


จ�านวนและการจ้างงานในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 



 จ�านวนวสิาหกจิรวมทัง้ประเทศในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้  2,900,759 ราย จ�าแนกเป็นวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2552 จ�านวน  2,896,106 ราย จ�าแนกเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม จ�านวน  

2,884,041 ราย วสิาหกจิขนาดกลาง จ�านวน 12,065 ราย และเป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่ จ�านวน  4,653 ราย  

โดยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มสีดัส่วนร้อยละ 99.8 ของวสิาหกจิทัง้หมด เมือ่จ�าแนกวสิาหกจิตาม

กลุม่วสิาหกจิพบว่า วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมลีกัษณะการกระจายตวั อยู่ในกลุม่ภาคการค้าและ

ซ่อมบ�ารงุ  จ�านวน 1,371,488 ราย  คดิเป็นร้อยละ 99.8 ของวสิาหกจิภาคการค้าและซ่อมบ�ารงุทัง้ประเทศ  

อยู่ในภาคบรกิาร   975,552 ราย คดิเป็นร้อยละ 99.8 ของวสิาหกจิภาคบรกิารทัง้ประเทศ และอยู่ในภาคการ

ผลติ จ�านวน  547,052 ราย คดิเป็นร้อยละ 99.6 ของวสิาหกจิภาคการผลติทัง้ประเทศ   

 การจ้างงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ ในปี 2552 มกีารจ้างงานในกจิการทกุขนาด

รวมทัง้สิน้ 12,405,597 คน โดยเป็นการจ้างงานในวสิาหกจิขนาดใหญ่ (LE) 2,704,243 คน และเป็นการจ้าง

งานใน SMEs จ�านวน 9,701,354 คน หรอืร้อยละ 78.20  ของการจ้างงานรวมทัง้หมด โดยที ่ วสิาหกจิ 

ขนาดเลก็ (SE) จะมสีดัส่วนต่อวสิาหกจิรวมสงูทีส่ดุ ถงึร้อยละ 66.60 และยงัมสีดัส่วนต่อ SMEs สงูทีส่ดุ  

ถึงร้อยละ 85.17  เมื่อพิจารณาจ�าแนกการจ้างงานของ SMEs ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญในปี  

2552 นัน้ วสิาหกจิมกีารกระจายตวัของการจ้างงานอยูภ่าคการบรกิารสงูทีส่ดุ ประมาณ 3,467,763 คน อยู่

ในภาคการผลติ จ�านวน 3,320,409 คน และอยู่ในภาคการค้าและซ่อมบ�ารงุ จ�านวน  2,912,678 คน

 จ�านวนกจิการจดัตัง้ใหม่ในปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้  41,220  ราย  หดตวัลงจากปี 2551 คดิเป็น

ร้อยละ 3.57   ในส่วนการสิน้สภาพกจิการปี 2552 มจี�านวนทัง้สิน้ 63,007 ราย เพิม่ขึน้จากปี  2551   จ�านวน 

32,197 ราย  ขยายตวัจากปี  2551 ร้อยละ 104.5

 การจัดตั้งกิจการใหม่ จ�าแนกตามหมวดธุรกิจ ในปี 2552 พบว่ากิจการที่สูงสุดคือ หมวด  

การขายส่ง ขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใช้ส่วนบคุคลและของใช้ในครวัเรอืน มจี�านวน 

14,530 ราย  รองลงมาคอื หมวดธรุกจิ บรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์ การให้เช่าและบรกิารทางธรุกจิ จ�านวน 

9,003 ราย  

 การสิ้นสภาพกิจการ จ�าแนกตามหมวดธุรกิจ ในปี 2552 พบว่า หมวดกิจการการขายส่ง  

ขายปลกี การซ่อมแซมยานยนต์ จกัรยานยนต์ ของใช้ส่วนบคุคลและของใช้ในครวัเรอืน มจี�านวน 19,970 

ราย เพิม่ขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 156.4 หมวดกจิการทีส่ิน้สภาพกจิการรองลงมา คอื หมวดกจิการการก่อสร้าง 

โดยมจี�านวนการสิน้สภาพของกจิการ ปี 2552 จ�านวนทัง้สิน้ 9,858 ราย เพิม่ขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 239.5

บทที่ 4
จ�านวนและการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2552
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สถานะผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



 ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกบัส�านกังานสถติแิห่งชาต ิและ

ส�านกังานความร่วมมอืทางวชิาการของเยอรมนั ประจ�าประเทศไทย (GTZ) ได้ร่วมมอืกนัทางวชิาการต้องการ

ศกึษาการด�าเนนิกจิการของผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดย

ท�าการศกึษาสถานะของผูป้ระกอบการในด้านต่างๆ เช่น วธิกีารด�าเนนิธรุกจิ การเข้าถงึแหล่งทนุ และการ

บริหารจัดการด้านอื่นๆ ของธุรกิจ เป็นต้น โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการส�ารวจน�าร่องในเขตพื้นที่

กรงุเทพมหานคร และน�าผลที่ได้ไปใช้จดัท�านโยบายและมาตรการส่งเสรมิผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง และ

ขนาดย่อมต่อไป

 ส�าหรบัขอบเขตด้านประชากร คณะผูว้จิยัได้ก�าหนดกลุม่ประชากรเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี ้คอื 

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่อีาย ุ16 ปีขึน้ไปอาศยัอยู่ในครวัเรอืนส่วนบคุคล ทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ

และก�าลังด�าเนินกิจการโดยมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน (ยกเว้นครัวเรือนส่วนบุคคลชาวต่างประเทศที่มี

เอกสทิธิท์างการทตู) 

บทที่ 5
สถานะผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จากการศกึษาผูป้ระกอบการ SMEs ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พบว่า จ�านวนครวัเรอืนที่ได้

ท�าการศกึษาในครัง้นี้ มจี�านวนทัง้สิน้ 3,662 ครัวเรอืน จากจ�านวนครวัเรอืนดงักลา่ว พบ 

ครวัเรอืนทีร่ะบมุผีูป้ระกอบการ SMEs 1,255 ครวัเรอืน ใน 1,255 ครวัเรอืนพบผูป้ระกอบการ 

1,304 ราย ประมาณร้อยละ 72.4 ของจ�านวนผูป้ระกอบการทัง้หมด (1,304 ราย) ระบมุี 

ผูป้ระกอบการ SMEs 1 คนต่อครวัเรอืน และร้อยละ 27.6 ระบมุผีูป้ระกอบการ SMEs มากกว่า 

1 คนต่อครัวเรือน ส�าหรับครัวเรือนที่ปฏิเสธให้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 26.1 และไม่มี 

ผูป้ระกอบการในครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 39.6

เมื่อพิจารณารูปแบบการจัดตั้งธุรกิจหรือรูปแบบการจดทะเบียนของผู้ประกอบการจ�านวน 

1,033 ราย พบว่า รปูแบบการจดทะเบยีนประเภทกจิการเจ้าของคนเดยีวมจี�านวนมากทีส่ดุ 

คือ 722 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมา จ�านวน 263 รายระบุว่าตนเองไม่ได้ 

จดทะเบียนธุรกิจรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น ขณะที่มีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้นที่มีการจดทะเบียน 

นติบิคุคล (บรษิทั จ�ากดั และ ห้างหุน้ส่วน จ�ากดั)

เมือ่ถามต่อถงึเหตผุลทีท่�าธรุกจิส่วนตวั (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จากผูป้ระกอบการ

จ�านวน 1,033 ราย  ผูป้ระกอบการกว่าร้อยละ 35 ตอบว่า สาเหตทุีท่�าธรุกจิส่วนตวัเนือ่งจาก

ต้องการมรีายได้ทีม่ากขึน้ รองลงมา คอื ต้องการช่วยเหลอืครอบครวั คดิเป็นร้อยละ 25.4 

และ อยากเป็นเจ้าของธรุกจิ คดิเป็นร้อยละ 22.1 ส�าหรบัค�าถามเกีย่วกบัทศันคติในการเป็น
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บทสรุปผู้บริหาร
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ผู้ประกอบการ โดยสอบถามว่า “ถ้าหากมีบริษัทรับเป็นพนักงานท่านระบุตัดสินใจท�าหรือ 

ไม่ท�า” พบว่า ผูป้ระกอบการจ�านวน 784 ราย หรอืร้อยละ 75.9 ระบวุ่าตนเองจะไม่กลบัไป

ท�างานบรษิทัอกี  และส�าหรบัทศันคตต่ิอ ความส�าเรจ็ของธรุกจิ พบว่า ตวัอย่างได้นยิามไว้  

5 อนัดบัแรก คอื 1) มผีลก�าไร 2) ลกูค้าพงึพอใจ และจงรกัภกัดกีบัเรา 3) มรีะบบการจดัการ

ทีด่ ี 4) มสีนิค้าทีต่รงกบัความต้องการของตลาด 5) มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ และเมือ่สอบถาม

ความเหน็ในเรือ่งต่างๆ พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื ร้อยละ 96.2 ระบมุคีวามสขุกบัธรุกจิ 

ทีท่�า รองลงมา ร้อยละ 96.0 ระบเุชือ่ว่าไม่ว่าผูช้าย หรอืผูห้ญงิ มโีอกาสเท่าเทยีมกนั ร้อยละ 

95.1 ระบุรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ได้รับจากการท�าธุรกิจ และร้อยละ 84.2 ระบุเชื่อว่าธุรกิจจะ 

ประสบความส�าเรจ็ในอนาคต ตามล�าดบั   

เมือ่พจิารณาประเภทธรุกจิ พบว่า กว่าร้อยละ 82 ระบวุ่าตนเองก�าลงัด�าเนนิธรุกจิประเภท 

การค้าทัง้ขายปลกี ขายส่ง และการซ่อมแซม ซ่อมบ�ารงุ ขณะที่ในประเภทการบรกิารมอียู่

ประมาณร้อยละ 9.7 ส่วนทีเ่หลอืเป็นผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ

เมือ่พจิารณาสถานทีต่ัง้กจิการจากตวัแทนผูป้ระกอบการจ�านวน 1,033 ราย พบว่า  ผูป้ระกอบ

การจ�านวน 639 ราย หรอืร้อยละ  61.9 ระบวุ่าตนเองใช้ บ้าน/ห้องพกัอาศยัเป็นสถานทีด่�าเนนิ

ธรุกจิ ขณะที ่ ร้อยละ 21.8 มสีถานทีเ่ป็นหลกัแหล่ง เช่น ออฟฟิศ ย่านธรุกจิ ร้านค้า หรอื

ตลาดทีเ่ป็นหลกัแหล่ง ขณะทีอ่กีร้อยละ  16.9 ระบวุ่าตนเองมสีถานทีด่�าเนนิธรุกจิทีส่ามารถ

เคลื่อนย้ายได้ เช่น ตลาดนัดตามซอก ซอย บนถนนฟุตบาทเปิดท้ายรถ รถเข็น หาบเร่  

รถกระบะ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

ส�าหรบัรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทีผู่ป้ระกอบการจ�านวน 1,033 รายด�าเนนิการอยูน่ัน้ พบว่า

ร้อยละ 65.3 ระบวุ่าตนเองด�าเนนิธรุกจิลกัษณะซือ้มาและขายออกไป ไม่ได้มกีารเพิม่มลูค่า

สนิค้า ขณะผูป้ระกอบการอกีกลุม่หนึง่คดิเป็นร้อยละ 63.9 ระบวุ่าตนเองรบัสนิค้ามาและมกีาร

เพิม่มลูค่าสนิค้าก่อนทีจ่ะขายออกไป ขณะทีอ่กีร้อยละ 23.1 ระบวุ่าตนเองมกีารด�าเนนิธรุกจิ

ในลกัษณะการให้บรกิาร ส่วนผูป้ระกอบการทีส่ร้างสิง่ของขึน้มาเพือ่ขายเองมเีพยีงร้อยละ 5.7 

เท่านัน้




