ 

    ลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน) 

  2.1.3 มาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุน 
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  2.1.4 การยกเว้นค่าบริการในการต่อใบอนุญาตและออกหนงัสอืรบัรองสทิธิ 

    ประโยชน์ทางภาษทีางอเิลก็ทรอนิกส์ให้ SMEs ในนคิมอตุสาหกรรม

ท้ังนีมี้โครงการ/มาตรการทีต้่องให้คณะกรรมการพจิารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณาก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

ต่อไป ได้แก่

  2.1.5 โครงการเงินร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเครื่องจักร (Venture Capital) 

  2.1.6 การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการรายปี ให้กับ SMEs 

  2.1.7 โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื ้นฟูสภาพเคร่ืองจักร การใช้ 

    พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังานแก่ SMEs (Machine Fund  

    for SMEs)

 2.2 การด�าเนนิงานภายใต้คณะกรรมการพจิารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2556 ลงวันที่ 29 

มกราคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ต่อมา

รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) ในฐานะประธากรรมการ 

พจิารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ลงนามในค�าสั่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน 2 ชุด และคณะท�างาน จ�านวน 1 ชุด ดังนี้   

 (1) คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดท�าระบบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  

ท�าหน้าที่ก�าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ  โดยได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจเพื่อรับเรื่องจาก SMEs ที่ได้รับผลกระทบและต้องการขอ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 (2) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท�าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้แก่ SMEs ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส�าหรับแนวทางการแก้ไข

ปัญหาให้แก่ SMEs นั้น คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ จะด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็น

รายกิจการ  
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 (3) คณะท�างานกลัน่กรองเร่ืองทีผู่ป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

เสนอขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ท�าหน้าที่กลั่นกรองและวิเคราะห์สภาพปัญหา/เสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ SMEs ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพื่อน�าเสนอคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ พิจารณา

 นอกจากนี้ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด�าเนินการ 

จัดตั้งคณะท�างานสนับสนุนนโยบายและภารกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เพือ่ร่วมสนับสนุนภารกจิต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะ

อนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได ้

มอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม บูรณาการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้แล้วเสร็จในลกัษณะ One Stop Service รวมทัง้ให้การสนบัสนนุ

ข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการตลาดและการบริหารจดัการด้านโลจสิตกิส์เพือ่ช่วยให้ผูป้ระกอบการ 

SMEs สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้นและลดต้นทุนการขนส่งด้วย หลังจากนั้นให้ส่งมอบ

ภารกจิของคณะกรรมการฯ ให้ ส�านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รบัผดิชอบ

ด�าเนินการต่อไป
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บทวิเคราะห์ธุรกิจการก่อสร้าง
จากฐานข้อมูลเชิงลึกของ SMEs 
รายกลุ่มจังหวัด ปี 2553 - 2554

8+



81
ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

จากฐานข้อมูลเชิงลึกของ SMEs รายกลุ่มจังหวัด ปี 2553 - 2554 เป็นข้อมูลพื้นฐาน

หรือข้อมูลเชิงโครงสร้าง โดยอาศัยฐานข้อมูลส่วนใหญ่จากการส�ามะโนของส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ และฐานข้อมูลการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งจากการส�ารวจ

ข้อมูลเชิงลึกของ SMEs รายกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม รวม 55 จังหวัด ฐานข้อมูลนี้สามารถ

ใช้ในการจ�าแนกกลุม่ผูป้ระกอบการ วิเคราะห์จ�านวน การกระจายตวัในแต่ละกลุม่ การจ้างงาน 

และความสามารถในการประกอบกิจการของ SMEs ในแต่ละกลุ่ม ปัญหาอุปสรรคหรือ 

ความต้องการในแต่ละด้านได้ 

ในบทวเิคราะห์นี้ได้คดัเลือกกลุม่ธุรกิจการก่อสรา้งในการศกึษา โดยพจิารณาจากสถิติ

การจดทะเบยีนนติบิคุคลใหม่ ปี 2554 - 2555 โดยธรุกจิการก่อสร้างมกีารจดทะเบยีนนติบิคุคล

สูงเป็นล�าดับที่ 3 รองจาก 1. การขายส่ง และการค้า และ 2. บริการนันทนาการอื่นๆ และ 

คัดเลือกจังหวัดที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดในแต่ละภูมิภาค  

รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเป็นพื้นที่ด�าเนินในโครงการจัดท�าฐานข้อมูลเชิงลึกของ 

SMEs รายกลุ่มจังหวัด ปี 2553 - 2554 รวม 10 จังหวัด ดังนี้ 1. กรุงเทพฯ 2. ปทุมธานี  

3. พระนครศรีอยุธยา 4. สมุทรปราการ 5. เชียงใหม่ 6. ระยอง 7. ภูเก็ต 8. นครราชสีมา  

9. ชลบุรี 10. สุราษฎร์ธานี 

1. การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของธุรกิจการก่อสร้าง

 1.1 ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการ

  ธุรกิจการก่อสร้างขนาดเล็ก จะมีระยะเวลาการด�าเนินกิจการ 7-10 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 23.58 รองลงมา คือ 4 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.61 โดยธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน

พาณิชย์จะมีระยะเวลาด�าเนินกิจการ 7 - 10 ปี เป็นจ�านวนมากที่สุด รองลงมาคือ ธุรกิจที่ 

จดนิติบุคคลเป็นบริษัทจ�ากัด  ส�าหรับธุรกิจการก่อสร้างขนาดกลางมีระยะเวลาด�าเนินกิจการ 

บทวเิคราะห์ธรุกจิการก่อสร้างจากฐานข้อมูลเชิงลกึ
ของ SMEs รายกลุม่จงัหวดั ปี 2553 - 25548



บทสรุปผู้บริหำร

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
82

20 ปีขึ้นไปเป็นจ�านวนมากที่สุด ถึงร้อยละ 37.41 โดยเป็นธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

มากถึงร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ ธุรกิจประเภทบริษัทจ�ากัด

 1.2 จ�านวนคนท�างานเฉลี่ยของสถานประกอบการ

  ธุรกิจที่มีขนาดกลางที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทจ�ากัด มีจ�านวนคน

ท�างานเฉลี่ยสูงสุด 119.28 คน โดยเป็นลูกจ้างประจ�าเฉลี่ย 116.03 คน รองลงมา คือ ธุรกิจ

ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มีจ�านวนคนท�างานเฉลี่ย 78.07 คน เป็นลูกจ้าง

ประจ�าเฉลีย่ 46.65 คน ส�าหรบัธรุกจิขนาดเลก็ จดทะเบยีนนติบิคุคลเป็นบรษัิทจ�ากดั มจี�านวน

คนท�างานเฉลีย่สงูสดุถงึ 30.02 คน โดยเป็นลกูจ้างประจ�าเฉลีย่ 20.03 คน รองลงมา คอื ธรุกจิ

ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มีจ�านวนคนท�างานเฉลี่ย 14.30 คน เป็นลูกจ้าง

ประจ�าเฉลี่ย 10.01 คน ส�าหรับธุรกิจที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเฉลี่ยสูงสุด คือ ธุรกิจท่ี 

จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทจ�ากัด ทั้งที่มีขนาดกลาง และขนาดเล็ก

 1.3 จ�านวนอายุการท�างานเฉลี่ยของลูกจ้าง

  ธุรกิจที่มีขนาดกลางจะมีอายุการท�างานเฉลี่ยของลูกจ้างสูงกว่าธุรกิจที่มี 

ขนาดเล็ก ซึ่งจะมีอายุการท�างานเฉลี่ยของลูกจ้าง 7.81 ปี โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัดจะมีอายุการ

ท�างานเฉลี่ยของลูกจ้างสูงกว่าบริษัทจ�ากัด ส่วนธุรกิจขนาดเล็กมีอายุการท�างานเฉลี่ยของ

ลูกจ้าง 3.94 ปี บริษัทจ�ากัดมีอายุการท�างานเฉลี่ยของลูกจ้างสูงสุด คือ 5.88 ปี รองลงมา คือ 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 5.75 ปี 

 1.4 ระดับการศึกษาของลูกจ้าง 

  ธุรกิจที่มีขนาดเล็กทั้งที่เป็นนิติบุคคล และไม่ใช่นิติบุคคลจ้างลูกจ้างใน

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ปวส., ปวช., อนุปริญญามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

59.22 รองลงมาเป็นการจ้างระดับต�่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.91 ในขณะที่ธุรกิจที่

มีขนาดกลางจ้างลูกจ้างที่มีระดับต�่ากว่ามัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.99 รองลงมา

เป็นการจ้างลูกจ้างในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ปวส., ปวช., อนุปริญญา 

ร้อยละ 37.82 

 1.5 การเชื่อมโยงในขั้นตอนธุรกิจ ของผู้ประกอบการ กับธุรกิจอ่ืนๆ 

  ธุรกจิการก่อสร้างมกีารเชือ่มโยงกบัธรุกจิอืน่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในธรุกจิ

การก่อสร้างด้วยกันเองทั้งในธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางในด้านรับมาถึงกว่าร้อยละ 

70.00 ยกเว้นแต่ในกิจการเจ้าของคนเดียวจะมีการเชื่อมโยงเพียงร้อยละ 20.00 และในด้าน

การส่งต่อกับธุรกิจการก่อสร้างด้วยกันเองร้อยละ 10.00 - 20.00 รองลงมาจะเป็นการ 

เชื่อมโยงกับธุรกิจร้านค้าส่ง/ค้า
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2. การวิเคราะห์ผลกระทบในการประกอบธุรกิจ

 2.1 การเตรียมพร้อมธรุกจิเข้าสูก่ารแข่งขนัภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

  โดยส่วนใหญ่ทัง้ธุรกจิทีม่ขีนาดเลก็และขนาดกลางเลอืกทีจ่ะไม่ตอบในข้อนี้ 

เน่ืองจากคิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่างธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงท�าให้ 

ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมธุรกิจ มีเพียงธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัดทั้งขนาดเล็กที่มีการ 

เตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 33.96 รองลงมา คือ ธุรกิจที่เป็นห้างหุ้น

ส่วนจ�ากัดทั้งขนาดกลาง และธุรกิจที่มีเป็นบริษัทจ�ากัดขนาดเล็ก โดยคิดเป็นร้อยละ 25.00 

และ 23.33 ตามล�าดับ

 2.2 สัดส่วนผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล

  นโยบายของรัฐบาลโดยส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการก่อสร้าง  

มเีพียงนโยบายด้านเศรษฐกจิและการเงนิ นโยบายด้านการเมอืงและความมัน่คง และนโยบาย

ด้านสงัคมและคณุภาพชวีติทีส่่งผลกระทบด้านบวกแก่ธรุกจิ ส�าหรบันโยบายด้านเศรษฐกจิและ

การเงินจะส่งผลกระทบทางบวกกับบริษัทจ�ากัดทั้งที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางประมาณ 

ร้อยละ 50.00 ในขณะทีน่โยบายด้านแรงงานและสวสัดกิารส่งผลกระทบด้านลบต่อธรุกจิทีเ่ป็น

บริษัทจ�ากัดทั้งที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางประมาณร้อยละ 50.00 - 60.00 

3. การวิเคราะห์ด้านการด�าเนินธุรกิจ

 3.1 ต้นทุนทั้งหมดต่อเดือนเฉลี่ย ปี 2552 - 2553

  ในปี 2552 ต้นทุนการผลิตทั้งหมดต่อเดือนเฉลี่ยของธุรกิจที่มีขนาดเล็ก

อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทั้งหมดต่อเดือนเฉลี่ยของธุรกิจที่

มขีนาดกลางอยู่ทีป่ระมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน ต่อมาในปี 2553 ธุรกิจที่มขีนาดเล็กมตี้นทนุ

การผลติเพ่ิมสงูขึน้ประมาณร้อยละ 16 ของต้นทนุการผลติในปี 2552 และธรุกจิท่ีมขีนาดกลาง

มีต้นทนุการผลติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22 ของต้นทนุการผลติในปี 2552 โดยทัง้สองธรุกจิจะมสีดัส่วน

ของต้นทุนการผลิตกับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน คือ ต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 86 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานจะอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 14 ของต้นทุนการผลติ

ทั้งหมด ยกเว้นเพียง ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์จะมีต้นทุนในการด�าเนินงาน

สูงกว่าประเภทธุรกิจอื่น คือ อยู่ที่ร้อยละ 25 - 26 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด เช่นเดียวกับ 
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ธุรกิจขนาดกลางที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มีต้นทุนในการด�าเนินงานสูงกว่าประเภทธุรกิจอื่น 

คือ อยู่ที่ร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

 3.2 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปี 2552 - 2553

  ธุรกิจที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยท่ีมีสัดส่วน

คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและองค์ประกอบมี

สัดส่วนร้อยละ 61 - 62 ของต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างแรงงาน

จะอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมด ในขณะที่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและ

สาธารณูปโภคคิดเป็นต้นทุนเพียงร้อยละ 1 - 5 ของต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งหมด

  ในปี 2553 พบความแตกต่างกันในสัดส่วนต้นทุนการผลิตเฉลี่ยระหว่าง

ธรุกจิทีม่ขีนาดเลก็และขนาดกลาง กล่าวคือ ธรุกจิทีม่ขีนาดเลก็มต้ีนทุนเฉลีย่ในการซือ้วตัถดุบิ

และองค์ประกอบร้อยละ 62.75 โดยธุรกิจที่เป็นกิจการเจ้าคนเดียวจะมีสัดส่วนต้นทุนเฉลี่ยท่ี

สูงที่สุด คือ ร้อยละ 72.58 ในขณะที่ธุรกิจประเภทอื่นมีค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า

ธุรกิจที่เป็นกิจการเจ้าคนเดียว ส่วนธุรกิจขนาดกลางทั้งที่เป็นบริษัทจ�ากัด และห้างหุ้นส่วน

จ�ากัดมีสัดส่วนของต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก โดยท่ีต้นทุนเฉลี่ยในการซ้ือ

วัตถุดิบและองค์ประกอบอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 68 - 71 และค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานอยู่ที่

ระหว่างร้อยละ 23-25 

 3.3 รายได้เฉลี่ย ของสถานประกอบการ จ�าแนกตามขนาด รูปแบบการจัดตั้ง 

   ตามกฎหมาย

  รายได้เฉลี่ยของธุรกิจการก่อสร้างขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบการจัดตั้ง

ธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ธุรกิจที่มีขนาดเล็กที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทจ�ากัดจะมี 

รายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ 2 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดประมาณ 1 ล้านบาท ส่วนธุรกิจที ่

ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์กับกิจการเจ้าของคนเดียวรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่หลักแสน 

  ส่วนธรุกจิทีม่ขีนาดกลางและเป็นนิติบุคคลประเภทบรษัิทจ�ากดัรายได้เฉลีย่

จะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาทขึ้นไป และห้างหุ้นส่วนจ�ากัดจะอยู่ประมาณ 4 ล้านบาท

 3.4 เงินทุนหมุนเวียน จากแหล่งที่มา และ จ�านวนเงินเฉล่ีย ของสถาน 

   ประกอบการ จ�าแนกตามขนาด รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

  ในปี 2552 - 2553 ธุรกิจที่มีขนาดเล็กเป็นบริษัทจ�ากัดมีเงินทุนหมุนเวียน

เฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาท ในขณะที่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 

700,000 บาท โดยธุรกจิทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนพาณชิย์และกจิการเจ้าของคนเดียวมเีงนิทุนหมนุเวียน
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เฉลี่ยปีละ 100,000 บาท และธุรกิจที่มีขนาดกลางที่มีเป็นบริษัทจ�ากัดมีเงินทุนหมุนเวียน 

เฉลี่ยปีละ 3 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท 

  ในปี 2552 - 2553 สัดส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจการ

ก่อสร้าง พบว่า ร้อยละ 80 - 90 ของเงินทุนทั้งหมดเป็นทุนของตัวเอง โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

ทัง้ทีเ่ป็นธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง จะเป็นทนุของตวัเองถงึร้อยละ 90 ของเงนิทนุทัง้หมด 

ธุรกิจขนาดกลางที่เป็นบริษัทจ�ากัดมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 17.33 

รองลงมาคือธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวร้อยละ 15.61 มีการใช้เงินทุนจาก 

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต และการกู้เงินนอกระบบเพียงเล็กน้อย

 3.5 สัดส่วน ก�าไรขั้นต้นเฉลี่ย ของสถานประกอบการ จ�าแนกตามขนาด  

   รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย

  ในปี 2553 ธุรกิจการก่อสร้างที่มีก�าไรขั้นต้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 

ธรุกิจที่ไม่มทีะเบยีนพาณชิย์เพิม่ขึน้ร้อยละ 33.42 รองลงมาคอื ธรุกจิทีม่ขีนาดกลางเป็นบรษิทั

จ�ากัดมกี�าไรเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.78 โดยธรุกิจขนาดเล็กเป็นห้างหุน้สว่นจ�ากดัมกี�าไรเฉลีย่

เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 9.78 
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แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)  

ให้ความส�าคญักับการเสริมสร้างวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นกิจการทีเ่น้นการใช้

ฐานความรู้และมีพลวัตสูง เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

และสังคม และเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยแบ่งการสนับสนุนใน 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดบัสาขาธรุกจิ และระดับผูป้ระกอบการ ซ่ึงแบ่งออกเป็นผูป้ระกอบการใหม่และผูป้ระกอบการ

เดิม ที่มีลักษณะ ปัญหา และความต้องการแตกต่างกันออกไปตามระยะการเติบโตของธุรกิจ 

คือ ขั้นเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up) ที่หมายถึงธุรกิจที่มีระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจไม่เกิน 2 ปี  

ขัน้เตบิโตแล้ว (Growth) ข้ันของการอยู่ตัว (Maturity) และขัน้การปรบัเปลีย่นธรุกิจ (Turnaround) 

ทั้งในมิติของภาพรวมทั้งประเทศและมิติของพื้นที่เป็นรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการกระจายความเจริญจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว น�ามาสู่การก�าหนดทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมให้สอดคล้องกนั ซ่ึงประกอบด้วยการปรับโครงสร้างของวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม การสร้างสังคมผู้ประกอบการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

ประสิทธิภาพและนวัตกรรม การสร้างความสมดุลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงสังคม

และการรกัษาสิง่แวดล้อม การน�าเอาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัการทีส่�าคญัในการ

ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทศิทางการส่งเสรมิวสิาหกจิไทยให้มกีารเตบิโต

สามารถพัฒนาได้เป็น 2 แนวทางส�าคญั คอื การเตบิโตในเชงิคณุภาพ ซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญั 

ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม โดยพัฒนา

ควบคู่ไปกับการเติบโตในเชิงขนาด โดยเริ่มจากวิสาหกิจขนาดจิ๋ว ขนาดย่อม ขนาดกลาง และ

ขยายตัวไปเป็นขนาดใหญ่ในที่สุด ซ่ึงก็ยังต้องให้ความส�าคัญกับทักษะฝีมือ องค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การประเมินผลแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554)9
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จากสิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้น วสิยัทศัน์ของการส่งเสริมจงึถกูก�าหนดขึน้ในมติกิารเสรมิสร้าง

ความแขง็แกร่งให้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพือ่ให้สามารถเตบิโตอย่างสมดลุ 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการท�าธุรกิจของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยฐานความรู้ และความสามารถในเชิงทักษะฝีมือ  

(Knowledge - Skill Based) ซึ่งจะท�าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถมีบทบาท

เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนสู่การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) โดยสังเขปดังนี้ 

1. การประเมนิผลสมัฤทธิก์ารส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเป้าหมาย

รวมของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

 

 1.1 มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP SMEs) 

พบว่า เมือ่สิน้แผนการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีการขยายตัว 

อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 36.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งต�่ากว่า

เป้าหมายทีก่�าหนดคอืร้อยละ 42 และเมือ่พจิารณาแต่ละภาคธุรกจิพบว่าอัตราการขยายตวัของ

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้ในภาคการผลติ ภาคการค้า

และภาคบริการ ล้วนมีอัตราการขยายตัวต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดในท�านองเดียวกัน

 1.2 การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากการรวบรวมข้อมูล

พบว่าอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ต่อปีของการส่งออกของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ช่วงปี 2550 - 2554 คิดเป็นร้อยละ 7.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของการส่งออกของประเทศ 

ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 6.7 แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาเป้าหมาย พบข้อสังเกตว่ามีสาขาธุรกิจส�าคัญกว่า 8 สาขา

ธรุกจิ ทีม่มีลูค่าการส่งออกสงูแต่มอีตัราการเติบโตเฉลีย่ของการส่งออกต�า่กว่าร้อยละ 7.3 ได้แก่ 

ธุรกิจประเภทเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ธุรกิจประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 

ส่วนประกอบ ธุรกจิประเภทของท�าด้วยเหลก็และเหลก็กล้า ธรุกจิประเภทปลา สตัว์น�า้ จ�าพวก 



89
ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

คลัสตาเซีย ธุรกิจประเภทเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตฯ ธุรกิจประเภทของปรุงแต่งท�าจาก 

พชื ผกั ผลไม้ ธุรกจิประเภทเฟอร์นเิจอร์ และธรุกจิประเภทเครือ่งแต่งกายท่ีไม่ได้ถกัแบบนติฯ

 1.3 ผลติภาพการผลติโดยรวม (Total Factor Productivity) และผลติภาพแรงงาน 

(Labor Productivity) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แม้ว่าอัตราการขยายตัวของ

ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่ากับร้อยละ 3.73 ซึ่ง 

สงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ทีร้่อยละ 3 แต่เมือ่พจิารณาในรายสาขาธรุกจิเป้าหมาย กลบัพบว่า

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ SMEs ส่วนใหญ่ต�่ากว่าเป้าหมายท่ี

ก�าหนด มเีพียง 3 สาขาเท่าน้ันทีม่อีตัราการขยายตัวสงูกว่าเป้าหมาย ได้แก่ กลุม่ธรุกจิประเภท

สินค้าแฟชั่น กลุ่มธุรกิจประเภทพลาสติก และกลุ่มธุรกิจประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

บ้าน ส่วนผลิตภาพแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น พบว่ามีอัตราการ 

ขยายตัวร้อยละ 2.69 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 3

2. การประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามราย

ยทุธศาสตร์ของแผนการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

 2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวม พบว่าจ�านวน SMEs ใหม่เกิดขึ้นและจ�านวน 

SMEs ที่ได้รบัการพฒันาในแต่ละปี รวมถงึสดัส่วนของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีสามารถเข้าถงึ

ตลาดต่างประเทศต่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ประกอบการ 

SMEs รายเดิมยังให้ความส�าคัญกับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ และยังสามารถ

ท�าให้อัตราการเตบิโตเฉลีย่ของการส่งออกของ SMEs ตามสาขาเป้าหมายสงูกว่าภาพรวมการ

ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต 

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวม พบว่าถึงแม้ว่าอัตราการขยายตัวของ GDP 

SMEs ภาคการผลติจะสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนักบั GDP ภาคการผลติของประเทศ แต่

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ SMEs ภาคการผลิตในสาขาเป้าหมาย 

รวมทั้งอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานของ SMEs ภาคการผลิตส่วนใหญ่ยังต�่ากว่า

เป้าหมายที่ก�าหนด โดยอาจเป็นสาเหตุจากการที่ผู้ประกอบการ SMEs ยังขาดการพัฒนา
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ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจและไม่มีการท�าวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ 

อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต ยังคงให้ความส�าคัญกับการรับรอง

มาตรฐานสถานประกอบการและการสร้างเครือข่ายภาคการผลิต

 2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวม พบว่าอัตราการขยายตัวของ GDP SMEs ใน

ภาคการค้าสอดคล้องไปในทศิทางเดียวกนักบั GDP ภาคการค้าของประเทศ นอกจากนี ้ในด้าน

การได้รับผลกระทบด้านลบจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ มีการลดลงมากจากที่คาดการณ์ไว้ 

และผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการค้ามีการประยุกต์ใช้ E-Commerce ในการด�าเนินธุรกิจ

ในสดัส่วนทีส่งู อย่างไรกต็ามสดัส่วนผูป้ระกอบการ SMEs ทีน่�า ICT มาใช้ในการบรหิารจดัการ

ธุรกิจยังมีไม่มากนัก และยังขาดการสร้างเครือข่ายภาคการค้าอีกด้วย

 2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวม พบว่าอัตราการขยายตัวของ GDP SMEs ใน

ภาคการบริการยังต�่ากว่าการขยายตัวใน GDP ภาคบริการของประเทศ ประกอบกับจ�านวน

บุคลากร SMEs ในภาคบริการยังได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง

การสร้างเครือข่ายภาคบริการและการน�าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในเชิง

พาณิชย์ก็ยังมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจการ SMEs จ�านวนไม่น้อยที่ได้รับการส่งเสริม

และมีการน�า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และให้ความส�าคัญกับการรับรองมาตรฐาน

การบริการ

 2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค

และท้องถิ่น 

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวม พบว่าจ�านวนผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค

และท้องถิ่นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพมากเท่าที่ควร แต่ทั้งนี้ พบว่ามีการ

พฒันาด้านการสร้างเครอืข่ายและความเข้มแขง็ของชมุชนอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังมสีดัส่วนของ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเป้าหมาย

 2.6 ยทุธศาสตร์ที ่6 การพฒันาปัจจยัเอือ้ในการด�าเนนิธรุกจิส�าหรบัวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม 

 ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิภาพรวม พบว่าภาครัฐมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SMEs รวมทั้งมีผู้ประกอบการ SMEs จ�านวนไม่น้อยท่ี

สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการ SMEs ยงัให้ความสนใจ
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เข้ารบัค�าปรกึษาด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิเป็นจ�านวนมาก แต่อย่างไรกต็าม 

ในด้านสดัส่วนของผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่ามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนและได้รบัการสนบัสนนุ

วงเงินสินเชื่อ หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐและเอกชนยังมีจ�านวนไม่มาก

ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


