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การส�ารวจวิสาหกิจรายย่อย ปี 2553
(Micro Enterprises 2010)

บทที่ 5

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีบทบำทหน้ำที่ในกำร

สนับสนุนและส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ซึ่งหมำยรวมถึงวิสำหกิจ

รำยย่อย1 อันเป็นวิสำหกิจส่วนใหญ่ของประเทศไทย อีกทั้งมีบทบำทส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำง

ควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกจิ ด้วยกำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรใหม่ สร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ ก่อให้ 

เกิดกำรจ้ำงงำน รวมทั้งเป็นฐำนรำกของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ

ควำมยำกจน แต่ด้วยเหตทุีว่สิำหกจิรำยย่อยมกัอยูน่อกระบบ มไิด้ปรำกฏอยูใ่นฐำนข้อมลูของรฐั 

ส่งผลให้หน่วยงำนสนับสนุนไม่สำมำรถให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจรำยย่อยได้อย่ำงท่ัวถึงและ 

เพยีงพอ ดงันัน้ สสว. จงึด�ำเนนิกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์วสิำหกิจรำยย่อยเพ่ือทรำบถึงข้อมลูเชงิลกึ 

รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ และข้อมูลอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรก�ำหนด

นโยบำยเพ่ือกำรส่งเสรมิและพฒันำวิสำหกจิรำยย่อยต่อไป ซึง่กำรส�ำรวจครัง้นีเ้ป็นกำรส�ำรวจ

ครั้งที่สอง2 โดยด�ำเนินกำรส�ำรวจระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงธันวำคม 2553 ด้วยแบบสอบถำมใน

พื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่ำงๆ ในทุกภูมิภำค จ�ำนวน 1,161 รำย 

ใน 3 กลุ่มประเภทธุรกิจ ได้แก่ ภำคกำรผลิต ภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง และภำคบริกำร คิด

เป็นร้อยละ 20.41 47.20 และ 32.39 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด ตำมล�ำดับ และได้

จ�ำแนกตำมพื้นที่และประเภทธุรกิจ ดังตำรำงที่ 5.1

1  ตำมค�ำจ�ำกดัควำมเบือ้งต้นของส�ำนกังำนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) คอื วิสำหกจิท่ีมแีรงงำนไม่เกนิ 5 คนและไม่จดทะเบยีน 
 พำณิชย์
2 ด�ำเนินกำรส�ำรวจครั้งแรกในปีพ.ศ. 2550 หำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจรำยย่อย ปี 2550,  http://cms.sme. 
 go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=47.24
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ตารางที่ 5.1 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างของการส�ารวจ จ�าแนกตามพื้นที่และประเภทธุรกิจ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ผลกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์วสิำหกจิรำยย่อย ปี 2553 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่หนึ่ง คุณลักษณะของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อย ส่วนที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร

วิสำหกิจรำยย่อย ส่วนที่สำม ควำมต้องกำรสินเชื่อและกำรเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อ ส่วน 

ที่สี่ ปัจจัยที่มีผลกระทบและปัญหำในกำรด�ำเนินกิจกำร และส่วนที่ห้ำ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

มำตรกำรภำครัฐ 

ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวมพื้นที่ (จังหวัด)

จำนวนกลุ�มตัวอย�าง

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี)

ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ (จังหวัดขอนแก�น และนครราชสีมา)

ภาคใต� (จังหวัดสงขลา)

ภาคเหน�อ (จังหวัดเชียงใหม�)

                           รวม

25

7

7

10

117

20

51

237

113

25

28

41

153

89

99

548

90

15

21

28

97

59

66

376

228

47

56

79

367

168

216

1,161
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5.1 คณุลกัษณะของผู้ประกอบการวสิาหกจิรายย่อย

จำกกำรสัมภำษณ์ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิรำยย่อย จ�ำนวน 1,161 รำย พบว่ำ ผูป้ระกอบ

กำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.41) มีอำยุระหว่ำง 31ปี ถึง 50 ปี (ร้อยละ 65.34)  

จบกำรศกึษำระดบัมัธยมศึกษำตอนต้นและต�ำ่กว่ำ (ร้อยละ 46.66) มภูีมลิ�ำเนำเป็นคนในจงัหวดั

เดียวกบัทีด่�ำเนนิกำรส�ำรวจ (ร้อยละ 66.67) ผูป้ระกอบกำรร้อยละ 27.73 ไม่เคยประกอบอำชพี

อื่นใดมำก่อน เนื่องจำกช่วยกิจกำรของครอบครัวและรับช่วงต่อมำ หรือเมื่อเรียนจบก็มำท�ำ

กิจกำร หรือเป็นแม่บ้ำน เป็นต้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 72.27 นั้นเคยประกอบอำชีพอื่น 

มำก่อนทีจ่ะเริม่ต้นท�ำธรุกจิในปัจจบัุน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68.63 เคยเป็นลกูจ้ำงหรอืพนกังำน

มำก่อน อีกร้อยละ 18.80 เคยเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยผู้ประกอบกำรที่เคยประกอบธุรกิจ 

มำก่อนและมีกำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบัน ร้อยละ 69.80

ส่วนสำเหตุหรือแรงบันดำลใจในกำรเลือกประกอบกิจกำรในปัจจุบัน อันดับแรกคือ

ควำมต้องกำรเป็นเจ้ำของกจิกำรของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 44.70 รองลงมำเป็นเรือ่งของควำม

ถนัดและชื่นชอบส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 26.53 อีกร้อยละ 17.57 เป็นกำรรับช่วงกิจกำรต่อ

จำกครอบครัว ส่วนสำเหตุอื่นๆ เช่น เห็นคนอื่นท�ำแล้วส�ำเร็จจึงท�ำบ้ำง เห็นจำกสื่อต่ำงๆ หรือ

เป็นอำชีพที่ลงทุนน้อย/ต้องกำรรำยได้เสริม

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 57.64 ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรผลิต 

กำรจ�ำหน่ำยหรอืกำรให้บริกำรจำกคนรู้จกั ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลในครอบครวั/ญำต/ิเพือ่น/เจ้ำของ

กิจกำรเดิม รองลงมำคือ กำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองจำกหนังสือ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์หรือ

ร้ำนทีด่�ำเนนิธุรกจิประเภทเดยีวกนั (ร้อยละ 16.31) ควำมรูท่ี้ได้จำกกำรเรยีนหรอืประสบกำรณ์

ที่ได้จำกกำรท�ำงำนในกิจกำรประเภทเดียวกัน (ร้อยละ 15.79) และเรียนรู้จำกหน่วยงำนด้ำน

ฝึกอบรมอำชีพทั้งจำกภำครัฐและเอกชน (ร้อยละ 8.63) จำกตำรำงที่ 5.2 เห็นได้ว่ำ วิสำหกิจ

รำยย่อยในภำคกำรผลิตได้รับควำมรู้จำกคนรู้จักคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ำวิสำหกิจรำยย่อยใน

ภำคธุรกิจอื่น ขณะที่วิสำหกิจรำยย่อยในภำคบริกำรได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมในสัดส่วนที่สูง

กว่ำวิสำหกิจรำยย่อยในภำคธุรกิจอื่นเช่นกัน 
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ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิรำยย่อยส่วนใหญ่ร้อยละ 72.33 มไิด้มกีำรเพ่ิมเตมิทักษะควำมรู้ 

ในระหว่ำงกำรด�ำเนินธุรกิจ ส่วนผู้ที่มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.67 นั้น  

ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมเติมควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้ประกอบกำรท่ีด�ำเนินธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน (ร้อยละ 41.96) รองลงมำเป็นกำรเข้ำเรียนหรือรับกำรอบรมจำกหน่วยงำน

ภำครฐัและเอกชน กำรเรยีนรูจ้ำกสือ่ต่ำงๆ (อำท ิโทรทศัน์ หนงัสอื อนิเตอร์เนต็ เป็นต้น)  และ

จำกคนในครอบครัว เพื่อน หรือญำติ ทั้งนี้ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อย

ภำคกำรผลิต และภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง นิยมเพิ่มเติมควำมรู้โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

กับผู้ประกอบกำรที่ด�ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ส่วนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อย 

ภำคบริกำรนิยมเพิ่มเติมควำมรู้โดยกำรเข้ำเรียนหรืออบรมจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

(ตำรำงที่ 5.3)

ตารางที่ 5.2 แหล่งที่มาของความรู้ก่อนการด�าเนินกิจการในปัจจุบัน

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวมแหล�งที่มาของความรู�ก�อนการมาดำเนินกิจการ

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

คนในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน/เจ�าของกิจการเดิม

ความรู�ที่ได�จากการเรียนในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

หรือประสบการณ�จากการทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน

เรียนรู�ด�วยตนเอง

เข�าเรียน/อบรม จากหน�วยงานของภาครัฐและเอกชน

อื่นๆ เช�น การซื้อสูตร ซื้อแฟรนไชส�

                          รวม

64.41

17.80

8.47

8.90

0.42

100.00

59.05

14.26

19.01

5.12

2.56

100.00

51.33

16.76

17.29

13.56

1.06

100.00

57.64

15.79

16.31

8.63

1.63

100.00
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ตารางที่ 5.3 แหล่งความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม ระหว่างการด�าเนินธุรกิจ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

นอกจำกนั้น ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่ร้อยละ 76.03 ไม่ต้องกำร 

เพิ่มเติมควำมรู้ใดๆ ในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต ส่วนร้อยละ 23.97 ที่ต้องกำรควำมรู้

เพิ่มเติม สำมำรถจ�ำแนกออกได้เป็น 4 ด้ำน ดังนี้

ควำมรูด้้ำนกำรผลติ - กำรผลติสนิค้ำใหม่รวมถงึกำรแปรรปูและยดือำยสุนิค้ำ กำรผลติ

สินค้ำให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน กำรใช้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือช่วยในกำรผลิต กำรหำแหล่ง

วัตถุดิบใหม่หรือวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่ำ

ควำมรูด้้ำนกำรบรกิำร - กำรเพิม่บรกิำรรปูแบบใหม่ๆ เช่น หำกด�ำเนนิธรุกจิเสรมิสวย 

ก็เพิ่มกำรนวดหรือกำรเพ้นท์เล็บ เป็นต้น กำรพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค (Lifestyle) หรือควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมกระแสนิยม (Trend) 

ควำมรูด้้ำนกำรบริหำรจดักำร - กำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงนิและกำรจดัท�ำบญัช ีกำร

บริหำรจัดกำรร้ำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต เจริญก้ำวหน้ำ รวมถึงกำรบริหำรงำน

ให้ลูกค้ำประทับใจ

ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด - กำรประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรขำยรูปแบบต่ำงๆ ให้

มีควำมโดดเด่นเหนือคู่แข่ง กำรขยำยตลำด/กำรขยำยฐำนลูกค้ำและกำรกระจำยสินค้ำ กำร 

จดัร้ำนให้มีจุดสนใจ/มีควำมโดดเด่น/ดึงดูดลูกค้ำ กำรเข้ำถึงและทรำบถึงควำมต้องกำรของ 

ผู้บริโภค กำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Brand) 

ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวมแหล�งความรู�ที่ได�รับเพิ�มเติมระหว�างการดำเนินธุรกิจ

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

แลกเปลี่ยนความรู�กับผู�ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน

สื่อต�างๆ เช�น โทรทัศน� หนังสือ อินเตอร�เน็ต 

เข�าเรียนหรืออบรมจากหน�วยงานภาครัฐและเอกชน

อื่นๆ เช�น คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ เป�นต�น

                         รวม

46.84

22.78

21.52

8.86

100.00

51.26

26.05

14.29

8.40

100.00

29.41

22.69

38.66

9.24

100.00

41.96

23.97

25.24

8.83

100.00
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ภาพที่ 5.1 วิสาหกิจรายย่อย จ�าแนกตามประเภทกิจการภาคการผลิต

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

5.2 ข้อมลูเกีย่วกบักจิการวสิาหกจิรายย่อย

5.2.1 ประเภทกิจการวิสาหกิจรายย่อย

กิจกำรวิสำหกิจรำยย่อยที่ท�ำกำรส�ำรวจ จัดประเภทตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจตำม

มำตรฐำนสำกล ตำมหลักเกณฑ์ของ International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC) พบว่ำ วิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรผลิตที่ท�ำกำรส�ำรวจส่วนใหญ่

ร้อยละ 52.32 เป็นกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม รองลงมำคือ กำรผลิตสิ่งทอและ

เครื่องแต่งกำย (ร้อยละ 10.97) (ภำพที่ 5.1)

ภาคการผลิต

การผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร
และเคร�่องดื่ม 52.32%

การผลิตอื่นๆ 23.21%

การผลิตไม�
และผลิตภัณฑ�จากไม� 8.44%

การผลิตเคร�่องประดับ 5.06%

การผลิตสิ�งทอ
และเคร�่องแต�งกาย 10.97%
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ภาพที่ 5.2 วิสาหกิจรายย่อย จ�าแนกตามประเภทกิจการภาคการค้าและซ่อมบ�ารุง

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

วิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง พบว่ำ ร้อยละ 35.40 เป็นกำรขำยปลีก

ตำมแผงลอยหรือตลำดสด รองลงมำคือ ร้ำนขำยของช�ำ (ร้อยละ 22.45) (ภำพที่ 5.2)

ภาคการค�าและซ�อมบำรุง

การซ�อมบำรุงรถยนต� 6.03%

การขายปลีก
ตามแผงลอย/
ตลาดสด 35.40%

ร�านขายของชำ 22.45%

การขายปลีกเสื้อผ�า 
รองเท�า เคร�่องหนัง 13.87%

การซ�อมของใช�ส�วนบุคคล 7.66%

ภาคการค�าอื่นๆ 10.58%

การค�าส�ง 4.01%
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ภาพที่ 5.3  วิสาหกิจรายย่อย จ�าแนกตามประเภทกิจการภาคบริการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ส่วนวิสำหกิจรำยย่อยภำคบริกำร พบว่ำ ร้อยละ 49.47 เป็นร้ำนอำหำร รองลงมำคือ

บริกำรส่วนบุคคล เช่น ร้ำนซักรีด ร้ำนเสริมสวย เป็นต้น (ร้อยละ 40.69) (ภำพที่ 5.3)

5.2.2 อายุของกิจการวิสาหกิจรายย่อย

วิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 54.01 อยู่ในช่วงเริ่มด�ำเนินกิจกำร คือ เปิดมำประมำณ  1-5 

ปี ขณะที่กิจกำรที่เปิดมำประมำณ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.34 ที่เหลืออีกร้อยละ 22.65 เป็น

กิจกำรที่เปิดมำนำนกว่ำ 10 ปี  

ภาคบร�การ

หอพัก 2.13%
ภัตตาคาร/
ร�านอาหาร 49.47%

บร�การส�วนบุคคล 40.69%

ภาคบร�การอื่นๆ 7.71%
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5.2.3 ท�าเลที่ตั้งของกิจการวิสาหกิจรายย่อย

ท�ำเลทีต่ัง้ของสถำนประกอบกำรมลีกัษณะแตกต่ำงกนัตำมประเภทกจิกำร โดยวสิำหกจิ

รำยย่อยภำคกำรผลิตจ�ำเป็นต้องใช้สถำนที่ที่มีพื้นที่ในกำรผลิตสินค้ำ ดังน้ัน ลักษณะสถำน

ประกอบกำรส่วนใหญ่จึงเป็นบ้ำนมีบริเวณ (ร้อยละ 47.26) รองลงมำเป็นอำคำรพำณิชย์และ

ทำวน์เฮ้ำส์ (ร้อยละ 27.00) และแผงริมถนน แผงหน้ำร้ำนและแผงในตลำด (ร้อยละ 22.79) 

ส่วนวิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง ท�ำเลที่ตั้งที่ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย อยู่ใน

แหล่งชุมชน มีควำมส�ำคัญต่อยอดจ�ำหน่ำยของกิจกำร ดังนั้น ท�ำเลที่ตั้งของกิจกำรประเภท

นี้จึงเป็นแผงริมถนน แผงหน้ำร้ำน รวมถึงแผงในตลำด (ร้อยละ 51.28) รองลงมำเป็นอำคำร

พำณิชย์และทำวน์เฮำส์ และบ้ำนมีบริเวณ อยู่ในสัดส่วนที่เท่ำกัน คือ ร้อยละ 22.63 ขณะที่

ท�ำเลทีต่ัง้ของวสิำหกจิรำยย่อยภำคบริกำรน้ัน มคีวำมส�ำคญัไม่น้อยไปกว่ำภำคกำรค้ำและซ่อม

บ�ำรงุ ซึง่ต้องเป็นท�ำเลทีล่กูค้ำสำมำรถเข้ำถงึได้งำ่ย มทีีจ่อดรถเพยีงพอ ดงันัน้ ลกัษณะสถำน

ประกอบกำรของวิสำหกิจรำยย่อยภำคบริกำร ส่วนใหญ่จึงเป็นอำคำรพำณิชย์และทำวน์เฮำส์ 

(ร้อยละ 41.76) รองลงมำเป็นบ้ำนที่มีบริเวณ (ร้อยละ 26.86)  แผงริมถนน แผงหน้ำร้ำนและ

แผงในตลำด (ร้อยละ 26.33) 

เมื่อพิจำรณำสถำนะควำมเป็นเจ้ำของสถำนประกอบกำรของวิสำหกิจรำยย่อย พบว่ำ 

ร้อยละ 62.10 เป็นกำรเช่ำที่ หำกพิจำรณำตำมประเภทกิจกำร เห็นได้ว่ำ สัดส่วนกำรเช่ำที่

ของวิสำหกิจในภำคบริกำร และภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุงค่อนข้ำงสูง คิดเป็นร้อยละ 69.68 

และ 62.23 ตำมล�ำดับ เนื่องจำกท�ำเลที่ตั้งมีควำมส�ำคัญต่อกำรประกอบกิจกำร ดังที่กล่ำวมำ

แล้วข้ำงต้น ภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง และภำคบริกำร จึงต้องเลือกเช่ำที่ “ท�ำเลทอง” 

กำรที่สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ใน “ท�ำเลทอง” นั้น แม้ว่ำจะส่งผลให้มีอัตรำค่ำเช่ำที่สูง

แต่กท็�ำให้มรีำยได้สงูตำมได้ด้วย โดยร้อยละ 43.82 ของกจิกำรทีเ่สยีค่ำเช่ำสถำนประกอบกำร

ในอัตรำมำกกว่ำ 5,000 บำทต่อเดือน สำมำรถท�ำรำยได้มำกกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือน ขณะ

ที่กิจกำรที่เสียค่ำเช่ำในอัตรำน้อยกว่ำ 2,000 บำทต่อเดือน ร้อยละ 86.21 มีรำยได้น้อยกว่ำ 

10,000 บำทต่อเดือน และร้อยละ 49.35 มีรำยได้ระหว่ำง 10,001 - 20,000 บำท  

(ตำรำงที่ 5.4)
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ส่วนสำเหตุที่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยเลือกประกอบกิจกำรในจังหวัดที่ท�ำกำร

ส�ำรวจ เนื่องจำกตนเองหรือคู่สมรสมีภูมิล�ำเนำอยู่ในจังหวัดนั้น คิดเป็นร้อยละ 77.67 รองลง

มำคอื จงัหวดัดงักล่ำวมเีศรษฐกจิดีหรือเหมำะแก่กำรต้ังธรุกจิ (ร้อยละ 18.71) ซึง่ผลกำรส�ำรวจ

นี้สอดคล้องกับข้อมูลจำกส่วนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยที่พบว่ำ  

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนำในจังหวัดที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจ แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญ

ของวสิำหกจิรำยย่อยในด้ำนกำรลดกำรอพยพเคลือ่นย้ำยของประชำกร ซึง่ถอืเป็นมติทิำงสงัคม 

นอกเหนือจำกกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ซึ่งถือเป็นมิติทำงเศรษฐกิจ ดังน้ัน กำรส่งเสริม

วิสำหกิจรำยย่อยจึงถือเป็นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กัน 

ตารางที่ 5.4 อัตราค่าเช่าสถานประกอบการ จ�าแนกตามรายได้ของกิจการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)
รายได�ต�อเดือนของกิจการ

น�อยกว�า 1,000 บาท

1,001-2,000 บาท

2,001-3,000 บาท

3,001-4,000 บาท

4,001-5,000 บาท

มากกว�า 5,000 บาท

รวม

37.93

48.28

12.07

0.00

1.72

0.00

100.00

17.53

31.82

26.62

14.94

5.84

3.25

100.00

17.46

22.22

18.25

10.32

15.08

16.67

100.00

12.35

18.52

13.58

18.52

16.05

20.98

100.00

7.35

11.76

16.18

11.76

20.59

32.36

100.00

9.96

14.34

11.16

11.16

9.56

43.82

100.00

ค�าเช�าต�อเดือน น�อยกว�า 
10,000 บาท

10,001-
20,000 บาท

20,001-
30,000 บาท

30,001-
40,000 บาท

40,001-
50,000 บาท

มากกว�า
50,000 บาท
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5.2.4 ความเป็นเจ้าของกิจการ และเงินลงทุนในกิจการวิสาหกิจรายย่อย

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 97.07 เป็นเจ้ำของกิจกำรแต่เพียงผู้เดียว มี

จ�ำนวนน้อยมำกที่ร่วมลงทุนกับผู้อื่น ดังนั้น จึงใช้เงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำรไม่สูงมำกนัก โดย

ร้อยละ 49.16 ลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำรต�่ำกว่ำ 30,000 บำท เมื่อพิจำรณำตำมประเภทกิจกำร  

พบว่ำ วสิำหกจิรำยย่อยในภำคบริกำรมกีำรลงทนุเมือ่เร่ิมกจิกำรค่อนข้ำงสงู โดยร้อยละ 39.18 

ลงทุนมำกกว่ำ 50,000 บำทเมื่อเริ่มกิจกำร ขณะที่วิสำหกิจรำยย่อยในภำคกำรค้ำและซ่อม

บ�ำรุงร้อยละ 41.34 ลงทุนน้อยกว่ำ 20,000 บำทเมื่อเริ่มกิจกำร ส่วนวิสำหกิจรำยย่อยในภำค

กำรผลิตมีกำรลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำรที่ค่อนข้ำงกระจำย (ตำรำงที่ 5.5) 

ตารางที่ 5.5 เงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

น�อยกว�า 10,000 บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,001-100,000 บาท

มากกว�า 100,000 บาท

รวม

14.89

14.47

17.87

5.11

18.30

13.19

16.17

100.00

22.35

18.99

12.85

4.28

11.36

18.44

11.73

100.00

13.42

15.89

13.70

6.58

11.23

19.73

19.45

100.00

17.95

17.05

14.16

5.19

12.75

17.77

15.13

100.00

เงินลงทุนเมื่อเริ�มกิจการ ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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ส�ำหรับกำรลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำรจ�ำแนกตำมหมวดกำรลงทุน พบว่ำ ผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจรำยย่อยลงทุนในค่ำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 

58.44 รองลงมำคือ ค่ำวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง คิดเป็นร้อยละ 28.52 (ตำรำงที่ 5.6) 

ค่ำเฉลี่ยจำกร้อยละของเงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำร จ�ำแนกตำมหมวดกำรลงทุน พบว่ำ 

ร้อยละ 45.75 ของเงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำร ใช้จ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร  

รองลงมำ คือ ค่ำวัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลือง (ร้อยละ 36.76) นอกจำกนั้น พบว่ำ วิสำหกิจรำย

ย่อยภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง และภำคบริกำรเป็นวิสำหกิจที่มีกำรลงทุนเมื่อเริ่มกิจกำรใน

หมวดค่ำเช่ำ/ค่ำมัดจ�ำ (ร้อยละ 17.68 และ 17.30 ตำมล�ำดับ) สูงกว่ำภำคกำรผลิต (ร้อยละ 

14.42) เนื่องด้วยท�ำเลที่เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจประเภทนี้มีค่ำเช่ำค่อนข้ำงสูง อีกทั้ง มี

กำรลงทนุในหมวดกำรตกแต่งร้ำน (ร้อยละ 20.71 และ 23.49 ตำมล�ำดบั) สงูกว่ำภำคกำรผลติ  

(ร้อยละ 16.01) เนื่องจำกมีผลต่อกำรดึงดูดลูกค้ำ (ภำพที่ 5.4)

ตารางที่ 5.6 หมวดเงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจการ จ�าแนกตามหมวดการลงทุน

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

ค�าเช�า/มัดจำ

ค�าตกแต�งร�าน

ค�าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร

ค�าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง

อื่นๆ

รวม

2.97

1.27

69.91

25.85

0.00

100.00

5.20

6.88

44.42

43.12

0.38

100.00

6.52

11.92

71.54

8.94

1.08

100.00

5.16

7.35

58.44

28.52

0.53

100.00

หมวดการลงทุน ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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ภาพที่ 5.4 ค่าเฉลี่ยของร้อยละเงินลงทุนเมื่อเริ่มกิจการ จ�าแนกตามหมวดการลงทุน

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ภาคการผลิต ภาคการค�าและซ�อมบำรุง

รวมภาคบร�การ

0 10 20

14.42%

16.01%

48.94%

37.69%

17.00%

30 40 50 60

ค�าเช�า/มัดจำ

ค�าตกแต�งร�าน

ค�าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร

ค�าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง

อื่นๆ

หมวดการลงทุน

ร�อยละ 0 10 20

17.68%

20.71%

40.64%

43.28%

15.88%

30 40 50 60

ค�าเช�า/มัดจำ

ค�าตกแต�งร�าน

ค�าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร

ค�าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง

อื่นๆ

หมวดการลงทุน

ร�อยละ

0 10 20

17.30%

23.49%

50.67%

26.13%

18.69%

30 40 50 60

ค�าเช�า/มัดจำ

ค�าเช�า/มัดจำ

ค�าตกแต�งร�าน

ค�าตกแต�งร�าน

ค�าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร

ค�าอุปกรณ� เคร�่องมือ เคร�่องจักร

ค�าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง

ค�าวัตถุดิบ วัสดุสิ�นเปลือง

อื่นๆ

อื่นๆ

หมวดการลงทุน

ร�อยละ 0 10 20

16.94%

20.81%

45.75%

36.76%

17.24%

30 40 50 60

ค�าเช�า/มัดจำ

ค�าตกแต�งร�าน

ค�าอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องจักร

ค�าวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง

อื่นๆ

หมวดการลงทุน

ร�อยละ
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ท้ังนี ้แหล่งทีม่ำของเงนิลงทนุเมือ่เร่ิมต้นกจิกำร พบว่ำ วสิำหกจิรำยย่อยร้อยละ 65.97 

ใช้เงินส่วนตัวในกำรลงทุน อีกร้อยละ 14.42 ใช้ทั้งเงินส่วนตัวและเงินที่ได้จำกครอบครัว ญำติ

พี่น้องหรือหุ้นส่วน มีผู้ประกอบกำรจ�ำนวนไม่มำกนักที่กู้เงินมำลงทุน (ภำพที่ 5.5)

5.2.5 ความเชื่อมโยงของกิจการวิสาหกิจรายย่อยในห่วงโซ่อุปทาน

ควำมเชือ่มโยงของวสิำหกิจรำยย่อยในห่วงโซ่อปุทำน พจิำรณำจำกแหลง่วตัถุดบิที่ใช้

ในกิจกำรและลูกค้ำของกิจกำร พบว่ำ จำกแหล่งที่มำของวัตถุดิบนั้น ไม่สำมำรถน�ำเสนอให้

เหน็ควำมเชือ่มโยงของธรุกจิระหว่ำงวสิำหกจิรำยย่อยกบัภำคธุรกจิอ่ืนได้อย่ำงชดัเจน เนือ่งจำก

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 86.71 ซื้อวัตถุดิบด้วยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้

ประกอบกำรในภำคบรกิำรทีม่สีดัส่วนนีส้งูกว่ำประเภทธรุกจิอืน่ และร้อยละ 87.90 เป็นกำรซือ้

วตัถุดบิในจงัหวดัเดยีวกบัท่ีต้ังกจิกำร  รวมทัง้เป็นกำรซ้ือจำกเขต/อ�ำเภอเดยีวกนักบัทีต่ัง้กจิกำร

เมือ่พิจำรณำควำมเชือ่มโยงในมติิด้ำนลกูค้ำของกจิกำร พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่

จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือให้บริกำรแก่ผู้บริโภคโดยตรง ที่เหลือเป็นกำรขำยส่งให้ลูกค้ำน�ำไปขำยต่อ 

ดังนั้น ควำมเชื่อมโยงในกำรน�ำสินค้ำที่ผลิตได้จำกวิสำหกิจรำยย่อยไปเป็นสินค้ำขั้นกลำงนั้น

จึงมีน้อยมำก 

ภาพที่ 5.5 แหล่งเงินทุนเมื่อเริ่มต้นกิจการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

เง�นกู�ทั้งในระบบและนอกระบบ เง�นของสมาชิกในครอบครัว/
ญาติ/หุ�นส�วน

65.97%

0.79%

0.70%

14.42%4.31%

8.97%4.84%

เง�นส�วนตัว
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ตารางที่ 5.7 ประเภทแรงงานในวิสาหกิจรายย่อย

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

5.2.6 แรงงานในกิจการวิสาหกิจรายย่อย

ถึงแม้ว่ำ วิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่ท�ำงำนทุกวัน เฉลี่ยวันละ 10.92 ชั่วโมง หำกแต่

เป็นกิจกำรทีมี่ขนำดเลก็จงึใช้แรงงำนจ�ำนวนไม่มำก จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ กจิกำรท่ีมคีนท�ำงำน

เพียงคนเดียว มีสัดส่วนมำกถึงร้อยละ 65.72 รองลงมำเป็นกิจกำรท่ีมีคนท�ำงำน 2 คน  

(ร้อยละ 22.48) นอกจำกนี ้เป็นทีน่่ำสงัเกตว่ำ วิสำหกจิรำยย่อยภำคกำรผลติใช้จ�ำนวนแรงงำน

มำกกว่ำวสิำหกจิรำยย่อยภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง และภำคบรกิำร โดยวสิำหกจิรำยย่อยภำค

กำรผลิตที่ใช้แรงงำน 1 - 3 คน คิดเป็นร้อยละ 89.87 ส่วนวิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรค้ำและ

ซ่อมบ�ำรุง และภำคบริกำรใช้แรงงำนเพียง 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 94.52 และ 88.56  

ตำมล�ำดับ

จำกกำรที่ใช้แรงงำนจ�ำนวนไม่มำกนัก วิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่จึงใช้แรงงำนตนเอง

และแรงงำนคนในครอบครัว โดยกิจกำรที่ด�ำเนินกำรโดยเจ้ำของกิจกำรเองมีมำกถึงร้อยละ 

66.92 ส่วนกิจกำรที่มีคนท�ำงำนมำกกว่ำ 1 คน จ�ำแนกได้เป็น 3 กรณี คือ เจ้ำของกิจกำรท�ำ

ร่วมกับคนในครอบครัว (ร้อยละ 19.55) เจ้ำของกิจกำรที่จ้ำงลูกจ้ำง (ร้อยละ 10.77) และ

เจ้ำของกจิกำรท�ำร่วมกบัคนในครอบครัวและมกีำรจ้ำงลกูจ้ำงด้วย (ร้อยละ 2.76) (ตำรำงท่ี 5.7)

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

เจ�าของกิจการทำเอง

เจ�าของกิจการ+คนในครอบครัว

เจ�าของกิจการ+ลูกจ�าง

เจ�าของกิจการ+คนในครอบครัว+ลูกจ�าง

รวม

43.46

33.33

18.57

4.64

100.00

78.65

14.78

4.74

1.83

100.00

64.63

17.82

14.63

2.92

100.00

66.92

19.55

10.77

2.76

100.00

ประเภทแรงงาน ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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ด้วยเหตุที่ วิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่มีเจ้ำของด�ำเนินกิจกำรเองหรือด�ำเนินกำรร่วม

กับคนในครอบครัว จึงมิได้มีกำรก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงส�ำหรับตนเองหรือสมำชิกในครอบครัว 

ขณะที่ลูกจ้ำงในวิสำหกิจรำยย่อยนั้น สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกจ้ำงประจ�ำและ

ลูกจ้ำงชั่วครำว โดยวิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 94.19 จ้ำงลูกจ้ำงประจ�ำ ที่เหลืออีกร้อยละ 5.81 

จ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว         

ประมำณร้อยละ 67 ของลูกจ้ำงทั้งประจ�ำและชั่วครำวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดย

แรงงำนส่วนใหญ่ที่ท�ำงำนในวิสำหกิจรำยย่อย จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรือต�่ำ

กว่ำ คิดเป็นร้อยละ 63.63 ส่งผลให้อตัรำค่ำจ้ำงของลกูจ้ำงไม่สงูมำกนกั ส่วนใหญ่ได้รบัค่ำจ้ำง

ประมำณ 3,000 - 6,000 บำทต่อเดือน โดยลูกจ้ำงประจ�ำจะได้รับค่ำจ้ำงสูงกว่ำลูกจ้ำงชั่วครำว

ลกูจ้ำงในวสิำหกจิรำยย่อยส่วนใหญ่ร้อยละ 49.62 มภีมูลิ�ำเนำอยู่ในจงัหวดัและอ�ำเภอ

เดยีวกับทีต่ัง้สถำนประกอบกำร อกีร้อยละ 12.59 มภีมูลิ�ำเนำในจงัหวดัเดยีวกบัท่ีตัง้ของสถำน

ประกอบกำรแต่ต่ำงอ�ำเภอ ขณะที่ร้อยละ 31.30 เป็นลูกจ้ำงที่ย้ำยมำจำกจังหวัดอื่น แสดงให้

เห็นถึงควำมส�ำคัญของวิสำหกิจรำยย่อยในมิติของกำรลดกำรอพยพเคลื่อนย้ำยประชำกร ซึ่ง

ไม่เพยีงแต่เฉพำะผูป้ระกอบกำรเท่ำนัน้ทีต้่องกำรด�ำเนนิธรุกจิในภมูลิ�ำเนำของตนเอง หำกยงั

รวมถึงลูกจ้ำงในวิสำหกิจรำยย่อยด้วยเช่นกัน 

5.2.7 ผลตอบแทนของกิจการวิสาหกิจรายย่อย

วิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยจำกกิจกำรมำกกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือน  

รองลงมำมีรำยได้เฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 10,001-30,000 บำทต่อเดือน (ตำรำงที่ 5.8) 
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ตารางที่ 5.8 รายได้จากกิจการเฉลี่ยต่อเดือน

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

น�อยกว�า 10,000 บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

มากกว�า 50,000 บาท

รวม

5.91

15.61

21.10

10.97

11.81

34.60

100.00

11.86

21.17

17.34

8.76

8.03

32.84

100.00

14.10

24.20

17.55

10.37

7.18

26.60

100.00

11.37

21.02

18.17

9.73

8.53

31.18

100.00

รายได�เฉลี่ยต�อเดือน ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม

กำรประเมินผลตอบแทนหรืออัตรำก�ำไรของวิสำหกิจรำยย่อยในรำยงำนสถำนกำรณ์

วสิำหกจิรำยย่อยฉบบันีเ้ป็นเพยีงกำรค�ำนวณอย่ำงคร่ำวๆ เนือ่งจำกวสิำหกจิรำยย่อยส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 71.50) ไม่ได้จดัท�ำบัญช ีท�ำให้ไม่สำมำรถระบุรำยได้ ต้นทนุ และก�ำไรได้อย่ำงแน่นอน 

ประกอบกับลักษณะของสถำนประกอบกำรที่มีวัตถุประสงค์ทั้งท�ำกิจกำรและอยู่อำศัย ท�ำให้

กำรจ�ำแนกต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำร เช่น ค่ำน�้ำ ค่ำไฟฟ้ำ เป็นไปได้ยำก  

อีกทั้งค่ำตอบแทนแรงงำนของเจ้ำของกิจกำรและคนในครอบครัวที่ไม่ได้มีกำรก�ำหนดไว้
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ตารางที่ 5.9 อัตราก�าไรของวิสาหกิจรายย่อย

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

จำกตำรำงที่ 5.9 พบว่ำ วิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 36.43 มีอัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนิน

ธุรกิจอยู่ระหว่ำงร้อยละ 21 - 40  และวิสำหกิจอีกร้อยละ 32.47 มีอัตรำก�ำไรร้อยละ 41 - 60  

ซึ่งจำกข้อมูลนี้อำจท�ำให้เข้ำใจว่ำวิสำหกิจรำยย่อยมีผลตอบแทนจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ 

ค่อนข้ำงสูง แต่ผลตอบแทนนี้ยังมิได้หักต้นทุนค่ำใช้จ่ำยและค่ำตอบแทนแรงงำนของเจ้ำของ

กิจกำรและคนในครอบครัว ดังที่กล่ำวข้ำงต้น

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

ขาดทุน

เท�าทุน

กำไรร�อยละ 1-20

กำไรร�อยละ 21-40

กำไรร�อยละ 41-60

กำไรร�อยละ 61-80

กำไรมากกว�าร�อยละ 80

รวม

0.42

0.00

7.17

29.54

38.40

19.83

4.64

100.00

0.36

0.18

15.15

39.42

31.02

12.23

1.64

100.00

0.80

0.00

9.57

36.44

30.85

19.95

2.39

100.00

0.52

0.09

11.71

36.43

32.47

16.28

2.50

100.00

อัตรากำไร ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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วิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 60.57 มีมูลค่ำเพิ่ม3ต่อเดือนน้อยกว่ำ 20,000 บำท หำก

พิจำรณำจ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ พบว่ำ วิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรผลิตมีมูลค่ำเพิ่มต่อเดือน

เฉลี่ยเท่ำกับ 32,464.58 บำท ซึ่งสูงกว่ำวิสำหกิจรำยย่อยในภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง และ

ภำคบริกำร คือ 24,305.06 บำท และ 20,923.46 บำท ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 5.10)

ตารางที่ 5.10 มูลค่าเพิ่มต่อเดือนของวิสาหกิจรายย่อย

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

3  ค�ำนวณโดย มูลค่ำเพิ่ม = มูลค่ำผลผลิต - ค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำง ซึ่งในที่นี้ มูลค่ำผลผลิต หมำยถึง รำยรับจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ ส่วนค่ำใช้จ่ำย
ข้ันกลำง หมำยถงึ รำยจ่ำยที่ใช้ในกำรด�ำเนนิกำรในกระบวนกำรผลิต/บรกิำร ของสถำนประกอบกำร ซึง่ไม่รวมค่ำจ้ำงแรงงำนและค่ำเช่ำร้ำน

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

น�อยกว�า 10,000 บาท

10,001-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

มากกว�า 50,000 บาท

รวม

เฉลี่ย (บาทต�อเดือน)

17.30

28.27

23.63

10.13

7.59

13.08

100.00

32,464.58

33.58

32.30

16.42

4.01

4.20

9.49

100.00

24,305.06

29.68

32.62

19.25

7.49

6.15

4.81

100.00

20,923.46

28.99

31.58

18.81

6.38

5.52

8.72

100.00

24,875.54

มูลค�าเพิ�มต�อเดือน ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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ตารางที่ 5.11 รายได้สุทธิของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

นอกเหนอืจำกรำยได้จำกกำรด�ำเนนิธรุกจิข้ำงต้นแล้ว ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิรำยย่อย

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.63 มิได้มีรำยได้จำกอำชีพอื่นหรือรำยได้ท่ีได้รับจำกผู้อ่ืน เช่น 

สำมี-ลูก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่มีรำยได้จำกกำร

ด�ำเนินกิจกำรที่ท�ำอยู่เท่ำนั้น ดังนั้น เมื่อพิจำรณำรำยได้ทั้งหมดเทียบกับรำยจ่ำยทั้งหมด ซึ่ง

รวมรำยจ่ำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิและรำยจ่ำยในครอบครวั พบว่ำ ผูป้ระกอบกำรวสิำกจิรำยย่อย

ร้อยละ 54.26 มเีงนิเหลอืน้อยกว่ำ 10,000 บำทต่อเดือน อกีร้อยละ 3.01 มรีำยได้เท่ำกบัรำยจ่ำย 

และร้อยละ 3.36 มีรำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย (ตำรำงที่ 5.11) ดังนั้น หำกหักค่ำตอบแทน 

แรงงำนของเจ้ำของกิจกำรและคนในครอบครัว จะเห็นได้ว่ำ รำยได้สุทธิของผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจรำยย่อยจะเหลือน้อยกว่ำนี้

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

เงินไม�พอใช�

รายได�เท�ารายจ�าย

น�อยกว�า 5,000 บาทต�อเดือน

5,001-10,000 บาทต�อเดือน

10,001-15,000 บาทต�อเดือน

15,001-20,000 บาทต�อเดือน

20,001-25,000 บาทต�อเดือน

25,001-30,000 บาทต�อเดือน

30,001-40,000 บาทต�อเดือน

40,001-45,000 บาทต�อเดือน

45,001-50,000 บาทต�อเดือน

มากกว�า 50,000 บาทต�อเดือน

รวม

0.84

0.84

27.00

22.36

13.08

13.08

5.49

3.80

2.11

2.53

0.84

8.03

100.00

4.93

3.83

36.13

17.52

11.31

6.02

4.93

2.74

1.09

3.28

2.19

6.03

100.00

2.66

3.19

40.43

17.82

12.50

6.38

4.26

3.19

2.93

2.13

0.26

4.25

100.00

3.36

3.01

35.66

18.60

12.06

7.58

4.82

3.10

1.89

2.76

1.29

5.87

100.00

รายได� ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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5.3 ความต้องการสินเชือ่และการเข้าถงึแหล่งสินเชือ่

ควำมต้องกำรสินเชื่อของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ คือ  

ปี 2552 - 2553 พบว่ำ มผีูต้้องกำรสนิเช่ือหรือกล่ำวอกีนัยคอื เคยขอกูเ้งนิส�ำหรบัแหล่งสนิเชือ่

ในระบบและนอกระบบ คิดเป็นเพยีงร้อยละ 13.78 และ 10.36 ตำมล�ำดบั ผูป้ระกอบกำรท่ีเหลอื

ไม่เคยขอกู้เงินในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

สำเหตทุีผู่ป้ระกอบกำรวิสำหกจิรำยย่อยส่วนใหญ่ไม่เคยขอสนิเชือ่จำกแหล่งสนิเชือ่ใน

ระบบ สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง-ผู้ที่ไม่ต้องกำรสินเชื่อเนื่องจำกมีเงินเก็บ

ส่วนตวัเพียงพอ รวมถงึไม่ต้องกำรเป็นหนี ้ คดิเป็นร้อยละ 76.45 กลุม่ท่ีสอง-ผูท่ี้ต้องกำรสนิเชือ่ 

แต่ไม่กู้ (ร้อยละ 23.55) โดยเหตุผลที่ส�ำคัญที่สุด คือ ไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค�้ำประกัน  

ขณะที่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยซึ่งไม่เคยขอสินเช่ือนอกระบบ สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น  

2 กลุม่เช่นกนั คอื กลุม่ทีห่น่ึง-ผูท้ี่ไม่ต้องกำรสนิเช่ือเน่ืองจำกมเีงนิเกบ็ส่วนตวัเพียงพอ รวมถงึ

ไม่ต้องกำรเป็นหนี ้คดิเป็นร้อยละ 67.60 กลุม่ทีส่อง-ผูท้ีต้่องกำรสนิเชือ่แต่ไม่กู ้(ร้อยละ 32.40) 

โดยเหตุผลที่ส�ำคัญที่สุด คือ อัตรำดอกเบี้ยสูง 

ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิรำยย่อยทีเ่คยขอกูเ้งนิจำกแหล่งสนิเชือ่ทัง้ในระบบและ

นอกระบบ พบว่ำ มีเพียงร้อยละ 16.87 และ 3.39 เท่ำนั้น ที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เห็นได้ว่ำ 

สัดส่วนของผู้ที่ขอกู้เงินจำกแหล่งสินเชื่อนอกระบบแล้วไม่ได้รับเงินนั้นมีน้อยมำก และต�่ำกว่ำ

ร้อยละของผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้รับเงนิกูจ้ำกแหล่งสนิเช่ือในระบบ ท้ังนี ้ผูป้ระกอบกำรให้ควำม

เห็นว่ำ กำรที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจำกแหล่งสินเชื่อในระบบ เนื่องจำกไม่มีเอกสำรหลักฐำน

หรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบตำมทีแ่หล่งสนิเช่ือในระบบต้องกำร รองลงมำคอื ไม่มหีลกัประกนั

หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ขณะที่สำเหตุที่ไม่ได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อจำกแหล่งสินเชื่อ 

นอกระบบนั้น เนื่องจำกไม่มีควำมสำมำรถในกำรผ่อนช�ำระคืน (ตำรำงที่ 5.12)
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ส�ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยที่ต้องกำรสินเชื่อและได้รับสินเชื่อนั้น พบว่ำ 

ร้อยละ 78.85 มวีตัถปุระสงค์กำรกูเ้งนิเพือ่ใช้จ่ำยในกจิกำร รองลงมำอกีร้อยละ 14.23 คอื เพือ่

ใช้จ่ำยในครอบครัว โดยผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยที่ได้รับสินเชื่อนั้น ร้อยละ 54.12 ได้

รับเงินกู้เพียงไม่เกิน 20,000 บำทเท่ำนั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 51.72 

เลือกใช้บริกำรแหล่งสินเชื่อในระบบ อีกร้อยละ 44.44 ใช้บริกำรแหล่งสินเชื่อนอกระบบ  

ที่เหลือยืมจำกพ่อแม่ ญำติ พี่น้องหรือเพื่อน โดยแหล่งสินเชื่อในระบบที่ผู้ประกอบกำรเลือก

ใช้มำกที่สุด คือ ธนำคำรออมสินและกองทุนหมู่บ้ำนในสัดส่วนที่เท่ำๆ กัน (ตำรำงที่ 5.13)

ตารางที่ 5.12 สาเหตุการไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

แหล�งสินเชื่อในระบบ ร�อยละ แหล�งสินเชื่อนอกระบบ ร�อยละ

1) เอกสารหลักฐานไม�ครบหรือไม�มีหลักฐาน

2) หลักประกันไม�เพียงพอ

3) กิจการมีความเสี่ยงสูง

4) อื่นๆ

รวม

41.66

29.17

4.17

25.00

100.00

50.00

25.00

25.00

0.00

100.00

1) ไม�มีความสามารถในการผ�อนชำระ

2) กิจการมีความเสี่ยงสูง

3) เอกสารหลักฐานไม�ครบหรือไม�มีหลักฐาน

4) อื่นๆ

รวม
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ส่วนสำเหตทุีผู่ป้ระกอบกำรรำยย่อยเลอืกกูย้มืเงนินอกระบบ เนือ่งจำกควำมรวดเรว็ใน

กำรได้รับเงิน (ร้อยละ 44.35) รองลงมำคือ ขั้นตอนไม่ยุ่งยำก (ร้อยละ 26.09) ไม่ต้องใช้กำร

ค�้ำประกัน (ร้อยละ 12.17) และรู้จักกับนำยทุนนอกระบบ (ร้อยละ 12.17)

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยที่กู้เงินจำกแหล่งสินเชื่อในระบบ ร้อยละ 87.57 ได้รับ

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้น้อยกว่ำร้อยละ 20 ขณะที่ ร้อยละ 79.13 ของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ 

รำยย่อยที่กู้เงินจำกแหล่งเงินกู้นอกระบบ ได้รับอัตรำดอกเบ้ียมำกกว่ำร้อยละ 40 เห็นได้ว่ำ 

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบค่อนข้ำงมำก (ตำรำงที่ 5.14)

ตารางที่ 5.13 แหล่งบริการสินเชื่อในระบบ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

กองทุนหมู�บ�าน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ�การเกษตร (ธ.ก.ส)

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห� (ธอส.)

ธนาคารพาณิชย�

สหกรณ�

บริษัทที่ให�บริการด�านสินเชื่อ

(เช�น อิออน อีซี่บาย เฟ�ร�สช�อยส� เป�นต�น)

อุตสาหกรรมจังหวัด

รวม

40.00

26.67

20.00

0.00

0.00

0.00

6.67

0.00

6.66

100.00

25.93

18.52

18.52

0.00

0.00

7.41

11.10

18.52

0.00

100.00

23.53

47.06

0.00

11.77

5.88

5.88

0.00

5.88

0.00

100.00

28.81

28.81

13.56

3.39

1.69

5.08

6.78

10.19

1.69

100.00

แหล�งบริการสินเชื่อในระบบ ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม
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ตารางที่ 5.14 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ทั้งนี้ จำกกำรส�ำรวจ พบว่ำ หำกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยต้องกำรลงทุนเพ่ิม 

แหล่งเงินทุนที่คำดว่ำจะเลือกใช้เป็นอันดับแรก คือ เงินออมส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 71.27  

รองลงมำคือ แหล่งเงินกู้ในระบบ (ธ.ก.ส. ธนำคำรออมสิน ธนำคำรพำณิชย์ทั่วไป และกองทุน

หมู่บ้ำน) ร้อยละ 14.93 และครอบครัวและญำติพี่น้อง ร้อยละ 9.49 

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

น�อยกว�าร�อยละ 10.00

ร�อยละ 10.01-20.00 

ร�อยละ 20.01-30.00

ร�อยละ 30.01-40.00 

มากกว�าร�อยละ 40.00

รวม

56.43

32.14

6.43

2.86

2.14

100.00

3.48

13.91

2.61

0.87

79.13

100.00

อัตราดอกเบี้�ยต�อป� เงินกู�ในระบบ เงินกู�นอกระบบ



5-25การส�ารวจวิสาหกิจรายย่อย ปี 2553 (Micro Enterprises 2010)

5.4 ปัจจยัความส�าเรจ็ ปัจจยัท่ีมผีลกระทบ และปัญหาในการด�าเนนิกิจการ

5.4.1 ปัจจยัความส�าเรจ็และปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบกจิการของวสิาหกจิ 

  รายย่อย

จำกประสบกำรณ์ของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อย ปัจจัยส�ำคัญท่ีมีผลต่อควำม

ส�ำเรจ็ของกจิกำร 3 อนัดบัแรก คอื ท�ำเลทีต่ัง้ของกจิกำร กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำหรอื

มีลูกค้ำประจ�ำ และฝีมือในกำรผลิตสินค้ำหรือกำรให้บริกำร หำกพิจำรณำตำมประเภทกิจกำร 

พบว่ำ ปัจจัยควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่สุดของวิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรผลิต คือ ฝีมือในกำรผลิต

สนิค้ำ ขณะทีปั่จจยัควำมส�ำเร็จของวสิำหกจิรำยย่อยภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรงุ และภำคบรกิำร 

คือ ท�ำเลที่ตั้งของกิจกำร กล่ำวคือ ท�ำเลที่ตั้งที่ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย อยู่ในแหล่งชุมชน 

และมีที่จอดรถเพียงพอซึ่งถือว่ำส�ำคัญต่อวิสำหกิจรำยย่อยภำคกำรค้ำและซ่อมบ�ำรุง และ 

ภำคบริกำร เป็นอย่ำงมำก (ตำรำงที่ 5.15)

ตารางที่ 5.15 ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของกิจการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวมป�จจัยความสำเร็จ

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

24.05

20.25

29.96

8.44

6.75

2.53

4.64

2.95

0.43

0.00

100.00

37.11

24.31

13.89

11.15

2.38

4.39

3.29

2.56

0.37

0.55

100.00

33.51

23.40

25.00

6.38

3.72

2.93

1.86

2.13

0.27

0.80

100.00

33.28

23.19

20.78

9.05

3.71

3.53

3.10

2.50

0.34

0.52

100.00

ทำเลที่ตั้งของกิจการ

การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�า มีลูกค�าประจำ

ฝ�มือในการผลิตสินค�าหรือให�บริการ

เศรษฐกิจดี ลูกค�ามีกำลังซื้อ

ความสะอาด มีสุขอนามัย

การมีวินัยในการทำธุรกิจ

การบริหารจัดการที่ดี

การมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย�ต�อลูกค�า

มีเครือข�ายที่ดี

อื่นๆ เช�น ราคาไม�แพง ความหลากหลายของสินค�า

และบริการที่มีคุณภาพ

รวม
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ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกิจกำรวิสำหกิจรำยย่อยมำกที่สุด 3 อันดับแรก 

คือ ผลกระทบจำกรำคำต้นทุนสินค้ำ/วัตถุดิบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 รองลงมำ คือ  

ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิในประเทศ  และผลกระทบจำกระดบัรำคำน�ำ้มนัและค่ำขนส่ง มคีะแนน 

เฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 และ 2.71 ตำมล�ำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยที่สุด คือ ผลกระทบจำก

อตัรำแลกเปลีย่น และผลกระทบจำกค่ำจ้ำงแรงงำน โดยสำเหตท่ีุอตัรำแลกเปลีย่นมผีลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนนิธุรกจิน้อย เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรรำยย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้มกีำรท�ำธรุกจิระหว่ำง

ประเทศ หรือไม่ได้มีลูกค้ำเป็นชำวต่ำงชำติ ขณะที่ค่ำจ้ำงแรงงำนมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน

ธุรกิจน้อย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่ ใช้แรงงำนตนเองและคนใน

ครอบครัว ซึ่งมิได้มีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนไว้อย่ำงชัดเจน จึงท�ำให้ไม่ได้รับผลกระทบจำก

ปัจจัยนี้มำกนัก (ตำรำงที่ 5.16)  

ตารางที่ 5.16 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการจ�าแนกตามประเภทกิจการ

หมายเหตุ : * คะแนนเต็มเท่ากับ 5 หมายความว่ามีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจมากที่สุด ขณะที่ 0 หมายความว่าไม่มีผลกระทบ
ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวมผลกระทบ

คะแนนเฉลี่ย*

ผลกระทบจากราคาต�นทุนสินค�า/วัตถุดิบ 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 

ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและค�าขนส�ง  

ผลกระทบจากการแข�งขันในตลาด 

ผลกระทบจากความขัดแย�งทางการเมือง 

ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู� 

ผลกระทบจากมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจในด�านต�างๆ 

ผลกระทบจากค�าจ�างแรงงาน 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

3.37

2.64

2.82

2.34

1.81

0.45

0.56

0.58

0.11

3.50

2.72

2.94

2.69

1.49

0.52

0.45

0.16

0.16

3.25

2.79

2.30

2.60

1.34

0.52

0.48

0.30

0.08

3.39

2.73

2.71

2.59

1.50

0.50

0.48

0.29

0.12
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5.4.2 ปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการวิสาหกิจรายย่อย

จำกกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยเก่ียวกับปัญหำหรืออุปสรรคในกำร

ประกอบกจิกำรจ�ำแนกเป็นด้ำนกำรผลติ ด้ำนท�ำเลทีต่ัง้ ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรเงนิ พบว่ำ  

ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิรำยย่อยร้อยละ 42.98 ประสบปัญหำด้ำนกำรผลติ/สนิค้ำท่ีขำย/วตัถดุบิ

ที่ใช้ในกำรให้บริกำร ร้อยละ 25.43 ประสบปัญหำด้ำนกำรตลำด ร้อยละ 25.06 ประสบปัญหำ

ด้ำนกำรเงิน และมีผู้ประกอบกำรเพียงร้อยละ 8.18 เท่ำนั้นที่ประสบปัญหำด้ำนท�ำเลที่ตั้ง  

รำยละเอียดดังนี้

เฉพำะผู้ประกอบกำรทีป่ระสบปัญหำด้ำนกำรผลติ/สนิค้ำท่ีขำย/วตัถดุบิในกำรให้บรกิำร 

พบว่ำ ร้อยละ 94.39 ประสบปัญหำสินค้ำหรือวัตถุดิบมีรำคำสูงขึ้น รองลงมำคือ สินค้ำหรือ

วัตถุดิบขำดแคลน มีไม่สม�่ำเสมอ ร้อยละ 9.62

เฉพำะผูป้ระกอบกำรทีป่ระสบปัญหำด้ำนท�ำเลทีต่ัง้ พบว่ำ ร้อยละ 43.16 ประสบปัญหำ

ค่ำเช่ำแพง รองลงมำคือ ท�ำเลที่ตั้งไม่อยู่ในแหล่งชุมชน ร้อยละ 30.53 รวมถึงต้ังอยู่ใน 

แหล่งที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้ำ ร้อยละ 13.68

เฉพำะผู้ประกอบกำรที่ประสบปัญหำด้ำนกำรตลำด พบว่ำ ส่วนใหญ่ประสบปัญหำใน

เรื่องจ�ำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้น รองลงมำเป็นปัญหำเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกค้ำน้อยลง และลูกค้ำไม่มี

ก�ำลังซื้อ  

เฉพำะผู้ประกอบกำรที่ประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน พบว่ำ ส่วนใหญ่ประสบปัญหำใน

เรือ่งกำรขำดเงนิทนุหมนุเวยีนหรือมรีำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย รองลงมำเป็นปัญหำท่ีไม่สำมำรถ

กู้เงินได้หรือมีหนี้เดิมอยู่จึงท�ำให้กู้ไม่ได้
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5.4.3 ความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ

จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยต้องกำรควำมช่วยเหลือใน

แต่ละด้ำน ดังนี้

ด้านการผลิต / สินค้าที่ขาย / วัตถุดิบที่ใช้ในการให้บริการ ต้องกำรให้มีกำรควบคุม

รำคำวตัถดุบิ ลดค่ำสำธำรณปูโภคและค่ำน�ำ้มนั ผลติสนิค้ำทีใ่ช้เป็นวตัถุดิบมำกขึน้เพ่ือไม่ขำดตลำด 

สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร และสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำหรือปลอดดอกเบี้ยเพื่อซื้อ

เครือ่งจกัร ให้ควำมรูด้้ำนกำรผลติทีม่คุีณภำพ สำมำรถผลติได้หลำกหลำย และเทคนคิสมยัใหม่ 

รวมถึงกำรจัดหำแรงงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มธุรกิจ

ด้านท�าเลที่ตั้ง จัดหำสถำนที่ประกอบกำรที่ใกล้แหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว โดย

ไม่มีกำรเก็บค่ำเช่ำหรือเก็บค่ำเช่ำในอัตรำที่ต�่ำ ควบคุมอัตรำค่ำเช่ำที่ เพื่อมิให้ผู้ประกอบกำร

วสิำหกจิรำยย่อยได้รบัควำมเดือดร้อน  จดัระบบสำธำรณปูโภคและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก เช่น 

ที่จอดรถ ไฟฟ้ำ ห้องน�้ำ เป็นต้น จัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) และเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร

สำมำรถเป็นเจ้ำของท�ำเลที่ตั้งธุรกิจ

ด้านการตลาด แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นกำรใช้จ่ำยและเพิ่มก�ำลังซื้อของ 

ผู้บริโภค จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด จัดหำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย เช่น หำแหล่งจ�ำหน่ำย  

จดังำนแสดงสนิค้ำ จัดกจิกรรมให้ร้ำนค้ำในบริเวณพืน้ทีเ่ดยีวกนัร่วมกนัลดรำคำสนิค้ำ เป็นต้น  

ประชำสัมพันธ์ร้ำนค้ำให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อย และประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือช่วย 

ผู้ค้ำในแหล่งท่องเที่ยว รณรงค์กำรบริโภคสินค้ำไทย อบรมเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่ม

ทกัษะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อำท ิวธีิกำรส่งเสริมกำรขำย กำรจดัและตกแต่งหน้ำร้ำน 

กำรจัดกำรธุรกิจให้ประสบควำมส�ำเร็จ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น  และดูแล

กำรแข่งขันในธุรกิจให้มีควำมเป็นธรรมเพิ่มขึ้น

ด้านการเงิน สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ปลอดดอกเบี้ย หรือไม่ต้องมีกำรค�้ำประกัน 

เพือ่ใช้เป็นเงนิลงทนุ ใช้ในกำรขยำยกจิกำร หรอืใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน  ปรบัปรงุจ�ำนวนเงนิ

ทีต้่องช�ำระคนืเงนิกู้ในแต่ละงวดและระยะเวลำในกำรช�ำระคืนให้เหมำะสมกบัวสิำหกจิรำยย่อย 

กล่ำวคือ ผ่อนช�ำระคืนต่องวดในจ�ำนวนเงินไม่มำกนักแต่เป็นกำรผ่อนระยะยำว ปรับปรุง 

กฎระเบียบ ขั้นตอน รวมถึงเอกสำรที่ใช้ในกำรขอสินเชื่อให้มีควำมง่ำย ไม่ยุ่งยำก 
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5.5 ความคดิเหน็เกีย่วกบัมาตรการภาครฐั

ในปัจจุบันที่รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญกับวิสำหกิจรำยย่อยมำกขึ้น โดยได้มีโครงกำร

ประชำวิวัฒน์ออกมำในช่วงปลำยปี 2553 หำกในช่วงที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจยังไม่สำมำรถทรำบ

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรดังกล่ำวได้ทัน   กำรส�ำรวจจึงเน้นไปที่ “โครงกำรแก้ไขปัญหำ

หนีส้นินอกระบบ” เพ่ือรับทรำบควำมคิดเหน็เกีย่วกบัมำตรกำรของภำครฐั พบว่ำ ผูป้ระกอบกำร

วิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 81.57 ทรำบเกี่ยวกับโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินนอกระบบ แต่ 

จำกจ�ำนวนผู้ประกอบกำรที่ทรำบถึงโครงกำรดังกล่ำว ร้อยละ 97.36 มิได้ไปขึ้นทะเบียนหน้ี

นอกระบบ เนื่องจำกส่วนใหญ่มิได้เป็นหนี้นอกระบบ (ร้อยละ 92.76) ที่เหลือที่ต้องกำรไปขึ้น

ทะเบียนแต่ไม่ไปนั้น เนื่องจำกเจ้ำหนี้ไม่ไปด้วย ไม่มีบุคคลค�้ำประกันรวมถึงไม่ทรำบขั้นตอน

หรือวิธีกำรขึ้นทะเบียน 

จำกข้อมูลในส่วนที่ 3 ควำมต้องกำรสินเชื่อและกำรเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อ แสดงให้เห็น

ว่ำ ยงัมผีูป้ระกอบกำรวิสำหกจิรำยย่อยอกีจ�ำนวนหนึง่ทีม่คีวำมต้องกำรสนิเชือ่แต่ยงัเข้ำไม่ถงึ

แหล่งสินเชื่อในระบบ ด้วยสำเหตุส�ำคัญประกำรหนึ่ง คือ ไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค�้ำประกัน 

ดังนั้น หำกมีโครงกำรสนับสนุนสินชื่อโดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค�้ำประกัน พบว่ำ  

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.36 เห็นด้วยกับโครงกำรดังกล่ำว 

โดยเงือ่นไขประกอบกำรขอสนิเช่ือทีผู่ป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.99) สำมำรถกระท�ำได้ 

คือ กำรเข้ำรับกำรอบรมกำรท�ำชัญชีและจัดท�ำบัญชีตลอดระยะเวลำกำรได้รับสินเชื่อ  

รองลงมำคือ กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ร้อยละ 20.04) (ตำรำงที่ 5.17)



5-30

จำกตำรำงที่ 5.17 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ วิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่ไม่พร้อมจดทะเบียน

นติบิคุคล นอกเหนอืจำกเร่ืองควำมยุง่ยำกแล้ว เหตุผลส่วนหน่ึงอำจเนือ่งมำจำกควำมเกรงกลวั

เรื่องภำษี ซึ่งจำกกำรส�ำรวจ พบว่ำ วิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 48.41 ไม่เสียภำษีใดๆ ทั้งสิ้น 

ไม่ว่ำจะเป็นภำษีเงินได้4 ภำษีเทศบำลหรือภำษีอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยที่มิได้เสียภำษี เมื่อพิจำรณำจำก 

สถำนะควำมเป็นเจ้ำของสถำนประกอบกำร พบว่ำ ร้อยละ 68.51 เป็นกำรเช่ำที ่(ตำรำงที ่5.18) 

หำกพจิำรณำจำกลกัษณะของสถำนประกอบกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นแผงรมิถนน แผงหน้ำร้ำน

และแผงในตลำด ร้อยละ 47.86 (ตำรำงที่ 5.19)

4  จำกนิยำมวิสำหกิจรำยย่อย ที่ว่ำเป็นวิสำหกิจที่มิได้จดทะเบียนพำณิชย์ ท�ำให้กำรเสียภำษีเงินได้ ต้องกระท�ำในรูปแบบภำษีเงินได้ 
 บุคคลธรรมดำครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)

ตารางที่ 5.17   เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยสามารถกระท�าได้ หากมีโครงการ 
  สินเชื่อที่ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค�้าประกัน

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวมเงื่อนไข 

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

50.71

17.54

17.54

13.74

0.47

100.00

41.65

20.21

18.76

17.94

1.44

100.00

43.12

21.41

21.41

12.84

1.22

100.00

43.99

20.04

19.35

15.44

1.18

100.00

เข�ารับการอบรมการทำบัญชี 

และจัดทำบัญชีตลอดระยะเวลาการได�รับสินเชื่อ

จดทะเบียนพาณิชย�

มีพี่เลี้ยงคอยให�คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลาที่ได�รับสินเชื่อ

ยินยอมให�ที่ปรึกษาเข�าประเมินธุรกิจ และให�คำปรึกษาเพื่อ 

พัฒนาธุรกิจเป�นระยะเวลา 3 เดือนก�อนการรับสินเชื่อ

จดทะเบียนนิติบุคคล

รวม
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ตารางที่ 5.18 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่มิได้เสียภาษี จ�าแนกตามสถานะความเป็นเจ้าของ 
  สถานประกอบการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ สัดส�วนของผู�ประกอบการวิสาหกิจรายย�อยที่มิได�เสียภาษี (ร�อยละ)

เป�นที่ของตนเอง

เป�นที่เช�า

เป�นที่สาธารณะ

อื่นๆ

รวม

21.00

68.51

9.43

1.06

100.00

ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ สัดส�วนของผู�ประกอบการวิสาหกิจรายย�อยที่มิได�เสียภาษี (ร�อยละ)

แผงริมถนน แผงหน�าร�านและแผงในตลาด

บ�านมีบริเวณ

ตึกแถว/ทาวน�เฮ�าส�

อื่นๆ

รวม

47.86

22.60

25.98

3.56

100.00

ตารางที่ 5.19 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่มิได้เสียภาษี จ�าแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553



5-32

ยังมีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรเสียภำษีเงินได้ของวิสำหกิจรำยย่อยว่ำ 

วิสำหกิจรำยย่อยอยู่นอกระบบภำษีเงินได้ แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว วิสำหกิจรำยย่อยส่วนใหญ่

มีรำยได้ต�่ำกว่ำฐำนที่ต้องเสียภำษี ส่วนวิสำหกิจรำยย่อยที่เสียภำษีเงินได้นั้น เนื่องจำกมิได้มี

กำรจดัท�ำบญัชอีย่ำงเป็นระบบ กำรประเมนิภำษจีงึใช้วิธกีำรเหมำจ่ำยจำกกำรประเมนิของเจ้ำ

หน้ำที่สรรพำกร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย นอกจำกน้ัน ผู้ประกอบกำร

วิสำหกิจรำยย่อยบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษี โดยจำกกำรส�ำรวจพบว่ำ  

ผู้ประกอบกำรจะเรียกภำษีรวมๆ ว่ำ ภำษีเทศบำล เนื่องจำกไปเสียท่ีเทศบำล มิได้ทรำบ 

รำยละเอียดว่ำ ภำษีที่เสียไปนั้นเป็นภำษีประเภทใด

ในส่วนของผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิรำยย่อยทีเ่สยีภำษนีัน้ ให้ควำมเหน็ว่ำ ภำษทีัง้หมด

ทุกประเภทที่เสียในแต่ละปีมิได้เป็นภำระหรือเป็นภำระน้อยส�ำหรับผู้ประกอบกำร โดยจ�ำแนก

ได้ดังนี้ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยร้อยละ 39.23 เสียภำษีบ�ำรุงท้องที่  ร้อยละ 31.55  

เสียภำษีเงินได้ ร้อยละ 28.21 เสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน และอีกร้อยละ 27.21 เสียภำษีป้ำย 

เฉลี่ยเงินภำษีทั้งหมดที่ช�ำระอยู่ที่ประมำณ 1,435 บำทต่อปี (ตำรำงที่ 5.20)

ตารางที่ 5.20 ภาษีที่เสียประจ�าปี

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ
ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมวลผลจากการส�ารวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย ปี 2553

สัดส�วนของประเภทกิจการ (ร�อยละ)

29.73

2.03

31.08

46.62

37.16

8.78

1.35

100.00

1,442

34.67

21.17

31.02

36.86

20.80

5.84

2.19

100.00

1,519

28.25

5.65

21.47

36.72

28.81

5.65

5.08

100.00

1,298

31.55

11.85

28.21

39.23

27.21

6.51

2.84

100.00

1,435

ภาษีที่เสียประจำป� ผลิต การค�าและ
ซ�อมบำรุง บริการ รวม

ภาษีเงินได�

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท�องที่

ภาษีป�าย

ภาษีสิ�งแวดล�อม

ภาษีอื่นๆ เช�น ภาษีโรงงาน ภาษีสาธารณสุข 

จำนวนผู�ที่เสียภาษี

เฉลี่ยภาษีทั้งหมดที่เสีย (บาท)
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ผู้ประกอบกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภำษี ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกเป็น 2 ประเด็น 

ใหญ่ๆ ดังนี้

1. ด้านการจัดเก็บภาษี 

1.1 รฐัควรจัดเกบ็ภำษีให้สอดคล้องกบัรำยได้และภำวะเศรษฐกจิ กล่ำวคอื ผูม้รีำยได้

มำกควรเสยีภำษมีำกกว่ำผูม้รีำยได้น้อย ส่วนผูท้ีม่รีำยได้น้อยหรอืผูท้ีม่รีำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย

ควรได้รับกำรยกเว้นภำษี นอกจำกนั้น หำกภำวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยควรจัดเก็บภำษี

ลดลง เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทำผลกระทบแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อย

1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับภำษีให้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง ลดควำมยุ่งยำก

และควำมซ�ำ้ซ้อน อำท ิให้ผูป้ระกอบกำรวิสำหกจิรำยย่อยท่ีต้องยืน่ ภ.ง.ด.94 ทุกครึง่ปี เปลีย่น

เป็นยืน่ปีละครัง้เหมอืนภำษเีงนิได้บคุคลธรรมดำทัว่ไป จดัเกบ็ภำษอีตัรำเดยีว (เช่น ภำษป้ีำย) 

ลดกำรจัดเก็บภำษีซ�้ำซ้อนระหว่ำงหน่วยงำน (เช่น ภำษีสิ่งแวดล้อมกับภำษีโรงงำน) ปรับ 

กฎระเบยีบเกีย่วกบัภำษใีห้สอดคล้องกบัควำมเป็นจรงิ (เช่น ร้ำนถ่ำยรปูในปัจจบุนัใช้ระบบดจิติอล

ซึ่งไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จึงไม่ควรเก็บภำษีสิ่งแวดล้อม)

1.3 ควรเพ่ิมทำงเลอืกในกำรช�ำระภำษ ีเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก เช่น เพิม่จ�ำนวนงวด

ในกำรช�ำระ เพิ่มช่องทำงในกำรช�ำระ เป็นต้น  

2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี กล่ำวคือ รัฐควรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้  

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษี เนื่องจำกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจรำยย่อยมีควำมเห็นว่ำ ตนเองยัง

ไม่มีควำมรู้เรื่องภำษี


