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 การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ก่อนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 เป็นเร่ืองทีส่�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) ให้ความส�าคญั โดยมุ่งศกึษาข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกจิของ 

SMEs โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกในกลุ่ม AEC เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs 

เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจภายหลังเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในปี 2555 สสว. ท�าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 

ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมืองเซี่ยงไฮ้และเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอุตสาหกรรม

ที่ไทยมีศักยภาพ ได้แก่ อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ 

 เพือ่ขยายการศกึษาให้ครอบคลมุสาขาและพืน้ทีเ่ป้าหมายมากขึน้ ในปี 2556 สสว. จงึด�าเนนิ

โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ระยะที่ 2 โดยมุ่งศึกษาในพื้นที่เศรษฐกิจ

ส�าคัญของ 2 ประเทศ ได้แก่ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และนครเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพ 

2 กลุ่มได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเป็นข้อมูล 

ให้ผู้ประกอบการน�าไปใช้พัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สนองตอบความต้องการ

ของตลาดดังกล่าว ขณะเดียวกันเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน น�าไปก�าหนดทิศทาง

และกระบวนการส่งเสริมการค้า การลงทุนส�าหรับ SMEs ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น และใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

 การศึกษาสภาพโดยทั่วไปของนครเวียงจันทน์ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีค่าครองชีพและ

รายได้อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า จึงยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบเมืองเริ่ม

มีอิทธิพลต่อชาวลาวมากขึ้น นิยมพักผ่อนตามศูนย์การค้า ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่

การศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคในประเทศอาเซยีน+6 ระยะที ่2

บทที ่5



46 SMEs
WHITE PAPER 2014

ในนครเวียงจันทน์ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย เช่น หนองคาย อุดรธานี การเลือก

ซือ้สนิค้าจะค�านงึถงึคณุภาพเป็นหลกั โดยเลอืกซือ้สนิค้าทีม่คีณุภาพท่ีดีท่ีสดุในร้านเสมอ นอกจากนี้

ชาวลาวนิยมชมช่องโทรทัศน์จากประเทศไทย และใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอยเป็นหลัก  

ซึ่งสิ่งต่างๆ ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวลาวในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

 พฤติกรรมผู้บริโภคชาวลาว

 

 สาขาอาหาร พบว่า ชาวลาวส่วนใหญ่ประกอบอาหารเพือ่รบัประทานเองทีบ้่าน และห่ออาหาร

ไปรบัประทานระหว่างวนัเพือ่ประหยดัค่าใช้จ่าย รสชาตอิาหารของลาวใกล้เคยีงกบัไทยโดยเฉพาะ

อาหารอีสาน ชอบอาหารรสเผ็ด ไม่ชอบรสเค็มและขม ไม่นิยมรับประทานหอย เนื้อวัว และปู 

ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบเมืองเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น เร่ิมมีการบริโภคอาหารนอกบ้าน กระแสอาหาร

เพื่อสุขภาพเริ่มมีอิทธิพลกับกลุ่มรายได้ระดับกลางขึ้นไป มีความใส่ใจเรื่องสุขอนามัยและความ

ปลอดภยัของอาหารมากขึน้ เหน็ได้จากการหลกีเลีย่งบรโิภคผงชรูสหรอืแป้งนวัทีเ่คยมกีารบรโิภค

มากในอดตี เริม่ซือ้ผลติภณัฑ์อาหารน�าเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะของไทยซึง่ได้รบัความนยิม

เพราะคุน้เคยและเชือ่มัน่มาเป็นเวลานาน และให้ความส�าคญักบัเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพ เช่น 

ISO HACCP ฮาลาล ฯลฯ นอกจากนี้พบว่าอาหารประเภทปิ้ง ย่าง หมูกระทะ อาหารญี่ปุ่น 

อาหารเกาหลี และอาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ด ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่วน

เครื่องดื่มที่ชาวลาวดื่มเป็นประจ�า ได้แก่ นมสด นมถั่วเหลือง น�้าผัก - ผลไม้ น�้าอัดลม และชอบ

ดืม่กาแฟมากกว่าชา ทัง้นี ้ชาวลาวมรีายจ่ายค่าอาหารเฉลีย่ 4,000 - 6,000 บาท/ครอบครวั/เดือน

 สินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ชาวลาวส่วนใหญ่มีการใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็น

ครอบครัวใหญ่ในบ้านเดี่ยว การตกแต่งบ้านจะให้ความส�าคัญกับห้องรับแขกเพราะบ่งบอกฐานะ

ทางสงัคม โดยไม้ยงัเป็นวสัดหุลกัในการตกแต่งบ้านและเฟอร์นเิจอร์ เนือ่งจากมคีวามคงทน อายุ

การใช้งานนาน นอกจากนี้ผลจากวิถีชีวิตคนเมืองที่เริ่มมีมากขึ้นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและ 

รายได้สูงชื่นชอบการตกแต่งบ้านในสไตล์ Modern รองลงมาคือ Contemporary การเลือกซื้อ

เฟอร์นเิจอร์ส่วนใหญ่เลอืกซือ้จากร้านขายเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน ซึง่จะพจิารณาคณุภาพ

ของสินค้ารวมถึงการให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเป็นปัจจัยส�าคัญ ขณะท่ีฮวงจุ้ยและความเชื่อ

ทางศาสนายังมีอิทธิพลต่อการตกแต่งบ้านของชาวลาวอยู่บ้าง

 ในด้านทศันคตต่ิอประเทศไทยและสนิค้าไทย ชาวลาวมองเปรยีบเทียบประเทศไทยว่าเป็นคน

ทนัสมยั ช่างจนิตนาการมคีวามมัน่ใจในตนเองและมุง่มัน่ มทีศันคติท่ีดีต่อสนิค้าท่ีผลติและน�าเข้า
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จากประเทศไทย เพราะเชือ่ม่ันว่าเป็นสนิค้าทีด่ ีมีความหลากหลายและหาซือ้ได้ง่าย และเนือ่งจาก

ชาวลาวสามารถอ่านและฟังภาษาไทยได้ง่าย จึงเป็นโอกาสส�าคัญของสินค้าไทยท่ีจะเข้าครอง

ตลาดในลาว

 โอกาสของสินค้าไทยในประเทศลาว

 สาขาอาหาร สืบเนื่องจากความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงภาษาท่ี

สามารถสื่อสารกันได้ง่ายของชาวไทยและลาว จึงเป็นจุดแข็งส�าคัญในการขยายโอกาสทางการ

ตลาดของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เพราะชาวลาวมคีวามคุ้นเคยกบัสนิค้าไทยโดยเฉพาะอาหาร 

ซึง่มองว่าเป็นสินค้าทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีณุภาพ โดยวธิกีารขยายตลาดสนิค้าอาหารไทยเข้าสูล่าว 

ท�าได้ด้วยการหาตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าหรือติดต่อผ่านตัวกลาง แต่จะต้องหาตัวกลางหลายราย

เพือ่ให้สามารถกระจายสนิค้าสูผู่บ้รโิภคได้ทัว่ถงึ เนือ่งจากลาวยงัไม่มห้ีางค้าปลกีสมยัใหม่ขนาดใหญ่

ที่จะเป็นจุดกระจายสินค้าให้ผู้ประกอบการ ส่วนผู้ที่ต้องการส่งสินค้าอาหารให้แก่ร้านอาหาร 

หรือโรงแรม อาจส่งสินค้าผ่านผู้ค้าส่งในลาวหรือผู้ค้าส่งในแถบจังหวัดชายแดน เช่น หนองคาย 

อุดรธานี และเนื่องจากลาวยังมีค่าแรงต�่ากว่าไทย ผู้ประกอบการอาจจะตั้งโรงงานผลิตอาหารใน

ลาว โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีด้านการส่งออก รวมถึงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) อีกด้วย 

 ในด้านการเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหาร เนื่องจากลาวมิใช่ผู้ผลิตอาหารเพื่อการส่งออก มีเพียง

กาแฟที่มีภาพลักษณ์ว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการไทยสามารถน�าเข้าสินค้าดังกล่าว

จากผู้ผลิตได้โดยตรงหรือผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย 

 สินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ผลจากการที่ลาวมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

โดยเฉพาะป่าไม้ ทีม่พีืน้ทีป่่ามากกว่า 11 ล้านเฮกตาร์ หรอืคดิเป็นร้อยละ 47 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

โดยมีไม้ส�าคัญ คือ ไม้สัก ไม้แดง ไม้เนื้อแข็งอื่นๆ และมีผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ

อนัดับ 4 ของประเทศ จึงท�าให้อตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับไม้มศีักยภาพในการพฒันา โดยเฉพาะ

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งมีความต้องการทั้งตลาดในประเทศลาวและตลาดโลกในระดับสูง  

ขณะที่ราคาไม้ยังไม่สูงนักจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย SMEs ไทยท่ีจะเข้าไปลงทุน 

ในประเทศลาว
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 แม้ว่าวสัดแุละเฟอร์นเิจอร์ทีท่�าจากไม้ยงัได้รบัความนิยมอย่างสงูจากทกุกลุม่ผูบ้รโิภคชาวลาว 

แต่สินค้าตกแต่งบ้านที่ออกแบบสมัยใหม่มุ่งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังมีโอกาสทางการ

ตลาด เห็นได้จากร้านเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่จากจีน เวียดนาม และไทย ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากใน

เวียงจันทน์ และอนาคตเชื่อว่าสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่มีต้นทุนไม่สูง เช่น พลาสติก เหล็ก 

อะลูมเินยีม รวมถงึวสัดแุปรรปูต่างๆ จะได้รบัความนยิมมากขึน้ เนือ่งจากมกีารออกแบบทันสมยั 

สอดคล้องต่อการใช้งานและมีราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้  

 ทั้งนี้ สินค้าเพื่อการตกแต่งของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ควรมีรูปแบบและดีไซน์ให้เลือก

ตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสไตล์ยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมของชาวลาว ส่วนสินค้าวัสดุ

ก่อสร้างควรมุง่เน้นด้านคุณภาพและสร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่งโดยเฉพาะจนีเพือ่หลกีเลีย่งการ

แข่งขนัด้านราคา โดยวธิกีารขยายตลาดควรเน้นการน�าเสนอสินค้าผ่านบรษัิท Trading หรอืตัวแทน

จ�าหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อการกระจายสินค้าไปตามร้านค้าย่อย สร้างพันธมิตรหรือผู้ค้าอิสระ  

หรือสร้างตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าโดยตรง 

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 การศกึษาสภาพโดยทัว่ไปของนครย่างกุง้ พบว่า ประชากรยงัคงรกัษาวิถชีวิีตแบบดัง้เดมิ แต่

จากการเปิดประเทศ ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบคนเมืองเร่ิมมีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และ 

ผูท้ีม่รีายได้ระดบัปานกลางทีไ่ด้รบัการศกึษาดแีละมีรายได้ม่ันคง โดยทศันคตใินการจบัจ่ายซือ้สนิค้า 

จะมุ่งเลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และเกือบทั้งหมดนิยมซื้อสินค้าด้วยเงินสด ระบบร้านค้าปลีก

ของพม่าค่อนข้างทันสมัย มีทั้งร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์ค้าส่งและ

ห้างสรรพสินค้าสมยัใหม่ นอกจากนีย้งัพบว่าพระพทุธศาสนามอีทิธิพลอย่างมากต่อการด�าเนนิชวิีต 

ขณะเดียวกันวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผ่านทางละครโทรทัศน์เริ่มมีอิทธิพลต่อชาวพม่ามากขึ้น  

เพราะเชื่อว่าเป็นแบบอย่างของความศิวิไลซ์ 

 พฤติกรรมผู้บริโภคพม่า  

 

 สาขาอาหาร พบว่า กลุ่มผู้บริโภคพม่ามีการจับจ่ายอาหารจากตลาดสดทุกวัน และประกอบ

อาหารรับประทานเองที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่นทั่วไป ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารจากไทย

ได้รบัความนยิมอย่างสงูจากชาวพม่าทัว่ไป โดยเฉพาะกลุม่ทีม่รีายได้ปานกลาง-สงู นยิมเลอืกซือ้
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ผลิตภัณฑ์อาหารจากไทย ซึ่งได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพแม้ราคาจะสูงกว่าอาหารจากจีน  

เห็นได้จากบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมาม่าที่มีโรงงานที่พม่า นอกจากนี้ชาวพม่าส่วนใหญ่ชอบอาหาร 

รสเปรี้ยวและเผ็ด นิยมรับประทานเนื้อของสัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และสัตว์น�้าจ�าพวกปลา 

กุ้ง หอย ปลาหมึก ฯลฯ และกว่าร้อยละ 50 ไม่ทานเนื้อวัว และเนื้อหมู เนื่องจากเป็นสังคม 

ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนา 

 ส่วนอาหารทีน่ยิมออกไปรบัประทานนอกบ้าน ได้แก่ อาหารท้องถิน่ อาหารจนี และอาหารไทย 

ส�าหรบัคนรุน่ใหม่ทีม่กีารศกึษาดแีละมรีายได้สงู นยิมบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะ

สินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะวางจ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับบน เช่น Market Place 

by City Mart นอกจากนี้กว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง ไม่รับประทานอาหารหมักดอง ส่วนเครื่องดืม่

ทีไ่ด้รบัความนยิมคอื กาแฟส�าเรจ็รปู ทัง้นี ้ พบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มค่ีาใช้จ่ายด้านอาหารอยูท่ี่ 

ประมาณ 4,000 - 6,000 ต่อครอบครวัต่อเดอืน และมากกว่า 10,000 บาท ต่อครอบครวัต่อเดือน

 สนิค้าของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ พบว่า การใช้ชวิีตของคนจ�านวนมากในนครย่างกุง้จะ

พักอาศัยอยู่ในแฟลต อพาร์ตเม้นต์ และทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับพื้นที่ห้อง

รับแขกเพราะใช้บ่งบอกฐานะ โดยให้ความส�าคญักบัการตกแต่งตามหลกัฮวงจุย้หรอืความเชือ่ทาง

ศาสนา และนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งจะเลือกซื้อจากร้านค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 

เป็นหลกั โดยเฟอร์นเิจอร์ใหม่ประกอบเสรจ็จะได้รบัความชืน่ชอบอย่างสงูเพราะมรีาคาไม่ต่างจาก

เฟอร์นิเจอร์ในลักษณะประกอบเอง (Do It Yourself : DIY) ปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้อมาจาก

คุณภาพของสินค้า ความแข็งแรงทนทาน และการรับประกัน  

 โอกาสของสินค้าไทยในประเทศพม่า

 แม้พม่าจะปิดประเทศเป็นระยะเวลานาน แต่ชาวพม่ามีความคุ้นเคยกบัสนิค้าไทยและคนไทย

เป็นอย่างมาก โดยช่องทางการส่งสินค้าจากประเทศไทยเข้าสู่พม่า จะผ่านด่านแม่สอด จ.ตาก 

ผ่านเมืองค้าชายแดนส�าคัญของพม่า คือ เมียวดี และเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายต่างๆ 

 สาขาอาหาร นับว่ามีโอกาสที่ดีเนื่องจากอาหารไทยและอาหารจีนเป็นเมนูท่ีสามารถหาได้

ทั่วไปในนครย่างกุ้ง ที่ส�าคัญอาหารพม่าและอาหารไทย มีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการใส่

วัตถุดิบที่เป็นพืชผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพียงแต่อาหารไทยมีรสชาติท่ีจัดกว่า นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการอาหารส�าเร็จรูปและเครื่องปรุงรสต่างๆ ของไทยหลายรายเข้ามาท�าตลาดท่ีพม่า

นานแล้ว จงึท�าให้อาหารไทยเป็นทีรู่จ้กัและได้รบัการยอมรบัว่ามคีณุภาพ ขณะทีร่ะบบร้านค้าปลกี

ในพม่าค่อนข้างทันสมัย 
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 ส�าหรับช่องทางการขยายตลาดของผู้ประกอบการ SMEs ไทย พบว่า ในด้านการจ�าหน่าย

สนิค้า เนือ่งจากชาวพม่าคุน้เคยกบัสนิค้าไทย จงึไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงบรรจภุณัฑ์เป็นภาษา

พม่า เพราะฉลากภาษาไทยจะช่วยให้ผูบ้รโิภคเชือ่ถอืในคณุภาพของสนิค้า โดยสามารถเข้าสูต่ลาด

ผ่านช่องทางระบบห้างค้าปลีกต่างๆ  หรือเลือกใช้บริการของตัวแทนหรือนายหน้ากระจายสินค้า 

(Traders) ในการหาตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่วยกระจายสินค้าไปยังผู้ประกอบการค้าปลีก ส�าหรับ 

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการเข้าไปท�าธุรกิจในพม่า ควรศึกษาและทดสอบตลาดรวมถึง

ส�ารวจท�าเลที่ตั้งของธุรกิจให้พร้อมก่อน

 ส่วนการตั้งโรงงานผลิตอาหารในพม่า นับว่ามีความเป็นไปได้ท้ังการผลิตเพ่ือป้อนตลาดใน

พม่าและผลิตเพื่อการส่งออก แต่การผลิตเพื่อการส่งออกยังคงมีอุปสรรคที่มีผลสืบเนื่องจากการ

ปิดประเทศ ท�าให้สนิค้าทีผ่ลติในพม่าถกูจ�ากดัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากประเทศคูค้่า ผูป้ระกอบการ

จึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและคู่มือการส่งออกสินค้าจากพม่าไปยังประเทศต่างๆ ให้

ถี่ถ้วนก่อน 

 สินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ พบว่า โอกาสของ SMEs ไทยในธุรกิจดังกล่าว มีแนวโน้ม

ดีขึ้นเรื่อยๆ ผลจากการเปิดประเทศพม่า ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รวมถึง

การก่อสร้างอาคารต่างๆ ท�าให้สินค้าตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวตามไปด้วย ส่วนใหญ่

มีการน�าเข้าสินค้าจากไทย จีน และเวียดนาม รวมถึงผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีสินค้า

จากต่างประเทศที่ไทยน�าเข้าและส่งต่อไปจ�าหน่ายยงัตลาดพม่า เช่น สขุภณัฑ์อเมรกินัสแตนดาร์ด 

คูลเลอร์ คอตโต้ ฯลฯ

 ผู้ประกอบการที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดพม่า ต้องเริ่มด้วยการส่งสินค้าผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในพม่า

หรือกลุ่มผู้ค้าชายแดนในประเทศไทย หรือสามารถเชื่อมโยงกับผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหญ่โดยท�า

หน้าที่เป็นผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) หรือรับซื้อและกระจายสินค้า (Buyer) เช่น ขายส่งสินค้าให้

กบัธรุกจิค้าปลีกขนาดใหญ่ ทีเ่ปิดธรุกจิในพม่า โดยมุง่กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นชนชัน้กลางท่ีมกี�าลงัซือ้ 

นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เข้าไปท�างานในพม่า 

 อย่างไรกดี็ แม้ว่าพม่าจะมจีดุเด่นหลายอย่างทีเ่ป็นโอกาสทางธรุกจิ แต่ยงัคงมอุีปสรรคท่ีอาจจะ

สร้างความกังวลให้ผู้ประกอบการ เช่น ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ การเงิน รวมทั้งข้อจ�ากัด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
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บทที่6
แนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs 
ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย 
(SMEs High Growth Sectors)
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แนวทางการส่งเสรมิกลุม่ธรุกจิ SMEs ทีมี่การเตบิโตสงูของ
ประเทศไทย (SMEs High Growth Sectors)
 

 ภายใต้แผนงานเสรมิสร้างศกัยภาพของ SMEs ไทย ให้เชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

เพือ่สนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมในการแข่งขนัทีจ่ะมมีากขึน้ในอนาคตอนัใกล้ ส�านกังานส่งเสรมิ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ท�าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ  

SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ (SME High Growth Sectors) เพื่อหาตัวชี้วัดในการก�าหนด

กลุ่มธุรกิจ SME ที่มีการเติบโตสูง วิเคราะห์หาโอกาสและศักยภาพในการเติบโต ศึกษาประเด็น

ปัญหา อปุสรรค ของธรุกจิ SME ทีเ่ป็น High Growth Sector ในไทย รวมทัง้แนวทางและนโยบาย

ภาครัฐที่เหมาะสมในการสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่ม SME ดังกล่าว ให้เติบโตและเป็นหัวเรือใน

การน�ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ว

 การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการทบทวนนโยบายการส่งเสริม SMEs ของกลุ่มประเทศตัวอย่างท่ี

ประสบความส�าเร็จ ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวม 13 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ ฮังการี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 

สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา รวมทัง้นโยบายของประเทศไทย พบว่า การส่งเสรมิวสิาหกจิ

ที่มีการเติบโตสูง จะเป็นตัวเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แต่จะต้องเป็นนโยบายเฉพาะด้านนอกเหนือจากนโยบายส่งเสริม SMEs ทั่วไป 

 ทัง้นี ้กลุม่ธรุกจิทีม่กีารเตบิโตสงูส�าหรบัประเทศไทย เบือ้งต้นจะพจิารณาจาก 2 ประเดน็หลกั 

คือ ธุรกิจที่มีรายได้หลักสูงขึ้นต่อเนื่อง (Income Growth) มีค่าเป็นบวก และต้องมีก�าไรสุทธิ 

(Profit Growth) เฉลี่ยมากกว่า 0 และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บทที ่6
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ที่มา: จากการประมวลผล

ภาคเกษตรกรรม ป�าไม�และประมง
A -1 เกษตรกรรม การล�าสัตว� 
 และบริการท่ีเก่ียวข�อง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
D -15  การผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร 
 และเคร่ืองด่ืม
D - 28  การผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีทำจาก 
 โลหะประดิษฐ� ยกเว�น 
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ�
D - 29 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ� 
 ซึ�งมิได�จัดประเภทไว�ในท่ีอ่ืน
D - 20 การผลิตไม� ผลิตภัณฑ�จากไม� 
 และไม�ก�อก ยกเว�นเคร่ืองเรือน 
 รวมท้ังการผลิตสิ�งของจากฟาง
 และวัสดุถักอ่ืนๆ
ภาคก�อสร�าง
F - 45  การก�อสร�าง
ภาคบริการ
K - 73  การวิจัยและพัฒนา
N - 85  การบริการด�านสุขภาพ 
 และงานสังคมสงเคราะห�

56,990.44

441,684.90

142,925.33

126,100.98

49,412.60

487,943.16

6,467.96
26,074.40

8.75

10.55

26.92

13.30

35.50

23.61

28.01
105.88

741.86

4,266.95

1,316.62

1,836.26

393.56

10,388.26

214.76
70.5

22.76

9.75

5.72

21.23

14.43

4.31

66.63
1,781.01

1,750

5,406

4,042

2,988

1,100

35,472

211
1,470

131

551

337

252

135

661

26
109

1,881

5,957

4,379

3,240

1,235

36,133

237
1,579

หมวด TSIC 2-Digit
รายไดหลักเฉลี่ย กำไรเฉลี่ย จำนวนธุรกิจ

ล�านบาท Growth
(ร�อยละ)

ล�านบาท SE ME SMEsGrowth
(ร�อยละ)

ตารางที ่6.3 กลุ่มธรุกจิทีผ่่านเกณฑ์การพจิารณาเป็น High Growth SMEs 
    จ�าแนกตามรายได้หลักเฉลีย่ และก�าไรเฉลีย่

 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการสนับสนุนส่งเสริมของนโยบายภาครัฐ ความคิดเห็นของ 

ภาครฐัและเอกชนไทย รวมถงึกลุม่ธรุกจิทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

พบว่ากลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพเติบโตสูงของประเทศ มีจ�านวน 11 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 



54 SMEs
WHITE PAPER 2014

กลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพเติบโตสูงของประเทศ

 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธุรกิจก่อสร้าง

และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งมสัีดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ส่วนใหญ่

เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นผู้รับเหมาช่วงย่อยๆ จากผู้รับเหมารายใหญ่  

ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มนี้ จึงมีความเชื่อมโยงและมีบทบาทส�าคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและต่างประเทศ และเนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยมีศักยภาพการ

แข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า ขณะที่กลุ ่มบริษัทขนาดใหญ่ ยังสามารถเข้าไปลงทุนด้าน

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีศักยภาพ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีโอกาสมากในการเพิ่มส่วนแบ่งด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลก 

 2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส�าคัญต่อภาคการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากประมาณร้อยละ 90 

เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลาดที่ไทยมีความสามารถ

ในการแข่งขันสูงกว่าตลาดโลก ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง (อิหร่าน) ตลาดอเมริกาเหนือ - ใต้ 

(แคนาดา ปานามา อรุุกวยั อาร์เจนตนิา) ตลาดเอเชยี (ญีปุ่น่) และตลาดยโุรป เมือ่พิจารณาเชงิลกึ

พบว่าผู ้ประกอบการในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่รับจ้างผลิต (Original Equipment  

Manufacturer : OEM) ป้อนให้โรงงานประกอบต่างๆ หรอืตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้า ซึง่ความได้เปรยีบ

ของไทยมาจาก “ต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่า” แต่หากโครงสร้างการผลิตโดยเฉพาะด้าน “ต้นทุน”  

มกีารเปลีย่นแปลง จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและอาจจะน�าไปสูก่ารย้ายฐานการผลติได้ 

 3. กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วน 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพการแข่งขันทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค เนื่องจากเป็น

ฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ (RCA Index) จะพบว่า ตลาดต่างประเทศที่มีค่าดัชนี RCA มากกว่า 1 และสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยในตลาดโลก ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเกิดใหม่ทั้งในภูมิภาคยุโรป อเมริกากลาง 

ตะวันออกกลาง และอาเซียน ทั้งน้ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs ที่รับจ้างผลิตใน 

รูปแบบเป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่

จ�าหน่ายในตลาดอะไหล่ทดแทน 
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 4. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 เป็นกลุ่มธุรกิจส�าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของ

ผลิตภณัฑ์ มวลรวมภายในประเทศ โดยมลูค่าการส่งออกมแีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้

ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดท่ี

ประเทศไทยมีความได้เปรียบ ได้แก่ ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอเมริกาใต้ 

 5. กลุ่มธุรกิจบริการด้านการศึกษา 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน เมื่อพิจารณา

ศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่มธุรกิจการศึกษา World Economic Forum (WEF)  

จัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ ปี 2556 พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 

ประเทศ ดขีึน้จากปี 2555 ทีอ่ยูท่ีอ่นัดบั 38 จาก 144 ประเทศ ขณะท่ีผลการวิเคราะห์อันดับ 

ภาพรวมในกลุม่อาเซยีนในช่วงระหว่างปี 2549 - 2556 พบว่า  กมัพชูา สงูขึน้ 23 อันดบั อินโดนเีซยี

และฟิลิปปินส์ สูงขึ้น 19 อันดับ ขณะที่มาเลเซียและไทย อันดับถดถอยลง

 

 6. กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสจะเติบโตมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน ผลจาก

กระแสความสนใจเรือ่งความม่ันคงด้านพลังงาน รวมทัง้ความผนัผวนของราคาพลงังาน ท่ีผ่านมา

ประเทศไทยต้องน�าเข้าพลังงานกว่าร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานท้ังหมด จึงได้มีการพัฒนา

พลงังานทดแทนอย่างจรงิจงัมากขึน้ ได้แก่ พลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานชวีมวล

และก๊าซชีวภาพ เอทานอลและไบโอดีเซล โดยเอทานอลและไบโอดีเซล มีแนวโน้มที่จะเติบโต

มากขึน้ทัง้ในด้านความต้องการและก�าลงัการผลติ ปัจจบุนักลุม่ธุรกจิพลงังานทดแทนของไทยยงั

อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา

 

 7. ภาคเกษตรกรรม 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีผลต่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ โดยภาคเกษตรกรรมที่

ได้รับความสนใจในเวทีโลกในช่วงที่ผ่านมา คือพืชเกษตรที่สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

พลังงานทดแทน เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง กากน�้าตาล ปาล์ม สบู่ด�า ที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบาย

ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อลดการน�าเข้าพลังงาน

จากต่างประเทศ 
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 8. การขนส่งและโลจิสติกส์

 เป็นกลุม่ธรุกจิทีม่บีทบาทในการเชือ่มโยงห่วงโซ่คณุค่าและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั 

โดยผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์ของไทย มโีอกาสและแนวโน้มเตบิโตข้ึนมากโดยเฉพาะระดับภมูภิาค

อาเซียน เพราะเป็นภาคบริการสาขาแรกที่เข้าสู่ AEC อย่างจริงจัง นับตั้งแต่ปี 2556 ได้เปิดให้

ต่างชาตเิข้าแข่งขนัและเพิม่สดัส่วนการลงทนุถงึร้อยละ 70 ปัจจบุนัการให้บรกิารของผูป้ระกอบการไทย 

ส่วนใหญ่เป็นเพยีงเน้นขนส่งสนิค้าไปสูผู้่บรโิภค ขณะทีด่ชันีความสามารถด้านโลจสิตกิส์ของไทย

อยู่ที่อันดับ 38 จาก 155 ประเทศ เป็นรองสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย นอกจากนี้

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ในช่วงระหว่างปี 2546 - 2555 มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 16.1 

ในปี 2546 เหลือร้อยละ 14.3 ในปี 2555 แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

อย่างสหรัฐอเมริกา

 9. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 

 เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยท�ารายได้

มากเป็นอันดับต้นๆ และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

นอกจากนีย้งัมคีวามเชือ่มโยงกบัธรุกจิหลายประเภท และผลจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลก

ก่อให้เกิดประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาเซียน กลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย 

อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมการท่องเที่ยวในทวีปอาเซียน ซึ่งการ

ท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะตลาด

อาเซียน ตลาดโอเชียเนีย ตลาดเอเชีย ตลาดยุโรป และตลาดตะวันออกกลาง เป็นต้น 

 10.  กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ 

 จากโครงสร้างทางสังคมของประชาคมโลกที่ก�าลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ธุรกิจที่ 

เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีทิศทางที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านสุขภาพ บริการรักษา

พยาบาล บริการส่งเสริมสขุภาพ ผลติภัณฑ์สขุภาพและสมุนไพรไทย และการท่องเท่ียวเชงิสขุภาพ 

เป็นต้น ซึ่งบริการเชิงสุขภาพของไทยมีจุดแข็งในเรื่องอัตราค่าบริการที่ต�่ากว่าประเทศที่พัฒนา

แล้ว คนไทยม ีService Mind ขณะทีค่ณุภาพมาตรฐานได้รบัการยอมรบัและนยิมจากชาวต่างชาติ 

รวมถึงกลุ่มผู้พักฟื้นและผู้ติดตาม ที่ผ่านมาไทยได้ประกาศนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น
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ศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธรุกจิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 

ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลาง รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา กลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้ และฝรั่งเศส 

 11.  กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ / กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 กลุม่ธรุกจิสร้างสรรค์ นบัเป็นกระแสทีท่ัว่โลกให้ความสนใจ ผลจากแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์

ที่เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การใช้องค์ความรู้ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา รวมถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมมาน�าเสนอ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านจุดเด่น

ทางเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงฝีมือในการผลิตและออกแบบสื่อ

สร้างสรรค์ แต่การพัฒนาที่ผ่านมายังอยู่ในระดับเริ่มต้น ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจแบบรับจ้าง

ผลติหรอืเป็น Outsourcing ให้บรษิทัขนาดใหญ่จากต่างชาต ิขณะท่ีปัญหาด้านการละเมดิลขิสทิธ์ิ 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 

 กลุม่ธรุกจิด้านเทคโนโลย ีเช่น ธรุกจิซอฟต์แวร์ การผลติสือ่ การออกแบบท่ีต้องใช้เทคโนโลยี

ในการพัฒนาและสร้างมูลค่า นับว่ามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนากลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่ม

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจ IT และ ธุรกิจ ICT ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มี

ระบบ IT และ ICT ดีมาก ขณะที่ไทยยังอยู่ในระดับต้นของการพัฒนา ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยี

มาใช้เป็นหลัก ขณะที่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างมูลค่างาน และการจดสิทธิบัตรหรือ

ลิขสิทธิ์ที่คิดค้นของไทยยังอยู่ในระดับต�่า 
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แนวทางส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูง

 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจต่างๆ ดังกล่าว 

สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงของประเทศ ตามล�าดับขั้นตอนการเติบโตของ SMEs  

รวมถึงแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงในแต่ละระดับการเติบโตได้ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 Survival Level ธุรกิจในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตตามความนิยมของกระแสโลก แต่ใน

ประเทศไทยการพัฒนายังอยู่ในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานทดแทน กลุ่ม

เกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์ กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่ม

บริการด้านการศึกษา กลุม่ธรุกจิ IT,ICT รวมถงึอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ขณะท่ีกลุม่ธุรกจิก่อสร้าง 

การพัฒนาเร่ิมเข้าสู่ระดับ Sufficiency Level เพราะมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและ

ตลาดภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขณะที่ SMEs เป็นเพียงผู้รับเหมาช่วง 

 แนวทางการส่งเสรมิ ภาครฐัจะต้องมีบทบาทส�าคญัในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้สามารถ

แข่งขันได้ เช่น ระบบคมนาคมความเร็วสูง ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาโครงสร้าง

ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (Technology 

Platform) รวมถงึการก�าหนดและพฒันามาตรฐานสนิค้าและบรกิารในระดับสากล เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น เป็นการขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป 

 ในส่วน SMEs ที่ต้องพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ภาครัฐและหน่วย

ที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดใหญ่ และ SMEs เพื่อขยายตลาดไป

สู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย  

ให้ครอบคลุมในระดับนานาชาติ 

 ระดับที่ 2 Sufficiency Level เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ ตลาดโลก 

และตลาดภมูภิาค โดยขึน้กบัความได้เปรยีบด้านต้นทนุการผลติเป็นส�าคญั ยงัไม่มกีารพฒันาต่อยอด

เพื่อสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ กลุม่ธรุกจิบรกิารด้านสุขภาพ กลุ่มธรุกจิยานยนต์และชิน้ส่วน และกลุม่ธรุกจิท่องเทีย่ว 

 แนวทางการส่งเสรมิ ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึสถาบนัการเงนิ ควรเข้ามาร่วม

ช่วยยกระดับศักยภาพของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีแท้จริง โดย

พัฒนานวัตกรรมของโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) เพื่อแสวงหาโอกาสและสร้าง

มูลค่าเพิ่ม โดยการส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ต่อภาคธุรกิจดังกล่าว ด้วยนโยบาย
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การส่งเสริมการอุดหนุนของรัฐต่อการร่วมทุน (Subsidized Business Angel/ VC) บริการจับคู่

ธุรกิจ มาตรการด้านภาษี การอุดหนุนการวิจัยพัฒนา (R&D Imbursement) การฝึกอบรมพัฒนา 

การจดัระบบพีเ่ลี้ยง สนบัสนนุการต่อยอดงานวจิยัเพือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์ การพฒันาเครอืข่าย

ผู้ประกอบการ/วิสัยทัศน์ร่วม เป็นต้น

 ระดับที ่3 Sustainability Level เป็นกลุม่ธรุกจิทีส่ามารถแข่งขนัท้ังตลาดในประเทศ ตลาดโลก 

และตลาดภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามทิศทางกระแสโลกที่มุ่งเข้าสู่การเป็น Green 

Economy และ Bio Economy ซึ่งธุรกิจ SMEs จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืนในอนาคต 

 การผลักดันกลุ่มธุรกิจ High Growth SME ให้สามารถเข้าสู่ระดับ Sustainability ทุกภาคส่วน

รวมทัง้ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องปรบัตวัให้สอดรบักบัแนวโน้มกระแสโลก โดยเฉพาะการสร้าง

แบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์ และตระหนักถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ Green Economy และ 

Bio Economy 

 แนวทางการส่งเสริม ประกอบด้วย การด�าเนินนโยบายระดับมหภาคและการด�าเนินการราย

สาขา ดังนี้ 

 • การด�าเนินการส่งเสริมในระดับมหภาค ประกอบด้วย การก�าหนดนโยบายท่ีบูรณาการ 

มุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตของ SMEs การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านตลาดทุน - ตลาดเงินภายใน

ประเทศ การลดภาระภาษีที่ส่งผลต่อการเติบโตของ SMEs และการร่วมทุน การลดภาระของ 

กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่สังคมแห่งความรู้ 

และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานคุณภาพ การพัฒนา ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา 

 • การส่งเสริมรายสาขา ควรต้องพฒันานโยบายทัง้ในด้านการพฒันาอปุทาน (Supply - Side 

Policy) และการส่งเสริมอุปสงค์ (Demand - Side Policy) ควบคู่กัน ซึ่งจะต้องค�านึงถึง 

ความแตกต่างของกลุม่ธรุกจิทัง้ 11 กลุม่ ทัง้น้ีด้านการพัฒนาอปุทาน ควรด�าเนนิการให้ผูป้ระกอบการ 

SMEs สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จ�าเป็นในการเติบโตได้สะดวก เท่าเทียม และด�าเนินนโยบาย

ร่วมกับการส่งเสริมด้านอุปสงค์ โดยส่งเสริมอุปสงค์ให้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นและพัฒนาคุณภาพของ

อุปสงค์ให้มีความต้องการสินค้า - บริการและพาณิชยการ พัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ 

รองรับสินค้า - บริการและการค้าเชิงนวัตกรรม 
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 อย่างไรก็ดี ในการส่งเสริมกลุ่ม SMEs ที่มีการเติบโตสูงทั้ง 3 กลุ่ม หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็น

ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ้น เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ SMEs ให้

ครอบคลุมทุกระดับการเติบโต และเป็นผู้น�าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโต

อย่างต่อเนื่องต่อไป
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บทที่7
ข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม : โครงสร้างทางการเงิน
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 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รวบรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ซึ่งเป็นข้อมูลของนิติบุคคลที่ท�าการส่งงบการเงินในปี 2555 โดยได้เลือกพิจารณาเฉพาะ

โครงสร้างทางการเงินที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ รายได้หลักของกิจการ, ต้นทุนขาย, ก�าไรสุทธิ และ

มลูค่าสินทรพัย์รวม จากกลุม่ตวัอย่างวสิาหกจิทีมี่กจิกรรมทางเศรษฐกจิแตกต่างกนั 3 กลุม่ ได้แก่ 

 7.1  ภาคการผลิต : สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและ

อุปกรณ์

 7.2  ภาคการก่อสร้าง

 7.3  ภาคการบริการ : สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

 จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน พบว่าแต่ละกลุ่มวิสาหกิจที่ท�าการศึกษา มีลักษณะ

ของโครงสร้างทางการเงนิตามขนาดวสิาหกจิที่ใกล้เคยีงกนั คอืวสิาหกจิทีม่ขีนาดใหญ่จะมสีดัส่วน

ของก�าไรสทุธทิีส่งูกว่าวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเนือ่งจากมกีารบรหิารจดัการต้นทนุทีด่กีว่า 

และเมือ่พจิารณาในด้านการกระจายตวั (Percentile Rank) ของรายได้ ต้นทุนขาย ก�าไรสทุธิ และ

มลูค่าสนิทรพัย์รวม พบว่ามลีกัษณะกระจกุตวัอยูก่บักจิการขนาดใหญ่  โดยท่ีวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมส่วนใหญ่จะอยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

ข้อมลูวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม : โครงสร้างทางการเงนิ

บทที ่7
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บทที่8
บทวิเคราะห์ธุรกิจการก่อสร้าง
จากข้อมูลส�ารวจเชิงลึกเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจในพื้นที่ 22 จังหวัด
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 จากฐานข้อมูลเชิงลึกของ SMEs รายกลุ่มจังหวัด ปี 2553 - 2556 เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือ

ข้อมลูเชงิโครงสร้างของ SMEs โดยอาศยัฐานข้อมูลส่วนใหญ่จากการส�ามะโนของส�านกังานสถติิ

แห่งชาต ิและฐานข้อมลูการจดทะเบยีนของกรมพฒันาธรุกจิการค้า รวมท้ังจากการส�ารวจข้อมลู

เชงิลกึของ SMEs รายกลุม่จงัหวดัทัง้ 18 กลุม่ทัว่ประเทศ ฐานข้อมูลเชงิลกึของ SMEs นีส้ามารถ

ใช้ในการจ�าแนกกลุม่ผูป้ระกอบการ SMEs วเิคราะห์จ�านวน การกระจายตวัในแต่ละกลุม่ การจ้าง

งาน และความสามารถในการประกอบกจิการของ SMEs ในแต่ละกลุม่ ปัญหาอปุสรรค หรอืความ

ต้องการในแต่ละด้านของ SMEs ได้ 

 บทวเิคราะห์นีไ้ด้คดัเลอืกกลุม่ธรุกจิการก่อสร้าง เพือ่ศกึษาในเรือ่งการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม โดยพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมของรายงานฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างผู้ประกอบการ SMEs 

ในโครงการทีป่รกึษา เพือ่ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลเชงิลกึเฉพาะกลุม่ธุรกจิในพืน้ท่ี 22 จงัหวัด โดย 

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�าขึ้นในปี 2556 ส�ารวจทั้งสิ้น 19 สาขา จ�าแนกเป็นภาคการผลิต 

6 กลุ่มสาขา ได้แก่ 1) การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และการเพาะพันธุ์สัตว์น�้า และ

การเลีย้งสตัว์น�า้ รวมทัง้กจิกรรมด้านการบรกิารทีเ่กีย่วข้อง 2) ป่าไม้และการท�าป่าไม้ และกจิกรรม

ด้านบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การประมง 4) กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการท�าเหมืองแร่ และ

สนับสนุนการผลิตปิโตรเลียม 5) ไฟฟ้า ก๊าซไอน�้า และระบบการปรับอากาศ 6) การเก็บกักน�้า 

การจัดหาน�้า และการจ่ายน�้า และภาคบริการ 13 กลุ่มสาขา ได้แก่ 1) การก่อสร้างอาคาร 2) งาน

วศิวกรรมโยธา 3) งานก่อสร้างเฉพาะทาง 4) กจิกรรมบรกิารทางการเงนิ ยกเว้นการประกนัภัย และ

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ 5) การประกันภัย กิจกรรมการประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทนุ

บ�าเหนจ็บ�านาญ ยกเว้นการประกนัสงัคมภาคบงัคบั  6) กจิกรรมสนบัสนนุบรกิารทางการเงนิ และ

กจิกรรมการประกนัภยั 7) การศกึษา 8) กจิกรรมด้านสขุภาพของมนษุย์ และงานสงัคมสงเคราะห์ 

บทวเิคราะห์ธรุกจิการก่อสร้างจากข้อมูลส�ารวจเชิงลกึเฉพาะกลุม่
ธรุกจิในพืน้ที ่22 จงัหวดั

บทที ่8
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9 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ใ น ส ถ า นที่ ที่ มี ที่ พั ก อ า ศั ย  แ ล ะ มี ค น ดู แ ล ป ร ะ จ� า  

10) ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 11) การโทรคมนาคม 12) กิจกรรมเกี่ยวกับสัตวแพทย์ และ  

13) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ โดยไม่ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลสถานประกอบการ 

ที่อยู่ในภาคการค้า พ้ืนที่ด�าเนินการส�ารวจทั้งสิ้น 22 จังหวัด คือ 1) นนทบุรี  2) อ่างทอง  

3) จันทบุรี 4) ปราจีนบุรี 5) สระแก้ว 6) ยโสธร 7) ชัยภูมิ 8) บึงกาฬ 9) หนองบัวล�าภู  

10) กาฬสินธุ์ 11) ล�าพูน 12) อุตรดิตถ์ 13) น่าน 14) อุทัยธานี 15) สุโขทัย 16) กาญจนบุรี  

17) สมุทรสงคราม 18) กระบี่ 19) พังงา 20) พัทลุง 21) ปัตตานี และ 22) นราธิวาส

 จากการส�ารวจผูป้ระกอบการ SMEs  ในโครงการฯ ดงักล่าว รวมท้ังโครงการในระยะท่ี 1 และ

ระยะที่ 2 มีผู้ประกอบการ SMEs ที่ให้ข้อมูลในการส�ารวจทั้งสิ้น จ�านวน 196,590 ราย พบว่า  

มีเพียงร้อยละ 0.05 ของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนา และ

กิจกรรมนวัตกรรม โดยแยกได้เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคบริการร้อยละ 52.12 คิดค้นการ

วิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมด้วยตนเอง รองลงมา คือ ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ  

การวจิยัและพฒันา และกจิกรรมนวตักรรม คดิเป็นร้อยละ 29.79 และร้อยละ 18.09 เป็นการคัดลอก

การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมจากผู้อื่น การใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา และกิจกรรม 

นวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต พบว่า ร้อยละ 50.00 เป็นการคิดค้นการ

วิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมด้วยตนเอง รองลงมา คือ คัดลอกการวิจัยและพัฒนา  

และกิจกรรมนวัตกรรมจากผู้อื่น ร้อยละ 30.00 และซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา  

และกิจกรรมนวัตกรรม ร้อยละ 20.00 

 ผลการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างในเรื่องสัดส่วนต้นทุนการใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา และกิจกรรม

นวัตกรรม พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ในภาคการบริการ มีต้นทุนของการวิจัยและ

พัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม จากการซื้อมากที่สุดร้อยละ 7.94 ของต้นทุน รองลงมาคือ คิดค้น

การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมด้วยตนเอง ร้อยละ 7.63 ของต้นทุน และการคัดลอก

จากผู้อื่น ร้อยละ 5.60 ของต้นทุน ส�าหรับในภาคการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่

มีต้นทุนของการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมจากการคิดค้นการวิจัยและพัฒนา  

และกิจกรรมนวัตกรรมด้วยตนเองร้อยละ 6.50 ของต้นทุน รองลงมาคือ การคัดลอกจากผู้อื่น 

ร้อยละ 4.33 ของต้นทุน 

 ในด้านจ�านวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผลการส�ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างในกลุ่มสาขา 19 สาขา พบว่า ในภาคการบริการ กลุ่มสาขางานก่อสร้างเฉพาะทางเป็น

สาขาที่มีการใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากที่สุด คือ 28 คน  



66 SMEs
WHITE PAPER 2014

รองลงมาคอื การก่อสร้างอาคาร 24 คน และกจิกรรมด้านสขุภาพของมนษุย์ 11 คน โดยบคุลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยร้อยละ 3.06 ส่วนในภาคการ

ผลิต พบว่า กลุ่มสาขาที่มีการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากที่สุด 

คือ กลุ่มสาขาไฟฟ้า ก๊าซไอน�้า และระบบการปรับอากาศ 4 คน รองลงมาคือ กลุ่มสาขาการเพาะ

ปลูก และเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น�้า 

และการเล้ียงสัตว์น�้า รวมทั้งกิจกรรมด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง และกิจกรรมบริการ 

ที่สนับสนุนการท�าเหมืองแร่ และสนับสนุนการผลิตปิโตรเลียมสาขาละ 3 คน 

 ในเรื่องการน�าเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ จ�าแนกตาม

กลุ่มสาขาต่างๆ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ทั้งในภาคการบริการ และภาคการผลิต

ไม่มีการน�าเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ ทั้งนี้ในภาคการ

บริการ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการน�าเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือใหม่ๆ  

มาใช้ในการจดัการส่วนใหญ่ร้อยละ 35.76 จะน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ รองลงมา 

คือ การน�าไปใช้ในการปรับปรุงสินค้าร้อยละ 31.04 และการน�าไปใช้ในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์

ร้อยละ 8.84 ในภาคการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการน�าเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการส่วนใหญ่ร้อยละ 46.15 จะน�าไปใช้ในการปรับปรุงสินค้า 

รองลงมาคือ การน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้อยละ 19.23 และการน�าไปใช้ในการ

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 19.23 

 อปุสรรคในการพฒันางานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่

ในภาคการบริการประสบอุปสรรคในด้านการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เรื่องการขาดแหล่งเงินทุน มากที่สุด โดยได้ 3.67 คะแนน รองลงมา คือ การขาดเทคโนโลยี และ

การขาดการสร้างแรงจงูใจจากกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัได้ 3.38 คะแนน และ 3.13 คะแนน 

ตามล�าดับ ส�าหรับภาคการผลิต พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ใน ภาคการผลิตประสบ

อปุสรรคในด้านการพฒันางานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เรือ่งการขาดแหล่งเงนิทุน     

มากที่สุดเช่นกัน โดยได้ 3.64 คะแนน รองลงมา คือ การขาดเทคโนโลยี และการขาดก�าลังคน

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ 3.52 คะแนน และ 3.20 คะแนน ตามล�าดับ 

 กลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้างอาคาร งานวศิวกรรมโยธา และงานก่อสร้างเฉพาะทาง 

เป็นกลุ่มสาขาธุรกิจที่มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากที่สุด 

โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้วยตนเองมากกว่าร้อยละ 50.00 ในขณะ

เป็นกลุ่มสาขาธุรกิจที่มีจ�านวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพียงร้อยละ 
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1.40 เท่านัน้ จากประเดน็ดงักล่าวจงึเป็นประเดน็ทีน่่าศกึษาวิจยัถงึการวิจยัและพัฒนา เทคโนโลยี 

และนวตักรรมของกลุ่มสาขาธรุกจินี ้ทัง้ในด้านโครงสร้างของกลุม่ธรุกจิ ลกัษณะของสถานประกอบการ 

จ�านวนบคุลากรของกลุม่ธรุกจิ ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบรหิารและด�าเนนิงานของสถานประกอบการ 

ซึ่งหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัย วางแผน และพัฒนาด้วย 

 จากการวเิคราะห์โครงสร้างผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการท่ีปรกึษา เพือ่ด�าเนนิการส�ารวจ

ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ในพ้ืนที่ 22 จังหวัด มีพ้ืนที่ด�าเนินการส�ารวจ 22 จังหวัด คือ  

1) นนทบุรี 2) อ่างทอง 3) จันทบุรี 4) ปราจีนบุรี 5) สระแก้ว 6) ยโสธร 7) ชัยภูมิ 8) บึงกาฬ  

9) หนองบัวล�าภู 10) กาฬสินธุ์ 11) ล�าพูน 12) อุตรดิตถ์ 13) น่าน 14) อุทัยธานี 15) สุโขทัย 

16) กาญจนบุรี 17) สมุทรสงคราม 18) กระบี่ 19) พังงา 20) พัทลุง 21) ปัตตานี และ  

22) นราธิวาส จึงคัดเลือกกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโยธา  

และงานก่อสร้างเฉพาะทางของจังหวัดต่างๆ ใน 22 จังหวัดมาศึกษาวิจัยในเชิงลึก โดยน�าข้อมูล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ Gross Provincial Products : GPP ของทั้ง 22 จังหวัด  

มาวิเคราะห์ว่ากลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้าง

เฉพาะทางสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมจังหวัดทั้งหมดของจังหวัด และใช้ทฤษฎีบอสตัน (Boston Model : Boston Consulting 

Group Growth - Share Market Matrix Model) มาวเิคราะห์แต่ละจงัหวัด โดยค�านวณจากสดัส่วน

การขยายตัวของตลาด และส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ 

ของจังหวัด เพื่อคัดเลือกกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโยธา  

และงานก่อสร้างเฉพาะทางใน 4 จังหวัดขึ้นมาศึกษาวิจัย 
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ตารางที ่8.1 สัดส่วน GPP และอตัราการขยายตวัตามทฤษฎบีอสตนัในกลุม่ธรุกจิการบรกิาร 
    ด้านงานก่อสร้าง บรกิารอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งของ 4 จงัหวดั

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. สัดส�วน GPP 

 และอัตราการขยายตัวสูง 

2. สัดส�วน GPP สูง 

 แต�อัตราการขยายตัวต่ำ

3. สัดส�วน GPP ต่ำ

 แต�อัตราการขยายตัวสูง

4. สัดส�วน GPP 

 และอัตราการขยายตัวต่ำ

อ�างทอง

นนทบุรี

ปราจีนบุรี

ลำพูน

12.15

15.05

2.63

4.40

75.70

-2.21

19.46

-1.51

จังหวัดตัวแทน
สัดสวน GPP 

ของกลุมธุรกิจ/จังหวัด (รอยละ)
อัตราการขยายตัว

ของกลุมธุรกิจ (รอยละ)
สัดสวน GPP และอัตราการขยายตัว

ตามทฤษฎีบอสตัน

8.1   การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้าง บรกิารอสงัหารมิทรพัย์ 
   และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งใน 4 จงัหวดัตวัแทน

 8.1.1 รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายในกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้างบริการ 
  อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายในกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการ

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ 4 จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง

เป็นจ�านวนมากที่สุด คือ นนทบุรี มีจ�านวนสถานประกอบการถึง 1,073 โรงงาน รองลงมา คือ 

ล�าพูน ปราจีนบุรี อ่างทอง ตามล�าดับ

โดยในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้างอาคาร มีจ�านวนถึง 650 ราย 

รองลงมา คือ งานก่อสร้างเฉพาะทาง และงานวิศวกรรมโยธา โดยมีจ�านวน 371 และ 52 ราย 

ตามล�าดบั ส�าหรบัจงัหวดัทีม่กีลุม่ธรุกจิด้านการก่อสร้างเป็นจ�านวนน้อยท่ีสดุ คือ จงัหวัดอ่างทอง 

โดยมจี�านวนธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้างอาคาร มีจ�านวน 63 ราย รองลงมา คอื งานก่อสร้าง

เฉพาะทาง และงานวิศวกรรมโยธา โดยมีจ�านวน 23 และ 5 ราย ตามล�าดับ

ในด้านรปูแบบการจดัตัง้ตามกฎหมาย ส่วนใหญ่มีการจดัตัง้ธรุกจิเป็นบรษิทัจ�ากดั และรองลงมา 

คือ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด รูปแบบที่มีการจัดตั้งน้อยที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล
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 8.1.2  รูปแบบการประกอบกิจการของสถานประกอบการในกลุ ่มธุรกิจการบริการด้าน 
  งานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

ในด้านรปูแบบการประกอบกจิการของสถานประกอบการจะเป็นบ้าน ร้านค้า อาคารพาณชิย์

ที่ไม่อยู่ในย่านธรุกจิเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คอื ส�านกังานให้เช่า ซึง่ไม่อยู่ในย่านธุรกจิเหมอืนกนั 

และประเภทของกลุ่มธุรกิจที่มีรูปแบบการประกอบกิจการเป็นบ้าน ร้านค้า อาคารพาณิชย์มาก

ที่สุด คือ กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง รองลงมา คือ งานก่อสร้างเฉพาะทาง และงานวิศวกรรมโยธา 

ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาในแต่ละจังหวัด พบว่า ปราจีนบุรี และล�าพูนจะเป็นการประกอบกิจการที่อยู่ใน

ย่านธรุกจิมากกว่าไม่อยู่ในย่านธรุกจิ ส่วนจงัหวดัอ่างทอง และนนทบรุ ีจะเป็นการประกอบกจิการ

ที่ไม่อยู่ในย่านธุรกิจมากกว่าในย่านธุรกิจ

 8.1.3 ล�าดับการเชือ่มโยงของกลุม่ธุรกจิการบริการด้านงานก่อสรา้ง บริการอสังหารมิทรัพย์ 
   และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

ล�าดับการเชื่อมโยงของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และ

ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง หากพิจารณาภาพรวมของกลุม่ธรุกจิแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการรบัวตัถดุบิ/ชิน้ส่วน/

สินค้า/บรกิารมาจากธรุกจิก่อสร้างด้วยกนัเองมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นธุรกจิเฟอร์นเิจอร์ และธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย์ ตามล�าดบั แต่หากพจิารณาในแต่ละประเภทของกลุม่ธุรกจิจะพบความแตกต่างกนั 

ดังนี้

กลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารของ 4 จังหวัดตัวแทน จะเป็นการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/

บริการมาจากธุรกิจก่อสร้างด้วยกันเองมากที่สุด รองลงมาเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

ในกลุ่มธุรกิจงานวิศวกรรมโยธา พบว่า จะเป็นการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการมาจาก

ธุรกิจก่อสร้างด้วยกันเองมากที่สุด จะเป็นการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการมาจากธุรกิจอื่นๆ 

ในปริมาณที่น้อยมาก

แต่หากเป็นกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทางแล้วน้ัน จะพบว่าเป็นการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/

สนิค้า/บริการมาจากธุรกจิอืน่ๆ ทีค่่อนข้างหลากหลาย ซึง่จะมกีารรบัวัตถดุบิ/ชิน้ส่วน/สนิค้า/บรกิาร

มาจากธรุกจิก่อสร้างด้วยกนัเองมากทีส่ดุ รองลงมา คอื กลุม่ธุรกจิร้านค้าส่ง/ค้าปลกี เฟอร์นเิจอร์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตามล�าดับ
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หากมองในมมุของจงัหวดั พบว่า อ่างทองเป็นจงัหวดัทีมี่การรบัวัตถดุบิ/ชิน้ส่วน/สนิค้า/บรกิาร

มาจากธุรกิจอื่นๆ น้อยที่สุด รองลงมา คือ ปราจีนบุรี ส่วน นนทบุรี จะมีการวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/

สินค้า/บริการมาจากธุรกิจอื่นๆ มากที่สุด

การส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการไปยังธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงาน

ก่อสร้าง บรกิารอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง หากพจิารณาภาพรวมของกลุม่ธุรกจิแล้ว 

ส่วนใหญ่ก็เป็นการส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการไปยังกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง

มากที่สุดเช่นเดียวกัน รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจร้านค้าส่ง/ค้าปลีก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ตามล�าดับ แต่หากพิจารณาในแต่ละประเภทของกลุ่มธุรกิจจะพบความแตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารของ 4 จังหวัดตัวแทน จะเป็นการส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/

บริการไปยังธุรกิจก่อสร้างด้วยกันเองมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจร้านค้าส่ง/ค้าปลีก  

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามล�าดับ

ในกลุม่ธรุกจิงานวศิวกรรมโยธา พบว่า จะเป็นการส่งวตัถดุบิ/ชิน้ส่วน/สนิค้า/บรกิารไปยงัธรุกจิ

ก่อสร้างด้วยกันเองมากที่สุด และส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการไปยังธุรกิจอื่นๆ ในปริมาณที่

น้อยมาก เช่นเดียวกับการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการ

แต่หากเป็นกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทางแล้วน้ัน จะพบว่าเป็นการส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/

สนิค้า/บรกิารไปยงัธรุกจิอืน่ๆ ทีค่่อนข้างหลากหลาย ซึง่จะมกีารส่งวัตถดิุบ/ชิน้ส่วน/สนิค้า/บรกิาร

ไปยังธุรกิจก่อสร้างด้วยกันเองมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจร้านค้าส่ง/ค้าปลีก ธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัย์ อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์ เฟอร์นเิจอร์ และเครือ่งใช้ไฟฟ้า ตามล�าดับ 

ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการรับและส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการไปยังธุรกิจอื่นๆ มากที่สุด

หากมองในมมุของจงัหวดั พบว่า อ่างทองเป็นจงัหวดัทีม่กีารส่งวตัถดุบิ/ชิน้ส่วน/สนิค้า/บรกิาร

ไปยังธุรกิจอื่นๆ น้อยที่สุดเช่นเดียวกับการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการมาจากธุรกิจอื่นๆ  

รองลงมา คือ ปราจีนบุรี และนนทบุรี มีการส่งวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการไปยังธุรกิจอื่นๆ  

มากที่สุดเช่นเดียวกับการรับวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน/สินค้า/บริการมายังธุรกิจ

 8.1.4 ระยะเวลาในการด�าเนินกิจการของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการ 

  อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

จ�านวนสถานประกอบการ จ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนนิกจิการ พบว่า ในภาพรวมของ

กลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้าง บรกิารอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งของ 4 จงัหวดั 

จะมีระยะเวลาด�าเนินกิจการระหว่าง 4 - 10 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาด�าเนินกิจการ

ระหว่าง 1 - 3 ปี และ 10 - 20 ปี ตามล�าดับ
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 8.1.5 การใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการ 

  อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

การใช้วตัถดิุบจากต่างประเทศของกลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้าง บรกิารอสงัหารมิทรพัย์ 

 และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งของ 4 จงัหวดั พบว่า ในภาพรวมของกลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้าง 

ทั้งสามประเภทจะไม่ค่อยมีการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ จะมีใช้บ้างในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง

อาคาร และกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทางของจังหวัดนนทบุรี และอ่างทองที่มีการใช้วัตถุดิบ

จากต่างประเทศ ส่วนกลุม่ธรุกจิงานวศิวกรรมโยธามีเพยีงจงัหวดันนทบรุเีท่านัน้ทีม่กีารใช้วตัถดุบิ

จากต่างประเทศร้อยละ 26 - 50 และร้อยละ 10 - 25 ตามล�าดับ

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

พบว่าจังหวัดปราจีนบุรี และล�าพูนไม่พบการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเลย

8.2  การวิเคราะห์ด้านคนท�างานของกลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้าง บรกิารอสงัหารมิทรพัย์  
  และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งใน 4 จงัหวดัตวัแทน

  8.2.1  จ�านวนคนท�างานเฉลีย่ของสถานประกอบการของกลุม่ธรุกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้าง 
    บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

จ�านวนคนท�างานเฉล่ียของสถานประกอบการของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง 

บรกิารอสังหาริมทรัพย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งของ 4 จงัหวัด พบว่า การจ้างงานของกลุม่ธุรกจินี้ 

จะเป็นการจ้างแรงงานที่มีฝีมือในจังหวัดมากที่สุด โดยในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารมีการจ้าง

แรงงานทีม่ฝีีมอืเป็นจ�านวนมากทีสุ่ด คอื 6,330 คน รองลงมา คอื กลุม่ธรุกจิงานก่อสร้างเฉพาะทาง 

มีการจ้างแรงงานที่มีฝีมือเป็นจ�านวน 2,442 คน ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารก็

มีการจ้างแรงงานที่มีฝีมือจากต่างจังหวัดเป็นจ�านวนมากที่สุด คือ 2,266 คน รองลงมา  

คือ กลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทาง จ�านวน 901 คน

 ในด้านคนท�างานทีเ่ป็นชาวต่างชาตจิะมีกลุม่ธรุกจิการก่อสร้างจ้างเป็นจ�านวนมากทีส่ดุ 

คอื 815 คน รองลงมา คอื กลุม่ธรุกจิงานก่อสร้างเฉพาะทาง 213 คน ส่วนกลุม่ธรุกจิงานวศิวกรรม

โยธาไม่มีการจ้างคนท�างานที่เป็นชาวต่างชาติเลย
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 8.2.2 อายกุารท�างานโดยเฉลีย่ของคนท�างานในสถานประกอบการของกลุม่ธรุกจิการบรกิาร 

  ด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

อายุการท�างานโดยเฉลี่ยของคนท�างานในสถานประกอบการของกลุ่มธุรกิจการบริการด้าน

งานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ 4 จังหวัด พบว่า อายุการท�างาน

โดยเฉลีย่ของคนท�างานในกลุม่ธรุกจินีจ้ะเป็นอยูร่ะหว่าง 0 - 3 ปีเป็นจ�านวนมากท่ีสดุ และรองลงมา 

คือ 5 - 10 ปี

หากพจิารณาเป็นรายจงัหวดั พบว่า อ่างทองเป็นจงัหวดัทีอ่ายกุารท�างานเฉลีย่อยูท่ี่ 10 ปีขึน้ไป

ทั้งในสามกลุ่มสาขาธุรกิจ ในส่วนของนนทบุรีทุกกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการ

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีอายุการท�างานโดยเฉลี่ย  0 - 3 ปีสูงกว่าช่วงอายุการ

ท�างานเฉลี่ยอื่นๆ

 8.2.3 การอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะของสถานประกอบการของกลุ่มธุรกิจการบริการ 

  ด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

การอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะของสถานประกอบการของกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงาน

ก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ 4 จังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการ

ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะของกลุ ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง บริการ

อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มเีฉพาะนนทบรุีที่มกีารฝกึอบรมพนักงานในทัง้สามกลุม่

ธุรกิจ ส่วนอ่างทองไม่มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะของกลุ่มธุรกิจเลย ส่วนปราจีนบุรี

มกีารฝึกอบรมพนกังานบ้างทัง้ในกลุม่ธรุกจิการก่อสร้างอาคาร กลุม่ธรุกจิงานวศิวกรรมโยธา และ

กลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทาง

  

 8.2.4 หลักสูตรการอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะของสถานประกอบการของกลุ่มธุรกิจ 

  การบริการด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ง

หลกัสตูรการอบรมพนกังาน เพือ่เพิม่ทกัษะของสถานประกอบการของกลุม่ธุรกจิการบรกิาร

ด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง พบว่า ข้อมูลในจังหวัดอ่างทอง

ไม่มีปรากฏ จึงเปรียบเทียบได้เฉพาะใน 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปราจีนบุรี และล�าพูน หลักสูตร

การอบรมพนักงานที่ได้รับความสนใจจากสถานประกอบการมากที่สุด คือ ทักษะการผลิต การ

บริการลูกค้า และการเงิน การบัญชี ในส่วนของกลุ่มธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาจะให้ความสนใจกับ

การอบรมทักษะด้านการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะการผลิต
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8.3  การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและด�าเนินการของกลุ่มธุรกิจการบรกิารด้านงานก่อสร้าง 
   บรกิารอสงัหารมิทรพัย์ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งใน 4 จงัหวดัตัวแทน

  8.3.1  ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและด�าเนนิการของกลุม่ธุรกจิการบรกิารด้านงานก่อสร้างบรกิาร 
   อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด

จากข้อมูลการส�ารวจของทั้ง 4 จังหวัดตัวแทน พบว่า มีเพียงจังหวัดนนทบุรีที่มีค่าใช้จ่ายใน

ด้านการวจิยั วางแผนและพฒันาซึง่พบในกลุม่ธรุกจิการก่อสร้างอาคาร และกลุม่ธรุกจิการก่อสร้าง

เฉพาะทาง โดยในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารมีค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัย วางแผนและพัฒนา

ร้อยละ 5.22 และกลุม่ธรุกจิการก่อสร้างเฉพาะทางมค่ีาใช้จ่ายในด้านการวิจยั วางแผนและพัฒนา

ร้อยละ 24.64 โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการบริหารและด�าเนนิการของกลุม่ธุรกจินีจ้ะเป็นค่าใช้จ่าย

ของค่าไฟฟ้า น�้าประปา ค่าดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 8.3.2 ค่าใช้จ่ายด้านการวจิยั วางแผนและพฒันาของสถานประกอบการกลุม่ธรุกจิการบรกิาร 

  ด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด 

มีเพียงจังหวัดนนทบุรีที่มีค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัย วางแผน และพัฒนาซึ่งพบในกลุ่มธุรกิจ

การก่อสร้างอาคาร และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างเฉพาะทางนั้น สามารถจ�าแนกประเภทของการ

วิจัย วางแผน และพัฒนาได้ ดังนี้ คือ ในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคารจะเป็นการวิจัย วางแผน 

และพฒันาด้วยตนเองร้อยละ 57.14 และเป็นการซือ้งานวจิยัและพัฒนามาร้อยละ 42.68 ตามล�าดับ 

ส่วนในกลุม่ธรุกจิงานก่อสร้างเฉพาะทาง จะเป็นการวจิยั วางแผน และพฒันาตนเองร้อยละ 54.55 

การซื้องานวิจัยและพัฒนามาร้อยละ 40.90 และการคัดลอกงานวิจัยและพัฒนามาร้อยละ 4.55 

ตามล�าดับ
  
 8.3.3 บคุลากรด้านการวจิยั วางแผนและพฒันาของสถานประกอบการกลุม่ธุรกจิการบรกิาร 
  ด้านงานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด 

จ�านวนสถานประกอบการในจงัหวดัอ่างทอง ปราจนีบรุ ีและล�าพูนเป็นจงัหวัดท่ีไม่มบีคุลากร

ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจการบริการด้าน

งานก่อสร้าง บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเลย
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ส่วนจงัหวดันนทบรีุมจี�านวนสถานประกอบการที่ไม่มบีคุลากรร้อยละ 97.22 ของจ�านวนสถาน

ประกอบการทั้งหมด

จ�านวนสถานประกอบการทีม่บีคุลากรในด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม พบเพยีง

ในจังหวัดนนทบุรีที่มีบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเป็นคนไทย

จ�านวน 69 คน อยู่ในกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทาง 60 คน และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้างอาคาร 

9 คน ส่วนบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติมีจ�านวน 4 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างเฉพาะทาง

ทั้งหมด
  
 8.3.4 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ของสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจการบริการด้านงานก่อสร้าง 

   บริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งของ 4 จังหวัด 

มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในทั้ง 4 จังหวัดตัวแทน โดยเฉพาะนนทบุรีมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้

เป็นจ�านวนมากทีส่ดุในกลุม่ธรุกจิการก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างเฉพาะทาง และงานวิศวกรรมโยธา 

ตามล�าดับ ส่วนในจังหวัดอ่างทองกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมโยธาไม่ได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน

สถานประกอบการเลย หากแต่ในกลุม่ธรุกจิการก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างเฉพาะทางเท่านัน้

ที่มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้
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บทที่9
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อมรายสาขา
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 ในประเทศไทยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 

กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และบริการเป็น

จ�านวนมาก และคิดเป็นสัดส่วนที่ส�าคัญ โดยที่วิสาหกิจขนาดย่อม มีจ�านวนคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า

ร้อยละ 90 และเมือ่รวมกบัวสิาหกจิขนาดกลางแล้ว พบว่า วสิาหกิจเกอืบท้ังหมดในภาคเศรษฐกจิ

จะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ด้วยจ�านวนที่มากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

ท�าให้ SMEs มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งปริมาณการจ้างงานและการผลิต 

 เนือ่งจากสภาพ และปัญหาของอตุสาหกรรมต่างๆ ทัง้ภาคการผลติ ภาคการค้า และภาคบรกิาร 

ซึง่แบ่งย่อยลงไปเป็นกลุม่กจิกรรมต่างๆ มลีกัษณะแตกต่างกนั และอาจมคีวามต้องการมาตรการ

และการส่งเสรมิทีแ่ตกต่างกนั จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาสภาพ และปัญหาของกลุม่กจิกรรม

ในอตุสาหกรรมต่างๆ เพือ่น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ที่ได้จากการศกึษาจดัท�าแผนการส่งเสรมิวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือเป็น

แกนกลางในการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และมีภารกจิส�าคญัในการเสนอแนะนโยบาย 

และแผนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สสว. ได้จดัท�าโครงการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏบิตักิาร

ส่งเสริม SMEs รายสาขา เพื่อศึกษาศักยภาพ ขีดความสามารถ และสถานการณ์ปัจจุบันของ 

SMEs ในอตุสาหกรรมเป้าหมายจ�านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาสปา และบรกิารสขุภาพ สาขาค้าปลกี

และค้าส่ง และสาขาสารสนเทศ/Digital Content เพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริม SMEs รายสาขา สรุปได้ดังนี้ 

ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อมรายสาขา

บทที ่9
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9.1 สาขาสปาและบริการสุขภาพ

 มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบในธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ พัฒนาและให้บริการสปาและบริการ

สุขภาพจากทนุวฒันธรรมของชาติในการส่งเสรมิสขุภาพและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ เพือ่ให้สามารถ

ยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์สปา นวดไทย และบริการสุขภาพไทย

ผ่านกลไกในการสืบสานและอนุรักษ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาติ รวมถึงความหลากหลายของ

วัฒนธรรมตามพื้นที่ และส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้

บริการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นเลิศในระดับสากล รวมทั้งสร้างพันธมิตรแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ “5F” ในการส่งเสริม คือ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เพิ่มประสิทธิภาพ (Fit) ก�าจัดจุดอ่อนด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล 

   กระบวนการ การลดต้นทนุ และการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งของผูป้ระกอบการ 

   ในธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่  2:  การสร้างความมัน่คงในระยะยาวให้กบัธรุกจิ (Firm) สร้างมลูค่าเพิม่ สร้าง 

   นวัตกรรม การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการ 

   ท�าให้เกิดความสะดวกสบายของลูกค้าในธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ

 ยทุธศาสตร์ท่ี  3:  การเน้นความรวดเรว็และความยดืหยุน่ในการด�าเนนิงาน (Fast & Flexible) 

   เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ  

   และเพ่ิมความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือ 

   เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 ยุทธศาสตร์ที่  4: การสร้างเครือข่ายธุรกิจและการมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

   (Friends) ไม่ว่าจะเป็นพนัธมติรในสาขาธุรกจิท่ีส่งเสรมิกนั เช่น ท่องเท่ียว 

    ความงาม กีฬา อาหาร และยา ตลอดจนการท�าโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

   กับลูกค้า และคู่ค้าในธุรกิจสปา และบริการสุขภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่  5:  การสร้างแบรนด์สปาไทยให้เป็นแบรนด์ในระดับสากล (Favorite and  

   Famous) และผลักดันให้สปาไทยกลายเป็นผู้น�าสปาโลก 
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 โดยที่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ในธุรกิจสปาและ

บริการสุขภาพ คือ การส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สปาและบริการสุขภาพของไทยเป็น

แหล่งที่สร้างความสุขที่แตกต่างด้วยมรดกภูมิปัญญา เพื่อสุขภาพอันดีของชาวโลก

9.2 ค้าปลีกและค้าส่ง 

 มุง่เน้นให้ผูป้ระกอบในธรุกจิค้าปลกีและค้าส่ง มคีวามเป็นเลศิในการประกอบการสาขาค้าปลกี

และค้าส่ง เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และประสบการณ์ของร้านค้าน�าเสนอสินค้า และบริการอย่าง

สร้างสรรค์ ด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมตามพื้นที่ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการ การตลาด การเงิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นเลิศในระดับสากล และให้

ผูป้ระกอบการค้าปลีกและค้าส่ง เข้าถงึพืน้ทีท่ีห่ลากหลายเพิม่โอกาสให้สงัคมเข้าถงึสนิค้าได้ รวมท้ัง

มกีารบรูณาการความสนบัสนุนจากภาครฐั และการสร้างพนัธมิตรแบบครบวงจรเพือ่เพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ “5F” ในการส่งเสริม คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพ (Fit) การก�าจัดจุดอ่อนด้านการด�าเนินงานทั้งด้าน 

   การเงิน ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยการผลิต กระบวนการและการลดต้นทุน  

   ลดการเก็บสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ยทุธศาสตร์ท่ี  2:  การสร้างความมัน่คงในระยะยาวให้กบัธรุกจิ (Firm) โดยการสร้างมลูค่าเพิม่  

   สร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

   และการท�าให้เกิดความสะดวกสบายของลูกค้า

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3:  การเน้นความรวดเรว็และความยดืหยุน่ในการด�าเนนิงาน (Fast & Flexible) 

   เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตาม 

   ความต้องการของลูกค้าหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การสร้างเครือข่ายธุรกิจและการมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

   (Friends) การมีพันธมิตรทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึการเป็นพนัธมติร 

   กับคู่ค้าตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ตั้งแต่เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของปัจจัย 

   การผลิตจนถึง Modern Trade ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สามารถช่วยกระจายสินค้า 

   ได้เป็นอย่างดี
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5:  การสร้างความนิยม ชื่อเสียงและมีเรื่องราว (Favorite and Famous)  

   การน�าเรื่องราววัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเสริมสร้างจุดขายเพื่อ 

   ความแตกต่าง และให้เกิดความยั่งยืน

 โดยที่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ในธุรกิจค้าปลีกและ

ค้าส่ง คือ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ SMEs สาขาค้าปลีก และค้าส่งของไทยมีศักยภาพ

เพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที เข้าถึงลูกค้าได้ในทุกพื้นที่ มี

การคัดสรรสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ด้วยมรดกภูมิปัญญา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวโลก

9.3 สาขาสารสนเทศ / Digital Content 

 มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบในธุรกิจสาขาสารสนเทศ / Digital Content การเป็นผู้น�าการสร้างสรรค์

สารสนเทศ / Digital Content ในอาเซียน โดยการท�าให้ภาคเศรษฐกิจของไทยใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูล Digital ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ / Digital Content 

แต่ละประเภท ในระบบเศรษฐกจิทัง้การเงนิ ไอซที ีซอฟต์แวร์ เกม ฯลฯ ให้กบัทกุภาคส่วน พฒันา

ขีดความสามารถในการประยุกต์มรดกภูมิปัญญา ต่อยอด และออกแบบพัฒนาด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมอันเป็นเลิศในระดับสากล และสนับสนุนการท�าธุรกิจในสาขาสารสนเทศ/Digital 

Content ให้มีความสะดวกโดยการผ่อนคลายข้อกฎหมาย กฎข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการ

แข่งขัน อ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกจากธนาคาร โดยการ

ประเมนิมลูค่าและแปลงทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นทนุ และลงทนุโดยกองทนุนวตักรรมดจิติอล หรอื

เงินอุดหนุนในการบ่มเพาะจากภาครัฐ อีกทั้งสร้างพันธมิตรแบบครบวงจรเพื่อขีดความสามารถ

ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ “5F” ในการส่งเสริม คือ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี  1: เพิม่ประสทิธภิาพ (Fit) การขจดัจดุอ่อนด้านการด�าเนนิงานของผูป้ระกอบการ 

   ในธุรกิจสาขาสารสนเทศ / Digital Content ทั้งด้าน เงิน คน ปัจจัย 

   การผลติกระบวนการ และการลดต้นทุน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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 ยุทธศาสตร์ที่  2:  การสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับธุรกิจ (Firm) โดยการสร้างมูลค่า 

   เพิ่มสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า การท�าให้เกิด 

   ความสะดวกสบายในการท�างานของลกูค้าและองค์กรด้วยระบบและข้อมลู 

   ทางดิจิตอล การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ 

   ในอนาคต

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3:  การเน้นความรวดเรว็และความยดืหยุน่ในการด�าเนนิงาน (Fast & Flexible)  

   เริ่มตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วในการ 

   ให้บริการ และความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า 

   หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

 ยุทธศาสตร์ที่  4:  การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

   (Friends) การมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ การเป็นพันธมิตรกับ 

   สาขาธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่เป็นหลักของไทย อย่างเช่น ท่องเที่ยว 

   กีฬา สุขภาพ เพื่อยกระดับให้ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักมีความเป็น 

   ดิจติอล การสร้างเครอืข่ายสงัคม หรอืโซเชยีลเนต็เวิร์คกบัลกูค้า และคู่ค้า 

 ยุทธศาสตร์ที่  5:  การสร้างความนิยม ชื่อเสียงและมีเรื่องราว (Favorite and Famous)  

   การมีเนือ้หาเรือ่งราวและตวัละครทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบ และมแีบรนด์ทีม่คีวาม 

   นิยมในระดับสากล

 

 โดยที่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ในธุรกิจสาขา 

สารสนเทศ / Digital Content คือ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ SMEs สาขาสารสนเทศ /

Digital Content ของไทย มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางดิจิตอลบนโลก

ออนไลน์ และรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสยุคดิจิตอล มีการสร้างสรรค์ตัวละคร เรื่องราว

จากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์คนรุ ่นใหม่ ผ่านสื่อต่างๆ  

และบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ในโลกออฟไลน์
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บทที่10
การศึกษาผลกระทบของนโยบาย 
และกฎหมายของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนที่มีต่อ SMEs ไทย
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10.1 การศึกษานโยบายและกฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

 

 10.1.1  การศึกษานโยบายและกฎหมายในภาพรวม จ�านวน 6 ประเทศ

 1. บรไูน เริม่มกีารเกบ็ภาษเีงนิได้นิตบิคุคลในปี 2551 และในปัจจบุนัอัตราภาษีลดเหลอืเพยีง

ร้อยละ 22 ไม่มีการเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังไม่มีการน�าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

มาใช้ มีแผนพัฒนา SMEs ตาม Vision Brunei 2035 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร

การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสาร การเงิน และการเข้าสู่ตลาด 

 2. กัมพูชา ให้ความส�าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศควบคู่ไปกับการรับ

ความช่วยเหลือจากนานาชาติ โดยรัฐบาลออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2537 (แก้ไข 

เพิม่เตมิ พ.ศ. 2546)  ในด้านภาษอีากรกมัพชูา เริม่มกีฎหมายภาษีใช้เมือ่ประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา 

 3. ลาว มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจส�าหรับปี 2554 - 2558 มีวัตถุประสงค์ในการลดอัตราความ

ยากจน และเตรียมความพร้อมส�าหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคล จากเดิมร้อยละ 28 เหลือร้อยละ 24 มีการตรากฎหมายส่งเสริมและมาตรการพัฒนา 

SMEs  

 4. พม่า ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2555 

ระบบการเงินในพม่าค่อนข้างเข้มงวดมากกับธุรกรรมการเงินของบริษัทต่างชาติ มีการจัดเก็บ

ภาษีที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน แต่อัตราที่เรียกเก็บนั้นค่อนข้างสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียน

 5. ฟิลปิปินส์ ด้านการลงทนุมแีผนการพฒันาส�าหรบัปี 2554 - 2559 ด้าน SMEs ม ีRepublic 

Act No. 6977 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย Republic Act No. 8289 และ Republic Act No. 9501  

ตามล�าดบั เป็นกฎหมายทีก่�าหนดมาตรการในการส่งเสรมิ/พฒันาและให้ความช่วยเหลอืแก่ SMEs 

การศกึษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศ 
ในภมูภิาคอาเซยีนทีมี่ต่อ SMEs ไทย

บทที ่10
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 6. เวียดนาม  รัฐบาลประกาศใช้นโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” กฎหมายส่งเสริม

การลงทนุของเวยีดนามค่อนข้างชดัเจน และเอือ้ประโยชน์แกน่กัลงทนุ เริม่มกีารปฏริปูกฎหมาย

ภาษีในปี 2533 ด้าน SMEs รฐับาลได้ก่อตัง้คณะกรรมการถาวรของสภาพัฒนา SMEs และได้รบั

การเลื่อนฐานะเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนา SMEs (Agency for SME Development - ASMED) 

มีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวม 

 10.1.2  การศึกษานโยบายและกฎหมายเชิงลึก จ�านวน 4 ประเทศ 

 

 1. อินโดนีเซีย ด้านการลงทุนมีกฎหมาย “Law of the Republic of Indonesia Number 25 

of 2007 Concerning Investments” ซึง่ก�าหนดให้กระบวนการในการลงทุน และการขอใบอนญุาต

ง่ายขึ้น มีนิยามการลงทุนที่ชัดเจนและเป็นสากล ด้านภาษี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปกติ  

คือ ร้อยละ 25 แต่จะลดให้กึ่งหนึ่งส�าหรับบริษัท ที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ล้านรูเปียห์  

ด้าน SMEs ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา SMEs เช่น การจัดเงินกู้เพื่อรายย่อย เป็นต้น  

มีโครงการเพิ่มขีดความสามารถ การโอนเทคโนโลยี การเข้าถึงตลาด รวมทั้งสนับสนุนให้ SMEs 

ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลกอีกด้วย 

 2. มาเลเซยี มกีารประกาศวสิยัทศัน์ 2020 ก�าหนดให้ “มาเลเซยีจะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ให้ได้ในปี 2020” มกีารส่งเสรมิการลงทนุผ่านมาตรการจงูใจให้แก่บรษัิทท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

อาทิ นโยบายการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 28% เป็น 27% การยกเว้นภาษีเงินได้ (70  - 100%) 

เป็นระยะเวลา 5 ปี การอนญุาตให้ผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิข้ามาถอืหุ้นได้ 100% ด้านการเงนิ มีระบบการ

เงิน 2 ระบบ คือ ระบบการเงินทั่วไป และระบบการเงินอิสลาม ด้านภาษี มีมาตรการ 

ทางภาษเีพือ่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิ SMEs ด้วยการไม่ต้องส่งประมาณการ เพ่ือช�าระภาษีล่วงหน้า

ส�าหรบัสองปีแรก โดยให้ช�าระตอนสิน้ปีได้เลย และก�าหนดอตัราอากรแสตมป์ไว้เป็นพิเศษส�าหรบั

เงินกู้ยืมของ SMEs 

 3. สงิคโปร์ ให้ความเท่าเทยีมกนัระหว่างนักลงทนุชาวสงิคโปร์ และชาวต่างชาต ิ โดยชาวต่างชาติ

สามารถถือหุ้นได้ 100% ในธุรกิจเกือบทุกสาขา ด้านการเงิน ไม่มีข้อก�าหนดหรือบทบัญญัติของ

กฎหมายใดที่ควบคุมการน�าเข้าหรือส่งออกเงินตรา ด้านภาษี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 17% 

ด้าน SMEs มีองค์กรที่ท�าหน้าที่หลักในการสนับสนุน SMEs คือ SPRING ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง

การค้าและการอุตสาหกรรม 
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 4. ไทย มีมาตรการด้านภาษีเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริม SMEs โดยการปรับลดอัตราภาษี

ส�าหรบัธรุกจิ SMEs เป็นการเฉพาะให้กบับรษิทัไทยทีม่ทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วไม่เกนิ 5 ล้านบาท 

และมรีายได้จากการขายหรือให้บรกิารไม่เกนิ 30 ล้านบาท อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ คอื  ยกเว้น ส�าหรบั

ก�าไรสทุธิต้ังแต่  1 - 300,000 บาท / ร้อยละ 15 ของก�าไรสทุธติัง้แต่ 300,001-1,000,000 บาท / 

ร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิตั้งแต่ 1,000,001 บาทเป็นต้นไป ด้านการพัฒนา SMEs มีส�านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท�าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ผ่าน

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

10.2   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 10.2.1  การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

  10.2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน  

   (1)  ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจาณา

ของรัฐสภา หากมีผลใช้บังคับ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ในการใช้กิจการ สินค้าคงคลัง 

วัตถุดิบในการผลิต สิทธิเรียกร้อง มาเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อได้ ดังนั้น สสว. 

อาจช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ และควรผลักดันให้เพิ่ม “ทรัพย์สินทางปัญญา” เข้าไว้เป็น

หลักประกันทางธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง

   (2) พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 พ.ร.บ. บสย. 

สามารถค�า้ประกนัได้เฉพาะสนิเชือ่ที ่SMEs มอียูก่บัธนาคารพาณชิย์และสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ

เท่านั้น บสย. ไม่สามารถค�้าประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ที่มีอยู่กับบริษัทสินเชื่อที่มิใช่สถาบัน 

การเงิน (Non-bank) ไม่สามารถค�้าประกัน SMEs ที่มีการรวมตัวในรูปกลุ่มธุรกิจได้ เช่น cluster 

หรือวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังไม่สามารถค�้าประกันหน้ีที่มีรูปแบบนอกเหนือไปจากสินเชื่อได้  

เช่น หนี้ในการปฏิบัติตามสัญญา การออกตราสารหนี้ เช่น การระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการ

ออกหุ้นกู้ ดังนั้น สสว. ควรผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อให้มีขอบเขตค�้าประกัน

กว้างขึ้นกว่าปัจจุบัน
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 10.2.1.2  กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร  

  (1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SMEs ภายในประเทศ

 

   (1.1)  ปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ SMEs และเงื่อนไข  ควรก�าหนดอัตรา

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท เป็นร้อยละ 15 และควรปรับเงื่อนไขการเป็น 

SMEs ส�าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ในอัตราภาษีเงินได้นี้ โดยควรปรับทุนจดทะเบียนช�าระแล้วให้

สูงกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็น 20 ล้านบาท และปรับรายได้จากการขายและให้บริการให้สูงกว่า 

30 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็น 100 ล้านบาทหรือมากกว่า 

   (1.2)  การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 

3 ปีแรก นับจากวันเริ่มประกอบการเพื่อส่งเสริมการเริ่มธุรกิจ 

   (1.3)  การเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ส�าหรับ SMEs ในอัตราร้อยละ 75 ของยอด

รายรับ เพื่อให้ SMEs สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 

   (1.4)  หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าหรือมากกว่า ส�าหรับค่าใช้จ่ายท่ี SMEs ใช้ไปในการ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการซื้อนวัตกรรมใหม่ๆ 

  (2) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SMEs ในการลงทุนต่างประเทศ

   (2.1)  หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าหรือมากกว่า ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ต่างประเทศเพื่อสร้างธุรกิจหรือเพื่อศึกษาลู่ทางในการท�าธุรกิจในต่างประเทศ 

   (2.2)  ยกเว้นภาษเีงนิปันผลจากเงนิลงทนุในต่างประเทศของ SMEs ไทย โดยไม่ต้อง

มเีงือ่นไข เพือ่ส่งเสริมให้ SMEs น�าผลก�าไรจากการลงทนุในต่างประเทศกลบัเข้ามาในประเทศไทย 
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 10.2.2 การส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานของทุกภาคส่วนและมาตรการส่งเสริม 
    SMEs ไทยสู่ AEC

  2.1  รัฐควรก�าหนดมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ ตลอดจนก�าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

เป็น package ให้มีความชัดเจน 

  2.2  ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ควรปรบัทศิทางและปรบัปรงุกฎระเบยีบ  

เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในต่างประเทศของ SMEs และเพือ่ให้ SMEs สามารถเข้าถงึสทิธิประโยชน์

ได้สะดวกมากขึ้น สสว. ควรต้องมีอ�านาจเพิ่มเติมในการก�าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม  

SMEs (สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ) ได้เช่นเดียวกับ BOI 

  2.3  ควรให้ความสนใจกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

  2.4  การมส่ีวนร่วมประสานงานทกุภาคส่วนของไทยกบักรอบแนวทางของ AEC Blueprint


