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บทที่ 6 SMEs
การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550



 ในการสรางสังคมผูประกอบการ ผูกำหนดนโยบายควรพิจารณาประเด็นสำคัญ
สำหรับการพัฒนาและเสริมสรางกิจกรรมความเปนผูประกอบการท่ีกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ตอระบบเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ ซึง่ประกอบดวย การสรางความสามารถในการเปนผูประกอบการ
โดยเฉพาะในดานการตลาด การจัดการธุรกิจและบุคลากร ความสามารถในการพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรมขององคกร การมีระบบขอมูลทางการตลาดที่ชวยในการมองหา
โอกาสทางธุรกิจ และการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการเร่ิมตนธุรกิจใหมและธุรกิจที่ดำเนิน
การอยูแลวใหมีความเขมแข็ง

 สำนักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดรวมกบัวทิยาลัยการจัดการ  
มหาวทิยาลยัมหดิล ทำการศกึษา ตดิตามกจิกรรมความเปนผูประกอบการในประเทศตางๆ 
กวา 40 ประเทศท่ัวโลก ในเครือขายโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ พัฒนาขอเสนอแนะ เงื่อนไข ปจจัยที่มีผลตอภาคผูประกอบการ
และระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการของประเทศตางๆ รวมถึง
การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางระดบัความเปนผูประกอบการกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของกลุมประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อเปนขอมูลสำหรับการพัฒนาความเปนผูประกอบการ
ของไทยท่ีทัดเทียมกับประเทศอ่ืน

 การศึกษาดังกลาวใหความสำคัญในประเด็นหลักๆ คือ 1) เง่ือนไขระดับมหภาค
ที่มีผลตอกิจกรรมความเปนผูประกอบการในประเทศ 2) ปจจัย / เงื่อนไขระดับสถาบันที่มี
ผลโดยตรงตอกิจกรรมความเปนผูประกอบการ 3) การวัดระดับกิจกรรมความเปน
ผูประกอบการ  4) ผลกระทบของกิจกรรมความเปนผูประกอบการตอเศรษฐกิจของประเทศ
5) ผูหญิงกับความเปนผูประกอบการในประเทศไทย และ 6) ลกัษณะของธุรกิจครอบครัว
ในประเทศไทย และใชดัชนี Total Entrepreneurial Activity: TEA เปนเครื่องมือสำคัญ
ในการวัดระดับของกิจกรรมความเปนผูประกอบการของประเทศท่ีแสดงโดยจำนวนรอยละ
ของคนในประเทศทีม่อีายุในชวง 18 - 64 ป ทีม่สีวนรวมในกจิกรรมความเปนผูประกอบการ 
และมกีจิกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการเร่ิมตนธรุกจิใหมหรือกอตัง้บรษิทัใหม โดยผลการศึกษาในป 
2550 สรุปไดดังตอไปน้ี

บทที่ 6

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการ
ภายในประเทศไทย ป 2550
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6.1 เง่ือนไขระดับมหภาคที่มีผลตอกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
 ในประเทศป 2550

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศโดย International
Institute for Management Development (IMD) พบวา ในป 2550 ประเทศไทยมีอันดับ
ความสามารถในการแขงขันโดยรวมลดลงจากอันดับท่ีย่ีสิบเกา มาอยูในอันดับท่ีสามสิบสาม
ในขณะท่ีประเทศสิงคโปรอยูในอันดับที่สองประเทศมาเลเซียอยูในอันดับที่ยี่สิบสาม
ประเทศญ่ีปุนอยูในอันดับที่ยี่สิบสี่ และเกาหลีใตอยูในอันดับที่ยี่สิบเกา  
  
 ทั้งนี้จะเห็นวา ในป 2550 ประเทศไทยมีเฉพาะปจจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจเทานั้นท่ีมีการปรับอันดับดีขึ้น ในขณะท่ีปจจัยหลักอีก 3 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยประสิทธิภาพของรัฐ ประสิทธิภาพของธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐานมีอันดับลดลง
โดยเฉพาะปจจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจในป 2550 นี้ มีอันดับลดลงจากป 
2549 ถึง 9 อันดับ  

ตารางท่ี 6.1 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยป 2007

  ใน World Competitiveness Yearbook 2007

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 13 9 7 19 15
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 18 20 14 20 27
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 25 21 25 25 34
4. โครงสรางพื้นฐาน 43 42 39 42 48
 อันดับโดยรวม 28 26 25 29 33

 จำนวนประเทศ 51 51 51 53 55

ที่มา : World Competitiveness Yearbook 2007
หมายเหตุ : ขอมูลของป 2546-2549 ในรายงานป 2007 เปนขอมูลท่ีไดมีการปรับอันดับใหมโดย IMD โดยตัดขอมูลของ 
 8 กลุมเศรษฐกิจออกไป

ปจจัยหลัก ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 จากการประมวลปจจัย / เง่ือนไขระดับมหภาคของประเทศไทยดังกลาวขางตน
สามารถสรุปไดวาเง่ือนไขระดับมหภาคของประเทศไทยในชวง 3 ปที่ผานมาช้ีใหเห็นวา 
ปจจัย / เงื่อนไขหลักในระดับมหภาคในดานการเปดตลาดการคาในประเทศและ
โครงสรางพืน้ฐานทางกายภาพ เปนปจจยัทีเ่อือ้ตอการเขาสูธรุกจิและการประกอบกจิกรรม 
ของผูประกอบการในประเทศไทย แตสำหรับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ระบบการเงิน 
ตลาดแรงงาน ประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการของภาครัฐ และโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังคงเปนปจจัย / เงื่อนไขที่ไมสนับสนุนตอการเปน
ผูประกอบการในประเทศไทย 

6.2 ปจจัย / เง่ือนไขระดับสถาบันที่มีผลตอกิจกรรมความเปน
 ผูประกอบการในประเทศไทย

 ในการศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่มีผลตอความเปนผูประกอบการในประเทศไทย
นั้น ไดมีการสำรวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานตางๆ จากภาครัฐและเอกชน อาทิ 
ดานแหลงเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจ ดานนโยบายของภาครัฐ ดานกิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุนของภาครัฐ ดานการศึกษาและฝกอบรม ดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
ดานบริการวิชาชีพสำหรับธุรกิจ ดานการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ ดานการเปดตลาด
ภายในประเทศ และดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังน้ี  

 6.2.1 ปจจัย / เงื่อนไขที่สนับสนุนตอกิจกรรมความเปนผูประกอบการใน

   ประเทศไทย

1) ปจจัยดานพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเอื้อใหเกิดกิจกรรมความเปน

  ผูประกอบการ
  
   คนไทยสวนใหญมีจิตใจท่ีโอบออมอารีและรักการใหบริการ ซึ่งเปนจุดแข็ง
   ที่จะดึงดูดลูกคาจากตางประเทศใหเขามาใชบริการ ประกอบกับพื้นฐาน
   ในดานการออกแบบและความคิดสรางสรรคของคนไทยท่ีมีอยูในตัวเอง 
   ที่มีความอดทนและมีความสามารถในการนำมาปรับใช   
   คนไทยรุนใหมจะมีทัศนคติในการรับสิ่งใหมๆ ไดคอนขางเร็ว มีการศึกษา
   มากข้ึน มคีวามกลาทีจ่ะสรางแรงจูงใจใหกบัลูกนอง และมีการแบงปนสิง่ที่
   ทำใหกับลูกนองมากขึ้น

ค
ี

ค

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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2) ระดับความสามารถท่ีจำเปนในการเปนผูประกอบการ

   ทัศนคติของผูประกอบการและทายาทท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว
   เปลี่ยนไป ผูประกอบการไดมีความตระหนักมากขึ้นถึงความรุนแรงของ
   ภาวะการแขงขัน จากตนทุนวัตถุดิบและแรงงานที่สูงข้ึน และเตรียมตัว
   เพื่อการแขงขัน โดยพยายามขวนขวายหาความรูใหม คนหาสิ่งใหม 
   เอาเทคโนโลย ีknow - how เขามาพฒันาธุรกจิ และเปดกวางมากขึน้ในการ
   ทำงานรวมกับผูอื่น  
   ทายาทรุนใหมของผูประกอบการซึง่มกีารศกึษาสงูข้ึนและไดรบัการบมเพาะ
   ดานการทำธุรกิจมาจากครอบครัว และไดหันมามองถึงการสรางฐานะ
   ดวยการประกอบอาชีพผูประกอบการ วาเปนทางเลือกของอาชีพที่จะทำ
   ใหเกิดความมั่งคั่งแกตนเองในอนาคต และการเปนนักธุรกิจที่เปนเจาของ
   กิจการเปนอาชีพที่มีเกียรติ ไดรับการยอมรับในสังคม

 3) มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ

ภาครัฐไดมีนโยบายในการสงเสริมผูประกอบการ เชน การฝกอบรม การให 
คำปรึกษา การจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจทั้งในสถาบันการศึกษาและศูนยวิจัยตางๆ 
การติดตามและชวยเหลือประสานงาน รวมท้ังการสนับสนนุขอมลูและความรู ซึง่มปีระโยชน
อยางมากกับผูทีม่คีวามพรอมในการสรางธุรกจิใหมหรอืการทำใหธรุกจิเดิมมคีวามเขมแข็ง
และสามารถสนับสนุนความเช่ือมโยงไปสูภาคการศึกษาและแหลงความรูในสถาบันวิจัย
ผูเชี่ยวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศ  

4) ปจจัยอ่ืนๆ ที่สำคัญ

 ปจจัยหลักท่ีเปนสิ่งสงเสริมกิจกรรมความเปนผูประกอบการของประเทศไทย
คือ โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยที่มีอยูเปนจำนวนมาก บริการทางสังคมที่สนับสนุน
ผูหญิงในการทำงาน และทัศนคติของคนไทยตอการเปนผูประกอบการ 

ท

ท


รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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Plenty of good opportunities in business startups

Adequate social services for supporting women

High social status for successful entrepreneurs

Lost of media attention for entrepreneurship

Undertaking business startups for being rich

New businesses can afford utilities expenses

Supports of basic utilities for new businesses

Able to install utilities within one week

Plenty of good opportunities in Thailand

Access to communication is not too expensive

0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

5 points scale 1 = lowest score

6.2.2 ปจจัย / เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอความเปนผูประกอบการในประเทศไทย

1) ความสามารถในการเปนผูประกอบการ

   ผูประกอบการไทย ยงัขาดความสามารถในดานการตลาด ขาดความรูและ
   ทักษะในการบริหารธุรกิจ เชน การกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ การพัฒนา
   เทคโนโลยีการผลิต การวางระบบบัญชีและการเขาถึงแหลงเงินทุน  
   รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากร การเสาะหาบุคลากรที่มีความสามารถ
   และการสรางแรงจูงใจใหสามารถรักและทำงานอยูกับองคกรไดนาน เปนตน
   ผูประกอบการใหมและผูประกอบการเดิม สวนใหญมักขาดความสามารถ
   ในการนำผลติภณัฑใหมออกสูตลาด การเขาถงึผูใชหรอืผูบรโิภค ความเขาใจ
   ถงึความตองการท่ีแทจริง และการกำหนดกลยุทธทางการขายและการตลาด
   ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2) พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม

   วิธีคิดของคนสวนใหญในสังคมไทย เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
   จะเริ่มตนจากการทำงานบริษัท มักมีโอกาสท่ีจะออกมาเปนผูประกอบการ
   นอยลง เพราะมองวามโีอกาสทีจ่ะไมประสบความสำเรจ็ไดมากกวาทำงาน
   ในองคกรที่มั่นคง

ภาพท่ี 6.1 ปจจัยสงเสริมจากขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผู

ผู

ว

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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   ลักษณะครอบครัวไทยจะไดรับการเล้ียงดูอยางดีและไมตองรับผิดชอบ
   ในเร่ืองของตนเอง เชน การเงิน การศึกษา หรอืแมแตการซ้ือของ ซึง่เมือ่ไมตอง
   รบัผดิชอบดวยตนเอง จะทำใหเดก็เติบโตขึน้โดยขาดความกลาทีจ่ะลองทำ
   ในสิง่ทีท่าทาย ขาดความทะเยอทะยานทีจ่ะมุงมัน่ทำสิง่ทีร่บัผดิชอบใหสำเรจ็
   ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สำคัญของความเปนผูประกอบการ   
   คนรุนใหมสวนใหญมองวาการเริม่ตนประกอบธรุกจิเปนเรือ่งทีย่าก ไกลตวั 
   เขาไมถงึ และไมรูวาจะเร่ิมตนไดอยางไร ประกอบกับคานิยมท่ีตองการทำงาน
   ที่มีหนามีตาในสังคมทำใหคนรุนใหมและผูที่จบการศึกษาใหมที่มีความรู
   ความสามารถไมมีโอกาสไดสัมผัสกับการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก 
   จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดจากทัศนคติในการ
   ทำธุรกจิ เชน การเอาเปรียบผูบริโภคในเร่ืองการต้ังราคา การท่ีสงัคมไมให
   โอกาสตอผูทีท่ำผิดพลาด และหาสาเหตุของปญหาหรือส่ิงท่ีทำผิดไป การใช
   ความเชือ่มากกวาเหตผุลในการตดัสนิใจ เชน เชือ่วาสิง่ใดทีท่ำใหชวีติดขีึน้
   กจ็ะเหน็ดวยกบัสิง่นัน้ การไมมนีสิยัการจดบันทกึของคนไทยและการเรยีนรู
   จากส่ิงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความรูใหมของ
   การประกอบการ

 3) บริบททางการเมือง ระบบสถาบันและสังคม

   หนวยงานภาครัฐขาดความชัดเจนและความตอเน่ืองของการดำเนินนโยบาย
   การดำเนินการดานประชาสัมพันธและการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายของ
   หนวยงานภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ รูปแบบของการดำเนินการยังไม
   สามารถทำใหเกิดประสิทธิผลไดอยางเต็มที่  
   บุคลากรของหนวยงานภาครัฐในทางปฏิบัติยังมีความรูและประสบการณ
   ไมเพยีงพอ และตองรับผิดชอบหลายอยาง อกีทัง้ยงัมกีารเปล่ียนแปลงบอย 
   ทำใหบางครั้งตองใชเวลานานในการปรับตัว สงผลใหขาดประสิทธิภาพใน
   การดำเนินการและผูประกอบการไมเช่ือถือที่เขาขอใชบริการ  

ล

ค

จ

ห
ก

บุ

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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Enforcement of IP law

Knowledge for startups and small businesses

Support for acquiring new technology

Experiences in starting new businesses

Cost of market entry is affordable

Manage resources for new businesses

Knowledge for running high growth businesses

Difficulty to enter into new markets

Barriers to entry from existing companies

Respect in IP rights

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

5 points scale 1 = lowest score

 4) ดานการศึกษาและฝกอบรม

ทัศนคติตอการเขาสูการเปนผูประกอบการ นักศึกษาท่ีจบใหมไมรูวาอะไรคือสิ่งที่
ตนถนดั หรอืยังคนหาตัวเองไมเจอ ซึง่เปนผลมาจากการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีไ่มไดเปดโอกาส
ใหเด็กเรียนรูแนวทางของตนเอง อาจารยผูสอนเองสวนใหญไมมีมุมมองเชิงธุรกิจ ซึ่งผูที่มี
มุมมองหรือทัศนคติตอการเปนผูประกอบการสวนใหญจะมาจากครอบครัวท่ีทำธุรกิจอยูแลว

5) ดานแหลงเงินทุนสนับสนุน 

 การเขาถึงแหลงทุน และความพรอมของตัวผูประกอบการในการขอสนับสนุนทาง
การเงิน โดยท่ีแหลงเงินทุนในระบบสวนใหญยังคงมุงเนนกิจการที่มีความเปนไปไดสูงหรือ
เปนผูที่มีกิจการท่ีดีอยูแลวเทานั้น นอกจากน้ี การทำธุรกิจที่ใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สวนใหญจำเปนตองใชเงินลงทุนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาตัว
ผลติภณัฑและกระบวนการผลติ ซึง่มคีวามเสีย่งในการทำตลาดคอนขางสงู จะใชเวลาและ
การทำความเขาใจเพ่ือขอรับการสนับสนุนนานมาก

ภาพท่ี 6.2 ปจจัยขัดขวางจากขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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6.3 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ

 ในการวัดระดบัการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการของแตละประเทศ
เปนขอมลูจากการสำรวจประชากรของแตละประเทศท่ีอยูในวัยทำงาน มอีายุตัง้แต 18 - 64 ป
สำหรบัประเทศไทย เปนขอมลูทีไ่ดจากการสำรวจขอมลู จำนวน  2,000 ตวัอยาง โดยพจิารณา
จากลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง การมีสวนรวมในกิจกรรมการเปนผูประกอบการ
ทัศนคติตอความเปนผูประกอบการ กิจกรรมการเปนผูประกอบการของผูที่เริ่มตนธุรกิจ
กิจกรรมการเปนผูประกอบการของผูท่ีมีธุรกิจอยูแลว กิจกรรมของผูใหทุนสนับสนุน
ผูประกอบการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว โดยไดผลจากการศึกษาดังตอไปน้ี

1) ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการของประชากร    

จากผลการสำรวจ พบวา ระดับการมีสวนรวมของคนไทยที่อยูในวัยทำงาน ในกิจกรรม
ความเปนผูประกอบการของประเทศไทยในป 2550 อยูที่รอยละ 26.9 ของคนไทย
ทีม่อีายุระหวาง 18 - 64 ป หรอืคดิเปนจำนวนประชากรประมาณ 8.6 ลานคน ซึง่เปนระดบั
ของการมสีวนรวมในกจิกรรมทีส่งูเมือ่เทยีบกบัตางประเทศทีท่ำการศกึษา ดงัแสดงในภาพที ่
6.3 แตมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นคอนขางมากเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในป 2548 ซึ่งอยูที่รอยละ 
20.7 และป 2549 อยูที่รอยละ 15.2 ของคนไทยท่ีมีอายุระหวาง 18 - 64 ป ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้น
ของระดับการมีสวนรวมในชวงเร่ิมตนดังกลาวอาจเปนผลมาจากแนวโนมการเขาสูการประกอบ
อาชพีอสิระทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากการชะลอตวัของภาคการผลติของประเทศ และความไมมัน่ใจ
ในการลงทุนของภาคธุรกิจของไทยจากเสถียรภาพทางการเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน     

ภาพท่ี 6.3 ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในชวงเร่ิมตน (Early - Stage)

  ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศป 2548, 2549 และ 2550

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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ภาพท่ี 6.4 ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในชวงเร่ิมตน (Early-Stage) และ

  อยูรอดไดแลวในประเทศไทย เปรียบเทียบกับตางประเทศป 2550

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมาณโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ตารางท่ี 6.2  ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในแตละประเภทในประเทศไทย 

   เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ป 2550

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  Nascent Baby Business Total Early - Stage Established Business

 Thailand 9.2 20.3 28.4 20.9
 India 6.0 2.6 8.5 5.5
 China 6.9 10.0 16.4 8.4
 Japan 2.2 2.2 4.3 8.7
 USA 6.5 3.4 9.6 5.0

หนวย : รอยละ

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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Total Early - Stage Established Business Owners

  male female male female

 Thailand  27.8 29.0 23.2 18.7
 India  9.5 7.5 8.7 2.1
 China  19.3 13.4 9.7 7.0
 Japan 3.5 5.2 8.7 8.6
 USA  12.0 7.3 6.5 3.5

2) ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการในชวงเริ่มตน (Total 

Early-Stage Entrepreneurial Activity) แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 1) ผูที่ริเร่ิมและ
เริ่มเขามามีสวนรวมในกิจกรรม (Nascent Entrepreneurs) มีจำนวนอยูที่รอยละ 9.2 
ของคนไทยท่ีมีอายุระหวาง 18 - 64 ป และเจาของหรือผูดำเนินกิจการที่จัดตั้งแลวที่มี
อายุไมเกิน 3.5 ป (Baby Business) มีจำนวนอยูที่รอยละ 20.3 ของคนไทยท่ีมอีายุระหวาง
18 - 64 ป สำหรับกิจกรรมที่มีการจัดตั้งเปนบริษัทและดำเนินการตอไปได (Established
Business Owners) ที่มีการดำเนินกิจการเกิน 3.5 ปขึ้นไป มีจำนวนอยูที่รอยละ 20.9
ของคนไทยท่ีมีอายุระหวาง 18 - 64 ป สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน ประเทศจีน
ยกเวนประเทศญ่ีปุนและอินเดีย มีระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
ในชวงเริ่มตน (TEA) อยูในระดับสูงเชนเดียวกับประเทศไทย ซึ่งประเทศจีนจะมีลักษณะ
ของกิจกรรมของผูที่เขามามีสวนรวมเปนกิจกรรมบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนหลัก
เชนเดียวกับประเทศไทย และประเทศอินเดียมี TEA อยูในระดับใกลเคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา

3) ระดบัการมสีวนรวมในกจิกรรมความเปนผูประกอบการในแตละชวงเริม่ตนและ

ชวงท่ีตั้งตัวไดแลวระหวางผูหญิงกับผูชาย พบวา ประเทศไทย ผูหญิงจะเขามามีสวนรวม
มากกวาในชวงเร่ิมตน แตผูชายจะมีระดับการมีสวนรวมมากกวาผูหญิงเม่ือเขาสูระยะท่ี
กิจการสามารถต้ังตัวได ซ่ึงจะตางจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียท่ีผูชายจะมีระดับการเขามา
รวมมากกวาผูหญิง โดยเฉพาะในชวงท่ีกิจการสามารถต้ังตัวไดแลว แสดงใหเห็นวา
ในประเทศไทยท้ังผูชายและผูหญิงมีโอกาสท่ีจะเขามารวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
ไดไมตางกัน  

ตารางท่ี 6.3 ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในแตละประเภทในประเทศไทย

  แยกตามเพศเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551

6 SMEs1010-



Traditional Transformative Busi. Service Cons. ServiceT Tr B C

75.0%

10.0%
12.0%

3.0%

4) การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดานการประกอบการสวนใหญอยูในกิจกรรม

การใหบริการเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Service) เม่ือวิเคราะหถึงลักษณะของกิจกรรม
ของผูทีเ่ขามามสีวนรวม โดยแบงออกเปน 4 กลุมหลกั พบวา ลกัษณะของกจิกรรมทีผู่เขามา
มีสวนรวมดำเนินการกลุมที่ใหญที่สุด คิดเปนรอยละ 75.0 ของจำนวนผูมีสวนรวมทั้งหมด
เปนกิจกรรมการใหบริการเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Service) เชน รานคาปลีก 
อูซอมรถยนต รานอาหาร รานทำผม บริการทางการศึกษาและสุขภาพ เปนตน 
กลุมที่รองลงมา คิดเปนรอยละ 12.0 เปนกิจกรรมที่ทำใหเกิดการแปรรูป (Transformative 
Sector) เชน การกอสราง การผลิต การขนสง การสื่อสาร การคาสง เปนตน กลุมที่ 3 
คดิเปนรอยละ 10.0 ไดแก ภาคการผลติดัง้เดมิ (Traditional Sector) เชน การทำการเกษตร 
การเลี้ยงสัตว การประมง เปนตน และกลุมที่ 4 ไดแก ภาคบริการเพื่อธุรกิจ (Business 
Service) เชน การบัญชี ทนายความ บริการที่ปรึกษา เปนตน คิดเปนรอยละ 3.0 

 เมื่อดูถึงลักษณะของกิจกรรมของผูเขามามีสวนรวมแยกตามประเภทธุรกิจของ
การเขามามีสวนรวม พบวา ทั้งผูที่เร่ิมเขามาทำกิจกรรมและเริ่มธุรกิจในชวงไมเกิน 3.5 ป 
กับผูที่ทำธุรกิจเกิน 3.5 ปไปแลวมีสดัสวนของประเภทธุรกิจไมแตกตางกัน

ภาพท่ี 6.5 ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการในประเทศไทยป 2550

  แยกตามประเภทกิจกรรม

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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5)  แรงจูงใจในการมีสวนรวมดำเนินกิจกรรมความเปนผูประกอบการ พบวา ในป 2550
 รอยละ 19.6 ของคนไทยทีม่อีายุระหวาง 18 - 64 ป หรอืประมาณรอยละ 69.0 ของผูเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการในชวงเร่ิมตน (Early - Stage) เขามาดำเนิน
กิจกรรมเพราะมีแรงจูงใจจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเปนหลัก และรอยละ 7.6 ของ
คนไทยที่มีอายุระหวาง 18 - 64 ป หรือรอยละ 31.0 ของผูเขามาดำเนินกิจกรรมในชวง
Early-Stage เขามาเพราะความจำเปนที่จะตองหาเลี้ยงชีพ และทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมชวง Early - Stage มีแรงจูงใจมาจากการมองเห็นโอกาส
มากกวาความจำเปนที่ตองหาเล้ียงชีพ

 อยางไรก็ตามเม่ือนำเอาดัชนีวัดระดับการมีสวนรวมของประชากรในกิจกรรม
ความเปนผูประกอบการ (TEA Index) มาดูถงึความสัมพนัธกบัการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
จากการศึกษาของ GEM ที่ผานมา 8 ป ไดชี้ใหเห็นถึงการมีความสัมพันธระหวางดัชนี
ชี้วัดที่ทำการศึกษาและระดับการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ (GDP Growth) 
ไดอยางมนียัสำคญั สำหรบัการศกึษาของประเทศไทย ไดมกีารเก็บขอมลู 4 ป คอืในป 2545 
และป 2548 - 2550 ซึง่อาจกลาวไดวาระดับกจิกรรมความเปนผูประกอบการในประเทศไทย
ไมมีความสัมพันธอยางเดนชัดกับระดับการเติบโตของประเทศ และเปนที่นาสนใจวา

ตารางท่ี 6.4 แรงจูงใจในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการของ

  ประเทศไทยแยกตามเพศ

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  2549 2550 2549 2550 2549 2550

รอยละของเพศชาย อายุ 18 - 64 ป 10.9 18.6 5.1 8.1 16.3 27.8
ท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม
ชวง Early - Stage  
รอยละของเพศหญิง อายุ 18 - 64 ป 

9.6 20.5 4.5 7.2 14.2 29.0ท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม
ชวง Early - Stage 
Total Early - Stage (TEA) 10.2 19.6 4.8 7.6 15.2 28.4
ของประชากรอายุ 18 - 64 ป 

 แรงจูงใจจาก
Opportunity - Based

แรงจูงใจจาก
Necessity - Based รวมท้ังหมด

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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การแกวงตัวของระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ ของประชากรในชวง 
Early - Stage ที่ลดลงในป 2549 และเพ่ิมขึ้นในป 2550 นั้น สะทอนใหเห็นถึงลักษณะ
การตัดสินใจเขาสูการเปนผูประกอบการ ของคนในประเทศไทยที่เกิดข้ึนจากความอยาก 
“เปน” ผูประกอบการมากกวาอยาก “ทำ” การประกอบการ และสวนหน่ึงอาจแสดงไดจาก
การเพิ่มขึ้นในสัดสวนของกิจกรรม การประกอบการในภาคการบริการ ที่ไมตองอาศัยเงิน
ลงทุนสูงและความพยายามในการทำตลาด ซึ่งแตกตางจากกิจกรรมการแปรรูปหรือภาค
การผลิต ที่ตองอาศัยความรูและทักษะอยางมากในการเร่ิมตนและการพัฒนาธุรกิจตอไป

 ทัง้นีจ้ากการขยายตัวของประเทศในชวง 5 ปทีผ่านมา (ป 2543 - ป 2549) โดยดูจาก
การเติบโตของผลผลิตรวมในประเทศ ดงัแสดงในภาพที ่6.7 ไดทำใหเกดิโอกาสในการลงทนุ
และความเชือ่มัน่ของธรุกจิและผูลงทนุทีม่ตีอระบบเศรษฐกิจเพิม่ข้ึน เปนปจจยัหนึง่ทีส่งผล
ตอกิจกรรมความเปนผูประกอบการในประเทศไทย ดังแสดงไดจากจำนวนบริษัทท่ีเปด
กิจการในชวง 5 ปที่ผานมา เมื่อนำเอามาพิจารณารวมกันกับผลผลิตในประเทศ จะเห็น
ไดถึงความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตจากจำนวนการเปดกิจการใหมใน
ป 2549 ที่ไดลดลงจากป 2548 ไดแสดงใหเห็นถึงการชะลอตัวลงของระบบเศรษฐกิจ
และอาจมีผลตอกิจกรรมการเปนผูประกอบการได

ภาพท่ี 6.6 ผลผลิตในประเทศและจำนวนบริษัทที่เปดกิจการในชวงป 2536 - 2549

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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6.4 ผลกระทบของกิจกรรมความเปนผูประกอบการตอเศรษฐกิจ
 ของประเทศ
  

1) ดานนวัตกรรม

จากผลการสำรวจประชากรเก่ียวกับความใหมของผลิตภัณฑที่นำเสนอตอ
ลูกคา จำนวนธุรกิจที่ขายสินคาชนิดเดียวกัน และความทันสมัยของการใชเทคโนโลยี
ดังแสดงในตารางท่ี 6.5 และ 6.6 พบวา ผูที่เร่ิมเขาสูกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
ในประเทศไทยรอยละ 53.9 ไมไดนำเสนอสินคาใหมแกลูกคา มีเพียงรอยละ 6.8 
ที่เปนการนำเสนอสินคาใหม และรอยละ 55.6 ตองแขงขันกับผูขายสินคาชนิดเดียวกัน 
โดยรอยละ 44.5 ใชเทคโนโลยเีดมิเปนหลกั สำหรบัผูทีด่ำเนนิกจิการตอไปไดนัน้ รอยละ 53.5
ไมไดนำเสนอสินคาใหมแกลูกคาเชนเดียวกัน และรอยละ 62.9 ยังตองแขงขันกับผูขาย
สินคาชนิดเดียวกัน โดยรอยละ 75.5 ใชเทคโนโลยีเดิมเปนหลัก

ตารางท่ี 6.5  ผลกระทบดานนวตักรรมจากลักษณะของผลิตภณัฑทีน่ำเสนอตอลกูคาและ

  การใชเทคโนโลยีของผูที่มีสวนรวมในชวง Early - Stage เปรียบเทียบ

  ประเทศไทยกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ป 2550

* Very latest technology is that is only available since last year
ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 to all to some to none many few none very new Not
       latest* (1 to 5 yr) new

Thailand  6.8 39.3 53.9 55.6 34.8 9.6 23.8 31.7 44.5
India  5.6 23.6 70.8 61.4 38.7 0.0 13.4 25.7 60.9
China  13.8 59.2 26.9 82.1 12.8 5.1 8.6 22.7 69.7
Japan 11.9 36.0 52.0 66.1 32.4 1.5 8.7 31.9 59.5
USA  14.5 34.8 50.7 38.7 44.0 17.3 12.9 24.3 62.9

 Product new to customers
(percent)

Business offering same product
(percent)

Use technology
(percent)

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 to all to some to none many few none very new Not
       latest* (1 to 5 yr) new

Thailand  7.3 39.2 53.5 62.9 27.3 9.8 0.5 24.0 75.5
India  8.8 18.5 72.8 45.1 52.9 1.9 18.8 21.4 59.8
China  11.9 51.0 36.9 84.0 8.7 7.2 2.3 9.0 88.7
Japan 12.9 12.4 74.6 74.9 18.8 6.2 0.5 6.9 92.6
USA  13.7 17.8 68.5 53.9 36.8 9.4 4.7 6.3 89.0

 เมือ่เปรยีบเทียบกบัประเทศอ่ืนในแถบภูมภิาคเอเชีย ลกัษณะของผลกระทบในดาน
นวัตกรรมสำหรับกลุม Early - Stage ในประเทศไทย จะใกลเคียงกับประเทศอินเดีย และ
แตกตางจากประเทศจีนทีม่กีารพยายามนำเสนอสนิคาทีม่นีวตักรรมเนือ่งจากมกีารแขงขนั
จำนวนมาก โดยพยายามใชเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัเขามาชวย สำหรับกลุม Established 
Business ในประเทศไทยจะมีลักษณะใกลเคียงกับประเทศอินเดยี แตมีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยนอยกวา   

 2)   ดานการสงออก

จากผลการสำรวจประชากรเก่ียวกับตลาดในประเทศและตางประเทศ ดังแสดงใน
ตารางที ่ 6.7 พบวา กลุม Early - Stage ของประเทศไทยรอยละ 94.9 ไมมกีารสงออกสนิคา
ไปตางประเทศ ซึ่งจะตางจากประเทศจีนและอินเดีย มีการสงออกไปยังตางประเทศ
ประมาณรอยละ 20.0 สำหรับกลุม Established Business ของประเทศไทยก็เชนเดียวกัน 
รอยละ 97.4 ไมมีการสงออก ซึ่งเปนสิ่งที่ตางจากประเทศอ่ืนในแถบเอเชียอยางมาก

ตารางท่ี 6.6 ผลกระทบดานนวตักรรมจากลักษณะของผลิตภณัฑทีน่ำเสนอตอลกูคาและ

  การใชเทคโนโลยีของผูทีม่สีวนรวมในชวง Established Business เปรียบเทียบ

  ประเทศไทยกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ป 2550

* Very latest technology is that only available since last year
ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 Product new to customers
(percent)

Business offering same product
(percent)

Use technology
(percent)

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550

6SMEs 1515-

VI



6.5 ผูหญิงกับความเปนผูประกอบการในประเทศไทย

จากการสำรวจความแตกตางของทัศนคติตอความเปนผูประกอบการระหวางผูชาย
และผูหญงิ (ดงัแสดงในภาพที ่6.7) พบวาทัง้ผูชายและผูหญงิ สวนใหญมทีศันคตใินเชงิบวก
ตอการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ ไมวาในดานความตระหนัก 
การยอมรบั และความสนใจ อยางไรกต็าม ทัง้เพศหญงิและเพศชายสวนใหญยงัมคีวามกลวั
ตอความลมเหลว และความพรอมของความรูและทักษะในการเขาสูการดำเนินกิจกรรม
ความเปนผูประกอบการ ซึ่งเปนทัศนคติที่มีผลเชิงลบตอการเปนผูประกอบการ โดยเฉพาะ
เพศหญิงซึง่มากกวารอยละ 50.0 ยงัคงการกลัวความลมเหลว และคิดวาตนเองยังไมมคีวาม
พรอมท้ังความรูและทักษะในการเขาสูการเปนผูประกอบการมากกวาเพศชาย นอกจากน้ี
ท้ังเพศหญิงและเพศชายสวนใหญยังขาดความเช่ือม่ันในโอกาสทางธุรกิจใน 6 เดือนขางหนา
และเพศหญิงมีเครือขายทางธุรกิจในสัดสวนที่นอยกวาเพศชาย 

ตารางท่ี 6.7 ผลกระทบดานการสงออกจากประเภทลูกคาของผูที่มีสวนรวมในชวง

  Early - Stage และ Established Business เปรยีบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศ

  ในแถบภูมิภาคเอเชีย

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

  0% 1-25% 26-75% 76-100%

 Thailand 94.9 4.1 0.3 0.7
 India 71.9 20.6 7.5 0.0
 China 71.4 20.7 5.4 2.5
 Japan 60.9 23.7 7.7 7.7
 USA 21.0 63.5 11.3 4.2

  0% 1-25% 26-75% 76-100%

 Thailand 97.4 2.3 0.1 0.2
 India 75.5 13.1 11.4 0.0
 China 76.5 19.4 2.7 1.4
 Japan 67.4 21.9 5.6 5.1
 USA 25.6 56.4 9.0 9.0

Early - Stage Activity Established Business

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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Lots of media coverage for new
businesses

Persons growing a succesful new
businesses receive high status

Starting a business is considered as
a good career choice

Fear of failure would prevent to start 
a business

Has the required know ledge / skill to
start a business

See good opportunities for starting
a business in the next 6 months

Know a person who started
a business in the past 2 years

Male Female

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

6.6 ลักษณะของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย

การมสีวนรวมของครอบครวัในกจิกรรมการเปนผูประกอบการ ในชวงเริม่ตนธรุกจิ 
พบวาการมสีวนรวมของครอบครวัในกจิกรรมการเปนผูประกอบการจะมสีวนรวมคอนขางสงู
ทั้งในรูปของการเขามาถือหุนโดยญาติหรือสมาชิกในครอบครัว และมีความปรารถนาท่ีจะ
แยกธุรกิจท่ีเริ่มตนออกจากธุรกิจที่ครอบครัวควบคุมอยู โดยเพียงรอยละ 60.0 ของผูที่เขา
มาทำธุรกิจคาดวาจะทำงานเต็มเวลา ซึ่งการทำงานเต็มเวลานี้มีผลอยางมากตอการสราง
ธุรกิจใหม อยางไรก็ตาม สวนใหญมองวาจะตองมีคนในครอบครัวมารวมกันทำธุรกิจ 
และรอยละ 40.0 ของคนท่ีใหความเห็น คิดวาจะมีคนในครอบครัวเขามารวมทำงาน 1 คน  
โดยมีแหลงของเงินทุนมาจากสมาชิกในครอบครัวเปนหลัก รวมทั้งการสนับสนุนอื่นจาก
สมาชิกในครอบครัว สำหรับแหลงเงินทุนที่รองลงมาไดแก ธนาคารและญาติสนิท

ภาพท่ี 6.7 ทัศนคติและมุมมองของกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง ตอความเปน

  ผูประกอบการในประเทศไทยคิดเปนรอยละของตัวอยางทั้งหมดในแตละเพศ 

  ป 2550

ที่มา : การศึกษาโครงการสำรวจสถานภาพและแนวทางเสริมสรางสังคมผูประกอบการ ป 2550
ประมวลโดย : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550

6SMEs 1717-

VI



 สำหรับในชวงท่ีธุรกิจอยูรอดไปได ลักษณะของธุรกิจครอบครัวจะมีการมีสวนรวม
ของครอบครัวมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวจะเขามามีบทบาทในลักษณะการสนับสนุน
ธุรกิจใหดำเนินตอไปได และรอยละ 84.6 เปนธุรกิจที่แยกออกมาจากธุรกิจที่ครอบครัว
ควบคุมอยู แตการเขามามีสวนในการดำเนินงานโดยตัวบุคคลจะนอยลงหรือไมมีเลย และ
ผูทีเ่ขามามีสวนรวมถึงรอยละ 80.0 ยนิดทีีจ่ะทำงานเตม็เวลาใหกบัธรุกจิของครอบครวัท่ีตัง้
ขึ้นใหมโดยคาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลจากการถือหุนเปนหลัก  
 
 เมื่อดูถึงมุมมองตอการเปนผูประกอบการของคนไทยผลการศึกษาในป 2550 
พบวามีเพียงรอยละ 18.3 ของคนไทยที่มีอายุ 18 - 64 ป มองเห็นถึงโอกาสที่จะเริ่มตน
ธุรกิจใหมใน 6 เดือนขางหนา และมีเพียงรอยละ 44.3 ที่คิดวาตนเองมีความรู ทักษะ
และความสามารถเพียงพอในการเริ่มตนธุรกิจได และเปนสัดสวนในระดับเฉลี่ยเมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืน ซึ่งชี้ใหเห็นวาคนไทยในชวงอายุ 18 - 64 ป ถึงแมจะมีความปรารถนา
ในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ แตความพรอมในการเร่ิมตน
ดำเนินกิจกรรมยังคงเปนอุปสรรคที่สำคัญ นอกจากนี้ ผูที่ใหการสนับสนุนดานเงินทุน
ในรปูของบุคคลตอผูทีต่องการกอต้ังธรุกจิจากการสำรวจในป 2549 พบวามอียูเพยีงรอยละ 
3.7 ซึ่งเปนสัดสวนท่ีลดลงจากรอยละ 6.0 ป 2548 และอยูในระดับท่ีไมสูงเม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนทั่วโลก 

บทสรุป

 ผลการศึกษาสถานภาพของระดับกจิกรรมความเปนผูประกอบการของประเทศไทย
ในป 2550 พบวามีความสอดคลองกับผลการศึกษาในป 2548 และ 2549 โดยช้ีใหเห็นวา
กจิกรรมความเปนผูประกอบการเปนกจิกรรมทีค่นไทยในวยัทำงานไดเขาไปมสีวนรวมอยูใน
ระดับสูง เมือ่เทียบกับ 43 ประเทศท่ัวโลกท่ีไดทำการศึกษาในปนี ้ และจากผลการศึกษาในป 
2550 พบวารอยละ 26.9 ของประชากรในวัยทำงานท่ีมีอายุระหวาง 18 - 64 ป มีสวนรวม
ในการกอตั้งธุรกิจใหม (Total Early - Stage Entrepreneurial Activity) และการมีสวนรวม
ในชวงกอต้ังไดเพิ่มขึ้นอยางมากจากในป 2549 ซึ่งอาจกลาวไดวาการเพ่ิมขึ้นดังกลาว
สวนหน่ึงเปนผลมาจากความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตของประเทศท่ีลดลง
ประกอบกบัความไมมัน่คงในเสถยีรภาพทางการเมอืง ทำใหคนจำนวนมากหนัมาประกอบ
อาชพีอสิระทางดานบรกิารมากขึน้ ซึง่มสีดัสวนถงึรอยละ 73.5 ของผูทีม่สีวนรวมในกจิกรรม
ชวงกอตั้งธุรกิจใหมทั้งหมดในป 2550 สูงข้ึนจากรอยละ 69.0 ในป 2549 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม ป 2551
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 อยางไรกต็าม ระดบัการมีสวนรวมในกจิกรรมความเปนผูประกอบการของประชากร
ในวัยทำงานของประเทศไทยยังคงอยูในระดับสงูเมือ่เทียบกับประเทศอ่ืนอกี 41 ประเทศน้ัน
เปนสิง่ท่ีเกดิขึน้เชนเดยีวกบัประเทศกลุมกำลงัพฒันา เชน ประเทศจนีและอนิเดยี ประชากร
ที่เขามามีสวนรวมสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 18 - 34 ป และมีทัศนคติในดานบวกตอความ
เปนผูประกอบการ ลกัษณะของธรุกจิสวนใหญจะเปนกิจการขนาดเลก็ในการใหบรกิาร เชน 
ขายของชำ รานอาหาร หองพัก ซอมรถยนต เปนตน โดยเนนการทำตลาดภายในประเทศ
เปนหลกั ประชากรทีม่สีวนรวมในกจิกรรมมแีรงจงูใจทีเ่ขามาดำเนนิกจิกรรมเพราะแรงจงูใจ
จากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเปนหลัก ทั้งนี้ระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
จากการศึกษาในป 2550 ที่อยูในระดับสูงน้ัน มีปจจัยสนับสนุนจากปจจัยทางพื้นฐานทาง
สงัคมและวฒันธรรม ความสามารถในการเปนผูประกอบการ มาตรการสนบัสนุนของภาครฐั 
โอกาสทางธุรกิจและการเขาถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งดานกายภาพและทางธุรกิจเปน
ปจจัยสำคัญท่ีทำใหเกิดการมีสวนรวมของประชากรในกิจกรรมการเปนผูประกอบการ
ดงัจะเห็นไดจากทศันคตใินเชงิบวกของประชากรตอการกอตัง้ธรุกจิใหมยงัเปนแรงขบัเคลือ่น
ที่สำคัญที่ทำใหเกิดการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ นอกจากน้ี
การดำเนนิมาตรการสนบัสนนุของภาครฐัทีม่อียูในปจจบุนั การเปดเสรกีารคาเปนอกีปจจยั
ที่ทำใหเกิดการมีสวนรวมของประชากรในกิจกรรมการเปนผูประกอบการมากข้ึน 

การมีสวนรวมในกิจกรรมความเปนผูประกอบการ
และการสรางสังคมผูประกอบการในประเทศไทย ป 2550
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