
สถานการณ์และตวัชีว้ดั
เชงิโครงสร้างของ SMEs
ปี 2551 และการเปลีย่นแปลงในระยะ 5 ปี

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2



SMEs

บทที่ 4
จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2551

ขนาด จำนวนวิสาหกิจ สัดสวนตอวิสาหกิจรวม สัดสวนตอ SMEs

99.699.32,815,560SE

0.40.412,073ME

0.24,586LE

0.14,158N/A

99.72,827,633SMEs

100.02,836,377Total

กลุมวิสาหกิจ SE ME LE N/A SMEs Total

1,324,1911,321,6341,2391,3182,9931,318,641ภาคการคาและซอมบำรุง

958,849956,8366411,3724,498952,338ภาคบริการ

547,614544,7629641,8884,568540,194ภาคการผลิต

5,7234,4011,3148144,387ไมระบุ

2,836,3772,827,6334,1584,58612,0732,815,560รวม

ตารางที่ 3 จ�านวนและสัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2551

ตารางที่ 4  จ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ�าแนกตามกลุ่มวิสาหกิจ ปี 2551

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 จ�ำนวนวสิำหกจิทัง้ประเทศ	ปี	2551	มจี�ำนวนทัง้สิน้		2,836,377	รำย	โดยจ�ำแนกเป็นวสิำหกจิขนำดกลำง

และขนำดย่อมมจี�ำนวนทัง้สิน้		2,827,633	รำย		วสิำหกจิขนำดย่อมจ�ำนวน		2,815,560	รำย	วสิำหกจิขนำดกลำง	จ�ำนวน	

12,073	รำย	และวสิำหกจิขนำดใหญ่	จ�ำนวน	4,586	รำย	โดยสดัส่วนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมคดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ	99.8	ของวสิำหกจิทัง้ประเทศ	และวสิำหกจิขนำดย่อมมสีดัส่วนร้อยละ	99.6	ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด

ย่อมทัง้หมด	ส่วนวสิำหกจิขนำดกลำงมสีดัส่วน	ร้อยละ	0.4	ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมทัง้หมด
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	 จ�ำนวนวสิำหกจินติบิคุคลทัง้ประเทศ		ปี	2551	มจี�ำนวนทัง้สิน้	581,596	รำย	โดยเป็นวสิำหกจิขนำดใหญ่

จ�ำนวน	4,388	รำย	และจ�ำแนกออกเป็นวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมจ�ำนวน		573,492	รำย		จ�ำแนกเป็นวสิำหกจิ

ขนำดย่อมจ�ำนวน	564,788	รำย	เป็นวสิำหกจิขนำดกลำงจ�ำนวน	8,704	รำย	โดยวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมี

สดัส่วนร้อยละ		98.6	ของวสิำหกจิรวมทัง้ประเทศ

	 จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	จ�ำแนกตำมกลุม่วสิำหกจิ	ปี	2551	พบว่ำวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมอยูใ่นภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุสงูสดุมจี�ำนวน	1,321,634	รำย	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	46.7รองลงมำอยูใ่น 

ภำคกำรบรกิำรมจี�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	จ�ำนวน	956,836	รำย	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ		33.8		ส่วน

ภำคกำรผลติมจี�ำนวน		544,762	รำย	คดิเป็นร้อยละ	19.3		โดยสดัส่วนของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในภำค

กำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุ	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	99.8	ของวสิำหกจิภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุทัง้ประเทศ	และภำคกำรบรกิำร

ของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	99.8	ของภำคบรกิำรทัง้ประเทศเช่นกนั	ส่วนในภำคกำร

ผลติของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมสีดัส่วนร้อยละ	99.5	ของภำคกำรผลติทัง้หมด

	 จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมรำยภมูภิำค	 ปี	2551	 พบว่ำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

มกีำรกระจำยตวัอยูใ่นพืน้ที	่ กรงุเทพและปรมิณฑลสงูทีส่ดุ	 มจี�ำนวน	 	818,182	 	 รำย	 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	28.9		 

รองลงมำอยูใ่นภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมจี�ำนวน		717,990	รำย	คดิเป็นร้อยละ	25.4	อนัดบัทีส่ำมอยใูนภำคเหนอืมี

จ�ำนวน	451,247	รำย	ส่วนภำคใต้มจี�ำนวนวสิำหกจิ	365,506	รำย	คดิเป็นร้อยละ	12.9	ส่วนภำคตะวนัออกมจี�ำนวน	

199,604	รำย	คดิเป็นร้อยละ	7.1	ภำคตะวนัตกมจี�ำนวน	122,811	รำย	คดิเป็นร้อยละ	4.3	และภำคกลำงมจี�ำนวน	

104,147	รำย	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	3.7	

ขนาด จำนวนวิสาหกิจ สัดสวนตอวิสาหกิจรวม สัดสวนตอ SMEs

98.597.1564,788SE

1.51.58,704ME

-0.84,388LE

0.63,716N/A

-98.6573,492SMEs

-100.0581,596รวม

ตารางที่ 5 จ�านวนและสัดส่วนวิสาหกิจนิติบุคคล จ�าแนกตามขนาด ปี 2551

จ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนิติบุคคล ปี 2551

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2551

กลุม N/A SE ME LE SMEs Total

217,827215,3981,2031,403213,9951,226ภาคการคาและซอมบำรุง

274,319272,3561,3293,651268,705634ภาคบริการ

84,33181,9351,8483,63678,299548ภาคผลิตสินคา

5,1193,8038143,7891,308อ่ืนๆ

581,596573,4924,3888,704564,7883,716รวม

ตารางที่ 6 จ�านวนวิสาหกิจนิติบุคคล ตามกลุ่มวิสาหกิจ จ�าแนกตามขนาด ปี 2551

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 จ�ำนวนวสิำหกจินติบิคุคลตำมกลุม่วสิำหกจิ	จ�ำแนกตำมขนำดปี	2551	มกีำรกระจำยตวัของวสิำหกจิอยูใ่น

ภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุมจี�ำนวน		217,827	รำย	คดิเป็นร้อยละ	37.5	ส่วนภำคบรกิำรมจี�ำนวน		274,319	รำย	คดิ

เป็นร้อยละ	47.2	และภำคกำรผลติมจี�ำนวน		84,331	รำย	คดิเป็นร้อยละ	14.5		และเมือ่พจิำรณำตำมกลุม่วสิำหกจิ

จ�ำแนกตำมขนำด	 พบว่ำมีลักษณะกำรกระจำยตัวของภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุงจะมีจ�ำนวนสูงในวิสำหกิจขนำดย่อม

โดยมจี�ำนวน		213,995	รำย	คดิเป็นร้อยละ	98.2	ของวสิำหกจิรวม	รองลงมำอยูใ่นขนำดวสิำหกจิขนำดกลำงมจี�ำนวน		 

1,403	รำย	คดิเป็นร้อยละ	0.6	และอยูใ่นวสิำหกจิขนำดใหญ่จ�ำนวน	1,203	รำย	คดิเป็นร้อยละ		0.6	ในกลุม่ภำคบรกิำรมกีำร 

กระจำยตัวตำมขนำดกิจกำรอยู่ในวิสำหกิจขนำดย่อมสูงสุดโดยมีจ�ำนวน	268,705	 รำย	 คิดเป็นร้อยละ	 	98.0	 

รองลงมำอยูใ่นวสิำหกจิขนำดกลำงมจี�ำนวน	3,651	 รำย	 คดิเป็นร้อยละ	1.3	 	 และอยูใ่นวสิำหกจิขนำดใหญ่จ�ำนวน		 

1,329	รำย	คดิเป็นร้อยละ	0.5		และกลุม่ภำคกำรผลติมกีำรกระจำยตวัอยูใ่นวสิำหกจิขนำดย่อมจ�ำนวน	78,299	รำย	

คดิเป็นร้อยละ	92.8	รองลงมำอยูใ่นวสิำหกจิขนำดกลำงจ�ำนวน	3	,636	รำย	คดิเป็นร้อยละ	4.3	และอยูใ่นวสิำหกจิขนำด

ใหญ่จ�ำนวน	1,848	รำย	คดิเป็นร้อยละ	2.2

	 ในส่วนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม	มกีำรกระจำยตวัอยูใ่นภำคบรกิำรสงูสดุมจี�ำนวน	272,356	รำย	

คดิเป็นร้อยละ	47.5		รองลงมำอยูใ่นกลุม่กำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุมจี�ำนวน	215,398	รำย	คดิเป็นร้อยละ	37.6	และกลุม่

กำรผลติมจี�ำนวน	81,935	รำย	คดิเป็นร้อยละ	14.3			เมือ่จ�ำแนกกลุม่วสิำหกจิมกีำรกระจำยตวัของกลุม่กำรค้ำและ

ซ่อมบ�ำรงุมสีดัส่วนร้อยละ	98.9		กลุม่กำรบรกิำรมสีดัส่วน	ร้อยล	99.3	และกลุม่กำรผลติมสีดัส่วน	ร้อยละ	97.2	

	 กำรกระจำยตวัของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมนติบิคุคล	รำยพืน้ที	่จ�ำแนกตำมขนำดวสิำหกจิ	โดย

สัดส่วนจ�ำนวนต่อขนำดของวิสำหกิจ	 พบว่ำวิสำหกิจขนำดย่อมมีกำรกระจำยตัวอยู่ในพื้นที่	 กรุงเทพและปริมณฑล

ถงึร้อยละ	64.2	 รองลงมำอยูใ่นพืน้ทีภ่ำคใต้ร้อยละ	8.6	 ส่วนพืน้ทีท่ีม่จี�ำนวนวสิำหกจิขนำดย่อมน้อยทีส่ดุอยูใ่นพืน้ที่ 

ภำคกลำงและภำคตะวนัตกเพยีงร้อยละ	2.4		ส่วนในวสิำหกจิขนำดกลำงมกีำรกระจำยตวัอยูใ่นพืน้ที	่กรงุเทพและปรมิณฑล

สงูสดุถงึร้อยละ	66.6	รองลงมำอยูใ่นภำคตะวนัออกร้อยละ	11.9	ส่วนภำคทีม่จี�ำนวนน้อยทีส่ดุคอื	ภำคตะวนัตกมสีดัส่วน

ร้อยละ	 	2.5	 เท่ำนัน้	 และวสิำหกจิขนำดใหญ่มกีำรกระจำยตวัสงูสดุอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพและปรมิณฑลสงูสดุมสีดัส่วน 

ร้อยละ	71.0	รองลงมำอยูภ่ำคตะวนัออกมสีดัส่วนร้อยละ	11.9	ส่วนวสิำหกจิขนำดใหญ่มสีดัส่วนน้อยทีส่ดุจะอยูใ่นภำค

ตะวนัตก	ร้อยละ	1.6	ส่วนกำรกระจำยตวัตำมพืน้ทีโ่ดยจ�ำแนกตำมขนำด	พบว่ำพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครและปรมิณฑลมกีำร 

กระจำยตวัอยูใ่นขนำดกจิกำรขนำดย่อมถงึร้อยละ	97.3		วสิำหกจิขนำดกลำงร้อยละ	1.6	และวสิำหกจิขนำดใหญ่ร้อยละ	0.8
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ส่วนในพืน้ทีภ่ำคกลำงมกีำรกระจำยของวสิำหกจิอยูใ่นวสิำหกจิขนำดย่อมร้อยละ	96.5	วสิำหกจิขนำดกลำงร้อยละ	2.3	

และวสิหำกจิขนำดใหญ่ร้อยละ	1.2	ในพืน้ทีภ่ำคตะวนัตกมกีำรกระจำยตวัอยูใ่นวสิำหกจิขนำดย่อมร้อยละ	97.9	วสิำหกจิ

ขนำดกลำงร้อยละ	1.5	และวสิำหกจิขนำดใหญ่ร้อยละ	0.5	ในพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกมกีำรกระจำยตวัอยูใ่นวสิำหกจิขนำด

ย่อมร้อยละ	96.6	วสิำหกจิขนำดกลำงร้อยละ	2.2		และวสิำหกจิขนำดใหญ่ร้อยละ	1.1	ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมี

กำรกระจำยตวัในวสิำหกจิขนำดย่อมร้อยละ	98.6	วสิำหกจิขนำดกลำงร้อยละ	0.9	วสิำหกจิขนำดใหญ่ร้อยละ	0.4	ใน

พืน้ทีภ่ำคใต้มกีำรกระจำยตวัของวสิำหกจิขนำดย่อมร้อยละ	98.4	วสิำหกจิขนำดกลำงร้อยละ	1.2	 และวสิำหกจิขนำด

ใหญ่ร้อยละ	0.4	 และในพื้นที่ภำคเหนือมีกำรกระจำยตัวอยู่ในวิสำหกิจขนำดย่อมร้อยละ	98.6	วิสำหกิจขนำดกลำง 

ร้อยละ	0.9	และวสิำหกจิขนำดใหญ่ร้อยละ	0.4



SMEs

บทที่ 5
ตวัชีว้ดัเชงิโครงสร้ำงของ SMEs ปี 2551 
และกำรเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี

2002 97.20 92.47 87.72 83.59 80.23 77.21 73.56

2003 96.57 90.85 85.54 81.67 78.19 74.40

2004 96.50 91.61 87.35 83.46 80.38

2005 96.37 91.89 87.55 84.13

2006 96.70 92.04 88.13

2007 96.76 92.83

 ปที่จดทะเบียน ≤1 ป >1-2 ป >2-3 ป >3-4 ป >4-5 ป >5-6 ป >7 ป

ตารางที่ 7  อัตราการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เปรียบเทียบปีที่เริ่มกิจการ)

อัตราการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 กำรอยูร่อดของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี	2002	-	2007	 โดยอตัรำกำรอยูร่อดค�ำนวณจำก

จ�ำนวนทีค่งอยูใ่นแต่ละช่วงเปรยีบเทยีบกบัจ�ำนวนทีจ่ดัตัง้กจิกำรในปีนัน้ๆ	ซึง่พบว่ำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

ในปีที	่1	มอีตัรำกำรอยูร่อดใกล้เคยีงกนัและมอีตัรำกำรอยูร่อดสงูเกนิร้อยละ	95	ของจ�ำนวนทีจ่ดัตัง้กจิกำรในปีนัน้ๆ		

โดยในปี	2002	มอีตัรำกำรอยูร่อดในช่วง	 ปีที	่ 	1	 สงูกว่ำปีอืน่ๆ	 คดิเป็นร้อยละ	97.20	 ส่วนในช่วงปีที	่2	 อตัรำกำร 

อยูร่อดของกจิกำรอยูร่ะดบัสงูกว่ำร้อยละ	90	ของจ�ำนวนทีจ่ดัตัง้กจิกำรในปีนัน้ๆ	โดยปี	2007	มอีตัรำกำรอยูร่อดอยู่

ทีร้่อยละ	92.83		และในช่วงปีที	่3	พบว่ำอตัรำกำรอยูร่อดลดลงน้อยกว่ำร้อยละ	90		จำกข้อมลูดงักล่ำวจะเหน็ว่ำกำร 

อยู่รอดของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจะสูงสุดอยู่ในช่วงปีที่	1	 และลงลงอย่ำงต่อเนื่องตลอดโดยมีอัตรำ 

กำรอยูร่อดน้อยลงในช่วงปีที	่2	และ	ปีที	่3

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

หมายเหตุ : จ�านวนกิจการในตารางรวมถึงกิจการที่สิ้นสภาพไปแล้ว ในปัจจุบัน

            การประมวลผลในตารางไม่รวมปี  2008 เนื่องจากมีจ�านวนปีเพียง 1 ปีเท่านั้น

            สูตรการค�านวณ {อัตราการอยู่รอด=(100/จ�านวนกิจการที่จัดตั้งในปี)*จ�านวนกิจการที่คงอยู่ในแต่ช่วง}

20
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	 อตัรำกำรอยูร่อดของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมเมือ่เปรยีบเทยีบกบักจิกำรส่วนทีเ่หลอืในแต่ละช่วง

ของกจิกำร	พบว่ำอตัรำกำรอยูร่อดของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมสงูกว่ำร้อยละ	90	ของกจิกำรส่วนทีเ่หลอื	ซึง่

จะเหน็ว่ำอตัรำกำรอยูร่อดจะมอีตัรำสงูสดุในช่วงปีที	่	1	ถงึร้อยละ	97.2	ในกจิกำรทีจ่ดัตัง้ในปี	2002	และอยูใ่นระดบั

ใกล้เคยีงกนัในปี	2003	-	2007		และข้อมลูในแต่ละช่วงพบว่ำอตัรำกำรอยูร่อดจะต�ำ่สดุในช่วงปีที	่2	และ	3	และมอีตัรำ

กำรอยูร่อดสงูขึน้เมือ่กจิกำรมอียูม่ำกกว่ำ

2002 97.2 95.1 94.9 95.3 96.0 96.2 95.3

2003 96.6 94.1 94.2 95.5 95.7 95.1

2004 96.5 94.9 95.3 95.5 96.3

2005 96.4 95.4 95.3 96.1

2006 96.7 95.2 95.8

2007 96.8 95.9

 ปที่จดทะเบียน ≤1 ป >1-2 ป >2-3 ป >3-4 ป >4-5 ป >5-6 ป >7 ป
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ตารางที่ 8 อัตราการอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เปรียบเทียบส่วนที่เหลือในแต่ละปี)

ภาพที่ 9 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มี High Growth สูง 10 อันดับแรก ปี 2002 - 2004  

          (เปรียบเทียบจ�านวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

หมายเหตุ : จ�านวนกิจการในตารางรวมถึงกิจการที่สิ้นสภาพไปแล้ว ในปัจจุบัน

            การประมวลผลในตารางไม่รวมปี  2008 เนื่องจากมีจ�านวนปีเพียง 1 ปีเท่านั้น

            สูตรการค�านวณ {อัตราการอยู่รอด=(100/จ�านวนกิจการที่จัดตั้งในปี)*จ�านวนกิจการที่คงอยู่ในแต่ช่วง}

วิสาหกิจที่มีอัตราการขยายตัวของรายได้สูง (High Growth)

ที่มา : กรมพัตนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประมวลผลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมทีม่	ีHigh	Growth	สงู	10	อนัดบัแรกเปรยีบเทยีบจ�ำนวนกจิกรรมทำง

เศรษฐกจิของตนเอง		พบว่ำกจิกรรมทำงเศรษฐกจิในหมวดกำรผลติผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำกโลหะประดษิฐ์	ยกเว้นเครือ่งจกัร

และอุปกรณ	์ มี	High	Growth	 สูงที่สุด	 ร้อยละ	11.8	 รองลงมำได้แก	่ หมวดกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงและพลำสติก	 

ร้อยละ	10.7	อนัดบัที	่3	ได้แก่	หมวดกจิกรรมสนบัสนนุและช่วยเสรมิกำรขนส่ง	กจิกรรมด้ำนตวัแทนธรุกจิกำรท่องเทีย่ว	 

ร้อยละ	8.4	

	 	วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมทีม่	ีHigh	Growth	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�ำนวนทัง้หมดทีเ่ป็น	High	Growth	

พบว่ำกจิกรรมทำงด้ำนเศรษฐกจิในหมวด	 กำรขำยส่งและกำรค้ำเพือ่ค่ำนำยหน้ำ	 ยกเว้นยำนยนต์และรถจกัรยำนยนต์

มสีดัส่วน	High	Growth	สงูทีส่ดุถงึร้อยละ	27.9	รองลงมำได้แก่	หมวดกำรก่อสร้ำงมสีดัส่วนร้อยละ	9.7	ส่วนอนัดบั	

3	ได้แก่	หมวดกำรขำยปลกี	ยกเว้นยำนยนต์และรถจกัรยำนยนต์	รวมทัง้กำรซ่อมแซมของใช้ส่วนบคุคลและของใช้ใน 

ครวัเรอืน	ร้อยละ	9.2	

	 เมือ่เปรยีบเทยีบตำมลกัษณะธรุกจิทีม่	ีHigh	Growth	ปี	2002	-	2004		พบว่ำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด

ย่อมภำคกำรผลติมสีดัส่วนสงูกว่ำภำคบรกิำร	โดยภำคกำรผลติมสีดัส่วนร้อยละ	8.5	ภำคบรกิำรมสีดัส่วนร้อยละ	6.4	

ซึง่มลีกัษณะคล้ำยกบัวสิำหกจิโดยรวมโดยภำคกำรผลติมสีดัส่วนร้อยละ	8.9	ภำคกำรบรกิำรมสีดัส่วนร้อยละ	6.5

	 เมือ่เปรยีบเทยีบตำมลกัษณะธรุกจิทีม่	ีHigh	Growth	ปี	2005	-	2006		พบว่ำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด

ย่อมภำคกำรผลติมสีดัส่วนสงูกว่ำภำคบรกิำรเลก็น้อย	 	 โดยภำคกำรผลติมสีดัส่วนร้อยละ	5.4	 ภำคบรกิำรมสีดัส่วน

ร้อยละ	5.0	 ซึง่มลีกัษณะคล้ำยกบัวสิำหกจิโดยรวมโดยภำคกำรผลติมสีดัส่วนร้อยละ	5.6	 ภำคกำรบรกิำรมสีดัส่วน 

ร้อยละ	5.0

เปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านประชากรธุรกิจ (Business Demography Indicators)

 

	 ในส่วนนีจ้ะรำยงำนตวัชีว้ดัด้ำนประชำกรธรุกจิทีส่�ำคญัของประเทศไทยและบำงประเทศในกลุม่ประเทศ	EU		

เพือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะและกำรด�ำเนนิกำรทำงธรุกจิของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในด้ำนต่ำงๆ	 เช่น	 อตัรำ 

กำรเกดิและกำรปิดกจิกำร	(Birth	Rate	and	Death	Rate)	รวมถงึผลของกำรเกดิและกำรปิดกจิกำรทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิ

โดยรวม	(Churn	Rate)	อตัรำกำรอยูร่อดของกจิกำร	(Survival	Rate)	และ	สดัส่วนของวสิำหกจิทีม่กีำรเจรญิเตบิโตสงู	

(High	Growth	Rate)

การจัดตั้งกิจการ การยกเลิกกิจการและผลที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม (Birth Rate, Death Rate and 

Churn Rate)

 

	 สถติกิำรจดัตัง้กจิกำรของประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2002	ถงึ	2005	แต่แนวโน้ม

กำรจดัตัง้เริม่ชะลอตวัลงในปี	2006	 และ	2007	 ซึง่แนวโน้มดงักล่ำวคล้ำยคลงึกบัประเทศส่วนใหญ่ทีน่�ำมำวเิครำะห์ 

เปรยีบเทยีบ	ยกเว้น	ฮงักำร	ีและสหรฐัอเมรกิำทีม่ทีศิทำงตรงกนัข้ำม	

	 เมือ่พจิำรณำเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่ำงๆ	ในกลุม่	OECD	พบว่ำอตัรำเฉลีย่กำรจดัตัง้กจิกำรของไทยอยู่

ในระดบัใกล้เคยีงกบัอติำลซีึง่เป็นประเทศทีม่จี�ำนวน	SMEs	มำกทีส่ดุใน	EU	และสวเีดน	ส�ำหรบัประเทศเศรษฐกจิใหม่
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ใน	EU	เช่น	สำธำรณรฐัเชก็	และฮงักำร	ีพบว่ำอตัรำกำรจดัตัง้กจิกำรอยูใ่นระดบัสงูคอืเฉลีย่ร้อยละ	10	 ต่อปี	ซึง่โดย

เฉลีย่สงูกว่ำไทย	ส�ำหรบัประเทศในกลุม่	EU	ทีม่อีตัรำกำรจดัตัง้กจิกำรสงูสดุ	 ได้แก่	 สหรำชอำณำจกัร	มอีตัรำเฉลีย่

ร้อยละ	13.2	ต่อปี

	 กลุม่ประเทศในทวปีอเมรกิำ	 ได้แก่	 แคนำดำและสหรฐัอเมรกิำ	 มลีกัษณะของแนวโน้มกำรจดัตัง้กจิกำร

คล้ำยคลงึกนัในช่วง	2002	 ถงึ	2004	 อย่ำงไรกต็ำมเมือ่เปรยีบเทยีบ	ณ	 ปีเดยีวกนั	 พบว่ำแคนำดำมอีตัรำกำรจดัตัง้

กจิกำรสงูกว่ำสหรฐัอเมรกิำยกเว้นปี	2002

	 	Churn	Rate	อธบิำยถงึผลรวมของวสิำหกจิทีม่กีำรจ้ำงคนงำนทัง้กำรตัง้กจิกำรใหม่และกำรปิดกจิกำรแล้ว

น�ำมำคดิเป็นร้อยละต่อจ�ำนวนวสิำหกจิทีย่งัคงด�ำเนนิกจิกำรอยูท่ัง้หมด	 ซึง่ร้อยละทีค่�ำนวณได้นัน้ถกูน�ำมำเป็นตวัชีว้ดั

เพือ่แสดงกำรเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกจิ	 ดงันัน้กำรจดัตัง้กจิกำรใหม่หรอืกำรยกเลกิกจิกำรอำจมี

ผลกระทบต่ออตัรำกำรขยำยตวัของผลติภำพแรงงำนโดยรวมด้วย	 กล่ำวคอื	วสิำหกจิทีจ่ดัตัง้กจิกำรใหม่หรอืเริม่เข้ำสู่

ระบบเศรษฐกจิจะมผีลติภำพแรงงำนไม่น้อยไปกว่ำวสิำหกจิทีปิ่ดกจิกำรหรอืไม่น้อยไปกว่ำผลติภำพแรงงำนของระบบ

เศรษฐกจิ	 ณ	 ช่วงเวลำนัน้	 	 นอกจำกนัน้	วสิำหกจิทีจ่ดัตัง้กจิกำรใหม่อำจจะน�ำเทคโนโลยสีมยัใหม่	 นวตักรรมทีท่นั

สมยั	 เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลติ/บรกิำรด้วย	 ซึง่จะเป็นแรงกระตุน้ให้วสิำหกจิเดมิทีค่งอยูใ่นระบบมกีำรปรบัตวัเพือ่

เพิม่ประสทิธภิำพผ่ำนกำรลงทนุใน	R&D	หรอื	คดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ	ได้เช่นกนั

	 ภำพที	่10	แสดงถงึควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง	Churn	Rate	และผลติภำพแรงงำนของประเทศกลุม่	OECD	ใน

ปี	2003	(2546)	ซึง่เหน็ได้ว่ำ	ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง	Churn	Rate	และ	ผลติภำพแรงงำนเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั	คอื	

เมือ่ระบบเศรษฐกจิใดม	ีChurn	Rate	สงู	จะส่งผลให้ผลติภำพแรงงำนรวมของประเทศเพิม่สงูตำมไปด้วย	อย่ำงไรกต็ำม

สมมตุฐิำนนี	้ยงัเป็นเพยีงสมมตุฐิำนเบือ้งต้นเท่ำนัน้	จ�ำเป็นต้องมกีำรศกึษำเชงิลกึต่อไป

Churn Rate และ ผลิตภาพแรงงาน, OECD 2546
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ภาพที่ 10  ความสัมพันธ์ระหว่าง Churn Rate และผลิตภาพแรงงานของประเทศกลุ่ม OECD, 2003

ที่มา : OECD และ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหตุ : ข้อมูลของปี 2003 (2546) เป็นชุดข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทั้ง Churn Rate และผลิตภาพแรงงาน
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รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2551

	 จำกภำพที	่11	แสดงถงึ	Churn	Rate	ของประเทศไทยและประเทศต่ำงๆ	ในกลุม่	OECD	เหน็ได้ว่ำ	Churn	

Rate	โดยเฉลีย่ของประเทศไทยอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบั	อติำล	ีสเปน	และสวเีดน	ส่วนประเทศกลุม่	OECD	ทีม่	ีChurn	

Rate	สงูนัน้	สำมำรถแบ่งเป็น	2	กลุม่ด้วยกนัคอื	กลุม่ประเทศเศรษฐกจิใหม่	ได้แก่	สำธำรณรฐัเชก็	และ	ฮงักำร	ีเฉลีย่

ประมำณร้อยละ	20	 ส่วนอกีกลุม่	 ได้แก่	 กลุม่ประเทศเศรษฐกจิพฒันำแล้ว	 ได้แก่	 สหรำชอำณำจกัร	 แคนำดำ	 และ

สหรฐัอเมรกิำ	ซึง่สหรำชอำณำจกัรม	ีChurn	Rate	สงูสดุเฉลีย่กว่ำร้อยละ	25	
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ภาพที่ 11 Churn Rate จ�าแนกตามประเทศระหว่าง 2002 - 2007

ที่มา : OECD และ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อตัราการอยูร่อดของกจิการ (Survival Rate)

	 เมือ่พจิำรณำลกัษณะกำรเปลีย่นแปลงของประเทศต่ำงๆ	ในกลุม่	OECD	ทีน่�ำมำพจิำรณำเปรยีบเทยีบ	พบว่ำ	

ประเทศยโุรปตะวนัออกซึง่เศรษฐกจิก�ำลงัอยูใ่นช่วงกำรขยำยตวัสงู	เช่น	สำธำรณรฐัเชก็	และฮงักำร	ีม ี

อตัรำกำรตำยของกจิกำรสงู	 เมือ่พจิำรณำในปีที	่1	 และอตัรำกำรตำยเริม่ชะลอตวัลงในอตัรำทีล่ดลง

ในปีที	่2	3	และ	4	ตำมล�ำดบั	

ประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งเศรษฐกิจพัฒนำแล้ว	 เช่น	 สวีเดน	 และสหรำชอำณำจักร	 มีลักษณะกำร

เปลีย่นแปลงคล้ำยคลงึกนั	คอื	อตัรำกำรตำยต�ำ่ในปีแรก	แต่เพิม่ขึน้อย่ำงก้ำวกระโดดในปีที	่2	

ประเทศยโุรปใต้	เช่น	อติำล	ีและสเปน	ซึง่มลีกัษณะ	พฤตกิรรม	และธรรมเนยีมนยิมในกำรท�ำธรุกจิ

คล้ำยคลงึกนักบัมรีปูแบบกำรเปลีย่นแปลงแตกต่ำงกนั	โดย	อติำลมีอีตัรำกำรตำยของวสิำหกจิในปีที่	

2	สงูกว่ำปีแรก	และค่อยๆลดลงในปีที	่3	และ	4	ในขณะที	่ในสเปนมอีตัรำกำรตำยสงูในปีแรกและลด

ลงกว่ำครึง่ในปีที	่2	อตัรำกำรตำยเริม่ชะลอตวัลงในปีที	่3	และเริม่คงทีใ่นปีที	่4	

แคนำดำซึง่เป็นตวัแทนทวปีอเมรกิำเหนอื	มอีตัรำกำรตำยของวสิำหกจิสงูในช่วง	2	ปีแรก	หลงัจำกนัน้

อตัรำกำรตำยเริม่ชะลอตวัลงในอตัรำทีล่ดลงในปีที	่3	และ	4
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บทสรุปผู้บริหำร

	 กล่ำวโดยสรปุจำกข้อมลูทีน่�ำมำพจิำรณำ	 ได้ว่ำ	 ช่วงเวลำวกิฤตของวสิำหกจิจดัตัง้ใหม่ในแต่ละประเทศจะ

มคีวำมแตกต่ำงกนัขึน้อยูก่บัลกัษณะของระบบเศรษฐกจิ	กำรแข่งขนั	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำธรุกจิ	กฎหมำยและกฎ

ระเบยีบต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	อย่ำงไรกต็ำม	ในประเทศไทยช่วงเวลำวกิฤตอยูใ่นช่วง	2-3	ปีแรกของกำรจดัตัง้กจิกำรเช่น

เดยีวกนักบั	อติำล	ีสวเีดน	และสหรำชอำณำจกัร	ส่วนประเทศสำธำรณรฐัเชก็	ฮงักำร	ีและสเปน	มช่ีวงเวลำวกิฤตของ

วสิำหกจิจดัตัง้ใหม่ในปีแรกของกำรด�ำเนนิกจิกำร	และคล้ำยคลงึกบัสถำนกำรณ์ในแคนำดำด้วยเช่นกนั


