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บทน า 

 
 

แ. หลักการละหตุผล 
 

ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป็นครืไองมือทีไคณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมเดกําหนดขึๅนพืไอ฿ชปนกรอบนยบายละผนมบท฿หสํานักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ละป็นนวทาง฿นการปลงนยบายเปสูการปฏิบัติ ิImplementation)  
ดຌวยการจัดทําผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิAction Plan) รวมกับสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคอกชนตาง โ พืไอ฿หຌกิดการบูรณาการดຌานการสงสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEี รวมกันอยางป็นรูปธรรมระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME 
ของประทศอยางมีทิศทางละป็นอกภาพ  

สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ิสสว.ี ป็นหนวยงานทีไมีหนຌาทีไหลัก 

฿นการสนอนะนยบายละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยมีการจัดทํา 

ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมาอยางตอนืไองตัๅงตฉบับทีไ 1 ทีไเดຌประกาศ฿ชຌ฿นชวงปี  
พ.ศ. 2545 – 2549 ซึไงปัจจุบันอยู฿นชวงของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ  
ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี ละอยูระหวางการจัดทําผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ไ 
ิพ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไี รวมทัๅง ประสานละจัดทําผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ประจําปีกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ละองค์การอกชนทีไกีไยวขຌอง 
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฿นระยะทีไผานมาถึงมຌวาสํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจะเดຌจัดทํา 
ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมพืไอชีๅนําทิศทางการสงสริม SME ของประทศ อีกทัๅงยังเดຌ
กําหนดนยบาย ยุทธศาสตร์ ละมาตรการตาง โ เวຌ฿นผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอมประจําปีตการผลักดัน฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติยังเมสามารถดํานินการเดຌอยางตอนืไอง ดยมี
ขຌอจํากัดหลายประการทัๅงจากปัจจัยภาย฿นของ SME อง ละปัจจัยภายนอก ชน สถานการณ์ทางดຌาน
ศรษฐกิจละธุรกิจ ทีไทํา฿หຌนยบายละมาตรการ฿นการสงสริม SME ทีไกําหนดเวຌ฿นผนยังเมกิดประสิทธิผล
ตามป้าหมาย 

ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌการจัดทําผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดยอมประจําปี  
มีความหมาะสมสอดคลຌองกับสถานการณ์วดลຌอม หนวยงานทีไกีไยวขຌองจึงจําป็นตຌองมีขຌอมูลสภาพปัญหา 
อุปสรรค ขຌอจํากัด ละความตຌองการของ SME พืไอป็นขຌอมูลประกอบการวิคราะห์฿นการกําหนดผน/
มาตรการ/ครงการทีไหมาะสมกับ SME ฿นตละกลุมป้าหมาย ซึไงมีความตຌองการความชวยหลือละ 

การสงสริมทีไตกตางกัน 

จากปัญหาละขຌอจํากัด฿นบริบทการดํานินงานดຌานการสงสริม SME ทีไเดຌกลาวเปลຌวขຌางตຌน 
สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จึงหในควรดํานินการศึกษาวิคราะห์สถานภาพ  

ละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ซึไงประกอบดຌวย ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ1 
ิStart-Up) ขัๅนติบต ิGrowth & Maturity)2 ละขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ ิTurn Around)3 ฿นประดใน 

ทีไกีไยวขຌองกับสภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจํากัด ละความตຌองการของ SME พืไอป็นขຌอมูลประกอบ 

การวิคราะห์฿นการจัดทําผน/มาตรการ/ครงการทีไหมาะสมกับ SME ฿นตละกลุมป้าหมาย ซึไงมีความ
ตຌองการความชวยหลือละการสงสริมทีไตกตางกัน ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการจัดทําผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมประจําปี มีความหมาะสมสอดคลຌองกับสถานการณ์วดลຌอม ละกิดประสิทธิผล
ตามป้าหมายมากยิไงขึๅน ซึไงป็นกิจกรรมภาย฿ตຌงานจัดทําผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ  

ขนาดยอมประจําปี ดยบง SME กลุมตัวอยางออกป็นกลุมยอยเมนຌอยกวา ใ กลุม ตัวอยางชน  
แี กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh growthี โี กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ 
ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลกําเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ ใี กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุน
จากการดํานินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ปี ไี กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 5ี กลุมผูຌประกอบการ 
ทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม ละ ๆี กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ ป็นตຌน 

฿นการดํานินงานพืไอ฿หຌสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ละป้าหมายดังกลาวขຌางตຌน  สํานักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌมอบหมาย฿หຌมูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
ิมูลนิธิ สวค.ี ป็นทีไปรึกษาภาย฿ตຌครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะ 

การติบตทางธุรกิจภาย฿ตຌงานจัดทําผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจําปี 
 
  

                                           
1ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ ิStart-Up) หมายถึง ธรุกิจทีไมีระยะวลาการดํานินธุรกิจเมกนิ ใ ป ี
2ขัๅนติบต ิGrowth & Maturity) หมายถึง ธุรกิจทีไมียอดขายพิไมขึๅนอยางตอนืไอง/มีการขยายสาขา/มีการขยายตลาดเปยังตางประทศ/มีผนการ
พัฒนาการผลิตหรือมีการคิดคຌนนวัตกรรมอยางตอนืไอง/ผลิตภัณฑ์เดຌรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานทีไชืไอถือเดຌ 
3ขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ ิTurn Around) หมายถึง ธุรกิจทีไประสบปัญหาอุปสรรค฿นการดํานินธุรกิจ ชน ยอดขายลดลงติดตอกัน/เมมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หม โ /เดຌรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง โ 
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2. วัตถุประสงค์ของการด านินงาน 
 

2.1 พืไอศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle) ละ฿ชຌประยชน์฿นการจัดทําผนปฏิบัติการสงสริม SME ประจําปี ละการจัดทํา
ผนสงสริม SME ฿นลักษณะบูรณาการ 

2.2 พืไอศึกษาจุดออน จุดขใง ขຌอจํากัด ละอกาส รวมทัๅงปัจจัยทีไมีผลตอการดํานินธุรกิจของ 
กลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ตามความหมาะสม 

2.3 พืไอทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME ระยะ 5 ปี ิพ.ศ. 2560 - 2564) 
(ลຌวตกรณีวาการดํานินงานของทีไปรึกษาฯ อยู ฿นชวง฿ดของผนฯี ฿หຌสอดคลຌองกับนยบาย 

ละสถานการณ ์
2.4 พืไอ฿หຌทราบสถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจทีไมีผลกระทบตอ SME ฿นมิติตาง โ ทีไสําคัญ 

฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ละ มษายน 2559 - กันยายน 2559) ฿นภาพรวม 
 

ใ. ขอบขตการด านินงาน 
 

3.1 ศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle) 

3.1.1 สํารวจละวิคราะห์ขຌอมูลผูຌประกอบการ SME เมนຌอยกวา 1,500 ตัวอยาง พืไอรวบรวม
ขຌอมูลดຌานจุดออน จุดขใง ขຌอจํากัด ละอกาส รวมทัๅง ปัจจัยทีไมีผลตอการดํานินธุรกิจของกลุม
ผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ดยบงกลุมตัวอยางออกป็นกลุมยอย 
เมนຌอยกวา 3 กลุม ตัวอยางชน 

1) กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh Growth) คือ กลุมผูຌประกอบการทีไมี
รายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นระยะวลา 3 ป ี

2) กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลกําเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ 20 

3) กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการดํานินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป ี
4) กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
5) กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม ละ 
6) กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ 

ดยการคัดลือกกลุมตัวอยางดังกลาวขຌางตຌน ตຌองมีความครอบคลุมระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle) เดຌก ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ ิStart-up) ขัๅนติบต ิGrowth & Maturity) ละขัๅนการ
ปรับปลีไยนธุรกิจ ิTurn around) ทัๅงนีๅ สสว. จะป็นผูຌสนับสนุนขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌประกอบการ SME ทีไจะ฿ชຌ
฿นการสํารวจขຌางตຌน ชน ชืไอสถานประกอบการ ทีไตัๅง หมายลขทรศัพท์ หมายลขทรสาร e-mail ป็นตຌน 

3.1.2 ออกบบละจัดทําบบสอบถามทีไจะ฿ชຌ฿นการสํารวจขຌอมูล฿หຌหมาะสมกับตละกลุม
ตัวอยาง รวมทัๅง กําหนดรูปบบการจัดกใบขຌอมูล ชน การสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ การทําบบสอบถาม
ออนเลน์ การสัมภาษณ์ตัวตอตัว ป็นตຌน 
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3.2 วิคราะห์ละทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME (พ.ศ.2560 - 2564) 
(ลຌวตกรณีวาการดํานินงานของทีไปรึกษาฯ อยู฿นชวง฿ดของผนฯี พืไอจัดทําขຌอสนอนะการสงสริม SME 
ระดับกรอบผนปฏิบัติการ ชน นวทาง/มาตรการ/ครงการสงสริม SME นวทางผลักดัน฿หຌกิดผล฿นทาง
ปฎิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ป็นตຌน 

3.3 จัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus Group) นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ 
SME ตามศักยภาพของธุรกิจ พรຌอมทัๅงสรุปผลการประชุมดังกลาว เมนຌอยกวา 5 ครัๅง ละมีจํานวนผูຌขຌารวม
ประชุมฉลีไยเมนຌอยกวา 30 ราย/ครัๅง 

3.4 คาดการณ์ ิForecast) สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจทีไมีผลกระทบตอ SME ฿นมิติตาง โ 
ทีไสําคัญ฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ละ มษายน 2559 - กันยายน 2559)  
฿นภาพรวม 
 

4. ผลที่คาดวาจะเดຌรับ 
 

สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม 
SME ทัๅงภาครัฐละอกชน สามารถนําผลการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะ 

การติบตทางธุรกิจ รวมทัๅง ขຌอสนอนะการสงสริม SME ระดับกรอบผนปฏิบัติการ ละขຌอมูลอืไน โ  
ทีไกิดจากการดํานินครงการเป฿ชຌ฿นการสนับสนุน สงสริม ละพัฒนา SME ทัๅง฿นชิงนยบายละการปฎิบัติ 
฿หຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจํากัด ละความตຌองการของ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 
 

5. บุคลากรละการบริหารครงการ 
 

฿นการดํานินการตามวิธีการดํานินการศึกษาพืไอบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาดังกลาวขຌางตຌน  
ทีไปรึกษาฯ เดຌมีการกําหนดบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถพืไอดํานินครงการ รวมทัๅงหนຌาทีไ฿นครงการของ
บุคลากร ดยมีครงสรຌางการบริหารครงการดังตอเปนีๅ  
 

ตารางท่ี แ-แ บุคลากรละต าหนงหนຌาที่฿นครงการ 
 

  ชื่อ ต าหนงหนຌาที่ 
แ ดร. รพีสุภา หวังจริญรุง ผูຌอํานวยการครงการ 
โ นายดาวุด ยูนุช นักวิจัย 
ใ นางสาวธัญรัศม์ รัตน์วงศ์วช นักวิจัย 
ไ นางสาวสุธาสินี ฉียงขวา นักวิจัย 
5 นางสาวผาณิต ชัยรุงรจน์ปัญญา ผูຌชวยนักวิจัย 
6 นายศุภชัย อังควัฒนวิทย์ ผูຌชวยนักวิจัย 
็ นายตຌองการ จิตลิศขจร ผูຌชวยนักวิจัย 
่ นายศักยศ์รณ์ อภิชาติธํารง ผูຌชวยนักวิจัย 

้ นางพิรุณทิพย์ อารีประชาภิรมย์ จຌาหนຌาทีไประสานงานครงการ/ลขานุการครงการ 
แเ นายปองคุณ นຌอยนตร จຌาหนຌาทีไประสานงานครงการ/ลขานุการครงการ 
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สําหรับการบริหารครงการ฿หຌสามารถบรรลุผลสํารใจเดຌประกอบเปดຌวยความรวมมือระหวาง
สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ซึไงป็นหนวยงานจຌาของครงการ ิProject 
Owner) ละมูลนิธิ สวค. ซึไงป็นทีไปรึกษาฯ ละผูຌดํานินการครงการ ดยนวทางการบริหารครงการ
สามารถจํานกผูຌทีไมีสวนรับผิดชอบละมีสวนรวม฿นการดํานินการเดຌป็น 5 องค์ประกอบ ดังนีๅ ิพิจารณา
ผนภาพทีไ แ-1ี 

 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เดຌก สํานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
ดยทําหนຌาทีไป็นผูຌกํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ฿หຌขຌอคิดหในละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ ตลอดจน  

รวมสังกตละขຌารวมการปฏิบัติการ฿นตละกิจกรรมตามความหมาะสม 

 ทีไปรึกษาครงการละผูຌ อํานวยการครงการ ทําหนຌาทีไป็นผูຌ฿หຌคําปรึกษาสําหรับการกําหนด 

กรอบนวทาง฿นการดํานินครงการ ดยอาศัยประสบการณ์฿นการป็นผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการกําหนดนยบาย 
ยุทธศาสตร์ ผนงาน฿นระดับองค์กร 

 ทีมวิจัย ป็นคณะทํางานทีไออกบบการดํานินครงการละศึกษาวิจัยพืไอผลิตผลงานตามทีไ
กําหนดเวຌ รับฟังขຌอสนอนะจากทีไปรึกษาละผูຌอํานวยการครงการ ดยปฏิบัติงานรวมกับจຌาหนຌาทีไ สวก.
ละทีมงานสนับสนุนของมูลนิธิ สวค. ซึไงบงคณะทํางานออกป็น 3 คณะทํางานยอย เดຌก แี คณะทํางาน
ดຌานสํารวจขຌอมูลภาคสนาม โี คณะทํางานดຌานวิคราะห์ละทบทวนผนปฏิบัติการ ละ ใี คณะทํางาน  

ดຌานคาดการณ์ศรษฐกิจละธุรกิจ 

อยางเรกใตาม การศึกษาวิจัยของคณะทํางานมຌจะมีการบงงานตามความถนัดละความชีไยวชาญ
ของตละบุคคลพืไอ฿หຌเดຌ฿ชຌความรูຌความสามารถเดຌตใมศักยภาพทีไมีลຌว ฿นการปฏิบัติงานจริงยอมมี  
การปรึกษาหารือ ลกปลีไยนขຌอมูล มุมมอง ละความคิดหในระหวางกันพืไอ฿หຌเดຌผลการศึกษาทีไสมบูรณ์ 
ดังนัๅน ฿นการปฏิบัติงานของคณะทํางานจึงมีความชืไอมยงสอดคลຌองกันดยธรรมชาติของการปฏิบัติงานป็น
ทีมอยูลຌว 
 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

หนຌาท่ี 1 - 6 

ผนภาพที่ แ-1 ครงสรຌางการบริหารครงการ 
 

 
 

 ผูຌประกอบการ SME ซึไงป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจละประสบการณ์ความชีไยวชาญจาก 

การดํานินธุรกิจ ฿นประดในตาง โ อาทิ สภาพปัญหาละอุปสรรค ความตຌองการมาตรการสงสริม฿นดຌานตาง โ 
จากภาครัฐ ป็นตຌน พืไอ฿หຌสามารถรวบรวมขຌอมูลทีไสอดคลຌอง ตรงตามความตຌองการ ละครบถຌวนพียงพอ 

ทีไจะนําเป฿ชຌ฿นการทบทวน ิรางี ผนปฏิบัติการสงสริม หรือ ผนปฏิบัติการสงสริม SME 

 ทีมงานสนับสนุนของมูลนิธิ สวค. ป็นผูຌประสานงานเปยังผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นองค์ประกอบตาง โ 
จัดทําตารางวลา฿นการขຌาสัมภาษณ์ชิงลึก พืไอ฿หຌสามารถจัดสรรวลา฿หຌกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดทํา
ละตรวจสอบความสมบูรณ์ของลมรายงานการศึกษา 



  

บทที่ 2 
วรรณกรรมปริทัศน� 
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วรรณกรรมปริทัศน์ 
 
 

นืๅอหา฿นสวนนีๅป็นการทบทวนงานการศึกษาพืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการด านินงานซึไงประกอบดຌวย
นืๅอหา 4 สวน เดຌก 1) กระบวนการจัดท าผนปฏิบัติการซึไงจะชวย฿หຌทราบองค์ประกอบ฿นการน ามา฿ชຌ
ทบทวน ิรางี ผนปฏิบัติการสงสริม SME 2) นวคิดกีไยวกับวัฏจักรธุรกิจซึไงจะชวย฿หຌทราบถึง
สภาพวดลຌอมของธุรกิจทีไตกตางละนวทางการบริหารจัดการทีไหมาะสมสอดคลຌองกับสภาพทีไตกตาง
ดังกลาว 3) ทิศทางของผนปฏิบัติการสงสริม SME ภาย฿ตຌประชาคมอาซียนซึไงชวย฿หຌสามารถจัดท า
ครงการทีไสงสริมผูຌประกอบการ SME ฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพ฿นระดับภูมิภาค ละ 4) งานการศึกษา
กีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจซึไงชวย฿หຌสามารถจัดท าขຌอสนอทีไสอดคลຌองกับปัจจัยดังกลาว  
เดຌอยางหมาะสม  

2 
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แ. กระบวนการจัดท าผนปฏิบัติการ 
 
แ.แ การจัดท าผนปฏิบัติการ 

ส าหรับการจัดท าผนปฏิบัติการป็นกระบวนการสืบนืไองจากการจัดท าผน ดยป็นขัๅนตอนของ  
การปลงผนเปสูการปฏิบัติ ดังนัๅน ฿นบืๅองตຌนควรท าความขຌา฿จกับสารตัๅงตຌนซึไง฿นทีไนีๅหมายถึงผน  
ิผนยุทธศาสตร์ี วามีทีไมาอยางเร พืไอก าหนดนวทางการน าเปปฏิบัติเดຌสอดคลຌองตรงกัน ส าหรับผน 
ถือป็นผลผลิตภาย฿ตຌกระบวนการจัดท าผน ดยทัไวเปผน คือ การก าหนดนวทางการด านินงาน 
พืไอ฿หຌบรรลุตามพันธกิจขององค์การ ดยนวทางดังกลาวสามารถด านินการ฿หຌประสบความส ารใจเดຌจาก
กระบวนการทีไกิดขึๅนพืไอตอบค าถาม฿นประดในส าคัญดังนีๅ 1) องค์การของราตຌองการเปสูจุด฿ด฿นอนาคต 
(Where do we want to be?) 2) องค์การของราจะเปสูจุดนัๅนเดຌอยางเร (How do we get there?) ละ 
3) องค์การของราตຌองด านินการอะเรบຌางพืไอเปถึงจุดนัๅน (What do we have to do to get there?)  
ซึไงวิธีการด านินงานพืไอตอบค าถามดังกลาวมีอยางนຌอย 3 ขัๅนตอน เดຌก ขัๅนตอนทีไหนึไง คือ การก าหนดกรอบ
นวคิดละการจัดท าทิศทางของผนยุทธศาสตร์ (Conceptual Framework and Strategic Direction 
Settingี ขัๅนตอนทีไสอง คือ การวิคราะห์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) ละขัๅนตอนทีไสาม คือ  
การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) ซึไงสามารถสดงความสัมพันธ์ระหวางค าถามละวิธีการ
ด านินการเดຌดังผนภาพทีไ 2-1  
 

ผนภาพทีไ โ-1 ความสัมพันธ์ระหวางค าถามละกระบวนการจัดท าผนยุทธศาสตร์ 
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นวคิดกีไยวกับกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ทีไหนวยงานภาครัฐน าเป฿ชຌอยางกวຌางขวาง เดຌก 
นวทางของส านักงาน ก.พ.ร. ซึไงมีความชืไอมยงกับนวคิดการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ  
฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดยก าหนดวิธีการบงป็น 2 สวน เดຌก สวนทีไหนึไง คือ การก าหนดองค์ประกอบ
ของยุทธศาสตร์ เดຌก ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด ปງาหมาย ละกลยุทธ์ ละสวนทีไสอง คือ การน าเปปฏิบัติ  
ดยก าหนด฿หຌมีองค์ประกอบทีไสามารถน าเปสูการปฏิบัติเดຌ ดังนีๅ 1) หนวยงานผูຌรับผิดชอบ 2) ครงการ  
3) งบประมาณ ละ 4) ระยะวลา พิจารณาผนภาพทีไ โ-โ 
 

ผนภาพทีไ โ-โ นวทางละองค์ประกอบ฿นการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 
 

 
 

ณรงค์วิทย์ ิโ5ไ่ี1 ฿หຌนิยามของผนปฏิบัติการ คือ ครืไองคๅ าประกันวาปງาหมาย฿นการท างาน 
฿นตละปมีอกาสบรรลุ ปງาหมายตามทีไก าหนดเวຌ  นืไองจากปງาหมายทีไตัๅงเวຌนัๅนมีความป็นเปเดຌ 
ทีไจะประสบผลส ารใจพราะมีผนงานรองรับทีไชัดจน ผนปฏิบัติการป็นผลของการปลงความคิด 
฿นการจะท าสิไงตาง โ ดยผานกระบวนการกลัไนกรองลຌววามีความป็นเปเดຌละสอดคลຌองกับปງาหมาย 
฿นการท างานทีไก าหนดเวຌ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าผนปฏิบัติการมีความตกตางหลากหลายลຌวตมุมมองของผูຌตຌองการ
จัดท า อยางเรกใตาม วัตถุประสงค์ดยทัไวเป เดຌก แี พืไอ฿หຌมัไน฿จวามีนวทาง฿นการสรຌางความส ารใจ฿หຌกับ
ปງาหมายทีไก าหนดเวຌเดຌ  โี พืไอปງองกันละลดความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅน฿นการท างานเวຌลวงหนຌา  
ใี พืไอลดความขัดยຌง฿นการท างานทีไตຌองกีไยวขຌองกับหลายหนวยงาน ไี พืไอ฿ชຌ฿นการมอบหมายงาน฿หຌกับ
ผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅนพราะทุกคนจะทราบวา฿ครจะตຌองท าอะเร มืไอ ฿ด 
อยางเร 
 
  
                                           
1ทคนิคการจัดท าผนปฏิบัติการประจ าป ิAnnual Action Plan) อยางมีประสิทธิภาพ 
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ส าหรับขัๅนตอนการจัดท าผนปฏิบัติการทีไส าคัญมีอยางนຌอย ใ ขัๅนตอน เดຌก แี การวิคราะห์ 
ความจ า ป็นของการจัดท าผนปฏิบัติการ 2) การจัดล าดับความส าคัญของผนปฏิบัติการ  ละ  
ใี การด านินการจัดท าผนปฏิบัติการ รายละอียดดยสังขปมีดังนีๅ 

 การวิคราะห์ความจ าป็นของการจัดท าผนปฏิบัติการ  ดยความจ าป็น฿นการจัดท า
ผนปฏิบัติการประจ าปของตละหนวยงานมาจากหลงตาง โ ดังนีๅ 

ิแี ผนปฏิบัติการชิงกลยุทธ์ประจ าปขององค์กร ดยทัไวเปลຌวมืไอองค์กรก าหนดปງาหมาย 
ชิงกลยุทธ์มักจะมีการจัดท าผนงาน/ครงการรองรับอยูลຌว ละผนงานหลานีๅกใจะถูกสงเปป็นผนปฏิบัติ
การของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน ผนการออกสินคຌา฿หมมักจะป็นผนปฏิบัติการของฝຆายการตลาดละ 
ฝຆายวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผนการจัดท าระบบติดตามการจัดสงสินคຌาดย฿ชຌเอทีมักจะป็นผนปฏิบัติการ 
ขององค์กรทีไรับผิดชอบดยหนวยงานเอที ป็นตຌน 

ิโี ป้าหมายชิงกลยุทธ์ขององค์กร ดยผนปฏิบัติการบางอยางเมเดຌมาจากผนขององค์กร 
ตกิดจากปງาหมายชิงกลยุทธ์ขององค์กร ชน ผนปฏิบัติการของฝຆายทรัพยากรบุคคล รืไองการพัฒนา
ทักษะดຌานภาษาละวัฒนธรรมทีไตกตางกันอาจจะกิดจากปງาหมายชิงกลยุทธ์ขององค์กรรืไองการขยาย
ตลาดหรือปຂดสาขา฿นตางประทศ 

ิใี ป้าหมายประจ าปของหนวยงานอืไน หลงทีไมาทีไส าคัญอีกหลงหนึไงของความจ าป็น 
฿นการจัดท าผนปฏิบัติการประจ าป คือ การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอืไนพืไอ฿หຌสามารถบรรลุ
ปງาหมายชิงกลยุทธ์฿นการท างานของปนัๅน โ เดຌ ชน ฝຆายขายตຌองการ฿หຌฝຆายเอทีสนับสนุนรืไองการจัดท า
ระบบฐานขຌอมูลของลูกคຌา ดังนัๅน ผนปฏิบัติการดຌานการจัดท าระบบฐานขຌอมูลของลูกคຌาของฝຆายขายจึงกลาย
มาป็นทีไมาของผนปฏิบัติการประจ าปของฝຆายเอที 

ิไี ป้าหมายของหนวยงานตัวอง ดยสวน฿หญจะคุຌนคยกับทีไมา฿นหลงนีๅ คือ จัดท าผนปฏิบัติ
การขึๅนมารองรับปງาหมายการท างานประจ าปของหนวยงานตัวองทีไเดຌรับมาหรือก าหนดขึๅนมา 

 การจัดล าดับความส าคัญของผนปฏิบัติการ นืไองจาก฿นบางปอาจมีผนปฏิบัติการทีไตຌองท า
จ านวนมาก ดังนัๅน ทางทีไดีควรจะมีการวิคราะห์พืไอจัดล าดับความส าคัญของผนสียกอน ถຌามีขຌอจ ากัดรืไอง
วลา ราจะเดຌทราบวาควรจะท าผน฿ดกอนหลังละจะชวยป็นขຌอมูล฿หຌกับหนวยงาน฿นการปรับพิไม/ 
ลดงบประมาณของตละผนงานเดຌอีกดຌวย 

 การด านินการจัดท าผนปฏิบัติการ ฿นการจัดท าผนปฏิบัติการควรจะด านินการตามหัวขຌอ
ดังตอเปนีๅ 

ิ1) ขຌอมูลทัไวเปของผนปฏิบัติการ เดຌก ชืไอผนงาน ผูຌรับผิดชอบผนงาน วัตถุประสงค์หลัก 
ของผนงาน ละระยะวลา฿นการด านินการดยรวม 

ิโี รายละอียดของผนปฏิบัติการ เดຌก ขัๅนตอนหลักของการจัดท าผนปฏิบัติการ กิจกรรม
หลัก฿นตละขัๅนตอน วันดือนปทีไจะด านินการ (อาจจะก าหนดวัน฿ดวันหนึไงหรือป็นชวงวลาี หนวยงาน/
บุคคลทีไกีไยวขຌองทรัพยากรทีไตຌองการ ชน งบประมาณ คน ครืไองมือ อุปกรณ์ จุดวิกฤตทีไส าคัญหรือขຌอควร
ระวัง (ถຌาผิดพลาดจะกิดผลกระทบตอผนปฏิบัติการดยรวมี หรือปัญหา/อุปสรรคทีไอาจจะกิดขึๅน ละ
นวทาง฿นการปງองกันกຌเข ิผนรองรับี 

ิใี วิคราะห์อกาสความส ารใจของผนปฏิบัติการ นืไองจาก฿นการน าสนอผนปฏิบัติการ 
สวน฿หญมักจะมุงนຌนการจัดท าผน การสรຌางความมัไน฿จวาจะท า฿หຌเดຌตามผนเดຌอยางเร ตยังขาดสวนทีไจะ
สรຌางความมัไน฿จ฿หຌผูຌบริหารเดຌหในวา ถຌาผนปฏิบัติการนีๅประสบความส ารใจจะสงผลกระทบตอปງาหมายมาก



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
 

หนຌาทีไ 2 - 5 

นຌอยพียง฿ด ดังนัๅน ฿นสวนนีๅจึงป็นสวนทีไผูຌจัดท าผนตຌองสรุป฿นภาพรวม฿หຌหในอยางชัดจนวาถຌาท าตาม
ผนปฏิบัติการตามทีไก าหนดเวຌลຌว จะกิดอะเรขึๅนบຌาง จะชวย฿หຌปງาหมายทีไก าหนดเวຌบรรลุผลส ารใจหรือเม 
มากนຌอยพียง฿ด พราะอะเร 
 
แ.โ องค์ประกอบ฿นการจัดท าผนปฏิบัติการทีไดี 

แี ชืไอผนปฏิบัต ิ นืไองจากตละปมีผนงาน/ครงการป็นจ านวนมาก ดังนัๅน ราควรจะตัๅงชืไอ
ผนปฏิบัติการ฿หຌชัดจนละทีไส าคัญควรจะตัๅงชืไอดยอาศัยนวคิดทางการตลาดขຌามาดຌวยพราะจะชวย฿หຌ
ทุกคนทีไกีไยวขຌองสามารถจดจ าผนปฏิบัติการนัๅนเดຌดียิไงขึๅนป็นการสรຌางบรนด์นมของผนปฏิบัติการนัๅน โ 

2) ขัๅนตอนหลัก ฿นผนปฏิบัติการควรจะก าหนดขัๅนตอน/กระบวนการหลัก โ เวຌ฿หຌชัดจน 
ดยริไมจากกระบวนการรกจนถึงกระบวนการสุดทຌายกอน ชน ขัๅนตอนรกจัดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ ขัๅนตอนทีไ
สองประชุมชิงปฏิบัติการ ขัๅนตอนทีไสาม฿หຌกใบรวบรวมขຌอมูล ขัๅนตอนทีไสีไ...หຌา....ฯลฯ 

ใี กิจกรรม มืไอราเดຌขัๅนตอนหรือกระบวนการหลักลຌว฿หຌก าหนดกิจกรรมยอย โ ของตละขัๅนตอน
วามีอะเรบຌาง ชน ขัๅนตอนการฝຄกอบรม จะมีกิจกรรมยอย โ ตาง โ อาจจะป็นการก าหนดหลักสูตรฝຄกอบรม
การติดตอวิทยากร จຌงก าหนดการฝຄกอบรม฿หຌหนวยงานตาง โ รับทราบ ฯลฯ 

ไี วิธีการหรือนวทาง฿นการปฏิบัติ พืไอปງองกันปัญหา฿นการน ากิจกรรมเปปฏิบัติควรจะระบุ
นวทาง฿นการปฏิบัติตามกิจกรรมนัๅน โ ดຌวย ชน ประชาสัมพันธ์ดย฿ชຌการติดประกาศ การ฿ชຌอีมลล์  
สียงตามสายละมีการติดตามผลทุกสัปดาห์ ฯลฯ 

5ี ก าหนดวันวลาสถานทีไ ฿หຌระบุวากิจกรรมตละขຌอนัๅนจะท ามืไอ฿ด ถຌาระบุวันวลาละสถานทีไเดຌ
จะดีมาก ทัๅงนีๅ พืไอจะสามารถดูภาพรวมของผนปฏิบัติการเดຌวามีกิจกรรม฿ดบຌางทีไสามารถท าเปพรຌอมกันเดຌ
กิจกรรม฿ดบຌางทีไตຌองรอ฿หຌกิจกรรมอืไนสรใจกอนจึงจะด านินการเดຌ 

6ี ความสีไยงของขัๅนตอนหรือกิจกรรม พืไอ฿หຌผนปฏิบัติป็นผนทีไค านึงถึงการปฏิบัติจริง  โ  
จึงควรมีสวนทีไรารียกวา การวิคราะห์ความสีไยงหรือปัญหาอุปสรรคของขัๅนตอนหรือกิจกรรมนัๅน  โ  
ดຌวยวามีอะเรบຌาง ชน ความสีไยงของกิจกรรมการจัดฝຄกอบรม คือ หนวยงานตาง โ มีภารกิจคอนขຌางมาก 
เมสามารถสงคนขຌามารับการฝຄกอบรมพรຌอมกันเดຌครัๅงละหลายคน 

็ี ผนปฏิบัติการรองรับ/ผนปฏิบัติการส ารอง ฿หຌน าอาความสีไยงหรือปัญหาอุปสรรคทีไอาจจะ
กิดขึๅนมาวิคราะห์หาทางปງองกันกຌเขผอนหนัก฿หຌป็นบา พืไอปງองกันหรือลดผลทีไจะขຌามากระทบ  
ตอผนปฏิบัติการดยรวม ชน อาจจะตຌองบงการฝຄกอบรมออกป็นกลุมยอย โ หรืออาจจะริไมก าหนด 
การฝຄกอบรม฿หຌรใวขึๅนละทยอยฝຄกอบรมทัๅงป 

่ี งบประมาณ ควรจะมีการวิคราะห์ละก าหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌ
ผนปฏิบัติการมีความ฿กลຌคียงกับความป็นจริงมากยิไงขึๅน พราะถຌาราประมาณการงบประมาณยอยมาก
ทา฿ด อกาสทีไงบประมาณดยรวมจะผิดพลาดกใยอมมีนຌอยลง 

้ี ผูຌรับผิดชอบ  ควรจะมีการก าหนดต าหนงหรือชืไอบุคคลผูຌทีไรับผิดชอบผนปฏิบัติหลัก  
ิAction Plan Leader/Owner) เวຌหนึไงคนละ฿นตละกิจกรรมควรจะก าหนดผูຌรับผิดชอบ฿หຌชัดจน
ชนดียวกัน ทัๅงนีๅพืไอจะเดຌพิจารณาดูวา฿ครรับผิดชอบมากนຌอยกินเป คนทีไรับผิดชอบมีความหมาะสม 
กับกิจกรรมนัๅนหรือเม 
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2. นวคิดกีไยวกับวัฏจักรธุรกิจ 

สถานภาพ ครงสรຌาง ละสถานการณ์฿นการด านินธุรกิจทีไตกตางกันของผูຌประกอบการ SME  
ท า฿หຌธุรกิจของผูຌประกอบการตละรายมีภาวะผันผวนตามวัฏจักรศรษฐกิจตกตางกัน ซึไงสามารถสะทຌอน
ระยะการจริญติบตของธุรกิจทีไตกตางกันเดຌอีกทางหนึไง ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสามารถวิคราะห์สถานภาพ ครงสรຌาง 
ละสถานการณ์฿นการด านินธุรกิจเดຌอยางครบถຌวน ทีไปรึกษาฯ เดຌทบทวนงานการศึกษา นวคิด ทฤษฎี 
ทีไพยายามอธิบายสภาวะ ปัจจัย ละผลกระทบตอการปลีไยนปลงทีไกิดจากวัฏจักรศรษฐกิจ ตลอดจน 
การตอบสนองตอการปลีไยนปลงดังกลาวของผูຌประกอบการพืไอ฿หຌธุรกิจยังคงสามารถอยูรอดตอเปเดຌ  
ดยทีไปรึกษาฯ จะน าขຌอมูลทีไรวบรวมเดຌเป฿ชຌ฿นการจ านกระยะการจริญติบตของธุรกิจ สภาพปัญหา  
ความตຌองการ ละมาตรการสนับสนุนทีไตกตางกัน฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นล าดับถัดเป ฿นทีไนีๅ
เดຌรวบรวมละสรุปเวຌฉพาะทีไมีความสอดคลຌองกับบริบทของสังคมเทย ดังนีๅ 
 
โ.แ ทฤษฎีปัจจัยภายนอก (Exogenous Theories) 

ทฤษฎีปัจจัยภายนอก ป็นทฤษฎีทีไอธิบายวา วัฏจักรธุรกิจกิดจากพฤติกรรมของปัจจัยภายนอก  
ตการชีๅวัดวาปัจจัยตัว฿ดป็นปัจจัยภาย฿นหรือปัจจัยภายนอกคอนขຌางท าเดຌยาก นืไองจากเมมีกฎกณฑ์
ตายตัว ทัๅงนีๅ ตัวปรบางตัวอาจป็นเดຌทัๅงตัวปรภาย฿นละตัวปรภายนอก ชน การ฿ชຌจายของรัฐบาล  
ถຌาการ฿ชຌจายของรัฐบาลกิดจากหตุผลทางการมือง การ฿ชຌจายของรัฐบาลป็นปัจจัยภายนอก ตถຌาการ฿ชຌ
จายของรัฐบาลมีสาหตุจากรายเดຌประชาชาติของประทศ การ฿ชຌจายของรัฐบาลถือป็นปัจจัยภาย฿น 

ตัวอยางทฤษฎีทีไสอดคลຌองกับทฤษฎีปัจจัยภายนอก 

 การปลีไยนปลงผลผลิตทางการกษตร (Change in Agricultural Yields) การปลีไยนปลง
ผลผลิตทางการกษตรมีผลกระทบตอวัฏจักรธุรกิจพียงลใกนຌอย กลาวคือ มืไอผลผลิตทางการกษตร  
มีจ านวนมาก ราคาสินคຌากษตรจะตกตไ า ตຌนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌผลิตผลทางการกษตร 
ป็นวัตถุดิบจะลดลง ถຌาราคาสินคຌาอุตสาหกรรมนัๅนเมลดลงตาม ก าเรของธุรกิจกใจะสูงขึๅน ก าเรทีไพิไมขึๅน  
จะกระตุຌน฿หຌมีการลงทุน฿นปัจจัยทุน ตถຌาราคาสินคຌาอุตสาหกรรมนัๅนลดลง ท า฿หຌอุปสงค์ตอสินคຌานัๅน  
พิไมขึๅนมาก อุตสาหกรรมจะมีรายรับสูงขึๅนละขยายตัว ฿นทางตรงขຌามมืไอผลผลิตทางการกษตรมีจ านวนนຌอย 
ราคาสินคຌากษตรจะสูง ตຌนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌผลิตผลทางกษตรป็นวัตถุดิบจะสูงขึๅน ถຌาราคา
สินคຌาอุตสาหกรรมนัๅนเมสูงขึๅน การลงทุน฿นปัจจัยทุนจะชะลอตัวลง ตถຌาราคาสินคຌาอุตสาหกรรมนัๅนสูงขึๅน 
อุปสงค์ตอสินคຌานัๅนจะลดลง ท า฿หຌอุตสาหกรรมนัๅนมีรายรับลดลงละหดตัว 

อยางเรกใตาม จากการทีไผลผลิตทางการกษตรเมเดຌขยายตัวหรือหดตัวพรຌอมกันหรือเป฿นทิศทาง
ดียวกันทัๅงภาคกษตรกรรม ดังนัๅน มืไอกรณีทีไมีสินคຌากษตรชนิดหนึไงราคาตกตไ าลง กใจะถูกชดชยดຌวยราคา
สินคຌากษตรชนิดอืไน โ ทีไมีราคาสูงขึๅน กอปรกับการขยายตัวของภาคกษตรกรรมทีไนຌอยกวาภาคอุตสาหกรรม
฿นปัจจุบัน การปลีไยนปลงผลผลิตทางการกษตรจึงเมสามารถ฿ชຌอธิบายวัฏจักรธุรกิจเดຌอยางครอบคลุม 

 การปลีไยนปลงของจ านวนประชากร  (Change in Population) วัฎจักรธุรกิจกิดขึๅนเดຌ 
จากการปลีไยนปลงของจ านวนประชากร ดยฉพาะ฿นชวงทีไกิดการปลีไยนปลงจ านวนประชากร 
ป็นจ านวนมาก ชน ภาวะสงคราม ซึไงท า฿หຌจ านวนรงงานละอัตราการกิดลดลงอยางมาก การปลีไยนปลง
ของจ านวนประชากรจะสงผลกระทบตออุปสงค์ละอุปทานมวลรวม อันจะน าเปสูการขยายตัวละหดตัว  
ของภาวะศรษฐกิจ  
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โ.โ ทฤษฎีการบริภคตไ ากินเป (Under Consumption Theories) 

ทฤษฎีการบริภคตไ ากินเป สามารถ฿ชຌอธิบายรืไองวัฏจักรศรษฐกิจเดຌพียงบางสวนนืไองจากนืๅอหา
ของทฤษฎีมุงนຌนอธิบายการวกกลับของวัฏจักรสูระยะศรษฐกิจตกตไ าทานัๅน ซึไงนิยามของค าวา การบริภค
ตไ ากินเป  เดຌถูกอธิบายเวຌหลายรูปบบ ฿นความหมายรกของการบริภคตไ ากินเป หมายถึง ระบบศรษฐกิจ
ทีไมีงินทุนเมพียงพอตอการบริภคสินคຌาทีไผลิตขึๅนมา ฿นความหมายถัดเป หมายถึง สถานการณ์ทีไสัดสวน  
ของงินออมตอรายเดຌสูงกวาสัดสวนของรายจายพืไอการบริภคตอรายเดຌ ฿นสวนของ John A. Hobson  
นักศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เดຌอธิบายวา การบริภคตไ ากินเปป็นสาหตุทีไท า฿หຌ ศรษฐกิจตกตไ า 
(Depression) ละท า฿หຌศรษฐกิจขาดสถียรภาพ 

มຌวาประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) เดຌพิไมขึๅน฿นอัตราทีไสูง นืไองจากระบบทุนนิยม฿นปัจจุบัน
เดຌป็นรงผลักดัน฿หຌผูຌผลิตท าทคนลยี฿หม โ มา฿ชຌ ฿นการผลิต ท า฿หຌมีสินคຌาชนิด฿หมกิดขึๅนมากมาย  
ตผูຌบริภคบางรายมีอ านาจซืๅอเมพียงพอหรือเมตใม฿จทีไจะซืๅอสินคຌา ถຌาการผลิตละรายเดຌพิไมขึๅนรใวกวา
การบริภค สดงถึงการออมก าลังขยายตัว หากจ านวนงินออมถูก฿ชຌน าเปลงทุนผลิตสินคຌา฿หม โ พิไมขึๅนอีก 
สินคຌากใจะลຌนตลาด กิดภาวะศรษฐกิจถดถอย฿นทีไสุด 

ทฤษฎีการบริภคตไ ากินเป เดຌอธิบายวา ภาวะศรษฐกิจถดถอยจะถูกก าจัดดຌวยการกระจาย  
ความมัไงคัไงละรายเดຌ (Redistribution of Wealth and Income) นักศรษฐศาสตร์สวน฿หญชืไอวาการออม
ดยฉลีไยของกลุมผูຌมีรายเดຌสูงมากกวากลุมผูຌมีรายเดຌตไ า ดังนัๅน ตຌองมีการกระจายรายเดຌ฿หม฿นลักษณะทีไท า฿หຌ
อัตราการออมมีความทาทียมกับอัตราการผลิต  

ครงรางของวัฏจักรของการบริภคทีไตไ ากินเป  (Outline of the Under Consumption Cycle) 
การขยายตัวทางศรษฐกิจของวัฏจักรธุรกิจตามทฤษฎีการบริภคตไ ากินเป ฿นระยะทีไรายเดຌประชาชาติสูง 
รายเดຌทีไ ป็นคาจຌางจะพิไมขึๅนชຌากวารายเดຌทีไ ป็นก าเรหรือรายเดຌ฿นลักษณะอืไน สัดสวนการ฿ชຌจาย  
พืไอการบริภคสินคຌาละบริการตอรายเดຌของผูຌทีไมีรายเดຌป็นคาจຌางจะสูงกวาผูຌทีไมีรายเดຌป็นก าเร ดังนัๅน 
อัตราการออมจะพิไมขึๅน฿นอัตราทีไสูงขึๅน ดยอัตราการออมจะพิไมขึๅนจนถึงระดับทีไมากกวาอุปสงค์ 
ตอการลงทุน น าเปสูการถดถอยทางศรษฐกิจ หรือกิดจุดทีไรียกวา จุดวกกลับบนลาง (Upper Turning 
Point)  ฿นทางกลับกัน ฿นระยะทีไรายเดຌประชาชาติตไ า รายเดຌ฿นรูปก าเรจะลดลงรใวกวาการลดลงของรายเดຌ
ทีไอยู฿นรูปคาจຌาง นืไองจากอัตราสวนการออมตอรายเดຌของผูຌทีไมีรายเดຌสูงจะมากกวาอัตราสวนการออมตอ
รายเดຌของผูຌทีไมีรายเดຌตไ า ดังนัๅน การออมจะลดลงรใวมากกวาการลดลงของการบริภคละรายเดຌ ท า฿หຌการ
ลงทุนลดลงอยางรวดรใว ศรษฐกิจตกตไ าลงอยางตอนืไอง จนกระทัไงกิดการสืไอมคา (Depreciation)  
ของปัจจัยทุน การตกตไ าของศรษฐกิจจะหยุดลงมืไอการบริภคคงทีไ ละมีการอนรายเดຌจากกลุมผูຌทีไมี  
การบริภคนຌอยซึไงมีรายเดຌ฿นรูปก าเรเปสูกลุมผูຌทีไมีการบริภคสูงทีไมีรายเดຌ฿นรูปคาจຌาง ทิศทางของศรษฐกิจ  
กใจะถึง จุดวกกลับขึๅนดຌานบน (Lower Turning Point)  ท า฿หຌกิดการลงทุน ศรษฐกิจจึงริไมขยายตัว 
(Expansion) อีกครัๅง 
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โ.ใ ทฤษฎีการลงทุนมากกินเป (The Overinvestment Theory) 

นักทฤษฎีบางกลุมเดຌลใงหในถึงความส าคัญของการลงทุนวาป็นสาหตุบืๅองตຌน฿นการกิดวัฏจักร
ธุรกิจ ซึไงทฤษฎีการลงทุนมากกินเป สามารถบงเดຌ 2 รูปบบ 

 ทฤษฎีการลงทุนมากกินเปดยเมเดຌมีสาหตุหลักจากดຌานการงิน  (The Non-monetary 
Overinvestment Theory) ทฤษฎีนีๅอธิบายวา การ฿ชຌจายพืไอการลงทุนป็นองค์ประกอบทีไส าคัญของ 
การ฿ชຌจายรวม฿นระบบศรษฐกิจ ดังนัๅน การปลีไยนปลงของการลงทุนจะป็นหตุ฿หຌกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ของตัวปรอืไน โ ฿นระบบศรษฐกิจ ป็นสาหตุ฿หຌกิดวัฏจักรธุรกิจ ดย Tugan-Baranowsky เดຌอธิบายถึง
ปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌกิดวัฏจักร คือ การปลีไยนปลงจากปัจจัยทุนผันปรป็นทุนคงทีไ (Fixed Capital) ละ
ทุนทีไทຌจริง (Real Capital) ฿นชวงศรษฐกิจขยายตัว ละการปลีไยนปลงจากทุนคงทีไป็นทุนผันปรสรี
฿นชวงศรษฐกิจถดถอย  

ทฤษฎีการลงทุนมากกินเปดยเมเดຌมีสาหตุหลักจากดຌานการงินเดຌอธิบายวาภายหลังทีไศรษฐกิจ
ตกตไ า อกาสทีไจะท าก าเรจากกิจกรรมทางธุรกิจจะพิไมขึๅน การฟ้นตัวของการลงทุนจะท า฿หຌรายเดຌละอ านาจ
ซืๅอพิไมขึๅน น าเปสูการพิไม฿นอุปสงค์ตอสินคຌาทุนละสินคຌาพืไอการบริภค มืไออุปสงค์ตอสินคຌาพืไอการบริภค
พิไมขึๅน จะกระตุຌน฿หຌกิดการลงทุนพิไมขึๅน ฿นสวนการพิไมของก าเรจากการขยายตัวของธุรกิจละการพิไมขึๅน
ของระดับราคาสินคຌาดยหลักจิตวิทยา จะกระตุຌน฿หຌศรษฐกิจขยายตัว 

นักทฤษฎีเดຌบงสินคຌาออกป็น 4 กลุม เดຌก สินคຌาพืไอผูຌบริภคเมคงทน สินคຌาพืไอผูຌบริภคกึไงคงทน
ละคงทน สินคຌาทุนคงทน ละวัสดุทีไ฿ชຌผลิตสินคຌาคงทน ดยชวงหนึไงจะกิดความเมสมดุล฿นสินคຌา  
4 ประภท ฿นชวงศรษฐกิจขยายตัว การขาดคลน (Shortage) ละการมีมากกินเป (Abundance)  
จะกิดขึๅนพรຌอม โ กันถຌามีการจัดสรรทรัพยากรจ านวนมากพืไอผลิตสินคຌาคงทน จะท า฿หຌทรัพยากรเมพียงพอ
ตอการผลิตสินคຌาพืไอผูຌบริภค ความเมสมดุลนีๅจะกิด฿นชวงกอตัๅงธุรกิจหรือรงงาน ละชวงทีไรงท าการผลิต
สินคຌา ท า฿หຌการพยากรณ์อุปสงค์ท าเดຌยาก นอกจากนีๅ ฿นชวงศรษฐกิจขยายตัว คนสวน฿หญจะมีรายเดຌ
พิไมขึๅน คนจึงอยาก฿ชຌจาย น าเปสูการกิดอุปสงค์ตอสินคຌาสวนกิน ราคาสินคຌาจึงพิไมขึๅน จนกระทัไ งอุปทาน
ของสินคຌาพิไมขึๅนสมดุลกับอุปสงค์ ราคาสินคຌาจึงจะคงทีไ การขยายตัวจะด านินตอเปจนกระทัไงกิดการขาดคลน
งินทุน ธุรกิจจึงมีก าเรทีไลดลง ศรษฐกิจจึงริไมหดตัว คนริไมรูຌสึกวาอ านาจซืๅอลดลง รายเดຌเมพียงพอทีไจะซืๅอ
สินคຌา ณ ราคาทีไคาดการณ์ ราคาสินคຌาจึงริไมลดลง ละศรษฐกิจจะริไมชะลอตัวอยางตอนืไอง 

฿นชวงศรษฐกิจชะลอตัวนัๅน งืไอนเขทีไจะน าสูการวกกลับของวัฏจักรธุรกิจ  (Lower Turning Point) 
คือ ปัจจัยทุนจะสืไอมสภาพ เมมีการซอมซม ท า฿หຌสินคຌาคงคลังหมดเป ตຌนทุนการสรຌางอุปกรณ์ทุนตไ าลง 
คาจຌางลดลง ราคาของวัตถุดิบจะลดลง ละอัตราดอกบีๅยลดลง การหดตัวจะด านินเปจนกระทัไงมีการกระตุຌน
การลงทุนดຌวยนวัตกรรม ทีไจะท า฿หຌศรษฐกิจกลับมาฟ้นตัวอีกครัๅง 

 ทฤษฎีการลงทุนมากกินเปทีไกีไยวกับการงินดยตรง  (The Monetary Overinvestment 
Theory) F.A. Hayek นักศรษฐศาสตร์ชาวออสตรีย  เดຌอธิบายวา  งินป็นปัจจัยส าคัญทีไน ามาสู 
การปลีไยนปลงของวัฏจักรธุรกิจ ดยฉพาะอยางยิไง฿นรืไองการออมละอัตราดอกบีๅย ดยทฤษฎีนีๅ  
฿หຌความส าคัญกับการออมทีไถูกบังคับ  (Forced Saving) วาป็นปัจจัยส าคัญตอการขยายตัวของวัฏจักร  
฿นสวนของอัตราดอกบีๅยธรรมชาติ คือ อัตราดอกบีๅยทีไอุปสงค์ตองินทุนทีไ฿หຌกูຌยืม (การลงทุน) ทากับอุปทาน
ของงินทุนทีไ฿หຌกูຌยืม (งินออม) อัตราดอกบีๅยธรรมชาติจะมีคาตกตางจากอัตราดอกบีๅยทຌองตลาด ณ วลาหนึไง 
ถຌาอัตราดอกบีๅย฿นตลาดการงินตไ ากวาอัตราดอกบีๅยธรรมชาติ อุปสงค์ตอสินชืไ อจะพิไมขึๅน ละจะมากกวา
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อุปทานของสินชืไอ น าเปสูภาวะงินฟງอ ฿นทางกลับกัน ถຌาอัตราดอกบีๅยทຌองตลาดสูงกวาอัตราดอกบีๅย
ธรรมชาติ อุปสงค์ตอสินชืไอจะลดลง กิดปริมาณงินออมสวนกิน น าเปสูภาวะงินฝด กิดป็นวัฎจักร  
฿นตละชวงวลา 
 
โ.ไ ทฤษฎีนวัตกรรม (Innovation Theory) 

นวความคิดรืไองนวัตกรรมมีวิวัฒนาการมาตัๅงตชวงทศวรรษทีไ 1950 นักวิจัยสวน฿หญมีความหในวา 
นวัตกรรมป็นการพัฒนาอยางหนึไงทีไยกออกมาจากการคຌนควຌาละวิจัย ดย฿นปัจจุบัน นวัตกรรมเดຌถูกมอง
ป็นกระบวนการกຌเขปัญหาขององค์กร หรือกระบวนการทีไสรຌางปฏิสัมพันธ์ระหวางองค์กรกับผูຌมีบทบาท
ส าคัญอืไน โ ทัๅ ง ฿นรูปบบป็นทางการละเม ป็นทางการ ผานครือขายการรวมมือชิงพาณิชย์  
หรือกระบวนการรียนรูຌหลายรูปบบ นวัตกรรมเมเดຌหมายถึงการน าทคนลยี฿หม โ มา฿ชຌทานัๅน  
ตยังหมายถึงการปรับปลีไยนวิธีคิดกา โ พืไอหาขຌอสรุป หรือหาหนทางกຌเขอยางสรຌางสรรค์ มากกวาจะป็น
รืไองของทคนลยีพียงอยางดียว การจัดการนวัตกรรมจึงป็นรืไองทีไองค์กรหรือบริษัทตຌองประยุกต์฿ชຌความรูຌ
฿นการปรับปรุงธุรกิจ฿นงการปรับตัวภาย฿น ละสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌอืไนนอกบริษัท ทฤษฎีนวั ตกรรม
สามารถ฿ชຌเดຌกับองค์กรทีไสวงหาก าเรละเมสวงหาก าเร รวมถึงนวัตกรรมชิงสังคมละศรษฐกิจ ละ฿ชຌเดຌ
ครอบคลุมกระบวนการทัๅงการบริการ การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การปรับปรุงองค์กร ละงืไอนเข
การท างาน฿หม 

หากยงรืไองนวัตกรรมขຌาสูศรษฐกิจ นวัตกรรมหรือการคิดคຌน฿หม โ บางอยางนัๅนอาจถูกตอตຌาน
หรือเมเดຌรับการยอมรับ฿นระยะรก อยางเรกใตาม ฿นระยะยาวนวัตกรรมนัๅนจะเดຌรับการยอมรับ กิดการ
ถายทอด หรือลอกลียนบบอยางกวຌางขวาง กอ฿หຌกิดการลงทุน การผลิต ละการจຌางงานทีไพิไมมากขึๅน ต
มืไอมาถึงจุดหนึไงทีไนวัตกรรมลຌาสมัย การผลิตละการลงทุนจะริไมลดลง ศรษฐกิจจึงซบซาลง จนกวาจะมี
นวัตกรรม฿หมกิดขึๅน ป็นเปตามวัฏจักรของธุรกิจ 

หลักการของทฤษฎีนวัตกรรม ดยนวัตกรรมประกอบดຌวยงืไอนเข 3 ประการ เดຌก แี ความ฿หม 
(Novelty) โี ความคิดสรຌางสรรค์ทีไถูกพัฒนา (Inventive Steps) ละ ใี การกຌเขปัญหาฉพาะรืไอง 
(Solution to a Specific Problem) หากประกอบดຌวยงืไอนเขค 2 ประการรก จะรียกวา นวัตกรรม
สัมพัทธ์ (Relative Innovation) ยังเม฿ชนวัตกรรมบบสมบูรณ์ ป็นพียงคการประดิษฐ์ (Invention) เม฿ช
การกຌเขปัญหาทีไกิด หากป็นนวัตกรรมชิงศรษฐกิจ นวัตกรรมนัๅนตຌองป็นเปพืไอตอบสนองผลประยชน์ 
ชิงพาณิชย์ป็นหลัก  
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ผนภาพทีไ 2-3 บบจ าลองการประมินความป็นนวัตกรรม 
 

 
 

สมการนวัตกรรมมีรูปบบดังนีๅ 
 

 
ดยทีไ 
I = คาความป็นนวัตกรรม 
a = ระดับคะนนของการพัฒนาพิไมติม 
b = ระดับคะนนของการตอยอดจากความคิดดิม 
c = ระดับคะนนของการมีนัยส าคัญ 
N = คาความ฿หม 
D = คาความคิดสรຌางสรรค์ 
S = คาการกຌเขปัญหาฉพาะรืไอง   = คาความสีไยงชิงสังคม   = คาความสีไยงชิงศรษฐกิจ    = คาความสีไยงตอสิไงวดลຌอม 

ดยคาความป็นนวัตกรรม (I) จะมีคาระหวาง 0.01-10 หากมีคา 0.01 สดงวามีคาความป็น
นวัตกรรมนຌอยทีไสุด ละหากมีคา 10 มีคาความป็นนวัตกรรมมากทีไสุด 
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โ.5  นวคิดการบริหารสินคຌาคงคลัง  (Inventory Management) ละทฤษฎีวงจรคลังสินคຌา 
(Inventory Cycle Theory) 

สินคຌาคงคลัง หรือ สินคຌาคงหลือ (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินคຌาตาง โ ทีไกใบเวຌส าหรับ 
฿ชຌประยชน์฿นการด านินงาน ซึไงอาจป็นการด านินงาน฿นสวนการผลิต การขาย หรือสวนอืไน โ ดยสินคຌาคง
คลังสามารถบงเดຌ 4 ประภท เดຌก 

แี วัตถุดิบ (Raw Material) คือ สิไงของหรือชิๅนสวนทีไซืๅอมา฿ชຌ฿นการผลิต 
โี งานระหวางท า (Work-in-Process) คือ ชิๅนงานทีไอยู฿นขัๅนตอนการผลิตหรือรอคอยทีไจะผลิต 

฿นขัๅนตอนตอเป 
ใี วัสดุซอมบ ารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือ ชิๅนสวนหรืออะเหลครืไองจักร

ทีไส ารองเวຌปลีไยนมืไอชิๅนสวนดิมสียหายหรือหมดอายุการ฿ชຌงาน 
4) สินคຌาส ารใจรูป (Finished Good) คือ ปัจจัยการผลิตทีไผานทุกกระบวนการผลิตครบถຌวน 

การบริหารสินคຌาคงคลัง หมายถึง การกใบทรัพยากรเวຌ฿ชຌ฿นปัจจุบันหรืออนาคต พืไอ฿หຌการด านิน
กิจการด านินเปอยางราบรืไน ผานการวางผนก าหนดปริมาณสินคຌาคงคลังอยางหมาะสม หรืออีกความหมาย
หนึไง ป็นการจัดการรายการตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับรายการคลังสินคຌา ตัๅงตรวบรวม จดบันทึกสินคຌาขຌา -ออก  
การควบคุม฿หຌมีสินคຌาคงหลือ฿นปริมาณทีไหมาะสม มีระบียบ พืไอ฿หຌสินคຌาทีไมีอยูตรงตามความตຌองการ 
ของผูຌบริภค 

ประยชน์ของสินคຌาคงคลัง 
แี ป็นการตอบสนองความตຌองการลูกคຌาทีไคาดการณ์เวຌทัๅงนอกละ฿นฤดูกาล 
โี ป็นการรักษาการผลิต฿หຌมีอัตราคงทีไละสมไ าสมอ พืไอรักษาระดับการจຌางงานละการ฿ชຌ

ครืไองจักร฿หຌสมไ าสมอ 
ใี ป็นการปງองกันการขาดคลนสินคຌาส าหรับผลิตหรือจ าหนาย ละสามารถตอบสนอง 

ความตຌองการของลูกคຌาเดຌทันวลาหากมีค าสัไงซืๅอพิไมอยางกะทันหัน 
ไี ท า฿หຌกระบวนการผลิตสามารถด านินตอเดຌอยางราบรืไน เมมีการหยุดชะงัก  
ทฤษฎีวงจรคลังสินคຌา วงจรคลังสินคຌาประกอบดຌวย 5 ขัๅนตอน เดຌกการพิไม (Adding) การสัไงซืๅอ 

(Ordering) การเดຌรับ (Receiving) การกใบรักษา (Maintenance) ละ การขาย (Selling) กรณีมีสินคຌา 
คงคลังมากกินเป จะท า฿หຌธุรกิจมีตຌนทุนจัดกใบสินคຌาทีไสูง สินคຌาอาจสืไอมสภาพ หมดอายุ หรือสูญหาย 
นอกจากนีๅ  ยังกิดคาสียอกาส฿นการน างินทีไจมอยูกับสินคຌาคงคลังนีๅ เป฿ชຌประยชน์฿นดຌานอืไน โ  
฿นทางกลับกัน ถຌาธุรกิจมีสินคຌาคงคลังนຌอยกินเป กใอาจประสบการขาดคลนสินคຌาหรือวัตถุดิบ ท า฿หຌสูญสีย
อกาส฿นการขายสินคຌากลูกคຌา ป็นการปຂดชอง฿หຌกคูขงขัน ละอาจท า฿หຌสูญสียลูกคຌา฿นทีไสุด ดังนัๅน  
จึงป็นหนຌาทีไของผูຌประกอบการ฿นการจัดการสินคຌาคงคลัง฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสม เมมากหรือเมนຌอย
จนกินเป พราะการลงทุน฿นสินคຌาคงคลังตຌอง฿ชຌงินจ านวนมาก อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของธุรกิจเดຌ 
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ผนภาพทีไ โ-ไ วงจรคลังสินคຌา (Inventory Cycle) 
 

 
 

ความสัมพันธ์ของสินคຌาคงคลังกับวัฎจักรธุรกิจ 

การลงทุน฿นสินคຌาคงคลังมีลักษณะป็นวัฏจักรละปลีไยนปลงอยางรวดรใว ดยจะขึๅนอยูกับปริมาณ
สินคຌาทีไผลิตละยอดขายป็นส าคัญ จากผลการศึกษาละวิจัยสวน฿หญ พบวา สินคຌาคงคลังจัดป็นปัจจัยหนึไง
ของดัชนี฿นการชีๅวัดภาวะศรษฐกิจ ถຌาสินคຌาคงคลังหลือจ านวนนຌอย จะน าเปสูการผลิตสินคຌาพิไมติม  
ท า฿หຌมีการจຌางงานพิไมขึๅน อยางเรกใตาม มืไอผลิตสินคຌา฿นจ านวนทีไมากขึๅนรืไอย โ ท า฿หຌมีสินคຌาคงคลังสะสม
มากกินเป ผูຌประกอบการจึงตຌองลดการผลิตลง การผลิตสินคຌาคงคลังจึงมีลักษณะป็นวงจรหรือวัฏจักร 
(Cycle) ทีไมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรธุรกิจ 
 
โ.6 นยบายการงิน (Monetary Policy) ละทฤษฎีปริมาณงิน (Monetary Theory) 

นยบายการงินถือป็นนยบายทีไส าคัญ฿นการดูลสถียรภาพทางศรษฐกิจของประทศหรือ 
อาจกลาวเดຌวาป็นนยบายทีไ฿ชຌ฿นการบริหารศรษฐกิจดยรวมของประทศ ดยมีปງาหมายสูงสุด คือ  
การสนับสนุน฿หຌศรษฐกิจมีการติบตอยางตอนืไอง฿นระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ   

ความหมายของนยบายการงิน นยบายการงิน หมายถึง ครืไองมือทางการงินทีไธนาคารกลาง
พัฒนาขึๅนพืไอ฿ชຌ฿นการควบคุมดูลปริมาณงินละทิศทางของอัตราดอกบีๅย฿หຌบรรลุปງาหมายการขยายตัว
ทางศรษฐกิจอยางมีสถียรภาพ ดยการด านินนยบายการงินสามารถบงออกเดຌ โ ลักษณะ คือ นยบาย
การงินบบขຌมงวด ิRestrictive Monetary Policyี ซึไงจะมีการ฿ชຌครืไองมือตาง โ ทางการงินพืไอท า฿หຌ
ปริมาณงินลดนຌอยลง มัก฿ชຌกับระบบศรษฐกิจทีไกิดปัญหาสภาวะงินฟງอ พราะประชาชนมักมีการ฿ชຌจาย
กินตัว ท า฿หຌราคาสินคຌาพิไมขึๅนอยางตอนืไอง สวนอีกลักษณะหนึไง คือ นยบายการงินบบผอนคลาย  
ิEasy Monetary Policyี ป็นลักษณะของนยบายการงินทีไ ชวยกระตุຌนศรษฐกิจ฿หຌมีการฟ้นตัว 
ดย฿ชຌครืไองมือตาง โ ทางการงิน ท า฿หຌปริมาณงินมีจ านวนมากขึๅน มัก฿ชຌ฿นภาวะศรษฐกิจซบซา  
ดยการตัดสิน฿จกีไยวกับการลือก฿ชຌนยบายการงิน฿นลักษณะตาง โ จะขึๅนอยูกับความหมาะสมของภาวะ
ศรษฐกิจละการงินของประทศ฿นขณะนัๅนป็นส าคัญ  
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ป้าหมายของนยบายการงิน การด านินนยบายการงินมีปງาหมายหลัก ๆ ประการ เดຌก 
แี การรักษาสถียรภาพของระดับราคาสินคຌา การทีไจะรักษาสถียรภาพของระดับราคาสินคຌาเวຌเดຌนัๅน 

ระบบศรษฐกิจตຌองมีปริมาณงินขยายตัว฿นอัตราทีไหมาะสมละพียงพอ฿นการรองรับการขยายตัว  
ของผลผลิต฿นระยะยาว ซึไงระดับราคาสินคຌาตຌองเมกิดการปลีไยนปลงทีไสูงขึๅนอยางตอนืไองจนกอ฿หຌกิด
ภาวะงินฟງอ หรือเมกิดการปลีไยนปลงดยลดลงอยางตอนืไองจนกอ฿หຌกิดภาวะงินฝด 

โี การจຌางงานตใมทีไ การจຌางงานตใมทีไป็นจุดมุงหมายทีไส าคัญอยางหนึไง฿นการพัฒนาศรษฐกิจ 
ของประทศ การวางงาน฿นระดับสูงป็นระยะวลานานจะกอ฿หຌกิดผลสีย฿นทางศรษฐกิจละทางสังคม 
ดยฉพาะปัญหาความอดอยากละปัญหาอาชญากรรม 

ใี การรักษาความจริญติบตทางศรษฐกิจ การ฿ชຌนยบายการงินพืไอรักษาความจริญติบต 
ทางศรษฐกิจ กอ฿หຌกิดการขยายตัวของศักยภาพ฿นการผลิตสินคຌาละบริการของประทศอยางตอนืไอง  
฿นระยะยาว ดยประทศตຌองมีความสามารถ฿นการผลิตสินคຌาละบริการพืไอสนองความตຌองการ  
ของประชาชนเดຌตลอด พืไอ฿หຌประชาชนภาย฿นประทศนัๅน โ มีสินคຌาละบริการ฿ชຌอยางพียงพอ 

ไี ความสมดุล฿นดุลการช าระงิน การขาดดุลหรือการกินดุลการช าระงินอยางรุนรง มีผลกระทบ
ตองินส ารองระหวางประทศ ซึไงจะสงผลท า฿หຌคางินของประทศขาดสถียรภาพ ดยนยบายการงิน 
จะมีบทบาท฿นการรักษาคาภายนอกของงินของประทศ ละชวยท า฿หຌระดับอัตราดอกบีๅยภาย฿นประทศ 
เมตกตางเปจากระดับอัตราดอกบีๅยของตางประทศมากจนกินเป  พืไอป็นการปງองกันการเหลขຌา 
ของงินทุนจากตางประทศละการเหลออกของงินทุนภาย฿นประทศ 

5ี การรักษาสถียรภาพของอัตราดอกบีๅย ระดับอัตราดอกบีๅยตຌองเมกิดการปลีไยนปลงผันผวน
มากจนกินเปจนกอ฿หຌกิดผลกระทบตอปริมาณงินภาย฿นประทศ ซึไงระดับอัตราดอกบีๅยทีไหมาะสม 
ป็นระดับอัตราดอกบีๅยทีไเมสูงหรือตไ าจนกินเปจนป็นสาหตุ฿หຌกิดภาวะงินฟງอหรือภาวะงินฝดทีไรุนรง 

ๆี การรักษาสถียรภาพของตลาดการงิน นืไองจากการขึๅนลงของอัตราดอกบีๅยท า฿หຌกิดความเม
นนอนส าหรับสถาบันการงิน ถຌาอัตราดอกบีๅยมีนวนຌมพิไมขึๅนมากจะท า฿หຌกิดปัญหากสถาบันการงิน  
฿นตลาดการงิน นืไองจากจะท า฿หຌการระดมงินทุนของสถาบันการงินมีตຌนทุนทีไสูงกินเป 

ครืไองมือการควบคุมปริมาณงินดยทัไวเป ประกอบดຌวย แี การซืๅอขายหลักทรัพย์ ิOpen Market 
Operation) พืไอควบคุมปริมาณงินสดส ารองของธนาคารพาณิชย์ โี อัตรารับซืๅอชวงลด ิRediscount Rate) 
หมายถึง ดอกบีๅยงินกูຌทีไธนาคารกลางคิดอากับธนาคารพาณิชย์มืไอธนาคารพาณิชย์น าอกสารทางการงิน  
ทีไธนาคารพาณิชย์รับซืๅอลดเวຌ (Discounting) เปขายลดตอ฿หຌกับธนาคารพาณิชย์อีกทอดหนึไง ใี อัตรา
ดอกบีๅยมาตรฐาน ิBank Rate) คือ อัตราดอกบีๅยงินกูຌทีไธนาคารกลางคิดอากับธนาคารพาณิชย์ ดยปกติ
ป็นการกูຌยืมดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลคๅ าประกัน ละ ไี อัตรางินสดส ารองตามกฎหมาย ิLegal Reserve 
Requirement) ธนาคารกลางสามารถ฿ชຌวิธีพิไมหรือลดอัตรางินสดส ารองตามกฎหมายป็นครืไองมือ 
ทางการงินอยางหนึไง฿นการควบคุมปริมาณงินละสินชืไอ 

ความสัมพันธ์ของทฤษฎีปริมาณงินกับวัฎจักรธุรกิจ ถຌาธนาคารหงประทศเทยหรือธนาคารกลาง
หในวา฿นระบบศรษฐกิจมีปริมาณงินทีไมากกินเป ธนาคารกลางกใจะด านินนยบายหรือมาตรการตาง โ  
พืไอลดปริมาณงินลง ท า฿หຌศรษฐกิจกิดการชะลอตัว (Slump) ลง ฿นทางกลับกัน ถຌาธนาคารกลางหในวา
ปริมาณงิน฿นระบบศรษฐกิจมีนຌอยกินเป กใจะพยายามอัดฉีดงินขຌาระบบ ท า฿หຌศรษฐกิจฟ้นตัวละ
ขยายตัว (Boom) กิดป็นวัฏจักรทีไปลีไยนปลง฿นตละชวงวลา นอกจากนีๅ  การขยายตัวหรือหดตัว 
ของปริมาณงินยังสามารถบงบอกถึงภาวะศรษฐกิจ฿นวลานัๅน โ เดຌ หในเดຌจากการทีไหนวยงานตาง โ ชน 
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กระทรวงพาณิชย์ เดຌ฿ชຌการพิไมหรือลดของปริมาณงินทัๅงความหมายอยางคบละกวຌาง฿นการจัดท าดัชนีชีๅน า
วัฎจักรธุรกิจ฿นระยะสัๅนละยาว 

฿นชวงทีไศรษฐกิจขยายตัว มีปริมาณงิน฿นระบบมาก ประชาชนจะหันมาจับจาย฿ชຌสอยกันมากขึๅน 
ธุรกิจจึงมีรายรับมาก฿นชวงนีๅ ฿นทางกลับกัน ฿นชวงทีไศรษฐกิจหดตัว มีประมาณงิน฿นระบบนຌอย ประชาชน
จึงเมอยาก฿ชຌจาย ธุรกิจจึงมีรายรับทีไลดลง ธนาคารกลางจึงตຌอง฿ชຌนยบายการงิน฿นการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅน 
ดังนัๅน ทฤษฎีปริมาณงินละวัฏจักรธุรกิจจึงมีความสัมพันธ์กันอยางเมสามารถหลีกลีไยงเดຌ 
 
โ.็ ทฤษฎีดຌานจิตวิทยาของวัฏจักรธุรกิจ (Psychological Theories of the Business Cycle) 

Arthur C. Pigon นักศรษฐศาสตร์ดຌานจิตวิทยา ชืไอวาปัจจัยทีไป็นสาหตุของการปลีไยนปลง 
ทางศรษฐกิจ คือ 1) การปลีไยนปลงของผลผลิตทางการกษตร 2) การปลีไยนปลงของอัตราการลงทุน  
3) การคຌนพบทรัพยากร฿หม โ 4) การตຌตอบทางอุตสาหกรรม ละ 5) การปลีไยนปลงของรสนิยมผูຌบริภค 
ดย 3 ปัจจัยรกจะมีผลตอการพิไมขึๅนหรือลดลงของอุปทานรงงาน หในเดຌจากตัวอยางของการปลีไยนปลง
ผลผลิตทางการกษตรซึไงป็นตัวกระตุຌนหรือขัดขวางกิจกรรมทางธุรกิจ พราะการพิไมขึๅนของผลผลิต  
จะสงสริมการขยายตัวของธุรกิจ ฿นขณะทีไการลดลงของผลผลิตจะน าเปสูการหดตัวของศรษฐกิจ  
ถຌามีการพิไมขึๅนของผลผลิตสินคຌากษตรละอุปสงค์ของสินคຌากษตรพิไมขึๅน อุปสงค์ตอสินคຌาดยรวม 
กใจะพิไมขึๅน กษตรกรจึงมีงิน฿นการจับจาย฿ชຌสอยมากขึๅน ท า฿หຌธุรกิจขายสินคຌาเดຌพิไมขึๅนละมีการผลิตสินคຌา
กษตรพิไมขึๅน ฿นทางกลับกัน หากผลผลิตทางการกษตรลดลงกใจะสงผล฿นทางตรงขຌาม การปลีไยนปลง
ดังกลาวน าเปสูการผันผวนของภาวะศรษฐกิจ 

ส าหรับ 2 ปัจจัยทีไหลือ คือ การตຌตอบทางอุตสาหกรรม ละการปลีไยนปลงของรสนิยมผูຌบริภค 
เมเดຌถูกพิจารณาวาป็นปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌกิดความผันผวนทางศรษฐกิจ นืไองจากปัจจัยทัๅงสองป็นปัจจัย
ภายนอก มຌวาการตຌตอบทางอุตสาหกรรมจะสามารถน าเปสูการถดถอยทางศรษฐกิจเดຌกใตาม 

อยางเรกใตาม มืไอปัจจัยหลานีๅปลีไยนปลง จะกอ฿หຌกิดผลเดຌ 2 รูปบบ คือ ผลดยตรง (Direct 
Effect) ของการปลีไยนปลง ละผลทางอຌอม (Indirect Effect) ของการปลีไยนปลงซึไงกิดจากปฏิกิริยา
ตอบสนองของนักธุรกิจ ตการตอบสนองหลานัๅนอาจเมสอดคลຌองกับความจริงสมอเป นืไองจากนักธุรกิจ
อาจประมินสถานการณ์คลาดคลืไอนจาก 2 สาหตุ คือ แี ความผิดพลาดทีไกิดจากความสามารถ฿นการ
พยากรณ์ของนักธุรกิจ (the Capacity of Business Forecasters) ละ โี ความผิดพลาดทีไ กิดจาก
ความสามารถ฿นการขຌาถึงขຌอมูล (the Accessibility of Information) ฿นระบบศรษฐกิจปัจจุบัน  
การพยากรณ์ละการผลิตมีความสัมพันธ์กันอยางมาก การพยากรณ์ทีไคลาดคลืไอนอาจมีสาหตุจาก  
ความเมสมบูรณ์ของขຌอมูล ผูຌผลิตอาจมีการประมาณการทีไสูงกินเป (Overestimate) กีไยวกับปริมาณละ
ราคาสินคຌาทีไตຌองการขาย฿นชวงทีไศรษฐกิจขยายตัว ละจะประมาณการตไ ากินเป (Underestimate) 
กีไยวกับปริมาณละราคาสินคຌาทีไตຌองการขาย฿นชวงศรษฐกิจถดถอย ฿นขณะทีไมืไอมอง฿นงนักธุรกิจหรือ
ผูຌประกอบการผูຌประกอบการมักประมาณการตไ ากินเป฿นดຌานตຌนทุนการผลิต฿นชวงศรษฐกิจขยายตัว ละ
ประมาณการสูงกินเป฿นดຌานตຌนทุนการผลิต฿นชวงศรษฐกิจตกตไ า นอกจากนีๅ การเรຌพรมดนของตลาด 
฿นลกปัจจุบันท า฿หຌการประมินอุปสงค์ละอุปทานทีไถูกตຌองป็นเปเดຌยาก 

ถึงมຌวาทฤษฎีชิงจิตวิทยาเดຌนຌนความส าคัญของปัจจัยชิงจิตวิทยาป็นหลัก ตปัจจัยหลานีๅสามารถ
฿ชຌอธิบายวัฏจักรศรษฐกิจเดຌ ชน ฿นดຌานการลงทุนละการสรຌางสินชืไอของธนาคาร ทฤษฎีชิงจิตวิทยา 
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เดຌอธิบายถึงการมอง฿นงดี (Error of Optimism) ทีไสามารถน าเปสูการมอง฿นงรຌาย (Error of Pessimism) 
ลຌววกกลับสูการมอง฿นงดีอีกครัๅง กลาวคือ ขณะทีไธนาคารก าลังขยายสินชืไอ ปริมาณงินหมุนวียน 
เดຌพิไมขึๅน อ านาจซืๅอของคนจึงพิไมขึๅน ท า฿หຌอุปสงค์ตอสินคຌาดยรวมพิไมขึๅนตาม น าเปสูการขาดคลนสินคຌา 
ราคาสินคຌาจึงสูงขึๅน นักธุรกิจมองวาศรษฐกิจก าลังขยายตัว ซึไงป็นการมอง฿นงดี ตมืไอผลผลิต ริไมออกสู
ตลาด การขยายตัวกลับริไมชะลอลง มืไอนักธุรกิจรูຌวามุมมองผิดพลาด จึงลดการผลิตลง ธุรกิจจึงริไมถดถอย 
฿นกรณีนีๅการผิดพลาดของการมอง฿นงดีน าเปสูการผิดพลาดของการมอง฿นงรຌ าย มืไอความผิดพลาดของ
การมอง฿นงรຌายขยายตัว การ฿ชຌจายจึงลดลงอยางตอนืไอง กิดอุปทานของสินคຌาพืไอการบริภคทีไมากกินเป  
กอปรกับผูຌผลิตมีการประมาณคาตไ ากินเปกีไยวกับอุปสงค์ตอสินคຌาของตน การผลิตจึงลดลงรืไอย โ จนกระทัไง
ศรษฐกิจถดถอยอยางรุนรง ความผิดพลาดจากการมอง฿นงรຌายจึงริไมบรรทาลง ศรษฐกิจจึงริไมฟ้นตัว฿หม 
น าเปสูความผิดพลาดของการมอง฿นงดีอยางป็นวัฏจักรอีกครัๅง 

อยางเรกใตาม ทฤษฎีทางจิตวิทยาเมสามารถอธิบายวัฎจักรทางศรษฐกิจเดຌทัๅงหมด ดยสามารถ
อธิบายเดຌฉพาะการขยายตัวละหดตัวทางศรษฐกิจทานัๅน ตตัวปรทางจิตวิทยาเม฿ชตัวปรหลัก  
฿นการก าหนดวัฏจักรศรษฐกิจหรือธุรกิจ 
 

3. ทิศทางของผนปฏิบัติการสงสริม SME ภาย฿ตຌประชาคมอาซียน 

฿นสวนนีๅป็นพียงการน าสนอประดในทีไสงผลตอการจัดท าผนปฏิบัติการสงสริม SME ของเทย 
มืไอขຌาสูประชาคมอาซียน ดยมีประดในทีไพิจารณา โ ประดในหลัก เดຌก ประดในทีไหนึไง คือ ความสามารถ
฿นการขงขัน ละประดในทีไสอง คือ ความรวมมือภาย฿ตຌกรอบขຌอตกลง ส าหรับประดในทีไหนึไง มืไอประทศเทย
ป็นสวนหนึไง฿นประชาคมอาซียน ท า฿หຌการน าขຌา-สงออกสินคຌาป็นเปดຌวยความสะดวกขึๅน ตดຌวยตຌนทุน 
ทีไตกตางกันท า฿หຌราคาสินคຌาซึไงป็นผลิตภัณฑ์ประภทดียวกัน฿นตละประทศมีราคาตกตางกัน การขຌามา
ท าตลาดของสินคຌาละบริการทีไมีราคาตไ ากวาสินคຌา฿นประทศ อาจจะสงผลตอธุรกิจ SME หรือผูຌประกอบการ
กลุมอืไน โ นอกจากนัๅน ฿นดຌานของการลงทุนทัๅงทางตรง ิDirect Inิestmentี ละทางอຌอม ิIndirect 
inิestmentี ตຌนทุน฿นดຌานคารง ิLabour costี ละอัตราดอกบีๅย ิInterest Rateี มีบทบาทส าคัญ 
อยางมาก฿นการตัดสิน฿จลือกประทศทีไจะลงทุน หรือฐานการผลิตสินคຌา การปรียบทียบ อัตราคารงขัๅนตไ า 
ละอัตราดอกบีๅยของตละประทศ จึงป็นการบงชีๅ฿หຌ หในถึงนวนຌมผลกระทบจากการรวมกลุม 
ทางศรษฐกิจ ิพิจารณาตารางทีไ โ-แี 
 

ตารางทีไ โ-แ สดงคารงขัๅนตไ า ิบาที ตอดือน ละอัตราดอกบีๅย ิรຌอยละี  
ของตละประทศ฿นกลุมอาซียน 

Country THA BRN CAM IND LAO MMR MYS PHL SGP VNM 

Wages 
ิBath/monthี ุ้เเเ 55ุเเเ โุแเเ 5ุเเเ โุ5เเ แุ็เเ ุ้เเเ ุ้เเเ โุ่ๆเเ โุ้เเ 

Interest rate แ.5 5.5 แ.ไโ ็.5 ไ.5 แเ.เ ใ.โ5 ไ.เ เ.็โ ๆ.5 

หมายหตุ แ. Wage = คารงขัๅนตไ า Interest rate = อัตราดอกบีๅยนยบาย 
             โ. THA = เทย BRN = บรูเน ดารุสซาลาม CAM = กัมพูชา IND = อินดนีซีย LAO = สาธารณรัฐประชาธิปเตย 
ประชาชนลาว MMR = มียนมาร์ MYS = มาลซีย PHL = ฟຂลิปຂนส์ SGP = สิงคปร ”NM = วียดนาม 

ทีไมา: ิคารงี http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=13990103161 
       ิอัตราดอกบีๅยี http://www.tradingeconomics.com/ 
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จากตารางทีไ โ-แ สดง฿หຌหในวา (1) ประทศพืไอนบຌานทีไมีพรมดนติดกับประทศเทย อาทิ 
วียดนาม ลาว มียนมาร์ ละกัมพูชา ลຌวนลຌวตมีคารงถูกกวาเทย จึงมีความป็นเปเดຌทีไนักลงทุนสวน฿หญ
จะยຌายฐานการผลิตเปตัๅงยังประทศดังกลาว พืไอป็นการลดตຌนทุน ละ (2) ฿นขณะทีไประทศทีไมีคารงสูง 
ชน สิงคปร์ หรือ บรูเนดารุสซาลามตางกใป็นหลงดึงดูดรงงานมีฝมือจากประทศเทยเปท างาน฿นประทศ
ดังกลาว จากทัๅง โ กรณีตัวอยางขຌางตຌน ประทศเทยมีความจ าป็นอยางมาก ทีไจะตຌองพัฒนารงงานทีไมีฝมือ
฿หຌมีปริมาณละคุณภาพพิไมขึๅน พิไมปริมาณผูຌประกอบการ SME ฿หຌมากขึๅนพืไอสรຌางงาน อันจะรองรับ
รงงานทีไอาจจะประสบปัญหาวางงานอันนืไองมาจากการยຌายฐานก าลังการผลิตจากประทศเทยเปประทศ
พืไอนบຌาน นอกจากนัๅน มืไอพิจารณาอัตราดอกบีๅยซึไงสะทຌอนถึงมใดงินทีไเดຌรับพิไมขึๅนจากการลงทุน ประทศ
เทยยังมีอัตราตຌนทุนดอกบีๅยสูงกวา฿นหลายประทศ ชน พมา วียดนาม ละลาว ความนาจะป็นทีไประทศ
เทยจะเม฿ชประทศปງาหมาย฿นการลงทุนกใดนชัดขึๅน ดังนัๅน การจะขับคลืไอนประทศดยอาศัยการลงทุน 
จากตางประทศอาจจะประสบผลสัมฤทธิ์เมมากนักมืไอทียบกับ฿นอดีต อยางเรกใตาม การวิคราะห์
สภาพวดลຌอมการขงขัน฿นภูมิภาคอาจจะตຌองพิจารณาถึงทรัพยากรอยางอืไน ชน ประภทสินคຌา หรือตຌนทุน
วัตถุดิบป็นปัจจัยรวม ซึไงขຌอมูล฿นขณะท ารายงานชิๅนนีๅยังเมอืๅอตอการวิคราะห์ดังกลาว 

฿นสวนของประดในทีไสอง ส าหรับการสงสริม SME ฿นระดับขตประชาคมอาซียน พบวา ฿นระดับ
ประชาคมอาซียนการสงสริมเมพียงครอบคลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตยังครอบคลุมขนาดยอย
อีกดຌวย ิMicro Small and Medium Enterprisesุ MSMEี ดยมีวิสัยทัศน์ของการสงสริมคือ การท า฿หຌ 
MSME มีนวัตกรรมละศักยภาพ฿นการขงขันระดับลก ิGlobally Competitiิe and Innoิatiิes 
MSMEี พืไอ฿หຌวิสัยทัศน์ทีไตัๅงเวຌลุลวง ทางประชาคมอาซียนมีปງาหมายชิงกลยุทธ์ดังสดง฿นผนภาพทีไ โ-5 
 

ผนภาพทีไ โ-5 ป้าหมายชิงกลยุทธ์ละผลลัพธ์ทีไตຌองการ ิป้าประสงค์ี 
 

 
ทีไมา: ASEAN Strategic action plan for SME deิelopment โเแ6 – โเโ5 
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จากผนภาพทีไ โ-5 ปງาหมายชิงกลยุทธ์ทีไอาซียนก าลังด านินการอยูประกอบเปดຌวยปງาประสงค์ 
ิDesired Outcomesี 5 ประการ ซึไงลຌวนลຌวตป็นปัจจัย฿นการสงสริม MSME ฿นภูมิภาคอาซียน  
ทัๅงทางดຌานการจัดหางินทุน สริมสรຌางผูຌประกอบการ การขຌาถึงตลาด สภาพวดลຌอมทางนยบาย  
ละกฎหมาย รวมทัๅงดຌานทคนลยีละนวัตกรรม ประทศเทยป็นหนึไง฿นประทศ฿นประชาคมอาซียน 
จึงเดຌรับมอบหมาย฿หຌด านินบทบาท฿นการป็นผูຌน าการริริไม หรือรวมมือกับประทศอืไน โ ฿นกลุมประชาคม
พืไอการสงสริม MSME ตามผนปฏิบัติการ฿นระดับปງาหมายชิงกลยุทธ์ ภาย฿นระยะวลาทีไตกลงกันเวຌ  
ดยปງาประสงค์ คือ (1) การสงสริมผลิตภาพ ทคนลยี ละนวัตกรรม ละ (2) พิไมการขຌาถึงตลาด 
ละการคຌาระหวางประทศ 

การป็นผูຌริริไม หรือกนกลาง฿นการปฏิบัติงานสงสริมทัๅง โ ปງาประสงค์นัๅน ป็นสิไงทีไป็นประยชน์
กับประทศเทยอยางมาก พราะป็น โ มิติดียวกันกับปัญหาทีไประทศเทยผชิญอยู นัไนคือ  การพัฒนาดຌาน
ทคนลยี ละนวัตกรรม พืไอปลีไยนรูปบบการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ ละการพิไมปริมาณ
ผูຌประกอบการ MSME สงออก ดยปງาประสงค์รกประทศเทยจะด านินการรวมกับประทศวียดนาม 
฿นขณะทีไปງาประสงค์ทีไสองประทศเทยจะรวมมือกับประทศสิงคปร์ 
 

4. งานการศึกษากีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 
 

การทบทวนวรรณกรรมงานศึกษาทีไกีไยวขຌองกับปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ 
SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ พืไอ฿ชຌ฿นการก าหนดสมมติฐานความสัมพันธ์฿นชิงทีไป็นหตุป็นผล 
ของตัวปร พบวา งานศึกษาของ Chittithaworn, Islam, Keawchana ละ Yusuf (2011) ทีไท าการศึกษา
ปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ฿นประทศเทย (Factors Affecting 
Business Success of Small & Medium Enterprises (SME) in Thailand) งานศึกษาของ Jasra, Khan, 
Hunjra, Rehman ละ Azam (โเแแี ทีไท าการศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจ 
ของผูຌประกอบการ SME ฿นประทศปากีสถาน (Determinants of Business Success of Small and 
Medium Enterprises) ละงานศึกษาของ Chowdhury, Alamละ Arif (โเแใี ทีไท าการศึกษาปัจจัยทีไมีผล
ตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ฿นประทศบังกลาทศ (Success Factors of 
Enterprises of Small and Medium Sized Enterprises: Evidence from Bangladesh) พ บ ว า 
งานการศึกษาดังกลาว ท าการศึกษาดยการกใบบบสอบถามจากผูຌประกอบการ SME ภาย฿นพืๅนทีไปງาหมาย
ของตละงานศึกษา ดยก าหนด฿หຌรูปบบของบบจ าลองป็นบบจ าลองชิงซຌอน (Multiple Equation 
Model)  

ดยมีตัวปรตามของบบจ าลองป็นการรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ SME ซึไงมีลักษณะ 
มาตรวัดบบลิคิร์ท (Likert Scale) ทีไมีการ฿หຌคะนนค าตอบบบ 5 ระดับ เดຌก 

5 ิหในดຌวยมากทีไสุดวาประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
4 ิหในดຌวยมากกวาประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
3 ิหในดຌวยปานกลางวาประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
2 ิหในดຌวยนຌอยวาประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี ละ  
1 ิหในดຌวยนຌอยทีไสุดวาประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
 

หนຌาทีไ 2 - 18 

ดยรายละอียดของตัวปรตຌนซึไงมีลักษณะมาตรวัดบบลิคิร์ท ิLikert Scale) ทีไมีการ฿หຌคะนน
ค าตอบบบ 5 ระดับ เดຌก  

5 ิหในดຌวยมากทีไสุดวามีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
ไ ิหในดຌวยมากกวามีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
ใ ิหในดຌวยปานกลางวามีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
โ ิหในดຌวยนຌอยวามีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี ละ  
แ ิหในดຌวยนຌอยทีไสุดวามีผลตอความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจี  
ผลการศึกษาปรากฎตามตารางทีไ โ-โ ดังนีๅ 
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ตารางทีไ โ-โ ผลการศึกษางานศึกษาทีไกีไยวขຌอง 
 

ชืไอรืไอง ตัวปรตาม ตัวปรตຌน R-Square บบจ าลอง 

Factors Affecting Business Success of Small & Medium 
Enterprises (SMEs) in Thailand (2011) 

การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME 

- ลักษณะนสิัยของผูຌประกอบการ SME (+)** 
- การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ (-) 

- ผลิตภณัฑ์ ิ-ี 
- ลักษณะของผูຌบริภคละตลาด (+)*** 

- รูปบบของการด านินธุรกจิ (+)** 
- หลงงินทุน  (-)** 

- กลยุทธ์฿นการด านินธรุกิจ ิ-ี 
- สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กร  (+)*** 

0.53 
บบจ าลองชิงซຌอน 

(Multiple Equation Model) 

Determinations of Business Success of Small and 
Medium Enterprises (2011) 

การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME 

- หลงงินทุน ิืีึึึ 
- กลยุทธ์ทางการตลาด ิืีึึึ 

- ระดับทคนลยี ิืีึึึ 
- การสนับสนุนของภาครัฐ ิืีึึึ 

- การขຌาถึงหลงขຌอมูล ิืีึึ 
- การวางผนทางธุรกิจ ิืีึึึ 

- ทักษะของผูຌประกอบการ ิืีึึึ 

0.45 
บบจ าลองชิงซຌอน 

(Multiple Equation Model) 

Success Factors of Entrepreneurs of Small and Medium 
Sized Enterprises: Evidence from Bangladesh (2013) 

การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME 

- การตลาด ิืีึึ 
- ระดับทคนลยี ิืี 

- การขຌาถึงหลงทุน ิืีึึึ 
- ครงสรຌางพืๅนฐาน ิืีึึ 

- การสนับสนุนของภาครัฐ ิ-ี 
- การมือง ิืีึึึ 

- การขຌาถึงหลงขຌอมูล ิ-ี 

0.40 
(Adjusted 
 R-Square) 

บบจ าลองชิงซຌอน 
(Multiple Equation Model) 

หมายหตุ: 1)** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 ละ *** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 99 
  2) (+) หมายถึง ตัวปรตຌนมีความสัมพันธ์฿นทิศทางดียวกันกับตัวปรตาม฿นบบจ าลอง ละ (-) หมายถึง ตัวปรตຌนมีความสัมพันธ์฿นทิศทางตรงขຌามกับตัวปรตาม฿นบบจ าลอง 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 
 

หนຌาทีไ 2 - 20 

นอกจากนัๅน  ยั งมี งานศึกษาของ Bowale ละ Ilesanmi (2014) ทีไท าการศึกษาปัจจัยทีไมี 
ผลตอความสามารถ฿นการพิไมระดับการจຌางงานของผูຌประกอบการ SME ฿นประทศเนจีรีย (Determinants 
of Factors Influencing Capacity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Employment 
Creation in Lagos State, Nigeria) ดย฿ชຌบบจ าลองพรบิท (Probit Model) ซึไงมีลักษณะตัวปรตามของ
บบจ าลองป็นตัวปรบบเมตอนืไอง (Discrete Variable) ทีไมีคาทากับ 0 หรือ 1 ทานัๅน ดยจะมีคา
ทากับ 1 มืไอผูຌประกอบการ SMEอมีความนาจะป็น฿นการท าผลก าเรอยู฿นระดับทีไสูง ละมีคาทากับ 0  
฿นกรณีอืไน โ ทัๅงนีๅ  ฿นงานศึกษาดังกลาวนีๅสะทຌอนความสามารถ฿นการพิไมระดับการจຌางงานของ
ผูຌประกอบการ SME จากความสามารถ฿นการท าผลก าเรของผูຌประกอบการ SME ฿นสวนของตัวปรตຌนทีไมี 
ผลตอความสามารถ฿นการพิไมระดับการจຌางงานของผูຌประกอบการ SME คือ ระยะวลา฿นการด านินธุรกิจ
ของผูຌประกอบการ SME ระดับการศึกษา ละหลงทีไมาของวัตถุดิบ ิป็นวัตถุดิบ฿นประทศหรือน าขຌามาจาก
ตางประทศี 

สุดทຌ ายงานศึ กษาของ  Margaretha ละ  Supartika (2016) ทีไ ท าการศึ กษาปั จจั ยทีไ มี ผล 
ตอความสามารถ฿นการท าก าเรของผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นตลาดหลักทรัพย์ของประทศอินดนีซีย 
(Factors Affecting Profitability of Small Medium Enterprises (SMEs) Firm Listed in Indonesia 
Stock Exchange) ดย฿ชຌบบจ าลองชิงซຌอน ิMultiple Equation Model) ทีไตัวปรตຌนละตัวปรตาม 
ของบบจ าลองมีลักษณะมาตรวัดบบระดับอัตราสวน (Ratio Scale) ดยตัวปรตามของบบจ าลอง 
คือ ผลตอบทนตอสินทรัพย์  (Return on Assets: ROA) ของธุรกิจ SME ซึไงสะทຌอนถึงความสามารถ 
฿นการท าก าเรของผูຌประกอบการ SME ดยมีตัวปรตຌนทีไมีผลตอผลตอบทนตอสินทรัพย์ของผูຌประกอบการ 
SME คือ ขนาดของธุรกิจ SME อัตราการจริญติบตของยอดขายของธุรกิจ SME ผลตอบทนตอสินทรัพย์
ของผูຌประกอบการ SME ฿นระยะวลากอนหนຌา ระดับการผลิตของธุรกิจ SME ละการมีครือขายธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ SME 
 

5. บทสรุป 
 

การทบทวนวรรณกรรมซึไงประกอบดຌวย 1) กระบวนการจัดท าผนปฏิบัติการ 2) นวคิดกีไยวกับ 
วัฏจักรธุรกิจ 3) ทิศทางของผนปฏิบัติการสงสริม SME ภาย฿ตຌประชาคมอาซียน ละ 4) งานการศึกษา
กีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ สามารถสรุปประดในทีไจะน าเป฿ชຌป็นกรอบนวคิด฿นการศึกษา 
ละก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย฿นบทถัดเปเดຌดังนีๅ 

ประดในทีไหนึไง คือ การตอบสนองตอวัฏจักรธุรกิจของผูຌประกอบการกิดจากความสามารถ 
฿นการพยากรณ์ละการขຌาถึงขຌอมูล นืไองจากปัจจัยทีไป็นตัวกระตุຌนวัฏจักรธุรกิจมีความหลากหลาย 
ละผูຌประกอบการเมสามารถควบคุมเดຌ อาทิ (1) การปลีไยนปลงของจ านวนประชากร ซึไงปัจจุบันกิดขึๅน 
ทัๅง฿นมิติของอุปทานรงงานทีไลดลงจากการป็นผูຌสูงอายุ สงผล฿หຌตลาดรงงานมีการขงขันมายิไงขึๅน ละมิติ
ของอุปสงค์ตอสินคຌาของผูຌสูงอายุทีไพิไมขึๅน อันจะน าเปสูการขยายตัวละหดตัวของภาวะศรษฐกิจซึไงขึๅนอยูกับ
ชวงของวัฏจักรธุรกิจ ณ ขณะนัๅน (2) การบริภคทีไตไ ากินเป฿นสภาวะทีไรายเดຌประชาชาติตไ า ผูຌบริภคจะลด
การบริภคละการออมเปพรຌอมกัน ตจะลดการออมมากกวาพืไอ฿หຌมีงินหมุนวียน฿นการด ารงชีวิตหรือ  
การประกอบธุรกิจ สงผล฿หຌมีการชะลอการลงทุน การจຌางงานลดลง ละท า฿หຌศรษฐกิจตกตไ าลงอยางตอนืไอง 
จนกระทัไงมืไอการบริภคคงทีไ ละมีการอนรายเดຌจากกลุมผูຌทีไมีการบริภคนຌอยซึไงมีรายเดຌ฿นรูปก าเรเปสูกลุม
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ผูຌทีไมีการบริภคสูงทีไมีรายเดຌ฿นรูปคาจຌาง ทิศทางของศรษฐกิจกใจะถึง จุดวกกลับขึๅนดຌานบน (Lower 
Turning Point)  ท า฿หຌกิดการลงทุน ศรษฐกิจจึงริไมขยายตัว (Expansion) อีกครัๅง ทัๅงนีๅ จากกรณีตัวอยาง
ปัจจัยทีไกระตุຌนวัฏจักรธุรกิจดังกลาว ทัๅงการปลีไยนปลงของประชากรละสภาวะการบริภคตไ ากินเปของ
สังคมนัๅน ผูຌประกอบการจะตຌองตอบสนองตอสถานการณ์ดังกลาวเมวาจะป็นทางตรง คือ การปรับปลีไยน
ปัจจัยการผลิต หรือ ทางอຌอม คือ การปรับปลีไยนผนธุรกิจ ซึไงจ าป็นตຌอง฿ชຌความสามารถ฿นการคาดการณ์
ภาวะศรษฐกิจละขຌาถึงขຌอมูลตาง โ ทีไกีไยวขຌองพืไอ฿ชຌ฿นการประมินละก าหนดผนกลยุทธ์ อยางเรกใตาม 
ประดในการคาดการณ์ละการขຌาถึงขຌอมูลป็นปัญหาส าคัญของผูຌประกอบการ SME ทีไยังเมมีสวนงานวิจัย 
฿นองค์กรทีไจะด านินการดังกลาว  

ประดในทีไสอง คือ นวัตกรรมถือป็นทางออกหนึไงของการปลีไยนผานจากภาวะศรษฐกิจตกตไ า
เปสูการฟื้นตัวของธุรกิจ นืไองจากคุณลักษณะส าคัญของนวัตกรรมประกอบดຌวย แี ความ฿หม (Novelty)  
โี ความคิดสรຌางสรรค์ทีไถูกพัฒนา (Inventive Steps) ละ ใี การกຌเขปัญหาฉพาะรืไอง (Solution to a 
Specific Problem) ซึไงจะถูกผลักดันทัๅงจากความตຌองการ฿นการด านินธุรกิจ฿หຌอยูรอดของผูຌประกอบการ  
ละการกຌเขปัญหาศรษฐกิจของภาครัฐ ดังนัๅน จังหวะวลาของการน านวัตกรรมมา฿ชຌสวน฿หญจะป็น  
ชวงภาวะศรษฐกิจถดถอย ดย฿นระยะยาวนวัตกรรมนัๅนจะเดຌรับการยอมรับ กิดการถายทอด หรือ
ลอกลียนบบอยางกวຌางขวาง กอ฿หຌกิดการลงทุน การผลิต ละการจຌางงานทีไพิไมมากขึๅน ต มืไอมาถึง 
จุดหนึไงทีไนวัตกรรมลຌาสมัย การผลิตละการลงทุนจะริไมลดลง ศรษฐกิจจึงซบซาลง จนกวาจะมีนวัตกรรม
฿หมกิดขึๅน ป็นเปตามวัฏจักรของธุรกิจ ดังนัๅน การพัฒนาพืไอสะสมหรือผลิตนวัตกรรมอยูตลอดวลา 
จึงถือป็นหลักประกันมืไอกิดภาวะศรษฐกิจถดถอยซึไงสามารถน ามา฿ชຌ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจละด ารง
ธุรกิจของผูຌประกอบการเดຌ นอกจากนีๅ  ยังป็นการด านินการทีไสอดคลຌองกับการสงสริม SME ฿นระดับขต
ประชาคมอาซียน ซึไงมีวิสัยทัศน์ของการสงสริม คือ การท า฿หຌ MSME มีนวัตกรรมละศักยภาพ 

฿นการขงขันระดับลก ิGlobally Competitiิe and Innoิatiิes MSMEี ดยมีนวทางการด านิน 
การ฿น 2 นวทาง เดຌก (1) การพัฒนาดຌานทคนลยี ละนวัตกรรม พืไอปลีไยนรูปบบการขับคลืไอน
ศรษฐกิจของประทศ ละ (2) การพิไมปริมาณผูຌประกอบการ MSME สงออก ดยปງาประสงค์รกประทศ
เทยจะด านินการรวมกับประทศวียดนาม ฿นขณะทีไปງาประสงค์ทีไสองประทศเทยจะรวมมือกับประทศ
สิงคปร์ 

ประดในทีไสาม คือ การระบุตัวปรของบบจ าลองทางศรษฐมิติ หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
ทีไอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวปรตຌนละตัวปรตามพืไอท าการศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 
ของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ดยอຌางอิงนวคิดวัฏจักรธุรกิจ (Business Life 
Cycle) ละการทบทวนวรรณกรรมงานศึกษาตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ดยมีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

1) นวคิดวัฏจักรธุรกิจ (Business Life Cycle) ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
จากการทบทวนนวคิดละทฤษฎีตาง โ ทีไกีไยวขຌอง วัฏจักรธุรกิจ (Business Life Cycle) 

สามารถบงออกป็น 3 ระยะ ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ดังนีๅ 
 ระยะทีไ 1: ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ (Start-up Stage) 
ป็นระยะทีไผูຌประกอบการเดຌริไมกอตัๅงธุรกิจละอยู฿นระยะทดสอบผนธุรกิจของตน ท า฿หຌมี

รายเดຌยังเมนนอน฿นชวงนีๅ ผูຌประกอบการจึงควรมีการวางผนงบประมาณอยางระมัดระวัง 
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 ระยะทีไ 2: ขัๅนติบต (Growth and Maturity Stage) 

ป็นระยะทีไยอดขายละลูกคຌาของธุรกิจริไมพิไมขึๅนละริไมมีการขงขันกับธุรกิจของ
ผูຌประกอบการอืไน โ ธุรกิจจึงริไมมีการจຌางรงงานพิไมขึๅน฿หຌสอดคลຌองกับจ านวนการผลิต บอยครัๅงทีไจຌาของ
ธุรกิจหรือผูຌประกอบการตຌองทบทวนผนธุรกิจละการงินของตนจนกระทัไงระยะวลาหนึไง ธุรกิจริไมอยูตัว  
มีการติบตคงทีไ ท า฿หຌผูຌประกอบการตຌองหาหนทาง฿หม฿นการปรับปรุงธุรกิจ ละสรຌางทางลือก฿หม โ  
฿นการชักจูงลูกคຌา 

 ระยะทีไ 3: ขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ (Turn around Stage) 

฿นระยะนีๅผูຌประกอบการอาจประสบกับปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ชน ยอดขายลดลง 
อยางตอนืไอง หรือเมมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม โ ท า฿หຌผูຌประกอบการเมสามารถลดตຌนทุน฿นการท าธุรกิจเดຌ 
ผูຌประกอบการจึงตຌองหาหนทางกຌเขปัญหาหากตຌองการประกอบธุรกิจตอเป ตถຌากຌเขเมเดຌกใอาจตัดสิน฿จ
ลิกท าธุรกิจหรือขายธุรกิจ฿หຌกผูຌอืไน 
 

ผนภาพทีไ โ-6 การบงวัฏจักรธุรกิจ (Business Life Cycle) ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
 

 
 

ส าหรับทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับนวคิดวัฏจักรธุรกิจมีหลายทฤษฎี ดยตละทฤษฎีจะสามารถอธิบาย 
เดຌถึงปัจจัยทีไท า฿หຌกิดวัฏจักรธุรกิจ การอธิบายปรากฏการณ์ของวัฏจักรธุรกิจดยทัไวเปตຌองอาศัย  
การสังคราะห์หลายทฤษฎีขຌาดຌวยกันซึไงตละทฤษฎีจะกีไยวขຌองกับตัวปร 3 ตัว เดຌก 

แี ชวงวลา (Time Lag) การกิดปรากฏการณ์ทางศรษฐกิจจะมีรืไองของวลามากีไยวขຌอง  
ดยระยะวลาจะป็นปัจจัยส าคัญทีไสดงถึงความรุนรงของวัฏจักรธุรกิจ 

โี ความสัมพันธ์ซึไงกันละกันระหวางธุรกิจ (Independency among the Firms) วัฏจักรธุรกิจ 
จะเมกิดขึๅนถຌาหนวยธุรกิจตละหนวยสามารถพึไงพาตนองเดຌ ซึไง฿นความป็นจริงหนวยธุรกิจตางตຌองพึไงพากัน
ละกัน ถຌาธุรกิจหนึไงมีการหดตัวหรือขยายตัว ธุรกิจอืไนทีไพึไงพิงกันกใจะหดตัวหรือขยายตัวชนดียวกัน 

ใี ความเมนนอน (Uncertainty) ป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึไงทีไท า฿หຌกิดวัฏจักรธุรกิจ ถຌาอนาคต
ป็นรืไองของความนนอน กลาวคือทุกหนวยธุรกิจอยู฿นดุลยภาพ วัฏจักรธุรกิจกใจะเมสามารถกิดขึๅนเดຌ 

จากนวคิดวัฏจักรธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ลละการทบทวนวรรณกรรมงานศึกษาตาง โ  
ทีไกีไยวขຌองการระบุตัวปรของบบจ าลองทางศรษฐมิติ ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ จะ฿ชຌตัวปรทีไมี

Business Life Cycle 

Growth  

and 

Maturity  

Turn 

around Start-up 
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ลักษณะมาตรวัดบบลิคิร์ท นืไองจากตัวปรลักษณะดังกลาวสามารถกใบขຌอมูลเดຌสะดวกละรวดรใว 
จากผูຌประกอบการ SME ทีไป็นประชากรทีไมีขนาด฿หญของการศึกษาครัๅงนีๅ นอกจากนัๅน การกใบขຌอมูล
ลักษณะนีๅจากบบสอบถามมีอกาสทีไจะเดຌรับค าตอบทีไตรงเปตรงมามากกวามืไอปรียบทียบกับตัวปรทีไมี
ลักษณะมาตรวัดบบระดับอัตราสวน ิRatio Scale) ดยมีตัวปรตามของบบจ าลองคือการรับรูຌความส ารใจ
ของผูຌประกอบการ SME ซึไงมีลักษณะมาตรวัดบบลิคิร์ท ทีไมีการ฿หຌคะนนค าตอบบบ 5 ระดับ ละตัวปร
ตຌนของบบจ าลองทีไยึดตามงานศึกษาของ Chittithaworn, Islam, Keawchana ละ Yusuf (โเแแี เดຌก 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการผลิตภัณฑ์ ลักษณะ 
ของผูຌบริ ภคละตลาด รูปบบของการด า นินธุรกิจ หลง งินทุน กลยุทธ์ ฿นการด า นินธุรกิจ  
ละสภาพวดลຌอมภายนอกองค์กร ซึไงตัวปรตຌนทัๅงหมดมีลักษณะมาตรวัดบบลิคิร์ท ทีไมีการ฿หຌคะนน
ค าตอบบบ 5 ระดับ 



  

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
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วิธีด านินการศึกษาวิจัย 

 
 

นืๅอหา฿นบทนีๅป็นการพิจารณาวิธีด านินการศึกษาวิจัยของทัๅงครงการ ดยบงป็นหัวขຌอ ดังนีๅ  
แี ขัๅนตอนการด านินงาน โี หลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอส ารวจขຌอมูล ใี หลักกณฑ์ละ
วิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอชิญขຌารวมประชุมระดมความคิดหใน  ละ ไี ผนการด านินงาน 

ตามขอบขตการด านินงาน พืไอสดง฿หຌหในถึงนวทางการด านินงานอยางมีระบบละสามารถบริหาร
จัดการครงการ฿หຌลຌวสรใจตามก าหนดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ขัๅนตอนการด านินงาน 
 

มืไอพิจารณาขຌอมูลอຌางอิงตาง โ พืไอก าหนดนวทางการศึกษาพืไอ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  

การศึกษาวิจัย฿นครัๅงนีๅนัๅน ทีไปรึกษาฯ เดຌก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย (Research Methodology) ฿นรูปบบของ
การวิจัยชิงส ารวจ (Survey Research) ซึไงป็นการวิจัยทีไกใบรวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิจากหงทีไรวบรวมเวຌลຌว
ละขຌอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยางทีไมีความป็นตัวทนทีไดี  (Representativeness) ของประชากร  
ดยสามารถน ามา฿ชຌอຌางอิงค าตอบหรือผลการส ารวจอยางมีหตุผล (Generalization) ทัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ เดຌ
ก าหนดวิธีการด านินงานซึไงสามารถบงเดຌป็น 5 ขัๅนตอนหลัก ดังนีๅ 
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แ.แ การกใบรวบรวมขຌอมูล 

฿นการศึกษาวิคราะห์กลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ทีไปรึกษาฯ มีนวคิด 

฿นการรวบรวมขຌอมูลทัๅงทีไป็นขຌอมูลทุติยภูมิ ละขຌอมูลปฐมภูมิ฿นภาพรวม ดังนีๅ 
 ขຌอมูลทุติยภูมิ: ป็นการรวบรวมขຌอมูลจากอกสาร บบรายงาน ละงานศึกษาทีไกีไยวกับ

สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ละประดในอืไน โ  
ทีไกีไยวขຌอง ทัๅงจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ชน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ส านักดัชนีศรษฐกิจการคຌา ธนาคารหงประทศเทย ป็นตຌน ละการศึกษา฿นประดในทีไมี
ความคลຌายคลึงละกีไยวขຌองกับประดในการศึกษาจากหลงขຌอมูลตาง โ ทัๅงทีไป็นสถาบันการศึกษา฿นละ
ตางประทศ 

 ขຌอมูลปฐมภูมิ: ทีไปรึกษาฯ จะท าการออกบบละจัดท าบบสอบถาม ละบบสัมภาษณ์
ชิงลึกทีไจะ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิทัๅง฿นลักษณะของการส ารวจ  ิField Surveysี ละ 

การสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interviewี ิทัๅงดยการสัมภาษณ์บบตัวตอตัว ิFace to Face Interviewี 
ละการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ ิPhone Interviewี ดยขึๅนอยูกับลักษณะ ละนวทางทีไหมาะสมกับ 

กลุมตัวอยางทีไมีความหลากหลาย ภาย฿ตຌขอบขตการด านินงานครงการฯ เดຌก าหนด฿หຌบง SME  
กลุมตัวอยางออกป็นกลุมยอยเมนຌอยกวา ใ กลุม ฿นการศึกษานีๅทีไปรึกษาฯ จะบงกลุมตัวอยาง฿นบืๅองตຌน
ออกป็น 6 กลุมยอย ตามลักษณะของผูຌประกอบการ ดังนีๅ 

1) กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (High Growth) คือกลุมผูຌประกอบทีไมีรายเดຌ
พิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นระยะวลา 3 ป 

2) กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ 20 

3) กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป 
4) กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
5) กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม ละ 
ๆี กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ 

ทัๅงนีๅ ฿นการคัดลือกกลุมตัวอยางดังกลาวขຌางตຌน ทีไปรึกษาฯ จะคัดลือกกลุมตัวอยางทีไครอบคลุม
ระยะการติบตทางธุรกิจ (Business Life Cycle) เดຌก ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ (Start-Up) ขัๅนติบต (Growth & 
Maturity) ละขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ (Turn Around) อยางเรกใตาม จากการพิจารณาขຌอมูล฿นฐานขຌอมูล 

ทีไเดຌรับส านักงาน สสว. พบวา มีขຌอจ ากัด฿นสวนของขຌอมูลของกลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ 
กลาวคือ เมมีสถานทีไติดตอทีไป็นปัจจุบันซึไงอาจท า฿หຌเมสามารถติดตอพืไอขอความอนุคราะห์฿นรวบรวม
ขຌอมูลเดຌ ซึไงน ามาสูความจ าป็น฿นการรวบรวมขຌอมูล฿นสวนนีๅพิไมติมพืไอท า฿หຌเดຌกลุมตัวทนทีไพียงพอ 

฿นการรวบรวมขຌอมูล  
 
แ.โ การทบทวนงานการศึกษา 

฿นการรวบรวมประดในพืไอส ารวจขຌอมูลภาคสนามละน ามา฿ชຌอຌางอิงจ าป็นตຌองทบทวนงาน
การศึกษาทีไกีไยวขຌอง ซึไงบงป็น ใ สวน เดຌก 1ี นวคิดทฤษฎีทีไ฿ชຌก าหนดระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle) พืไอก าหนดคุณลักษณะทีไตกตางกันของกลุมผูຌประกอบการ SME 2ี งานการศึกษา
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กีไยวกับปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ  SME ซึไงจะชวย฿หຌสามารถระบุรายละอียดของ
ปัจจัยทีไตกตางกันหรือหมือนกัน฿นตละกลุมเดຌอยางถูกตຌอง  ตลอดจนสามารถน าเป฿ชຌป็นนวทาง 
การคาดการณ์ ิForecast) สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ  SME ฿นมิติตาง โ ทีไส าคัญเดຌ ละ  
3ี ิรางี ผนปฏิบัติการหรือผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไ  
พืไอศึกษาประดในยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ป้าประสงค์ ละนวทางการด านินการซึไงจะชวย฿หຌสามารถ 

น าประดในส าคัญเป฿ชຌส าหรับรวบรวมขຌอมูลภาคสนามเดຌอีกทางหนึไง 
 
แ.ใ การก าหนดกลุมตัวอยางละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการรวบรวมขຌอมูล 

฿นการศึกษานีๅก าหนด฿หຌรวบรวมขຌอมูลดย฿ชຌการส ารวจ ใ วิธี เดຌก แี บบสอบถาม โี สัมภาษณ์ 
ละ ใี สัมมนาระดมความคิดหใน ดยมีขัๅนตอนตาง โ ดังนีๅ  

แ.ใ.แ การก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอส ารวจขຌอมูล  เมนຌอยกวา แุ5เเ 
ตัวอยาง มีกลุมยอยเมนຌอยกวา ใ กลุม ดยครอบคลุมระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle)  
ดยการบงป็น ไ ชัๅนภูมิ เดຌก แี ลักษณะของผูຌประกอบการ SME โี ระยะการติบตทางธุรกิจ ใี ภูมิภาค 
ละ ไี จังหวัด 

แ.ใ.โ การก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอสัมภาษณ์บบชิงลึก ิ In-depth 
Interview) ดยมีความครอบคลุมการสัมภาษณ์บบตัวตอตัว ิFace to Face Interviewี ละการสัมภาษณ์
ทางทรศัพท์ ิPhone Interviewี อยางละ 15 ตัวอยาง ิรวมป็น 30 ตัวอยางี พืไอท าการกใบขຌอมูลปฐมภูมิ
ชิงลึกจากผูຌประกอบการ SME กีไยวกับ จุดออน จุดขใง ขຌอจ ากัด ละอกาส รวมทัๅงปัจจัยทีไมีผลตอ 

การด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
แ.ใ.ใ การออกบบละจัดท าบบสอบถามการส ารวจขຌอมูล฿หຌหมาะสมกับตละกลุมตัวอยาง ละ

ก าหนดรูปบบการจัดกใบขຌอมูล 
แ.ใ.ไ การก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอชิญขຌารวมประชุมระดม 

ความคิดหใน ิFocus Group) นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับตละกลุม SME รวมกับ 

ผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริม SME เมนຌอยกวา 5 ครัๅง ละมีจ านวนผูຌขຌารวมประชุมฉลีไยเมนຌอยกวา ใเ 
ราย/ครัๅง 

แ.ใ.5 การทดสอบความนาชืไอถือของบบสอบถาม ดยบงการทดสอบออกป็น โ ขัๅนตอน เดຌก 
ขัๅนตอนทีไหนึไง คือ การทดสอบความทีไยงตรงของบบสอบถาม  (Validity test) พืไอพิจารณาความสามารถ
ของบบสอบถาม฿นการรวบรวมขຌอมูลทีไสามารถน ามา฿ชຌวิ คราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษาเดຌ  
ดยผูຌ ชีไยวชาญอยางนຌอย ใ ราย ละขัๅนตอนทีไสอง คือ การทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถาม 
ิReliability test) พืไอพิจารณานวนຌมของกลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถามมีความคงสຌนคงวาสามารถ 

น าผลทีไเดຌจากบบสอบถามเป฿ชຌอຌางอิงเดຌอยางนาชืไอถือหรือเม ดยกลุมตัวอยางทดลอง แ5-ใเ ราย 
 
แ.4 การส ารวจขຌอมูล 

ขัๅนตอนการกระจายครืไองมือ฿นการรวบรวมขຌอมูลตละประภทเปยังกลุมป้าหมาย บงป็น ไ กลุม 
เดຌก แี การกระจายบบสอบถาม จ านวน แ,500 ชุด เปยังกลุมป้าหมายตามชัๅนภูมิตาง โ ละสัดสวนทีไ
ก าหนด โี การสัมภาษณ์ดยตรง ิFace-to-face) จ านวน แ5 ครัๅง ใี สัมภาษณ์ทางทรศัพท์ ิTelephone) 
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จ านวน แ5 ครัๅง ละ ไี จัดประชุมพืไอระดมความคิดหใน เมนຌอยกวา 5 ครัๅง ดยจัดประชุมระดม 

ความคิดหในทีไสวนกลาง ิกรุงทพฯี ละมีจ านวนผูຌขຌารวมประชุมฉลีไยเมนຌอยกวา 30 ราย/ครัๅง  
 
แ.5 การวิคราะห์ สังคราะห์ ประมวลผล ละจัดท าขຌอสนอ 

ดยบงตามประดในส าคัญดังนีๅ 
แ.5.แ การวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 

ิBusiness Life Cycleี ดยครอบคลุมประดในทีไส าคัญ อาทิ ครงสรຌางของ SME ของกลุมตัวอยาง ป็นตຌน 
ตลอดจนการวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากการส ารวจภาคสนาม ละการประชุมระดมความคิดหใน ิFocus Groupี 
ซึไงป็นการ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับกีไยวกับนยบายหรือมาตรการของรัฐ฿นการสนับสนุน  SME ฿นปัจจุบัน ละ 

ผลการด านินการทีไผานมาของผนปฏิบัติการสงสริม SME ละผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 ดยครอบคลุม
ประดในส าคัญ อาทิ สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ละความตຌองการของ SME พืไอป็นขຌอมูลวิคราะห์ 
฿นการจัดท าผน/มาตรการ/ครงการทีไหมาะสมกับ  SME ฿นตละกลุมป้าหมาย ซึไงมีความตຌองการ 

ความชวยหลือละการสงสริมทีไตกตางกัน 

แ.5.โ การวิคราะห์สถานการณ์ ิSWOT Analysis) ของกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะ 

การติบตทางธุรกิจพืไอสดง฿หຌหในถึงสถานภาพของกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ส าหรับนวทางการศึกษาบงป็น 2 สวนยอย เดຌก สวนทีไหนึไงป็นการวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 
(Internal Situation) ละสวนทีไสองป็นการวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก (External Situation) ของกลุม
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ  

 ส วนทีไ หนึไ ง ป็นการวิ คราะห์ สถานการณ์ภาย ฿น  (Internal Situation) ของกลุ ม
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจพืไอพิจารณาถึงจุดขใง (Strength) หมายถึง องค์ประกอบ
ทีไมีความเดຌปรียบหนือกวากลุมผูຌประกอบการกลุมอืไน โ ซึไงสามารถน าจุดขใงดังกลาวมาพัฒนาสรຌางความ
ขใงกรง฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจเดຌมากขึๅนละจุดออน (Weakness) 
หมายถึง องค์ประกอบทีไมีความสียปรียบหรือดຌอยกวากลุมผูຌประกอบการกลุมอืไน โ ซึไงท า฿หຌกลุม
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ  เมสามารถด านินธุรกิจเดຌตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ 
ซึไงจ าป็นตຌองรงปรับปรุง฿หຌกลุมผูຌประกอบการ SME สามารถดินหนຌาตอเปเดຌตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ 

ส าหรับการวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿นนัๅน ทีไปรึกษาฯ เดຌประยุกต์฿ชຌกรอบนวคิดของมคคินซีย์ 
ิMcKinsey 7 s Framework)1 ซึไงเดຌรับการยอมรับละน าเป฿ชຌอยางพรหลาย฿นการวิคราะห์สถานการณ์
ขององค์กร ซึไงป็นการวิคราะห์ความสัมพันธ์ทีไชืไอมยงกันของ  7 องค์ประกอบ เดຌก 1) กลยุทธ์฿นการ
ด านินธุรกิจ ิStrategy) 2) ครงสรຌางขององค์กร ิStructure) 3) ระบบการท างาน ิSystem) 4) บุคลากร 
ิStaff) 5) ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ ิSkill) 6) รูปบบการบริหารจัดการ ิStyle) ละ 7) วัฒนธรรม
องค์กร ิShared values) ดยพิจารณา฿นประดในของจุดขใงละจุดออนทีไดนชัด฿นตละองค์ประกอบ 

พืไอสะทຌอนสถานการณ์ภาย฿นชิงภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 

 สวนทีไ สองป็นการวิ คราะห์สถานการณ์ภายนอก  (External Situation) ของกลุ ม
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ พืไอพิจารณาถึงอกาส (Opportunity) หมายถึง 

                                           
1
Tom Peters (2011). A Brief History of the 7-S ("McKinsey 7-S") Model.สืบคຌนจาก  http://www.tompeters.com 
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องค์ประกอบทีไมีสวนชวยสริมศักยภาพการด านินธุรกิจ฿หຌสามารถบรรลุป้าหมายเดຌตามทีไตัๅงเวຌหรือมากกวา
ทีไตัๅงป้าเวຌละอุปสรรค (Threat) หมายถึง องค์ประกอบทีไป็นภัยคุกคามหรือสรຌางปัญหา฿หຌกับกลุม
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจซึไงจ าป็นตຌองหานวทางตรียมรับมือกับสิไงทีไอาจจะกิดขึๅน
฿นอนาคตตอเป 

การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอกจะท า฿หຌกลุมผูຌประกอบการ  SME ตามระยะการติบต 

ทางธุรกิจทราบถึงอกาสละอุปสรรคทางการด านินงานขององค์กรทีไเดຌรับผลกระทบมาจากสถานการณ์
ภายนอกขององค์กร ทัๅงนีๅ  ฿นการศึกษาครัๅงนีๅจะประยุกต์฿ชຌกรอบนวคิด  C-PEST Analysis ซึไงป็น 

การวิคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยทีไส าคัญ 5 ปัจจัย เดຌก 1) C : Customer, Competitors คือ ลูกคຌาหรือ
ผูຌรับบริการ, คูขง 2) P : Politics, Policies คือ สถานการทางการมือง นยบายตาง โ ละ กฎหมาย 

ทีไ กีไ ยวขຌอง อีกดຌวย 3) E : Environment, Economics คือ สภาพวดลຌอม หรือ  สภาพศรษฐกิจ  
4) S: Society คือ สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชนป็นอยางเร ละ 5) T : Technology คือ 
ทคนลยียังรวมถึงระบบสารสนทศทีไกิดขึๅนอีกดຌวย ดยพิจารณาครอบคลุมประดในอกาสละอุปสรรค 

฿นการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 

แ.5.ใ การวิ คราะห์ปัจจัยผลักดัน  ิDriven Factor Analysis) ของกลุมผูຌประกอบการ SME  
฿นการด านินการสวนนีๅ  ทีไปรึกษาฯ เดຌบงการวิคราะห์ออกป็น 2 สวนยอย เดຌก สวนทีไหนึไง คือ  
การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน (Statistical Inference) อาทิ การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย  
(t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA) พืไอน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ปรียบทียบคาฉลีไยของการด านินธุรกิจ
ของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจระหวางกลุมตัวอยางทีไมีปัจจัยตกตางกัน ละ 

สวนทีไสอง คือ การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ พืไอน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ปัจจัยทีไมี
ผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ดังนีๅ 

 สวนทีไหนึไงการวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน (Statistical Inference) เดຌก การวิคราะห์ 
ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA) พืไอน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ปรียบทียบ
คาฉลีไยของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจระหวางกลุมตัวอยางทีไมี
ปัจจัยตกตางกัน 

 การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ป็นวิธีการทดสอบพืไอวิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหวางตัวปรตຌนกับตัวปรตาม ดยตัวปรตຌนมีลักษณะป็นตัวปรชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) ทีไจ านกออกป็น 2 กลุม  

 การวิคราะห์ความปรปรวน (ANOVA) ป็นวิธีการทดสอบพืไอวิคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรตຌนกับตัวปรตามดยทีไตัวปรตຌนมีลักษณะป็นตัวปรชิงคุณภาพ (Qualitative Variable)  
ทีไจ านกออกป็นตัๅงต 3 กลุมขึๅนเป สวนตัวปรตามมีลักษณะป็นตัวปรชิงปริมาณ (Quantitative 
Variable) 

 สวนทีไสองการวิ คราะห์ขຌอมูลชัๅนสู งดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ   พืไอน ามา฿ชຌ 
฿นการวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจละ
ผลกระทบตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจมืไอปัจจัยตาง โ 
ปลีไยนปลงเป 
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฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ ก าหนด฿หຌบบจ าลองทางศรษฐมิติป็นบบจ าลองชิงสຌนตรง 
ิLinear Function) ดยคาสัมประสิทธิ์ทีไค านวณเดຌจะน ามา฿ชຌอธิบายผลกระทบของปัจจัยตาง โ ทีไมีผลตอ
การด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ดย฿นการศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอ 

การด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ จะ฿ชຌบบจ าลอง
ชิงซຌอน ิMultiple Equation Model) นืไองจาก ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ตามระยะการติบตทางธุรกิจมีมากกวา แ ตัวปรตามรายละอียดทีไปรากฏ฿นขัๅนตอนทีไ 1 ละมีตัวอยางของ
รูปบบของบบจ าลองดังนีๅ 
     [                               ] ดยทีไ         

 
ดยทีไ    คือ การรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ ผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
     คือ สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME รายทีไ   
   คือ จ านวนกลุมตัวอยางของผูຌประกอบการ SME 

 

แ.5.ไ การสังคราะห์ต าหนงชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ฿นปัจจุบันของกลุมผูຌประกอบการ 
SME พืไอ฿หຌสามารถก าหนดกลยุทธ์ทีไหมาะสม฿นตละต าหนงส าหรับการด านินธุรกิจ฿หຌประสบผลส ารใจ 
ส าหรับครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการระบุสถานการณ์ หรือ ต าหนงชิงกลยุทธ์ เดຌก TOWS Matrix จากสถานการณ์
ตาง โ ดังนีๅ สถานการณ์ทีไ แ ิจุดขใง-อกาส: S-O) สถานการณ์ทีไ 2 (จุดออน-อกาส: W-Oี สถานการณ์ทีไ ใ 
ิจุดขใง-อุปสรรค: S-T) ละสถานการณ์ทีไ 4 (จุดออน-อุปสรรค: W-Tี  

การสังคราะห์ต าหนงชิงกลยุทธ์฿นปัจจุบันของกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบต 

ทางธุรกิจพืไอ฿หຌสามารถก าหนดกลยุทธ์ทีไหมาะสม฿นตละต าหนงส าหรับการด านินธุรกิจ฿หຌประสบ
ผลส ารใจ ส าหรับครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการระบุสถานการณ์ หรือ ต าหนงชิงกลยุทธ์ เดຌก TOWS Matrix ดังนีๅ 

 สถานการณ์ทีไ แ ิจุดขใง-อกาส: S-O) พิจารณาจากการน าขຌอมูลการประมินสภาพวดลຌอม 

ทีไป็นจุดขใงละอกาสมาพิจารณารวมกัน ดยป็นสถานการณ์ทีไพึไงปรารถนา  นืไองจากมีประดใน 

฿นการน าเป฿ชຌประยชน์เดຌหลากหลาย ดังนัๅน กลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 

ควรก าหนดกลยุทธ์฿นชิงรุก ิMaxi-Maxi or Aggressive Strategies) พืไอดึงอาจุดขใงทีไมีอยูมาสริมสรຌาง
ละปรับ฿ชຌละฉกฉวยอกาสตาง โ ทีไปຂดมาหาประยชน์อยางตใมทีไ 

 สถานการณ์ทีไ 2 (จุดออน-อกาส: W-Oี พิจารณาจากการน าขຌอมูลการประมินสภาพวดลຌอม 

ทีไป็นจุดออนละอกาสมาพิจารณารวมกัน ดยป็นสถานการณ์ทีไองค์กรมีอกาสป็นขຌอเดຌปรียบดຌาน 
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การขงขันอยูหลายประการ ตติดขัดอยูตรงทีไมีปัญหาอุปสรรคทีไป็นจุดออนอยูหลายอยางชนกัน ดังนัๅน 
ทางออก คือ กลยุทธ์การปรับปลีไยน ิMini-Maxi or Turnaround-oriented Strategy) พืไอจัดหรือกຌเข
จุดออนภาย฿นตาง โ ฿หຌพรຌอมทีไจะฉกฉวยอกาสตาง โ ทีไปຂด฿หຌ 

 สถานการณ์ทีไ ใ ิจุดขใง-อุปสรรค: S-T) พิจารณาจากการน าขຌอมูลการประมินสภาพวดลຌอม 

ทีไป็นจุดขใงละอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน สถานการณ์นีๅกิดขึๅนจากการทีไสภาพวดลຌอมเมอืๅออ านวยตอ  

การด านินงาน ตตัวองค์กรมีขຌอเดຌปรียบทีไป็นจุดขใงหลายประการ ดังนัๅน ผูຌประกอบการสามารถปรับตัวเป
พรຌอมกับสภาพวดลຌอมปลีไยนปลงเป ดยลือก฿ชຌกลยุทธ์การตกตัวหรือขยายขอบขายกิจการ ิMaxi-Mini 
or Diversification Strategy) พืไอ฿ชຌประยชน์จากจุดขใงทีไมีสรຌางอกาส฿นระยะยาวดຌานอืไน โ ทน 

 สถานการณ์ทีไ 4 (จุดออน-อุปสรรค:W-Tี พิจารณาจากการน าขຌอมูลการประมินสภาพวดลຌอม 

ทีไป็นจุดออนละอุปสรรคมาพิจารณารวมกัน ซึไงสถานการณ์นีๅป็นสถานการณ์ทีไลวรຌายทีไสุด นืไองจากก าลัง
ผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกละมีปัญหาจุดออนภาย฿นหลายประการ ดังนัๅน ทางลือกทีไดีทีไสุด คือ  
กลยุทธ์การตัๅงรับหรือป้องกันตัว ิMini-Mini or Defensive Strategies) พืไอพยายามลดหรือหลีกลีไยง
อุปสรรคตาง โ ทีไคาดวาจะกิดขึๅน ตลอดจนหากลยุทธ์ทีไจะท า฿หຌองค์กรกิดความสูญสียทีไนຌอยทีไสุด 
 

ผนภาพทีไ 3-1 กรอบนวทางการวิคราะห์สถานการณ์ ดย฿ชຌครืไองมือ SWOT ละ TOWS Matrix 

 
ทีไมา : http://joydebcc.weebly.com/swot.html 

 

1.5.5 การวิคราะห์ชองวางการด านินงาน ิGAP Analysis) ป็นการพิจารณาประดในต าหนง 
ชิงกลยุทธ์฿นปัจจุบันของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจทีไเดຌจากการวิคราะห์สถานการณ์  
ิSWOT Analysis) ฿นหัวขຌอขຌางตຌน ทียบคียงกับสิไงทีไระบุเวຌ฿นรางผนปฏิบัติการหรือผนปฏิบัติการสงสริม 
SME (พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไี พืไอ฿ชຌป็นสวนหนึไง฿นการท าขຌอสนอนะ฿นการจัดท าขຌอสนอนะการสงสริม 
SME ระดับกรอบผนปฏิบัติการ ละนวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของ
ธุรกิจ 
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ผนภาพทีไ 3-2 นวทางการวิคราะห์ละทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฏบิัติการสงสริม SME 
(พ.ศ.2560-2564) 

 
 

แ.5.ๆ การจัดท าขຌอสนอนะ฿นการสงสริมกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
฿นระดับกรอบผนปฏิบัติการจะมีความครอบคลุม นวทาง/มาตรการ/ครงการการสงสริม SME นวทาง
ผลักดัน฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ฿นดຌานตาง โ เดຌก ดຌานการตลาด อาทิ  การพิไม 

ขีดความสามารถ฿นการขงขัน ป็นตຌน ดຌานการบริหารจัดการ อาทิ การ฿ชຌระบบทคนลยีสารสนทศ 

฿นการบริหารจัดการดຌานตาง โ ป็นตຌน ดຌานการงิน อาทิ การขຌาถึงหลงงินทุน ป็นตຌน ละอืไน โ อาทิ 
มาตรการการสงสริมของรัฐ ป็นตຌน ดย฿นตละขຌอสนอจะบงออกป็น โ สวน เดຌก สวนทีไหนึไง คือ 
นวทาง/มาตรการ/ครงการ พืไอด านินการส าหรับกลุมผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ละสวนทีไสอง คือ นวทางการขับคลืไอนพืไอ฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ 

แ.5.็ คาดการณ์ ิForecastี สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจทีไมีผลกระทบตอ SME ฿นมิติ
ตาง โ ทีไส าคัญ฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ละมษายน 2559 - กันยายน 2559)  

มืไอทราบถึงปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ  
ทีไปรึกษาฯ จะคาดการณ์ปัจจัยดังกลาว฿นรอบระยะ ๆ ดือน ิตุลาคม โ55่ - มีนาคม โ55้ ละมษายน 
โ55้ - กันยายน โ55้ี ทัๅงนีๅ จากหัวขຌอ 1.5.3 จะหในเดຌวาตัวปรตຌนของบบจ าลอง ป็นตัวปรทีไมีลักษณะ
มาตราการวัดบบลิคิร์ท ทีไมีการ฿หຌคะนนค าตอบบบ 5 ระดับ การน าขຌอมูล฿นลักษณะดังกลาวนีๅทีไเดຌจาก
การกใบบบสอบถามมาท าการคาดการณ์ดยตรงจะเมเดຌสะทຌอนถึงสถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ 

ทีไมีผลกระทบตอ SME ฿นมิติตาง โ ทีไป็นเปเดຌ฿นอนาคต ดังนัๅนพืไอกຌปัญหาดังกลาว ทีไปรึกษาฯ จะ฿ชຌ 
ตัวปรทน (Proxy Variables) ทีไหมาะสมทนตัวปรตຌนของบบจ าลองพืไอ฿ชຌ฿นการคาดการณ์ครัๅงนีๅ 
อยางเรกใตาม มีความป็นเปเดຌวา ทีไปรึกษาฯ เมสามารถหาตัวปรทนทีไ หมาะสมทนตัวปรตຌนบางตัวของ
บบจ าลองเดຌ ดังนัๅน ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาจึงบงกลุมตัวปรตຌนของบบจ าลองออกป็น 2 กลุม เดຌก 
กลุมทีไ 1 กลุมของตัวปรตຌนทีไสามารถหาตัวปรทนทีไหมาะสมทนเดຌ ละกลุมทีไ 2 กลุมของตัวปรตຌน 
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ทีไเมสามารถหาตัวปรทนทีไหมาะสมทนเดຌ ดยรายละอียด฿นการคาดการณ์ตัวปรทัๅง 2 กลุม  
มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

กลุมที่ 1: กลุมของตัวปรตຌนที่สามารถหาตัวปรทนที่หมาะสมทนไดຌ ฿นการคาดการณ์ตัวปร
กลุมดังกลาวนีๅ ทีไปรึกษาฯ จะท าการคาดการณ์฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม โ55่-มีนาคม โ55้ ละ
มษายน โ55้-กันยายน โ55้ี ดຌวยปรกรม Crystal Ball ซึไงวิธีการท างานของปรกรมดังกลาวนีๅ  
จะท า฿หຌตัวปรตຌน฿นบบจ าลองมีลักษณะทีไป็น Stochastic ทัๅงหมด ละ฿ชຌครืไองมือ CB Predictor  
ของปรกรม Crystal Ball ป็นครืไองมือชวย฿นการพยากรณ์คาประมาณ฿นอนาคตของตัวปรตຌน  
ดยครืไองมือ CB Predictor จะท าการหารูปบบทีไหมาะสมของอนุกรมวลาซึไงป็นรูปบบทีไทนขຌอมูล 

฿นอดีตเดຌดีทีไสุดมาป็นตัวพยากรณ์ ดยคาพยากรณ์ตัวปรตຌนทีไเดຌจาก CB Predictor จะมีคุณสมบัติป็น 
Stochastic Value ละมีการจกจงความนาจะป็นทีไเมหมือนกันขึๅนอยูกับขຌอมูล฿นอดีตของตัวปรนัๅน โ 

กลุมที่ 2: กลุมของตัวปรตຌนที่ไมสามารถหาตัวปรทนที่หมาะสมทนไดຌ  ฿นการคาดการณ์ 
ตัวปรกลุมดังกลาวนีๅ ทีไปรึกษาฯ จะท าการระดมความคิดหในกีไยวกับอกาสทีไป็นเดຌ฿นอนาคต฿นชวง 
ดือนตุลาคม 2558 ถึงดือนมีนาคม 2559 ละ฿นชวงดือนมษายน 2559 ถึงดือนกันยายน 2559 ของ 
ตัวปร฿นกลุมดังกลาวนีๅ ผานการจัดประชุมระดมความคิดหใน (Focus Group) พืไอน ามา฿ชຌ฿นการคาดกาณ์
ปัจจัยดังกลาว฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม โ55่ - มีนาคม โ55้ ละมษายน โ55้ - กันยายน โ55้ี 

ทัๅงนีๅสามารถสรุปขัๅนตอนการด านินงานตามวิธีการศึกษาวิจัยเดຌตามผนภาพทีไ 3-3 
 

ผนภาพทีไ 3-3 วิธีการศึกษาวิจัย 
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โ. หลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอส ารวจขຌอมูล 
 

ส าหรับหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอส ารวจขຌอมูล เมนຌอยกวา แ ,5เเ ตัวอยาง  
ดยมีกลุมยอยเมนຌอยกวา ใ กลุม ละครอบคลุมระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ทีไปรึกษาฯ 
ก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยาง ดังนีๅ 
 
โ.แ การก าหนดคุณลักษณะตัวอยาง (Sample Characteristics Determination)  

พืไอ฿หຌสามารถสะทຌอนประดใน฿นการวิจัยเดຌอยางครบถຌวน ทีไปรึกษาฯ เดຌก าหนด฿หຌกลุมตัวอยาง  

ตຌองมีอยางนຌอย 2 คุณลักษณะ เดຌก ความตกตางระหวางภูมิภาค ละระยะการติบตทางธุรกิจ  
ดยมีหลักการละหตุผล฿นการก าหนดคุณลักษณะดังกลาว ดังนีๅ 

 ความตกตางระหวางภูมิภาค นืไองจาก฿นตละภูมิภาคนัๅนมีวิถีชีวิตละการด ารงอยูรวมกัน 

ป็นสังคม วัฒนธรรมละประพณี สภาพวดลຌอมทางสังคมละภูมิศาสตร์ ตลอดจนสาธารณูปภคทีไเดຌรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐตกตางกันลຌวนสงผลตอการประกอบธุรกิจทีไตกตางกัน ดังนัๅน กลุมตัวอยาง
จ าป็นตຌองสะทຌอนคุณลักษณะความตกตางของตละภูมิภาคจึงจะท า฿หຌสามารถรวบรวมสารสนทศ  

เดຌครบถຌวน ทัๅงนีๅ หากพิจารณาจากขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นประดในรืไองความหลืไอมลๅ า฿นการขຌาถึง  

หลงงินทุนหรือสิไงอ านวยความสะดวกตาง โ จากภาครัฐ การคัดลือกกลุมตัวอยางทีไมีการกระจายรายภาค
จะชวย฿หຌสามารถติดตามผลการด านินงานมาตรการตาง โ ของภาครัฐเดຌ  

 ระยะการติบตทางธุรกิจ นืไองจากการศึกษา฿นครัๅงนีๅป็นการส ารวจผูຌประกอบการทีไม ี

การด านินธุรกิจละความตຌองการทีไตกตางกันตามขัๅนของการติบตทางธุรกิจ ดังนัๅน ตละหนวยของ
ประชากรควรมีตัวทนประชากรผูຌประกอบการ฿นตละขัๅนของการติบตทางธุรกิจ พืไอ฿หຌสามารถรวบรวม
ประดในทีไสะทຌอนคุณลักษณะส าคัญ อาทิ ปัญหา/อุปสรรค จุดขใง/จุดออน ความตຌองการการสนับสนุนละ
ชวยหลือ ทัๅงนีๅ คุณลักษณะทีไตกตางดังกลาวจะชวย฿หຌสามารถน าขຌอมูลเป฿ชຌ฿นชิงการจัดชุดนยบาย  

ทีไมีความหมาะสมสอดคลຌองกับกลุมป้าหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลอยางทຌจริง  
 
โ.โ การก าหนดกลุมตัวอยาง (Sampling Technique Determination)  

฿นการศึกษานีๅ฿ชຌการลือกตัวอยางบบหลายขัๅนตอน (Multi-stage Cluster Sampling) ซึไงป็น 

การลือกตัวอยางพืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางทีไมีความป็นตัวทนทีไดี (Representativeness) ของประชากร  
ดยบงป็น ไ ชัๅนภูมิ เดຌก ลักษณะของผูຌประกอบการ SME ระยะการติบตทางธุรกิจ ภูมิภาค ละจังหวัด 
ดยมีวิธีการลือกตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมิ ดังนีๅ 

ชัๅนภูมิทีไ 1: ลักษณะของผูຌประกอบการ SME ทีไปรึกษาฯ จะบงกลุมตัวอยาง 1,500 ตัวอยางออกป็น 
ๆ กลุม ฿นลักษณะตาง โ เดຌก 

แี กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh Growth) คือ กลุมผูຌประกอบทีไมีรายเดຌพิไม
สูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ โเ อยางตอนืไองป็นระยะวลา ใ ป 

โี กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา  แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ โเ 

ใี กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป 
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ไี กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
5ี กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
6) กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ 

ชัๅนภูมิทีไ 2: ระยะการติบตทางธุรกิจ จากชัๅนภูมิทีไ 1 ทีไปรึกษาฯ จะท าการบงกลุมตัวอยางออกป็น
อีก 3 กลุม ตามจ านวนขัๅน 3 ขัๅนของระยะการติบตทางธุรกิจ เดຌก ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ ขัๅนติบต ละ 

ขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ ตามนิยามของระยะการติบตทางธุรกิจ฿นตละขัๅนทีไระบุเวຌ฿นบททีไ 1 (หนຌาทีไ 1-2) 
มาบง ตามชัๅนภูมิทีไ แ  

ชัๅนภูมิทีไ 3: ภูมิภาค ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ จะบงประทศเทยออกป็น 5 ภูมิภาค เดຌก  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ภาคหนือ ละกรุงทพมหานคร  
ดยก าหนด฿หຌภูมิภาคตาง โ ประกอบดຌวยจังหวัด ดังนีๅ 

 ภาคกลาง ประกอบดຌวย ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา 
ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง ฉะชิงทรา ปราจีนบุรี 
สระกຌว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พชรบุรี ละราชบุรี 

 ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประกอบดຌวย กาฬสินธุ์ ขอนกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บึงกาฬบุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยสธร รຌอยอใด ลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะกษ หนองคาย 
หนองบัวล าภูอุดรธานี อุบลราชธานี ละอ านาจจริญ 

 ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ประกอบดຌวย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง กระบีไ ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูกใต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ละยะลา 

 ภาคหนือ ประกอบดຌวย ชียงราย ชียง฿หม นาน พะยา พร มฮองสอน ล าปาง ล าพูน 
อุตรดิตถ์ก าพงพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุทัยธานี ละตาก 

 กรุงทพมหานคร ประกอบดຌวย กรุงทพมหานคร ละเมระบุจังหวัด 

ทัๅงนีๅ จากชัๅนภูมิทีไ 2 จะบงกลุมตัวอยางออกป็นอีก 5 กลุม ตามสัดสวนของจ านวนผูຌประกอบการ 
SME ฿นตละภูมิภาค ดย฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌท าการรวมผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นภูมิภาคภาค฿ตຌละ
ภาคตะวันออกขຌาดຌวยกัน พืไอ฿หຌสัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นตละภูมิภาคมีความ฿กลຌคียงกัน 

 
ตารางทีไ ใ-แ จ านวนละรຌอยละของผูຌประกอบการ SME พ.ศ. 2556 บงตามภูมิภาค 

ภูมิภาค จ านวน ิรายี รຌอยละ 
ภาคกลาง 556,674 20.14 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 679,856 24.60 
ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก 509,345 18.43 
ภาคหนือ 463,367 16.76 
กรุงทพมหานคร 554,755 20.07 

ทัไวประทศ 2,763,997 100 

ทีไมา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ปี 2557  
หมายหตุ: สังคราะห์ขຌอมูลดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
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ชัๅนภูมิทีไ 4: จังหวัด ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ จะบงผูຌประกอบการ SME ยกรายจังหวัด 

฿นตละภูมิภาค ตามกลุมจังหวัด฿นชัๅนภูมิทีไ ใ ดยจัดรียงล าดับจังหวัดทีไมีจ านวนผูຌประกอบการ SME  
มากทีไสุดเปนຌอยทีไสุด฿นตละภูมิภาค พืไอพิจารณาความหมาะสม฿นการคัดลือกจังหวัด ดย฿นตละภูมิภาค
เมกิน ใ จังหวัด 

ภาย฿ตຌหลักกณฑ์การคัดลือกกลุมตัวอยางขຌางตຌน ทีไปรึกษาฯ เดຌก าหนดวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยาง 
ดยตຌองการ฿หຌขຌอมูล฿นการส ารวจมีความนาชืไอถือมากทีไสุด จึงเดຌ฿ชຌรูปบบการกระจายบบสอบถาม 

ดยการสัมภาษณ์บบตัวตอตัวป็นหลัก ประกอบกับการจัดสงบบสอบถามเปยังผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌผล 

การตอบรับมีมากขึๅนละเดຌขຌอมูลทีไนาชืไอถือมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ตามกรอบระยะวลาทีไก าหนด  
แ. การก าหนดกรอบจังหวัดทีไ฿ชຌป็นฐาน฿นการก าหนดกลุมตัวอยาง ดยคัดลือกจังหวัด฿นตละ

ภูมิภาคทีไสามารถด านินการสัมภาษณ์ตัวตอตัวเดຌอยางมีประสิทธิภาพ จ านวนรวม แๆ จังหวัด พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌทรัพยากร฿นการส ารวจสูงทีไสุด ดังนีๅ 

 ภาคกลาง จ านวน 5 จังหวัด ประกอบดຌวย นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ละราชบุรี 

 ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน ใ จังหวัด ประกอบดຌวย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ละ
อุดรธานี  

 ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก จ านวน ไ จังหวัด ประกอบดຌวย ชลบุรี ตรัง พัทลุง ละสงขลา  
 ภาคหนือ จ านวน ใ จังหวัด ประกอบดຌวย ชียง฿หม ล าปาง ละพิษณุลก  
 กรุงทพมหานคร  

2. ก าหนดขนาดกลุมตัวอยางตามชัๅนภูมิ ทีไปรึกษาฯ เดຌรับอนุคราะห์ขຌอมูลผูຌประกอบการ฿นตละ
กลุมตามชัๅนภูมิทีไ แ ของจังหวัดตาง โ ทัๅง แๆ จังหวัดขຌางตຌน ดยขຌอมูลทีไเดຌรับอนุคราะห์จาก สสว. จ านวน 
โ5,้ๆๆ ราย ดังตารางทีไ ใ-โ 

 
ตารางทีไ ใ-โ ลักษณะของกลุมผูຌประกอบการ SME จ านกตามระยะการติบตทางธุรกิจ  

จากฐานขຌอมูลคัดกรองบางสวนของ สสว. 

ลักษณะของกลุมผูຌประกอบการ SME 
ระยะการติบตทางธุรกิจ 

ขัๅนริไมตຌน
ธุรกิจ 

ขัๅนติบต 
ขัๅนการ

ปรับปลีไยนธุรกิจ 
กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการตบิตสูง 0 4,065 0 
กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมี
อัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ 

0 (6)* 848 0 

กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็น
ระยะวลาติดตอกัน ใ ป 0 0 5,005 

กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 0 4,769 0 
กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนติิบุคคล฿หม 4,833 0 0 
กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ 2,085 0 4,355 

หมายหตุ: * มีจ านวนขຌอมูลทีไเดຌรับมาจ านวน 6 บริษัท ซึไงถือวามีสัดสวน฿กลຌคียง เ 
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ทัๅงนีๅ  ขຌอมูลทีไเดຌรับมืไอจ านกตามลักษณะของกลุมผูຌประกอบการ SME ละระยะการติบต 

ทางธุรกิจ จะหในเดຌวาลักษณะประภทของกลุมธุรกิจ฿น 5 กลุม มีระยะการติบตทางธุรกิจ฿นระยะดียวกัน
฿นตละกลุม ดังนีๅ  

 กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง มีระยะการติบตอยู฿นชวง ขัๅนติบต จ านวน ไ,065 ราย 
 กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวา

รຌอยละ โเ มีระยะการติบตอยู฿นชวง ขัๅนติบต จ านวน 848 ราย 
 กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป   

มีระยะการติบตอยู฿นชวง ขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ จ านวน 5,005 ราย 
 กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม มีระยะการติบตอยู฿นชวง ขัๅนติบต จ านวน ไ,769 ราย 
 กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม มีระยะการติบตอยู฿นชวง ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ 

จ านวน ไ,833 ราย 
 กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ  มีระยะการติบตอยู฿นชวงขัๅนริไมตຌนธุรกิจ 

จ านวน 2,085 ราย ละขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ จ านวน ไ,355 ราย 

นืไองจากขຌอมูลทีไเดຌรับป็นขຌอมูลพียงสวนหนึไงของขຌอมูลผูຌประกอบการ SME ทัๅงหมด ดังนัๅน  
จึงเมสามารถ฿ชຌขຌอมูลดังกลาวป็นจ านวนประชากร฿นการน าสนอเดຌ พืไอ฿หຌสามารถรวบรวมขຌอมูลส าหรับ  

฿ชຌ฿นการวิคราะห์เดຌตามหลักสถิติ ทีไปรึกษาฯ จึงก าหนดวิธีการคัดลือกดย฿หຌสุมตัวอยางจากฐานขຌอมูล 

คัดกรองของ สสว. ฿นตละกลุมจ านวนทากัน คือ กลุมละ ใเเ ราย ซึไงจะท า฿หຌสามารถน า ผลการศึกษา 

ทีไเดຌมา฿ชຌทียบคียงกันเดຌระหวางกลุมภาย฿ตຌจ านวนกลุมตัวอยางทีไทากัน นอกจากนีๅ ฿นการศึ กษาครัๅงนีๅ  
ทีไปรึกษาฯ จะท าการกใบขຌอมูลจากกลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการป็นจ านวน 10–30 ตัวอยาง
ทานัๅน นืไองจากขຌอจ ากัด฿นการติดตอเปยังผูຌประกอบการ SME ตละรายทีไเมมีสถานทีไตัๅงละเมมีบอร์
ทรศัพท์ทีไป็นปัจจุบัน พิจารณาตารางทีไ ใ-ใ 

 
ตารางทีไ ใ-ใ จ านวนตัวอยางของลักษณะของกลุมผูຌประกอบการ SME  

ตามขัๅนของระยะการติบตทางธุรกิจ 

ลักษณะของกลุม 
ผูຌประกอบการ SME 

ระยะการติบตทางธุรกิจ 
รวมทัๅงหมด ขัๅนริไมตຌน

ธุรกิจ 
ขัๅนติบต 

ขัๅนการปรับปลีไยน
ธุรกิจ 

กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง 0 300 0 300 
กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท  
ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ 

0 300 0 300 

กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการ
ด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป 0 0 300 300 

กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 0 300 0 300 
กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 300 0 0 300 
กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ** 15 0 15 30 

รวมทัๅงหมด 315 900 315 1,530 

หมายหตุ: ** ขึๅนอยูกับจ านวนทีไทีไปรึกษาฯ สามารถกใบเดຌ  
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ทัๅงนีๅ ครงสรຌางกลุมตัวอยางตามลักษณะธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ละระยะการติบตทางธุรกิจ
ป็นเปตามตารางทีไ ใ-โ ดยมีจ านวนกลุมตัวอยางอยางนຌอย แ,500 – 1,530 ราย ตอจากนัๅน จึงก าหนดขนาด
กลุมตัวอยางดยพิจารณาจากความตกตาง฿นตละภูมิภาค ซึไง฿นชัๅนนีๅทีไปรึกษาฯ พิจารณาก าหนดสัดสวน
ของตละภูมิภาคตามตารางทีไ ใ-แ ละ ใ-ใ ดังตารางทีไ ใ-ไ 

 
ตารางทีไ ใ-4 จ านวนตัวอยาง฿นตละภูมิภาค 

ภูมิภาค 
จ านวนตัวอยาง฿นตละลกัษณะ

ของผูຌประกอบการ SME 
จ านวนตัวอยางทัๅงหมด 

ิรายี 
ภาคกลาง 60 300 
ภาคตะวันออกฉยีงหนือ 75 375 
ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก 55 275 
ภาคหนือ 50 250 
กรุงทพมหานคร 60 300 

รวมทัๅงหมด 300 1,500 

หมายหตุ: เมรวมจ านวนกลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ ประมาณ แ5–ใเ ราย ขึๅนอยูกับจ านวนทีไทีไปรึกษาฯ 
สามารถกใบเดຌ ซึไงเมสามารถระบุเดຌอยางชัดจนวาจะจัดกใบเดຌจากภูมิภาค฿ด 

 
ใ. ก าหนดกลุมตัวอยางรายจังหวัด  ดยพิจารณาจากสัดสวน฿นตารางทีไ ใ-ไ อยางเรกใตาม  

หากพิจารณาตารางทีไ ใ-5 จะหในเดຌวา จ านวนขຌอมูลคัดกรองของ สสว. มืไอยกรายจังหวัดลຌว฿นบางกลุม
ผูຌประกอบการ อาทิ กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ 20 สวน฿หญป็นผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ สงผล฿หຌเมสามารถสุมตัวอยาง฿หຌพียงพอกับ
จ านวน ใเเ รายเดຌ หากพิจารณาคุณลักษณะของความตกตางดຌานภูมิภาครวมดຌ วย ดังนัๅน ทีไปรึกษาฯ  
จะด านินการกຌเขดยการขอขຌอมูลคัดกรองจาก สสว. พิไมติม฿นกลุมดังกลาว หากเมมีขຌอมูลพียงพอ  
ทีไปรึกษาฯ จะพิจารณาจากประภทลักษณะของผูຌประกอบการกอนลຌวจึงพิจารณาความตกตางของ
ภูมิภาค พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลกลุมตัวอยาง จ านวน 1,500 ราย ตามก าหนด 

 

 
 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

หนຌาทีไ 3 - 15 

ตารางทีไ ใ-5 จ านวนขຌอมูลคัดกรองของ สสว. จ านกตามประภทกลุมผูຌประกอบการ SME ละ ภูมิภาค ยกรายจังหวัด 

ภูมิภาค จังหวัด 
HG HM LO EXPORT START STOP รวม มือง อืไน โ มือง อืไน โ มือง อืไน โ มือง อืไน โ มือง อืไน โ มือง อืไน โ 

กลาง 

ราชบุร ี 15 23 1 0 80 157 3 27 15 31 21 68 441 
กาญจนบุร ี 14 15 1 1 73 109 5 19 13 21 19 35 325 
สพุรรณบุร ี 6 26 0 0 58 80 2 34 16 15 10 19 266 

อยุธยา 10 58 0 16 75 345 11 68 20 72 17 97 789 
นนทบุรี 122 229 6 21 112 202 217 309 137 327 166 458 2,306 

ตะวันออก 

ฉียงหนือ 

บุรีรัมย ์ 7 13 0 0 32 47 16 5 13 18 13 33 197 
นครราชสมีา 67 38 6 2 324 222 16 26 70 64 64 59 958 

อุดรธาน ี 21 7 0 0 154 21 4 1 56 13 60 29 366 

฿ตຌละ
ตะวันออก 

สงขลา 12 71 0 6 82 632 33 53 12 93 16 111 1,121 
พัทลุง 2 5 0 0 38 23 2 1 11 4 7 7 100 
ตรัง 13 4 0 0 90 50 2 7 9 14 16 8 213 

ชลบุร ี 114 277 9 27 59 268 56 439 77 595 111 482 2,514 

หนือ 
ชียง฿หม 67 75 4 4 126 76 86 66 136 115 188 212 1,155 
ล าปาง 15 11 0 0 148 60 22 7 24 14 37 48 386 

พิษณุลก 18 3 0 0 159 36 1 0 40 9 121 61 448 
กรุงทพฯ กทม. 2,642 - 744 - 1,067 - 3,229 - 2,779 - 3,847 - 14,308 

รวม 3,145 855 771 77 2,677 2,328 3,705 1,062 3,428 1,405 4,713 1,727 25,893 

หมายหต ุ HG  หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไมีอตัราการติบตสูง (High Growth)  
 HM หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 
 LO หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านนิธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 

EXPORT หมายถึง กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
 START หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
 STOP หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนยกลิกกิจการ 
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ใ. ออกบบละจัดท าบบสอบถาม 
 

ส าหรับ ิรางี บบสอบถาม เดຌก าหนดครงสรຌางของบบสอบถาม ป็น 6 สวน คือ 
 สวนทีไ แ ขຌอมูลกีไยวกับผูຌตอบบบสอบถาม จ านวน 3 ขຌอ 
 สวนทีไ โ ขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจ จ านวน แ7 ขຌอ 
 สวนทีไ ใ ขຌอมูลลักษณะธุรกิจละการตัดสิน฿จจ านกกลุม จ านวน 3-8 ขຌอ 
 สวนทีไ 4 การศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางลุมผูຌประกอบการ SME จ านวน 18 ขຌอ 
 สวนทีไ 5 การศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME จ านวน ้ ขຌอ 
 สวนทีไ 6 ขຌอสนอนะพิไมติม 

ดยรายละอียดของขຌอค าถามปรากฏ฿นภาคผนวก 
 

4. หลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยางพืไอชิญขຌารวมประชุมระดมความคิดหใน 
 

ส าหรับการประชุมกลุมยอย (Focus Group) พืไอระดมความคิดหในนัๅน ก าหนด฿หຌมีการจัดทัๅงสิๅน 
จ านวนอยางนຌอย 5 ครัๅง ละตละครัๅงมีจ านวนผูຌขຌารวมประชุมฉลีไยอยางนຌอย ใเ ราย/ครัๅง ทีไปรึกษาฯ 
พิจารณาหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการคัดลือกกลุมตัวอยาง พืไอขຌารวมประชุมดังนีๅ 

แ. ก าหนด฿หຌผูຌขຌารวมประชุม฿นตละกลุมมีลักษณะดียวกัน พืไอ฿หຌการระดมความคิดหใน  

อยูบนฐานนวคิด ประสบการณ์ ละสภาพการด านินธุรกิจทีไเมตกตางกันมากนัก  
โ. ก าหนด฿หຌผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริม SME อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม หอการคຌาเทย  

สภาหอการคຌาหงประทศเทย กระทรวงพาณิชย์ ละกระทรวงการคลัง ขຌารวมประชุมจ านวน 5 ครัๅง  
ดย฿นตละครัๅงขึๅนอยูกบัความสะดวกของผูຌขຌารวมประชุมป็นหลัก 

ใ. ทีไปรึกษาฯ คัดลือกตัวทนผูຌขຌารวมประชุม฿นตละกลุมจากฐานขຌอมูลคัดกรองของ สสว. 
ดยมิ฿หຌป็นรายดียวกับทีได านินการกระจายบบสอบถาม พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไมีความหลากหลายพิไมขึๅน   
ทัๅง฿นสวนของกรุงทพฯ ละจังหวัดอืไน โ ดยมีก าหนดการ ดังนีๅ 
 

ครัๅงทีไ แ วันทีไ 3 มี.ค.59 กลุมป้าหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
ครัๅงทีไ โ วันทีไ 16 มี.ค. 59 กลุมป้าหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
ครัๅงทีไ ใ วันทีไ 22 มี.ค. 59 กลุมป้าหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง  

ิHigh Growthี 
ครัๅงทีไ ไ วันทีไ 29 มี.ค. 59 กลุมป้าหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌาน

บาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 
ครัๅงทีไ 5 วันทีไ 3-พ.ค.-59 กลุมป้าหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุน 

จากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป พิจารณาผนภาพทีไ 
ใ-ไ 
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ผนภาพทีไ ใ-4 ก าหนดการจัดประชุมกลุมยอย การสัมภาษณ์ชิงลึก ละ 
การทดสอบบบสอบถาม 

 
หมายหต:ุ 1. สีขียว หมายถึง ชวงวลา฿นการทดสอบบบสอบถาม 
 โ. สีฟ้า หมายถึง ชวงวลา฿นการจัดประชุมกลุมยอย 

 ใ. สีหลือง หมายถึง ชวงวลา฿นการสัมภาษณ์ชิงลึก 
 ไ. สีดง หมายถึง วันหยุดราชการ 
 โ. ก าหนดการอาจมีการปลีไยนปลงตามความหมาะสม 
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5. ผนการด านินงานตามขอบขตการด านินงาน 
 

ตารางทีไ ใ-6 ตารางคุมก าหนดการท างาน ิGantt Chart) ชวงดือนทีไ แ - 5 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. จัดท าผนการด านินงานตามขอบขตการด านินงาน ละ
ขຌอสนอทางดຌานทคนิคพิไมติมอยางละอียด พรຌอมก าหนด
ระยะวลาละผูຌรับผิดชอบ฿นตละขัๅนตอน  

2.9                                         

ดาวุด 
#230 

2. ก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยาง 

พืไอส ารวจขຌอมูล เมนຌอยกวา 1,500 ตัวอยาง มีกลุมยอย 

เมนຌอยกวา 3 กลุม ดยครอบคลุมระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness life cycle) 

5.7                                         
ศุภชัย 
#238 

3. ก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยาง 

พืไอชิญขຌารวมประชุมระดมความคิดหใน (Focus group) 
นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับตละกลุม 
SME รวมกับผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริม SME เมนຌอย
กวา 5 ครัๅง ละมีจ านวนผูຌขຌารวมประชุมฉลีไยเมนຌอยกวา 
30 ราย/ครัๅง  

8.6                                         

ผานิต 
#211 

4. จัดท านวทางการวิคราะห์ละทบทวนรางผนปฏิบัติ
การหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME (พ.ศ.2560-2564) 
(ลຌวตกรณีวาการด านินงานอยู ฿นชวง฿ดของผนฯี  

11.4                                         สุธาสิน ี
#234 
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รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

พืไอจัดท าขຌอสนอนะการสง สริม SME ระดับกรอบ
ผนปฏิบัติการ  
5. จัดท านวทางการคาดการณ์ ิForecast) สถานการณ์
ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ SME ฿นมิติตาง โ ทีไส าคัญ 
ระยะ 6 ดือน ิต.ค. 58-มี.ค.59 ละ ม.ย. 59-ก.ย.59)  
฿นภาพรวม รวมทัๅงทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง  

14.3                                         
ศุภชัย 
#238 

6. ออกบบละจัดท าบบสอบถามการส ารวจขຌอมูล 

฿หຌหมาะสมกับตละกลุมตัวอยาง  ละก าหนดรูปบบ 

การจัดกใบขຌอมูล 

17.1                                         ดาวุด 
#230 

7. รายงานขัๅนตຌน ิInception Report)  20.0                                         รพีสุภา 
#202 

8. ปรับปรุงกຌเขรายงานขัๅนตຌนละ ิรางี บบสอบถาม 
พรຌอมน าสงตามมติทีไประชุมของคณะกรรมการตรวจรับ 

22.9                                         ดาวุด 
#230 

9. ทดสอบความทีไยงตรงของบบสอบถาม ิValidity test) 
พืไอพิจารณาความสามารถของบบสอบถาม฿นการรวบรวม
ขຌอมูลทีไสามารถน ามา฿ชຌวิคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา
เดຌ ดยผูຌชีไยวชาญ จ านวน 3 ราย 

25.7                                         
ศักย์ศรณ์ 

#236 
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ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

หนຌาทีไ 3 - 20 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

10. ทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถาม ิReliability 
test) ดยกลุมตัวอยางทดลอง 15 - 30 ราย 

28.6                                         ศุภชัย 
#238 ละ 
ศักย์ศรณ ์

#236 
11. จัดอบรมกับจຌาหนຌาทีไสัมภาษณ์กลุมตัวอยางภาคสนาม 31.4                                         ดาวุด#230 
12. กระจายบบสอบถาม  จ านวน 1,500 ชุ ด  เปยั ง
กลุมป้าหมายตามชัๅนภูมิตาง โ ละสัดสวนทีไก าหนด 

34.3                                         ดาวุด 
#230 

13. ติดตอประสานงานกับบริษัทตาง โ พืไอ 1) ขอสัมภาษณ์
ชิงลึก 2) ขอสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ ละ 3) การประชุม 

กลุมยอยพืไอระดมความคิดหใน 

37.1                                         จิตรวดี 
#248 ละ 
พิรุณทิพย์ 

#131 
14. จัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus group) นวทาง/
มาตรการสงสริมทีไหมาะสมกับ SME กลุมทีไ 1 เดຌก กลุม
ผูຌประกอบการสงออก฿หม วันทีไ 3 มี.ค. 2559 วลา 13.00 - 
16.00 น. ณ หຌองประชุม฿หญ มูลนิธิ  สวค. ละสรุปผล 

การประชุม ดยมีผูຌขຌารวมประชุมประมาณ 30 ราย 

40.0                                         ปองคุณ 
#235 ละ 
พิรุณทิพย์ 

#131 

15. การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) บบตัวตอ
ตัว  ิFace to Face Interview) กับผูຌประกอบการ SME 
กลุมตัวอยาง จ านวน 3 ราย ตามขัๅนของระยะการติบตทาง

42.9                                         
ศุภชัย 
#238 
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หนຌาทีไ 3 - 21 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ธุรกิจ ฿นกรุงทพฯ ิชวงวันทีไ 24 - 26 ก.พ. 2559) 

16. จัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus group) นวทาง/
มาตรการสงสริมทีไหมาะสมกับ SME กลุมทีไ 2 เดຌก กลุม
ผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม  วันทีไ  16 มี.ค. 
2559 วลา 13.00 - 16.00 น. ณ หຌองประชุม฿หญ มูลนิธิ 
สวค. ละสรุปผลการประชุม ดยมีผูຌขຌารวมประชุมประมาณ 
30 ราย 

45.7                                         
ปองคุณ 

#235 ละ 
พิรุณทิพย์ 

#131 

17. ตรวจสอบ ประมวลผล ละวิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌนของ
ผูຌประกอบการ SME จ านวนเมนຌอยกวา 500 ตัวอยาง 

48.6                                         ศักย์ศรณ์ 
#236 

18. การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) บบตัวตอ
ตัว  ิFace to Face Interview) กับผูຌประกอบการ SME 
กลุมตัวอยาง จ านวน 3 ราย ตามขัๅนของระยะการติบตทาง
ธุรกิจ ฿นจังหวัดตรัง ิชวงวันทีไ 9 - 11 มี.ค. 2559) 

51.4                                         
ปองคุณ 
#235  
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หนຌาทีไ 3 - 22 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

19. จัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus group) นวทาง/
มาตรการสงสริมทีไหมาะสมกับ SME กลุมทีไ 3 เดຌก กลุม
ผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh Growth) วันทีไ 
22 มี.ค. 2559 วลา 13.00 - 16.00 น. ณ หຌองประชุม฿หญ 
มูลนิธิ สวค. ละสรุปผลการประชุม ดยมีผูຌขຌารวมประชุม
ประมาณ 30 ราย 

54.3                                         

ปองคุณ 
#235 ละ 
ผานิต #211 

20. การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) บบตัวตอ
ตัว ิFace to Face Interview) กับผูຌประกอบการ SME 
กลุมตัวอยาง จ านวน 3 ราย ตามขัๅนของระยะการติบตทาง
ธุรกิจ ฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ิชวงวันทีไ 23 - 25 มี.ค. 
2559) 

57.1                                         

ตຌองการ 
#235 

21. จัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus group) นวทาง/
มาตรการสงสริมทีไหมาะสมกับ SME กลุมทีไ 4 เดຌก กลุม
ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละ 

มีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 วันทีไ 29 
มี.ค. 2559 วลา 13.00 - 16.00 น. ณ หຌองประชุม฿หญ 
มูลนิธิ สวค. ละสรุปผลการประชุม ดยมีผูຌขຌารวมประชุม
ประมาณ 30 ราย 

60.0                                         

ปอง
คุณ#235 
ละ ผานิต 

#211 

22. วิคราะห์ละทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติ
การสงสริม SME (พ.ศ.2560-2564) (ลຌวตกรณีวาการ

62.9                                         ธัญรัศม์ 
#212  
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มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
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หนຌาทีไ 3 - 23 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ด านินงานอยู฿นชวง฿ดของผนฯี บืๅองตຌน  

23. รายงานความกຌาวหนຌา ิProgress Report)  65.7                                         รพีสุภา 
#202 

24. ตรวจสอบ ประมวลผล ละวิคราะห์ขຌอมูลบืๅองตຌนของ
ผูຌประกอบการ SME จ านวนเมนຌอยกวา 1,000 ตัวอยาง 
ิรวมการจัดกใบ฿นงวดทีไ 2)  

68.6                                         ศักย์ศรณ์ 
#236 

25. การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) บบตัวตอ
ตัว ิFace to Face Interview) กับผูຌประกอบการ SME 
กลุมตัวอยาง จ านวน 3 ราย ตามขัๅนของระยะการติบตทาง
ธุรกิจ ฿นจังหวัดล าปาง ิชวงวันทีไ 27 - 29 ม.ย. 2559) 

71.4                                         
ศักย์ศรณ์ 

#236 

26. จัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus group) นวทาง/
มาตรการสงสริมทีไหมาะสมกับ SME กลุมทีไ 5 เดຌก กลุม
ผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ 

ป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป วันทีไ 3 พ.ค. 2559 วลา 13.00 - 
16.00 น. ณ หຌองประชุม฿หญ มูลนิธิ  สวค. ละสรุปผล 

การประชุม ดยมีผูຌขຌารวมประชุมประมาณ 30 ราย 

74.3                                         

ตຌองการ 
#235 
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มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 
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หนຌาทีไ 3 - 24 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละของ

งาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ. มี.ค. มี.ค. ม.ย. ม.ย. พ.ค. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

27. การสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) บบตัวตอ
ตัว  ิFace to Face Interview) กับผูຌประกอบการ SME 
กลุมตัวอยาง จ านวน 3 ราย ตามขัๅนของระยะการติบตทาง
ธุรกิจ ฿นจังหวัดบุรีรัมย์ (ชวงวันทีไ 11 - 13 พ.ค. 2559) 

77.1                                         
ศุภชัย 
#238 
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ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 
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หนຌาทีไ 3 - 25 

ตารางทีไ ใ-็ ตารางคุมก าหนดการท างาน ิGantt Chart) ชวงดือนทีไ ๆ - แเ 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละ
ของงาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
6 7 8 9 10 

พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. ก.ค. ก.ค. ส.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ย. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

28. จัดท ารางการวิคราะห์ละทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการ
สงสริม SME (พ.ศ.2560-2564) (ลຌวตกรณีวาการด านินงานอยู฿นชวง฿ดของ
ผนฯี พรຌอมขຌอสนอนะการสงสริม SME ระดับกรอบผนปฏิบัติการ  

80.0                                     ดาวุด 
#230 

ธัญรัศม์ 
#212 ละ 

สุธาสินี 
#234 

29. คาดการณ์ ิForecast) สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ SME ฿นมิติ
ตาง โ ทีไส าคัญ ฿นภาพรวม ฿นรอบ 6 ดือนรก ิต.ค. 58-มี.ค.59)  

82.9                                     ศุภชัย 
#238 

30. รางรายงานฉบับสมบูรณ์ ิDraft Final Report)  85.7                                     รพีสุภา 
#202 

31. ตรวจสอบ ประมวลผล ละวิคราะห์ขຌอมูลของผูຌประกอบการ SME จ านวน
เมนຌอยกวา 1,500 ตัวอยาง ิรวมการจัดกใบ฿นงวดทีไ 2 ละ 3)  

88.6                                     ศักย์ศรณ์ 
#236 

32. สรุปผลการจัดประชุมระดมความคิดหใน ิFocus group) นวทาง/มาตรการ
สงสริมทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจดยป็นผลการประชุม 

฿นตละครัๅงละภาพรวม  

91.4                                     ตຌองการ 
#235 

33. วิคราะห์ละทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME 
(พ.ศ.2560-2564) (ลຌวตกรณีวาการด านินงานอยู฿นชวง฿ดของผนฯี พรຌอม
ขຌอสนอนะการสงสริม SME ระดับกรอบผนปฏิบัติการ  

94.3                                     ธัญรัศม์ 
#212 ละ 

สุธาสินี 
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มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
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หนຌาทีไ 3 - 26 

รายละอียดกิจกรรม 
รຌอยละ
ของงาน 

ดือน 

ผูຌรับผิดชอบ 
6 7 8 9 10 

พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. ก.ค. ก.ค. ส.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ย. 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

#234 
34. คาดการณ์ ิForecast) สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ SME ฿นมิติ
ตาง โ ทีไส าคัญ ฿นภาพรวม ระยะ 6 ดือน ิต.ค. 58-มี.ค.59 ละ ม.ย. 59-ก.ย.
59)  

97.1                                     ศุภชัย 
#238 

35. รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) ละบทสรุปผูຌบริหาร (Executive 
Summary)  

100.0                                     รพีสุภา 
#202 

 



  

บทที่ 4 
ผลการสํารวจ และวิเคราะห� 

ข&อมูลของผู&ประกอบการ SME 
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ผลการส ารวจ ละวิคราะห์ขຌอมูล
ของผูຌประกอบการ SME 

 
 

นืๅอหา฿นบทนีๅป็นการวิคราะห์ละประมวลผลพืไอน าขຌอมูลเป฿ชຌ฿นการอຌางอิงการวิคราะห์สวนตาง
ของผนละจัดท าขຌอสนอพืไอทบทวนผน฿นบทถัดเปส ารวจขຌอมูลปฐมภูมิ บงป็น 3 สวน เดຌก  
1) ภาพรวมการส ารวจขຌอมูลการส ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม 2) การประมวลผลละบทวิคราะห์กีไยวกับ
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการจริญติบตทางธุรกิจ ละ 3) บทสรุปกีไยวกับการด านินธุรกิจของกลุม
ผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นวิคราะห์ละ
ทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME (พ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไี ฿หຌสอดคลຌองกับระยะ 
การติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ตามความหมาะสมตอเป รายละอียดป็นดังนีๅ 
 
  

4 
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แ. ภาพรวมการส ารวจขຌอมูล 
 

ทีไปรึกษาฯ เดຌด านินการส ารวจขຌอมูลปฐมภูมิสรใจสิๅนลຌว ดยการด านินการส ารวจขຌอมูลปฐมภูมิ 
฿นตละวิธีการสามารถรวบรวมขຌอมูลเดຌตามปງาหมายละก าหนดการทีไเดຌวางเวຌ ิพิจารณาตารางทีไ 4-1) 
 

ตารางทีไ 4-1 ภาพรวมการส ารวจขຌอมูลปฐมภูมิ 

หลงขຌอมูล ป้าหมาย ด านินการลຌว 
1. การส ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม  1,500 ชุด 1,501 ชุด 
2. การสัมภาษณ์ชิงลึก 
   2.1 การสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ 15 ราย 15 ราย 
   2.2 การสัมภาษณ์ทางทรศัพท์  15 ราย 15 ราย 
3. การประชุมระดมความคิดหใน 5 ครัๅง 5 ครัๅง 

 
อยางเรกใตาม พบวา การด านินการมีประดในปัญหาบางประการทีไสามารถถอดบทรียน 

฿นการด านินการ฿นครัๅงตอเปเดຌดังนีๅ 
1. ผูຌประกอบการบางรายทีไถูกระบุวาธุรกิจอยู฿นกลุม S หรือ M ฿นชุดขຌอมูลทีไเดຌจากทาง สสว. ตเม

หในดຌวยวาป็นผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุมดังกลาว ดยยຌงวาป็นผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุม L จึงปฏิสธ 
การ฿หຌขຌอมูล ทัๅงนีๅ ทีไปรึกษาฯ เดຌชีๅจงดย฿ชຌการอຌางอิงกีไยวกับนิยามของขนาด SME ตผูຌประกอบการ฿หຌ
ขຌอมูลวาสินทรัพย์ถาวรมีการปลีไยนปลงซึไงเมสอดคลຌองกับขຌอมูล฿นการจ านกกลุม SME ฿นขัๅนตຌน 

2. ผูຌประกอบการบางรายเม฿หຌความส าคัญกับการขຌารวมครงการฯ นืไองจากเมคยขຌารวมครงการ
สนับสนุน฿นดຌานตาง โ กับหนวยงานภาครัฐมากอน ซึไงทีไปรึกษาฯ เดຌชีๅจง฿หຌหในถึงความส าคัญของการป็น
ตัวทนกลุมผูຌประกอบการ฿นการ฿หຌขຌอมูลดยตรงส าหรับ฿ชຌ฿นการทบทวนมาตรการ฿น การสนับสนุน
ผูຌประกอบการ SME ฿นอนาคต 

฿นสวนของการส ารวจขຌอมูลดยการกระจายบบสอบถาม ซึไงทีไปรึกษาฯ เดຌด านินการติดตอ
ประสานงานกับผูຌประกอบการตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌ฿นบททีไ 3 ซึไงผลการส ารวจขຌอมูล ณ วันทีไ 30 
มิถุนายน 2559 เดຌด านินการลຌวสรใจ จ านวน 1,501 ชุด คิดป็นรຌอยละ 100.07 ิพิจารณาตารางทีไ 4-2) 
ดยกลุมตัวอยางขัๅนริไมตຌนธุรกิจสามารถรวบรวมขຌอมูลเดຌจ านวน โ็็ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ ้โ.ใใ  
ซึไงตไ ากวาปງาหมายทีไก าหนดเวຌ นืไองจากการป็นผูຌประกอบการราย฿หมท า฿หຌขຌอมูลของกิจการยังเมป็นทีไ
พรหลาย ขຌาถึงขຌอมลูเดຌยาก การติดตอประสานงานพืไอขຌาส ารวจขຌอมูลจึงคอนขຌางจ ากัด ทัๅงนีๅ จ านวนกลุม
ตัวอยางทีไสามารถรวบรวมเดຌมีขนาด฿หญพียงพอ฿นการประมวลผลละสรุปผลการศึกษาจึงมิเดຌส ารวจ
พิไมติม฿นการศึกษาครัๅงนีๅ อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌป็นเปตามขอบขตของนืๅอหาทีไปรึกษาฯ จึงเดຌกระจาย
บบสอบถามเปยังกลุมตัวอยางขัๅนติบต ละกลุมตัวอยางขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ พืไอ฿หຌยอดทีไเดຌรวม
ป็นเปตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌ฿นบททีไ 3 
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ตารางทีไ 4-2 ผลการส ารวจกลุมผูຌประกอบการ SME  
ตามขัๅนของระยะการติบตทางธุรกิจ ปรียบทียบป้าหมายกับผลการด านินการ 

 
ระยะการติบตทางธุรกิจ 

ลักษณะของกลุมผูຌประกอบการ SME 
ขัๅนริไมตຌนธุรกจิ ขัๅนติบต ขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ 

ยอดทีไเดຌ ป้าหมาย ยอดทีไเดຌ ป้าหมาย ยอดทีไเดຌ ป้าหมาย 
กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (HG) 0 0 318 300 0 0 
กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท 
ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 
(HM) 

0 0 301 300 0 0 

กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านิน
ธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี (LO) 

0 0 0 0 306 300 

กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม (EXPORT) 0 0 299 300 0 0 
กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม (START) 277 300 0 0 0 0 

รวม 277 300 918 900 306 300 

หมายหตุ: ฿นการส ารวจขຌอมูลดยการกระจายบบสอบถาม ทีไปรึกษาฯ สามารถกใบขຌอมูลจากกลุมผูຌประกอบการ 

ทีไจดทะบียนยกลิกกิจการเดຌพียง 1 ตัวอยางทานัๅน ท า฿หຌขຌอมูลเมพียงพอละมีนัยส าคัญนຌอยตอการวิคราะห์ขຌอมูล 

 
ตารางทีไ 4-3 จ านวนตัวอยาง฿นตละภูมิภาค ปรียบทียบป้าหมายกับผลการด านินการ 

ภูมิภาค 
HG HM LO EXPORT START รวม 

ยอด
ทีไเดຌ ป้าหมาย 

ยอด
ทีไเดຌ ป้าหมาย 

ยอด
ทีไเดຌ ป้าหมาย 

ยอด
ทีไเดຌ ป้าหมาย 

ยอด
ทีไเดຌ ป้าหมาย 

ยอดทีไ
เดຌ ป้าหมาย 

กลาง 60 60 15 60 89 60 55 60 91 60 310 300 

ตะวันออกฉียงหนือ 71 75 0 75 57 75 24 75 33 75 185 375 

฿ตຌละตะวันออก 45 55 10 55 75 55 50 55 65 55 245 275 

หนือ 42 50 0 50 55 50 40 50 68 50 205 250 

กทม 100 60 276 60 30 60 130 60 20 60 556 300 

ทัๅงประทศ 318 300 301 300 306 300 299 300 277 300 1,501 1,500 
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2. การประมวลผลละบทวิคราะห์กีไยวกับผูຌประกอบการ SME ตามระยะการจริญติบตทาง
ธุรกิจ 
 

ส าหรับการวิคราะห์ละประมวลผล฿นสวนนีๅป็นน าขຌอมูลปฐมภูมิทีไเดຌจาก แี การส ารวจดย฿ชຌ
บบสอบถาม 2ี การสัมภาษณ์ชิงลึก ทัๅงจากการขຌาพบ ณ สถานประกอบการ ละการสนทนาทางทรศัพท ์ 
ละ ใี การประชุมระดมความคิดหใน ดยจ านกตามกลุมผูຌประกอบการ SME จ านวน 5 กลุม เดຌก  

แี กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (HG)  
โี กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ

มากกวารຌอยละ 20 (HM)  
3ี กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป ิLO) 
ไี กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม ิEXPORT) ละ  
5ี กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม ิSTART) 

ทัๅงนีๅ องค์ประกอบของนืๅอหาประกอบดຌวย แี สถานภาพละครงสรຌางของ SME ตามระยะ 
การติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) โี สถานการณ์ สภาพปัญหา ละรูปบบการสนับสนุนทีไ SME 
ละ ใี ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 
 

2.1 การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (มีรายเดຌพิไมสูงขึๅน 
เมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นวลา 3 ปี) 
 
โ.แ.แ สถานภาพละครงสรຌางของกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (มีรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวา
รຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นวลา 3 ปี) 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม ใแ่ ราย ซึไงกรุงทพฯ มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ แเเ 
ราย คิดป็นรຌอยละ ใแ.ไ5 รองลงมา เดຌก ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน ็แ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ 
โโ.ใใ ละนຌอยทีไสุด เดຌก ภาคหนือ จ านวน ไโ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ แใ.โแ ผลการส ารวจบบสอบถาม
พบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น
รຌอยละ 5เ.ๆใ ของกลุมตัวอยาง ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นภาคกลาง ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ละภาคหนือ 
มีรูปบบการด านินธุรกิจคลຌายคลึงกัน ดยป็นธุรกิจบริการป็นสวน฿หญ ฿นขณะทีไภาคตะวันออกฉียงหนือ
ละกรุงทพฯ มีรูปบบธุรกิจทีไผูຌประกอบการด านินธุรกิจคอนขຌางนຌอยอยางชัดจน เดຌก ธุรกิจคຌาสง  
คิดป็นรຌอยละ 5.ๆใ ฿นสวนของภาคตะวันออกฉียงหนือ ละธุรกิจการผลิต คิดป็นรຌอยละ 4.00 ฿นสวนของ
กรุงทพฯ 

2. ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿ชຌหลงงินทุนจากงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌน฿นการประกอบ
ธุรกิจ (รຌอยละ 76.96 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมา เดຌก สถาบันการงิน (รຌอยละ 17.46 ของ 
หลงงินทุนทัๅงหมด) ดยงินกูຌนอกระบบป็นหลงงินทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌนຌอยทีไสุด (รຌอยละ 0.25 
ของหลงงินทุนทัๅงหมด) 
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3. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (รຌอยละ 
83.02 ของกลุมตัวอยาง) ดยภาคกลางมีผูຌประกอบการคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นຌอยทีไสุด (รຌอยละ 6.67 ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลาง) ทัๅงนีๅ สาหตุทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคย 
ขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูงอาจ กิดจากผูຌประกอบการ 
สวน฿หญเมทราบขຌอมูล ิรຌอยละ 54.40 ของกลุมตัวอยางี ยกวຌนภาคหนือทีไมีผูຌประกอบการพียงรຌอยละ 
แ้.เ5 ทีไเมทราบขຌอมูล ตมีผูຌเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐรຌอยละ ่5.็แ 
สะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือมิเดຌ฿หຌความสน฿จกับครงการหรือการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก 

4. การพัฒนาผูຌประกอบการป็นครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการ 
คยขຌารวมมากทีไสุด (รຌอยละ 35.19 ของกลุมตัวอยาง) รองลงมาคือ การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม 
ิรຌอยละ ใ1.48 ของกลุมตัวอยาง)  

5. ภาพรวมของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅมีการด านินธุรกิจดย มีตราสินคຌาหรือเมมีตราสินคຌา 
มีจ านวนเมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ อยางเรกใตาม หากพิจารณาลักษณะของการด านินธุรกิจจะพบ 
ความตกตางทีไส าคัญ เดຌก การริไมตຌนธุรกิจดຌวยตนองของผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ สวน฿หญด านินธุรกิจ
ดยเมมีตราสินคຌา ิรຌอยละ ๆไ ของกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพฯี ฿นขณะทีไการริไมตຌนธุรกิจดຌวยตนองของ
ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือละภาคกลางสวน฿หญด านินธุรกิจดยมีตราสินคຌา ิรຌอยละ ๆใ.ใใ - รຌอยละ 
ๆๆ.ๆ็ ของกลุมตัวอยาง฿นตละภาคตามล าดับี 

6. สืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด  ิรຌอยละ 
60.63 ของกลุมตัวอยางี รองลงมาเดຌก วใบเซต์ ิรຌอยละ 43.04 ของกลุมตัวอยางี ละสืไอสิไงพิมพ์ ิรຌอยละ 
12.06 ของกลุมตัวอยางี  

7. นวทาง฿นการสรຌางรายเดຌทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญทีไสุด เดຌก การศึกษา 
ความตຌองการของตลาดละผูຌบริภคอยางสมไ าสมอ (รຌอยละ 54.40 ของกลุมตัวอยาง)  

8. ผูຌประกอบการ  SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก (รຌอยละ 99.06 ของกลุมตัวอยาง) ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชี 
มาท าระบบบัญชี฿หຌป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด (รຌอยละ 55.03 ของกลุมตัวอยาง)  

9. ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจตนองดยการพิไมผลิตภาพปัจจัย
การผลิตทีไส าคัญ เดຌก การพัฒนาฝมือรงงาน (รຌอยละ 64.15 ของกลุมตัวอยาง) ดยสวน฿หญ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 89.94 ของกลุมตัวอยาง) พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการท างาน 
อยางเรกใตาม มืไอพิจารณากีไยวกับการวิจัยละพัฒนาของธุรกิจ พบวา สวน฿หญยังเมมีการวิจัยละพัฒนา
฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 77.36 ของกลุมตัวอยาง) ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการยังคงมุงนຌน
ความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะสัๅนมากกวาระยะยาว ดังนัๅน หากเมมีการผลักดันการสรຌางความตระหนัก
กีไยวกับการท าวิจัยละพัฒนาพืไอรักษาศักยภาพ฿นการขงขันลຌว ฿นอนาคตผูຌประกอบการ฿นกลุม  
อาจกຌาวขຌาสูขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจรใวขึๅน 

10. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (รຌอยละ 85.85 ของ
กลุมตัวอยาง) ดยธุรกิจคຌาสงป็นลักษณะการด านินการธุรกิจทีไเมเดຌป็นสมาชิกขององค์กรอกชน 
มากทีไสุด (รຌอยละ 88.68 ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาสง)  

11. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ  
฿นการด านินธุรกิจ (รຌอยละ 76.42 ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบ
ปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไมละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย อีกดຌวย 
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โ.แ.โ สถานการณ์ สภาพปัญหา ละรูปบบการสนับสนุนทีไ SME ตຌองการของกลุมผูຌประกอบการทีไมี
อัตราการติบตสูง (มีรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นวลา 3 ปี) 

โ.แ.โ.แ การวิคราะห์สถานการณ ์

ผลการส ารวจพบวา กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูงมีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญ 
เดຌก 1) ก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการก าหนดปງาหมาย 
฿นการท าธุรกิจ 2) ล าดับขัๅนตอนการท างาน (work flow) ละจัดระบบการท างานของตละฝຆาย฿หຌกิด 
ความชัดจน ชน ระบบการบัญชีการงิน ระบบพัสดุ ละมีระบบการบริหารจัดการความสีไยงพืไอปງองกัน
ขຌอผิดพลาด ชน ควบคุมคุณภาพการผลิต ิQC) ละ 3) ผูຌบริหารละบุคลากรเดຌรับการพัฒนาความรูຌละ
พิไมพูนประสบการณ์฿นการท างานอยางตอนืไอง ชน การประชุม การสัมมนา การฝຄกอบรม ฿นขณะทีไยังคงมี
จุดออนทีไส าคัญ฿นการด านินธุรกิจ ดังนีๅ  1) ผนธุรกิจ/ผนการด านินงานเมสามารถน าเป฿ชຌเดຌจริง  
2) บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละขาดความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน ตลอดจนการบริหารงาน 
ดຌานบุคลากรของธุรกิจยังขาดประสิทธิภาพ ท า฿หຌ เมสามารถรักษาบุคลากรเวຌกับธุรกิจเดຌ  ละ  
3) ยังเมตระหนักถึงความส าคัญของความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน 
ละยังคงขาดการพัฒนาทคนลยี/ นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ  

ส าหรับอกาสทีไสงผลกระทบตอการด านินธุรกิจทีไส าคัญ เดຌก 1) กลุมลูกคຌาหลักติบต ละลูกคຌา
ตຌองการสินคຌาทีไป็นอกลักษณ์ฉพาะตัวมากขึๅน ชน สินคຌาพืไอสุขภาพ 2) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ
ขยายตัว ละครงสรຌางพืๅนฐานมีการขยายตัวครอบคลุมมากขึๅน ชน ระบบขนสง อินทอร์นใต ป็นตຌน ละ  
3) ทคนลยีละสารสนทศท า฿หຌการขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละรวดรใวขึๅน อยางเรกใตาม 
สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไส าคัญ เดຌก 1) สภาวะ
ศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว 2) จ านวนคูขง฿นตลาดทีไ พิไมขึๅน ละ 3) สถานการณ์ทางการมือง
ภาย฿นประทศเมมัไนคง ละนยบายของภาครัฐ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ยังเมสอดคลຌอง
กับความตຌองการ  

โ.แ.โ.โ การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME 
ตຌองการ 

ปัญหาทีไส าคัญทีไสุดซึไงกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูงประสบ คือ ดຌานการตลาด ชน  
การขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย ตราสินคຌาเมป็นทีไรูຌจัก ละราคาเมป็นทีไยอมรับ
ส าหรับผูຌบริภค ดยตຌองนวทางการสนับสนุนดຌานการตลาดทีไสอดคลຌองกับความตຌองการ ชน การ฿หຌความรูຌ/
ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม  โ มีหลักสูตรอบรม฿หຌตรงความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ ละสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดง
สินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน ฿นขณะทีไปัญหาทีไนาสน฿จอีกประการหนึไง คือ ดຌานการบริหาร
จัดการ ชน ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌ/การบริหารจัดการอยางป็นระบบ สินคຌาทีไสัไงน าขຌา
จากตางประทศเมคอยเดຌมาตรฐาน หรือคุณลักษณะทีไตรงตามสัญญา จึงตຌองด านินการ ตรวจสอบคุณภาพ
สินคຌาอีกครัๅง ท า฿หຌตຌนทุน฿นการบริหารจัดการพิไมสูงขึๅน ซึไงตຌองการ฿หຌกิดการสนับสนุนพืไอจัดการปัญหา
ดังกลาว ชน การ฿หຌความรูຌ กีไยวกับการจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจ สนับสนุน 
ดຌานสริมสรຌางสุขภาวะทีไดีของรงงาน ชน พัฒนาสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ป็นตຌน ละสริมสรຌาง
ความรูຌทีไส าคัญ฿นการด านินธุรกิจผานวใบเซต์ละคูมือการประกอบธุรกิจ  
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นอกจากผลการส ารวจขຌอมูลจากกลุมตัวอยางลຌว ทีไปรึกษาฯ เดຌระดมความคิดหในจาก
ผูຌประกอบการดยการจัดประชุมกลุมยอย ดยมีประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ 

ิแี สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจของ SME 

 ดຌานการผลิต/บริการ 
o ผูຌประกอบการหลายรายเมสามารถผลักดันสินคຌาตนอง฿หຌผานมาตรฐาน หรือการรับรอง

คุณภาพเดຌ นืไองจากขาดความรูຌความชีไยวชาญ฿นดຌานดังกลาว 
o ผูຌประกอบการเมสามารถผลิตละจัดจ าหนายสินคຌาเดຌตามค าสนอซืๅอของลูกคຌา นืไองจาก

การด านินการของภาครัฐทีไมีขัๅนตอนคอนขຌางมากละ฿ชຌระยะวลา฿นการด านินการนาน ชน กระบวนของ
การรับรองการ฿ชຌครืไองหมายการคຌา 

 ดຌานการตลาด 
o ชองทางการท าตลาดผานอินทอร์นใตมีบทบาทอยางมาก฿นการด านินธุรกิจกับตางประทศ 

ซึไงจ าป็นตຌอง฿ชຌระดับสัญญานอินทอร์นใตทีไมีคุณภาพสูง ิมีความรใวละความสถียรสูงี ตผูຌประกอบการ
หในวาตຌนทุนการ฿ชຌบริการอินทอร์นใตทีไมีคุณภาพสูงมีราคาสูงกินเป 

 ดຌานการงิน 
o อกสารละขัๅนตอน฿นการด านินการน าขຌาสินคຌาทีไตຌองอาศัยความรอบคอบละความขຌา฿จ

กีไยวกับขัๅนตอนพิธีการตาง โ ตลอดจนคา฿ชຌจายทีไอาจกิดขึๅนจากความผิดพลาด฿นกรณทีไเมสามารถ
ด านินการเดຌทันตามวลา สงผล฿หຌผูຌประกอบการหลายรายตัดสิน฿จจัดจຌางตัวทนพืไอมาด านินการดังกลาว 
ซึไงถือป็นการพิไมภาระตຌนทุนคา฿ชຌจาย฿หຌกับผูຌประกอบการคอนขຌางมาก 

o การด านินการอยางป็นรูปธรรมของกลเกประชารัฐยังเมสัมฤทธิ์ผลมากนัก ดยฉพาะ 
฿นสวนของมาตรการทางการงินพืไอ SME ซึไงเดຌมีการก าหนดนยบาย นวทาง ละมาตรการทีไชัดจนลຌว 
หากตยังเมมีการบูรณาการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางชน การขอสินชืไอดอกบีๅยตไ าตามนยบาย 
ทีไเดຌมีการประกาศ฿ชຌ ตมืไอผูຌประกอบการเปยืไนรืไองขออนุมัติสินชืไอจากสถาบันการงิน พบวา สถาบัน
การงินทีไมิเดຌสังกัดภาครัฐมิเดຌน านยบายดังกลาวมาปฏิบัติอยางป็นรูปธรรมละรงดวนตามนยบายทีไเดຌมี
การประกาศดยภาครัฐ ทัๅงนีๅ มีพียงสถาบันการงินของรัฐทีไมีความรูຌความขຌา฿จ ละมีการด านินการ
ตอบสนองตอนยบายดังกลาวเดຌทันทวงที 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ผูຌประกอบการยังคงผลิตสินคຌา฿นรูปบบทีไตนองมีความชีไยวชาญ ดยมิเดຌค านึงถึง 

การปลีไยนปลงของตลาดละรูปบบความตຌองการของตลาดมากนัก สวนหนึไงกิดจากการขาดองค์ความรูຌ
ดຌานการบริหารจัดการ ละการตลาดสมัย฿หม ซึไงกิดจากวิสัยทัศน์หรือกระบวนทัศน์ของผูຌประกอบการทีไมิเดຌ
฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาละ/หรือการสรຌางนวัตกรรมธุรกิจ 

o การขຌาถึงละการประชาสัมพันธ์ฐานขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอผูຌประกอบการยังเมครอบคลุม 
นืไองจากชองทางส าคัญ฿นการขຌาถึงฐานขຌอมูลทีไสามารถสงผานเปยังผูຌประกอบการเดຌจ านวนมาก คือ วใบเซต์
ของหนวยงานตาง โ ทีไเดຌจัดท าฐานขຌอมูล ซึไงยังเมเดຌรับการประชาสัมพันธ์฿หຌป็นทีไรูຌจักอยางกวຌางขวาง 
มากนัก สงผล฿หຌฐานขຌอมูลทีไป็นประยชน์จ านวนมากเมสามารถเปถึงยังกลุมผูຌประกอบการทีไมีความตຌองการ
฿ชຌขຌอมูลดังกลาวเดຌ อาทิ สิทธิทีไเดຌรับจากการสงสริมการลงทุน การปຂดอบรมพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ
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ดຌานตาง โ ขຌอมูลการประกอบธุรกิจทีไมีการรวบรวมเวຌของหนวยงานราชการ กิจกรรมจับคูธุรกิจระหวาง
ผูຌประกอบการกับนักลงทุน  

o การติดตอกับหนวยงานภาครัฐผานทางทรศัพท์จ าป็นตຌองรอสายป็นวลานาน รวมทัๅง
จຌาหนຌาทีไผูຌรับรืไองเมสามารถ฿หຌขຌอมูลทีไตຌองการเดຌทันที นอกจากนีๅ ฿นการด านินการติดตอกับทางหนวยงาน
ราชการ กระบวนการบางอยางยังตຌองพึไงพาระบบอกสารทีไมีขຌอปฏิบัติคอนขຌางยุงยาก กิดการสิๅนปลืองวลา 

ิโี รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

 ดຌานการผลิต/บริการ 
o การ฿หຌบริการทีไปรึกษาพืไอชวยวินิจฉัยกิจการ ฿หຌความรูຌอยางตรงจุด ทัๅง฿นดຌานการขยาย

กิจการ การลดตຌนทุน การจัดการทางการงิน ละการตลาดสมัย฿หม ซึไงจะชวยผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขยายตลาดส าหรับการขงขันเดຌทัๅงตลาด฿นละตางประทศเดຌ 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o การปรับนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทาง

ธุรกิจทีไปลีไยนปลงเป ตลอดจนการปรับตัวของบุคลากรภาครัฐ฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌหลากหลายละ  
มีความป็นมืออาชีพมากขึๅน ชน มีการน าระบบการยืไนอกสารผานทางอินทอร์นใตมาปรับ฿ชຌ พืไอ฿หຌ 
การด านินการตาง โ ป็นเปอยางคลองตัวมากขึๅน 

o ภาครัฐควรจัดอบรม สัมนา ละผยพรความรูຌความขຌา฿จ ฿นนวทางการสงสริมหรือ
นยบายทีไภาครัฐเดຌประกาศ พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองน านวทางหรือนยบายเปด านินการตอเดຌอยาง  
มีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
 
โ.แ.ใ ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (มีรายเดຌพิไมสูงขึๅนเม
นຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นวลา 3 ปี) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME ทีไมีอัตราการติบตสูง เดຌก  
การมีระบบบริหารจัดการความสีไยง ละการประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ กลาวคือ กิจการ
ทีไมีการวางผนละวางระบบบริหารความสีไยงของธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมภาย฿นมีสวนส าคัญ  
฿นการปງองกันละลดผลกระทบจากความสีไยงทีไคาดวาจะกิดขึๅน฿นอนาคต ถือป็นมาตรการสรຌางภูมิคุຌมกัน  
ทีไมีประสิทธิภาพส าหรับกิจการทีไก าลังมีอัตราการติบตทีไสูงขึๅนอยางตอนืไอง ฿นขณะทีไขຌ อจ ากัดทางดຌาน
กฎระบียบหรือกฎหมาย฿นการท าธุรกิจกใป็นอีกปัจจัยส าคัญทีไสงผลตอการติบตของธุรกิจ นืไองจากหากมี
ขຌอจ ากัด฿นการน าขຌาวัตถุดิบหรือขัๅนตอนการติดตอราชการมีความยุงยากมากท า฿หຌ กิจการสียอกาส 
฿นการด านินธุรกิจ ทัๅง฿นสวนของการลงทุนละการขยายตลาด 

ทัๅงนีๅ การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌองพิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย ใ 
ปัจจัยหลัก เดຌก คุณสมบัติของผูຌประกอบการ ลักษณะของผูຌบริภค ละสภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิ จ 
ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ ตຌองมีความมุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ
฿หຌประสบความส ารใจ นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา ผูຌประกอบการควรจะมี
ความรูຌความสามารถ฿นการบริหารจัดการธุรกิจอยางป็นระบบรวมดຌวยจึงจะมีคุณสมบัติพียงพอ ฿นดຌานของ
สินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด ธุรกิจตຌองสามารถท า฿หຌผูຌบริภคมีความชืไอมัไนตอสินคຌา฿หຌเดຌป็นส าคัญ ดยป็นสินคຌา
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมปງาหมายหลัก นอกจากนีๅ สภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิจ ดยฉพาะ
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การปรับตัว฿หຌขຌากับสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศถือป็นปัจจัยส าคัญทีไจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ 
อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย การด านินธุรกิจ  
฿นประภททีไสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจของประทศ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านิน
ธุรกิจสมไ าสมอ ละการมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ ิcore business) 
มากกวาธุรกิจ฿หม มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
 
ผนภาพทีไ 4-1 ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ฿นกลุม HG 

 
 

2.2 การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละ 
มีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ โเ 

 
โ.2.แ สถานภาพละครงสรຌางของกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวน
ผลก าเรตอรายเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ โเ 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม ใ0แ ราย ซึไงกรุงทพฯ มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ  
276 ราย คิดป็นรຌอยละ 9แ.69 รองลงมา เดຌก ภาคกลาง จ านวน แ5 ราย หรือคิดป็นรຌอยละ 4.98 ละ 
นຌอยทีไสุด เดຌก ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก จ านวน 10 ราย หรือคิดป็นรຌอยละ ใ.3โ ผลการส ารวจ
บบสอบถามพบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น
รຌอยละ 78.41 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาเดຌก ธุรกิจการผลิต ละธุรกิจคຌาสง  

2. ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅมีหลงงินทุนสวน฿หญมาจาก 2 หลง เดຌก งินสวนตัวหรือ 
งินของผูຌถือหุຌน ิรຌอยละ 49.52 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี ละสถาบันการงิน ิรຌอยละ 47.46 ของ 
หลงงินทุนทัๅงหมด) ซึไงรวมกันคิดป็นประมาณรຌอยละ 97 ของหลงงินทุนทัๅงหมด  
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3. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ิรຌอยละ 68.77 ของกลุมตัวอยางี ดยเมมีผูຌประกอบการ฿นภาคกลางคยขຌารวมครงการหรือคยรับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นภาคกลางทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุน
จากภาครัฐจะหในเดຌวาผูຌประกอบการกลุมดังกลาวเมทราบขຌอมูลคิดป็นสัดสวนประมาณรຌอยละ 90 ของ 
กลุมตวัอยาง฿นภาคกลาง  

4. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุด เดຌก 
การตลาดละการลงทุน ละมาตรการละสิทธิประยชน์ทางภาษี  ิรຌอยละ 36.17 ของกลุมตัวอยางี 
รองลงมาคือ การพัฒนาผูຌประกอบการ ทัๅงนีๅ การสงสริมดຌานการงิน ป็นประภทของครงการหรือการรับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมนຌอยทีไสุด  

5. ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญด านินธุรกิจดยเมมีตราสินคຌาป็นของตนอง ิรຌอยละ 
75.42 ของกลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ หากพิจารณาป็นรายภาคจะพบวา ผูຌประกอบการ฿นภาคกลางสวน฿หญ  
มีการด านินธุรกิจดยมีตราสินคຌา ิรຌอยละ 60 ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลางี ฿นทางกลับกันผูຌประกอบการ 
฿นกรุงทพฯ ละผูຌประกอบการ฿นภาค฿ตຌละภาคตะวันออกสวน฿หญเมมีตราสินคຌาป็นของตนอง  

6. วใบเซต์ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด  ิรຌอยละ 
75.42 ของกลุมตัวอยางี รองลงมาคือ สืไอสังคมออนเลน์ ิรຌอยละ 41.20 ของกลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ สืไอสิไงพิมพ์
ละอีมล์ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ทีไเดຌรับความนิยมชนกัน 

7. การกระจายงานทีไเม฿ชกิจการหลัก฿หຌผูຌอืไน (Outsources) ป็นผูຌด านินการ ถือป็น
นวทาง฿นการบริหารตຌนทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญทีไสุด  ิรຌอยละ 48.17 ของ 
กลุมตัวอยางี  

8. ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจตนองผานการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิรຌอยละ 96.35 ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม มืไอพิจารณา
กีไยวกับการพัฒนาฝมือรงงาน ละการวิจัยละพัฒนา พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญเมมีการพัฒนาฝีมือ
รงงาน ิรຌอยละ 91.03 ของกลุมตัวอยางี ละเมมีการวิจัยละพัฒนา ิรຌอยละ 51.50 ของกลุมตัวอยางี 
ดังนัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅนຌนการรับทคนลยีสารสนทศจากภายนอก  

9. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (รຌอยละ 69.44 
ของกลุมตัวอยาง)  

10. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ  
฿นการด านินธุรกิจ (รຌอยละ 99.67 ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบ
ปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (รຌอยละ 77.41 ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี 
ณ ทีไจาย (รຌอยละ 77.08 ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 

 
โ.โ.โ สถานการณ์ สภาพปัญหา ละรูปบบการสนับสนุนทีไ SME ตຌองการของกลุมผูຌประกอบการทีไมี
รายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ โเ  

โ.โ.โ.แ การวิคราะห์สถานการณ ์

กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวา  
รຌอยละ โเ มีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจ ดังนีๅ 1) มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆายละมีล าดับขัๅนตอน
การท างานทีไชัดจน 2) มีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับ 
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ความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ  ละ  
3) มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน ขณะทีไจุดออน฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญ 
เดຌก 1) วัฒนธรรมองค์กรทีไเมมีการ฿หຌรางวัลละบทลงทษทีไหมาะสม สงผลตอพฤติกรรมละขวัญก าลัง฿จ
฿นการปฏิบัติงาน 2) การจัดระบบการท างานของบางฝຆายขาดประสิทธิภาพ ละ 3) ขาดการพัฒนา
ทคนลยี/นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ  

อกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท 
ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ มืไอรียงตามล าดับ เดຌก 1) กลุมลูกคຌาหลักติบต  
2) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว ละ 3) สภาพสังคมละวัฒนธรรมทีไทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน 
อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅทีไส าคัญ 
เดຌก 1) กฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐมีมากขึๅน ละมีความซับซຌอนมากขึๅน  ประกอบกับนยบายของ
ภาครัฐ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการ 2) คูขงทางการคຌา
พิไมขึๅน ละ 3) ความขຌมงวด฿นการ฿หຌสินชืไอของสถาบันการงิน ละสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว 

โ.โ.โ.โ การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME 
ตຌองการ 

กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวา  
รຌอยละ โเ ประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญทีไสุด คือ ปัญหาดຌานการตลาด ชน การขຌาเมถึง 
ชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย ซึไงตຌองการการสนับสนุน฿นดຌานการตลาดทีไตอบสนองตอ
ปัญหาดังกลาว ชน การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม โ ละสงสริม
การทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับ
ภาครัฐ ป็นตຌน ฿นขณะทีไปัญหาทีไส าคัญรองลงมา เดຌก ปัญหาดຌานการบริหาร ชน เมมีผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล เมมีผนรองรับมืไอกิดหตุการณ์เมคาดคิด ละขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ทัๅงนีๅ รูปบบ
การสนับสนุนทีไจะชวยบรรทาปัญหาดังกลาว คือ การสรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์฿นการพัฒนา
บุคลากร ชน การน าคา฿ชຌจายดຌานการพัฒนาบุคลากรเปหักลดหยอนภาษีเดຌมากกวาคา฿ชຌจายจริง  ละ
ชีๅ฿หຌหในความส าคัญละจัดอบรมกีไยวกับการบริหารความสีไยง 

นอกจากผลการส ารวจขຌอมูลจากกลุมตัวอยางลຌว ทีไปรึกษาฯ เดຌระดมความคิดหในจาก
ผูຌประกอบการดยการจัดประชุมกลุมยอย ดยมีประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ 

ิแี สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจของ SME 

 ดຌานการผลิต/ บริการ 
o ผูຌประกอบการบางสวนเมสามารถขยายตลาดเดຌ  นืไองจากขาดทัๅงกระบวนการผลิตละ

ผลผลิตทีไเดຌมาตรฐาน ตลอดจนการรับประกันคุณภาพสินคຌาจากภาย฿นประทศละมาตรฐานสินคຌาของ
ประทศทีไป็นตลาดสงออกของเทย สงผล฿หຌเมสามารถขยายตลาดเดຌ 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ผูຌประกอบการยังขาดทคนลยี ละการพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการบริหาร 

ิManagement Information System: MIS) ทีไมีสวนชวย฿หຌลดความผิดพลาดหรือปງองกันความสีไยงจาก 
การตัดสิน฿จทางธุรกิจมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ิการวางผน การควบคุม การติดตาม ละการปรับปรุงกຌเขี 
ชน ปริมาณสินคຌาผลิตภาย฿ตຌความผันผวนของอัตราลกปลีไยน  
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o การประชาสัมพันธ์กีไยวกับครงการสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ทีไมีลักษณะตอนืไองหรือ
ยังคงด านินการอยูเมครอบคลุม สงผล฿หຌผูຌประกอบการทีไตຌองการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ หรือ ตຌองการ
ความชวยหลืออยางตอนืไอง เมทราบขຌอทใจจริงละท า฿หຌสียอกาส฿นการขຌารับการสนับสนุนจากครงการ
ภาครัฐ ชน ครงการสินชืไอดอกบีๅยต ไา ิSoft Loan) รຌอยละ 4 ตอป พืไอป็นงินทุนหมุนวียน฿หຌก
ผูຌประกอบการ SMEs ซึไง฿นชวงรกยังเมตใมวงงินทีไรัฐบาล฿หຌการสนับสนุน หากตการกระจายตัวของวงงิน
เปตามธนาคารพาณิชย์ตาง โ ท า฿หຌผูຌประกอบการเมทราบวายังสามารถขอรับการพิจารณาสินชืไอ฿นครงการ
ดังกลาวเดຌหรือเมหรือหมดอายุครงการลຌวหรือเม 

ิโี รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

 ดຌานการตลาด 
o ภาครัฐควรวางต าหนง฿นการสนับสนุนดຌานการตลาดกผูຌประกอบการ฿หຌชัดจน 

ตัวอยางชน การสรຌางภาพลักษณ์ของประทศ฿หຌกิดการับรูຌละความตຌองการตอสินคຌาละบริการของเทย 
ดยการน าสนออกลักษณ์ของสินคຌาละบริการของเทย ซึไงตຌองมีการวางผนการท าตลาด฿นภาพกวຌาง
ดังกลาวอยางป็นระบบพืไอ฿หຌสินคຌาละบริการ฿นตลาดสงออกเดຌรับประยชน์รวมกัน ท า฿หຌสามารถพัฒนา
สินคຌา฿หຌป็นทีไรูຌจักพรຌอมกับการพัฒนาคุณภาพ฿หຌเดຌมาตรฐานระดับสากล ทัๅงนีๅ ผลจากการวางต าหนง
ทางการตลาดของภาครัฐทีไดีจะชวย฿หຌผูຌประกอบการสามารถตอยอดสินคຌาละบริการจากความขຌมขใงดຌ าน
การตลาดเดຌ 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ภาครัฐควรปรับปรุงระบบการศึกษา฿หຌป็นระบบทวิภาคีมากขึๅน ดยระบบดังกลาวป็น 

ความรวมมือ฿นการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษากับภาคอกชน ตลอดจนสภาหอการคຌาหงประทศเทย 
สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ละสภาอุตสาหกรรมทองทีไยวหงประทศเทย ซึไงชวย฿หຌการจัด
การศึกษาตรงกับความตຌองการของภาคอกชน ละท า฿หຌบัณฑิตทีไจบการศึกษามีงานท าตรงตามความตຌองการ
ของตนอง ดยมีความรูຌความสามารถทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของภาคอกชน 
 
โ.โ.ใ ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละ 
มีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ โเ 

มืไอพิจารณาจากปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจของกลุม
ผูຌประกอบการ SME ทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ 
เดຌก จ านวนพนักงาน การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ละการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ กลาวคือ กิจการทีไผลการด านินการคอนขຌางสูงจ าป็นตຌองมีจ านวนพนักงานทีไมากพียงพอ  
พืไอสนับสนุนการด านินธุรกิจ ยิไงเปกวานัๅนการคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ป็นสวน
หนึไงทีไท า฿หຌกิจการมีผลการด านินธุรกิจละมีความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับทีไสูง ทัๅงนีๅ การทีไกิจการ  
จะกຌาวขຌาสูระยะขัๅนติบตซึไงป็นระยะการติบตทางธุรกิจของกิจการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละ 
มีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ จ าป็นตຌองน าทคนลยีสารสนทศขຌามาป็นสวนหนึไง 
พืไอชวยสนับสนุนการด านินธุรกิจ 

การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌองพิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย 3 
ปัจจัยหลัก ิพิจารณาผนภาพทีไ 4-โ) เดຌก คุณสมบัติของผูຌประกอบการ รูปบบการด านินธุรกิจ ละ 
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กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅคือ ตຌองมีความ
มุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ นอกจากนีๅกลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา 
ผูຌประกอบการจ าป็นตຌองมีความสามารถ฿นการปรับตัวธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 
ซึไงป็นปัจจัยทีไส าคัญทีไสุดของสภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิจทีไจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ ฿นดຌาน
ของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด ธุรกิจจ าป็นตຌองท า฿หຌสินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน฿หຌเดຌ พืไอป็นสวนหนึไง฿นการพิไม
ความสามารถ฿นการขงขัน฿นตลาดทีไมีความขงขันคอนขຌางสูง อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง฿หຌความหในวา 
รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย การด านินธุรกิจทีไ ฿ชຌครืไองจักร/ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็น
สวนส าคัญ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละการมุงนຌนกลยุทธ์สรຌาง
ความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ (core business) มากกวาธุรกิจ฿หม มีสวนชวย฿หຌด านิน
ธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
 
ผนภาพทีไ ไ-2 ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ฿นกลุม HM 

 
 

2.3 การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ
ป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 
 
โ.3.แ สถานภาพละครงสรຌางของกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็น
ระยะวลาติดตอกัน ใ ปี 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม 306 ราย ซึไงภาคกลาง มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ  
89 ราย คิดป็นรຌอยละ 29.08 รองลงมา เดຌก ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก จ านวน 75 ราย หรือคิดป็นรຌอยละ 
24.51 ละนຌอยทีไสุด เดຌก กรุงทพฯ จ านวน 30 ราย หรือคิดป็นรຌอยละ 9.80 ผลการส ารวจบบสอบถาม
พบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 
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1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น
รຌอยละ 53.59 ของกลุมตัวอยาง รองลงมาเดຌก ธุรกิจคຌาปลีก ธุรกิจการผลิต ิรຌอยละ 18.30 ของกลุม
ตัวอยางี  

2. ผูຌประกอบการสวน฿หญ ฿ชຌหล ง  งินทุนจากงินสวนตัวหรือ งินของผูຌ ถื อหุຌ น 
฿นการประกอบธุรกิจ ิรຌอยละ 78.28 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน ิรຌอยละ 
17.64 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี ดยงินกูຌนอกระบบป็นหลงงินทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌนຌอยทีไสุด 
ิรຌอยละ 0.33 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี 

3. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ิรຌอยละ 92.16 ของกลุมตัวอยางี อาจกิดจากผูຌประกอบการสวน฿หญเมทราบขຌอมูล ิรຌอยละ 72.22 ของกลุม
ตัวอยางี  

4. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการ คยขຌารวมมากทีไสุด เดຌก  
การพัฒนาผูຌประกอบการ ิรຌอยละ 33.33 ของกลุมตัวอยางี รองลงมาคือ มาตรการละสิทธิประยชน์ทาง
ภาษี  

5. สาหตุหลักทีไท า฿หຌธุรกิจของผูຌประกอบการกลุมนีๅประสบกับปัญหาขาดทุนอยางตอนืไอง 
คือ การสูญสียกลุมลูกคຌาหลัก ิรຌอยละ 54.25 ของกลุมตัวอยางี รองลงมา เดຌก ตຌนทุนวัตถุดิบทีไพิไมขึๅน 
ตຌนทุนรงงานสูงขึๅน ตามล าดับ ทัๅงนีๅ ตัวอยางของสาหตุอืไน โ ทีไท า฿หຌธุรกิจประสบภาวะขาดทุนอยางตอนืไอง 
ชน การขຌามาของธุรกิจขนาด฿หญ ปัญหาศรษฐกิจละการมือง ป็นตຌน 

6. นวทาง฿นการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนิยม฿ชຌ คือ การพิไมรายเดຌ 
คิดป็นรຌอยละ 52.61 ของกลุมตัวอยาง รองลงมา เดຌก การลดรายจาย  

7. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก ิรຌอยละ 98.04 ของกลุมตัวอยางี ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชี 
ป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด  

8. ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจตนองผานการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิรຌอยละ 85.29 ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม มืไอพิจารณา
กีไยวกับการพัฒนาฝมือรงงาน ละการวิจัยละพัฒนา พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญเมมีการพัฒนาฝมือ
รงงาน ิรຌอยละ 54.90 ของกลุมตัวอยางี ละเมมีการวิจัยละพัฒนา ิรຌอยละ 86.60 ของกลุมตัวอยางี  

9. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (รຌอยละ 82.03 
ของกลุมตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา 
(รຌอยละ 11.44 ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา เดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย (รຌอยละ 6.20 ของกลุม
ตัวอยาง) 

10. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ  
฿นการด านินธุรกิจ (รຌอยละ 89.54 ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบ
ปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (รຌอยละ 91.18 ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี 
ณ ทีไจาย (รຌอยละ 92.81 ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 
 
  



 
 

 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
หนຌาทีไ 4 - 15 

โ.3.โ สถานการณ์ สภาพปัญหา ละรูปบบการสนับสนุนทีไ SME ตຌองการของกลุมผูຌประกอบการ 
ทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ปี  
 

โ.3.โ.แ การวิคราะห์สถานการณ ์

กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป มีจุดขใง
฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญ เดຌก 1) มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน 
ละมีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจทีไชัดจน ดยผนจะตຌองสามารถปฏิบัติเดຌจริง ละสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของลูกคຌา 2) มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน ละการตัดสิน฿จ
ขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจดยตรง ละ 3) มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย ชน ระบบการบัญชีการงิน 
ระบบพัสดุ ป็นตຌน ละมีล าดับขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน ขณะทีไจุดออนทีไส าคัญ฿นการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ เดຌก 1) บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จ 
นืๅองาน กิจการตຌองพึไงพิงรงงานตางดຌาวจ านวนมาก ฿นขณะทีไขัๅนตอนการด านินการกับทางภาครัฐมีจ านวนมาก
ละ฿ชຌวลานาน ท า฿หຌกิจการเมสามารถด านินงานเดຌอยางตอนืไอง 2) เมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพศรษฐกิจ เมมีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน ละมีการก าหนดกลยุทธ์ทีไเมสอดคลຌองกับ 
ความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละ 3) บุคลากรเมสามารถปฏิบัติงานทดทนกันเดຌ  ละบุคลากร 
ขาดความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน  

ส าหรับประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะ
ขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป  มากทีไสุด 3 ล าดับรก เดຌก 1) ความนิยมบริภค
สินคຌาละบริการทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมละสงสริมสุขภาพมากขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลักติบต นอกจากนีๅ 
ลูกคຌาสวน฿หญตຌองการสินคຌาทีไมีคุณลักษณะฉพาะ ท า฿หຌกิจการเดຌปรียบคูขงทีไขาดทักษะ฿นการผลิตสินคຌา
ดังกลาว ท า฿หຌกิจการสามารถยกกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌอยางชัดจนท า฿หຌงายตอการท าการตลาด  
2) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว ละครงสรຌางพืๅนฐานมีการขยายตัวครอบคลุมมากขึๅน ชน ระบบ
ขนสง อินทอร์นใต ป็นตຌน ละ 3) การขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละรวดรใวขึๅน อยางเรกใตาม 
สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคส าคัญ เดຌก 1) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว 2) คูขงพิไมขึๅน 
ละกลุมลูกคຌาหลักซบซา นวนຌมของลูกคຌาทีไนิยมสินคຌาราคาถูกคุณภาพตไ า ท า฿หຌกิจการถูกยงสวนบง
การตลาดนืไองดຌวยกิจการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ ท า฿หຌตຌนทุนการผลิตสูงน าเปสูราคาทีไสูงกวาสิ นคຌาทีไมี
คุณภาพตไ า ละ 3) สถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศเมมัไนคง ละการปຂดสรีทางการคຌาละขຌอตกลง
การคຌาสรี ท า฿หຌการขงขันรุนรงขึๅน 

โ.3.โ.โ การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME 
ตຌองการ 

ผลการส ารวจขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ 
ป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป ประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด ชน การขຌาเมถึง
ชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย ละราคายังเมป็นทีไยอมรับส าหรับผูຌบริภค รองลงมา เดຌก 
ดຌานการบริหารจัดการ ชน ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌ/การบริหารจัดการอยางป็นระบบ 
ดยฉพาะดຌานทรัพยากรบุคคล ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสามารถบริหารจัดการปัญหาดังกลาวขຌางตຌน ผูຌประกอบการ฿หຌ
ขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ ดังนีๅ แี การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม โ 
ละการสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌา  
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ทีไรวมครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน  ละความชวยหลือดຌานการท าการตลาด฿นตางประทศ  ละ  
โี การสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับหนวยงานของรัฐทีไคๅ าประกันสินชืไอ฿หຌกับ SME ขยายวงงินสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ า รวมทัๅงผอนปรนงืไอนเขบางประการ พืไอ฿หຌ  SME ขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบเดຌมากขึๅน ละการ฿หຌ
ค าปรึกษาละสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก  SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌรอบคอบละ
ถูกตຌองมากขึๅน 

นอกจากผลการส ารวจขຌอมูลจากกลุมตัวอยางลຌว ทีไปรึกษาฯ เดຌระดมความคิดหในจาก
ผูຌประกอบการดยการจัดประชุมกลุมยอย ดยมีประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ 

ิแี สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจของ SME 

 ดຌานการผลิต/บริการ 
o ธุรกิจ฿หมหรือุรกิจทีไมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หมหรือธุรกิจทีไสามารถขยายตลาดเดຌมากขึๅน 

ตຌองการ฿หຌ ลกຌ  หรือ ครืไองหมายการคຌา  เดຌรับการคุຌมครองตาม พ.ร.บ. ครืไองหมายการคຌาพืไอเม฿หຌ
ผูຌอืไนลอกลียนบบหรือน าเป฿ชຌประยชน์ชิงพาณิชย์เดຌ นอกจากนีๅ ยังชวย฿หຌสามารถสรຌางบรนด์เดຌอยาง
มัไน฿จละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน อยางเรกใตาม กระบวนการจดทะบียนครืไองหมายการคຌามีขัๅนตอน 
ทีไจ าป็นหลายขัๅนตอนละ฿ชຌวลา฿นการพิจารณาอยางละอียดรอบคอบคอนขຌางนาน สงผล฿หຌผูຌประกอบการ
บางรายเมสามารถด านินธุรกิจเดຌทันกับสภาวะของตลาดสินคຌาละบริการทีไมีการปรับตัวอยางรวดรใว 

o ปัจจุบันภาครัฐเดຌจัดมาตรการละครงการตาง โ หลากหลาย พืไอสนับสนุนการสรຌางสรรค์
นวัตกรรม฿นภาคธุรกิจอกชน ละการน าผลงานวิจัย฿นประทศเปกอ฿หຌกิดประยชน์ชิงพาณิชย์ คอนขຌาง
หลากหลาย หากตการผลักดันผลงานวิจัยทีไภาครัฐ฿หຌการสนับสนุนงบประมาณพืไอ฿หຌสามารถน าเปตอยอด
฿นชิงพาณิชย์เดຌนัๅนยังเมพรหลายมากนัก ดังนัๅน ภาครัฐควรผยพรผลงานวิจัยทัๅงทีไป็นประยชน์กับ
ผูຌประกอบการทีไป็น Mass Production ละ Niche Market  

o การน าขຌารงงานตางดຌาวมาท างาน฿นกิจการตาง โ ทีไมีปัญหาขาดคลนรงงาน มีสวน
ส าคัญ฿นการกຌปัญหาขาดคลนรงงาน฿หຌกกิจการทีไมีการด านินการทีไดีละลดตຌนทุนคารงดย
ปรียบทียบ อยางเรกใตาม ฿นการด านินการของภาครัฐส าหรับรงงานตางดຌาวสัญชาติ฿หมมีนยบายทีไ จะ
น าขຌาฉพาะรงงานตางดຌาวเรຌฝมือทีไมีคุณภาพดี พืไอเม฿หຌมายงงานคนเทย ฿นขณะทีไรงงานตางดຌาวทีไมี 
การยืไนจดทะบียนเวຌ มีการพิสูจน์สัญชาติรงงานตางดຌาวละผูຌติดตามลาชຌากวาทีไก าหนดเวຌ สงผลกระทบตอ
กระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ 

 ดຌานการตลาด 
o SME ตຌนนๅ าทีไเดຌรับผลกระทบจากสินคຌากษตรจากประทศพืไอนบຌานทีไมีราคาตຌนทุนถูกกวา 

ละ SME กลางนๅ าทีไเดຌรับผลกระทบจากสินคຌาอุปภคบริภคจากประทศจีนทีไอาจกิดจากการทุมตลาด 
นอกจากจะท า฿หຌราคาสินคຌา฿นประทศลดลงลຌวยังสงผล฿หຌ SME ฿นประทศสูญสียกลุมผูຌบริภค฿หຌกับสินคຌา
ตางประทศทีไสามารถขยายตลาด฿นประทศเทยเดຌ นืไองจากมีตຌนทุนละการสนับสนุนตຌนทุนถูกกวาสินคຌา
ละบริการ฿นประทศ 

o ตลาดออนเลน์ถือป็นทัๅงอกาสละภัยคุกคาม ดยมีบทบาทมากทัๅง฿นการประกอบธุรกิจ 
ละการขายสินคຌา นืไองจากป็นการลดตຌนทุนละสามารถกระจายสินคຌาเดຌอยางป็นวงกวຌาง  ฿นสวนของการ
สรຌางอกาสทางธุรกิจซึไงผูຌประกอบการสามารถสวงหาประยชน์จากการน าขຌาวัตถุดิบทีไส าคัญเดຌดยเมตຌอง
สียคา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปติดตอระหวางประทศ ขณะดียวกับผูຌประกอบการอาจสียฐานลูกคຌา฿หຌกับ
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ผูຌประกอบการตางประทศเดຌชนดียวกัน ดยฉพาะ฿นปัจจุบันทีไตลาดสินคຌาออนเลน์ขยายตัวมากขึๅน  
฿นประทศเทย 

 ดຌานการงิน 
o มຌมิเดຌด านินนยบายคารงขัๅนตไ า ใเเ บาท ผูຌประกอบการยังคงตຌองผชิญกับปัญหาตຌนทุน

คารงทีไพิไมสูงขึๅนจากภาวะขาดคลนรงงานทัๅงระดับเรຌฝมือละมีฝมือ สงผล฿หຌผูຌประกอบการหันเป฿ชຌ
ครืไองจักร หรือรงงานตางดຌาวทดทน หากตการด านินนยบายดังกลาวกอนสถานการณ์ขาดคลนรงงาน
จะขຌาขัๅนวิกฤตท า฿หຌผูຌประกอบการมีตຌนทุนพิไมขึๅน รຌอยละ ๆ.ไ 1 ละบางรายประสบภาวะขาดทุนสะสม
ตอนืไองป็นวลานาน นอกจากนีๅ ยังมีตຌนทุนทีไกีไยวกับการผลิตสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌมาตรฐานพิไมขึๅนหลาย
รายการ อาทิ การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์บางประภทซึไงมีคา฿ชຌจายทีไคอนขຌางสูง นืไองจากจ าป็นตຌอง
สงผลิตภัณฑ์เปตรววจสอบยังตางประทศ 

o มาตรการสนับสนุนงินทุน฿หຌกับ SMEs พืไอสริมสภาพคลองมักประสบปัญหา/อุปสรรค 
฿นขัๅนตอนการยืไนขอสินชืไอ/หลงงินทุนทัๅงจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการงินของรัฐ ละธนาคารพาณิขย์ 
ทีไขຌารวมครงการ สวน฿หญมัก฿ชຌระยะวลา฿นการพิจารณาอนุมัตินาน หรืออกสารประกอบการขอสินชืไอ 
มีจ านวนมาก สงผล฿หຌธุรกิจขาดสภาพคลอง นืไองจากผูຌประกอบการตຌองการงินทุน฿นการด านินงานหรือปรับ
กิจการตามความหมาะสมของสภาพศรษฐกิจ 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ความเมสงบทางการมือง ิGeopolitical Uncertainty) ทัๅงภาย฿นประทศละระหวาง

ประทศถือป็นอุปสรรคส าคัญ฿นการด านินธุรกิจ นืไองจากอาจสงผลกระทบตอความชืไอมัไนของผูຌบริภคละ
ภาคธุรกิจอยางมีนัยส าคัญ ละสงผล฿หຌนักลงทุนชะลอการลงทุนภาย฿นประทศ  ท า฿หຌผูຌประกอบการ SME 
สียอกาสจากหลงทุนหรือการถายทอดทคนลยีทีไป็นประยชน์฿นกระบวนการผลิต 

o ผูຌประกอบการจ านวนมากยังเมสามารถขຌาถึงศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร หรือ SME 
One Stop Service: OSS ฿นขณะทีไบางรายยังเมทราบกีไยวกับวัตถุประสงค์฿นการจัดตัๅงละประยชน์ 
ทีไจะเดຌรับจากการ฿ชຌบริการศูนย์ OSS ทัๅงนีๅ OSS ถือป็นชองทาง฿นการติดตอ ชืไอมยง สงตองานบริการ 
ภาครัฐละภาคอกชน฿หຌกผูຌประกอบการ ครอบคลุมทัๅงการ฿หຌขຌอมูลความรูຌ ค าปรึกษานะน า฿นการด านิน
ธุรกิจ การอบรม/สัมมนา รวมถึงการขึๅนทะบียน SME ละป็นชองทาง฿นการรับละด านินการดຌานอกสาร
ของผูຌประกอบการ SMEs กับหนวยงานภาครัฐ  

o ปัญหาดຌานรงงานทีไส าคัญของ SME ทีไส าคัญคือ การขาดคลนรงงานคุณภาพ หมายถึง 
รงานทีไมีการพัฒนาทักษะฝมือละความสามารถทางดຌานภาษา ละมีคุณสมบัติพิศษ฿นงของ ความซืไอสัตย์ 
มีความรับผิดชอบ อุทิศวลา฿นการท างาน ขยันละกระตือรือรຌน฿นการท างาน  ซึไงมีสาหตุส าคัญ ดังนีๅ 
1) ปัญหาการขຌาออกสูง กลาวคือ รงงานทีไท างาน฿นธุรกิจขนาดยอม มืไอท างานจนมีฝมือละมีความช านาญ
มากขึๅนกใจะยຌายออกเปท างาน฿นรงงานขนาด฿หญทีไมีระบบละผลตอบทนทีไดีกวา จึ งท า฿หຌคุณภาพของ
รงงานเมสมไ าสมอละการพัฒนาเมตอนืไอง ละ 2) ปัญหาการขຌาออกสูงมากละรใวขึๅน กลาวคือ ปัจจุบัน
รงงาน฿นตลาดรงงาน กวารຌอยละ 70 ป็นรงงานกลุม Gen Y ิมีอายุเมกิน 35 ปี ซึไงมคีุณลักษณะพืๅนฐาน
ทีไส าคัญ คือ มีความคลองตัว฿นการ฿ชຌทคนลยี  จึงมัก฿ชຌขຌอมูลจากอินทอร์นใตประกอบการตัดสิน฿จ 
฿นหลาย โ ดຌาน กอปรกับการป็นคนชางลือก เมยึดติดกับองค์กร ละพรຌอมทีไจะหาอกาส฿นหนຌาทีไการงาน
฿หม โ สมอ จึงท า฿หຌลือกงานละปลีไยนทีไท างานบอยอยางรวดรใว สงผล฿หຌผูຌประกอบการเมสามารถ 

                                           
1 ครงการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตละผลผลิตของ SMEs 
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หารงงานทีไมีคุณภาพละอยูกับองค์กรเดຌอยางยาวนาน ละกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตละคุณภาพ
สินคຌาตามมา 

ิโี รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

 ดຌานการผลิต/บริการ 
o ควรมีการตัๅงหนวยงานส าหรับการก าหนดมาตรฐาน ละจัดท านวทางการตรวจสอบขึๅน 

฿นประทศเทย มีการจัดระบบการรับรอง฿หຌป็นทีไยอมรับละสอดคลຌองตามมาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรของภาครัฐ฿หຌมีความรูຌความสามารถ฿นกระบวนการตรวจสอบรับรองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
พืไอประหยัดงบประมาณละวลา฿หຌกับผูຌประกอบการ 

 ดຌานการตลาด 
o ปງองกันละควบคุมการขຌามาด านินธุรกิจดยคนตางดຌาวทีไสงผล฿หຌผูຌประกอบการ SME  

฿นธุรกิจทีไยังเมมีความพรຌอม฿นการขงขันมากนักสียสวนบงตลาดอยางมีนัยส าคัญ฿หຌกับธุรกิจของ  
คนตางดຌาว ดยภาครัฐควรก าหนดมาตรการ ละกฎหมายตาง โ พืไอก ากับดูลหรือ฿หຌการสนับสนุน
ผูຌประกอบการ SME พืไอสรຌางความขຌมขใงละสามารถขงขันเดຌกับธุรกิจของคนตางดຌาว ตัวอยางชน  
การติบตอยางรวดรใวของธุรกิจคຌาปลีกทีไ มีการปลีไยนปลงทางทคนลยีสารสนทศดยนักลงทุนตางชาติ
น าขຌามาพืไอ฿หຌธุรกิจคຌาปลีกเทยทันสมัย ทันหตุการณ์พืไอสานประยชน์ของทุกฝຆายทัๅงผูຌคຌาปลีก ซัพพลายออร์
ละรงงานผูຌผลิตดຌวยระบบการจัดการ  อีซีอาร์  ิECR : Efficient Consumer Response) ซึไ ง ป็น 
กระบวนการบริหารจัดการละการทดทนสินคຌาพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคเดຌอยาง  
มีประสิทธิภาพ ละระบบศูนย์กระจายสินคຌา ิDistribution Center : DC) ทีไอืๅอประยชน์ตอการขนสงละ
ท าหนຌาทีไสมือนผูຌคຌาสงท า฿หຌครงสรຌางของธุรกิจคຌาปลีกปลีไยนปลงอยางหในเดຌ ชัด ดยรຌานคຌาปลีก 
บบดัๅงดิมมีจ านวนลดลงละถูกทนทีไดຌวยรຌานคຌาปลีกสมัย฿หม ดังนัๅน นอกจากผูຌประกอบการจะตຌอง฿หຌ
ความสน฿จละ฿หຌความส าคัญกับการปลีไยนปลงทีไกิดจากการขຌามาของคนตางดຌาวลຌว ภาครัฐควรป็น 
หัวรือส าคัญ฿นการตรียมความพรຌอมละสนอนะนวทางการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจพืไอความอยูรอดละ
ประสบ ความส ารใจอยางยัไงยืน 

 ดຌานการงิน 
o ปัจจุบันนวัตกรรมนับป็นหนึไง฿นยุทธศาสตร์ละนยบายหลักของรัฐบาล ฿นการผลักดัน 

การจริญติบตทางศรษฐกิจของประทศ ซึไงทุกสาขาธุรกิจจ าป็นตຌองมีการพัฒนาละปรับตัว฿หຌขຌากับ  
ความปลีไยนปลงทีไก าลังจะกิดขึๅน อีกทัๅงภาครัฐยังมีการสนับสนุนครงการวิจัยจ านวนมากทีได านินการส ารใจ
รียบรຌอยลຌว จึงควรตอยอดละขยายผลการด านินการดังกลาว ดยการประชาสัมพันธ์ ถายทอดองค์ความรูຌ 
฿หຌกิดความขຌา฿จงาย ละหในประยชน์฿นการน ามาปรับ฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจของผูຌประกอบการ  SME 
ตลอดจนสงสริมดຌานงินทุนวิจัยละครงสรຌางพืๅนฐานการวิจัยพืไอพัฒนาตอยอดละน ามา฿ชຌ฿นชิงพาณิชย์  
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินคຌาละบริการ฿หຌป็นสากล ละ 
ป็นทีไยอมรับมากยิไงขึๅนของประทศคูคຌาละผูຌบริภคทัๅงตลาด฿นละตางประทศ  

o ควรมีการก าหนดมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ ิความรูຌ ทักษะฝมือ ละความสามารถ 
ทีไส าคัญี ละอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือทีไตกตางกัน ซึไงอาจจะมีการทดสอบรงงานวาสมควรเดຌรับ
คารง฿นอัตรา฿ด ดยผูຌประกอบการสวน฿หญมีความยินยอมจายคารง฿หຌตามความสามารถของรงงาน  
ซึไงจะชวยลดปัญหาตຌนทุนรงงานหรือเดຌรงงานทีไมีคุณภาพหมาะสมกับตຌนทุนรงงานทีไกิดขึๅน  ิ฿นสวนนีๅ 
มีกระทรวงรงงานด านินการอยูตมีพียง 22 สาขาอาชีพ ซึไงยังเมครอบคลุมี 
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 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ตຌองการ฿หຌภาครัฐจัดท าการประชาสัมพันธ์ ละผยพรขาวสาร ดยค านึงถึงชองทาง  

การรับรูຌของผูຌประกอบการ ละควรมีการประมินผลวาผูຌประกอบการเดຌรับขาวสารหรือเม  
o ลดขัๅนตอนละกระบวนการตาง โ ฿นการตรวจสอบรงงานตางดຌาว หรือมีการบงชวงวลา

ทีไจะ฿หຌผูຌประกอบการสามารถน ารงงานตางดຌาวเปขึๅนทะบียน ละด านินการอืไน โ ตามทีไกฎหมายรงงาน
ก าหนด 

 
โ.3.ใ ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ
ป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ปี 

 
 ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME ทีไประสบภาวะขาดทุนจาก 
การด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป คือ จ านวนพนักงาน พียงปัจจัยดียวทานัๅน กลาวคือ กิจการทีไ
ประสบภาวะขาดทุนติดตอกันอยางตอนืไอง มักป็นกิจการทีไมีปัญหากีไยวกับการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร 
ดยฉพาะการบริหารทรัพยกรบุคคล ทีไสามารถสะทຌอนเดຌจาก อัตราการลาออกจากงาน ิturnover)  
ทีไคอนขຌางสูง ซึไงสงผลกระทบดยตรงตอการประสบความส ารใจของการด านินธุรกิจ 
 
ผนภาพทีไ ไ-ใ ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ฿นกลุม LO 

 
 

การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌองพิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย 3 
ปัจจัยหลัก เดຌก คุณลักษณะของสินคຌา รูปบบการด านินธุรกิจ ละกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวน
ของคุณสมบัติทีไส าคัญของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ การด านินธุรกิจประภททีไสอดคลຌองกับสภาพ
ศรษฐกิจของประทศ ยิไงเปกวานัๅน สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละ
การมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ (core business) มากกวาธุรกิจ฿หม  
มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน นอกจากนีๅ  ผูຌประกอบการควรมีความมุงมัไน฿น 
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การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ รวมทัๅงมีความรูຌความสามารถ฿นการจัดการหรือการบริหารงานอยาง
ป็นระบบละปรับธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจเดຌ ฿นดຌานของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด 
ธุรกิจตຌองผลิตสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมปງาหมายหลัก พืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขัน
ภาย฿นตลาด นอกจากนีๅ การปลีไยนปลงของราคานๅ ามันป็นสภาพวดลຌอมภายนอกทีไสงผลตอความส ารใจ฿น
การด านินธุรกิจมากทีไสุด 
 

2.ไ การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
 
โ.4.แ สถานภาพละครงสรຌางของกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม 299 ราย ซึไงกรุงทพฯ มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ แ3เ 
ราย คิดป็นรຌอยละ 43.ไ8 รองลงมา เดຌก ภาคกลาง จ านวน 55 ราย คิดป็นรຌอยละ 18.39 ละนຌอยทีไสุด 
เดຌก ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน 2ไ ราย หรือคิดป็นรຌอยละ 8.03 ผลการส ารวจบบสอบถามพบ
คุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจการผลิต  
คิดป็นรຌอยละ 40.13 ของกลุมตัวอยาง รองลงมา เดຌก ธุรกิจคຌาสง ละ ธุรกิจคຌาปลีก ตามล าดับ 

2. ผูຌประกอบการสวน฿หญ ฿ชຌหล ง  งินทุนจากงินสวนตัวหรือ งินของผูຌ ถื อหุຌ น 
฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 74.58 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน 

3. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
(รຌอยละ 79.60 ของกลุมตัวอยาง) ดยภาคกลางมีผูຌประกอบการคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุน 
จากภาครัฐนຌอยทีไสุด (รຌอยละ 1.82 ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลาง) ฿นขณะทีไผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ  
คยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากทีไสุด (รຌอยละ 34.62 ของกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพฯ) 
ทัๅงนีๅ สาหตุทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
มีสัดสวนคอนขຌางสูง อาจกิดจากผูຌประกอบการสวน฿หญเมทราบขຌอมูล ิรຌอยละ 51.84 ของกลุมตัวอยางี  

4. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุด คือ 
การตลาดละการลงทุน (รຌอยละ 32.79 ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา คือ การพัฒนาผูຌประกอบการ  

5. สาหตุทีไท า฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จท าตลาดสงออกมากทีไสุด คือ การหในอกาสทาง
ธุรกิจ (รຌอยละ 60.87 ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา คือ การขยายกลุมลูกคຌา ิรຌอยละ 31.77 ของกลุมตัวอยาง) 
ทัๅงนีๅ ตัวอยางของสาหตุอืไน โ ทีไท า฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จท าตลาดสงออก ชน การเดຌรับค าสัไงซืๅอ 
จากลูกคຌาตางประทศ ป็นตຌน 

6. ประดในปัญหา/อุปสรรค฿นการสงออกทีไผูຌประกอบการพบจอมากทีไสุด คือ อกสารละ
ขัๅนตอนการสงออกทีไมีความยุงยาก/ซับซຌอน (รຌอยละ 48.49 ของกลุมตัวอยาง) ฿นล าดับถัดมา คือ ตຌนทุน 
การขนสง ละมาตรการกีดกันทางการคຌาทีไเม฿ชภาษี ิรຌอยละ 33.11 ละ รຌอยละ 32.44 ของกลุมตัวอยาง
ตามล าดับ) ทัๅงนีๅ ตัวอยางของปัญหา/อุปสรรคอืไน โ ฿นการสงออกทีไผูຌประกอบการพบจอ ชน ปัญหาดຌาน
ภาษา ปัญหาดຌานระยะทาง  

7. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก (รຌอยละ 98.33 ของกลุมตัวอยาง) ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชีมาท า
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ระบบบัญชี฿หຌ ป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการเม฿หຌความส าคัญกับการบริหาร
จัดการความสีไยงมากนัก ซึไงอาจกอ฿หຌกิดปัญหา฿นการบริหารจัดการเดຌ 

8. มืไอพิจารณาการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการ
กือบทัๅงหมด พึไงพาทคนลยีสารสนทศ฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 96.32 ของกลุมตัวอยาง) อยางเรกใตาม 
มืไอพิจารณากีไยวกับการพัฒนาฝมือรงงาน ละการวิจัยละพัฒนาของธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการ 
สวน฿หญเมมีการพัฒนาฝีมือรงงาน (รຌอยละ 76.92 ของกลุมตัวอยาง) ละเมมีการวิจัยละพัฒนา 
฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 54.18 ของกลุมตัวอยาง) ดังนัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅนຌนการรับ
ทคนลยีสารสนทศจากภายนอก ดย฿หຌความสน฿จเมมากกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กรอง
เมวาจะป็นการพัฒนาฝมือรงงาน หรือการวิจัยละพัฒนา  ซึไงป็นเปเดຌวาการพึไงริไมท าการสงออกของ
ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ ท า฿หຌยังเมมีความสามรถพียงพอทัๅงทางดຌานของงินทุนละความรูຌ ทีไจะมุงนຌน 
การด านินธุรกิจดยพัฒนาศักยภาพผลิตจากภาย฿นองค์กร  

9. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (รຌอยละ 81.94 
ของกลุมตัวอยาง)  

10. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ  
฿นการด านินธุรกิจ (รຌอยละ 61.87 ของกลุมตัวอยาง)  
 
โ.ไ.โ สถานการณ์ สภาพปัญหา ละรูปบบการสนับสนุนทีไ SME ตຌองการของกลุมผูຌประกอบการสงออก
฿หม  

โ.ไ.โ.แ การวิคราะห์สถานการณ ์

กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หมมีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญ เดຌก 1) มีการก าหนดกลยุทธ์ 
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจ 2) มีล าดับ
ขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน มีการประสานงานกันภาย฿นองค์กรมีประสิทธิภาพ ละมีระบบการบริหารจัดการ
ความสีไยงพืไอปງองกันขຌอผิดพลาด ชน ควบคุมคุณภาพการผลิต ิQC) ป็นตຌน ละ 3) มีผังครงสรຌาง/ 
การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน ละการตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆาย
ทีไกีไยวขຌอง ซึไงป็นการจัดครงสรຌางองค์กรทีไนຌนการกระจายอ านาจ จຌาหนຌาทีไสามารถตัดสิน฿จองเดຌเมตຌอง
รอผูຌบริหาร หรือจຌาของ ฿นสวนของจุดออน฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญ เดຌก 1) บุคลากรเมพียงพอกับ
ปริมาณงาน บุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน ละบุคลากรมีคุณสมบัติเมตรงกับงานทีไรับผิดชอบ 
ผูຌประกอบการเมสามารถบงยกรงงานทีไมีฝมือ กับรงงานทีไเมมีฝมือเดຌ นืไองจากเมมีหลักฐาน฿นการบงบอก
วาผูຌสมัครงานคนเหนป็นรงงานมีฝมือ ซึไงอาจจะป็นพราะตัวผูຌสมัครองขาดอกาส฿นการขຌารับการทดสอบ 
หรือภาครัฐเมมีการออกหลักฐานดังกลาวเดຌ 2) การตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจดยตรง ละเมสามารถ
มอบหมายงาน฿หຌผูຌอืไนปฏิบัติหนຌาทีไทนเดຌ ละ 3) มีล าดับขัๅนตอนการท างานเมชัดจน มีการจัดระบบ 
การท างานของบางฝຆายขาดประสิทธิภาพ ละเมมีรูปบบการประสานงานระหวางฝຆาย อีกทัๅงยังขาด 
การพัฒนาทคนลยี/นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ละบุคลากรขาดความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือ
นวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน  

ผลการรวบรวมขຌอมูล พบวา ประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจ เดຌก 1) ลูกคຌา
ตຌองการสินคຌาทีไป็นอกลักษณ์ฉพาะตัวมากขึๅน ละการกระจายงานทีไเม฿ชกิจกรรมหลักขององค์กร 
฿หຌหนวยงานอืไน ิoutsource) ด านินการมากขึๅน 2) ชองทาง฿นการลงทุน จัดหางินทุนของภาคธุรกิจทีไมีมากขึๅน 
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ละสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว ละ 3) ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน 
อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคส าคัญ เดຌก 1) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว  
2) คูขงพิไมขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลักซบซา ละ 3) การปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรี ท า฿หຌ 
การขงขันรุนรงขึๅน สถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศเมมัไนคง ละกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ
มีมากขึๅน ละมีความซับซຌอนมากขึๅน 

โ.ไ.โ.โ การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME 
ตຌองการ 

ผลการส ารวจ พบวา ปัญหา฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญทีไสุดของกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม คือ 
ปัญหาดຌานการตลาด ชน ขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย ละขຌอมูล฿นการท าตลาด
ตางประทศเมพียงพอ รองลงมา เดຌก ปัญหาดຌานการบริหารจัดการ ชน ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละ
ขาดความรูຌ/การบริหารจัดการอยางป็นระบบ พรຌอมทัๅง สนอ฿หຌมีการกຌปัญหาดຌานการตลาดดยการ฿หຌ
ความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม โ ละการสงสริมการทดลองตลาด  
ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน 
฿นขณะทีไนวทางการกຌปัญหาดຌานการบริหารจัดการ สนอนะกีไยวกับการ฿หຌความรูຌกีไยวผูຌประกอบการ 
฿นการจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจ การสนับสนุนดຌานสริมสรຌางสุขภาวะทีไดีของรงงาน 
ชน พัฒนาสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ป็นตຌน  ละการสรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์ 
฿นการพัฒนาบุคลากร ชน การน าคา฿ชຌจายดຌานการพัฒนาบุคลากรเปหักลดหยอนภาษีเดຌมากกวาคา฿ชຌจายจริง 

นอกจากผลการส ารวจขຌอมูลจากกลุมตัวอยางลຌว ทีไปรึกษาฯ เดຌระดมความคิดหในจาก
ผูຌประกอบการดยการจัดประชุมกลุมยอย ดยมีประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ 

ิแี สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจของ SME 

 ดຌานการผลิต/ บริการ 
o ความลาชຌา฿นการรับรองดຌานมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังคงป็นอุปสรรค 

฿นการติบตของ SME มืไอผูຌประกอบการมีความตຌองการ฿นการประกอบธุรกิจทีไจ าป็นตຌองเดຌรับการรับรอง  
฿นการผลิตสินคຌา หรือการ฿หຌบริการ กระบวนการด านินการออก฿บรับรองทีไลาชຌาอาจท า฿หຌผูຌประกอบการ 
สียอกาส฿นการขงขันทางการตลาดเป ชน การริไมท าตลาดทีไลาชຌา มีความสีไยงทีไนวนຌมพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคจะปลีไยนปลงเป ละภาระตຌนทุนทีไตຌองบกรับระหวางรอการรับรอง รวมถึงการขอการคุຌมครอง
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทีไตຌองลาชຌาออกเป อาจจะกอ฿หຌกิดสินคຌาลอกลียนบบ ซึไงสรຌางความสียหาย  
อยางมากกผูຌประกอบการ 

 ดຌานการตลาด 
o การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐขาดความตอนืไองละเมมีการติดตามผล สวน฿หญ 

ป็นการสนับสนุนทีไจบภาย฿นหนึไงครัๅง ชน การน าผูຌประกอบการ SME เปออกสดงสินคຌาทีไตางประทศ  
ตเมเดຌติดตามผลวาผูຌประกอบการเดຌลูกคຌาจ านวนทา฿ด ละลูกคຌาทีไเดຌมีการท าสัญญาส ารใจหรือเม ป็นตຌน 

 ดຌานการงิน 
o ผูຌประกอบการบางรายเมเดຌรับการสนับสนุนทางการงินอยางหมาะสม นืไองจากนิยามหรือ

ค าจ ากัดความ฿นการบงขนาดวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไคอนขຌางกวຌาง ยกตัวอยางชน วิสาหกิจ
ขนาดยอม฿นธุรกิจคຌาปลีก ทีไครอบคลุมกิจการทีไมีจ านวนการจຌางงานเมกิน แ5 คน หรือมีมูลคาสินทรัพย์ถาวร 
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ิเมรวมทีไดินี เมกิน ใเ ลຌานบาท ทัๅงนีๅ มืไอมีการสนับสนุนวงงินชวยหลือ฿หຌกวิสาหกิจขนาดยอม฿นกิจการ
ดังกลาว การสงสริมกใจะครอบคลุมผูຌประกอบกิจการทัๅงหมดทีไตรงกับนิยามขຌางตຌน ทัๅงผูຌประกอบการขนาดลใก 
ิชน มีมูลคาสินทรัพย์ถาวรเมกิน โ ลຌานบาที ละผูຌประกอบการทีไมีสินทรัพย์ถาวรคอนขຌางสูง ิโเ -โ5 ลຌาน
บาที ท า฿หຌการชวยหลืออาจเมตรงกับกลุมผูຌประกอบการทีไตຌองการการสนับสนุนอยางทຌจริง ดยฉพาะ
ผูຌประกอบการขนาดลใกทีไมีชองทาง฿นการขຌาถึงหลงงินทุนคอนขຌางจ ากัด 

o การชวยหลือจากภาครัฐพืไอสงสริมผูຌประกอบการสงออก หลายครงการยังเมเดຌ 
จัดสรรวงงิน฿นสวนของ SME เวຌป็นกรณีฉพาะ ท า฿หຌงบประมาณของครงการทีไมีอยูอยางจ ากัด อาจจะถูก
฿ชຌเปกับกิจการขนาด฿หญทีไมีศักยภาพมากพอทีไจะบกรับคา฿ชຌจายเดຌดຌวยตนอง ฿นขณะทีไกิจการขนาดลใก  
ทีไทราบขຌอมูล฿นภายหลังอาจจะเมเดຌรับการชวยหลือ นืไองจากงบประมาณสวน฿หญถูกจัดสรร฿หຌกับกิจการ  
ขนาด฿หญทีไรับทราบขຌอมูลกอน 

o ผูຌประกอบการบางสวน ดยฉพาะผูຌประกอบการขนาดลใก ยังขาดหลักทรัพย์฿นการคๅ า
ประกัน ท า฿หຌกระบวนการขอรับสินชืไอป็นเปดຌวยความยากล าบาก 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o กระบวนจัดท ารายงานน าสงภาครัฐมีความซๅ าซຌอน ชน การจัดท าบัญชีของ SME นืไองดຌวย

กรมสรรพากรมีขຌอก าหนดละมาตรฐาน฿นการจัดท าบัญชี฿นบางประการทีไตกตางจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการงินทีไก าหนดดยสภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ์ ท า฿หຌผูຌประกอบการจ าป็นจัดท าบัญชี โ ลม 
พืไอ฿หຌตรงตามขຌอก าหนดของทัๅง โ หนวยงาน ดยผูຌประกอบการมองวางาน฿นสวนนีๅป็นความซๅ าซຌอน 

o ผูຌประกอบการหลายรายยังเมทราบถึงการมีอยูของศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME 
One-Stop Service Center) 

ิโี รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

 ดຌานการผลิต/บริการ 
o การพัฒนาผูຌประกอบการ SME ฿หຌทราบถึงขຌอก าหนดกีไยวกับการรับรองมาตรฐานละ 

การประกันคุณภาพสินคຌาละบริการ ฿นระยะกอนหรือพิไงริไมตຌนการด านินธุรกิจ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถน าขຌอก าหนดมาปรับ฿ชຌกับการด านินธุรกิจตัๅงตตຌน ซึไงจะชวย฿หຌสามารถด านินการเดຌสะดวกกวา  
การน าขຌอก าหนดตาง โ มาปรับ฿ชຌ฿นภายหลัง 

o ผูຌประกอบการหในวาควรมีการน างานวิจัยทีไมีอยูจ านวนมากมาตอยอด฿นระดับอุตสาหกรรม 
ดยอาจจัด฿หຌผูຌวิจัยมารวมมือกับผูຌประกอบการน างานวิจัยมาตอยอด฿นชิงพาณิชย์ 

 ดຌานการตลาด 
o ผูຌประกอบการตຌองการการสนับสนุนกีไยวกับขຌอมูลดຌานการตลาด ขຌอก าหนดหรือขຌอบังคับ 

฿นรืไองการคຌา การลงทุน฿นตางประทศ ดยฉพาะประทศคูคຌาทีไส าคัญของเทย 
o ผูຌประกอบการคาดหวัง฿หຌภาครัฐจัดตัๅงศูนย์กระจายสินคຌา หรือสดงสินคຌาของประทศเทย

฿นตางประทศ พืไอชวยหลือผูຌประกอบการทีไอาจจะเมมีงบประมาณ฿นการน าสินคຌาเปจัดสดงทีไตางประทศ 

 ดຌานการงิน 
o ผูຌประกอบการคาดหวัง฿หຌมีการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการขอรับรองคุณภาพละมาตรฐาน 

นืไองจากป็นตຌนทุนทีไคอนขຌางสูง ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌประกอบการทีไพิไงริไมตຌนธุรกิจ ละมีงินทุนนຌอย  
อาจบกรับภาระคา฿ชຌจาย฿นสวนดังกลาวเดຌเมมากนัก 
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o ผูຌประกอบการตຌองการความชวยหลือกีไยวกับคา฿ชຌจาย฿นการสงออก ดยฉพาะอยางยิไง
คา฿ชຌจาย฿นสวนของการจัดสงสินคຌาตัวอยาง นืไองจากสินคຌาหลายประภทจ าป็นตຌองสงสินคຌาตัวอยางเป฿หຌ
ลูกคຌา฿นตางประทศ ซึไงคาจัดสงสินคຌาตัวอยางดังกลาวป็นภาระส าหรับผูຌประกอบการ SME ป็นอยางมาก 
พราะยังเมทราบนชัดวาลูกคຌา฿นตางประทศจะตกลงท าสัญญาซืๅอสินคຌาดังกลาวหรือเม ต฿นทางกลับกัน
คา฿ชຌจาย฿นการจัดสงสินคຌาตัวอยางป็นตຌนทุนทีไกิดขึๅนอยางนนอนกับผูຌประกอบการ 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรรงด านินการประชาสัมพันธ์ 

฿หຌผูຌประกอบการรูຌจักศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจรอยางทัไวถึง ละพัฒนาศูนย์ดังกลาว฿หຌมีบริการทีไครบวงจร 
สามารถตอบจทย์ผูຌประกอบการเดຌอยางครบถຌวน ดยรวบรวมขຌอมูลตาง โ จากหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง
กับการด านินธุรกิจ พืไออ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌประกอบการ 
 
โ.ไ.ใ ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 

มืไอพิจารณาปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌความส ารใจของ 
กลุมผูຌประกอบการ SME สงออก฿หม เดຌก จ านวนพนักงาน การมีระบบการบริหารจัดการความสีไยง  
การป็นสมาชิกองค์กรอกชน ละการประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ กลาวคือ กิจการสงออก฿หม
ป็นกิจการทีไพิไมริไมท าตลาด฿นตางประทศ จึงจ าป็นตຌอง฿ชຌวลา฿นการด านินธุรกิจอีกระยะวลาหนึไง  
พืไอ฿หຌมีประสบการณ์หรือมีความขຌา฿จลักษณะตลาดของประทศดังกลาวอยางลึกซึๅง ทัๅงนีๅ การป็นสมาชิก
องค์กรอกชนยอมท า฿หຌผูຌประกอบ฿นกลุมนีๅมีอกาสทีไจะท าการลกปลีไยนความคิดหใน ละเดຌรับขຌอมูล฿หม โ 
ทีไกีไยวขຌองกับการด านินธุรกิจ฿นประทศปງาหมายหลัก รวมทัๅง การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือ
กฎระบียบยอมป็นประสบการณ์ทีไดีส าหรับการด านินธุรกิจ฿นตลาด฿หม โ ฿นตางประทศดຌวย ยิไงเปกวานัๅน 
กิจการสงออก฿หมมีปัจจัยภายนอกจากตางประทศป็นจ านวนมากทีไควบคุมเดຌยากซึไงมีสวนป็นอยางมาก  
ตอผลการด านินธุรกิจของกิจการ ชน อัตราลกปลีไยนระหวางประทศ การปลีไยนปลงกฎหมายหรือ
กฎระบียบจากประทศคูคຌา การกิดสงคราม ป็นตຌน ดังนัๅน ผูຌประกอบ฿นกลุมนีๅจึงจ าป็นตຌองมีระบบ  
การบริหารจัดการความสีไยงทีไมีประสิทธิภาพ พืไอลดหรือตัดผลจากความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ฿นอนาคต 
อยางเรกใตาม จ านวนพนักงานทีไพียงพอยอมป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไส าคัญทีไจะท า฿หຌผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ
ประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจ 

การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจส าหรับผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅนัๅนจ าป็นตຌองพิจารณา
ปัจจัยพืๅนฐานอยางนຌอย 4 ปัจจัยหลัก เดຌก คุณสมบัติของผูຌประกอบการ การจัดการละความรูຌของ
ผูຌประกอบการ หลงงินทุนของผูຌประกอบการ ละกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติ  
ทีไส าคัญของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ ตຌองมีความมุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ 
นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา ผูຌประกอบควรจะมีความรูຌความสามารถ 
฿นการจัดการหรือการบริหารงานอยางป็นระบบละปรับธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจเดຌ 
฿นดຌานของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด สินคຌาจ าป็นตຌองสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมปງาหมายหลัก  
พืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขันดยฉพาะตลาดตางประทศทีไอาจจะยังตຌองการประสบการณ์ 
฿นการด านินธุรกิจพิไมติม นอกจากนีๅ สภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิจ ดยฉพาะการปลีไยนปลงของ
ราคานๅ ามัน ป็นปัจจัยทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅจ าป็นตຌอง฿หຌความส าคัญมากทีไสุด อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง
฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย การด านินธุรกิจประภททีไสอดคลຌองกับ  



 
 

 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
หนຌาทีไ 4 - 25 

สภาพศรษฐกิจของประทศ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละ  
การมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ ิcore businessี มากกวาธุรกิจ฿หม  
มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
 

ผนภาพทีไ ไ-ไ ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ 
฿นกลุม EXPORT 

 
 
2.5 การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
 
โ.5.แ สถานภาพละครงสรຌางของกลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม 277 ราย ซึไงภาคกลางมีจ านวนผูຌประกอบการ 
มากทีไสุดทากับ 91 ราย คิดป็นรຌอยละ 32.85 รองลงมา เดຌก ภาคหนือ มีจ านวน 68 ราย คิดป็นรຌอยละ 
24.55 ละภาค฿ตຌละภาคตะวันออก มีจ านวน 65 ราย คิดป็นรຌอยละ 23.47 ทัๅงนีๅ กรุงทพฯ มีจ านวน
ผูຌประกอบการนຌอยทีไสุดพียง 20 ราย หรือคิดป็นรຌอยละ 7.22 ผลการส ารวจบบสอบถามพบคุณลักษณะ 
ทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น
รຌอยละ 50.54 ของกลุมตัวอยาง รองลงมา เดຌก ธุรกิจการผลิต ละนຌอยทีไสุด เดຌก ธุรกิจคຌาสง  

2. ผูຌประกอบการสวน฿หญ ฿ชຌหล ง  งินทุนจากงินสวนตัวหรือ งินของผูຌ ถื อหุຌ น 
฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 86.37 ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน  

3. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
(รຌอยละ 96.75 ของกลุมตัวอยาง) ดยผูຌประกอบการทุกภูมิภาคมีสัดสวนของผูຌทีไเมคยขຌารวมครงการหรือ 
เมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐกินรຌอยละ 90 ทัๅงหมด ดยฉพาะอยางยิไงผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ  
ทีไเมคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐลย ทัๅงนีๅ สาหตุทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคย
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ขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูง  อาจกิดจากผูຌประกอบการ 
สวน฿หญเมทราบขຌอมูล ิรຌอยละ 69.68 ของกลุมตัวอยางี  

4. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌาร วมมากทีไสุด คือ 
การพัฒนาผูຌประกอบการ (รຌอยละ 33.33 ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา คือ การสงสริมดຌานการงิน ละ 
การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม  

5. ผูຌประกอบการสวน฿หญหในวาการจดทะบียนนิติบุคคลท า฿หຌธุรกิจเดຌรับความนาชืไอถือ
จากลูกคຌามากขึๅน ิรຌอยละ 70.40 ของกลุมตัวอยางี ฿นล าดับถัดมาท า฿หຌธุรกิจสามารถจัดหาหลงงินทุน 
เดຌงายขึๅน ละกอ฿หຌกิดการบริหารงานทีไป็นระบบมากยิไงขึๅน นอกจากนีๅ ยังกอ฿หຌกิดผลดีตอการน าขຌาสินคຌา 
ป็นตຌน 

6. ผูຌประกอบการสวน฿หญหในวาการจดทะบียนนิติบุคคลเมกอ฿หຌกิดผลสียตอธุรกิจ  
ิรຌอยละ 55.96 ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการบางสวนหในวาการจดทะบียนนิติบุคคล 
ท า฿หຌธุรกิจกิดภาระ฿นการจัดท าบัญชีละงบการงินท า฿หຌธุรกิจมีคา฿ชຌจายพิไมขึๅนหรือมีก าเรทีไลดลง ละ  
ท า฿หຌอ านาจ฿นการบริหารมีจ ากัด  

7. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก (รຌอยละ 96.39 ของกลุมตัวอยาง) ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชี 
มาท าระบบบัญชี฿หຌ ป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด ส าหรับประดในระบบการบริหารจัดการความสีไยง พบวา 
สัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมมีระบบการบริหารจัดการความสีไยงละมีระบบการบริหารจัดการความสีไยง
คอนขຌาง฿กลຌคียงกัน (รຌอยละ 49.82 ละ รຌอยละ 50.18 ของกลุมตัวอยางตามล าดับ) 

8. ผูຌประกอบการกือบทัๅงหมด พึไงพาทคนลยีสารสนทศ฿นการประกอบธุรกิจ (รຌอยละ 
93.14 ของกลุมตัวอยาง) อยางเรกใตาม มืไอพิจารณากีไยวกับการพัฒนาฝมือรงงาน ละการวิจัยละพัฒนา
ของธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญเมมีการพัฒนาฝมือรงงาน ละ เมมีการวิจัยละพัฒนา 
฿นการประกอบธุรกิจ ซึไงป็นเปเดຌวาการทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅอยู฿นขัๅนริไมตຌนท าธุรกิจ ท า฿หຌยังเมมี 
ความสามรถพียงพอทัๅงทางดຌานของงินทุนละความรูຌ ทีไจะมุงนຌนการด านินธุรกิจดยพัฒนาศักยภาพผลิต
จากภาย฿นองค์กร  

9. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (รຌอยละ 84.48 
ของกลุมตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา 
(รຌอยละ 10.47 ของกลุมตัวอยาง) ล าดับถัดมา เดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ดยทีไเมมี
ผูຌประกอบการราย฿ดป็นสมาชิกของสมาพันธ์อสอใมอีเทยลย 

10. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ  
฿นการด านินธุรกิจ (รຌอยละ 90.61 ของกลุมตัวอยาง)  
 
โ.5.โ สถานการณ์ สภาพปัญหา ละรูปบบการสนับสนุนทีไ SME ตຌองการของกลุมผูຌประกอบการทีไจด
ทะบียนนิติบุคคล฿หม 

โ.5.โ.แ การวิคราะห์สถานการณ ์

ผลการรวบรวมขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หมมีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจ
ทีไมืไอรียงตามล าดับ เดຌก 1) มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน  
นຌนการท าธุรกิจละการตลาดทีไตกตางจาก ผูຌประกอบการรายอืไน โ ชน การท า Digital Marketing ละ 



 
 

 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 
หนຌาทีไ 4 - 27 

มีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงานอยางตอนืไอง 2) มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงาน
อยางชัดจน ละ 3) มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย ชนระบบการบัญชีการงิน ระบบพัสดุ ป็นตຌน 
ละมีล าดับขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน ดยมีจุดออน฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญ เดຌก 1) การตัดสิน฿จขึๅนอยู
กับจຌาของธุรกิจดยตรง ละการตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง  
2) บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน ละ 3) ผนธุรกิจ/
ผนการด านินงานเมสามารถน าเป฿ชຌเดຌจริง ละเมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ อกาส
ทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅทีไส าคัญ เดຌก 1) ความนิยมบริภคสินคຌาละ
บริการทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมละสงสริมสุขภาพมากขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลักติบต สินคຌาทีไผลิตเดຌรับ 
ความสน฿จจากตางประทศ 2) ชองทาง฿นการลงทุน จัดหางินทุนของภาคธุรกิจทีไมีมากขึๅน ละสภาวะ
ศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว ละ 3) ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน ฿นขณะทีไ
อุปสรรคตอการด านินธุรกิจทีไส าคัญ เดຌก 1) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว 2) คูขงพิไมขึๅน ละ  
3) ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน 

โ.5.โ.โ การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME 
ตຌองการ 

กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หมประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจทีไส าคัญสุด โ ดຌาน 
เดຌก แี ปัญหาดຌานการตลาด ชน ขຌาเมถึงชองทางจัดจ าหนาย ราคาสินคຌาเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ละ
ขาดการประชาสัมพันธ์ดຌานการตลาดทีไมีประสิทธิภาพ ละ โี ปัญหาดຌานการบริหารจัดการ ชน ขาดคลน
รงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌละการบริหารจัดการอยางป็นระบบ ดย รูปบบการสนับสนุน 
ทีไกลุมผูຌประกอบการตຌองการพืไอกຌเขปัญหาดังกลาว คือ แี การ฿หຌความรูຌหรือทักษะส าหรับการจัดจ าหนาย
฿นชองทาง฿หม โ ละสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดง
สินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ ละ โี การอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จถึงประยชน์จากการจัดท า
รายงานทางการงิน ละการ฿หຌค าปรึกษารวมทัๅงสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก SME พืไอ฿หຌ
ตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌรอบคอบละถูกตຌองมากขึๅน 

นอกจากผลการส ารวจขຌอมูลจากกลุมตัวอยางลຌว ทีไปรึกษาฯ เดຌระดมความคิดหในจาก
ผูຌประกอบการดยการจัดประชุมกลุมยอย ดยมีประดในทีไนาสน฿จดังนีๅ 

ิแี สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจของ SME 

 ดຌานการผลิต/บริการ 
o ธุรกิจทีไจัดตัๅงสวน฿หญจ าป็นตຌองสรຌางบรนด์จากการขอรับรองหรือการประกันคุณภาพ  

ตผูຌประกอบการสวน฿หญ฿หຌความหในวาหนวยงานทีไ฿หຌการรับรองตาง โ ด านินการลาชຌา ละตຌอง฿ชຌตຌนทุน  
ทีไสูงมากพืไอ฿หຌเดຌการรับรอง ซึไงสงผลตอนวคิด฿นการประกอบธุรกิจทีไอาจจะลຌาสมัย พราะตຌองรอ 
การรับรองหรือการรับประกันดังกลาว รวมทัๅงจ านวนศูนย์ทดสอบ฿นประทศยังมีจ านวนจ ากัด ดยฉพาะ  
หຌองทดสอบทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ ความช านาญ ทคนิคขัๅนสูง฿นการทดสอบ ละป็นทีไยอมรับ฿นตางประทศ 

o ขาดคลนรงงานทัๅงทีไมีความรูຌละความชีไยวชาญ฿นสายงาน 
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 ดຌานการงิน 
o งืไอนเขการขอรับสินชืไอจากสถาบันการงินเมอืๅอตอการด านินการของกลุมธุรกิจ  

จดทะบียน฿หม ชน ตຌองมีผลประกอบการ ฿นระยะวลา 3 ป ตกิจการทีไพิไงจดทะบียนอาจจะด านินกิจการ
เมถึง 2 ป จึงท า฿หຌเมสามารถขอสินชืไอเดຌ 

o การขຌาถึงหลงงินทุนส าหรับผูຌประกอบการ฿หม บางครัๅงจ าป็นตຌองปຂดผยขຌอมูลความลับ
฿นการด านินธุรกิจตอหลงทีไ฿หຌงินลงทุน ถຌาหากผูຌประกอบการเมเดຌจดทะบียนทรัพย์สินทางปัญญา จะท า฿หຌ
สุมสีไยงตอการถูกขมย หรือลอกลียนบบ 

o การขาดความชีไยวชาญ฿นการบริหารงินทุนละธุรกิจนืไองจากกลุม start up มักป็นกลุม 
ผูຌมีความคิด฿นการสรຌางสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตขาดทักษะ฿นชิงการบริหารจัดการ 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o วใบเซต์ของ สสว. มี user interface ทีไท า฿หຌผูຌขຌา฿ชຌบริการขຌาถึงขຌอมูลเดຌยาก นืๅอหาภาย฿น

วใบเซต์ยังเมป็นปัจจุบันทาทีไควร ชน ครงการทีไประชาสัมพันธ์฿นวใบเซต์สวน฿หญป็นครงการทีได านิน
กิจกรรมเปลຌวทัๅงสิๅน 

ิโี รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

 ดຌานการผลิต/ บริการ 
o ผูຌประกอบการตຌองการการสนับสนุนจาคภาครัฐ฿หຌมีการจัดตัๅง พัฒนา ละกระจาย 

หຌองทดสอบทีไเดຌรับรองมาตรฐาน พืไอ฿หຌการด านินการตรวจสอบละขอการรับรองของผูຌประกอบการสะดวก
ละรวดรใวยิไงขึๅน 

 ดຌานการตลาด 
o หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรจัดตรียมขຌอมูลทางดຌานการตลาดพืไอสนับสนุนผูຌประกอบการ 

ดยฉพาะขຌอมูล฿นตลาดตางประทศ ละการสนับสนุนดຌานการสงออก 

 ดຌานการงิน 
o หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองควรศึกษานวทางการสงสริมงินทุน จากหลงงินทุน  

฿นรูปบบ฿หมทีไเมตຌองด านินการผานสถาบันการงิน ชน Crowd funding ป็นตຌน นอกจากนีๅ สถาบัน
การงินควรจะ฿หຌความชวยหลือกิจการทีไมีนวคิดดีตขาดงินลงทุนพืไอสงสริม฿หຌกิดผูຌประกอบการ฿หม  
ดยการผอนปรนงืไอนเขบางประการทีไป็นอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลงงินทุนของผูຌประกอบการ฿หม 

 ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน โ 
o ควรปรับปรุงนืๅอหาภาย฿นวใบเซต์ของ สสว. ฿หຌมีความทันสมัยมากขึๅน ชน การรวมรวม  

การสงสริมจากหนวยงานภาครัฐตาง โ ทีไป็นปัจจุบัน ละพิไมติมนืๅอหากีไยวกับขຌอมูลทางดຌานการตลาด 
ชน ความตຌองการของผูຌบริภค ป็นตຌน 

o ควรประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบการทราบถึงความส าคัญของการจดทะบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ละควร฿หຌความรูຌกีไยวกับขัๅนตอนการจดทะบียน฿นรูปบบตาง โ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมถึงการรวบรวมกรณีตัวอยางพืไอ฿หຌผูຌประกอบการอืไน฿ชຌศึกษาป็นนวทาง฿นการด านินการ 

o ภาครัฐควรมีการติดตามผลการด านินงานของครงการทีไจัดตัๅงขึๅน พืไอป็นการสะทຌอนวา
ครงการ฿ดบຌาง ทีไชวยหลือผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หมลຌวประสบผลส ารใจ ซึไงจะเดຌน าขຌอมูล
เปพัฒนา ปรับปรุงนวทางการสงสริม฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌประกอบการ 
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โ.5.ใ ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
มืไอพิจารณาจากปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอการรับรูຌความส ารใจของ 

กลุมผูຌประกอบการ SME ทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม คือ การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ 
พียงปัจจัยดียวทานัๅน กลาวคือ กิจการทีไพิไงริไมด านินธุรกิจมีความป็นเปเดຌสูงทีไยังคงขาดความรูຌ  
ความขຌา฿จกีไยวกับกฎหมายหรือกฎระบียบทีไมีความซับซຌอนละมีป็นจ านวนมาก อยางเรกใตาม การประสบ
ปัญหาจากรืไองดังกลาวยอมป็นประสบการณ์ทีไดีส าหรับผูຌประกอบทีไพิไงริไมด านินธุรกิจ 

สามารถสรุปเดຌวา การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌองพิจารณาปัจจัยพืๅนฐาน  
ทีไจ าป็นอยางนຌอย 4 ปัจจัยหลัก เดຌก การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ ลักษณะของผูຌบริภค 
รูปบบของการด านินธุรกิจ ละกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของ
ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ สภาวะการขงขันของตลาดทีไผูຌประกอบการ SME ด านินธุรกิจอยู 
นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา ผูຌประกอบการ SME จ าป็นตຌองผลิตสินคຌาหรือ
฿หຌบริการทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมปງาหมายหลัก ฿นดຌานคุณสมบัติของผูຌประกอบการ จ าป็นตຌอง
มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจละมีความรูຌความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการบริหารงาน  
อยางป็นระบบรวมดຌวย นอกจากนีๅ สภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิจ ดยฉพาะการปรับตัว฿หຌขຌากับสภาวะ
ศรษฐกิจภาย฿นประทศถือป็นปัจจัยส าคัญทีไจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง
฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย การด านินธุรกิจประภททีไสอดคลຌองกับ  
สภาพศรษฐกิจของประทศ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละ 
การมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ ิcore businessี มากกวาธุรกิจ฿หม  
มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
 

ผนภาพทีไ ไ-5 ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ 
฿นกลุม START 
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3. บทสรุปกีไยวกับการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle)  
 

นืๅอหา฿นสวนนีๅป็นการสรุปกีไยวกับการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบต 
ทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) พืไอ฿ชຌ฿นการจัดท าขຌอสนอส าหรับการทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือ 
ผนปฎิบัติการสงสริม SME (พ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไี ฿หຌสอดคลຌองกับระยะการติบตทางธุรกิจตาม 
ความหมาะสม฿นบทถัดเป ดยมีประดในทีไส าคัญดังนีๅ 

ประดในทีไหนึไง สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle) มีความคลຌายคลึงกัน฿นหลายลักษณะ พิจารณาตารางทีไ ไ-ไ ซึไงป็นการรวบรวม
ขຌอคิดหในทีไกลุมตัวอยางสวน฿หญลือกสดงความคิดหใน฿นประดในดังกลาว จะหในเดຌวาภาย฿ตຌคุณลักษณะ 
ทีไนาสน฿จ แเ ลักษณะ มีอยางนຌอย 5 ลักษณะทีไผูຌประกอบการ฿นตละระยะการจริญติบตทาง ธุรกิจ 
มีการด านินการหมือนกัน เดຌก  

 เมคยการขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ นืไองจากเมทราบขຌอมูลกีไยวกับ
ครงการภาครัฐนัๅน โ  

 ฿หຌความส าคัญกับการน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการสูงมาก 
 ยังเมมีการวิจัยละพัฒนา฿นการประกอบธุรกิจ 
 เมเดຌขຌาป็นสมาชิกองค์กรอกชน฿ด โ 
 เมมีปัญหา/ อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกิจ 

ทัๅงนีๅ มีคุณลักษณะทีไนาสน฿จบางประการทีไมีความตกตางกัน ชน กลุมตัวอยางผูຌประกอบการ
สงออก฿หม (New Export) สวน฿หญมีรูปบบการด านินธุรกิจ฿นลักษณะของธุรกิจการผลิต ฿นขณะทีไกลุมอืไน 
สวน฿หญผูຌประกอบการด านินธุรกิจบริการ 
 

ตารางทีไ ไ-ไ สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบตทางธุรกิจ  
ิBusiness Life Cycle) บงตามคุณลักษณะทีไนาสน฿จ 

คุณลักษณะทีไนาสน฿จ  
ิStylized Facts) 

High Growth High Margin Loss New Export Start up 

1. รูปบบการด านินธุรกิจ ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ 
2. หลงงินทุน งินสวนตัวหรือ

งินของผูຌถือหุຌน 
1. งินสวนตัวหรือ
งินของผูຌถือหุຌน  

2. สถาบันการงิน 

งินสวนตัวหรือ
งินของผูຌถือหุຌน 

งินสวนตัวหรือ
งินของผูຌถือหุຌน 

งินสวนตัวหรือ
งินของผูຌถือหุຌน 

3. การขຌารวมครงการหรือรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

เมคยขຌารวม 
พราะเมทราบ

ขຌอมูล 

เมคยขຌารวม 
พราะเมทราบ

ขຌอมูล 

เมคยขຌารวม 
พราะเมทราบ

ขຌอมูล 

เมคยขຌารวม 
พราะเมทราบ

ขຌอมูล 

เมคยขຌารวม 
พราะเมทราบ

ขຌอมูล 
4. การสนับสนุนจากภาครัฐทีไ
ผูຌประกอบการคยขຌารวมหรือคย
เดຌรับ 

การพัฒนา
ผูຌประกอบการ 

การตลาดละการ
ลงทุน ละ

มาตรการละสิทธิ
ประยชน์ทางภาษ ี

การพัฒนา
ผูຌประกอบการ 

การตลาดละการ
ลงทุน ละ

มาตรการละสิทธิ
ประยชน์ทางภาษ ี

การพัฒนา
ผูຌประกอบการ 

5. นวทางการสริมศักยภาพการ มีการพัฒนา เมมีการพัฒนา เมมีการพัฒนา เมมีการพัฒนา เมมีการพัฒนา
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คุณลักษณะทีไนาสน฿จ  
ิStylized Facts) 

High Growth High Margin Loss New Export Start up 

ผลิตของธุรกิจ ฝมือรงงาน ฝมือรงงาน ฝมือรงงาน ฝมือรงงาน ฝมือรงงาน 
6. การน าระบบบัญชมีา฿ชຌ฿นการ
บริหารจัดการ 

฿หຌความส าคญั
สูงมาก 

฿หຌความส าคญัสูง
มาก 

฿หຌความส าคญั
สูงมาก 

฿หຌความส าคญัสูง
มาก 

฿หຌความส าคญั
สูงมาก 

7. การ฿ชຌระบบบริหารจัดการ 
ความสีไยง 

มี มี เมม ี เมม ี เมม ี

8. การวิจัยละพัฒนา฿นการ
ประกอบธุรกิจ 

เมม ี เมม ี เมม ี เมม ี เมม ี

9. ป็นสมาชิกองคก์รอกชน  เมม ี เมม ี เมม ี เมม ี เมม ี
10. ปัญหา/ อุปสรรคกับกฎหมาย 
กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกิจ 

เมม ี เมม ี เมม ี เมม ี เมม ี

หมายหตุ: ขຌอมูลทีไน าสนอ฿นตารางป็นคาของขຌอมูลกลุมตัวอยางสวน฿หญ฿นตละประภทของผูຌประกอบการ ดังนัๅน เมมี 
จึงหมายถึง กลุมตัวอยางสวน฿หญยังเมมีการด านินการ฿นรืไองดังกลาว มิเดຌหมายความวา เมมีผูຌประกอบการราย฿ด
ด านินการ฿นรืไองดังกลาว 

 
ประดในทีไสอง การบริหารจัดการหลงงินทุนทีไมีประสิทธิภาพสามารถสรຌางสวนตางก าเร  

฿หຌกผูຌประกอบการเดຌ จากตารางทีไ ไ-ไ จะหในเดຌวากลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท 
ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 (High Margin) สวน฿หญมีการบริหารหลงงินทุน 
ดยการสรຌางสมดุลระหวางงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌนกับการกูຌยืมงินจากสถาบันการงิน ฿นขณะทีไ 
กลุมอืไน฿ชຌงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌน฿นการด านินธุรกิจ ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿ชຌวิธีการกูຌยืมงินจากสถาบัน
การงินซึไงประยชน์ส าคัญสองประการ เดຌก แี สามารถขยายงินทุนหมุนวียนเดຌพิไมขึๅน ละ โี สามารถ
สรຌางความตกตาง฿นสวนของผลก าเรทีไท า฿หຌพิไมสูงขึๅนเดຌ  นืไองจากงินกูຌจากสถาบันทางการงินชวยลด
งินทุนของผูຌประกอบการทีไลงเปจมอยูกับธุรกิจ ซึไงการมีสัดสวนหนีๅทีไหมาะสมจะท า฿หຌ฿ชຌงินสวนของ
ผูຌประกอบการลดลง ดังนัๅน มืไอการด านินงานมีก าเร มຌจะสียดอกบีๅยงินกูຌบางสวนลຌว มืไอทียบกับ 
สวนทีไผูຌประกอบการลงทุนเปท า฿หຌเดຌรับอัตราผลตอบทนรวมทีไสูงกวา อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการ
จ าป็นตຌองสรຌางวินัยทางการงินของตัวผูຌประกอบการองดຌวยชนกัน จึงจะท า฿หຌการกูຌยืมงินจากสถาบัน
การงินกิดประยชน์สูงสุด นอกจากนีๅ องค์ประกอบทีไส าคัญอีกประการหนึไงทีไตกตางจากลุมอืไน เดຌก  
มีการ฿ชຌระบบบริหารจัดการความสีไยงภาย฿นองค์กรทัๅง฿นดຌานการงิน วัตถุดิบ การผลิต สินคຌา/บริการ  
สินคຌาคงคลัง ละบุคลากร ซึไงจะชวยลดผลกระทบทีไจะกิดขึๅนจากความสีไยง฿นดຌานตาง โ ละยังคงสามารถ
ด านินธุรกิจเดຌ ดยมีการก าหนดประดใน฿นการวิคราะห์ความสีไยงทีไส าคัญ เดຌก 1) ยอดขายยกตามกลุม
ผลิตภัณฑ์ 2ี ก าเรสุทธิจากการด านินงาน ละ ใี อัตราสวนทางการงินทีไส าคัญ  

ประดในทีไสาม นวทางการสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจดยการพิไมผลิตภาพปัจจัยการผลิต
ทีไส าคัญป็นปัจจัยหงความส ารใจของธุรกิจทีไมี อัตราการติบตสูง จากตารางทีไ ไ-ไ จะหในเดຌวา
ผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (High Growth) ดยมีการพัฒนาฝมือรงงาน฿นหลากหลายรูปบบ อาทิ 
หลักสูตรครืไองมือละทคนิคการปรับปรุงงานละพิไมผลผลิต ิProductvity tools & Techniques) ชน
การผลิ ต ดยมีความสูญสี ย  ิWaste Free Production) หลั กสู ตรการบริ หารคุณภาพ ิQuality 
Management) ชน การตรวจติดตามคุณภาพภาย฿นระบบบริหารคุณภาพ ISO90000 : 20000 ซึไงมีทัๅง 
จัดจຌางวิทยากรมาฝຄกอบรม฿หຌบุคลากรภาย฿น (Inhouse Training) ละสงบุคลากรขຌารับการฝຄกอบรม 
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(Public Training) นอกจากนีๅ องค์ประกอบทีไส าคัญอีกประการหนึไงทีไตกตางจากลุมอืไน เดຌก มีการ฿ชຌระบบ
บริหารจัดการความสีไยงภาย฿นองค์กรลักษณะดียวกันกับกลุม High Margin 

ประดในทีไสีไ การตัดสิน฿จทางธุรกิจทีไส าคัญยังคงยึดลูกคຌาป็นป้าหมายหลัก฿นการตัดสิน฿จ 
พิจารณาผนภาพทีไ ไ-ๆ ทีไปรึกษาฯ รวบรวมความหในกีไยวกับการตัดสิน฿จ฿นทางธุรกิจ฿นประดในตาง โ ดังนีๅ 

 การสรຌางรายเดຌทีไผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh Growth) ฿หຌความส าคัญ 
มากทีไสุด เดຌก การศึกษาความตຌองการของตลาดละผูຌบริภคอยางสมไ าสมอ 

 นวทาง฿นการบริหารตຌนทุนทีไผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละ 
มีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ ิHigh Margin) ฿หຌความส าคัญมากทีไสุด เดຌก การกระจาย
งานทีไเม฿ชกิจการหลัก฿หຌผูຌอืไน (Outsources) ป็นผูຌด านินการ  
 

ผนภาพทีไ ไ-ๆ ประดในการตัดสิน฿จทางธุรกิจทีไส าคัญของผูຌประกอบการตละกลุม 

 
 

 สาหตุส าคัญทีไสุดทีไท า฿หຌธุรกิจของผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ
ป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป (LO) เดຌก การสูญสียกลุมลูกคຌาหลัก 

 สาหตุส าคัญทีไสุดทีไท า฿หຌผูຌประกอบการสงออก฿หม (New Export) ตัดสิน฿จท าตลาดสงออก 
เดຌก การหในอกาสทางธุรกิจ  

 สาหตุส าคัญทีไสุดทีไท า฿หຌผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม  (Start up) ตัดสิน฿จ 
จดทะบียนนิติบุคคล เดຌก ท า฿หຌธุรกิจเดຌรับความนาชืไอถือจากลูกคຌามากขึๅน 

ทัๅงนีๅ  จะหในเดຌวาผูຌประกอบการตัดสิน฿จดยมุงนຌนลูกคຌาป็นหลัก (Customer Orientation)  
ดยมิเดຌ฿หຌความส าคัญกับการมุงนຌนดຌานคูขง  (Competitor Orientation) หรือดຌานการประสานงาน 
฿นองค์กร (Interfunctional Coordination) มากนัก 

ประดในทีไหຌา มุมตอสถานการณ์ดຌานอกาสของผูຌประกอบการสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ฿นขณะทีไจุดออนของผูຌประกอบการมีความตกตางกันตามระยะการจริญติบตทางศรษฐกิจ 
ผลการส ารวจสถานการณ์ของผูຌประกอบการทัๅงภาย฿นละภายนอก มีลักษณะดังนีๅ 

 จุดขใงของผูຌประกอบการสวน฿หญ เดຌก กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ชน กลุมผูຌประกอบการ
ทีไมีอัตราการติบตสูง มีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับ 
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ความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ  ขณะทีไกลุม
ผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม นຌนการท าธุรกิจละการตลาดทีไตกตางจากผูຌประกอบการรายอืไน โ 
ชน การท า Digital Marketing ละมีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงานอยางตอนืไอง 

 จุดออนของผูຌประกอบการสวน฿หญ เดຌก บุคลากร ชน ผูຌประกอบการสงออก฿หม ละ 
กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม มีบุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรขาดความรูຌ 
ความขຌา฿จนืๅองาน ฿นขณะทีไกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลา
ติดตอกัน 3 ป มีปัญหาบุคลากรมีคุณสมบัติเมตรงกับงานทีไรับผิดชอบ  ผูຌประกอบการเมสามารถบงยก
รงงานทีไมีฝมือ กับรงงานทีไเมมีฝมือเดຌ นืไองจากเมมีหลักฐาน฿นการบงบอกวาผูຌสมัครงานคนเหน 
ป็นรงงานมีฝมือซึไงอาจจะป็นพราะตัวผูຌสมัครองขาดอกาส฿นการขຌารับการทดสอบ หรือภาครัฐเมมี  
การออกหลักฐานดังกลาวเดຌ 
 

ผนภาพทีไ ไ-็ สถานการณ์฿นการด านนิธุรกิจของผูຌประกอบการ 

 
 

 อกาสของผูຌประกอบการสวน฿หญ เดຌก ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ ซึไงปัจจัยส าคัญ คือ  
กลุมลูกคຌาหลักติบต ละลูกคຌาตຌองการสินคຌาสินคຌาพืไอสุขภาพมากขึๅน นอกจากนีๅ ลูกคຌาสวน฿หญตຌองการ
สินคຌาทีไมีคุณลักษณะฉพาะ ท า฿หຌกิจการเดຌปรียบคูขงทีไขาดทักษะ฿นการผลิตสินคຌาดังกลาว ท า฿หຌกิจการ
สามารถยกกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌอยางชัดจนท า฿หຌงายตอการท าการตลาด 

 อุปสรรคของผูຌประกอบการสวน฿หญ เดຌก สภาพศรษฐกิจ ดยสภาพศรษฐกิจหดตัวสงผล
ส าคัญตอการบริภคละการลงทุนมากทีไสุด  

หากพิจารณา฿นภาพรวม พบวา ผูຌประกอบการมีมุมมองตอสถานการณ์฿นดຌานอกาส฿นการด านิน
ธุรกิจเป฿นทิศทางดียวกันละ฿หຌความส าคัญ฿นประดในหลักหมือนกัน กลาวคือ ผูຌประกอบการมองวา อกาส
ทีไส าคัญทีไสุด ใ ล าดับรก เดຌก แี ลูกคຌา โี สภาพศรษฐกิจ ละ ใี สภาพสังคมละวัฒนธรรมของ
ประชาชน ฿นขณะทีไมุมมองดຌานจุดขใงละอุปสรรค฿นการด านินธุรกิจเมตกตางกันต฿หຌความส าคัญตอ
ปัจจัยตาง โ ตกตางกัน อาทิ กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลา
ติดตอกัน 3 ป มองวาจุดขใงทีไส าคัญทีไสุดของตนอง เดຌก กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ฿นขณะทีไกลุม
ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 มองวา 
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จุดขใงทีไส าคัญทีไสุดของตนอง เดຌก ระบบการท างาน ตทัๅงสองปัจจัยตางป็นปัจจัยทีไส าคัญทีไสุด฿น ใ ล าดับ
รกของผูຌประกอบการทัๅงสองกลุม 

ความตกตางของมุมมองดຌานจุดออนของผูຌประกอบการสะทຌอน฿หຌหในถึงความตกตางของ 
การด านินธุรกิจตามระยะการจริญติบตเดຌอยางชัดจน กลาวคือ กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม
มองวาครงสรຌางองค์กรทีไซับซຌอนอาจท า฿หຌการตัดสิน฿จ฿นการด า นินธุรกิจลาชຌาละเมสอดคลຌองกับ
สถานภาพของธุรกิจริไมตຌน฿หม กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หมมองวาบุคลากรทีไขาดทักษะ฿นการด านินธุรกิจ
พืไอการสงออกจะสงผล฿หຌเมสามารถบรรลุปງาหมาย฿นการท าตลาดสงออกเดຌ 

ประดในทีไหก ความขຌา฿จกีไยวกับสถานภาพละครงสรຌางการด านินธุรกิจตามระยะการติบต
ทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycleี อาจสงผล฿หຌการสนับสนุนของภาครัฐเมสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของผูຌประกอบการ พิจารณาผนภาพทีไ ไ-่ จะหในเดຌวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ คิดป็นรຌอยละ ่เ.่โ ของ
กลุมตัวอยาง สามารถอธิบายระยะการด านินธุรกิจของตนองสอดคลຌองตามสมมติฐานการวิจัย ิขัๅนติบตี 
ดยมีผูຌประกอบการประมาณรຌอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง ทีไมิเดຌระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนดังกลาว ทัๅงนีๅ 
กิดจากผูຌประกอบการมีการปรียบทียบผลการด านินงานซึไงรายเดຌอาจมีนวนຌมลดลงหากตยังคงมากกวา
รຌอยละ โเ ท า฿หຌผูຌประกอบการมีมุมมองของระยะการติบตของตนองอยู฿นขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ ฿นขณะทีไ
บางรายค านึงชวงวลาของการประกอบธุรกิจซึไงมีมุมมองวายังป็นชวงริไมตຌนของการด านินธุรกิจจึงมีมุมมอง
ตอระยะการจริญติบตของตนองอยู฿นขัๅนริไมตຌนธุรกิจ ดังนัๅน การจัดชุดนยบายตามระยะการติบตทาง
ธุรกิจอาจเมสอดคลຌองกับมุมมองของผูຌประกอบการบางราย หากตมีความหมาะสมกับระยะการด านินธุรกิจ
ของผูຌประกอบการสวน฿หญ 
 

ผนภาพทีไ 4-8 สัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไเมเดຌระบรุะยะการติบตทางธุรกิจตามนิยาม (กลุม HG) 

 
หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 318 ราย 
 

ประดในทีไจใด จ านวนพนักงานละการประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ ถือป็นปัจจัย
ส าคัญทีไสงผลตอความส ารใจของผูຌประกอบการ  พิจารณาตารางทีไ 4-5 พบวา จ านวนพนักงาน ละ  
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอความส ารใจของผูຌประกอบการมากทีไสุด 
3 กลุม ดยจ านวนพนักงาน สงผลกระทบตอความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ ดังนีๅ 

 กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวา รຌอยละ 20 (กลุม HM) 
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 กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป 
(กลุม LO) 

 กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม (กลุม EXPORT) 

จากผลดังกลาว หากภาครัฐออกนยบายหรือมาตรการกีไยวกับรงงานทีไมีประสิทธิภาพละหมาะสม 
จะป็นประยชน์อยางยิไงส าหรับผูຌประกอบการ SME ดยฉพาะกับธุรกิจทีไ฿ชຌรงงานป็นหลัก฿นการด านิน
ธุรกิจ (Labor Intensive Industry) ทัๅงนีๅ ภาครัฐควรริไมตัๅงตการตรียมความพรຌอม฿หຌรงงานมีทักษะ 
ทีไพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน ชน การสนับสนุน฿หຌมีการฝຄกปฏิบัติงานจริงตัๅงตวัยรียน อันจะท า฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถสาะหารงงานทีไมีทักษะตรงกับความตຌองการของธุรกิจเดຌงายยิไงขึๅน นอกจากนีๅ ภาครัฐ
สามารถกຌเขปัญหาการขาดคลนรงงาน ดยการผอนปรนกฎระบียบการกีดกันรงงานตางดຌาว  
พืไอปຂดอกาส฿หຌคนกลุมดังกลาวขຌามาปฏิบัติงาน฿นอุตสาหกรรมทีไขาดคลนรงงานเดຌงายยิไงขึๅน ยิไงเปกวานัๅน 
ภาครัฐควรจัดสรรนวทางส าหรับการพิไมผลิตภาพ (Productivity) ของรงงาน฿นตลาด ชน การจัดอบรม
ความรูຌหรือทักษะฉพาะดຌาน฿หຌกรงงานตละภาคอุตสาหกรรม รวมทัๅงท าการปรับคาจຌางรงงาน฿หຌมี 
ความหมาะสม฿นตละอุตสาหกรรม ทัๅงนีๅ การทีไรงงานมีจ านวนพิไมขึๅนละมีผลิตภาพมากขึๅนนัๅน จะท า฿หຌ
ผูຌประกอบการมีอกาสประสบผลส ารใจ฿นการด านินธุรกิจมากยิไงขึๅน 

฿นขณะทีไการประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ  สงผลกระทบตอความส ารใจของ 
กลุมผูຌประกอบการ ดังนีๅ 

 กลุมผูຌประกอบการทีไมี อัตราการติบตสูง รายเดຌ พิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20  
อยางตอนืไองป็นระยะวลา 3 ป (กลุม HG)  

 กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม (กลุม EXPORT) 
 กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม (กลุม START) 

จากการรวบรวมขຌอมูล มีผูຌประกอบการทีไประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบหลายประดใน 
อาทิชน กระบวนการขัๅนตอนของภาครัฐทีไมีความยุงยากละ฿ชຌวลานาน มຌหลายหนวยงานเดຌมี  
ความพยายามลดขัๅนตอนการปฏิบัติงานตามหลักการ Ease of Doing Business ตยังคงพบรืไองรຌองรียน 
฿นรืไองดังกลาวจากผูຌประกอบการ รวมเปถึงปัญหากฎระบียบดຌานคารงขัๅนตไ าละการกใบภาษีทีไ฿นอัตรา 
ทีไสูงกินเป ซึไงป็นปัญหาทีไกระทบดยตรงตอตຌนทุนการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ ปัญหาหลานีๅป็นสิไงทีไ
ทางภาครัฐเมควรละลย ควรมีการติดตามละประมินผลการด านินงานของนยบายทีไหรือมาตรการดังกลาว
อยางสมไ าสมอ 
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ตารางทีไ 4-5 ปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ทีไมีผลตอความส ารใจของผูຌประกอบการ SME 5 กลุม 

หมายหต ุ 1) กลุม HG หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง มีรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยาง
ตอนืไองป็นระยะวลา 3 ปี 

2) กลุม HM หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ 20 

3) กลุม LO หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 

4) กลุม EXPORT หมายถึง กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
5) กลุม START หมายถึง กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
6)  หมายถึง ปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ทีไมีผลตอความส ารใจของผูຌประกอบการ SME ณ ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ ้5 

 
ทัๅงนีๅ หากพิจารณาปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ทีไสงผลตอความส ารใจของผูຌประกอบการ 

นຌอยทีไสุด จากตารางทีไ 4-5 พบวา การเคยเขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ละ การ฿ชຌ
เทคนลยีสารสนเทศ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท 
ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 (กลุม HM) พียงกลุมดียว ชนดียวกับ การเป็นสมาชิก
องค์กรเอกชน ซึไงป็นปัจจัยทีไสงผลตอความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม (กลุม EXPORT)  
พียงกลุมดียวชนกัน จากผลดังกลาว ผูຌประกอบการสวน฿หญ (4 กลุม) มองวา การขຌารวมครงการหรือ 
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ละการป็นสมาชิกองค์กรอกชน เมเดຌมีสวนชวย฿หຌตนประสบความส ารใจ  
฿นการด านินธุรกิจ  
 
 
 

ปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกจิ SME  
ทีไมผีลตอความส ารใจของผูຌประกอบการ SME 

กลุม  
HG 

กลุม  
HM 

กลุม  
LO 

กลุม 
EXPORT 

กลุม 
START  

ลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ      
จ านวนพนักงาน      
การมีระบบบริหารจดัการความสีไยง      
การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ      
การป็นสมาชิกองค์กรอกชน      
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ      
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ      



  

บทที่ 5 
การทวบทวนร.างแผนปฏิบัติการ 
หรือแผนปฏบิัติการส.งเสริม SME 

ระยะ 5 ป2 (พ.ศ. 2560-2564) 
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การทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือ
ผนปฏิบัติการสงสริม SME  

ระยะ 5 ปี ิพ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 

นืๅอหา฿นสวนนีๅป็นการทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฏิบัติการสงสริม SME ระยะ 5 ป  
ิพ.ศ. 2560 - 2564) ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละสถานการณ์ของกลุมผูຌประกอบการตามระยะการติบต 
ทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycle) ตามความหมาะสม ดยบงป็น โ สวน เดຌก  สวนทีไหนึไ งป็น 
การวิคราะห์ชองวางของผนกับผลการส ารวจขຌอมูลการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ พรຌ อมทัๅงจัดท า
ขຌอสนอ฿นการทบทวนผน ละสวนทีไสองป็นการคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจทีไมี
ผลกระทบตอ SME ฿นมิติตาง โ ทีไส าคัญ ฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ละ มษายน 
2559 - กันยายน 2559) ฿นภาพรวม รายละอียดมีดังนีๅ 
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แ. การวิคราะห์ชองวางการด านินงาน (Gap Analysis) 
 

ทีไปรึกษาฯ เดຌวิคราะห์ปรียบทียบระหวางผลการส ารวจขຌอมูลกีไยวกับการด านินการของ
ผูຌประกอบการจ านกตามระยะการติบตทางธุรกิจ ิBusiness Life Cycleี ดยบงป็น 5 กลุม ทียบกับ
รางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME ระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2560 - 2564) พืไอพิจารณาชองวาง 
ทีไยังมิเดຌตอบสนองตอสถานภาพ ครงสรຌาง ปัญหา ละรูปบบความตຌองการของผูຌประกอบการ ลຌวจึงจัดท า
ขຌอสนอพืไอทบทวนรางผนดังกลาว฿หຌสามารถตอบสนองตอผูຌประกอบการเดຌครอบคลุมละมีประสิทธิผล
มากขึๅน 
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ตารางทีไ 5-แ ผลการวิคราะห์ชองวางการด านินงาน ิGap Analysis)  
กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHG) 

Gap Analysis: HG 

ผลส ารวจ ผน SME 

1. คุณลักษณะของ SME 

ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจ
บริการ (ประมาณรຌอยละ 50 ของกลุมตัวอยาง) 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
ย2 ก3 ป3.1 ยกระดับสินคຌาละบริการ ิProduct Upgrading) ดຌวยการสรຌางมูลคาพิไม 
ย2 ก3 ป3.2 ยกระดับสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌคุณภาพมาตรฐาน 

ผูຌประกอบการสวน฿หญ ิประมาณรຌอยละ 83 ของ 
กลุ มตั วอย า ง ) เม คย ขຌ าร วมครงการหรื อ 
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดยสวน฿หญเมทราบ
ขຌอมูลดังกลาว 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ  SME  
เวຌหลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

ผูຌประกอบการประมาณรຌอยละ 60 ของกลุม
ตัวอยาง ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นการประชาสัมพันธ์
สินคຌาละบริการ 

ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 

ธุรกิจสวน฿หญขาดการวิจัยละพัฒนา฿นการ
ประกอบธุรกิจ 

ย1 ก1 ป4.2 พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานงานวิจัยละพัฒนา ละความชีไยวชาญของหนวยงาน 
- พืไอ฿หຌ SME สืบคຌนขຌอมูล ขอความชวยหลือ หรือน าเปตอยอด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์ ละนักศึกษาท างานวิจัยชิงพาณิชย์฿หຌตรงกับความตຌองการของ SME รวมถึง 
จัดอบรมความรูຌก SME ดยตรง 
ย 1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 
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Gap Analysis: HG 

ผลส ารวจ ผน SME 

ผูຌประกอบการสวน฿หญ (ประมาณรຌอยละ 86 ของ
กลุมตัวอยาง) เมเดຌป็นสมาชิกองค์การอกชน 

ย2 ก2 ป1.2 สงสริมละสนับสนุนองค์การอกชนละครือขาย SME 
- พัฒนาศักยภาพการด านินงานขององค์การอกชน 
- พิไมสิทธิประยชน์฿หຌก SME ทีไป็นสมาชิกองค์การอกชน 

2. สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ผูຌประกอบการเมสามารถผลักดันสินคຌาของตน฿หຌ
ผานมาตรฐานหรือการรับรองคุณภาพเดຌ นืไองจาก
ขาดความรูຌความชีไยวชาญ 

ย3 ก1 ป1.4 ยกระดับการพัฒนามาตรฐาน฿หຌ SME มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าระบบผยพรขຌอมูลรืไองมาตรฐานตาง โ 
- จัด฿หຌมีทีไปรึกษานะน าชิงลึก พืไอพัฒนาสินคຌาละบริการ ละระบบธุรกิจ฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน 
- สนับสนุน฿หຌ SME เดຌรับการรับรองมาตรฐานตาง โ ดยสนับสนุนคา฿ชຌจายบางสวน 

ผูຌประกอบการผลิตตสินคຌาทีไตนมีความชีไยวชาญ 
มิเดຌค านึงถึงการปลีไยนปลงของตลาดละ
ทคนลยี 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
- สริมสรຌางความรูຌก SME ดຌานการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 
- วิคราะห์ละประมินศักยภาพของธุรกิจ฿นดຌานตาง โ ดยจัดทีไปรึกษา/ผูຌชีไยวชาญ฿นการ฿หຌค าปรึกษาละนะน า
การปรับปรุงกระบวนการผลิตละการท าธุรกิจ 

ดຌานการตลาด 

สินคຌาละบริการขຌาเมถึงชองทางจัดจ าหนายทีไมี
อยูหลากหลาย  
 
 

ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
- จัดท า SME Catalog 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 
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Gap Analysis: HG 

ผลส ารวจ ผน SME 

ผูຌบริภคเมยอมรับ฿นราคาของสินคຌานวัตกรรม  
ทัๅงทีไป็นนวัตกรรมจากทคนลยีสมัย฿หมละ
นวัตกรรมชาวบຌาน 

ย1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 
- สรຌางชองทางการจัดจ าหนายสินคຌานวัตกรรมของ SME ฿หຌรับรูຌ฿นวงกวຌางทัๅง฿นประทศละตางประทศ  
ดยการจัดกิจกรรม/งานสดงละจ าหนายสินคຌานวัตกรรม หรือการจัด Online Exhibition 

ดຌานการบริหารจัดการละอืไน ๆ 

กระบวนการด านินงานของภาครัฐมีขัๅนตอนทีไ
ยุงยากละ฿ชຌระยะวลานาน  
 
ผูຌประกอบการอยาก฿หຌองค์การละบุคลากรของ
ภาครัฐมีปรับนวทางการปฏิบัติงาน฿หຌสอดคลຌอง
กับสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเป ชน พิไมระบบ
ยืไนอกสารทางอินทอร์นใต 

ย3 ก1 ป2 มีการติดตามละประมินศักยภาพ SME พืไอ฿หຌเดຌรับการพัฒนาอยางหมาะสม 
- พัฒนาระบบติดตามประมินผลการขຌาถึงบริการละสิทธิประ ยชน์ของ SME (SME Tracking System)  
พืไอ฿ชຌติดตาม SME ทีไขຌารับบริการของภาครัฐ ซึไงจะป็นประยชน์฿นการลดความซๅ าซຌอนของการ฿หຌบริการ การสง
ตอบริการภาครัฐ ดยฉพาะการปรับปรุงรูปบบการ฿หຌบริการทีไจะชวย฿หຌกิดการปรับปรุงขัๅนตอนละระยะวลา  
฿นการปฏิบัติงาน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME  
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

การบูรณาการนยบายรวมกันระหวางภาครัฐละ
อกชนยังเมทัไวถึง ชน นยบายสินชืไอดอกบีๅยตไ า
ส าหรับ SME มีสถาบันการงินบางหงทานัๅนทีไ
น าเปปฏิบัติ หรือ฿นกรณีทีไหนวยงานตาง โ ทีไ
กีไยวขຌองเมขຌา฿จ ท า฿หຌเมสามารถน านยบายมา
ปฏิบัติเดຌหรือเมมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน
ท า฿หຌนยบายดังกลาวเมมีประสิทธิภาพ 

มีการก าหนดกระบวนการปลงผนงานละนวทางภาย฿ตຌผนการสงสริม SME เปสูการปฏิบัติ ดยจัดท า 
ผนปฏิบัติการสงสริม SME ซึไงมีขัๅนตอนส าคัญ เดຌก การจัดท าผนปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานตาง โ 
ละการสรຌางความชืไอมยงการด านินงานระหวางครงการ (Platform) ฿หຌกิดการสงตอ SME ทีไรับบริการลຌวจาก
ครงการหนึไง฿หຌเปรับความชวยหลือ฿นสวนทีไจะติมตใมศักยภาพเดຌจากอีกครงการหนึไง 
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Gap Analysis: HG 

ผลส ารวจ ผน SME 

การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลทีไ ป็นประยชน์ตอ
ผูຌประกอบการเมครอบคลุม หรือยังมีประสิทธิภาพ
เมพียงพอ 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

3. รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

ดຌานการผลิต/บริการ ละดຌานการงิน 

ผูຌประกอบการอยาก฿หຌบุคลากรทีไมีความชีไยวชาญ
มาชวยหลือละ฿หຌค าปรึกษา฿นดຌานตาง โ อาทิ
ชน การขยายกิจการ การลดตຌนทุน การจัดการ
ทางงิน ละการตลาด ป็นตຌน 

ย1 ก2 ป3.1 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌบริการระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาดຌานการงิน 
ย3 ก1 ป1.3 พัฒนาระบบการ฿หຌบริการดຌานพีไลีๅยง ทีไปรึกษา ละนักวินิจฉัย 
- พืไอ฿หຌระบบดังกลาวมีมาตรฐาน มีความนาชืไอถือ ละชวยหลือ SME เดຌอยางทัไวถึง฿นทุกดຌาน 

ดຌานการตลาด 

จัดอบรมความรูຌดຌานการตลาดกผูຌประกอบการ ย3 ก1 ป1.3 พัฒนาระบบการ฿หຌบริการดຌานพีไลีๅยง ทีไปรึกษา ละนักวินิจฉัย พืไอการ฿หຌความชวยหลือ SME ฿นดຌาน
การตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางทีไ 5-โ ผลการวิคราะห์ชองวางการด านินงาน ิGap Analysis)  
กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ ิHM) 

Gap Analysis: HM 

ผลส ารวจ ผน SME 

1. คุณลักษณะของ SME 

ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจ
บริการ (ประมาณรຌอยละ 78 ของกลุมตัวอยาง) 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
ย2 ก3 ป3.1 ยกระดับสินคຌาละบริการ ิProduct Upgrading) ดຌวยการสรຌางมูลคาพิไม 
ย2 ก3 ป3.2 ยกระดับสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌคุณภาพมาตรฐาน 

ผูຌประกอบการ฿ชຌการกูຌยืมจากสถาบันการงิน 
฿นสัดสวนทีไ ฿กลຌคียงกับงินทุนสวนตัวส าหรับ 
การประกอบธุรกิจ 

ย1 ก2 ป1.2 รับรองสถานะละศักยภาพของ SME พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌงายยิไงขึๅน 
ย1 ก2 ป1.3 สนับสนุนสินชืไอดอกบีๅยตไ า฿หຌกับ SME กลุมปງาหมาย 
ย1 ก2 ป2 ท า฿หຌหลงงินทุนทีไป็นทางลือก ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุนประภททุน ิEquity 
Financing) มีบทบาทยิไงขึๅน 

ผูຌประกอบการสวน฿หญ ิประมาณรຌอยละ 69 ของ 
กลุมตัวอยาง ) เม คยขຌารวมครงการหรือรับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ  

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME  
เวຌหลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

ผูຌประกอบการมัก฿ชຌวใบเซต์฿นการประชาสัมพันธ์
สินคຌาละบริการ 

ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 

ธุรกิจสวน฿หญขาดการพัฒนาฝมือรงงาน ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 
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Gap Analysis: HM 

ผลส ารวจ ผน SME 

ธุรกิจสวน฿หญขาดการวิจัยละพัฒนา ย1 ก1 ป4.2 พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานงานวิจัยละพัฒนา ละความชีไยวชาญของหนวยงาน 
- พืไอ฿หຌ SME สืบคຌนขຌอมูล ขอความชวยหลือ หรือน าเปตอยอด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์ ละนักศึกษาท างานวิจัยชิงพาณิชย์฿หຌตรงกับความตຌองการของ SME รวมถึง 
จัดอบรมความรูຌก SME ดยตรง 
ย 1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 

ผูຌประกอบการสวน฿หญ (ประมาณรຌอยละ 69 ของ 
กลุมตัวอยาง) เมเดຌป็นสมาชิกองค์การอกชน 

ย2 ก2 ป1.2 สงสริมละสนับสนุนองค์การอกชนละครือขาย SME 
- พัฒนาศักยภาพการด านินงานขององค์การอกชน 
- พิไมสิทธิประยชน์฿หຌก SME ทีไป็นสมาชิกองค์การอกชน 

2. สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ผูຌประกอบการบางสวนเมสามารถผลักดันสินคຌาของ
ตน฿หຌผานมาตรฐานหรือการรับรองคุณภาพทัๅง 
฿นละตางประทศเดຌ 

ย3 ก1 ป1.4 ยกระดับการพัฒนามาตรฐาน฿หຌ SME มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าระบบผยพรขຌอมูลรืไองมาตรฐานตาง โ 
- จัด฿หຌมีทีไปรึกษานะน าชิงลึก พืไอพัฒนาสินคຌาละบริการ ละระบบธุรกิจ฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน 
- สนับสนุน฿หຌ SME เดຌรับการรับรองมาตรฐานตาง โ ดยสนับสนุนคา฿ชຌจายบางสวน 

ดຌานการตลาด 

สินคຌาละบริการขຌาเมถึงชองทางจัดจ าหนายทีไมีอยู
หลากหลาย  

ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
- จัดท า SME Catalog 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 
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Gap Analysis: HM 

ผลส ารวจ ผน SME 

ดຌานการบริหารจัดการละอืไน ๆ 

ผูຌ ป ร ะกอบกา รข าดคว ามรูຌ ค ว าม ชีไ ย ว ช าญ 
฿นดຌานทคนลยีละการพัฒนาระบบสารสนทศ
 พืไ อ ก า ร บ ริ ห า ร  (Management Information 
System: MIS) 

ย3 ก1 ป1.3 พัฒนาระบบการ฿หຌบริการดຌานพีไลีๅยง ทีไปรึกษา ละนักวินิจฉัย 
- พืไอ฿หຌระบบดังกลาวมีมาตรฐาน มีความนาชืไอถือ ละชวยหลือ SME เดຌอยางทัไวถึง฿นทุกดຌาน 

การประชาสัม พันธ์ขຌ อมูลทีไ ป็นประยชน์ต อ
ผูຌประกอบการเมครอบคลุม หรือยังมีประสิทธิภาพ
เมพียงพอ 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌชຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึง
ผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละรับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจ ซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME  
เวຌหลากหลาย ชน ความรูຌ฿นการริไมด านินธุรกิจ บริการละกิจกรรมของภาครัฐ รวมเปถึงกฎหมายตาง โ 

3. รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

ดຌานการตลาด 

จัดหาชองทางจ าหนายสินคຌากธุรกิจพิไมติม ชน 
งานสดงสินคຌาตาง โ 

ย1 ก3 ป1 SME มีชองทางจ าหนาย฿นประทศมากขึๅน ชน สนับสนุนการขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางของภาครัฐ 
สนับสนุนชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ 
ย1 ก3 ป2 SME มีศักยภาพ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ ดยจะชวยหลือ฿หຌ SME เดຌมีการจรจากับคูคຌาจาก
ตางประทศ ละชวยหลือคา฿ชຌจาย฿นดຌานตาง โ 

ภ า ค รั ฐ ค ว ร ว า ง ต า  ห น ง ฿ น ก า ร ส นั บ ส นุ น 
ดຌานการตลาด฿หຌชัดจน ชน น าสนออกลักษณ์ 
ทีไดดดนของสินคຌาเทย พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ฿น
ประทศสามารถตอยอดดยการน าสนอสินคຌาเปสู
ระดับสากลเดຌดยงาย 

ย1 ก3 ปโ.แ สงสริม฿หຌมีขຌอมูลการตลาดตางประทศชิงลึกทีไชวยสนับสนุน SME ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ 
ย1 ก3 ปโ.โ สนับสนุน SME ทีไมีศักยภาพ฿นการขยายตลาดตางประทศ 
- สริมสรຌางอกาสทางการตลาดตางประทศ฿หຌกับ SME 
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Gap Analysis: HM 

ผลส ารวจ ผน SME 

ดຌานการบริหารจัดการละอืไน ๆ 

ภาครัฐควรมีการปรับปรุงระบบการศึกษา฿หຌมี 
ความป็นระบบทวิภาคี  กลาวคือ สถานศึกษา 
ภาคอกชน ละหนวยงานภาครัฐตาง โ ตຌองมี 
การรวมมือกัน฿นการผลิตรงงาน฿หຌตรงกับความ
ตຌองการของตลาด 

ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาละผูຌประกอบการ  (Academic – SME Linkage) พืไอถายทอด 
องค์ความรูຌ ชิงวิชาการสูการปฏิบัติจริง฿นชิงธุรกิจ ดยสรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์  ละนักศึกษา  
฿นสถาบันการศึกษาเดຌท างานวิจัยชิงพาณิชย์ตามความตຌองการของ SME มากขึๅน สงผล฿หຌมีประสบการณ์ 
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน 
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ตารางทีไ 5-ใ ผลการวิคราะห์ชองวางการด านินงาน ิGap Analysis)  
กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ปี 

Gap Analysis: LO 

ผลส ารวจ ผน SME 

1. คุณลักษณะของ SME 

ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจ
บริการ (ประมาณรຌอยละ 54 ของกลุมตัวอยาง) 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
ย2 ก3 ป3.1 ยกระดับสินคຌาละบริการ ิProduct Upgrading) ดຌวยการสรຌางมูลคาพิไม 
ย2 ก3 ป3.2 ยกระดับสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌคุณภาพมาตรฐาน 

ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการ
หรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (ประมาณ
รຌอยละ 92 ของกลุมตัวอยางี ซึไงสาหตุทีไสัดสวน
ของผูຌประกอบการทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเม
คยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌาง
สูงอาจกิดจาก ผูຌประกอบการสวน฿หญเมทราบ
ขຌอมูล (ประมาณรຌอยละ 72 ของกลุมตัวอยางี 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

สาหตุหลักทีไท า฿หຌธุรกิจของผูຌประกอบการกลุมนีๅ
ประสบกับปัญหาขาดทุนอย างตอ นืไ อง  คือ  
การสูญสียกลุมลูกคຌาหลัก ิประมาณรຌอยละ 54 
ของกลุมตัวอยางี รองลงมา เดຌก ตຌนทุนวัตถุดิบทีไ
พิไมขึๅน (ประมาณรຌอยละ 35 ของกลุมตัวอยางี 
ตຌนทุนรงงานสูงขึๅน ิประมาณรຌอยละ 28 ของ
กลุมตัวอยางี 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
- ยกระดับการผลิตสินคຌาละบริการ พืไอ฿หຌ SME สามารถลดตຌนทุนการผลิตละพิไมผลผลิต ชน การปรับปรุง
ระบบการจัดหาวัตถุดิบ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
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Gap Analysis: LO 

 น ว ท า ง ฿ น ก า ร  กຌ เ ข ปั ญ ห า ทีไ  กิ ด ขึๅ น 
ทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนิยม฿ชຌ คือ การพิไมรายเดຌ 
คิดป็นประมาณรຌอยละ 53 ของกลุมตัวอยาง 
รองลงมา เดຌก การลดรายจาย คิดป็นประมาณ
รຌอยละ 37 ของกลุมตัวอยาง 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน การลดตຌนทุนการผลิต 
- ยกระดับการผลิตสินคຌาละบริการ พืไอ฿หຌ SME สามารถลดตຌนทุนการผลิตละพิไมผลผลิต ชน การปรับปรุง
ระบบการจัดหาวัตถุดิบ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 
 

ผูຌประกอบการสวน฿หญยังด านินธุรกิจดยเม฿หຌ
ความส าคัญกับการบริหารจัดการความสีไยง 
(ประมาณรຌอยละ 52 ของกลุมตัวอยางี 

ย1 ก2 ป3.1 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌบริการระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาดຌานการงิน 
 

ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของ
ธุรกิจตนองผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) 
฿นการประกอบธุรกิจ ิประมาณรຌอยละ 85 ของ
กลุมตัวอยางี 

ย1 ก1 ป1.2 สริมสรຌางขีดความสามารถการ฿ชຌ ICT ของ SME 
- พัฒนาบุคลากรของ SME ฿หຌมีความชีไยวชาญ฿นการ฿ชຌ ICT 

ผูຌประกอบการสวน฿หญขาดการพัฒนาฝมือรงงาน  ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 

ผูຌประกอบการสวน฿หญขาดการวิจัยละพัฒนา ย1 ก1 ป4.2 พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานงานวิจัยละพัฒนา ละความชีไยวชาญของหนวยงาน 
- พืไอ฿หຌ SME สืบคຌนขຌอมูล ขอความชวยหลือ หรือน าเปตอยอด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์ ละนักศึกษาท างานวิจัยชิงพาณิชย์฿หຌตรงกับความตຌองการของ SME รวมถึง 
จัดอบรมความรูຌก SME ดยตรง 
ย 1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 

กลุ มผูຌ ประกอบการ SME ฿นกลุ มนีๅ ส วน฿หญ 
(ประมาณรຌอยละ 82ี เมเดຌป็นสมาชิกองค์การ
อกชน 

ย2 ก2 ป1.2 สงสริมละสนับสนุนองค์การอกชนละครือขาย SME 
- พัฒนาศักยภาพการด านินงานขององค์การอกชน 
- พิไมสิทธิประยชน์฿หຌก SME ทีไป็นสมาชิกองค์การอกชน 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

หนຌาทีไ 5 - 13 

Gap Analysis: LO 

2. สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ตຌองการการคุຌมครองสินคຌาละครืไองหมายการคຌา
ตามกฎหมาย พืไอเม฿หຌผูຌอืไนลอกลียนบบหรือ
น าเป฿ชຌประยชน์ชิงพาณิชย์เดຌ 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ศึกษาละกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบตาง โ ฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจของ SME สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ศรษฐกิจ 

การยืไนจดทะบียนรงงานตางดຌาว การพิสูจน์
สั ญชาติ  ร ง ง านต า งดຌ า วล า ชຌ า  กระทบต อ
กระบวนการผลิตของผูຌประกอบการ 

ย3 ก1 ป2 มีการติดตามละประมินศักยภาพ SME พืไอ฿หຌเดຌรับการพัฒนาอยางหมาะสม 
- พัฒนาระบบติดตามประมินผลการขຌาถึงบริการละสิทธิประยชน์ของ SME (SME Tracking System) พืไอ฿ชຌ
ติดตาม SME ทีไขຌารับบริการของภาครัฐ ซึไงจะป็นประยชน์฿นการลดความซๅ าซຌอนของการ฿หຌบริการ การสงตอ
บริการภาครัฐ ดยฉพาะการปรับปรุงรูปบบการ฿หຌบริการทีไจะชวย฿หຌกิดการปรับปรุงขัๅนตอนละระยะวลา 
฿นการปฏิบัติงาน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME  
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

ดຌานการตลาด 

SME ฿นประทศสูญสียกลุมผูຌบริภค฿หຌกับสินคຌา
น า ขຌ าจากต างประ ทศทีไ ก าลั งขยายตลาด 
฿นประทศเทย ชน สินคຌาอุปภคบริภคจาก
ประทศจีน 
 
 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ 
- พืไอ฿หຌสินคຌากิดการยอมรับจากผูຌบริภค 
ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 
ย1 ก3 ป3.1 อ านวยความสะดวกก SME ทีไสน฿จเปลงทุน฿นตางประทศ 
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Gap Analysis: LO 

ขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยาง
หลากหลาย  

ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
- จัดท า SME Catalog 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 

ดຌานการงิน 

ผูຌประกอบการมีปัญหาดຌานตຌนทุนคารงทีไพิไม
สูงขึๅนจากภาวะขาดคลนรงงานทัๅงระดับเรຌฝมือ
ละมีฝมือ 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ (Process Upgrading) ฿นดຌานลดตຌนทุนการผลิต 

มีปัญหาดຌานตຌนทุนทีไกีไยวกับการผลิตสินคຌาละ
บริการ฿หຌเดຌมาตรฐานพิไมขึๅน ชน การตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์บางประภทซึไงมีคา฿ชຌจายทีไ
คอนขຌางสูง 

ย3 ก2 ป.1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการ฿หຌบริการ ชน คา฿ชຌจายทีไสูง
กินเป 

มาตรการสนับสนุนงินทุน฿หຌกับ SME ฿นขัๅนตอน
การยืไนขอสินชืไอ/หลงงินทุนทัๅงจากหนวยงานทีไ
ขຌารวมครงการ ฿ชຌระยะวลา฿นการพิจารณา
อนุมัตินาน หรืออกสารประกอบการขอสินชืไอมี
จ านวนมาก 

ย1 ก2 ป1.2 รับรองสถานะละศักยภาพของ SME พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌงายยิไงขึๅน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME  
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

ดຌานการบริหารจัดการละอืไน ๆ 

ค ว า ม เ ม ส ง บ ท า ง ก า ร  มื อ ง  ป็ น อุ ป ส ร ร ค 
฿นการด านินธุรกิจ ละสงผล฿หຌนักลงทุนชะลอ 
การลงทุนภาย฿นประทศ ท า฿หຌผูຌประกอบการ 

ย1 ก2 ป2 หลงงินทุนทีไป็นทางลือก ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุนประภททุน ิEquity 
Financing) มีบทบาทมากขึๅน 
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Gap Analysis: LO 

SME สียอกาสจากหลงทุนหรือการถายทอด
ทคนลยีทีไป็นประยชน์฿นกระบวนการผลิต 
ผูຌประกอบการจ านวนมากยังเมสามารถขຌาถึงศูนย์
฿หຌบริการ SME ครบวงจร หรือ SME One Stop 
Service : OSS 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 

ประสบปัญหาการขาดคลนรงงานคุณภาพ 
ทีไ มี ทั ก ษ ะ ฝ มื อ  ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ   ล ะ 
มีความรับผิดชอบตองาน 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาละผูຌประกอบการ  (Academic – SME Linkage) พืไอถายทอด 
องค์ความรูຌ ชิงวิชาการสู การปฏิบัติจริง฿นชิงธุรกิจ ดยสรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์  ละนักศึกษา 
฿นสถาบันการศึกษาเดຌท างานวิจัยชิงพาณิชย์ตามความตຌองการของ SME มากขึๅน สงผล฿หຌมีประสบการณ์ 
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน 

3. รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ควรมี การตัๅ งหน วยงานส าหรั บการก าหนด
มาตรฐาน ละจัด฿หຌมีระบบการรับรองมาตรฐานทีไ
ป็นทีไยอมรับละสอดคลຌองตามมาตรฐานสากล  

ย3 ก1 ป1.4 ยกระดับการพัฒนามาตรฐาน฿หຌ SME มีประสิทธิภาพ 
- จัดท าระบบผยพรขຌอมูลรืไองมาตรฐานตาง โ 
- จัด฿หຌมีทีไปรึกษานะน าชิงลึก พืไอพัฒนาสินคຌาละบริการ ละระบบธุรกิจ฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน 
- สนับสนุนคา฿ชຌจายบางสวนก SME ส าหรับการรับรองมาตรฐาน 
ย3 ก1 ป1.5 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนา SME 
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Gap Analysis: LO 

ดຌานการตลาด 

ปງองกันละควบคุมการขຌามาด านินธุรกิจดยคน
ตางดຌาว ฿นธุรกิจทีไผูຌประกอบการ SME ยังเมมี
ความพรຌอม฿นการขงขัน 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ศึกษาละกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบตาง โ ฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจของ SME สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ศรษฐกิจปัจจุบันละรองรับการปลีไยนปลง฿นอนาคต 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ คือ การ฿หຌความรูຌ/ 
ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿น
รูปบบ฿หม โ ละการสงสริมการทดลองตลาด 
ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน 
งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ 
ป็นตຌน ละตຌองการความชวยหลือดຌานการท า
การตลาด฿นตางประทศ 

ย1 ก3 ป1 SME มีชองทางจ าหนาย฿นประทศมากขึๅน ชน สนับสนุนการขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางของภาครัฐ 
สนับสนุนชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ 
ย1 ก3 ป2 SME มีศักยภาพ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ ดยจะชวยหลือ฿หຌ SME เดຌมีการจรจากับคูคຌา 
จากตางประทศ ละชวยหลือคา฿ชຌจาย฿นดຌานตาง โ 
ย1 ก3 ป3 SME ลงทุน฿นตางประทศเดຌอยางสะดวกละมีประสิทธิภาพ 
 
 
 ดຌานการงิน 

การสงสริมดຌานงินทุนวิจัยละครงสรຌางพืๅนฐาน
ก า ร วิ จั ย  พืไ อ พั ฒ น า ต อ ย อ ด  ล ะ น า ม า ฿ ชຌ 
฿นชิงพาณิชย์  พืไอพิไมขีดความสามารถของ
ผูຌประกอบการ 

ย1 ก1 ป4.2 พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานงานวิจัยละพัฒนา ละความชีไยวชาญของหนวยงาน 
- พืไอ฿หຌ SME สืบคຌนขຌอมูล ขอความชวยหลือ หรือน าเปตอยอด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์ ละนักศึกษาท างานวิจัยชิงพาณิชย์฿หຌตรงกับความตຌองการของ SME รวมถึง 
จัดอบรมความรูຌก SME ดยตรง 

ควรมีการก าหนดมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ 
ละอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือทีไตกตางกัน 
ซึไงจะชวยลดปัญหาตຌนทุนรงงานหรือเดຌรงงานทีไ
มีคุณภาพหมาะสมกับตຌนทุนรงงานทีไกิดขึๅน 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ศึกษาละกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบตาง โ ฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจของ SME สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ศรษฐกิจปัจจุบันละรองรับการปลีไยนปลง฿นอนาคต 
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Gap Analysis: LO 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ คือ การสริมสรຌาง
ความขຌมขใง฿หຌกับหนวยงานของรัฐทีไคๅ าประกัน
สินชืไอ฿หຌกับ SME ขยายวงงินสินชืไอดอกบีๅยตไ า 
รวมทัๅงผอนปรนงืไอนเขบางประการ พืไอ฿หຌ SME 
ขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบเดຌมากขึๅน  ละการ฿หຌ
ค าปรึกษาละสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดการ
ทางการงินก SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จเดຌรอบคอบ
ละถูกตຌองมากขึๅน  

ย1 ก2 ป1 SME ขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ย1 ก2 ป3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุน 
ย1 ก2 ป3.1 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌบริการระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาดຌานการงิน 
ย1 ก2 ป3.2 สงสริม฿หຌ SME มีความรูຌความขຌา฿จดຌานการงิน ิFinancial Literacy) ฿นการประกอบธุรกิจ 

ดຌานการบริหารจัดการละอืไน ๆ 

ตຌองการ฿หຌภาครัฐจัดท าการประชาสัมพันธ์  ละ
ผยพรขาวสาร ดยค านึงถึงชองทางการรับรูຌของ
ผูຌประกอบการ ละควรมีการประมินผลว า
ผูຌประกอบการเดຌรับขาวสารหรือเม 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌชຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึง
ผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละรับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจ ซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน ความรูຌ฿นการริไมด านินธุรกิจ บริการละกิจกรรมของภาครัฐ รวมเปถึงกฎหมายตาง โ 
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ตารางทีไ 5-ไ ผลการวิคราะห์ชองวางการด านินงาน ิGap Analysis)  
กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 

Gap Analysis: EXPORT 

ผลส ารวจ ผน SME 

1. คุณลักษณะของ SME 

ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจ 
การผลิต (ประมาณรຌอยละ 40 ของกลุมตัวอยาง) 
 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
ย2 ก3 ป3.1 ยกระดับสินคຌาละบริการ ิProduct Upgrading) ดຌวยการสรຌางมูลคาพิไม 
ย2 ก3 ป3.2 ยกระดับสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌคุณภาพมาตรฐาน 

ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการ
หรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (ประมาณ
รຌอยละ 80 ของกลุมตัวอยางี สาหตุทีไสัดสวนของ
ผูຌประกอบการทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเมคย
รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูง 
อาจกิดจากผูຌประกอบการสวน฿หญเมทราบขຌอมูล 
ิประมาณรຌอยละ 52 ของกลุมตัวอยางี 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 
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Gap Analysis: EXPORT 

ผลส ารวจ ผน SME 

สาหตุทีไท า฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จท าตลาด
สงออกมากทีไสุด คือ การหในอกาสทางธุรกิจ 
ิประมาณรຌอยละ 61 ของกลุมตัวอยางี รองลงมา 
คือ การขยายกลุมลูกคຌา ิประมาณรຌอยละ 32 ของ
กลุมตัวอยางี 

ย1 ก3 ป2.1 สงสริม฿หຌมีขຌอมูลการตลาดตางประทศชิงลึกทีไชวยสนับสนุน SME ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ 
- พัฒนาระบบสารสนทศชิงลึกกีไยวกับการคຌาละการลงทุน฿นตางประทศ 
ย1 ก3 ป2.2 สนับสนุน SME ทีไมีศักยภาพ฿นการขยายตลาดตางประทศ 
ย1 ก3 ป2.3 สรຌางละพัฒนาผูຌสงออกราย฿หม 
- สรຌางละพัฒนาผูຌสงออกราย฿หม 
- ฿หຌค าปรึกษานะน าก SME ผูຌสงออกราย฿หม 
ย1 ก3 ป3.1 อ านวยความสะดวกก SME ทีไสน฿จเปลงทุน฿นตางประทศ 
- จัดตัๅงศูนย์฿หຌบริการละความชวยหลือพืไอสนับสนุนการลงทุน฿นตางประทศก SME 
- จัดตัๅงนิคม SME ฿นตางประทศ 

ประ  ดใ นปั ญห า / อุปส ร รค ฿นกา รส ง ออก ทีไ
ผูຌประกอบการพบจอมากทีไสุด คือ อกสารละ
ขัๅนตอนการสงออกทีไมีความยุ งยาก/ซับซຌอน 
ิประมาณรຌอยละ 48 ของกลุมตัวอยางี ฿นล าดับ
ถัดมา คือ ตຌนทุนการขนสง ละมาตรการกีดกัน
ทางการคຌาทีไเม฿ชภาษี ิประมาณรຌอยละ 33 ละ 
รຌอยละ 32 ของกลุมตัวอยางตามล าดับี 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

ผูຌประกอบการสวน฿หญขาดการพัฒนาฝมือรงงาน  ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 
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ผูຌประกอบการสวน฿หญขาดการวิจัยละพัฒนา฿น
การประกอบธุรกิจ 

ย1 ก1 ป4.2 พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานงานวิจัยละพัฒนา ละความชีไยวชาญของหนวยงาน 
- พืไอ฿หຌ SME สืบคຌนขຌอมูล ขอความชวยหลือ หรือน าเปตอยอด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์ ละนักศึกษาท างานวิจัยชิงพาณิชย์฿หຌตรงกับความตຌองการของ SME รวมถึง 
จัดอบรมความรูຌก SME ดยตรง 
ย 1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 

กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌ
ป็นสมาชิกองค์การอกชน ิประมาณรຌอยละ 82 
ของกลุมตัวอยางี 

ย2 ก2 ป1.2 สงสริมละสนับสนุนองค์การอกชนละครือขาย SME 
- พัฒนาศักยภาพการด านินงานขององค์การอกชน 
- พิไมสิทธิประยชน์฿หຌก SME ทีไป็นสมาชิกองค์การอกชน 

ผูຌประกอบการเม฿หຌความส าคัญกับการบริหาร
จัดการความสีไยงมากนัก (มีการ฿ชຌระบบการ
บริหารจัดการความสีไยงประมาณรຌอยละ 27 ของ
กลุมตัวอยางี ซึไงอาจกอ฿หຌกิดปัญหา฿นการบริหาร
จัดการเดຌ 

ย1 ก2 ป3.1 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌบริการระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาดຌานการงิน 
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2. สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ความลาชຌา฿นการรับรองดຌานมาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์  ท า ฿หຌผูຌประกอบการ 
สียอกาส฿นการขงขันทางการตลาดเป 

ย3 ก1 ป2 มีการติดตามละประมินศักยภาพ SME พืไอ฿หຌเดຌรับการพัฒนาอยางหมาะสม 
- พัฒนาระบบติดตามประมินผลการขຌาถึงบริการละสิทธิประยชน์ของ SME (SME Tracking System) พืไอ 
฿ชຌติดตาม SME ทีไขຌารับบริการของภาครัฐ ซึไงจะป็นประยชน์฿นการลดความซๅ าซຌอนของการ฿หຌบริการ การสงตอ
บริการภาครัฐ ดยฉพาะการปรับปรุงรูปบบการ฿หຌบริการทีไจะชวย฿หຌกิดการปรับปรุงขัๅนตอนละระยะวลา฿น  
การปฏิบัติงาน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME  
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

ดຌานการตลาด 

ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ข า ด 
ความตอนืไองละเมมีการติดตามผล สวน฿หญป็น
การสนับสนุนทีไจบภาย฿นหนึไงครัๅง ชน การน า
ผูຌ ป ร ะกอบการ  SME เ ปออกสดงสิ นคຌ า ทีไ
ตางประทศ ตเมเดຌติดตามผลวาผูຌประกอบการเดຌ
ลูกคຌาจ านวนทา฿ด ละลูกคຌาทีไเดຌมีการท าสัญญา
ส ารใจหรือเม 

ย3 ก1 ป2 มีการติดตามละประมินศักยภาพ SME พืไอ฿หຌเดຌรับการพัฒนาอยางหมาะสม 
- พัฒนาระบบติดตามประมินผลการขຌาถึงบริการละสิทธิประยชน์ของ SME (SME Tracking System) พืไอ฿ชຌ
ติดตาม SME ทีไขຌารับบริการของภาครัฐ ซึไงจะป็นประยชน์฿นการลดความซๅ าซຌอนของการ฿หຌบริการ การสงตอ
บริการภาครัฐ ดยฉพาะการปรับปรุงรูปบบการ฿หຌบริการทีไจะชวย฿หຌกิดการปรับปรุงขัๅนตอนละระยะวลา  
฿นการปฏิบัติงาน 
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ประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ชน ขຌาเมถึง
ชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย 
ละขຌอมูล฿นการท าตลาดตางประทศเมพียงพอ 

ย1 ก3 ป1 SME มีชองทางการจ าหนาย฿นประทศมากขึๅน 
ย1 ก3 ป2.1 สงสริม฿หຌมีขຌอมูลการตลาดตางประทศชิงลึกทีไชวยสนับสนุน SME ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ 
- พัฒนาระบบสารสนทศชิงลึกกีไยวกับการคຌาละการลงทุน฿นตางประทศ 
ย1 ก3 ป3 SME ลงทุน฿นตางประทศเดຌอยางสะดวกละมีประสิทธิภาพ 

ดຌานการงิน 

ผูຌประกอบการบางรายเมเดຌรับการสนับสนุนทาง
การงินอยางหมาะสม นืไองจากนิยามหรือ 
ค าจ ากัดความ฿นการบงขนาดวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมทีไคอนขຌางกวຌาง ท า฿หຌการชวยหลือ
อาจเมตรงกับกลุ มผูຌ ประกอบการทีไตຌองการ 
ก า ร ส นั บ ส นุ น อ ย า ง  ทຌ จ ริ ง   ด ย  ฉ พ า ะ
ผูຌประกอบการขนาดลใกทีไมีชองทาง฿นการขຌาถึง
หลงงินทุนคอนขຌางจ ากัด 

ย2 ก3 ป1.1 สนับสนุน฿หຌวิสาหกิจฐานรากขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน 
ย3 ก2 ป1.2 ก าหนดสิทธิประยชน์ส าหรับ SME ฿นรูปบบตาง โ 
- ฿หຌสิทธิประยชน์กับ SME สาขาปງาหมายทีไมีผลกระทบตอศรษฐกิจละภาพรวมของการพัฒนาประทศ 

ก า ร ช ว ย  ห ลื อ จ า ก ภ า ค รั ฐ  พืไ อ ส ง  ส ริ ม
ผูຌประกอบการสงออก หลายครงการยังเมเดຌ
จัดสรรวงงิน฿นสวนของ SME เวຌป็นกรณีฉพาะ 
ท า฿หຌงบประมาณของครงการทีไมีอยูอยางจ ากัด 
อาจจะถูก฿ชຌเปกับกิจการขนาด฿หญทีไมีศักยภาพ
มากพอทีไจะบกรับคา฿ชຌจายเดຌดຌวยตนอง 

ย1 ก2 ป1.2 รับรองสถานะละศักยภาพของ SME พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌงายยิไงขึๅน 
ย1 ก2 ป1.3 สนับสนุนสินชืไอดอกบีๅยตไ า฿หຌกับ SME กลุมปງาหมาย 
ย1 ก2 ป2 ท า฿หຌหลงงินทุนทีไป็นทางลือก ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุนประภททุน ิEquity 
Financing) มีบทบาทยิไงขึๅน 
ย2 ก3 ป1.1 สนับสนุน฿หຌวิสาหกิจฐานรากขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน 
ย3 ก2 ป1.2 ก าหนดสิทธิประยชน์ส าหรับ SME ฿นรูปบบตาง โ 
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ผูຌประกอบการขนาดลใก ยังขาดหลักทรัพย์฿น 
การคๅ าประกัน ท า฿หຌกระบวนการขอรับสินชืไอ
ป็นเปดຌวยความยากล าบาก 

ย1 ก2 ป1.2 รับรองสถานะละศักยภาพของ SME พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌงายยิไงขึๅน 
ย1 ก2 ป1.3 สนับสนุนสินชืไอดอกบีๅยตไ า฿หຌกับ SME กลุมปງาหมาย 
ย1 ก2 ป2 ท า฿หຌหลงงินทุนทีไป็นทางลือก ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุนประภททุน ิEquity 
Financing) มีบทบาทยิไงขึๅน 
ย2 ก3 ป1.1 สนับสนุน฿หຌวิสาหกิจฐานรากขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 

ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน ๆ 

กระบวนจัดท ารายงานน าสงภาครัฐมีความซๅ าซຌอน 
 ช น  ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี ข อ ง  SME  นืไ อ ง ดຌ ว ย
กรมสรรพากรมีขຌอก าหนดละมาตรฐาน฿น 
การจัดท าบัญชี฿นบางประการทีไตกตางจาก
มาตรฐานการรายงานทางการงินทีไก าหนดดย 
สภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ์  ท า฿หຌ
ผูຌประกอบการจ าป็นจัดท าบัญชี 2 ลม พืไอ฿หຌตรง
ตามขຌอก าหนดของทัๅง 2 หนวยงาน 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

ผูຌประกอบการหลายรายยังเมทราบถึงการมีอยูของ
ศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME One-Stop 
Service Center) 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน 
รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละรับรืไองรຌองรียนตาง โ 

ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌ/ 
การบริหารจัดการอยางป็นระบบ 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

หนຌาทีไ 5 - 24 

Gap Analysis: EXPORT 

ผลส ารวจ ผน SME 

3. รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
การพัฒนาผูຌ ประกอบการ SME ฿หຌทราบถึ ง
ขຌอก าหนดกีไยวกับการรับรองมาตรฐานละ 
การประกันคุณภาพสินคຌาละบริการ ฿นระยะกอน
ห รื อ  พิไ ง  ริไ ม ตຌ น ก า ร ด า  นิ น ธุ ร กิ จ   พืไ อ ฿ หຌ
ผูຌประกอบการสามารถน าขຌอก าหนดมาปรับ฿ชຌกับ
การด านินธุรกิจตัๅงตตຌน 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME  
เวຌหลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

ควรมีการน างานวิจัยทีไมีอยูจ านวนมากมาตอยอด
฿นระดับอุตสาหกรรม ดยอาจจัด฿หຌผูຌวิจัยมารวม
มือกับผูຌประกอบการน างานวิจัยมาตอยอด฿นชิง
พาณิชย์ 

ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 

ดຌานการตลาด 

ตຌองการการสนับสนุนกีไยวกับขຌอมูลดຌานการตลาด 
ขຌอก าหนดหรือขຌอบังคับ฿นรืไองการคຌา การลงทุน
฿นตางประทศ ดยฉพาะประทศคูคຌาทีไส าคัญของ
เทย 

ย1 ก3 ป2.1 สงสริม฿หຌมีขຌอมูลการตลาดตางประทศชิงลึกทีไชวยสนับสนุน SME ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ 
- พัฒนาระบบสารสนทศชิงลึกกีไยวกับการคຌาละการลงทุน฿นตางประทศ 

คาดหวัง฿หຌภาครัฐจัดตัๅงศูนย์กระจายสินคຌา หรือ
สดงสินคຌาของประทศเทย฿นตางประทศ พืไอ
ชวยหลือผูຌประกอบการทีไอาจจะเมมีงบประมาณ
฿นการน าสินคຌาเปจัดสดงทีไตางประทศ 

ย1 ก3 ป3.1 อ านวยความสะดวกก SME ทีไสน฿จเปลงทุน฿นตางประทศ 
- จัดตัๅงศูนย์฿หຌบริการละความชวยหลือพืไอสนับสนุนการลงทุน฿นตางประทศก SME 
- จัดตัๅงนิคม SME ฿นตางประทศ 
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ผลส ารวจ ผน SME 

การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัด
จ าหนาย฿นรูปบบ฿หม  โ  ละการสง สริม 
การทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌา
ทีไมีศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวม
ครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน 

ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
- จัดท า SME Catalog 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 
 ดຌานการงิน 

คาดหวัง฿หຌมีการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการขอ 
รับรองคุณภาพละมาตรฐาน นืไองจากป็นตຌนทุน
ทีไคอนขຌางสูง ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌประกอบการทีไ
พิไงริไมตຌนธุรกิจ ละมีงินทุนนຌอย ซึไงอาจจะ 
เมสามารถบกรับภาระคา฿ชຌจาย฿นสวนดังกลาวเดຌ 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

ตຌองการความชวยหลือกีไยวกับคา฿ชຌจาย฿น 
การสงออก ดยฉพาะอยางยิไงคา฿ชຌจาย฿นสวนของ
กา ร จั ด ส ง สิ น คຌ า ตั ว อย า ง   นืไ อ ง จ ากสิ น คຌ า 
หลายประภทจ าป็นตຌองสงสินคຌาตัวอยางเป฿หຌ
ลูกคຌา฿นตางประทศ ซึไงคาจัดสงสินคຌาตัวอยาง
ดังกลาวป็นภาระส าหรับผูຌประกอบการ SME ป็น
อยางมาก 

ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 
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Gap Analysis: EXPORT 

ผลส ารวจ ผน SME 

ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน ๆ 

ควรรงด านินการประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบการ
รูຌจักศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจรอยางทัไวถึง ละ
พัฒนาศูนย์ดังกลาว฿หຌมีบริการทีไครบวงจร สามารถ
ตอบจทย์ผูຌประกอบการเดຌอยางครบถຌวน 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ  ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

การ฿หຌความรูຌกีไยวกับการจัดท าฐานขຌอมูล พืไอ
น ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจ การสนับสนุนดຌาน
สริมสรຌางสุขภาวะทีไดีของรงงาน ชน พัฒนา
สภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ป็นตຌน ละ 
การสรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์฿น 
การพัฒนาบุคลากร ชน การน าคา฿ชຌจายดຌาน 
การพัฒนาบุคลากรเปหักลดหยอนภาษีเดຌมากกวา
คา฿ชຌจายจริง 

ย1 ก1 ป1.2 สริมสรຌางขีดความสามารถการ฿ชຌ ICT ของ SME 
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ตารางทีไ 5-5 ผลการวิคราะห์ชองวางการด านินงาน ิGap Analysis)  
กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 

Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

1. คุณลักษณะของ SME 

รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุม
นีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ (ประมาณรຌอยละ 
51 ของกลุมตัวอยาง) 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) 
ย2 ก3 ป3.1 ยกระดับสินคຌาละบริการ ิProduct Upgrading) ดຌวยการสรຌางมูลคาพิไม 
ย2 ก3 ป3.2 ยกระดับสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌคุณภาพมาตรฐาน 

ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการ
หรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (ประมาณ
รຌอยละ 97 ของกลุมตัวอยางี 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

สัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมมีระบบการบริหาร
จัดการความสีไยงละมีระบบการบริหารจัดการ
ความสีไยงคอนขຌาง฿กลຌคียงกัน (รຌอยละ 49.82 
ละ รຌอยละ 50.18 ของกลุมตัวอยางตามล าดับี 

ย1 ก2 ป3.1 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌบริการระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาดຌานการงิน 
 

ผูຌประกอบการกือบทัๅงหมด ิประมาณรຌอยละ 93 
ของกลุมตัวอยางี พึไงพาทคนลยีสารสนทศ 
฿นการประกอบธุรกิจ 

ย1 ก1 ป1.2 สริมสรຌางขีดความสามารถการ฿ชຌ ICT ของ SME 
- จัดกิจกรรมจับคูพืไอชืไอมยง SME กับผูຌ฿หຌบริการ ICT 
- พัฒนาบุคลากรของ SME ฿หຌมีความชีไยวชาญ฿นการ฿ชຌ ICT 

ผูຌประกอบการสวน฿หญขาดการพัฒนาฝมือรงงาน  ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 
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Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

ผูຌประกอบการสวน฿หญขาดการวิจัยละพัฒนา฿น
การประกอบธุรกิจ 

ย1 ก1 ป4.2 พัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานงานวิจัยละพัฒนา ละความชีไยวชาญของหนวยงาน 
- พืไอ฿หຌ SME สืบคຌนขຌอมูล ขอความชวยหลือ หรือน าเปตอยอด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการ 
ย1 ก1 ป2.3 สรຌางความรวมมือ฿นการขับคลืไอนงานวิจัยละพัฒนา฿หຌตอบจทย์ SME 
- สรຌางอกาส฿หຌนักวิจัย อาจารย์ ละนักศึกษาท างานวิจัยชิงพาณิชย์฿หຌตรงกับความตຌองการของ SME รวมถึง 
จัดอบรมความรูຌก SME ดยตรง 
ย 1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 

กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌ
ป็นสมาชิกองค์การอกชน ิประมาณรຌอยละ 84 
ของกลุมตัวอยางี 

ย2 ก2 ป1.2 สงสริมละสนับสนุนองค์การอกชนละครือขาย SME 
- พัฒนาศักยภาพการด านินงานขององค์การอกชน 
- พิไมสิทธิประยชน์฿หຌก SME ทีไป็นสมาชิกองค์การอกชน 

2. สภาพปัญหา อุปสรรค ขຌอจ ากัด ฿นการด านินธุรกิจ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿หຌความหในวาหนวยงานทีไ
฿หຌการรับรองตาง โ ด านินการลาชຌา ละตຌอง฿ชຌ
ตຌนทุนทีไสูงมากพืไอ฿หຌเดຌการรับรอง ซึไงสงผลตอ
นวคิด฿นการประกอบธุรกิจทีไอาจจะลຌาสมัย 

ย3 ก1 ป2 มีการติดตามละประมินศักยภาพ SME พืไอ฿หຌเดຌรับการพัฒนาอยางหมาะสม 
- พัฒนาระบบติดตามประมินผลการขຌาถึงบริการละสิทธิประยชน์ของ SME (SME Tracking System) พืไอ฿ชຌ
ติดตาม SME ทีไขຌารับบริการของภาครัฐ ซึไงจะป็นประยชน์฿นการลดความซๅ าซຌอนของการ฿หຌบริการ การสงตอ
บริการภาครัฐ ดยฉพาะการปรับปรุงรูปบบการ฿หຌบริการทีไจะชวย฿หຌกิดการปรับปรุงขัๅนตอนละระยะวลา  
฿นการปฏิบัติงาน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME  
- ปรับปรุงระบียบ วิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ฿หຌมีความสะดวกตอ SME ฿นการขอรับบริการตาง โ ดยฉพาะ
หนวยงานภาครัฐทีไมีขัๅนตอนมาก ฿ชຌระยะวลานาน หรือมีคา฿ชຌจายสูงกินเป 

จ านวนศูนย์ทดสอบ฿นประทศยังมีจ านวนจ ากัด 
ดยฉพาะหຌองทดสอบทีไตຌอง฿ชຌความรูຌ  ความ

ย3 ก1 ป1.5 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนา SME ชน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตาง โ 
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Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

ช านาญ ทคนิคขัๅนสูง฿นการทดสอบ ละป็นทีไ
ยอมรับ฿นตางประทศ 

ขาดคลนรงงานทัๅงทีไมีความรูຌละความชีไยวชาญ
฿นสายงาน 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 
 

ดຌานการตลาด 

ขຌาเมถึงชองทางจัดจ าหนาย ราคาสินคຌาเมป็นทีไ
ยอมรับของผูຌบริภค ละขาดการประชาสัมพันธ์
ดຌานการตลาดทีไมีประสิทธิภาพ 

ย1 ก1 ป3.2 สนับสนุน฿หຌสินคຌาทีไมีทคนลยีละนวัตกรรมขຌาถึงผูຌซืๅอ 
- สรຌางชองทางการจัดจ าหนายสินคຌานวัตกรรมของ SME ฿หຌรับรูຌ฿นวงกวຌางทัๅง฿นประทศละตางประทศ ดยการจัด
กิจกรรม/งานสดงละจ าหนายสินคຌานวัตกรรม การจัด Online Exhibition 
ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
- จัดท า SME Catalog 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 

ดຌานการงิน 

งืไอนเขการขอรับสินชืไอจากสถาบันการงินเมอืๅอ
ตอการด านินการของกลุมธุรกิจจดทะบียน฿หม 
ชน ตຌองมีผลประกอบการ฿นระยะวลา 3 ป 

ย1 ก2 ป1 SME ขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
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Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

การขຌาถึงหลงงินทุนส าหรับผูຌประกอบการ฿หม 
บางครัๅงจ าป็นตຌองปຂดผยขຌอมูลความลับ฿น 
การด านินธุรกิจตอหลงทีไ฿หຌงินลงทุน ถຌาหาก
ผูຌ ป ร ะกอบกา ร เม เ ดຌ จ ดทะ บี ยนทรั พย์ สิ น 
ทางปัญญา จะท า฿หຌสุมสีไยงตอการถูกขมย หรือ
ลอกลียนบบ 

ย1 ก1 ป4.1 พัฒนาระบบการจดสิทธิบัตร฿หຌสามารถสนับสนุนการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมของ  SME 
- ปรับปรุงระบบการจดสิทธิบัตร฿หຌสามารถสนับสนุนการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมของ SME 

การขาดความชีไยวชาญ฿นการบริหารงินทุนละ
ธุรกิจนืไองจากกลุม  Start-Up มักป็นกลุมผูຌมี
ความคิด฿นการสรຌางสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตขาดทักษะ
฿นชิงการบริหารจัดการ 

ย1 ก4 ป1 สรຌางรงบันดาล฿จละความป็นผูຌประกอบการ฿หຌคนรุน฿หม 
ย1 ก4 ป2 พัฒนาองค์ความรูຌละทักษะ฿นการป็นผูຌประกอบการ฿หม 
 

ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน ๆ 

วใบเซต์ของ สสว. มี User Interface ทีไท า฿หຌผูຌขຌา
฿ชຌบริการขຌาถึงขຌอมูลเดຌยาก นืๅอหาภาย฿นวใบเซต์
ยังเมป็นปัจจุบันทาทีไควร 

ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 

ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌละ
การบริหารจัดการอยางป็นระบบ 

ย1 ก1 ป1.1 ยกระดับกระบวนการผลิตละการด านินธุรกิจ ิProcess Upgrading) ชน จัดอบรมการพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌก SME 
ย1 ก4 ป2 พัฒนาองค์ความรูຌละทักษะ฿นการป็นผูຌประกอบการ฿หม 
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Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

3. รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไ SME ตຌองการ 

ดຌานการผลิต/บริการ 
ตຌองการการสนับสนุนจากภาครัฐ฿หຌมีการจัดตัๅง 
พัฒนา ละกระจายหຌองทดสอบทีไ เดຌ รับรอง
มาตรฐาน พืไอ฿หຌการด านินการตรวจสอบละ 
ขอการรับรองของผูຌประกอบการสะดวกละ
รวดรใวยิไงขึๅน 

ย3 ก1 ป1.5 พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนา SME ชน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตาง โ 
 
 
 
 
 ดຌานการตลาด 

ค ว ร จั ด  ต รี ย ม ขຌ อ มู ล ท า ง ดຌ า น ก า ร ต ล า ด 
พืไอสนับสนุนผูຌประกอบการ ดยฉพาะขຌอมูล 
฿นตลาดตางประทศ ละการสนับสนุนดຌาน 
การสงออก 

ย1 ก3 ป2.1 สงสริม฿หຌมีขຌอมูลการตลาดตางประทศชิงลึกทีไชวยสนับสนุน SME ฿นการขຌาสูตลาดตางประทศ 
- พัฒนาระบบสารสนทศชิงลึกกีไยวกับการคຌาละการลงทุน฿นตางประทศ 

การ฿หຌความรูຌหรือทักษะส าหรับการจัดจ าหนาย 
฿นชองทาง฿หม โ ละสงสริมการทดลองตลาด 
ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน  
งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ 

ย1 ก3 ป1.1 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
- จัดท า SME Catalog 
ย1 ก3 ป1.2 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากขึๅน 
- พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 
- สงสริม฿หຌ SME มีชองทางการคຌาอิลใกทรอนิกส์ของตน 
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Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

ดຌานการงิน 

หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองควรศึกษานวทาง 
การสงสริมงินทุน จากหลงงินทุน฿นรูปบบ฿หม
ทีไ เมตຌองด านินการผานสถาบันการงิน ชน 
Crowdfunding ป็นตຌน 

ย1 ก2 ป2 หลงงินทุนทีไป็นทางลือก ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุนประภททุน ิEquity 
Financing) มีบทบาทมากขึๅน 
ย1 ก2 ป2.2 สนับสนุน฿หຌการระดมทุนสาธารณะ ิCrowdfunding) ป็นหลงงินทุนทางลือก฿หม 

สถาบันการงินควรจะ฿หຌความชวยหลือกิจการทีไมี
นวคิดดีตขาดงินลงทุนพืไอสงสริม฿หຌ กิด
ผูຌประกอบการ฿หม  ดยการผอนปรนงืไอนเข 
บางประการทีไ ป็นอุปสรรค฿นการขຌาถึงหลง
งินทุนของผูຌประกอบการ฿หม 

ย2 ก3 ป1.1 สนับสนุน฿หຌวิสาหกิจฐานรากขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน 
ย3 ก2 ป1.1 พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย กฎ ละระบียบตาง โ ทีไมีผลตอการพัฒนา SME 

การอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จถึงประยชน์จาก
การจัดท ารายงานทางการ งิน  ละการ฿หຌ
ค าปรึกษารวมทัๅงสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดการ
ทางการงินก SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌ
รอบคอบละถูกตຌองมากขึๅน 

ย1 ก2 ป3.1 สงสริม฿หຌ SME ฿ชຌบริการระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาดຌานการงิน 
 

ดຌานการบริหารจัดการละดຌานอืไน ๆ 

ควรปรับปรุงนืๅอหาภาย฿นวใบเซต์ของ สสว. ฿หຌมี
ความทันสมัยมากขึๅน ชน การรวมรวมการสงสริม
จากหนวยงานภาครัฐตาง โ ทีไป็นปัจจุบัน ละ
พิไมติมนืๅอหากีไยวกับขຌอมูลทางดຌานการตลาด 
ชน ความตຌองการของผูຌบริภค ป็นตຌน 

ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจ ซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมของภาครัฐ 
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Gap Analysis: START 

ผลส ารวจ ผน SME 

ควรประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบการทราบถึง
คว ามส า คัญของการจดทะ บี ยนทรั พย์ สิ น 
ทางปัญญา ละควร฿หຌความรูຌ กีไยวกับขัๅนตอน 
การจดทะบียน฿นรูปบบตาง โ ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ย3 ก1 ป1.1 ยกระดับการ฿หຌขຌอมูลก SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยการพัฒนาศูนย์บริการขຌอมูล SME (SME One 
Stop Service Center) พืไอ฿หຌบริการค าปรึกษา฿นทุกดຌาน รวมถึงผยพรขຌอมูลครงการทีไ฿หຌความชวยหลือ ละ
รับรืไองรຌองรียนตาง โ 
ย3 ก1 ป1.2 จัดท า SME Web Portal ละคูมือการประกอบธุรกิจซึไงรวบรวมขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ SME เวຌ
หลากหลาย ชน บริการละกิจกรรมตาง โ ของภาครัฐ 
ย1 ก1 ป4.1 พัฒนาระบบการจดสิทธิบัตร฿หຌสามารถสนับสนุนการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมของ SME 

ภาครัฐควรมีการติดตามผลการด านินงานของ
ครงการทีไ จั ดตัๅ งขึๅน   พืไอ ป็นการสะทຌอนว า
ครงการ฿ดบຌางทีไชวยหลือผูຌ ประกอบการทีไ 
จดทะบียนนิติบุคคล฿หมลຌวประสบผลส ารใจ ซึไง
จะ เดຌ น าขຌ อมูล เป พัฒนา  ปรั บปรุ งนวทาง 
กา ร ส ง  ส ริ ม ฿หຌ ต ร ง กั บ ค ว าม ตຌ อ ง ก า ร ขอ ง
ผูຌประกอบการ 

ย3 ก1 ป2.1 สรຌางระบบติดตามละประมินศักยภาพ SME 
- ระบบติดตามประมินผลการขຌาถึงบริการละสิทธิประยชน์ของ SME (SME Tracking System) 

หมายหตุ: ย คือ ยุทธศาสตร์฿นรางผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ56เ - โ56ไี 
   ก คือ กลยุทธ์฿นรางผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ56เ - โ56ไี 
   ป คือ ป้าประสงค์฿นรางผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ56เ - โ56ไี 
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ขຌอสนอนะ 
ผูຌประกอบการกลุม HG 
 

ปัญหาดน: ผูຌบริภคเมยอมรับ฿นราคาของสินคຌานวัตกรรม ทัๅงทีไป็นนวัตกรรมจากทคนลยีสมัย฿หม
ละนวัตกรรมชาวบຌาน 
 

ขຌอสนอนะ 
(1) ปຂดชองทาง฿นการสรຌ างความตระหนักถึ งคุณคา฿นตัวสินคຌานวัตกรรม฿หຌกผูຌ บริ ภคผ าน  
การจัดงานประชาสัมพันธ์ สรຌางความรูຌความขຌา฿จ รวมทัๅงการจกคูปองสวนลดหรือรับสิทธิ์ทดลอง฿ชຌสินคຌา
นวัตกรรม฿หຌกผูຌบริภค ซึไงจะชวย฿หຌผูຌบริภคขຌาถึงสินคຌานวัตกรรมทีไมีคุณภาพ  
(2) ฿หຌพืๅนทีไฆษณาสินคຌานวัตกรรมทีไเดຌรับการคัดลือกผานวใบเซต์ละอพพลิคชัไนของหนวยงานภาครัฐ 

 
ผูຌประกอบการกลุม HM 
 

มาตรการดนทีไตຌองการ: ภาครัฐควรวางต าหนง฿นการสนับสนุนดຌานการตลาด฿หຌชัดจน ชน 
น าสนออกลักษณ์ทีไดดดนของสินคຌาเทย พืไอ฿หຌผูຌประกอบการ฿นประทศสามารถตอยอดดยการน าสนอ
สินคຌาเปสูระดับสากลเดຌดยงาย 
 

ขຌอสนอนะ 
(1) ก าหนดบทบาท฿นการสนับสนุนทัๅง฿นชิงก าหนดทิศทางละรูปบบทีไพึงประสงค์ของสินคຌาละบริการ
ปງาหมาย พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถน าเปตอยอด การสนับสนุนมีความครอบคลุมกีไยวกับ 

- การส ารวจตลาด 
- การก าหนดปງาหมายทางการตลาดละสถานะทางการตลาดของสินคຌาละผลิตภัณฑ์ปງาหมาย 
- การสนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผูຌประกอบการ รวมทัๅงการก าหนดผนทีไน าทาง 

(Roadmap) ฿นการด านินการพืไอบรรลุปງาหมาย  
(2) ก าหนดงบประมาณพืไอด านินการสงสริมทางการตลาด฿นภาพรวมของสินคຌาทีไพึงประสงค์หลานัๅน พืไอ
สนับสนุนการท างานของผูຌประกอบการ 

 
ผูຌประกอบการกลุม LO 
 

มาตรการดนทีไตຌองการ: ตຌองการการคุຌมครองสินคຌาละครืไองหมายการคຌาตามกฎหมาย พืไอเม฿หຌ
ผูຌอืไนลอกลียนบบหรือน าเป฿ชຌประยชน์ชิงพาณิชย์เดຌ 
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ขຌอสนอนะ 
ปรับวิ ธี การ พิจารณาการละมิดลิ ขสิทธิ์ ของสินคຌ าบางประภท฿หຌสามารถคุຌ มครองสินคຌ าต อ  
การถูกลอกลียนบบหรือถูกน าเป฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์ ดยตຌองมีการติดตามละประมินผลขຌอ
รຌองรียนจากผูຌประกอบการวาสินคຌาทีไถูกลอกลียนบบสวนมากป็นสินคຌาประภท฿ด ลຌวจึงปรับวิธีการ
พิจารณา฿นประดในดังกลาว   

 
ผูຌประกอบการกลุม EXPORT 
 

ปัญหาดน: การชวยหลือจากภาครัฐพืไอสงสริมผูຌประกอบการสงออก หลายครงการยังเมเดຌจัดสรร
วงงิน฿นสวนของ SME เวຌป็นกรณีฉพาะ ท า฿หຌงบประมาณของครงการทีไมีอยูอยางจ ากัดอาจจะถูก฿ชຌเปกับ
กิจการขนาด฿หญทีไมีศักยภาพมากพอทีไจะบกรับคา฿ชຌจายเดຌดຌวยตนอง 
 

ขຌอสนอนะ 
(1) หนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองก าหนดหลักกณฑ์฿นการคัดกรองผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ พืไอ฿หຌเดຌ
ผูຌประกอบการทีไมีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรการอยางทຌจริง รวมทัๅงมาตรการ฿นการตรวจสอบ
พืไอยืนยันความหมาะสมของผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ  
(2) ควรมีการตรวจสอบละประมินผลสัมฤทธิ์ทีไผูຌประกอบการเดຌจากการขຌารวมครงการอยางตอนืไอง  
พืไอประมินความจ าป็นของความตอนืไอง฿นการสนับสนุนผูຌประกอบการ 
อนึไง การสนับสนุนผูຌประกอบการควรมีการด านินการอยางตอนืไอง พืไอท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถ 
พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ละมีศักยภาพ฿นการประกอบการอยางยัไงยืน 

 
ผูຌประกอบการกลุม START 
 

ปัญหาดน: งืไอนเขการขอรับสินชืไอจากสถาบันการงินเมสอดคลຌองตอการด านินการของกลุมธุรกิจ
จดทะบียนนิติบุคคล฿หมบางราย ชน ตຌองมีผลประกอบการ฿นระยะวลา 3 ป 
 

ขຌอสนอนะ 
(1) ศึกษาลักษณะของผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หม   พืไอก าหนดทางลือก พิไม ติม 
฿นการป็นหลักประกันพืไอขอรับสินชืไอจากสถาบันการงิน ชน การ฿ชຌสินทรัพย์ป็นหลักประกัน 
(Securitization)   
(2) สงสริม฿หຌมีการจดทะบียนหลักประกันทีไป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 พืไอ฿ชຌป็นทางลือก฿นการขอรับสินชืไอของผูຌประกอบการ ดยมีนวทางดังนีๅ 

- ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบการ SME ขຌา฿จถึงกระบวนการการจดทะบียนหลักประกันทีไป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา ละจัดท าคูมือพืไอสรຌางความรูຌ฿นการจดทะบียนหลักประกันทีไป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

- สรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสถาบันการงินวาทรัพย์สินทางปัญญาป็นหลักทรัพย์ทีไมีมูลคาละเดຌรับ  
การรับรองจากภาครัฐ฿นการ฿ชຌป็นหลักทรัพย์คๅ าประกัน 
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นอกจากนีๅ จากการทีไผูຌประกอบการหลายกลุมจอปัญหารวมกัน คือ (1) เมสามารถผลักดันสินคຌา 
ของตน฿หຌผานมาตรฐานหรือการรับรองคุณภาพเดຌ จากรางผนพัฒนา SME ฉบับทีไ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เดຌมีการก าหนดนวทางการด านินงาน "สนับสนุน฿หຌ SME เดຌรับการรับรองมาตรฐานตาง โ ดยสนับสนุน
คา฿ชຌจายบางสวน" อาจมีสวนชวย฿หຌผูຌประกอบการสามารถยกระดับสินคຌาละบริการของตน฿หຌเดຌมาตรฐาน 
ตกระบวนการ฿นการขอรับรองมาตรฐานสินคຌาละบริการบางชนิดมีหลายขัๅนตอนซึไงตຌองท าความขຌา฿จละ
อาจ฿ชຌวลานาน ดังนัๅน จึงสนอ฿หຌ สสว. ฿ชຌความรวมมือกับ 18 หนวยงานภาครัฐตามผนงานบูรณาการ 
ดຌานการสงสริม SME ดยการก าหนดขัๅนตอนการปฏิบัติงานพืไอลดระยะวลา฿นกระบวนการรับรองมาตรฐาน
สินคຌาละบริการ ซึไงจะชวย฿หຌสภาพวดลຌอม฿นการท าธุรกิจของอกชนสะดวกขึๅน ิ Ease of Doing 
Business) ละ (2) ผูຌประกอบการมักจอกับความสีไยงทีไเมคาดคิดจากการด านินธุรกิจ ดังนัๅน จึงสนอ฿หຌ 
สสว. มีบทบาท฿นการสรຌางความตระหนัก฿หຌก SME ฿นการตรียมความพรຌอมละการบริหารความสีไยง 
฿นการด านินธุรกิจ อาทิ การประสานหนวยงานภาครัฐ฿หຌท าความขຌา฿จกับตางประทศหรือกลุมลูกคຌา  
฿นตางประทศ พืไอสรຌางความชืไอมัไนละยืนยันสภาพวดลຌอมทีไยังหมาะสมกับการลงทุน ดย฿หຌ SME จัดท า
ผนการบริหารความพรຌอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) ป็นตຌน 
 

2. การคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจทีไมีผลกระทบตอ SME ฿นมิติตางๆ  
ทีไส าคัญ ฿นรอบระยะ 6 ดือน ิตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ละ มษายน 2559 - กันยายน 
2559) ฿นภาพรวม 
 

ทีไปรึกษาฯ เดຌบงการคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ SME ป็น 2 สวน เดຌก  
1) การคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ SME ฿นชวง ต.ค. 58 – มี.ค. 59 ละม.ย. 59 – 
ก.ย. 59 ละ 2) การคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ  SME ฿นชวงป 2560 – 2564  
ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 
โ.แ การคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ  SME ฿นชวง ต.ค. 58 – มี.ค. 59 ละ  
ม.ย. 59 – ก.ย. 59 

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ เตรมาสทีไ 4/2558 (ดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559)  
มีอัตราการติบตรຌอยละ 2.8 ทากับทีไคาดการณ์เวຌ ตตไ ากวาเตรมาสกอนหนຌาซึไงมีการอัตราการติบต 
รຌอยละ 2.9 นืไองจากผลกระทบจากปัญหาภัยลຌงละการชะลอตัวของศรษฐกิจลก สงผล฿หຌการผลิต 
ภาคการกษตร การสงออกสินคຌาละบริการ รวมทัๅงการน าขຌาสินคຌาละบริการลดลงรຌอยละ  3.4 3.5 ละ 
1.4 ตามล าดับ 

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ เตรมาสทีไ 1/2559 (ดือนมกราคม 2559 – มีนาคม 2559) 
มีอัตราการติบตรຌอยละ 3.2 ซึไงตไ ากวาทีไคาดการณ์เวຌ ิรຌอยละ 3.7ี นืไองจากผลกระทบจากปัญหาภัยลຌง 
รวมทัๅงการบริภคภาคอกชนละการสงออกสินคຌาของเทยทีไหดตัวอยางตอนืไอง อยางเรกใตาม  
มืไอปรียบทียบกับเตรมาสกอน (เตรมาสทีไ 4/2558) ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศมีอัตราการขยายตัว 
ทีไมากกวา นืไองจากรัฐบาลมีการ฿ชຌจายส าหรับการลงทุนมากขึๅน นอกจากนีๅ นักทองทีไยวตางชาติ เดຌก จีน 
กาหลี฿ตຌ ละมาลซีย ยัง฿หຌความนิยม฿นการมาทองทีไยวทีไประทศเทย กอ฿หຌกิดรายเดຌส าหรับภาค  
การทองทีไยวมากยิไงขึๅน 
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ผนภาพทีไ 5-1 ผลการปรียบทียบอัตราการติบตผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศเทยกับคาคาดการณ์ 

 
(3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ เตรมาสทีไ 2/2559 (ดือนมษายน 2559 – มิถุนายน 2559)  

มีอัตราการติบตรຌอยละ 3.5 ซึไงสูงกวาทีไคาดการณ์เวຌ ิรຌอยละ 3.3) ละสูงกวาเตรมาสกอนหนຌา นืไองจาก
ปัญหาภัยลຌงริไมผอนคลายลง สงผล฿หຌการผลิตภาคการกษตรปรับตัวดีขึๅน ส าหรับการผลิตนอกภาคกษตร 
มีการขยายตัวรຌอยละ 3.7 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนีๅ อุปสงค์ภาย฿นประทศปรับตัวดีขึๅน
ตามการขยายตัวของการบริภคละการลงทุนภาคภาคอกชน ละรัฐบาลมีการ฿ชຌจายส าหรับการลงทุนมากขึๅน 
฿นขณะทีไภาคการทองทีไยวยังมีการขยายตัวอยางตอนืไอง 

(4) ส าหรับผลการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ เตรมาสทีไ 3/2559 (ดือนกรกฎาคม 
2559 - ดือนตุลาคม 2559) คาดวามีอัตราการติบตรຌอยละ 3.3 ดยศรษฐกิจอาจเดຌรับผลกระทบจาก 
การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ละการถอนตัวจากสหภาพยุรปของสหราชอาณาจักร ตอาจป็นพียง
ผลกระทบ฿นระยะสัๅน 
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ผนภาพทีไ 5-2 ผลการปรียบทียบอัตราการติบตผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอมกับคาคาดการณ์ 

 
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เตรมาสทีไ 4/2558 (ดือนตุลาคม 

2558 – ธันวาคม 2559) มีอัตราการติบตรຌอยละ 5.4 ทากับทีไคาดการณ์เวຌ นืไองจากมาตรการสงสริม SME 
ละการกระตุຌนการ฿ชຌจายของภาครัฐ เดຌสงผล฿หຌภาคบริการละการคຌาปรับตัวดีขึๅน ชน มาตรการลดหยอน
ภาษีทีไ฿หຌประชาชนน าคา฿ชຌจายซืๅอสินคຌาละบริการ฿นชวง 7 วันสุดทຌายของป 2558 มาหักลดหยอนภาษีเดຌ 
เมกิน 15,000 บาท ท า฿หຌภาคการคຌา฿นสาขาคຌาสง/คຌาปลีกขยายตัวดีขึๅน อยางเรกใตาม การผลิตภาคกษตร
ยังคงหดตัวรຌอยละ 3.4 จากผลกระทบของภัยลຌง  

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เตรมาสทีไ 1/2559 (ดือนมกราคม 
2559 – มีนาคม 2559) มีอัตราการติบตรຌอยละ 5 ซึไงตไ ากวาทีไคาดการณ์เวຌ ิรຌอยละ 5.25ี ละตไ ากวา 
เตรมาสกอนหนຌา นืไองจากภาคการกษตรยังคงหดตัวตามปริมาณผลผลิตพืชผลส าคัญทีไลดลงจากผลกระทบ
ของภัยลຌง นอกจากนีๅ การน าขຌาสินคຌาละบริการยังลดลงรຌอยละ 7.1 ซึไงปัจจัยหลักมาจากการน าขຌา
นๅ ามันดิบ วัสดุกอสรຌาง ละชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ทีไลดลง ทัๅงนีๅ การติบตของผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ
ของธุรกิจขนาดยอมเตรมาสทีไ 1/2559 มาจากการขยายตัวของภาคบริการป็นส าคัญ ดยฉพาะธุรกิจ 
การทองทีไยว ซึไงสาขาธุรกิจทีไมีการขยายตัวสูง เดຌก ธุรกิจทองทีไยว-รงรมละภัตตาคาร ธุรกิจกอสรຌาง 
ละธุรกิจขนสงละลจิสติกส์ 

(3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเตรมาสทีไ 2/2559 (ดือนมษายน 
2559 – มิถุนายน 2559) มีอัตราการติบตรຌอยละ 5.1 ซึไงตไ ากวาทีไคาดการณ์เวຌ ิรຌอยละ 5.25) ตสูงกวา 
เตรมาสกอน ป็นผลมาจากภาคบริการทีไมีการขยายตัวเดຌดี ละภาคกษตรมีการปรับตัวทีไดีขึๅน นืไองจากภาวะ
ภัยลຌงริไมผอนคลายลง นอกจากนีๅ รายเดຌจากสาขาประมงมีการขยายตัวถึงรຌอยละ 13.2 นืไองจากผลผลิตกุຌง 
มีความตຌองการจากตางประทศพิไมขึๅน  
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(4) ส าหรับผลการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เตรมาสทีไ 
4/2559 (ดือนกรกฎาคม 2559 - ดือนตุลาคม 2559) คาดวามีอัตราการติบตรຌอยละ 5.25 ดยสาหตุหลัก 
มาจากมาตรการสงสริม SME การกระตุຌนการ฿ชຌจายของภาครัฐ ละการขยายตัวของภาคการทองทีไยว 
 
โ.โ การคาดการณ์สถานการณ์ทางดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ SME ฿นชวงปี 2560 – 2564 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงของประทศเทย (Real GDP) ละอัตราการติบต (Real GDP 
Growth) 
 

ผนภาพทีไ 5-ใ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงของประทศเทยละอัตราการติบต 
หนวย: ลຌานบาท 

 
 

หนวย: ปอร์ซในต์ 

 
 

จากผลการคาดการณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงของประทศเทยมีนวนຌมพิไมขึๅน฿นป 2560 - 
2564 ตพิไมขึๅน฿นอัตราทีไลดลง นืไองจากปัจจุบันศรษฐกิจเทยก าลังขຌาสูบริบท฿หมทีไรียกวา Thailand’s 
New Normal จาก฿นอดีตผลิตภัณฑ์มวลรวมคยมีอัตราการติบตฉลีไยอยูทีไรຌอยละ 5 ต฿นชวงทศวรรษ
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ถัดเปอาจตฉลีไยเดຌพียงรຌอยละ 3 ทานัๅน ส าหรับสาหตุทีไท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงดังกลาวกิดจากสาหตุ
หลายดຌาน อาทิชน  

(1) การทีไสังคมเทยก าลังกลายป็นสังคมผูຌสูงอายุ (Aging Society) ท า฿หຌก าลังรงงานขยายตัว 
฿นอัตราทีไลดลดง ธุรกิจตาง โ จึงประสบปัญหาขาดคลนรงงาน นอกจากนีๅ อัตราคาจຌางมีการติบตรใวกวา
ผลิตภาพ฿นการผลิต (Productivity) จึงท า฿หຌธุรกิจมีตຌนทุนทีไพิไมขึๅน ความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
เทยจึงลดลงมืไอทียบกับคูขงทัๅง฿นละนอกภูมิภาค 
 

ผนภาพทีไ 5-4 การคาดการณ์สัดสวนประชากรผูຌสูงอายุ 

 
ทีไมา:  1) ส านักงานสถิติหงชาติ 
 2) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
 

(2) ปัญหาหนีๅครัวรือนสูงกวารຌอยละ 80 ตอผลิตภัณฑ์มวลรวม ท า฿หຌประชาชนเมสามารถ฿ชຌจาย
เดຌอยางตใมก าลัง สงผลกระทบตอภาวะศรษฐกิจดยรวม  
 

ผนภาพทีไ 5-5 สัดสวนหนีๅครัวรือนตอผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 
ทีไมา:  1) ธนาคารหงประทศเทย 

 2) ส านักงานสถติิหงชาต ิ

 3) ศูนย์วิจัยกสิกร  
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(3) ปัญหาของธุรกิจตละภาคสวน ชน การสูญสียสวนบงของอุตสาหกรรมอิลใกทรอนิกส์
฿หຌกวียดนาม การขงขันดຌานการสงออก฿นอุตสาหกรรมปຂตรคมี นืไองจากจีนทีไคยน าขຌาผลิตภัณฑ์
ดังกลาวเดຌหันมาพิไมก าลังการผลิตจนเมตຌองน าขຌาสินคຌา ละกลายป็นคูขง฿นการสงออกกับเทย ละธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทีไมีอุปทานสวนกิน (Excess Supply) ป็นตຌน 

นอกจากนีๅ จากการทีไภาวะศรษฐกิจลกยังมีความผันผวนนืไองจากปัจจัยตาง โ อาทิชน การออกจาก
สหภาพยุรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) การปรับขึๅนอัตราดอกบีๅย (Federal Funds Rate) ของธนาคาร
กลางสหรัฐอมริกา ละความผันผวนของราคานๅ ามันดิบ฿นตลาดลก ป็นสิไงทีไสงผลกระทบตอการติบตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศเทยทางอຌอม นืไองจากประทศเทยมีรายเดຌจากการสงออกสินคຌาป็นหลัก 
(ประมาณรຌอยละ 60 – รຌอยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม) ดังนัๅน หากประทศคูคຌาหลัก ชน จีน ญีไปุຆน ละ
สหรัฐอมริกามีภาวะศรษฐกิจทีไชะลอตัว สิไงดังกลาวถือป็นอุปสรรคตอการติบตศรษฐกิจของประทศเทย
อยางเมสามารถหลีกลีไยงเดຌ  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม (Real GDP-SMEs) ละ
อัตราการติบต (Real GDP-SMEs Growth) 

ผลการคาดการณ์ พบวา ผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงของ SME มีนวนຌมพิไมขึๅน฿นป 2560 - 2564 
ตพิไมขึๅน฿นอัตราทีไลดลงลใกนຌอย ดย฿นระยะสัๅน พบวา ปัจจัยทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจ SME เดຌก  

(1) ก าลังซืๅอของผูຌบริภคยังเมฟ้ืนตัว ท า฿หຌผูຌบริภคเมอยากจับจาย฿ชຌสอย  
(2) ศรษฐกิจเทยมีอัตราการติบตทีไลดลงมืไอทียบกับ฿นอดีต  
(3) การขาดคลนวัตถุดิบ฿นการผลิต กอปรกับตຌนทุนวัตถุดิบทีไมีนวนຌมสูงขึๅน  
(4) การขงขันทีไสูงขึๅนทัๅงจากภาย฿นละภายนอกภูมิภาค 

ทัๅงนีๅ ประภทธุรกิจ SME ทีไคาดวาจะเดຌรับผลกระทบจากสาหตุขัๅนตຌนมากทีไสุด เดຌก ธุรกิจคຌาสง
ละคຌาปลีกบราณ หรือรຌานชหวย ละธุรกิจกีไยวกับการกษตรทีไขาดการ฿ชຌทคนลยี฿นการด านินธุรกิจ 
นืไองจากธุรกิจหลานีๅสวน฿หญเมมีการท าการตลาดพืไอสงสริมการขาย ละการลดตຌนทุน฿นการท าธุรกิจของ
ธุรกิจดังกลาวท าเดຌยาก นืไองจากขาดการน าทคนลยีมาประยุกต์฿ชຌ฿นการด านินธุรกิจ  ทัๅงนีๅ หากเมมี 
การกຌเข อาจท า฿หຌปัญหาดังกลาวกลายป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของ SME ฿นระยะยาวเดຌ 

อยางเรกใตาม หากมอง฿นงอกาสส าหรับการประกอบธุรกิจ SME ฿นอนาคต พบวา นวนຌมทีไถือป็น
อกาสของผูຌประกอบการ SME มีดังนีๅ 

(1) ภาวะความป็นมือง (Urbanization) ทีไพิไมขึๅน 

฿นผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ รวมถึงนยบายของรัฐบาล฿นปัจจุบัน เดຌมุงนຌนการ
ติบตทางศรษฐกิจป็นประดในส าคัญ น าเปสูการขยายตัวของความป็นมืองทัๅงมืองหลักละทຌองถิไน ท า฿หຌ
มืองหลานัๅนกลายป็นศูนย์กลางดຌานศรษฐกิจ การคຌา ละการทองทีไยว ดังนัๅน หากผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ
หลานัๅนสามารถหากลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจเดຌอยางหมาะสม จะท า฿หຌธุรกิจ SME ของตนประสบความส ารใจ
เดຌ฿นระยะยาว  
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ผนภาพทีไ 5-6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละอัตราการติบต 

หนวย: ลຌานบาท 

 
 

หนวย: ปอร์ซในต์ 

 
 

(2) ศรษฐกิจสีขียว (Greening Economy) 

จากการทีไลกประสบกับภาวะลกรຌอนละภัยธรรมชาติตาง โ ท า฿หຌหลายฝຆายเดຌตระหนักถึง
ความส าคัญของการด านินธุรกิจดยอาศัยนวคิดความป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม หในเดຌจากการออกขຌอบังคับ
หรือกฎหมายตาง โ ฿นประดในดังกลาวทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง หากผูຌประกอบการสามารถด านินธุรกิจ  
ทีไสอดคลຌองกับนวคิดดังกลาวเดຌ จะกอ฿หຌกดิผลกระทบชิงบวกตอธุรกิจ กลาวคือ ป็นการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี
ตอธุรกิจ ละชวย฿หຌผูຌประกอบการสามารถลดตຌนทุน฿นการด านินธุรกิจเดຌ  

(3) การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ (Aging Society) 

มຌการขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุอาจท า฿หຌธุรกิจ SME พบกับปัญหาการขาดคลนรงงาน อยางเรกใตาม 
หากมองรืไองดังกลาวป็นอกาส ดยผูຌประกอบการอาจหันมาประกอบธุรกิจทีไสามารถตอบสนองความตຌองการ
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ของผูຌสูงอายุทีไมีจ านวนพิไมขึๅน อาทิชน ธุรกิจพืไอสุขภาพ หรือบริการสันทนาการส าหรับผูຌสูงอายุ อาจท า฿หຌ  
การด านินธุรกิจของผูຌประกอบการประสบความส ารใจเดຌ  

(4) ระบบขนสงความรใวสูงละลจิสติกส์ (Hi-Speed & Coverage Logistics) 

รัฐบาลเทยมีนยบาย฿นการขยายครงขายการขนสง฿นภาพรวม ดยนຌนการสรຌางระบบขนสงทีไมี
ประสิทธิภาพละตຌนทุนตไ า ครอบคลุมธุรกิจตัๅงตตຌนนๅ าถึงปลายนๅ า หากผูຌประกอบการลใงหในถึงอกาส
ดังกลาว ดย฿ชຌประยชน์จากระบบขนสงทีไทันสมัย จะท า฿หຌผูຌประกอบการสามารถขนสงหรือกระจายสินคຌา  
เดຌดຌวยตຌนทุนทีไลดลง 

(5) วิถีชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle) 

฿นปัจจุบัน ทคนลยีมีการพรหลายอยางรวดรใว คนสวน฿หญ฿ชຌการสืไอสารผานสมาร์ทฟนละ
ทใบลใต สืไอสังคมออนเลน์จึงป็นชองทางส าคัญ฿นการประกอบธุรกิจ ท า฿หຌผูຌประกอบการมีทางลือก 
฿นการด านินธุรกิจพิไมมากขึๅน หากผูຌประกอบการสามารถรียนรูຌละปรับตัวเดຌ การประยุกต์฿ชຌทค นลยี 
จะท า฿หຌผูຌประกอบการการด านินธุรกิจเดຌอยางประสิทธิภาพยิไงขึๅน  
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ค าชีๅจง  

1. มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง ิมูลนิธิ 
สวค.ี เดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นทีไปรึกษาครงการศึกษาวิคราะห์
สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ ภาย฿ตຌ
งานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ประจ าป ฿หຌกับส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿ชຌ
฿นการจัดท าผนปฏิบัติการหรือผนปฏิบัติการสงสริม SME ระยะ  
5 ป ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละสถานการณ์ 

2. มูลนิธิ สวค. ฿ครขอความอนุคราะห์จากทาน฿นการตอบ
บบสอบถามฉบับนีๅพืไอ฿หຌทราบถึงสถานภาพละครงสรຌางกลุม
ผูຌประกอบการ SME รวมทัๅงปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ SME พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการวิคราะห์ถึงสถานการณ์ของ
ผูຌประกอบการ SME ฿นปัจจุบัน 

3. นืๅอหาบบสอบถามบงป็น 6 สวน คือ 

 สวนทีไ แ ขຌอมูลกีไยวกับผูຌตอบบบสอบถาม จ านวน 3 ขຌอ 

 สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจ จ านวน 17 ขຌอ 

 สวนทีไ 3 ขຌอมูลลักษณะธุรกิจละการตัดสิน฿จจ านกกลุม 

 จ านวน 3-8 ขຌอ  

 สวนทีไ 4 การศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง
 กลุมผูຌประกอบการ SME จ านวน 18 ขຌอ 

 สวนทีไ 5 การศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของ 
 ผูຌประกอบการ SME จ านวน 9 ขຌอ 

 สวนทีไ 6 ขຌอสนอนะพิไมติม 

 

มูลนธิิสถาบนัวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง ิมลูนิธิ สวค.ี 
ขอขอบพระคุณ฿นความรวมมือของทานมา ณ อกาสนีๅดຌวย 

 

  

บบสอบถามส าหรับสัมภาษณ์ 
สถานภาพ ปัญหา/อุปสรรค ละความตຌองการสนับสนุนของ SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 

    
 

 
 

 

คณะผูຌส ารวจขอความกรุณา฿หຌทานตอบ
บบสอบถามตามความป็นจริงพืไอ

ผลประยชน์฿นการจัดท าการศึกษาครัๅงนีๅ 

บบสอบถามนีๅ฿ชຌวลาสัมภาษณ์ดยฉลีไย
ประมาณ 3เ-ไ5 นาที 

ขຌอมูลทีไเดຌรับจากการตอบบบสอบถาม 
ถือป็นความลับละจะเมถูก

น าเปอຌางอิงป็นรายบุคคล เมวา
กรณี฿ด โ  

ดยจะน าสนอผลการตอบบบสอบถาม 
฿นภาพรวมทานัๅน 

 

 

 

มูลนธิิสถาบนัวิจัยวิจัยนยบาย 

ศรษฐกิจละการคลัง ิมลูนธิิ สวค.ี 
สายศรษฐกิจสังคมละการคลัง 

ทร. 0-2357-3490 ตอ 235-239 

สงวนลขิสิทธิ์ © 

 

วัน/วลาทีไตอบบบสอบถาม………………………………… รหัสชุด   -  -  -  -     
   ภาค จังหวัด อ าภอ   ต าบล  ลขทีไบบสอบถาม 
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ค าชีๅจง ปรดตมิขຌอความ฿นชองวาง ละท าครืไองหมาย ลง฿น  หนຌาขຌอความทีไตรงกับความป็นจริงของทาน 

1. ชืไอ-นามสกลุ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2. ทานป็นจຌาของธุรกิจนีๅหรือเม 

 ฿ช  
 เม฿ช (ปรดระบ ุ ผูຌจดัการทัไวเป  ผูຌจัดการฝຆายผลิต  ผูຌจัดการฝຆายการงิน  ผูຌจัดการฝຆายการตลาดี 

3. ทรศัพท ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 

 

 
1. ชืไอกิจการ ละทรศัพท์ ........................................................................................................................................................... 
2. รูปบบการด านินธุรกิจ 

2.1 ลักษณะการด านินการหลัก ิลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 ธุรกิจผลิตสินคຌา  

 
 ธุรกิจคຌาสง 

 
 ธุรกิจคຌาปลีก 

 
 ธุรกิจบริการ 

 2.2 กลุมลูกคຌา สดัสวนรຌอยละ ดังนีๅ 
 ฿นประทศ .........................% ิระบุสินคຌา ............................................ ี 
 ตางประทศ .......................% ิระบุสินคຌา ............................................ ประทศทีไสงออก ..........................ี 

3. 3.1 ระยะวลา฿นการด านินธุรกิจ ……….........…….. ป  
3.2 ปทีไจดทะบยีนป็นนิตบิุคคล พ.ศ. ......................... 

 3.3 ทานจดทะบียนป็นนติิบุคคลมืไอริไมด านินธรุกิจ฿ชหรือเม  ฿ช         เม฿ช 
      พราะหตุ฿ด........................................................................................................................................................................ 

4. ทานคิดวาสถานะทางธุรกจิของทานอยู฿นขัๅน฿ด ิลือกเดຌพยีงขຌอดียวี 
 ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ คือ ด านินธุรกิจมาลຌวเมกิน 3 ป 
 ขัๅนติบต คือ ธุรกิจมีการขยายตวั นืไองจาก 

 ยอดขายพิไมขึๅนอยางตอนืไอง    มีการขยายสาขา    มีการขยายตลาดเปยังตางประทศ 
 มีการวิจัย พัฒนา ละคิดคຌนนวัตกรรม    ผลิตภัณฑ์เดຌรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานทีไชืไอถือเดຌ 
 อืไน โ (ปรดระบุี ………………………………............................................................................................................ 

 ขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ คือ ธุรกิจประสบปัญหา นืไองจาก 
 ยอดขายลดลงติดตอกัน    เมมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม โ    เดຌรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง โ 
 อืไน โ (ปรดระบุี ………………………………............................................................................................................ 

 

5. จ านวนพนักงานทัๅงหมด …………………….. คน บงป็น รงงานเทย……………..…….…คน รงงานตางดຌาว………………………คน 
6. ธุรกิจของทาน฿ชຌงินทุนจากหลง฿ด คิดป็นสดัสวนทา฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 งินสวนตัว/ ผูຌถือหุຌน คิดป็นสัดสวน …………….…….. %  ครอบครัว/ ญาติ คิดป็นสดัสวน ……………..………….. % 
 ธนาคาร/ สถาบันการงิน คิดป็นสัดสวน …………….. %  งินกูຌนอกระบบ คิดป็นสัดสวน ……..…………………... % 
 อืไน โ (ปรดระบุี  ………………………………………………………………………….…..……   คิดป็นสัดสวน ………………………….. % 

7. ฿นอนาคต ทานจะมีการขยายธุรกจิหรือเม 
 ขยายธุรกิจ  เมขยายธุรกจิ  ยังเมน฿จ 

      พราะหตุ฿ด........................................................................................................................................................................ 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลกีไยวกับผูຌตอบบบสอบถาม  
 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจ  
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8. ธุรกิจของทานมีการท าบัญชีหรือน าระบบบญัชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจดัการหรือเม ิลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 เมมีการท าบัญช ี  พัฒนาระบบบัญชีของตนอง 
 ฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบัญชี  จຌางบริษัท/ ผูຌรับท าบัญชี ิoutsource) 

9. ธุรกิจของทาน มีระบบการบริหารจัดการความสีไยงหรือเม ถຌามีคือดຌาน฿ด 

 เมมี พราะหตุ฿ด ................................................................................................................................(ขຌามเปท าขຌอ 10) 
 ดຌานการงิน  ดຌานวัตถุดิบ  ดຌานการผลิต  ดຌานสินคຌา/ บริการ 
 ดຌานสินคຌาคงคลัง  ดຌานบุคลากร  อืไน โ ……………………………………………………………………. 

10. ธุรกิจของทาน มีการพัฒนาทักษะฝมือรงงานหรือเม (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 เมมีการฝຄกทักษะ  การผลติ  การตลาด  การงินการบัญช ี
 คอมพิวตอร ์  ทคนลย ี  การบริการลูกคຌา  การบริหารจัดการ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 

11. ธุรกิจของทาน มีการวิจัยละพัฒนา฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือเม 
  มี  เมม ีพราะหตุ฿ด ...........................................................................................................(ขຌามเปท าขຌอ 12) 

11.1 ทานด านินการองหรือเม  ฿ช  เม฿ช 
11.2 คา฿ชຌจายรวมดຌานการวิจยัละพัฒนา คิดป็นสัดสวน ........................ % ของคา฿ชຌจายรวมทัๅงหมด 
11.3 ทานท าการวิจัยละพัฒนา฿นดຌาน (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 
 การผลติ  การตลาด  การงิน  การบริหารจัดการ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 

12. ทานทราบขຌอมูลกีไยวกับครงการหรือมาตรการสนับสนุนจากทางภาครัฐหรือเม 
  ทราบ  เมทราบ (ขຌามเปท าขຌอ 12.2) 

12.1 ทานทราบขຌอมูลดังกลาวจากชองทาง฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 วิทยุ  ทรทัศน ์  อีมล ์  วใปเซต ์  สืไอสังคมออนเลน ์
 สืไอสิไงพิมพ์  องค์กรอกชน ชน สภาอุตสาหกรรม 

หอการคຌา สมาพันธ์อสอใมอีเทย ป็นตຌน 
 อืไน โ ปรดระบุ ................................... 
....................................................................  หนวยงานภาครัฐ฿นทຌองทีไ 

12.2 ทานคิดวาชองทาง฿ดท า฿หຌรับทราบขຌอมูลดังกลาวเดຌครบถຌวนละรวดรใวมากทีไสุด ิลือกเดຌพยีงขຌอดียวี 
 วิทยุ  ทรทัศน ์  อีมล ์  วใปเซต ์  สืไอสังคมออนเลน ์
 สืไอสิไงพิมพ์  องค์กรอกชน ชน สภาอุตสาหกรรม 

หอการคຌา สมาพันธ์อสอใมอีเทย ป็นตຌน 
 อืไน โ ปรดระบุ ................................... 
....................................................................  หนวยงานภาครัฐ฿นทຌองทีไ 

13. ทานคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐหรือเม 
  คย  เมคย พราะหตุ฿ด .......................................................................................................(ขຌามเปท าขຌอ 14) 

13.1 ทานคยขຌารวมครงการหรอืรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ฿นดຌาน฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 การสงสริมดຌานการงิน  การพัฒนาผูຌประกอบการ  การพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 
 การพัฒนาทคนลยีละนวตักรรม  การตลาดละการลงทุน  มาตรการละสิทธิประยชน์ทางภาษี 
13.2 รายชืไอครงการทีไทานคยขຌารวมหรือเดຌรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 

รายชืไอครงการ ประยชน์ทีไเดຌรับจากครงการ/ มาตรการตอธุรกิจ 
นຌอยทีไสุด นຌอย ปานกลาง มาก มากทีไสุด 

แ. …………………………………………………………………………………….      

2. …………………………………………………………………………………….      

3. …………………………………………………………………………………….      
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14. ปัจจุบันทานป็นสมาชิกองค์กรอกชนหรือเม 
 เมเดຌป็นสมาชิกองค์กร฿ด  หอการคຌาเทย  หอการคຌาจังหวัด 
 สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  สมาพันธ์อสอใมอีเทย  อืไน โ ................................................... 

15. กฎหมาย กฎ ระบยีบ ป็นปัญหา/ อุปสรรคกับการด านินธุรกจิหรอืเม 
 เมป็นปญัหา/ อุปสรรค  
 ป็นปัญหา/ อุปสรรค ปรดอธิบาย ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 

16. ประดในกีไยวกับการด านินการดຌานภาษี 
16.1 ทานประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม ิVAT) หรือเม 
 เมประสบปญัหา  ฿ชຌระยะวลานาน  ฿ชຌอกสารประกอบจ านวนมาก 
 ขัๅนตอนการขอคืนมีหลายขัๅนตอน  อืไน โ ปรดระบุ ......................................................................................... 

16.2 ทานประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจายหรือเม 
 เมประสบปญัหา  เมเดຌด านินการตามก าหนด ท า฿หຌสียคาปรับ  มีผลตอสภาพคลองทางธุรกิจ 
 พิไมขัๅนตอนทางธุรกิจ  อืไน โ ปรดระบุ ............................................................................................................. 

17. ปัจจุบันทานมีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจหรือเม 
 ฿ชຌ  

 ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการองค์กร 
 ฿ชຌ฿นการตลาด/ การประชาสมัพันธ์ 
 อืไน โ ปรดระบุ ...................................................................................................................................................... 

 เม฿ชຌ 
  



5 | P a g e  

 

 

 

A. กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (มีรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นระยะวลา 3 ปีี 
1. ทานด านินธุรกิจ฿นรปูบบ฿ด ิลือกเดຌพียงขຌอดยีวี 
 ป็นธุรกิจทีไริไมดຌวยตนอง/ครอบครัว  ป็นธุรกิจฟรนเชส์ 
 ป็นบริษัทมทีไมีบริษัทลูก  ป็นบริษัทลูก 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
2. ธุรกิจของทาน฿ชຌปัจจัยการผลิต฿ด฿นการด านินธุรกจิป็นสวนส าคญั  รงงาน  ครืไองจักร/ ทคนลยี  สัดสวนพอกัน 

3. ฿นระยะวลา 3 ปทีไผานมา ธรุกิจของทานมีการจຌางรงงาน   พิไมขึๅน  ลดลง  จ านวน ............................ คน 

4. ทานประชาสัมพันธ์สินคຌา/ บริการ ผานชองทาง฿ด 
 สืไอสิไงพิมพ์  วิทยุ  ทรทัศน ์  อีมล ์  วใปเซต ์  สืไอสังคมออนเลน ์
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
5. ทานมีตราสินคຌาป็นของตนองหรอืเม     มี   เมม ี  

6. กลุมลูกคຌาหลักของทานคือ฿คร ิลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 ผูຌบริภค฿นประทศ  ผูຌผลิตสินคຌาราย฿หญ  ผูຌคຌาสง 
 ผูຌบริภคตางประทศ  ผูຌผลิตสินคຌารายยอย  ผูຌคຌาปลีก 
 ภาครัฐ  อืไน โ ปรดระบุ ............................................................................................................. 
7. ตຌนทุน/ คา฿ชຌจายคิดป็นรຌอยละทา฿ดของรายเดຌ ............................ % 

8. ธุรกิจของทานมีนวคิดการสรຌางรายเดຌอยางเร (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอี 
 ผลิตสินคຌาละบริการทีไดดดนฉพาะตัว  ขยายสาขา 
 ศึกษาความตຌองการของตลาดละผูຌบริภคอยูสมอ  จับมือกับพันธมิตรพืไอบุกตลาด฿หม ดยฉพาะพันธมิตรทีไ฿หญกวา 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
B. กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20  

1. ทานด านินธุรกิจ฿นรปูบบ฿ด ิลือกเดຌพียงขຌอดยีวี 
 ป็นธุรกิจทีไริไมดຌวยตนอง/ครอบครัว  ป็นธุรกิจฟรนเชส์ 
 ป็นบริษัทมทีไมีบริษัทลูก  ป็นบริษัทลูก 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
2. กลุมลูกคຌาของทานคือ฿คร ิลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 ผูຌบริภค฿นประทศ  ผูຌผลิตสินคຌาราย฿หญ  ผูຌคຌาสง 
 ผูຌบริภคตางประทศ  ผูຌผลิตสินคຌารายยอย  ผูຌคຌาปลีก 
 ภาครัฐ  อืไน โ ปรดระบุ ............................................................................................................. 
3. ทานประชาสัมพันธ์สินคຌา/ บริการ ผานชองทาง฿ด 

 สืไอสิไงพิมพ์  วิทยุ  ทรทัศน ์  อีมล ์  วใปเซต ์  สืไอสังคมออนเลน ์
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
4. ทานมีตราสินคຌาป็นของตนองหรอืเม     มี   เมม ี  

5. ธุรกิจของทานมีนวคิดการบริหารตຌนทุนอยางเร (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอี 
 ผลิตสินคຌาจ านวนมาก พืไอลดตຌนทุนตอหนวย  การบริหารสินคຌาคงคลัง฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 กระจายงานทีไเม฿ชกิจกรรมหลัก฿หຌผูຌอืไนด านินการ ิoutsource)   ลดการกิดของสีย฿หຌนຌอยทีไสุด ิzero waste) 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 

สวนทีไ 3 ขຌอมูลลักษณะธุรกิจละการตัดสิน฿จจ านกกลุม 
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C. กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 

1. สาหตุทีไท า฿หຌธุรกิจของทานประสบภาวะขาดทุนอยางตอนืไอง (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอี 
 พิไงริไมตຌนด านินธุรกิจ  สูญสียกลุมลูกคຌาหลัก 
 ตຌนทุนรงงานสูงขึๅน  ตຌนทุนวัตถุดิบพิไมขึๅน 

 ผลกระทบจากการปลีไยนปลงอัตราลกปลีไยน  ประสบภัยทางธรรมชาติ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
2. มืไอธุรกิจประสบปัญหา ทานเดຌรบัความชวยหลือจากหลง฿ดหรือเม (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอี 
 เมเดຌรับการชวยหลือจากหลง฿ด  มาตรการสนับสนุนภาครัฐ 
 บริษัทม  บริษัทลูก 

 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 

3. ทานคิดจะยกลิกกิจการหรือเม (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี   คิดยกลิกกิจการ ิขຌามเปสวนทีไ 4ี      เมคิดยกลิกกจิการ 
4. ทานมีนวทางอยางเร฿นการกຌเขปัญหาทีไประสบอยู 
 ลดรายจาย ชน ลดขนาดธุรกิจ  พิไมรายเดຌ ชน หาตลาดลูกคຌา฿หม พัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม 
 หาพันธมิตรทางธุรกิจพิไมติม  ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
D. กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
1. ทานท าตลาดสงออกตางประทศมืไอ฿ด   ตัๅงตริไมด านินธุรกิจ  ด านินธุรกิจมาลຌวระยะหนึไง 
2. ทาน฿ชຌระยะวลา฿นการตรียมการพืไอท าตลาดสงออก ........................................ ป 
3. ทานตัดสิน฿จท าตลาดสงออกดຌวยสาหตุ฿ด ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 หในอกาสทางธุรกิจ  ขยายกลุมลูกคຌาเปยังตางประทศ  มีธุรกิจกีไยวนืไอง  มีพันธมิตรทางธุรกิจ฿นตางประทศ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
4. ทานมีการกระจายตลาดการสงออกอยางเร 
 สงออกเปยังตลาดหลักตลาดดียว มากกวา 90%  มีตลาดส าคญั 2-3 ตลาด  มีตลาดส าคญัมากกวา 3 ตลาด 

5. ทานมีวิธีการกระจายสินคຌาพืไอการสงออกอยางเร ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 มีตัวทนจ าหนายเปยังตางประทศ (Broker/ Trader)  มีตัวทนจ าหนาย฿นประทศทีไสงออก 
 ขายผาน e-Commerce  อืไน โ ปรดระบุ ...................................................................... 
6. ทานคิดวาปัญหา/ อุปสรรคส าคัญ฿นการสงออกส าหรบัธุรกิจของทานคือดຌาน฿ด ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 ความยุงยากทางดຌานอกสารละขัๅนตอน฿นการสงออก  งินทุนหมุนวียนเมพียงพอ 
 มาตรการกีดกันทางการคຌาทีไเม฿ชภาษี  ขาดความรูຌชิงลึก฿นตลาดปງาหมาย 
 ตຌนทุนการขนสง  ความผันผวนของอัตราลกปลีไยน 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 

7. ฿นการริไมตຌนสงออก ธุรกิจของทานตຌองการความชวยหลืออะเรจากภาครัฐมากทีไสุด (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 ขຌอมูล ขาวสารชิงลึก฿นตละตลาด ิสถิติการคຌา กฎระบียบ มาตรฐานี 
 ความรูຌกีไยวกับพิธีการศุลกากร 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
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E. กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
1. ทานประสบปญัหา/ อุปสรรค฿นขัๅนตอนการจดทะบียนนิตบิุคคลหรอืเม ฿นดຌาน฿ด ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 เมประสบปัญหา/ อุปสรรค  การพิจารณารูปบบนิติบุคคลทีไหมาะสม 
 ความขຌา฿จ฿นการระบุวัตถุประสงค์฿นการด านินธุรกิจ  ความยุงยากทางดຌานอกสาร 
 ระยะวลาการด านินการ  การจัดหา/ ช าระทุนจดทะบียน 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
2. การจดทะบียนนิติบุคคลสงผลดีตอธุรกิจของทาน฿นดຌาน฿ดบຌาง ิลอืกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 มีความนาชืไอถือมากขึๅน ติดตอธุรกิจสะดวกขึๅน  การตัดสิน฿จ การระดมความคิด฿นการบริหารงาน ป็นระบบมากขึๅน 

 จัดหาหลงงินทุนเดຌงายขึๅน  สามารถขຌารับการสงสรมิจากภาครัฐเดຌ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 
3. ผลสียทีไกดิขึๅนหลังจากทีไจดทะบยีนนิติบุคคลทีไกิดกับธุรกจิของทานคือขຌอ฿ด ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 เมมผีลสีย  ตຌองจัดท าบัญชีละงบการงิน 

 มีคา฿ชຌจายพิไมขึๅน/ ก าเรลดลง  อ านาจ฿นการบริหารมีจ ากดั 

 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 
F. กลุมผูຌประกอบการทีไจดยกลิกกิจการ 
1. กอนตัดสิน฿จจดยกลิกกิจการ ทานด านินธุรกิจมาป็นระยะวลา ........................................ ป 
2. ทานจดยกลิกกิจการดຌวยสาหตุ฿ด 

 ลิกดยผลของกฎหมาย ิกรณีขຌอบังคับก าหนดหตุลิกเวຌละมืไอมีหตุนัๅนกิดขึๅน/ ตัๅงบริษัทดยก าหนดระยะวลาเวຌละมืไอ
สิๅนสุดระยะวลานัๅน/ ตัๅงบริษัทพืไอท ากิจการอยางหนึไงอยาง฿ดละมืไอท ากิจการนัๅนสรใจลຌว/ บริษัทลຌมละลายี 
 ลิกดยค าสัไงศาล  ลิกดยความประสงค์ของผูຌถือหุຌน  ลิกดยหตุผลทางธุรกิจ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................. 
3. ปัจจุบัน ทานด านินธุรกจิอืไน฿ด หรือเม 
 เมเดຌด านินธุรกิจ฿ด พราะหตุ฿ด ........................................................................................................................... ิขຌามเปสวนทีไ 4) 
 ด านินธุรกิจประภทดมิ (ท าขຌอ 4)  ด านินธุรกิจ฿หมทีไตกตางจากธุรกิจดิม (ท าขຌอ 5) 

4. ทานพัฒนารูปบบการด านินธุรกจิ฿นดຌาน฿ดป็นส าคัญ (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 การผลติ  การตลาด  การงิน  การบริหารจัดการ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 
5. ทานด านินธุรกิจ฿หมทีไตกตางจากธุรกิจดิม พราะหตุ฿ด ิลือกเดຌมากกวา แ ขຌอี 
 หในอกาสทางธุรกิจ  มีความถนัดมากกวา  มีพันธมิตรทางธุรกิจ  เดຌรับการสนับสนุนจากภาครฐั 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 

  



8 | P a g e  

 

สวนทีไ 4 การศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการ SME 

 
1. การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

1.1 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นจุดขใงทีไสุดของธุรกิจของทาน (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ  ครงสรຌางขององค์กร  ระบบการท างาน  บุคลากร 
 รูปบบการบริหารจัดการ  วัฒนธรรมองค์กร  ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 

1.2 จากขຌอ 1.1 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นจุดขใงทีไสุดของทาน 

กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ครงสรຌางขององค์กร ระบบการท างาน 

 มีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจ 
 มีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน 
 ผนธุรกิจ/ผนการด านินงานสามารถ
น าเป฿ชຌเดຌจริง 
 มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน 

 มีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพ
ศรษฐกิจ 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการ
ด านินงานอยางชัดจน 

 การตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจ
ดยตรง 
 การตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของ
ผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง 
 มีการมอบหมายงาน฿หຌผูຌอืไนปฏิบัติหนຌาทีไ
ทนเดຌ 
 มีการประสานงานระหวางพนักงาน/ฝຆาย
อยางราบรืไน 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย 
ชน ระบบบัญชีการงิน ระบบพัสดุ ป็นตຌน 

 มลี าดับขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน 
 มีรูปบบการประสานงานระหวางฝຆาย 
 มกีารติดตามประมินผลงานป็นประจ า 
 มรีะบบการบริหารจัดการความสีไยงพืไอ
ปງองกันขຌอผิ ดพลาด  ชน  การควบคุม
คุณภาพการผลิต ิQC) ป็นตຌน 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

บุคลากร รูปบบการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร 
 มีพียงพอกับปริมาณงาน 
 มีคุณสมบัติหมาะสมกับงานทีไรับผิดชอบ 
 มคีวามรูຌความขຌา฿จนืๅองาน ละสามารถ
ปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 มีความขยัน ตัๅง฿จ ทุมท ฿นการท างาน 
อยางตใมความสามารถ 

 คาตอบทนของบุคลากรอยู฿นระดับทีไ
ขงขันเดຌกับตลาด 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 นຌนการมีสวนรวมของบุคลากร 
 นຌนผลส ารใจ฿นการด านินงาน 
 นຌนความรวดรใว฿นการด านินงาน 
 นຌนการบริหารตຌนทุน 
 นຌนความรับผิดชอบตอสังคม 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 มีความจริง฿จตอลูกคຌา฿นการด านินธุรกิจ 
 ปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟัง
ความคิดหใน 

 ทุ ก ค น มี ส ว น ท า ฿ หຌ ธุ ร กิ จ ป ร ะ ส บ
ความส ารใจ 

 สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีระหวางบุคลากร 
ละความผูกพันกับองค์กร 

 ฿หຌรางวัลละมีบทลงทษอยางหมาะสม 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 

 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดทนกันเดຌนอกหนือจากงานทีไรับผิดชอบ 
 ผูຌบริหารละบุคลากรเดຌรับการพัฒนาความรูຌละพิไมพูนประสบการณ์฿นการท างานอยางตอนืไอง ชน การประชุม สัมมนา ป็นตຌน 
 บุคลากรมีความคิดริริไม สามารถสวงหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน 
 มีการพัฒนาหรือรับทคนลยี/ นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ 
 สรຌางพันธมิตรทางธุรกิจอยางตอนืไอง 
 อืไน โ ปรดระบุ ........................................................................................................................................................................................... 
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1.3 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นจุดออนทีไสุดของธุรกิจของทาน (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ  ครงสรຌางขององค์กร  ระบบการท างาน  บุคลากร 
 รูปบบการบริหารจัดการ  วัฒนธรรมองค์กร  ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 

1.4 จากขຌอ 1.3 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นจุดออนทีไสุดของทาน 

กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ครงสรຌางขององค์กร ระบบการท างาน 

 เมมีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจ 
 เม มี การจั ดท าผนธุ รกิ จ/ผนการ
ด านินงาน 

 ผนธุรกิจ/ผนการด านินงานเม
สามารถน าเป฿ชຌเดຌจริง 
 การก าหนดกลยุทธ์เมสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของลูกคຌา 
 เมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพศรษฐกิจ 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 ผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ ฿นการ
ด านินงานเมชัดจน 

 การตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจ
ดยตรง 
 การตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของ
ผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง 
 เมสามารถมอบหมายงาน฿หຌผูຌอืไนปฏิบัติ
หนຌาทีไทนเดຌ 
 ประสบปัญหาการประสานงานระหวาง
พนักงาน/ฝຆาย ป็นประจ า 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 ระบบการท างานบางฝຆายขาดประสิทธิภาพ 
 ล าดับขัๅนตอนการท างานเมชัดจน 
 เมมีรูปบบการประสานงานระหวางฝຆาย 
 การติดตามประมินผลงานเมป็นระบบ 
 เมมีระบบการบริหารจัดการความสีไยง
พืไอปງองกันขຌอผิดพลาด ชน การควบคุม
คุณภาพการผลิต ิQC) ป็นตຌน 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

บุคลากร รูปบบการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร 
 เมพียงพอกับปริมาณงาน 
 มีคุณสมบัติเมตรงกับงานทีไรับผิดชอบ 
 ขาดความรูຌความขຌา฿จนืๅองาน 
 เมมีความขยัน ตัๅง฿จ ทุมท ฿นการท างาน 
 คาตอบทนเมสามารถดึงดูดละรักษา
บุคลากรเดຌ 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 เมมีรูปบบการบริหารจัดการทีไชัดจน 
 ขาดการมีสวนรวมของบุคลากร 
 ขาดความยืดหยุน฿นการท างาน 
 ขาดความรอบคอบ฿นการบริหารตຌนทุน 
 ขาดความรับผิดชอบตอสังคม 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 ความอา฿จ฿สตอลูกคຌายังเมพียงพอ 
 เมปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟัง
ความคิดหใน 

 ขาดการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีระหวาง
บุคลากร ละความผูกพันกับองค์กร 

 เมมีการ฿หຌรางวัลละบทลงทษทีไหมาะสม 
 บุคลากรขาดความชืไอมัไน฿นสินคຌา / 
บริการของธุรกิจ 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 

 บุคลากรเมสามารถปฏิบัติงานทดทนกันเดຌ 
 ผูຌบริหารละบุคลากรขาดการพัฒนาความรูຌละพิไมพูนประสบการณ์฿นการท างานอยางตอนืไอง 
 บุคลากรขาดความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน 
 ขาดการพัฒนาทคนลยี/ นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ 
 ขาดการสรຌางพันธมิตรทางธุรกิจ 
 อืไน โ ปรดระบุ ............................................................................................................................................................................................ 
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2 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

2.1 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นอกาสดีทีไสุดของธุรกิจของทาน (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ, คูขง  สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชน  ทคนลยีละระบบสารสนทศ 
 สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
2.2 จากขຌอ 2.1 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นอกาสดีทีไสุดของทาน 

ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ, คูขง สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชน 

 กลุมลูกคຌาหลักติบต 
 ความนิยมบริภคสินคຌาละบริการทีไป็น
มิตรตอสิไงวดลຌอมละสงสริมสุขภาพมากขึๅน 

 การกระจายงานทีไเม฿ชกิจกรรมหลักของ
อ ง ค์ ก ร ฿ หຌ ห น ว ย ง า น อืไ น  (outsource) 
ด านินการมากขึๅน 
 ลูกคຌาตຌองการสินคຌาทีไป็นอกลักษณ์
ฉพาะตัวมากขึๅน 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว 
 ชองทาง฿นการลงทุน จัดหางินทุนของ
ภาคธุรกิจทีไมีมากขึๅน 

  คร งส รຌ า งพืๅ น ฐานมี ก าร ขย ายตั ว
ครอบคลุ มม ากขึๅ น   ช น  ร ะบบขนส ง 
อินทอร์นใต ป็นตຌน 
 การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 ผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 
 ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน 
 ขตมืองขยายตัวมากขึๅน 
 ครอบครัวมีขนาดลใกลง 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

ทคนลยีละระบบสารสนทศ 
สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ 

ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
 

 การขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวก
ละรวดรใวขึๅน 

 การวิจัยละพัฒนาดຌานทคนลยีชวย
ลดตຌนทุน฿นการด านินธุรกิจ 

 สามารถด านินธุรกิจผานระบบออนเลน์
เดຌอยางปลอดภัยมากขึๅน 

 ทคนลยีสมัย฿หมกอ฿หຌกิดสินคຌา/ 
บริการกีไยวนืไองทีไหลากหลายมากขึๅน 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 นยบายของภาครัฐ฿นการสงสริม
สนับสนุนผูຌประกอบการ SME สอดคลຌองกับ
ความตຌองการมากขึๅน 

 การปຂดสรีทางการคຌาละความตกลง
การคຌาสรีชวย฿หຌสามารถขยายตลาดเดຌมากขึๅน 

 สถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ
มีสถียรภาพมากขึๅน 
 กฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐมีการ
ผอนปรนละมีความยืดหยุนมากขึๅน 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 

 
  



11 | P a g e  

 

2.3 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นอุปสรรคทีไส าคัญทีไสุดของธุรกิจของทาน (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ, คูขง  สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชน  ทคนลยีละระบบสารสนทศ 
 สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
2.4 จากขຌอ 2.3 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นอุปสรรคทีไส าคัญทีไสุดของทาน 

ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ, คูขง สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชน 

 กลุมลูกคຌาหลักซบซา 
 คูขงพิไมขึๅน 
 ความนิยมบริภคสินคຌาละบริการทีไป็น
มิตรตอสิไงวดลຌอมละสงสริมสุขภาพมากขึๅน 

 ลูกคຌาตຌองการสินคຌาทีไป็นอกลักษณ์
ฉพาะตัวมากขึๅน 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว 
 ความขຌมงวด฿นการ฿หຌสินชืไอของสถาบัน
การงิน 

 ครงสรຌางพืๅนฐาน ชน ระบบขนสง 
อินทอร์นใต ป็นตຌน ขยายตัวลาชຌากวาทีไ
ก าหนด 

 การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 ผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 
 ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน 
 ขตมืองขยายตัวมากขึๅน 
 ครอบครัวมีขนาดลใกลง 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

ทคนลยีละระบบสารสนทศ 
สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ 

ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
 

 ถูกกลัไนกลຌงดຌวยขຌอมูลอันป็นทใจผาน
ระบบอินทอร์นใต 

 ทคนลยีสมัย฿หมมีตຌนทุนสูง ท า฿หຌ
ขຌาถึงเดຌยาก 

 อาชญากรรมอิลใกทรอนิกส์พิไมมากขึๅน 
 ทคนลยีปลีไยนปลงรวดรใว 
 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

 นยบายของภาครัฐ฿นการสงสริม
สนับสนุนผูຌประกอบการ SME ยังเม
สอดคลຌองกับความตຌองการ 

 การปຂดสรีทางการคຌาละความตกลง
การคຌาสรี ท า฿หຌการขงขันรุนรงขึๅน 

 สถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ
เมมัไนคง 
 กฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐมีมาก
ขึๅน ละมีความซับซຌอนมากขึๅน 

 อืไน โ ปรดระบุ ..................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 
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3 ปัญหา฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

3.1 ทานคิดวาธุรกิจของทานประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ฿นดຌาน฿ดมากทีไสุด (ลือกเดຌพียงขຌอดยีวี 
 การผลติ  การตลาด  การงิน  การบริหารจัดการ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 
3.2 ทานคิดวาดຌานการผลิตประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 ตຌนทุนลจสิติกส์ตอหนวยสูงกวาผูຌประกอบการราย฿หญ  คารงขัๅนตไ า 
 ทคนลยีการผลติเมทันสมัย ชน ครืไองจักรกา  ขาดการวิจัยละการพัฒนา฿นการผลิตสินคຌา 
 ขาดมาตรฐานรับรองคุณภาพ  อืไน โ ิปรดระบุี .................................................................... 
ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  

3.3 ทานคิดวาดຌานการตลาดประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 ลักษณะสินคຌา/ รูปบบบรรจภุัณฑเ์มดึงดูดผูຌบริภค  ราคาเมป็นทีไยอมรับส าหรับผูຌบริภค 

 ขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย  ตราสินคຌาเมป็นทีไรูຌจัก 

 ขຌอมูล฿นการท าตลาดตางประทศเมพยีงพอ  อืไน โ ิปรดระบุี .................................................................... 
ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  

3.4 ทานคิดวาดຌานการงินประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 หลักทรัพย์คๅ าประกันเมพียงพอกับวงงินขอสินชืไอ  เมมีหลักฐานทางการงินประกอบการขอสินชืไอ 

 ขาดความชีไยวชาญ฿นการบรหิารงินทุน  ขาดงินสดหมุนวียนภาย฿นธรุกิจ 

 ภาระจากการกูຌนอกระบบ  ติดครดิตบูร 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 
ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  

3.5 ทานคิดวาดຌานการบริหารจัดการประสบปญัหา฿นรืไอง฿ดบຌาง (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 ขาดความรูຌ/ การบริหารจดัการอยางป็นระบบ  เมมีการจัดกใบขຌอมูลทางธุรกจิ 

 ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ  อัตราการขຌาออกของพนักงาน ิturnover) อยู฿นระดับสูง 
 เมมีผนรองรับมืไอกิดหตุการณเ์มคาดคิด  อืไน โ ิปรดระบุี .................................................................... 
ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  
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4 รูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ 
4.1 ทานคิดวาธุรกิจของทานตຌองการรูปบบการสนับสนุน฿นดຌาน฿ดมากทีไสุด (ลือกเดຌพียงขຌอดียวี 
 การผลติ  การตลาด  การงิน  การบริหารจัดการ 
 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................................................................................................................................ 
4.2 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการผลิตรืไอง฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์พืไอลดตຌนทุน
ดຌานลจิสติกส์ 

 ฝຄกอบรมพัฒนาทักษะ฿นดຌานตาง โ ของบุคลากร 

 ฿หຌค าปรึกษาก SME ดยผูຌชีไยวชาญกีไยวกับทคนลยีหรือ
นวัตกรรมทีไหมาะสมกับธุรกิจ 

 สรຌางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาละ SME ฿นการ
พัฒนาก าลังรงงาน฿หຌมีทักษะสอดคลຌองกับความตຌองการของธุรกิจ 

 สนับสนุนบริการละสิไงอ านวยความสะดวกดຌานการรับรอง
มาตรฐานตาง โ ชน ศูนย์ทดลองสินคຌา ศูนย์ทดสอบสินคຌา ป็นตຌน 

 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................... 

ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  

4.3 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการตลาดรืไอง฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 สงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมี
ศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน 

 จัดท าคูปองสงสริมการตลาด฿นการลกซืๅอสินคຌาละบริการ
มอบ฿หຌกับกลุมลูกคຌาปງาหมาย 

 ฿หຌความรูຌ/ ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿น
รูปบบ฿หม โ 

 สงสริม฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอภาครัฐ 

 จัดท าฐานขຌอมูลออนเลน์กีไยวกับตลาด฿นตางประทศ  อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................... 
ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  

4.4 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการงินรืไอง฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 สริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับหนวยงานของรัฐทีไคๅ าประกัน
สินชืไอ฿หຌกับ SME 

 ฿หຌความรูຌละสรຌางความขຌา฿จถึงประยชน์จากการท า
รายงานทางการงิน 

 ฿หຌค าปรึกษาละสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก 
SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌรอบคอบละถูกตຌองมากขึๅน 

 สงสริมกระบวนการระดมทุนสาธารณะพืไอป็นหลงงินทุน
ทางลือก฿หຌกับ SME 

 ขยายวงงินสินชืไอดอกบีๅยตไ า รวมทัๅงผอนปรนงืไอนเขบาง
ประการ พืไอ฿หຌ SME ขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบเดຌมากขึๅน 

 อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................... 

ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  

4.5 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการบริหารจัดการรืไอง฿ด (ลือกเดຌมากกวา 1 ขຌอ) 

 สริมสรຌางความรูຌทีไส าคัญ฿นการด านินธุรกิจผานวใบเซต์ละ
คูมือการประกอบธุรกิจ 

 ฿หຌความรูຌกีไยวกับการจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการ
พัฒนาธุรกิจ 

 สรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์฿นการพัฒนาบคุลากร 
ชน การน าคา฿ชຌจายดຌานการพัฒนาบุคลากรเปหักลดหยอนภาษี
เดຌมากกวาคา฿ชຌจายจริง 

 ฿หຌการสนับสนุนดຌานสรมิสรຌางสุขภาวะทีไดีของรงงาน ชน 
พัฒนาสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ป็นตຌน 

 ชีๅ฿หຌหในความส าคัญละจัดอบรมกีไยวกับการบริหารความสีไยง  อืไน โ ิปรดระบุี ................................................................... 
ปรดอธิบาย ............................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................  
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สวนทีไ 5 การศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

 

1. การรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ SME 

การรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ SME 
ระดับความส ารใจ 

นຌอยทีไสุด 
(1) 

นຌอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีไสุด 
(5) 

1.1 ทานคิดวาธุรกิจของทานประสบความส ารใจระดับ฿ดมืไอทียบ
กับป้าหมายหรือผนธุรกิจ 

     

1.2 ทานคิดวาธุรกิจของทานประสบความส ารใจระดับ฿ดมืไอทียบ
กับคูขงส าคัญ 

     

 
2 ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

มีผลตอการด านินธุรกิจ 

นຌอยทีไสุด 
(1) 

นຌอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีไสุด 
(5) 

2.1 ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 

1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ      

2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน      

3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ      

4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿นปัจจุบัน
ละอนาคต 

     

5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงานตาง โ 
ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

     

2.2 การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 

1) ความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการบริหารงาน
อยางป็นระบบ 

     

2) ความสามารถ฿นการปรับตั วทางธุ รกิ จ ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

     

3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME       

4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างานเดຌตาม
กณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน ป็นตຌน 

     

5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ      

2.3 คุณลักษณะของสนิคຌา 

1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมปງาหมายหลัก      

2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ      

3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน      

4) บรรจุภณัฑ์ของสินคຌาดดดน      

5) มีการวิจยัละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง      
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ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

มีผลตอการด านินธุรกิจ 

นຌอยทีไสุด 
(1) 

นຌอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีไสุด 
(5) 

2.4 ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
1) กลุมปງาหมายชัดจน/ มีก าลังซืๅอ      

2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสนิคຌา      

3) ความสะดวกของกลุมปງาหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย      

4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด      

5) สภาวะการขงขันของตลาด      

2.5 รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต บริการ คຌา
สง คຌาปลีก ป็นตຌน 

     

2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของคน
ดียว หຌางหุຌนสวนสามญั หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็นตຌน 

     

3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธรุกิจป็นสวนส าคญั      

4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ ทคนลย฿ีนการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ      

5) การขึๅนทะบยีนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับภาครัฐ
ละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 

     

2.6 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 

1) มีงินทุนหมุนวยีน฿นการด านนิธุรกิจ      

2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน จาก
สวนของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 

     

3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ      

4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ      

5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเมซับซຌอน      

2.7 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หมทีไกืๅอหนุน
ธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 

     

2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง      

3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน ปรับ
ครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 

     

4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา การ
จัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

     

5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมปງาหมายฉพาะ 
     

2.8 สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 

1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 300 
บาทตอวัน ป็นตຌน 

     

2) การสงสรมิละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง฿นรูป
ของงินละรูปบบอืไน โ  
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ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

มีผลตอการด านินธุรกิจ 

นຌอยทีไสุด 
(1) 

นຌอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีไสุด 
(5) 

3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบตัิของภาครัฐ      

4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการด านิน
ธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

     

5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ      

6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ      

7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศเทย      

8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC)      

9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทยกับ
ประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 

     

10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน      
 

 

สวนทีไ 6 ขຌอสนอนะพิไมติม 

 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
ขอขอบพระคุณทีไกรณุาสละวลาตอบบบสอบถามทัๅงหมดนีๅ 

 

ส าหรับจຌาหนຌาทีไส ารวจบบสอบถาม 

ผูຌสัมภาษณ์............................................................................. วันทีไสมัภาษณ์ ิวัน/ดือน/ป พ.ศ.ี................................................ 
สถานทีไ หมูบຌาน..................................................................... ต าบล............................................................................................ 
อ าภอ.................................................................................... จังหวัด.......................................................................................... 
ผูຌตรวจสอบบบสอบถาม............................................................................................................................................................. 

 

ส าหรับจຌาหนຌาทีไตรวจสอบขຌอมลู 
 

ผูຌบันทึกรหสั.................................................................................................................................................................................. 
 
ผูຌบันทึกขຌอมูล............................................................................................................................................................................... 
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 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 
หนຌาทีไ ข - 1 

 

ผลการทดสอบคุณภาพของ 
ครืไองมือบบสอบถาม 

 

 

แ. ผลการทดสอบความทีไยงตรงชิงนืๅอหาดยผูຌชีไยวชาญ 

 

 คณะผูຌวิจัยเดຌน าบบสอบถามทีไผานการพิจารณารวมกับคณะท างานของส านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม (สสว.) เป฿หຌผูຌชีไยวชาญดຌานผนยุทธศาสตร์ มาตรการ ละกลยุทธ์ เดຌก  
ดร.ชัยรัตน์ ตศิลา อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูຌชีไยวชาญดຌานบบจ าลอง 
ศรษฐมิติ เดຌก ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจ าคณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ละ
ผูຌ ชีไยวชาญดຌานการวิจัยภาคสนาม เดຌก นายพลากร สัตย์ซืไอ อาจารย์ประจ าคณะศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมกันตรวจสอบความทีไยงตรงชิงนืๅอหา ิContent Validityี ของขຌอค าถาม
วาครอบคลุมละตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือเม ดยอาศัยดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอค าถาม
กับจุดประสงค์ ิIndex of Item-Objective Congruence: IOCี ซึไงผูຌชีไยวชาญจะตຌองพิจารณา฿หຌคะนน 

 

ข 



 
 

 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 
หนຌาทีไ ข - 2 
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มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

ขຌอค าถามตละขຌอค าถาม หากผูຌชีไยวชาญมีความหในวาขຌอค าถามมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  
฿นการศึกษา จะ฿หຌคาคะนนป็น +1 ฿นขຌอค าถามขຌอนัๅน โ ตหากผูຌชีไยวชาญมีความหในวาขຌอค าถามเมมี
ความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์฿นการศึกษา จะ฿หຌคาคะนนป็น -1 ฿นขຌอค าถามขຌอนัๅน โ ละ฿หຌคาคะนน
ป็น 0 ฿นขຌอค าถามขຌอนัๅน โ หากผูຌชีไยวชาญมีความเมน฿จวาขຌอค าถามมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  
฿นการศึกษาหรือเม หลังจากนัๅนคณะผูຌวิจัยจะรวบรวมผลคะนนจากผูຌชีไยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลຌอง 
ดยมีสูตร฿นการค านวณ ิRovinelli and Hambleton, 1997: 49-60ี ดังนีๅ     ∑   

 ดยทีไ      คือ คาดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอค าถามกับวัตถุประสงค์ 

  ∑  คือ ผลรวมของคะนนจากผูຌชีไยวชาญทัๅงหมด 

    คือ จ านวนผูຌชีไยวชาญ 

 ผลการทดสอบความทีไยงตรงชิงนืๅอหาดຌวยดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอค าถามกับจุดประสงค์ จะ
มีคาอยูระหวาง 1.00 ถึง - 1.00 ซึไงสามารถปลผลคาดัชนีความสอดคลຌองเดຌวา หากขຌอค าถาม฿ดมีคาดัชนี
ความสอดคลຌองตัๅงต 0.50 ขึๅนเป สดงวาขຌอค าถามนัๅนมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์฿นการศึกษา ละ 
฿หຌคัดลือกขຌอค าถามนัๅนเวຌ฿ชຌตอเป ตหากขຌอค าถาม฿ดมีคาดัชนีความสอดคลຌองตไ ากวา 0.50 สดงวา 
ขຌอค าถามนัๅนเมมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์฿นการศึกษา ฿หຌน าขຌอค าถามนัๅนเปปรับกຌเขหรือตัดขຌอ
ค าถามดังกลาวออกจากบบสอบถาม ซึไงผลการทดสอบความทีไยงตรงชิงนืๅอหาดยผูຌชีไยวชาญทัๅง 3 ทาน 
ยกรายละอียดตามขຌอค าถาม฿นบบสอบถามเดຌรับคะนนดังนีๅ 

ล าดับ ค าถาม 
ดัชนีความ
สอดคลຌอง 

ระดับความ
ทีไยงตรง 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลกีไยวกับผูຌตอบบบสอบถาม 
1 ชืไอ-นามสกุล 1 สอดคลຌอง 
2 ทานป็นจຌาของธุรกิจนีๅหรือเม 1 สอดคลຌอง 
3 ทรศัพท์ 1 สอดคลຌอง 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับธุรกิจ 
1 ชืไอกิจการ ละทรศัพท์ 1 สอดคลຌอง 

2 รูปบบการด านินธุรกิจ 
 2.1 ลักษณะการด านินการหลัก 1 สอดคลຌอง 
2.2 กลุมลูกคຌา สัดสวนรຌอยละ (฿นประทศ ตางประทศ) 0.67 สอดคลຌอง 
3.1 ระยะวลา฿นการด านินธุรกิจ 1 สอดคลຌอง 
3.2 ปทีไจดทะบียนป็นนิติบุคคล 1 สอดคลຌอง 
3.3 ทานจดทะบียนป็นนิติบุคคลมืไอริไมด านินธุรกิจ฿ชหรือเม 

พราะหตุ฿ด 
0.67 สอดคลຌอง 

4 ทานคิดวาสถานะทางธุรกิจของทานอยู฿นขัๅน฿ด 1 สอดคลຌอง 
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ล าดับ ค าถาม 
ดัชนีความ
สอดคลຌอง 

ระดับความ
ทีไยงตรง 

5 จ านวนพนักงานทัๅงหมดกีไคน บงป็นรงงานเทยละรงงานตาง
ดຌาวกีไคน 

1 สอดคลຌอง 

6 ธุรกิจของทาน฿ชຌงินทุนจากหลง฿ด คิดป็นสัดสวนทา฿ด 1 สอดคลຌอง 
7 ฿นอนาคต ทานจะมีการขยายธุรกิจหรือเม พราะหตุ฿ด 1 สอดคลຌอง 
8 ธุรกิจของทานมีการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหาร

จัดการหรือเม 
1 สอดคลຌอง 

9 ธุรกิจของทาน มีระบบการบริหารจัดการความสีไยงหรือเม ถຌามี
คือดຌาน฿ด 

1 สอดคลຌอง 

10 ธุรกิจของทาน มีการพัฒนาทักษะฝมือรงงานหรือเม 1 สอดคลຌอง 
11 ธุรกิจของทาน มีการวิจัยละพัฒนา฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือเม 1 สอดคลຌอง 

11.1 ทานด านินการองหรือเม 1 สอดคลຌอง 
11.2 คา฿ชຌจายรวมดຌานการวิจัยละพัฒนา คิดป็นสัดสวนกีไ % ของ

คา฿ชຌจายรวมทัๅงหมด 
1 สอดคลຌอง 

11.3 ทานท าการวิจัยละพัฒนา฿นดຌาน฿ด 1 สอดคลຌอง 
12 ทานทราบขຌอมูลกีไยวกับครงการหรือมาตรการสนับสนุนจากทาง

ภาครัฐหรือเม 
1 สอดคลຌอง 

12.1 ทานทราบขຌอมูลดังกลาวจากชองทาง฿ด 1 สอดคลຌอง 
12.2 ทานคิดวาชองทาง฿ดท า฿หຌรับทราบขຌอมูลดังกลาวเดຌครบถຌวนละ

รวดรใวมากทีไสุด 
1 สอดคลຌอง 

13 ทานคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ
หรือเม 

1 สอดคลຌอง 

13.1 ทานคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ฿น
ดຌาน฿ด 

1 สอดคลຌอง 

13.2 รายชืไอครงการทีไทานคยขຌารวมหรือเดຌรับการสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐ 

1 สอดคลຌอง 

14 ปัจจุบันทานป็นสมาชิกองค์กรอกชนหรือเม 
 

1 สอดคลຌอง 
15 กฎหมาย กฎ ระบียบ ป็นปัญหา/ อุปสรรคกับการด านินธุรกิจ

หรือเม 
1 สอดคลຌอง 

16 ประดในกีไยวกับการด านินการดຌานภาษี 
 16.1 ทานประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม ิVAT) หรือเม 1 สอดคลຌอง 
16.2 ทานประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจายหรือเม 1 สอดคลຌอง 
17 ปัจจุบันทานมีการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบ

ธุรกิจหรือเม 
1 สอดคลຌอง 

สวนทีไ 3 ขຌอมูลลักษณะธุรกิจละการตัดสิน฿จจ านกกลุม 
 กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง  
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ล าดับ ค าถาม 
ดัชนีความ
สอดคลຌอง 

ระดับความ
ทีไยงตรง 

(มีรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นระยะวลา 3 ป) 
1 ทานด านินธุรกิจ฿นรูปบบ฿ด 1 สอดคลຌอง 
2 ธุรกิจของทาน฿ชຌปัจจัยการผลิต฿ด฿นการด านินธุรกิจป็นสวน

ส าคัญ 
0.67 สอดคลຌอง 

3 ฿นระยะวลา 3 ปทีไผานมา ธุรกิจของทานมีการจຌางรงงาน
พิไมขึๅนหรือลดลง 

1 สอดคลຌอง 

4 ทานประชาสัมพันธ์สินคຌา/ บริการ ผานชองทาง฿ด 0.67 สอดคลຌอง 
5 ทานมีตราสินคຌาป็นของตนองหรือเม 1 สอดคลຌอง 
6 กลุมลูกคຌาหลักของทานคือ฿คร 1 สอดคลຌอง 
7 ตຌนทุน/ คา฿ชຌจายคิดป็นรຌอยละทา฿ดของรายเดຌ 1 สอดคลຌอง 
8 ธุรกิจของทานมีนวคิดการสรຌางรายเดຌอยางเร 1 สอดคลຌอง 

กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท 
ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌพิไมสูงขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 

1 ทานด านินธุรกิจ฿นรูปบบ฿ด 1 สอดคลຌอง 
2 กลุมลูกคຌาของทานคือ฿คร 1 สอดคลຌอง 
3 1. ทานประชาสัมพันธ์สินคຌา/ บริการ ผานชองทาง฿ด 

 
0.67 สอดคลຌอง 

4 ทานมีตราสินคຌาป็นของตนองหรือเม 1 สอดคลຌอง 
5 ธุรกิจของทานมีนวคิดการบริหารตຌนทุนอยางเร 1 สอดคลຌอง 

กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป 
1 สาหตุทีไท า฿หຌธุรกิจของทานประสบภาวะขาดทุนอยางตอนืไอง 1 สอดคลຌอง 
2 มืไอธุรกิจประสบปัญหา ทานเดຌรับความชวยหลือจากหลง฿ด

หรือเม 
1 สอดคลຌอง 

3 ทานคิดจะยกลิกกิจการหรือเม 1 สอดคลຌอง 
4 ทานมีนวทางอยางเร฿นการกຌเขปัญหาทีไประสบอยู 1 สอดคลຌอง 

กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
1 ทานท าตลาดสงออกตางประทศมืไอ฿ด 1 สอดคลຌอง 
2 ทาน฿ชຌระยะวลา฿นการตรียมการพืไอท าตลาดสงออกกีไป 1 สอดคลຌอง 
3 ทานตัดสิน฿จท าตลาดสงออกดຌวยสาหตุ฿ด 1 สอดคลຌอง 
4 ทานมีการกระจายตลาดการสงออกอยางเร 0.67 สอดคลຌอง 
5 ทานมีวิธีการกระจายสินคຌาพืไอการสงออกอยางเร 0.67 สอดคลຌอง 
6 ทานคิดวาปัญหา/ อุปสรรคส าคัญ฿นการสงออกส าหรับธุรกิจของ

ทานคือดຌาน฿ด 
1 สอดคลຌอง 

7 ฿นการริไมตຌนสงออก ธุรกิจของทานตຌองการความชวยหลืออะเร
จากภาครัฐมากทีไสุด 

1 สอดคลຌอง 

กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
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ล าดับ ค าถาม 
ดัชนีความ
สอดคลຌอง 

ระดับความ
ทีไยงตรง 

1 ทานประสบปัญหา/ อุปสรรค฿นขัๅนตอนการจดทะบียนนิติบุคคล
หรือเม ฿นดຌาน฿ด 

1 สอดคลຌอง 

2 การจดทะบียนนิติบุคคลสงผลดีตอธุรกิจของทาน฿นดຌาน฿ดบຌาง 1 สอดคลຌอง 
3 ผลสียทีไกิดขึๅนหลังจากทีไจดทะบียนนิติบุคคลทีไกิดกับธุรกิจของ

ทานคือขຌอ฿ด 
1 สอดคลຌอง 

กลุมผูຌประกอบการยกลิกกิจการ 
1 กอนตัดสิน฿จจดยกลิกกิจการ ทานด านินธุรกิจมาป็นระยะวลา

กีไป 
0.67 สอดคลຌอง 

2 ทานจดยกลิกกิจการดຌวยสาหตุ฿ด 
 

1 สอดคลຌอง 
3 ปัจจุบัน ทานด านินธุรกิจอืไน฿ด หรือเม 

 
0.67 สอดคลຌอง 

4 ทานพัฒนารูปบบการด านินธุรกิจ฿นดຌาน฿ดป็นส าคัญ 1 สอดคลຌอง 
5 ทานด านินธุรกิจ฿หมทีไตกตางจากธุรกิจดิม พราะหตุ฿ด 0.67 สอดคลຌอง 

สวนทีไ 4 การศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางกลุมผูຌประกอบการ SME 
1 การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 
1.1 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นจุดขใงทีไสุดของธุรกิจของทาน 1 สอดคลຌอง 
1.2 จากขຌอ 1.1 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นจุดขใงทีไสุดของทาน 1 สอดคลຌอง 
1.3 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นจุดออนทีไสุดของธุรกิจของทาน 1 สอดคลຌอง 
1.4 จากขຌอ 1.3 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นจุดออนทีไสุดของทาน 1 สอดคลຌอง 

2 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
2.1 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นอกาสดีทีไสุดของธุรกิจของทาน 1 สอดคลຌอง 
2.2 จากขຌอ 2.1 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นอกาสดีทีไสุดของทาน 1 สอดคลຌอง 
2.3 ทานคิดวา ปัจจัย฿ดป็นอุปสรรคทีไส าคัญทีไสุดของธุรกิจของทาน 1 สอดคลຌอง 
2.4 จากขຌอ 2.3 หตุผลสนับสนุนปัจจัยทีไป็นอุปสรรคทีไส าคัญทีไสุด

ของทาน 
1 สอดคลຌอง 

3 ปัญหา฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
3.1 ทานคิดวาธุรกิจของทานประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ฿นดຌาน

฿ดมากทีไสุด 
1 สอดคลຌอง 

3.2 ทานคิดวาดຌานการผลิตประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง 1 สอดคลຌอง 
3.3 ทานคิดวาดຌานการตลาดประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง 1 สอดคลຌอง 
3.4 ทานคิดวาดຌานการงินประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง 1 สอดคลຌอง 
3.5 ทานคิดวาดຌานการบริหารจัดการประสบปัญหา฿นรืไอง฿ดบຌาง 1 สอดคลຌอง 

4 รูปบบการสนับสนุนทีไ SME ตຌองการ 
4.1 ทานคิดวาธุรกิจของทานตຌองการรูปบบการสนับสนุน฿นดຌาน฿ด

มากทีไสุด 
1 สอดคลຌอง 

4.2 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการผลิต 1 สอดคลຌอง 
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รืไอง฿ด 
4.3 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการตลาด

รืไอง฿ด 
1 สอดคลຌอง 

4.4 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการงินรืไอง
฿ด 

1 สอดคลຌอง 

4.5 ทานตຌองการรูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นดຌานการบริหาร
จัดการรืไอง฿ด 

1 สอดคลຌอง 

สวนทีไ 5 การศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
1 การรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ SME 
1.1 ทานคิดวาธุรกิจของทานประสบความส ารใจระดับ฿ดมืไอทียบกับ

ป้าหมายหรือผนธุรกิจ 
1 สอดคลຌอง 

1.2 ทานคิดวาธุรกิจของทานประสบความส ารใจระดับ฿ดมืไอทียบกับ
คูขงส าคัญ 

1 สอดคลຌอง 

2 ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
2.1 ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 

1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ 1 สอดคลຌอง 
2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน 1 สอดคลຌอง 
3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ 1 สอดคลຌอง 
4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿นปัจจุบัน

ละอนาคต 
1 สอดคลຌอง 

5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงานตาง โ 
ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

0.67 สอดคลຌอง 

2.2 การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
1) ความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการบริหารงาน

อยางป็นระบบ 
1 สอดคลຌอง 

2) ความสามารถ฿นการปรับตัวทางธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

1 สอดคลຌอง 

3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 1 สอดคลຌอง 
4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างานเดຌตาม

กณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน ป็นตຌน 
0.67 สอดคลຌอง 

5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ 1 สอดคลຌอง 
2.3 คุณลักษณะของสินคຌา 

1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 1 สอดคลຌอง 
2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ 1 สอดคลຌอง 
3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน 1 สอดคลຌอง 
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4) บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาดดดน 1 สอดคลຌอง 
5) มีการวิจัยละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง 1 สอดคลຌอง 

2.4 ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
1) กลุมป้าหมายชัดจน/ มีก าลังซืๅอ 1 สอดคลຌอง 
2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสินคຌา 1 สอดคลຌอง 
3) ความสะดวกของกลุมป้าหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย 1 สอดคลຌอง 
4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด 1 สอดคลຌอง 
5) สภาวะการขงขันของตลาด 1 สอดคลຌอง 

2.5 รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต บริการ คຌา

สง คຌาปลีก ป็นตຌน 
0.67 สอดคลຌอง 

2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของคน
ดียว หຌางหุຌนสวนสามัญ หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็นตຌน 

1 สอดคลຌอง 

3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 0.67 สอดคลຌอง 
4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ ทคนลย฿ีนการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 0.67 สอดคลຌอง 
5) การขึๅนทะบียนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับภาครัฐ

ละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 
1 สอดคลຌอง 

2.6 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
1) มีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ 1 สอดคลຌอง 
2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน จากสวน

ของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 
1 สอดคลຌอง 

3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ 1 สอดคลຌอง 
4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ 1 สอดคลຌอง 
5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเมซับซຌอน 1 สอดคลຌอง 

2.7 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หมทีไกืๅอหนุน

ธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 
0.67 สอดคลຌอง 

2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง 0.67 สอดคลຌอง 
3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน ปรับ

ครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 
0.67 สอดคลຌอง 

4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา การ
จัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

1 สอดคลຌอง 

5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมป้าหมายฉพาะ 1 สอดคลຌอง 
2.8 สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 

1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 300 1 สอดคลຌอง 
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บาทตอวัน ป็นตຌน 
2) การสงสริมละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง฿นรูป

ของงินละรูปบบอืไน โ 
1 สอดคลຌอง 

3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ 1 สอดคลຌอง 
4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการด านิน

ธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
1 สอดคลຌอง 

5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ 1 สอดคลຌอง 
6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 1 สอดคลຌอง 
7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศเทย 1 สอดคลຌอง 
8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) 1 สอดคลຌอง 
9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทยกับ

ประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 
1 สอดคลຌอง 

10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน 1 สอดคลຌอง 
 

 จากตารางทดสอบความทีไยงตรงชิงนืๅอหาดຌานบน พบวา ทุกขຌอค าถามมีคาดัชนีความสอดคลຌอง 
มากกวา 0.5 ทุกขຌอค าถาม สดงวา ทุกขຌอค าถามมีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์฿นการศึกษาครัๅงนีๅ 
คณะผูຌวิจัยจึงคงทุกขຌอถาม฿นบบสอบถามเวຌ ละจะน าบบสอบถามชุดนีๅเป฿ชຌกใบขຌอมูลภาคสนาม฿นพืๅนทีไ
ป้าหมายตอเป 

 

2. ผลการทดสอบความชืไอมัไนดยกลุมทดลองตัวอยาง 
 

ส าหรับการทดสอบความชืไอมัไนป็นการทดสอบคุณสมบัติของครืไองมือ (บบสอบถาม)  
วาสามารถน าเป฿ชຌวัดสิไงทีไตຌองการดยการวัดเมวาจะวัดกีไครัๅงหรือวัด฿นสภาพการณ์ทีไตกตางกันจะเดຌรับผล
การวัดคงดิม หรืออาจกลาวเดຌวาผูຌตอบบบสอบถามสามารถ฿หຌค าตอบทีไมีลักษณะคงสຌนคงวา฿นประดใน  
ทีไตຌองการวัดซึไงจะท า฿หຌขຌอมูลทีไเดຌรับมีความนาชืไอถือละสามารถน าเป฿ชຌประมวลผลพืไออຌางอิงตอเปเดຌ 
 ทัๅงนีๅ การทดสอบความชืไอมัไนของครืไองมือสามารถท าเดຌหลายรูปบบ  คณะผูຌวิจัยพิจารณา 
การทดสอบความชืไอมัไนดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลຌองภาย฿น  (Internal Consistency Method) ซึไง
ป็นวิธีการประมาณคาความชืไอมัไนของครืไองมือวิจัยทีไ฿ชຌการทดสอบพียงครัๅงดียว  ครืไองมือวิจัยชุดดียว 
ละผูຌ฿หຌขຌอมูลกลุมดียวลຌวน าผลเปวิคราะห์ความป็นอกพันธ์นืๅอหา  (Homogeneity) ของครืไองมือ 
วาสามารถวัดนืๅอหาสาระดียวกันพียง฿ด ดยถຌาวัดนืๅอหาสาระดียวกันมืไอท าการวัดซๅ าจะเดຌผลการวัด 
ทีไสอดคลຌองกัน 
 ทคนิค฿นการวัดความชืไอมัไน฿ชຌวิธีสัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) 
ซึไงป็นการบงครืไองมือวิจัยออกป็น k สวน ละมืไอค านวณความปรปรวนของคะนนตละสวนละ 
ความปรปรวนของคะนนรวมสามารถน าเป฿ชຌประมาณคาความชืไอมัไนบบความสอดคลຌองภาย฿นทีไรียกวา 
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สัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha Coefficient) ิCronbach, 1951ี ดยมีสูตร
ค านวณ ดังนีๅ 

           ∑        
 ดยทีไ      คือ สัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค 

      คือ ความปรปรวนของขຌอทีไหรือองค์ประกอบทีไ i 
       คือ ความปรปรวนของคะนนรวม 

     คือ จ านวนขຌอสอบ/องค์ประกอบของทัๅงฉบับ 

 ส าหรับกณฑ์การประมินความชืไอมัไนดยสวน฿หญลຌวหากคาความชืไอมัไนทีไเดຌมีคามากกวา  
รຌอยละ 70 ถือเดຌวาบบสอบถามมีความสามารถ฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไมีลักษณะคงสຌนคงวา  ทัๅงนีๅ ฿นการหา
สัมประสิทธิ์อลฟาจะ฿หຌคาความชืไอมัไนของครืไองมือวิจัยเดຌดี กใตอมืไอครืไองมือวิจัยชุดนัๅนเดຌวัดคุณลักษณะ
พียงคุณลักษณะดียวทานัๅน ละจ านวนขຌอหรือองค์ประกอบตละองค์ประกอบ฿นบบสอบถาม 
มีความทาทียมกันจึงจะท า฿หຌเดຌคาความชืไอมัไนทีไ฿กลຌคียงกับความชืไอมัไนทีไทຌจริง 
 ฿นสวนของกลุมตัวอยางทดลองคณะผูຌวิจัยก าหนด฿หຌ฿ชຌ ผูຌประกอบการ SME ฿นพืๅนทีไตาง โ  
ซึไงมิเดຌป็นกลุมตัวอยางป้าหมาย฿นการส ารวจขຌอมูลตมีคุณลักษณะของการป็นผูຌประกอบการ SME 
ชนดียวกับกลุมป้าหมายจ านวน 15 ราย ทัๅงนีๅ จากบบสอบถามจะหในเดຌวาสวนทีไ 5 ของบบสอบถาม 
ิการศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME) ป็นสวนทีไสามารถการทดสอบความ
ชืไอมัไนดยกลุมทดลองตัวอยางดຌวยทคนิค฿นการวัดความชืไอมัไน฿ชຌวิธีสัมประสิทธิ์อลฟาของครอนบาค ซึไงมี
ผลทดสอบดังตารางทีไ ข-1 ดังนีๅ 

ตารางทีไ ข-1 ผลการทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถามดยกลุมทดลองตัวอยาง 
 

บบสอบถามสวนทีไ 5 
คาสัมประสิทธิ์
อลฟา (α) 

ประมิน 

ความชืไอมัไน 

1. การรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ SME 0.8523 คงสຌนคงวา 
2. ลักษณะนสิัยของผูຌประกอบการ SME 0.7359 คงสຌนคงวา 
3. การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 0.7095 คงสຌนคงวา 
4. คุณลักษณะของสินคຌา 0.7978 คงสຌนคงวา 
5. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 0.7001 คงสຌนคงวา 
6. รูปบบของการด านินธุรกจิของผูຌประกอบการ SME 0.7152 คงสຌนคงวา 
7. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 0.7964 คงสຌนคงวา 
8. กลยุทธ์฿นการด านินธรุกิจของผูຌประกอบการ SME 0.7048 คงสຌนคงวา 
9. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 0.7230 คงสຌนคงวา 
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 จากตารางทีไ ข-1 ผลการทดสอบความชืไอมัไนของบบสอบถามดยกลุมทดลองตัวอยาง สดง฿หຌหใน
วา สวนทีไ 5 ของบบสอบถามมีความสามารถ฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไมีลักษณะคงสຌนคงวา นืไองจากคาสัมประสิทธิ์
อลฟาของครอนบาคมีคามากกวารຌอยละ 70 ทุกสวนของบบสอบถามสวนทีไ 5 
 ดังนัๅน จากผลการทดสอบคุณภาพของครืไองมือบบสอบถามทัๅง 2 การทดสอบ พบวา บบสอบถาม
สามารถน าเป฿ชຌดยจะ฿หຌขຌอมูลทีไสามารถน าเป฿ชຌตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเดຌ ิผลการทดสอบความ
ทีไยงตรงี ฿นขณะดียวกันผูຌประกอบการทีไป็นกลุมตัวอยางสามารถ฿หຌขຌอมูลทีไนาชืไอถือเดຌจากประดในขຌอ
ค าถาม฿นบบสอบถาม ิผลการทดสอบความชืไอมัไนี ซึไงจะท า฿หຌทีไปรึกษาฯ สามารถรวบรวมขຌอมูลทีไจะ
น าเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละอຌางอิงเดຌอยางนาชืไอถือตอเป 



  

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู&เข&าร.วมการประชุมระดม 
ความคิดเห็นแนวทาง/มาตรการ 

ส.งเสริม SME ท่ีเหมาะสมกับ SME 
ตามศักยภาพของธุรกิจ 
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รายชืไอผูຌขຌารวมการประชุมระดมความคิดหใน
นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสม

กับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 

 

 ทีไปรึกษาฯ เดຌด านินการจัดประชุมระดมความคิดหในนวทาง/มาตรการสงสริม SME  
ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ ดยคัดลือกตัวทนผูຌขຌารวมประชุม฿นตละกลุมจากฐานขຌอมูล
คัดกรองของ สสว. ดยมิ฿หຌป็นรายดียวกับทีได านินการกระจายบบสอบถาม พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไมีความ
หลากหลายพิไมขึๅน ดยมีก าหนดการ ดังนีๅ 

ครัๅงทีไ แ วันทีไ 3 มี.ค. 59 ละวันทีไ 8 มิ.ย. 59 กลุมปງาหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
ครัๅงทีไ โ วันทีไ 16 มี.ค. 59 ละวันทีไ 8 มิ.ย. 59 กลุมปງาหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไจด

ทะบียนนิติบุคคล฿หม 
ครัๅงทีไ ใ วันทีไ 22 มี.ค. 59 ละวันทีไ 21 มิ.ย. 59 กลุมปງาหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไมี

อัตราการติบตสูง ิHigh Growth)  
ครัๅงทีไ ไ วันทีไ 29 มี.ค. 59 ละวันทีไ 21 มิ.ย. 59 กลุมปງาหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไมี

รายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 
ครัๅงทีไ 5 วันทีไ 3 พ.ค. 59 กลุมปງาหมาย เดຌก กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจาก 

การด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป 
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1. กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
 

รายชืไอผูຌขຌารวมการประชุมระดมความคิดหใน  
นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 

วันทีไ ใ มีนาคม โ55้ ละวันทีไ 8 มิถุนายน 2559  วลา เ้:เเ – แโ:เเ น. 
ณ หຌองประชุม฿หญชัๅน 34 มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

 
รายนามผูຌขຌารวมประชุม 

1. คุณ กานต์พิชชา ศรีกมลสิทธิ์ บริษัท อในอลเออในจินียริไง จ ากัด 
2. คุณ ศิรินทิพย์ กลมสะอาด บริษัท อในอลเออในจินียริไง จ ากัด 

3. คุณ ฐิติมา ศิริสภาพงษ์ บริษัท ซิททใมมท จ ากัด 
4. คุณ นาวรัตน์ วิริยะวสม์กุล บริษัท บีอใน ฟรุຍต จ ากัด 
5. คุณ พิศมัย กองเชย บริษัท บารามี ลบบอราทอรีส์ จ ากัด 
6. คุณ เพบูลย์ ภูทอง บริษัท กทวย์ ฮลท์คร์ จ ากัด 
7. คุณ ยุพดี จรรยาสวัสดิ์ บริษัท วาย.อใน.ซี. ิเทยลนด์ี จ ากัด 

8. คุณ วิชุดาพรรณ์ รมบุญทวี ศูนย์ยาง฿หญละบริการ 

9. คุณ ศันสนีย์ ธนาบูรณะสิริ ศูนย์ยาง฿หญละบริการ 

10. คุณ อนุชษฐ์ ปริย บริษัท กรนด์ พรวิชัไน จ ากัด 

11. คุณ ณัฐพล วิศษวงษา บริษัท กลด์ ลธอร์ จ ากัด 
12. คุณ กุลนภา วิศษวงษา บริษัท กลด์ ลธอร์ จ ากัด 

13. คุณ ภิราภรณ์ สวนดี บริษัท บลล์อินตอร์อคทีฟ จ ากัด 

14. คุณ อานันท์ ประสริฐรุงรือง บริษัท อร์พอทลล์ จ ากัด 

15. คุณ ชลิตา นติมากุล บริษัท A.S.K จ ากัด 

16. คุณ ณัฐกมล ปัญจรจนากุล บริษัท PSR จ ากัด 

17. คุณ ธนสาร พัวทวีพงศ์ บริษัท ประชุมอในจีนียริไง จ ากัด 

18. คุณ ชวัลรัตน์ ตรีกาญจนวงศ์ บริษัท S Snap จ ากัด 

19. คุณ ชุณห์พงศ์ พุทธกษา บริษัท scbs จ ากัด 

20. คุณ สทิธา กูຌธนพัฒน์ หຌางหุຌนสวนจ ากัด คอร์ทค 

21. คุณ สุทธิพงษ์ กิตติศรีเสว บริษัท บี บี ค อในตอร์เพรศ์ (1991) จ ากัด 

22. คุณ ปรินทร กมลกิติสกุล รຌาน ป. อะเหลยนต์ 
23. คุณ ธงพล อดุลสิริพงศ์ บริษัท อาณาจักรสลักภัณฑ์ จ ากัด 

24. คุณ สมบัติ ชมดอกเมຌ บริษัท ลຌานสมบัติ จ ากัด 

25. คุณ สุนทรี กรียงสันติกุล บริษัท ลຌานสมบัติ จ ากัด 

26. คุณ จีรารัตน์ ทิมประทือง บຌานอิไมรัก 

27. คุณ จิรวุฒิ ทิมประทือง บຌานอิไมรัก 

28. คุณ เจรายุ ทางวงษ์ ซอร์วย์ฟอร์บิสซินส 

29. คุณ สุรัญญา นิวอนรัมย์ ซอร์วย์ฟอร์บิสซินส 

30. คุณ ฐานสิทธิ์ ปาลคัมภีร์ บริษัท ดนซ อินตอร์นชัไนนล จ ากัด 
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31. คุณ วัลลภา หวังจริญรุง บริษัท Envix Asia จ ากัด 

32. คุณ สราวุธ จันทขต บริษัท Envix Asia จ ากัด 

33. คุณ พัฒนา อึๅงพานิช ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 

34. คุณ มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย ส านักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ทคนลยี
ละนวัตกรรมหงชาติ 

35. คุณ นันทรัตน์ มหาสวัสดิ์ ส านักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ทคนลยี
ละนวัตกรรมหงชาติ 

36. คุณ อาศิร จิระวิทยาบุญ ส านักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ทคนลยี
ละนวัตกรรมหงชาติ 

37. คุณ วรงค์ ยมาภัย ิทนี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

38. คุณ ธนัท สรรักษ์สิน ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 

39. คุณ อัญชิษฐ์ สิทธิกูล ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 

40. คุณ นิธิวดี สมบูรณ์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

41. คุณ พลารินทร์ ยຌมจินดา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

42. คุณ วัณณะวัฒน์ อภาสวัฒนา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

43. คุณ ธัญยธรณ์ จิรชควรพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

44. คุณ วนินทร หงสกุล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

45. คุณ บญจมาศ ทินนรศ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

46. คุณ สมยศ พิกุลงิน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

47. คุณ กัญจน์อมล กลือมีผล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

48. คุณ รพีสุภา หวังจริญรุง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
49. คุณ ดาวุด ยูนุช สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
50. คุณ ศุภชัย อังควัฒนวิทย์ สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
51. คุณ ตຌองการ จิตลิศขจร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
52. คุณ ศักย์ศรณ์ อภิชาติธ ารง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
53. คุณ ปองคุณ นຌอยนตร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
54. คุณ สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
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2. กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
 

รายชืไอผูຌขຌารวมการประชุมระดมความคิดหใน  
นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 
วันทีไ แ6 มีนาคม โ55้ ละวันทีไ 8 มิถุนายน 2559  วลา เ้:เเ – แโ:เเ น. 

ณ หຌองประชุม฿หญชัๅน 34 มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
รายนามผูຌขຌารวมประชุม 

1. คุณ กุลภัสสร์สรณ์ สีรอด บริษัท ดน-เทย อีควิปมຌนท์ จ ากัด 
2. คุณ ศิริลักษณ์ ศรีปรัชญากุล บริษัท ดน-เทย อีควิปมຌนท์ จ ากัด 
3. คุณ ดชา จันทร์กษมสัตย์ บริษัท ดน-เทย ฮนดิๅง ซิสทใม จ ากัด 
4. คุณ กศินี ยธาฤทธิ์ บจก. ซินค สตนลส ิประทศเทยี จ ากัด 
5. คุณ ฐิติรัตน์ ชคอาภรณ์ชัย บริษัท บีออสวี อินตอร์กรุຍป จ ากัด 
6. คุณ วีรภัทร ชคอาภรณ์ชัย บริษัท บีออสวี อินตอร์กรุຍป จ ากัด 
7. คุณ ฐิติวัฒน์ มุนินทรวงศ์ หຌางหุຌนสวนจ ากัด ยูซีพีอล 
8. คุณ ธนากร หมวกทองหลาง บ.ทีม คาร์รนทิล จ ากัด 
9. คุณ สุทัศน์ ดานสมบูรณ์ บ.ซิมทคนลยี จก. ิมหาชนี 
10. คุณ สุวรรณา วงศ์สนันท์ บจ.ทอะมค ทรดดิๅง ิเทยลนด์ี จ ากัด 
11. คุณ สุวรรณา ทียรมณฑล หຌางหุຌนสวนจ ากัด ทรัพย์สามออ 
12. คุณ อรนุช หากวี บริษัท สยามทค อนด์ ซัพพลาย จ ากัด 
13. คุณ กฤษณลักษณ์ มังคละคีรี บริษัท Daddythumb จ ากัด 
14. คุณ ขวัญชัย อติพันธ์ บริษัท Daddythumb จ ากัด 
15. คุณ ฐิติพงศ์ อัศวลิศสมจิต บริษัท Daddythumb จ ากัด 
16. คุณ อัครนันท์ ขันตรีจิตรานนท์ บริษัท Daddythumb จ ากัด 

17. คุณ รัชวุฒิ พิชยาพันธ์ บริษัท ฟຂกซิ จ ากัด 

18. คุณ อมฤต ฟรานซน บริษัท อพมน จ ากัด 

19. คุณ ณฤภัค ประยูรวงศ์ บริษัท อในพีพี ฟูງดส์ จ ากัด 
20. คุณ ปองภพ อๆึงภากรณ์ บริษัท มอร์ สตูดิอ จ ากัด 

21. คุณ นฤชา ศิริวัฒน์ บริษัท จีนียส อในนอร์จีๅ จ ากัด 

22. คุณ ภารดี ลิศวิริยวรางกูล บริษัท จีนียส อในนอร์จีๅ จ ากัด 

23. คุณ อิสราภรณ์ สิงห์นีไยว บริษัท จีนียส อในนอร์จีๅ จ ากัด 

24. คุณ ปาริน นาคสน บริษัท วันดี ซลูชัไน จ ากัด 

25. คุณ ภีม พชรกตุ บริษัท พี ยู ยู อใน อินทลลิจนท์ จ ากัด 

26. คุณ ศรณี อนันต์ภูมิเตรภพ บริษัท กรีนพลัสฮลท์คร์ จ ากัด 

27. คุณ มธ์วดี รียววิเลสุข บริษัท BTO WORLD จ ากัด 

28. คุณ ธัญญธร ศรีมือง บริษัท BTO WORLD จ ากัด 

29. คุณ มธ อภิชาติอ ารง บริษัท ช.วานิชย์ จ ากัด 

30. คุณ ตัๅงปณิธาน ทองประยูร บริษัท TTR จ ากัด 
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31. คุณ ปวริศา รืองพานิช บริษัท TTR จ ากัด 

32. คุณ วงศกร หมพันธ์ บริษัท ทรัพย์หิรัญ รีสอร์ส จ ากัด 

33. คุณ ทักษพล วียงกຌว ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

34. คุณ ธัญยธรณ์ จิรชควรพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

35. คุณ สุปรีย์ ถระพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

36. คุณ รพีสุภา หวังจริญรุง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
37. คุณ ดาวุด ยูนุช สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
38. คุณ ศุภชัย อังควัฒนวิทย์ สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
39. คุณ ตຌองการ จิตลิศขจร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
40. คุณ ศักย์ศรณ์ อภิชาติธ ารง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
41. คุณ ปองคุณ นຌอยนตร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
42. คุณ สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
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3. กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh Growth) 
 

รายชืไอผูຌขຌารวมการประชุมระดมความคิดหใน  
นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 
วันทีไ 22 มีนาคม 2559 ละวันทีไ 21 มิถุนายน 2559   วลา 09:00 – 12:00 น. 

ณ หຌองประชุม฿หญชัๅน 34 มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
รายนามผูຌขຌารวมประชุม 

1. คุณ จิณัฐวุฒิ ประชากิจกุล หຌางหุຌนสวนจ ากัด รวมกิจจริญ 
2. คุณ ฐิติพร ทรัพย์สถิตย์ บริษัท อินนวทีฟ อใกซ์ตรีมิสต์ จ ากัด 

3. คุณ ธิติ อึๅงอารีย์วิทยา บริษัท อินนวทีฟ อใกซ์ตรีมิสต์ จ ากัด 

4. คุณ นิสานาฏ จันทรประภาพ บริษัท ลนนามส จ ากัด 

5. คุณ ภทรพรรณ ชัยสวัสดิ์ บริษัท สควร์ ไไ ิประทศเทยี จ ากัด 

6. คุณ วรพล จันปัญญา บริษัท สควร์ ไไ ิประทศเทยี จ ากัด 

7. คุณ มณี ปุณสรีพิพัฒน์ บริษัท จ นใตฟลว์ จ ากัด 

8. คุณ รัชนีวรรณ จันทรสุข บริษัท ครีอจอร์ลบ นใตวิร์กซลูชัไน จ ากัด 

9. คุณ ศุภชัย ฉายธนะบุญมี บริษัท บิร์ด-ทค จ ากัด 

10. คุณ สุบิน ลิไวศักดิ์เพบูลย์ บริษัท ซีอซ มอร์กน 

11. คุณ กิไงกาญ จดีย์ บริษัท กียร์ คอนสตรัคชัไนอนด์มชชีนนอรีไ จ ากัด 

12. คุณ ทัศนา สุวรรณกมล บริษัท ที อนด์ อเอดียพลัส จ ากัด 
13. คุณ ธวัฒน์ ซจิว บริษัท อใมพีพี ลธอร์ อินดัสทรีส์ จ ากัด 

14. คุณ ประยูร ลิศกังวนสินชัย บริษัท฿นครือสมาคมครืไองหนังเทย 
15. คุณ วีระ ริศรืองปัญญาวุฒิ บริษัท฿นครือสมาคมครืไองหนังเทย 

16. คุณ พลัฏฐ์ ลียวกิจสิริ บริษัท เทยทคนกลาส จ ากัด 

17. คุณ ธียรชัย ฉัตรมงคลกุล หอการคຌาเทย 

18. คุณ ชลพรรธน์ ธีรพรวราภัสธ์ หอการคຌาเทย 

19. คุณ ธิดามาศ กຌวยูณ กรมศุลกากร 
20. คุณ ฐิติ์ผาสุข จรัสจษฎา กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ 

21. คุณ อรวรรยา วิชัยลักษณ์ กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ 

22. คุณ วัฒนพงศ์ ภูมิถาวร กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ 

23. คุณ พัฒนา อึๅงพานิช ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 

24. คุณ ฐิตาภา สมิตินนท์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
25. คุณ ฉลิมพล ตูຌจินดา ขตอุตสาหกรรมซอฟต์วร์ประทศเทย ิซอฟต์วร์พาร์คี 
26. คุณ วิยดา ธิสภา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
27. คุณ ธนันธน์ อภิวันทนาพร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

28. คุณ กณกฤศ อีๅยงทอง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

29. คุณ รุงระวี วีระวสส์ คณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 

30. คุณ อกรัตน์ พึไงพร คณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 
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31. คุณ ธนัท สรรักษ์สิน ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 

32. คุณ วรกานต์ ชอบพัฒนา ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 

33. คุณ พลารินทร์ ยຌมจินดา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

34. คุณ อภิรดี ขาวธียร ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

35. คุณ วัณณะวัฒน์ อภาสวัฒนา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

36. คุณ ธัญยธรณ์ จิรชควรพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

37. คุณ วนินทร หงสกุล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

38. คุณ สุปรีย์ ถระพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

39. คุณ บญจมาศ ทินนรศ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

40. คุณ สมยศ พิกุลงิน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

41. คุณ กัญจน์อมล กลือมีผล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

42. คุณ นิธิวดี สมบูรณ์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

43. คุณ รพีสุภา หวังจริญรุง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
44. คุณ ดาวุด ยูนุช สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
45. คุณ ศุภชัย อังควัฒนวิทย์ สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
46. คุณ ตຌองการ จิตลิศขจร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
47. คุณ ศักย์ศรณ์ อภิชาติธ ารง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
48. คุณ ปองคุณ นຌอยนตร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
49. คุณ สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
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4. กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ โเ 
 

รายชืไอผูຌขຌารวมการประชุมระดมความคิดหใน  
นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 

วันทีไ 29 มีนาคม 2559 วันทีไ 21 มิถุนายน 2559 วลา 09:00 – 12:00 น. 
ณ หຌองประชุม฿หญชัๅน 34 มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

 
รายนามผูຌขຌารวมประชุม 

1. คุณ พิชัย ศรีสาวภาค บริษัท ขຌอมูลครดิตหงชาติ จ ากัด 
2. คุณ วีระนงค์ ฉไ าทรัพย์ บริษัท ขຌอมูลครดิตหงชาติ จ ากัด 
3. คุณ ภาวรรธน์ ดุลยกมศ บริษัท นารายณ์ ซูปอร์บค จ ากัด 
4. คุณ รุงรจน์ ยอดรัก บริษัท นารายณ์ ซูปอร์บค จ ากัด 
5. คุณ สุทธินี ดุลยกมศ บริษัท นารายณ์ ซูปอร์บค จ ากัด 
6. คุณ ภุชงค์ อสุวรรณ บริษัท พันธวณิช จ ากัด 
7. คุณ สารฑูร กฤดดิกากุล บริษัท อสตราก มดิคิล นใดวิร์คส์ จ ากัด 
8. คุณ อนก อัศวลิศศักดิ์ บริษัท อินทรอนิคส์ จ ากัด 
9. คุณ รม ยศพรลิศลๅ า บริษัท พริๅน ฟอร์ ฟຂร์ส จ ากัด 
10. คุณ อนัญญา เทรกตุ บริษัท ที.นใต. จ ากัด 

11. คุณ วินิจ ฤทธิ์ฉิๅม บริษัท ออธพีซีย จ ากัด 

12. คุณ ลักษมี ปัตทะมะ ผูຌชวยผูຌบริหาร บริษัท nipa จ ากัด 

13. คุณ วัชนันท์ นตรจริญ ผูຌชวยผูຌบริหาร บริษัท nipa จ ากัด 

14. คุณ ธียรชัย ฉัตรมงคลกุล หอการคຌาเทย 

15. คุณ ชลพรรธน์ ธีรพรวราภัสร์ หอการคຌาเทย 

16. คุณ ฐิตาภา สมิตินนท์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
17. คุณ กนกวรรณ จิตต์พงษ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
18. คุณ ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
19. คุณ ผณินนันท์ อาคม ิทนี ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
20. คุณ อารยะ รจนวณิชชากร ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
21. คุณ ภาณี วาทะวัชร์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
22. คุณ ธนัท สรรักษ์สิน ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 
23. คุณ อัญชิษฐ์ สิทธิกุล ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย 
24. คุณ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
25. คุณ กัญจน์อมล กลือมีผล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
26. คุณ วัณณะวัฒน์ อภาสวัฒนา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
27. คุณ ทักษพล วียงกຌว ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
28. คุณ ธัญยธรณ์ จิรชควรพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
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29. คุณ วนินทร หงสกุล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
30. คุณ สมยศ พิกุลงิน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
31. คุณ รพีสุภา หวังจริญรุง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
32. คุณ ดาวุด ยูนุช สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
33. คุณ ศุภชัย อังควัฒนวิทย์ สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
34. คุณ ศักย์ศรณ์ อภิชาติธ ารง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
35. คุณ ปองคุณ นຌอยนตร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
36. คุณ สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
37. คุณ พณิชา พใญประสริฐสิทธิ์ สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
38. คุณ ประภากร บุญสริมสุข สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
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5. กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 
รายชืไอผูຌขຌารวมการประชุมระดมความคิดหใน  

นวทาง/มาตรการสงสริม SME ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 
วันทีไ 3 พฤษภาคม 2559 วลา 09:00 – 12:00 น. 

ณ หຌองประชุม฿หญชัๅน 34 มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
รายนามผูຌขຌารวมประชุม 

1. คุณ กัญญา ธรรมนาม รຌานกัญญา 
2. คุณ กัลยาณี ปฏิมาพรทพ บริษัท มิลลนนียม วนจอร์ สมุย จ ากัด 
3. คุณ จรินทิพย์ ภิญญชีพ บริษัท ส าราญทรัพย์ จ ากัด 

4. คุณ จิรารัตน์ ภิญญชีพ บริษัท ส าราญทรัพย์ จ ากัด 

5. คุณ จมนภา จมจิตต์ บรัษัท ซียร์รา อินตอร์นชัไนนล มดิคอล ทรนนิไง 
ซลูชัไน จ ากัด 

6. คุณ ณะสา ชคอ านวย บริษัท กຌวกาญจน์ จ ากัด 
7. คุณ ณัฐภัทร ตชะอธิก บริษัท ดอะบอสตัน คอลซัลติๅง กรุຍป ิประทศเทยี จ ากัด 
8. คุณ ณัฐวงศ์ จริญหิรัญธรณ์ บริษัท พีอใน สมาร์ท ปรดักท์ จ ากัด 
9. คุณ ดุสิต สาระคาม บริษัท ทอสิทธิ์ ทลคอม ซิสตใมส์ (99) จ ากัด 

10. คุณ ธนพงษ์ คุณศรษฐ บริษัท อกนวาร์ จ ากัด 

11. คุณ บุรินทร์ ดนพทย์ชรางกูล บริษัท กรนด์ลใบ จ ากัด 

12. คุณ ปภຌทรนันท์ ปานพลอยวรวี Papasnount Hand Made Products 
13. คุณ พใญพักตร์ พิไมพัฒนากุล บริษัท มาจสติก ปรดักท์ จ ากัด 

14. คุณ พัชรพร พนมขต บริษัท คอะ-ฉะ อินตอร์นชัไนนล จ ากัด 

15. คุณ ศรัญญา ทองศิริ บริษัท คอะ-ฉะ อินตอร์นชัไนนล จ ากัด 

16. คุณ ยุทธพงษ์ วงค์สวรรค์ บริษัท ซียร์รา อินตอร์นชัไนบล มดิคอล ทรนนิไง 
ซลูชัไน จ ากัด 

17. คุณ รังสรรค์ สายสุทธิ บริษัท รังสรรค์ซอร์วิสซในตอร์ จ ากัด 

18. คุณ วิชาญ ฉลิมวรจน์ บริษัท มใกซิเมซ์ ซลูชัไน จ ากัด 

19. คุณ หัตถชัย สันติจริญลิศ บริษัท บี อใน ซุพพีรีย มาร์กใตติๅง จ ากัด 

20. คุณ วิเลลักษณ์ พลสน นวดเทย – เมຌนๅ า 
21. คุณ ศรีวิชัย ภูทอง บริษัท อสที พอร์ทิลิตีๅ จ ากัด 

22. คุณ สมหญิง สน฿จงาม บริษัท สน฿จงาม ทรวล 

23. คุณ สมบูรณ์ คลังจริญรัตน์ บริษัท พรธีรา จ ากัด 

24. คุณ สุวรรณา ฉางทองค า บริษัท ยูทากะ มททีรียล จ ากัด 

25. คุณ อรรถพล พิลึก บริษัท บีพีคาลลิบรชัไน จ ากัด 

26. คุณ อรอนงค์ ฿จสวาง บริษัท เทยจริญ จ ากัด 

27. คุณ อังศุธร ศรีทองกุล รงรมศรีทองกุลริวอร์เซด์ 
28. คุณ กนกวรรณ สงหຌาว ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
29. คุณ ชญาณ์พิมพ์ หลืองดิลก ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
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30. คุณ มษยา ปานทอง ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
31. คุณ ลักษิกา ค าศรี ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา 
32. คุณ เตรรจน์ นวลอินทร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
33. คุณ ภรณี สุทธิวานิช กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

34. คุณ ภาณี วาทะวัชร์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

35. คุณ ศักดา สถียรนภาพร กรรมการสภาวัฒนธรรม ขตสัมพันธวงศ์ ฝຆายวิชาการ 

36. คุณ สุภีร์ คงจินดา กรมศุลกากร 
37. คุณ อรรจน์ อิไมศูนย์ ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 
38. คุณ ฉลิมพล ตูຌจินดา ขตอุตสาหกรรมซอฟต์วร์ 
39. คุณ วัฒนพงศ์ ภูมิถาวร กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ 

40. คุณ วทันยา สุทธิลิศ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ 
41. คุณ มติชน มาตรชัยสิงห์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

42. คุณ วัณณะวัฒน์ อภาสวัฒนา ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

43. คุณ ลลนา ถกิงรัศมี ส านักงานสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

44. คุณ ทักษพล วียงกຌว ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

45. คุณ ธัญยธรณ์ จิรชควรพัฒน์ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

46. คุณ วนินทร หงสกุล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

47. คุณ สมยศ พิกุลงิน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

48. คุณ รพีสุภา หวังจริญรุง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
49. คุณ ดาวุด ยูนุช สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
50. คุณ ศุภชัย อังควัฒนวิทย์ สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
51. คุณ ศักย์ศรณ์ อภิชาติธ ารง สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
52. คุณ ปองคุณ นຌอยนตร สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
53. คุณ สุทธิ สืบศิริวิริยะกุล สถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

 

 



  

ภาคผนวก ง 
เอกสารประกอบการประชุม 

ระดมความคิดเห็น 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพ 

ละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 

ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป 

     มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 3 พฤษภาคม โ55้ 
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หลักการละหตุผล 
โ 

ผนการสงสริม SME 
ฉบับทีไ ใ  

ิพ.ศ. โ555-โ55้ี 

ผนปฏิบัติการสงสริม 
SME ประจ าป 

สวนราชการ หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ องค์การอกชน ิทุกระดับี 

ผนการสงสริม SME ฉบับทีไ 1  
ิพ.ศ. โ5ไ5-โ5ไ้ี 

การปลงผนฯ  
เปสูการปฏิบัต ิ

ปัจจัยภาย฿นของ SME 

• หลงงินทุน 

• กลยุทธ์การตลาด  
• ทคนลยี  
• การขຌาถึงหลงขຌอมูล 

ปัจจัยภายนอก 

• สถานการณ์ทางดຌาน
ศรษฐกิจ 

• สถานการณ์ทางดຌาน
ธุรกิจ 

ผน/ 
มาตรการ 

อยูระหวางการจัดท าผนการ
สงสริม SME ฉบับทีไ 4  

ิพ.ศ. โ560-โ564ี 
SME 

Start-up 

Growth  

& Maturity 

Turn around 

ครงการ 

ตัวอยางปัจจัยทีไสงผล 
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• พืไอ฿หຌทราบ
สถานการณ์ทางดຌาน
ศรษฐกิจละธุรกิจทีไมี
ผลกระทบตอ SME ฿น
มิติตางโ ทีไส าคัญ ฿น
รอบระยะ 6 ดือน 
ิตุลาคม 2558-มีนาคม 
2559 ละ มษายน 
2559-กันยายน 2559) 
฿นภาพรวม 

 

 
• พืไอทบทวนราง
ผนปฏิบัติการหรือ
ผนปฎิบัติการสงสริม 
SME ระยะ 5 ป  
ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไี 
 
 
 

 

 

วัตถุประสงค์ของการด านินครงการ 
ใ 

• พืไอศึกษาวิคราะห์
สถานภาพละ
ครงสรຌางกลุม
ผูຌประกอบการ ตาม
ระยะการติบตทาง
ธุรกิจ 

• ฿ชຌประยชน์฿นการ
จัดท าผนปฏิบัติการ 
ผนสงสริม ฿นลักษณะ
บูรณาการ 

1 
• พืไอศึกษาจุดออน  
จุดขใง ขຌอจ ากัด ละ
อกาส 
• ปัจจัยทีไมีผลตอการ
ด านินธุรกิจของกลุม
ผูຌประกอบการตาม
ระยะการติบตทาง
ธุรกิจ 

 

 

2 

3 

4 
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กรอบนวทางการศึกษาละวิธีการด านินงาน 
ไ 

การศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌางกลุม
ผูຌประกอบการ SME ตามระยะการติบตทางธุรกจิ 

การศึกษากีไยวกับปัจจัยสถานการณ์ดຌานศรษฐกิจละ
ธุรกิจทีไสงผลกระทบตอ SME ฿นมิติตาง โ 

ทบทวน
วรรณกรรม 

รวบรวม 
ขຌอมูลสถิติ 

การวิคราะห์ทางสถิต ิ

1 

3 

การรวบรวม
ขຌอมูล 

ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ 

อกสาร บบรายงาน  
ละงานศึกษาทีไกีไยวขຌอง 

• การกใบขຌอมูลภาคสนาม 
• การสัมภาษณ์บบชิงลึก 

1.1 1.2 

SWOT 

Internal 

External 

การทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบตัิการสงสริม SME 

(พ.ศ.โ5ๆเ-โ5ๆไี 2 
การรวบรวม

ขຌอมูล 
• สถานการณ์ SMEs 
• ผลการด านินงานทีไ

ผานมา 

• t-Test 

• ANOVA 

• Econometric 

Model 

SWOT 

ขຌอสนอนะการสงสริม SME ระดับกรอบผนปฏิบัติ
การ ละนวทาง/มาตรการการสงสริม SME  
ทีไหมาะสมกับ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 

4 

การคาดการณ์สถานการณ์ดຌานศรษฐกิจละธุรกิจ 
ทีไมีผลกระทบตอ SME ฿นมิติตาง โ ฿นรอบระยะ ๆ ดือน 
ิต.ค. โ55่- มี.ค. โ55้ ละ ม.ย. โ55้-ก.ย. โ55้ี 

6 

การประชุมระดมความคิดหใน 
นวทาง/ มาตรการสงสริม SME  

ทีไหมาะสมตามศักยภาพ 

5 
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การกใบขຌอมูลภาคสนามละการสัมภาษณ์ชิงลึก 
5 

การกใบขຌอมูลภาคสนาม 

กลุมตัวอยาง 
จ านวน 1,5เเ 

ตัวอยาง 

1. ระยะการ
ติบตทาง

ธุรกิจ 

2. ลักษณะ
ของ

ผูຌประกอบการ 
SME 

3. ภูมิภาค 

4. จังหวัด 

• ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ 
• ขัๅนติบต 
• ขัๅนการปรับปลีไยนธุรกิจ 

แี กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง 
ิHigh Growth)  
2) กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ 
ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ โเ 
ใี กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจาก
การด านินธุรกิจปຓนระยะวลาติดตอกัน ใ ป 
ไี กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
5ี กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล
฿หมละยกลิกกิจการ 

• ภาคกลาง 
• ภาคตะวันออกฉียงหนือ 
• ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก 
• ภาคหนือ 
• กรุงทพมหานคร  

ภูมิภาค จ านวน ิรายี รຌอยละ 
ภาคกลาง 556,674 20.14 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 679,856 24.60 
ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก 509,345 18.43 
ภาคหนือ 463,367 16.76 
กรุงทพมหานคร 554,755 20.07 

ทัไวประทศ 2,763,997 100 

จ านวนละรຌอยละของผูຌประกอบการ SME พ.ศ. โ55ๆ บงตามภูมิภาค 

ทีไมา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ป 2557 สังคราะห์ขຌอมูลดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 

การสัมภาษณ์ชิงลึก 

Face to Face Interview 

Phone Interview 

คัดลือกกลุมตัวอยางจาก 5 ภูมิภาค ดยตละ
ภูมิภาคจะลือกผูຌประกอบการ SME 3 ราย ตาม
ขัๅนของระยะการติบตทางธุรกิจ รวม แ5 
ตัวอยาง 

คัดลือกกลุมตัวอยางจากลักษณะของ
ผูຌประกอบการ SME ตามทีไก าหนดเวຌขຌางตຌน 5 
กลุม ดย฿นตละกลุมจะประกอบดัวย
ผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นตละระยะการ
ติบตทางธุรกิจ รวม แ5 ตัวอยาง 

1 
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การทบทวนรางผนปฏิบัติการหรือผนปฎิบัติการสงสริม SME ิพ.ศ.โ5ๆเ-โ5ๆไี 
ๆ 

2 
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ิรางี ผนการสงสรมิวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 4 
็ 

ิรางี ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 4 

วิสัยทัศน์: SME เทยติบต ขຌมขใง ละขงขันเดຌ฿นระดับสากล 
รวมทัๅงป็นพลังขับคลืไอนศรษฐกิจทีไส าคัญของประทศ 

พันธกิจ: สริมสรຌางความขຌมขใง ขีดความสามารถ การติบตของ 
SME อยางตอนืไอง ภาย฿ตຌระบบนิวศทีไอืๅอตอการด านินธุรกิจ 

ป้าหมายของผน: พิไมสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ตอผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ ฿หຌเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ 45 
ภาย฿นปี 2564 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1: การสงสริมละพัฒนา 
SME ฿นรายประดใน 

กลยุทธ ์
1) การยกระดับทคนลยี นวัตกรรม ละ

ผลิตภาพ 
2) การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน 
3) การสงสริมการขຌาถึงตลาดละการขຌาสู

สากล 
4) กา รพัฒนา ละ ส ง  ส ริ ม คว าม ป็ น

ผูຌประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2: การสริมสรຌางขีด
ความสามารถ SME กลุมป้าหมาย 

กลยุทธ ์
1) ก า ร ส รຌ า ง ผูຌ ป ร ะ กอ บก า ร ฿ หม ดຌ า น

ทคนลยี (Tech Startup) 
2) การสงสริม฿หຌมีการรวมกลุมละการ

สรຌางครือขายทางธุรกิจของ SME 
3) การพัฒนาวิสาหกิจฐานราก฿หຌขຌมขใง 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3: การบริหารงานสงสริม 
SME ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์
1) การพัฒนาระบบการสงสริม SME ฿หຌมี

ประสิทธิภาพ 
2) การปรับกฎหมาย กฎระบียบ สิทธิ

ประยชน์พืไอ฿หຌ SME สามารถขงขันเดຌ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ละนวทางการด านินการทีไกีไยวขຌองดยตรงกับกลุม
ผูຌประกอบการสงออก฿หม 

่ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1: การสงสริมละพัฒนา SME ฿นรายประดใน 
กลยุทธ์ทีไ 3: การสงสริมการขຌาถึงตลาดละการขຌาสูสากล 

ป้าประสงค์ทีไ 1: SME สามารถขຌาสูตลาดตางประทศเดຌมากขึๅน 

1) การมีระบบการผยพรขาวสาร ขຌอมูลทางการตลาด฿นตางประทศ฿หຌกับ 
SME ฿ น รู ป บบขอ ง  on-line  ล ะ พัฒน าระบ บตล าด พาณิ ช ย์
อิลใกทรอนิกส์฿หຌมีประสิทธิภาพมากขีๅน 

2) การสริมสรຌางความรูຌดຌานการคຌาระหวางประทศ฿หຌก SME ทีไป็นผูຌ
สงออกราย฿หม 

3) การสนับสนุน SME ฿นการขยายตลาดเปยังตางประทศ฿นรูปบบตาง โ 
(Internationalization Grant) 

4) การมีระบบพีไลีๅยง ทีไปรึกษาส าหรับผูຌประกอบการสงออกราย฿หม 
5) การ฿หຌความชวยหลือก SME ทีไตຌองเดຌรับการรับรองมาตรฐานสินคຌาหรือ

บริการทีไป็นมาตรฐานสากล (International Standard) พืไอ฿หຌป็นเป
ตามขຌอก าหนดของลูกคຌา 

6) การคัดลือก SME ทีไป็นธุรกิจ฿ชຌทคนลยีระดับสุง มีนวัตกรรม หรือมี
มูลคาพิไมสูง฿หຌขຌาสูกระบวนการ฿หຌค าปรึกษานะน าการขຌาสูตลาด
ตางประทศ การจัดกิจกรรมสงสริมการตลาดตางประทศ 

ป้าประสงค์ทีไ 2: การลงทุน฿นตางประทศของ SME  
มีความสะดวกละมีประสิทธิภาพมากขึๅน  

1) การมีหนวยงานทีไป็นตัวทนภาครัฐทัๅง฿นละตางประทศทีไสามารถ฿หຌ
ความชวยหลือ ฿หຌขຌอมูลก SME ฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับการลงทุน฿น
ตางประทศ 
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้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ละนวทางการด านินการทีไกีไยวขຌองดยตรงกับกลุมผูຌประกอบการ
จดทะบียนนิติบุคคล฿หม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2: การสริมสรຌางขีดความสามารถ SME กลุมป้าหมาย 
กลยุทธ์ทีไ 1: การสรຌางผูຌประกอบการ฿หมดຌานทคนลยี (Tech Startup) 

ป้าประสงค์ทีไ 1: ผูຌประกอบการ฿หมดຌานทคนลยีเดຌรับ
การสงสริม฿หຌสามารถริไมตຌนธุรกิจเดຌอยางขຌมขใง 

1) การพัฒนาศู นย์ บ ม พาะดຌ า น ทค น ลยี  (Technology 
Incubation Center) ทีไมีอยู฿หຌมีความขຌมขใง 

2) การสรຌางผูຌประกอบ฿หมดຌานทคนลยี 
3) การสนับสนุนดຌานการงินละสิทธิประยชน์ทีไหมาะสมกับกลุม 

Tech Startup 

ป้าประสงค์ทีไ 2: สนับสนุนหนวยงานทีไมีบทบาท฿หຌความ
ชวยหลือ SME ฿นการริไมตຌนธุรกิจ฿หຌมีศักยภาพมากขึๅน 

1) การสนับสนุน฿หຌ Startup Accelerator ภาครัฐละภาคอกชน
มีความขຌมขใง฿นการด านินงาน฿นการสนับสนุนชวยหลือ
ผูຌประกอบการ฿หมดຌานทคนลยีมากขึๅน 
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แเ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ละนวทางการด านินการทีไกีไยวขຌองดยตรงกับกลุมผูຌประกอบการ
ทีไมีอัตราการติบตสูง ิHigh growth) 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1:  
การสงสริมละพัฒนา SME รายประดใน 

กลยุทธ์ทีไ 2: การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทนุ 

ป้าประสงค์ทีไ 1:  

SME ขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
การรับรองสถานะละศักยภาพของ SME พืไอ฿หຌ SME ทีไมีศักยภาพ
สามารถขຌาถึงหลงสินชืไอ 

ป้าประสงค์ทีไ 2: หลงงินทุนทีไปຓนทางลือก 
ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุน
ประภททุน (Equity Financing) มีบทบาทมากขึๅน 

1) การสงสริม฿หຌ SME ทีไมีศักยภาพขຌาถึงการรวมทุน ิVenture 
Capital) 

2) การสนับสนุน฿หຌ SME ทีมีศักยภาพขຌาถึงตลาดทุน mai 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2:  
การสริมสรຌางขีดความสามารถ SME กลุมป้าหมาย 

กลยุทธ์ทีไ 2: การสงสริม฿หຌมีการรวมกลุมละการสรຌางครือขายทาง
ธุรกิจของ SME 

ป้าประสงค์ทีไ 2: SME สามารถขຌาสูหวงซอุปทานของ
ธุรกิจขนาด฿หญ   

การสนับสนุน฿หຌ SME ทีไมีศักยภาพสามารถขຌาเปป็นสวนหนึไงของ
หวงซอุปทานของธุรกิจขนาด฿หญ 
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แแ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ละนวทางการด านินการทีไกีไยวขຌองดยตรงกับกลุมผูຌประกอบการ 
SME ทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1:  
การสงสริมละพัฒนา SME รายประดใน 

กลยุทธ์ทีไ 2: การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทนุ 

ป้าประสงค์ทีไ 1:  

SME ขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
การรับรองสถานะละศักยภาพของ SME พืไอ฿หຌ SME ทีไมีศักยภาพ
สามารถขຌาถึงหลงสินชืไอ 

ป้าประสงค์ทีไ 2: หลงงินทุนทีไปຓนทางลือก 
ิAlternative Financing) ดยฉพาะหลงงินทุน
ประภททุน (Equity Financing) มีบทบาทมากขึๅน 

1) การสงสริม฿หຌ SME ทีไมีศักยภาพขຌาถึงการรวมทุน ิVenture 
Capital) 

2) การสนับสนุน฿หຌ SME ทีมีศักยภาพขຌาถึงตลาดทุน mai 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2:  
การสริมสรຌางขีดความสามารถ SME กลุมป้าหมาย 

กลยุทธ์ทีไ 2: การสงสริม฿หຌมีการรวมกลุมละการสรຌางครือขายทาง
ธุรกิจของ SME 

ป้าประสงค์ทีไ 2: SME สามารถขຌาสูหวงซอุปทานของ
ธุรกิจขนาด฿หญ   

การสนับสนุน฿หຌ SME ทีไมีศักยภาพสามารถขຌาเปป็นสวนหนึไงของ
หวงซอุปทานของธุรกิจขนาด฿หญ 
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แโ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ละนวทางการด านินการทีไกีไยวขຌองดยตรงกับกลุมผูຌประกอบการ
ทีไอยู฿นชวงฟืຕนตัว (Turn Around) 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1: การสงสริมละพัฒนา SME รายประดใน 
กลยุทธ์ทีไ 2: การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน 

ป้าประสงค์ทีไ 1: SME ขຌาถึงหลงสินชืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
การจัด฿หຌมีหลงงินทุนส าหรับ SME ทีไประสบปัญหาทางธุรกิจ฿หຌสามารถกลับมาด านินธุรกิจเดຌ 
• จัดหาหลงสินชืไออืไนทีไเม฿ชสถาบันการงินขຌามา฿หຌความชวยหลือ SME ทีไประสบปัญหา฿นการขຌาถึงหลงสินชืไอจากสถาบันการงิน

ตยังมีศักยภาพ฿นการด านินธุรกิจ 
• การ฿หຌค าปรึกษา นะน า ละวินิจฉัย พืไอสรຌางอกาสการอยูรอดทางธุรกิจ฿หຌ SME 



03/05/59 13 มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลงั * Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRI)   

มาตรการ ครงการ ละบริการสงสรมิ SME ของหนวยงานภาครัฐ 
แใ 

01 

04 

02 

05 

03 

06 

การงิน 

ผูຌประกอบการ 
พัฒนา การขงขัน 

นวัตกรรม 

ทคนลยี 

ตางประทศ 

ตลาด 

ทางภาษ ี

มาตรการ 
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มาตรการ ครงการ ละบริการสงสรมิ SME ของหนวยงานภาครัฐ:  
ิแี การสงสริมทางดຌานการงิน ิFinancial Measuresี 

แไ 

สินชืไอส าหรับผูຌประกอบการ฿หม/ สินชืไอดอกบีๅยตไ า/ สินชืไอ
ส าหรับคูคຌาภาครัฐละอกชน/ สินชืไอตามลักษณะธุรกิจ ชน หຌองถว 
ชาซืๅอรถยนต์ ผูຌผลิตละจ าหนายอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม฿น
ครอบครัวละหัตถกรรมเทย/ สินชืไอพืไอการพัฒนาทคนลยี 

สินชืไอ ดยสถาบันการงินของรัฐ 

การคๅ าประกันสินชืไอส าหรับรายยอย 
ิหาบรผงลอยี/ ผูຌประกอบกิจการ฿หม/ 
ผูຌประกอบการ OTOP ละวิสาหกิจชุมชน  

การคๅ าประกันสินชืไอ 

กองทุนรวมลงทุนส าหรับ SMEs – 
OTOP: งินกองทุน แเเ ลຌานบาท รวมลงทุน
รายละเมกิน 5 ลຌานบาท 

รวมลงทุน 

 งิ น ทุ น ส า ห รั บ  ริไ ม ตຌ น ธุ ร กิ จ /  งิ น
สนับสนุนคาตอบทนผูຌชีไยวชาญ พืไอวินิจฉัย
ปัญหาทางทคนิคละนวทางการพัฒนา
ธุรกิจ/ งินอุดหนุนพืไอการพัฒนานวัตกรรมท า
ตຌนบบตอยอดจากงานวิจัย/ งินอุดหนุนพืไอ
การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมระยะริไมตຌน
สูกระบวนการผลิตจริง  

การ฿หຌงินอุดหนุน 

01 
การงิน 
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แ5 

มาตรการ ครงการ ละบริการสงสรมิ SME ของหนวยงานภาครัฐ:  
ิโี การพัฒนาผูຌประกอบการ SME 

ศูนย์บมพาะวิสาหกิจ ิUBI) 
฿นมหาวิทยาลัย ็โ หง 

ศูนย์บมพาะ 
สริมสรຌางทัศนคติละประสบการณ์฿หຌ

นักรียน นักศึกษาละผูຌทีไสน฿จกีไยวกับการ
ประกอบธุรกิจ 

สรຌางรงจูง฿จ฿นการปຓนประกอบการ 

สริมสรຌางองค์ความรูຌละ
ทักษะ฿นดຌานตางโ ทีไจ าป็นตอการ
ป็นผูຌประกอบการ 

สริมสรຌางผูຌประกอบการ฿หม 
สริมสรຌางองค์ความรูຌพืๅนฐาน฿น

การประกอบธุรกิจ ผานสืไอออนเลน์ ่ 
หลักสูตร โแ หัวขຌอวิชา 

สริมสรຌางความรูຌผานสืไอออนเลน์ 

สงสริมการสรຌางธุรกิจดຌานทคนลยี฿หຌสามารถจัดท า
ผนธุรกิจเดຌ รวมถึงการอบรมพืๅนฐาน฿นการด านินธุรกิจดย
ผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน 

สริมสรຌางผูຌประกอบการ฿หมธุรกิจทคนลยี 

01 

02 

ผูຌประกอบการ 
พัฒนา 
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แๆ 

มาตรการ ครงการ ละบริการสงสรมิ SME ของหนวยงานภาครัฐ:  
ิใี การพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

 พัฒนาความรูຌละทักษะ฿นการบริหารจัดการ
ละกຌปัญหาอยางป็นระบบ  
 พัฒนาการผลิต฿หຌมีความสามารถ฿นการ
ข งขัน ขຌ าสู ร ะดับสากล  ิการ จาะตลาด
ตางประทศ ระดับมาตรฐานสากลี 
 ฿หຌความรูຌกผูຌสงออกดຌวยการฝຄกอบรม สัมมนา 
ดຌานการคຌา การสงออกระหวางประทศ 
 ฿หຌความรูຌ฿นรืไองคดีลຌมละลาย การฟ้นฟู การ
เกลกลีไยขຌอพิพาท 

พัฒนาประสิทธิภาพ฿นการด านินธุรกิจ 

 ฝຄกอบรมพืไอพัฒนาฝมือรงงาน฿หຌตรงตาม ความตຌองการของตลาด  
ดยมีศูนย์บริการ ฿นขตพืๅนทีไ แโ หงทัไวประทศ 

การพัฒนาศักยภาพรงงาน 

 บริการตรวจ ประมิน รับรองระบบ
มาตรฐานตางโ การ฿หຌความรูຌป็นทีไปรึกษา 
รวมทัๅงบริการทดสอบ สอบทียบมาตรฐาน 

มาตรฐาน 

การขงขัน 
03 
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แ็ 

มาตรการ ครงการ ละบริการสงสรมิ SME ของหนวยงานภาครัฐ:  
ิไี การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม 

 บมพาะธุรกิจทคนลยีสริมสรຌางผูຌประกอบการ รุน฿หม฿นการ฿ชຌ 
R&D อุทยานวิทยาศาสตร์หงประทศเทย ละอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ใ หง฿นภูมิภาค 

ศูนย์บมพาะธุรกิจทคนลย ี

 ชืไอมยงบุคลากรละผูຌชีไยวชาญ
ดຌานวิทยาศาสตร์ ฿นการท างาน R&D 
รวมกับภาคอกชน 

Talent Mobility 

 ฿หຌบริการทีไปรึกษาทางทคนลยี วินิจฉัย
ปัญหา ดຌานทคนิค อบรม฿หຌความรูຌ สาะหา
ทคนลยี ทีไหมาะสมกับ SME 

การสนับสนุนการพัฒนาทคนลยี 

04 

นวัตกรรม 

ทคนลยี 
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แ่ 

มาตรการ ครงการ ละบริการสงสรมิ SME ของหนวยงานภาครฐั:  

 ศูนย์สงออกบบบใดสรใจ ศูนย์บริการ FTA One Stop Service ส านักสงสริมการลงทุน฿นตางประทศ ็ หง พัฒนาชืไอมยง
อุตสาหกรรม ิครงการ Buildี พัฒนาชืไอมยง Supplier Chain ระหวาง SME กับบริษัทขนาด฿หญ 

ศูนย์บริการพืไอการคຌาระหวางประทศ  
ิ5ี การสงสริมการตลาดละการลงทุน฿นตางประทศ 

(6) มาตรการละสิทธิประยชน์ทางภาษีละการลงทุน 

 ประกาศคณะกรรมการสงสริมการลงทุน รืไอง 
• นยบายละหลักกณฑ์การสงสริมการลงทุน  
• นยบายสงสริมการลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจ
พิศษ 
• มาตรการพิไมขีดความสามารถของผูຌประกอบการ 
SME  

สิทธิประยชน์พืไอสงสริมการลงทุน 

 อัตราภาษี 
• ก าเรสุทธิ เ – ใ00,000 บาท เดຌรับการยกวຌน  
• ก าเรสุทธิ ใ00,000 – ใ,000,000 บาท อัตราภาษี แ5ั  
• ก าเรสุทธิ ใุเเเุเเแ บาทป็นตຌนเป อัตราภาษี โเั  

 การยกวຌนงินเดຌนิติบุคคลส าหรับคา฿ชຌจายดຌานการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม 
ใ ทา 
 มาตรการภาษีพืไอสนับสนุนการทองทีไยวละจัดอบรม สัมมนาภาย฿นประทศ  
• ยกวຌนภาษีงินเดຌ฿หຌกนิติบุคคลส าหรับงินเดຌ ป็นจ านวนรຌอยละ แเเ 

 มาตรการภาษีศุลกากรพืไอพิไมประสิทธิภาพการผลิต  
• ปรับลดอากรขาขຌาลงหลือรຌอยละ แเ พืไอลดภาระตຌนทุนการผลิต฿หຌกับผูຌประกอบการ
ทีไ฿ชຌ สินคຌา฿นกลุมครืไองจักร ครืไองมือ ละวัสดุอุปกรณ์ ทีไป็นสวนประกอบของครืไองจักร  

มาตรการภาษี  

05 

06 

ตางประทศ 

ตลาด 

ทางภาษ ี

มาตรการ 
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มาตรการของรัฐบาลปัจจุบันทีไกีไยวกับ SME 
แ้ 

5 4 

3 2 1 

ทีไมา: การถลงนยบายของรัฐบาลรอบ แ ปดຌานศรษฐกิจ ดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วันพุธทีไ โใ ธันวาคม โ55่ ณ ตึกสันติเมตรี ท านียบรัฐบาล 

6 
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มาตรการการงินการคลงัพืไอสงสริมผูຌประกอบการ SME ฿นระยะรงดวน 
โเ 

ครงการสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ าพืไอปຓน
งินทุนหมุนวียน 

ครงการคๅ าประกัน
สินชืไอ PGS 5 
ิปรับปรุง฿หมี 

มาตรการสนับสนุน 
SMEs ผานการรวม

ลงทุน 

มาตรการปรับลด
อัตราภาษีงินเดຌนิติ
บุคคลส าหรับ SME 

มาตรการภาษีพืไอ
สงสริมผูຌประกอบการ 

SME ฿หม 

1 

2 

3 4 

5 

฿หຌ ธ.ออมสิน฿หຌสินชืไอดอกบีๅยตไ าก ธพ. ละ SFIs พืไอน าเปชวยหลือ
ผูຌประกอบการ SME ดຌวยการปลอยสินชืไอ฿หม฿นอัตรารຌอยละ ไ ตอป ระยะวลา
฿หຌสินชืไอเมกิน ็ ป วงงิน แ สนลຌานบาท 

ปรับปรุงคุณสมบัติผูຌขอคๅ าประกัน วงงินคๅ าประกัน การ
รับภาระคาธรรมนียมของภาครัฐ การจายคาประกัน
ชดชยของ บสย. ละการชดชยจากรัฐบาล 

ธ.ออมสิน รวมกับ ธพว. ละ ธ.กรุงเทย จัดตัๅงกองทุนรวมลงทุน
หงละ 2,000 ลຌานบาท พืไอรวมลงทุน฿นสวนของทุนกับ SME 
กลุมป้าหมาย เดຌก SME ระยะริไมตຌนทีไมีศักยภาพสูง หรือกลุมทีไมี
ประยชน์ตอการขยายตัวทางศรษฐกิจ หรือป็น supplier ของ
ธุรกิจภาครัฐละอกชนราย฿หญ หรือป็นสมาชิกของสภาหอการคຌา
หงประทศเทยหรือหนวยงานภาครัฐ 

ลดอั ต ร าภาษี  งิ น เดຌ นิ ติ บุ คคลส าหรั บ
ผูຌประกอบการ SME ทีไมีก าเรสุทธิตัๅงต 
ใเเุเเแ บาทขึๅนเป จากดิมรຌอยละ แ5 
ละ โเ ของก าเรสุทธิ ป็นรຌอยละ แเ ป็น
วลา โ รอบระยะวลาบัญชีตอนืไองกัน 

ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลระหวาง แ ต.ค. โ55่ - 
ใแ ธ.ค. โ55้ ป็นวลา 5 รอบระยะวลาบัญชี
ตอนืไองกัน ฿หຌกับผูຌประกอบการ SME ฿น
อุตสาหกรรมป้าหมายทีไมีศักยภาพ฿นการขับคลืไอน
ศรษฐกิจ ละมีคุณสมบัติป็นเปตามงืไอนเข 

มติ ครม. วันทีไ ่ ก.ย. โ55่ ทีไมา: กระทรวงการคลัง 

1 
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ความคืบหนຌามาตรการการงินการคลังพืไอสงสริมผูຌประกอบการ SME ฿นระยะรงดวน 
โแ 

 ธ.ออมสินเดຌซักซຌอมความขຌา฿จกับ ธพ. ละ SFIs ลຌว 
ดยมี ธพ. ขຌารวม 14 หง ละ SFIs 4 หง 
 ยอดอนุมัติสินชืไอลຌวจ านวน 68,665 ลຌานบาท ฿หຌกับ 
SMEs จ านวน 8,036 ราย 

ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า 

พืไอปຓนงินทุนหมุนวียน 

 บสย. เดຌจัดท า MOU กับ ธพ. ละ SFIs ทีไ฿หຌสินชืไอก 
SME จ านวน 19 หง 
 ปัจจุบัน ยอดอนุมัติคๅ าประกันสินชืไอลຌวจ านวน 
36,912 ลຌานบาท จ านวน 8,093 ราย 

ครงการคๅ าประกันสินชืไอ PGS 5 

 ปัจจุบัน กองทุนมีผูຌรวมลงทุน 3 ราย เดຌก ธพว. วงงิน 
490 ลຌานบาท บริษัท เทยอช คปปຂตอล จ ากัด วงงิน 
10 ลຌานบาท ละ ธ.ออมสินวงงิน 10 ลຌานบาท 

มาตรการสนับสนุน SMEs  

ผานการรวมลงทุน 

 ครม. หในชอบพระราชกฤษฎีกาลຌว ปัจจุบันอยู
ระหวางการประกาศลงราชกิจจานุบกษาพืไอ฿หຌมีผลบังคับ
฿ชຌตอเป 

มาตรการปรับลดอัตราภาษีงิน 

เดຌนิติบุคคลส าหรับ SME 

 ครม. เดຌ฿หຌความหในชอบรางกฎหมายลຌว ละอยูระหวางการพิจารณาตรวจรางดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กลุมอุตสาหกรรมป้าหมาย บงออกป็น 10 กลุม฿หญ เดຌก ิแี อุตสาหกรรมอาหารละการกษตร ิโี อุตสาหกรรมพืไอประหยัด
พลังงาน  ผลิตพลังงานทดทน  ละพลังงานสะอาด ิใี อุตสาหกรรมทคนลยีชีวภาพ ิไี อุตสาหกรรมการพทย์ละสาธารณสุข 
ิ5ี อุตสาหกรรมการทองทีไยว อุตสาหกรรมบริการ  ละอุตสาหกรรมศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ิๆี อุตสาหกรรมวัสดุกຌาวหนຌา ิ็ี 
อุตสาหกรรมสิไงทอ  ครืไองนุงหม  ละครืไองประดับ ิ่ี อุตสาหกรรมยานยนต์ละชิๅนสวน ิ้ี อุตสาหกรรมอิลใกทรอนิกส์  
คอมพิวตอร์  ซอฟต์วร์  ละบริการสารสนทศ ิแเี อุตสาหกรรมฐานการวิจัย  พัฒนาละนวัตกรรม  หรืออุตสาหกรรม฿หม 

มาตรการภาษีพืไอสงสริมผูຌประกอบการ SME ฿หม 

1 2 

3 4 

5 

1 
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ครงการประชารัฐ: การท างานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาค
ประชาสังคม 

โโ 

Grass Root Regional Neighborhood Global 

ชืไอมทຌองถิไนสูลก 
การผนึกนนทางสังคม 

•Sufficiency 
•Community Building 
•Cultural Identity 
•Family Value 

การยกระดับขีดความสามารถ฿น
การขงขันของประทศ 

•Efficiency 
•Cost Effective 
•Productivity 
•Innovation 

การขับคลืไอนตามยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ 

• การสรຌางความขຌมขใงเปพรຌอมกัน ิStronger Togetherี ทัๅง฿นดຌานความมัไนคง ดຌานศรษฐกิจละสังคม ดຌานความยุติธรรม ดຌานความสัมพันธ์ระหวาง
ประทศ ละดຌานการสรຌางวินัย฿หຌคน฿นชาติ ื  สนับสนุนการจัดท าระบบบัญชีดียวของ SMEsละการจัดท าบัญชีครัวรือนของประชาชน ดยมุงยัง
กลุมป้าหมายผูຌประกอบการ กษตรกร ละประชาชน  

• มาตรการสงสริมความป็นอยีระดับหมูบຌานของประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย สินชืไอวงงินเมกิน ๆเุเเเ ลຌานบาท 
• มาตรการสงสริมความป็นอยูระดับต าบล ิต าบลละ 5 ลຌานบาที 
• มาตรการกระตุຌนการลงทุนขนาดลใกของรัฐบาลทัไวประทศ 

2 
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การสรຌางอุตสาหกรรม฿หม฿หຌกับประทศดຌวยนยบาย Double S-Curve 
โใ 

3 

 ยานยนต์สมัย฿หม 
 อิลใกทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 การทองทีไยวกลุมรายเดຌดีละการ
ทองทีไยวชิงสุขภาพ 
 กษตรละทคนลยีชีวภาพ 
 การปรรูปอาหาร 

 หุนยนต์ 
 การบินละลจิสติกส์ 
 ชืๅอพลิงชีวภาพละคมีชีวภาพ 
 ดิจิตอล 
 การพทย์ครบวงจร 

คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ 
มืไอวันทีไ 17 พฤศจิกายน 2558** 

กลเกการผลักดัน 
คัดลือกละจรจากับผูຌลงทุนรายส าคัญ 

ดยคณะอนุกรรมการรงรัดการลงทุน 

อุตสาหกรรมป้าหมาย ภาย฿ตຌ 
พ.ร.บ. ขตศรษฐกิจพิศษ 

น าสนอผลการจรจา฿หຌกับ 

คณะกรรมการนยบายขตศรษฐกิจพิศษ 

พืไอการพิจารณาอนุมัติตอเป 

** ขຌอสนอ 10 อุตสาหกรรมป้าหมาย: กลเกขับคลืไอน
ศรษฐกิจพืไออนาคต 
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การสรຌางอุตสาหกรรม฿หม 10 ดຌาน ฿หຌกับประทศดຌวยนยบาย Double S-Curve 
โไ 

ผูຌลงทุนรายส าคัญทีไผานการคัดลือก – จรจา ละผานการอนุมัติจาก กนพ. 
จะเดຌรับสิทธิประยชน์สงสริมการลงทุนพิไมติมนอกหนือจากสิทธิทีไจะเดຌรับจาก BOI** 

มาตรการ รายละอียด 

การงิน  จัดตัๅงกองทุนพืไอสงสริมการลงทุน฿นอุตสาหกรรมป้าหมาย พืไอสนับสนุนการลงทุนภาคอกชน ดย฿หຌงิน
สนับสนุน ิGrant) ชดชยดอกบีๅยงินกูຌยืม ิLoan) หรือพืไอปຓนทุนส าหรับผูຌลงทุนภาคอกชนทีไมีการลงทุนสอดคลຌอง
กับหลักกณฑ์ทีไก าหนด รวมทัๅงสนับสนุนการวิจัยละพัฒนาละการ฿หຌงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาพืไอสรຌางบุคลากร
ทีไมีคุณภาพ 

การคลัง  ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคลปຓน 10 หรือ 15 ป ิพิไมติมจาก BOI ทีไ฿หຌ 8 ปี 
 ยกวຌนหรือลดหยอนภาษีรายเดຌบุคคลธรรมดา ฿หຌกับผูຌชียวชาญ/ผุຌลงทุน/ผูຌบริหารระดับสูง 
 ปรับอัตราภาษีศุลกากรชิๅนสวน วัตถุดิบ ละส ารใจรูป พืไอขจัดความลักลัไน 

อืไน โ  ฿หຌถือหุຌนกินรຌอยละ 50 เดຌ ดยฉพาะกิจการวิจัยละพัฒนา 
 ฿หຌตางชาติถือครองทีไดินเดຌ 99 ป 
 สนับสนุนการอ านวยความสะดวก฿นการขຌาประทศ ละการท างาน฿นประทศส าหรับผูຌชีไยวชาญ ผูຌบริหาร ละ
นักลงทุนตางชาติ฿นครงการทีไเดຌรับการสงสริม 

** ตาม ขຌอสนอ 10 อุตสาหกรรมป้าหมาย : กลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนาคต ทีไคณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบลຌว มืไอวันทีไ 17 พฤศจิกายน 2558 

3 
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นยบาย Super Cluster 
โ5 

4 

คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ มืไอวันทีไ 22 กันยายน 2558 รืไอง นยบายขตพัฒนาศรษฐกิจ฿นรูปบบคลัสตอร์ 
  พืไอสรຌางความขຌมขใงของ Value Chain ละน าเปสูการสรຌางฐานอุตสาหกรรมหงอนาคต 

  พืไอสริมสรຌางศักยภาพดຌานการลงทุนของประทศเทย พืไอดึงดูดการลงทุนทีไมีคุณคาทัๅงจากนักลงทุนรายดิมละราย฿หม 
 พืไอกระจายความจริญเปสูภูมิภาคละทຌองถิไน ตลอดจนสรຌางอกาสทางธุรกิจ฿หຌกับ SME 

1. Super Cluster 

 ยานยนต์ละชิๅนสวน 
 ครืไอง฿ชຌเฟฟ้า อิลใกทรอนิกส์ ละอุปกรณ์ทรคมนาคม 
 ปຂตรคมี ละคมีภัณฑ์ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
 ดิจิทอล 

พืๅนทีไป้าหมาย : นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะชิงทรา 
ชลบุรี ระยอง ชียง฿หม ภูกใต 

2. Cluster ป้าหมายอืไน โ 
 กษตรปรรูป 

ภาคหนือ ิปรรูปผักผลเมຌ ผลิตภัณฑ์สมุนเพรี 
ภาคอีสาน ิปศุสัตว์ มันส าปะหลัง อຌอย ขຌาวพดี 
ภาคกลางตอนลาง ิอຌอย สับปะรด ยางี 
ภาคตะวันออก ิปรรูปผลเมຌ ยางี 
ภาค฿ตຌ ิปาล์ม อาหารทะลปรรูป ยางี 

 สิไงทอละครืไองนุงหม 
ฝัດงตะวันตก ชืไอมยงกับหลงผลิต฿นมียนมาร์ 
ฝัດงตะวันออก ชืไอมยงกับหลงผลิต฿นกัมพูชา 
กรุงทพฯ ปຓนศูนย์กลางดຌาน Design, Sourcing, Trading 

คลัสตอร์ส าหรับกิจการทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง 
ละอุตสาหกรรมหงอนาคต  

สิทธิประยชน์ส าหรับ 
Super Cluster ละ

อุตสาหกรรมหงอนาคต 

สิทธิประยชน์
ส าหรับกิจการ
สนับสนุนการ
พัฒนาคลัส

ตอร์ 

สิทธิประยชน์
ส าหรับคลัส
ตอร์อืไน โ 

• ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคล ่ ป ื ลดหยอนรຌอยละ 5เ พิไมติมอีก 5 ป 
• กิจการพืไออนาคตทีไมีความส าคัญสูง กค.จะพิจารณายกวຌนภาษีงินเดຌนิตบิุคคลสงูสดุ 

แเ – แ5 ป 
•พิจารณา฿หຌถิไนทีไอยูถาวร ิPermanent Residence) ส าหรับผูຌชีไยวชาญชัๅนน าระดับ

นานาชาติ 
• อนุญาต฿หຌตางชาติถือกรรมสทิธ์ิทีไดินพืไอประกอบกิจการทีไเดຌรบัการสงสรมิเดຌ 

• ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคล ใ-่ ป 
ื ลดหยอนรຌอยละ 5เ พิไมติม
อีก 5 ป 
• ยกวຌนอากรขาขຌาครืไองจักร 

ชน ครงสรຌางพืๅนฐาน 
ละกลุมอุตสาหกรรม
ผลิตทีไมีความส าคัญสูง 
ชน อุตสาหกรรมตຌนนๅ า 
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สิทธิประยชน์ภาย฿ตຌนยบาย Super Cluster 
โๆ 

สิทธิประยชน์ Super Cluster คลัสตอร์ป้าหมายอืไน โ 

Tax BOI 

 ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคล 8 ป ละลดหยอน 50% พิไมติมอีก 5 ป 
 ยกวຌนอากรขาขຌาครืไองจักร 
กระทรวงการคลัง 
 กิจการพืไออนาคตทีไมีความส าคัญสูง จะพิจารณายกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคล 
10-15 ป 
 ยกวຌนภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา ส าหรับผูຌชีไยวชาญชัๅนน าระดับนานาชาติทีไ
ท างาน฿นพืๅนทีไทีไก าหนดทัๅงคนเทยละตางชาติ 

 ยกวຌนภาษีงินเดຌนิติบุคคล 3 – 8 ป ละ
ลดหยอน 50% พิไมติมอีก 5 ป 
 ยกวຌนอากรขาขຌาครืไองจักร 

Non - Tax  อนุญาต฿หຌตางชาติถือกรรมสิทธิ์ทีไดินพืไอประกอบกิจการทีไเดຌรับการสงสริม 

 จะพิจารณา฿หຌถิไนทีไอยูถาวร ิPermanent Residence) ส าหรับผูຌชีไยวชาญ
ชัๅนน าระดับนานาชาติ 

หมือนกัน 

งืไอนเขการขอรับการสงสริมการลงทุนของสิทธิประยชน์฿นรูปบบคลัสตอร์ 
 ตຌองมีความรวมมือกับสถานศึกษา/ สถาบันวิจัย/ Center of Excellence ทีไอยู฿นคลัสตอร์ พืไอพัฒนาบุคลากรละยกระดับทคนลยี ชน ความรวมมือ
฿นครงการ Talent Mobility/ Work-integrated Learning/ สหกิจศึกษา/ ทวิภาคี ความรวมมือพืไอพัฒนาบุคลากรหรือทคทคนลยี ตามทีไเดຌรับความ
หในชอบจากคณะกรรมการสงสริมการลงทุน 

 ตຌองยืไนขอรับการสงสริมภาย฿นป 2559 ละตຌองมีรายเดຌครัๅงรกภาย฿นป 2560 พืไอรงรัด฿หຌกิดการลงทุนดยรใว 

*คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ รืไอง นยบายขตพัฒนาศรษฐกิจ฿นรูปบบคลัสตอร์ มืไอวันทีไ 22 กันยายน 2558 
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กองทุนพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันส าหรับกลุมอุตสาหกรรมปา้หมาย 
โ็ 

 วัตถุประสงค์ของกองทุน: ป็นครืไองมือสนับสนุน฿หຌกิดการลงทุน฿นอุตสาหกรรมป้าหมายตามทีไรัฐบาลก าหนด ละป็นกลเกทีไส าคัญ
฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ ิGrowth Engineี ชน ท า฿หຌกิดการจຌางงาน ดยฉพาะรงงานทีไมีทักษะละความชีไยวชาญ฿นตละ
อุตสาหกรรมป้าหมาย สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับศรษฐกิจ กิดการถายทอดทคนลยีละการวิจัยพัฒนาขัๅนสูง ดยสงสริมการลงทุน฿น
อุตสาหกรรมป้าหมาย แเ ประภทอุตสาหกรรม  

 ยานยนต์สมัย฿หม 
 อิลใกทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 การทองทีไยวกลุมรายเดຌดีละการทองทีไยวชิงสุขภาพ 
 กษตรละทคนลยีชีวภาพ 
 การปรรูปอาหาร 

 หุนยนต์ 
 การบินละลจิสติกส์ 
 ชืๅอพลิงชีวภาพละคมีชีวภาพ 
 ดิจิตอล 
 การพทย์ครบวงจร 

 รูปบบการสนับสนุน: กองทุนเดຌรับการจัดสรรงินจ านวน แเุเเเ ลຌานบาท/ ปพืไอการสนับสนุน 

ิแี คา฿ชຌจาย฿นการลงทุน การท าวิจัย การพัฒนา การสงสริมนวัตกรรม ละการพัฒนาบคุลากรฉพาะดຌาน 

ิโี ชดชยดอกบีๅยส าหรับงินกูຌของสถาบนัการงิน ิการพิจารณาป็นเปตามงืไอนเขของคณะกรรมการนยบายพิไมขดีความสามารถ฿นการขงขนั
ส าหรับกลุมอุตสาหกรรมป้าหมาย ซึไงจัดตัๅงตาม พรบ.ฯ ทีไมีนายกรัฐมนตรีป็นประธาน  
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กองทุนพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันส าหรบักลุมอุตสาหกรรมป้าหมาย 
โ่ 

กลเกของคณะกรรมการภาย฿ตຌ พ.ร.บ. กองทุนฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ
สงสริมการลงทุน ิBOI) 

คณะกรรมการนยบายพิไมขีดความสามารถ 
฿นการขงขันส าหรับกลุมอุตสาหกรรมป้าหมาย 
ินายกรัฐมนตรีปຓนประธาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปຓน

ลขานุการ มีภาคอกชน เดຌก สภาหอการคຌาฯ สภาอุตสาหกรรมฯี 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ิปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปຓนประธานี 

 

กองทุนจ านวน 10,000 ลຌานบาท 

 พิจารณาละรับกองกิจการ
วามีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไ
ส านักงานคณะกรรมการสงสริม
การลงทุน BOI ก าหนด฿หຌเดຌรับ
สิทธิประยชน์ 

 พิจารณาละอนุมัติกิจการ฿หຌเดຌรับงินสนับสนุนจากกองทุนละ
สิทธิประยชน์อืไน โ ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไ
คณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด 

 มืไอคณะกรรมการนยบายฯ หในชอบ฿นการ฿หຌสิทธิประยชน์
พิไมติมลຌว ก าหนด฿หຌ สกท. ท าหนຌาทีไ฿นการติดตาม ตรวจสอบ 
ละรับรองการลงทุนดังกลาว฿นการเดຌรับงินสนับสนุนตามทีไ
คณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด พรຌอมทัๅงประมินผลการงานของ
กิจการ 

 อนุมัติการจายงิน฿หຌกผูຌประกอบกิจการ฿น
อุตสาหกรรมตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข
ของคณะกรรมการนยบายฯ 

 ตรวจสอบผลการด านินงานของกิจการทีไเดຌรับ
อนุมัติ฿หຌเดຌรับงินสนับสนุนละประมินผลการ
ด านินงานของกองทุน 

 เดຌรับงินจัดสรรจากรัฐ฿หຌครบจ านวน 10,000 
ลຌานบาททุกป 

1. การคัดกรอง 2. การพิจารณา 3. การบริหารกองทุนละสนับสนุน 
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การยกระดับการอ านวยความสะดวก฿หຌกับภาคธุรกิจ ละนักลงทุนจากตางประทศ 
(Ease of Doing Business) 

โ้ 

ดຌาน มาตรการทีได านินการ 

1. ดຌานการริไมตຌนธุรกิจ  ลดระยะวลาการอนุมัติขຌอบังคับจากท างานจาก 21 วัน หลือ 18 วัน 

 พัฒนาการจดทะบียนธุรกิจผานระบบออนเลน์ 

2. ดຌานการขออนุญาตกอสรຌาง  ลดระยะวลาการขออนุญาตกอสรຌางอาคาร จาก 113 วัน หลือ 83 วัน 

 ลดระยะวลาการติดตัๅงประปาขนาดมาตรวัดนๅ าเมกิน 1 นิๅว จาก 5 วัน หลือ 3 วัน 

 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระบียบ฿นการกอสรຌางอาคาร ชน พ .ร.บ. ควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522 ฿หຌมีความชัดจน
กีไยวกับการคุຌมครองประชาชนจากการกอสรຌางทีไผิดพลาด ปรับปรุงกฏหมาย฿หຌสามารถปรับตัว฿หຌทันกับการ
ปลีไยนปลงทางศรษฐกิจละทคนลยี 

3. ดຌานการขอ฿ชຌเฟฟ้า  ลดระยะวลา฿นการรับค ารຌองขอติดตัๅงเฟฟ้าละการชืไอมตอเฟฟ้าภายนอกจาก 35 วัน หลือ 32 วัน 

 ศึกษาละพัฒนาระบบทีไสรຌางความนาชืไอถือของการจายเฟฟ้า ชน ระยะวลาทีไเฟดับ ความถีไทีไกิดเฟฟ้าดับ 

4. ดຌานการจดทะบียนทรัพย์สิน  ปรับปรุงระบบคุณภาพการจัดการทีไดิน ชน ความนาชืไอถือของขຌอมูล฿นอกสารทีไดิน การปຂดผยขຌอมูล
กีไยวกับทีไดินตอสาธารณะ ความครอบคลุมของระบบผนทีไดินพืไอคุຌมครองสิทธิ฿นทรัพย์สินวิธีการกຌปัญหาขຌอ
พิพาท฿นทีไดิน 

 ศึกษาความปຓนเปเดຌ฿นการลดคาธรรมนียมการจดทะบียนทรัพย์สิน 

 พัฒนาระบบผนทีไทีไดิน฿หຌปຓนระบบดียวกันทัไวประทศ 
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การยกระดับการอ านวยความสะดวก฿หຌกับภาคธุรกิจ ละนักลงทุนจากตางประทศ 
(Ease of Doing Business) 

ใเ 

ดຌาน มาตรการทีได านินการ 

5. ดຌานการเดຌรับสินชืไอ  รงรัดพิจารณาออกประกาศก าหนดนวทางการ฿หຌบริการคะนนครดิตกสถาบันการงินดยคณะกรรมการคุຌมครอง
ขຌอมูลครดิต 

 ออกประกาศก าหนด฿หຌผูຌคຌาปลีกละบริษัทผูຌ฿หຌบริการสาธารณูปภคปຓนสถาบันการงินตามกฎหมายวาดຌวยการ
ประกอบขຌอมูลครดิต พืไอ฿หຌจัดกใบละผยพรขຌอมูลผูຌคຌาปลีกละขຌอมูลจากบริษัทผูຌ฿หຌบริการสาธารณูปภคเดຌ 

 รงรัดการออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ .ศ. ….. พืไอสรຌางระบบการบังคับหลักประกันทีไมีประสิทธิภาพ
ละพืไอประยชน์฿นการขอละ฿หຌสินชืไอ 

6. ดຌานการคุຌมครองผูຌลงทุน  กຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌองพืไอพิไมความขใงกรง฿นสิทธิของผูຌถือหุຌน  อาทิ ประมวลกฏหมายพงละพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

 ศึกษาความปຓนเปเดຌ฿นการกຌเขประมวลพงละพาณิชย์ พืไอสรຌางความขใงกรงของครงสรຌางการบริหารจัดการ
บริษัททีไดีละความปรง฿ส฿นการบริหารจัดการบริษัท 

7. ดຌานการช าระภาษี  ก าหนดมาตรการจูง฿จ฿หຌนายจຌางยืไนงินสมทบประกันสังคมผานระบบออนเลน์มากกวารຌอยละ 50 

 ปรับบบฟอร์มหรือลดจ านวนอกสารทีไตຌอง฿ชຌ฿นการช าระภาษีพืไอลดระยะวลา฿นการตรียมอกสารของ
ผูຌประกอบการ 

 ปรับปรุงกระบวนการตรียมการกอนการยืไนภาษี 
 พัฒนากระบวนการหลังการยืไนภาษี 
 ปรับปรุงระบบการรายงานงบการงินระหวางกระทรวงการคลังละกระทรวงพาณิชย์฿หຌปຓนระบบดียวกัน พืไอลด

อกสารประกอบของผูຌประกอบการ฿นการช าระภาษี 

6 
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การยกระดับการอ านวยความสะดวก฿หຌกับภาคธุรกิจ ละนักลงทุนจากตางประทศ 
(Ease of Doing Business) 

ใแ 

ดຌาน มาตรการทีได านินการ 

8. ดຌานการคຌาระหวางประทศ  ลดระยะวลาการจัดการ ณ ทารือ฿นการน าขຌา จาก 2 วัน หลือ 1 วัน ละการสงออก จาก 3 วัน หลือ 1 

วัน 

 ผลักดันละสนับสนุน฿หຌกิดการชืไอมยงการติดตอธุรกรรมทางการคຌาของภาคอกชน฿นรูปบบ
อิลใกทรอนิกส์ (B to B) 

 รงรัด฿หຌสวนราชการทีไมีหนຌาทีไ฿นการออก฿บอนุญาต/ ฿บรับรอง จัดท าระบบการชืไอมยงการยืไนขຌอมูล
กีไยวกับการน าขຌา-สงออกผานระบบ National Single Window: NSW (B to G) พืไอ฿หຌสามารถชืไอมยง
ขຌอมูล฿นระบบ NSW เดຌอยางตใมรูปบบ 

9. ดຌานการบังคับ฿หຌปຓนเปตาม
ขຌอตกลง 

 ลดระยะวลา฿นการบังคับคดี อาทิ การกຌเขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพง ดย฿หຌจຌาพนักงาน
บังคับคดีขายทอดตลาดหลักทรัพย์เดຌดยเมตຌองอนุญาตศาลกอนทุกคราวเป 

 พัฒนาคุณภาพของระบบการพิจารณาคดี ชน การยืไนฟ้อง การบริหารงานคดีทางอิลใกทรอนิกส์ 

10. ดຌานการกຌปัญหาการลຌมละลาย  พัฒนากระบวนการลຌมละลาย ชน สิทธิของลูกหนีๅละจຌาหนีๅ฿นการริไมด านินการช าระบัญชี การบริหาร
ทรัพย์สินของลูกหนีๅ การ฿หຌสินชืไอภายหลังกระบวนการลຌมละลาย กระบวนการอนุมัติส าหรับการปรับ
ครงสรຌางหนีๅ สิทธิของจຌาหนีๅ฿นการขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการลຌมละลาย ปຓนตຌน 

 ศึกษาละพิจารณากຌเขพระราชบัญญัติลຌมละลาย พ.ศ. 2483 พืไอลดระยะวลาการเดຌรับช าระของจຌาหนีๅ 
 พัฒนาระบบลຌมละลายอิลใกทรอนิกส์ 

6 
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การพัฒนาระบบบูรณาการภาครัฐพืไอภาคธุรกิจ ิBiz Portalี ภาย฿ตຌครงการ 
Ease of Doing Business 2016 

ใโ 

ดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ิก.พ.ร.ี ื กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
ื สนง. ประกันสังคม ื กรมสวัสดิการละ
คุຌมครองรงงาน ื ส านักงานรัฐบาล
อิลคทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี 

ดิม การริไมตຌนธุรกิจ 
ไ ขัๅนตอน฿ชຌวลา 

โ็.5 วัน 

ปัจจุบัน ไ ขัๅนตอน 
ลดวลาหลือ ๆ.5 

วัน 

อนาคต ิแ มิ.ย. 
โ55้ี แ ขัๅนตอน ฿ชຌ

วลา แ วัน 

รองรับการขออนุญาตกอสรຌาง ื ติดตัๅง
ประปา ทรศัพท์ ละระบบเฟฟ้า 

6 
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ปัญหาละอุปสรรคของ SME เทย 
ใใ 
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การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไอยู฿นชวงฟืຕนตัว (Turn Around) 
ใไ 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียง 
หนือ 

฿ตຌละ
ออก 

หนือ 

ธุรกิจการผลิต 8.70 40.00 10.00 25.00 14.29 
ขัๅนเริไมต้นธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ขัๅนเติบโต 4.35 0.00 10.00 13.64 0.00 
ขัๅนปรับเปลีไยน

ธุรกิจ 4.35 40.00 0.00 11.36 14.29 
ธุรกิจคຌาสง 4.35 20.00 10.00 6.82 0.00 

ขัๅนเริไมต้นธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ขัๅนเติบโต 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 

ขัๅนปรับเปลีไยน
ธุรกิจ 4.35 20.00 10.00 4.55 0.00 

ธุรกิจคຌาปลีก 13.04 0.00 40.00 6.82 14.29 
ขัๅนเริไมต้นธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ขัๅนเติบโต 8.70 0.00 0.00 2.27 0.00 
ขัๅนปรับเปลีไยน

ธุรกิจ 4.35 0.00 40.00 4.55 14.29 
ธุรกิจบริการ 73.91 40.00 40.00 61.36 71.43 

ขัๅนเริไมต้นธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ขัๅนเติบโต 0.00 0.00 10.00 13.64 14.29 

ขัๅนปรับเปลีไยน
ธุรกิจ 73.91 40.00 30.00 47.73 57.14 
รวม 100 100 100 100 100 

รูปบบการด านินธุรกิจละระยะการติบตของธุรกิจบงตามภูมิภาค 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียง 
หนือ 

฿ตຌละออก หนือ 

คย 8.70 0.00 10.00 2.27 42.86 

เมคย 91.30 100.00 90.00 97.73 57.14 

ทราบขຌอมูล 17.39 0.00 20.00 2.27 14.29 

เมทราบขຌอมูล 73.91 100.00 70.00 95.45 42.86 

รวม 100 100 100 100 100 

การขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐบงตามภูมิภาค 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ดຌานของครงการหรือการสนับสนุนจากทางภาครัฐทีไคยขຌารวม 

1 

2 

3 
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การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไอยู฿นชวงฟืຕนตัว (Turn Around) 
ใ5 

0%

20%

40%

60% สาหตุทีไท า฿หຌธุรกิจประสบภาวะขาดทุน 
1 

2 

3 

0%

20%

40%

60% นวทางการกຌเขปัญหาทีไประสบอยู 
1 2 

3 

การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

จุดขใง จุดออน 

อกาส อุปสรรค 

1 

2 

2 

1 

3 3 

1 

2 

3 

1 

2 3 
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การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไอยู฿นชวงฟืຕนตัว (Turn Around) 
ใๆ 

การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน ิANOVA) 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 

ของผูຌประกอบการ SME 

ดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
สถานะทางธุรกิจ 

1.ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ 
2.ขัๅนติบต 
3.ขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ 

1. คุณลักษณะของสินคຌา  
2. รูปบบของการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ 
3. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ  
4. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของ
ผูຌประกอบการ 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

ปัญหา/อุปสรรคทีไกิดจาก
กฎหมายหรือระบียบของ

ภาครัฐ 

1.เมป็นปัญหา 
2.ป็นปัญหา 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

1. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาด
ของสินคຌา 
2. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ 
3. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของ
ผูຌประกอบการ 

การปຓนสมาชิก 
องค์กรอกชน 

1.เมป็นสมาชิก 
2.ป็นสมาชิก 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

1. รูปบบของการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ 
2. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ 

มีผลตอ 

ทัศนคติ 

มีผลตอ 

ทัศนคติ 

มีผลตอ 

ทัศนคติ 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของ 
ผูຌประกอบการ SME (รียงจากมากเปนຌอย) 

คุณลักษณะของสินคຌา** 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ 
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ 
หลงงินทุนของผูຌประกอบการ 
รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ 
ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ 
สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ 

** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความเชืไอมัไนร้อยละ 95 
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ป้าหมาย฿นการระดมความคิดหใน 

ใ็ 

1. ขຌอมูลทัไวเปของธุรกิจ 

2. สถานการณ์ภาย฿นของธุรกิจ ละสถานการณ์ภายนอกทีไ
กระทบตอการด านินธุรกิจ 

3. ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ 

4. รูปบบการสนับสนุนจากภาครัฐทีไตຌองการ 

5. ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 

ใ็ 
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ประดในพิจารณา฿นการประมินสถานการณ์ภาย฿นละภายนอกทีไสงผลกระทบตอ
การด านินธุรกิจ 

ใ่ 

อุปสรรค 
 ลูกคຌา / คูขง 
 สภาพศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม 
 ทคนลยี 
 สถานการณ์ทางการมือง นยบายภาครัฐ 
กฎหมายตาง โ 

อกาส 
 ลูกคຌา / คูขง 
 สภาพศรษฐกิจ 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม 
 ทคนลยี 
 สถานการณ์ทางการมือง นยบายภาครัฐ 
กฎหมายตาง โ 

จุดออน 
 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ 
 ครงสรຌางองค์กร 
 ระบบการท างาน 
 บุคลากร 
 รูปบบการบริหารจัดการ 
 วัฒนธรรมองค์กร 
 ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 

จุดขใง 
 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ 
 ครงสรຌางองค์กร 
 ระบบการท างาน 
 บุคลากร 
 รูปบบการบริหารจัดการ 
 วัฒนธรรมองค์กร 
 ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 

SWOT 

Internal 
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ประดในพิจารณากีไยวกับปัญหา฿นการด านนิธุรกิจ ละการสนับสนนุทีไตຌองการ
จากภาครัฐ 

ใ้ 

การงิน 

การตลาด 

การผลิต 
การบริหาร

จัดการ 

ใ้ 
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ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 

ไเ 

 ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
 การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ 
 คุณลักษณะของสินคຌา 
 ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
 รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ 
 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ 
 กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ 

ไเ 



  

ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบทางสถิติการวิเคราะห� 

ป@จจัยผลักดนั (Driven Factor 
Analysis) ของกลุ.มผู&ประกอบการ SME 

โดยใช&สถิติเชิงอนุมาน 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

หนຌาท่ี จ - 1 

 

ผลการทดสอบทางสถิติ 
การวิคราะห์ปัจจัยผลักดัน  

ิDriven Factor Analysis) ของ
กลุมผูຌประกอบการ SME ดย฿ชຌสถิติ
ชิงอนุมาน (Statistical Inference)  

 
 ฿นสวนนีๅ เป็นการน า เสนอผลการทดสอบทางสถิติการวิ เคราะห์ปัจจัยผลักดัน ิ Driven 
Factor Analysis) ของกลุมผูຌประกอบการ SME ดย฿ชຌสถิติ เชิงอนุมาน (Stat ist ical 
Inference)  มีรายละเอียดดังนีๅ  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

จ 



 
 

 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

หนຌาที ่จ - 2 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

กลุมผูຌประกอบการ SME ที่มีอัตราการติบตสูง 
 
ลักษณะการด าเนินการหลักของธุรกิจ (x1) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .641 3 .214 .311 .817 

Within Groups 215.638 314 .687   

Total 216.280 317    

 
จ านวนพนักงาน (x2) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.418 3 1.473 2.183 .090 

Within Groups 211.862 314 .675   

Total 216.280 317    

 
  



 
 

 หนຌาที ่จ - 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย 
ศรษฐกิจการคลัง 

การมีระบบบริหารจดัการความเสีไยง (x3) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

 
การเคยเขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 4.808 .029 -1.073 316 .284 -.13237 .12334 -.37503 .11030 

Equal variances not 
assumed 

  
-.921 67.244 .360 -.13237 .14374 -.41926 .15453 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 4.130 .043 -1.845 316 .066 -.18148 .09836 -.37501 .01205 

Equal variances not 
assumed 

  
-1.971 242.774 .050 -.18148 .09207 -.36285 -.00011 



 
 

 หนຌาที ่จ - 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย 
ศรษฐกิจการคลัง 

 
การเป็นสมาชิกองค์กรเอกชน (x5) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 2.272 .133 -.189 316 .850 -.02515 .13310 -.28702 .23671 

Equal variances not 
assumed 

  
-.216 66.878 .830 -.02515 .11663 -.25795 .20764 

 
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ (x6) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed .389 .533 3.003 316 .003 .32362 .10775 .11162 .53563 

Equal variances not 
assumed 

  
2.830 112.880 .006 .32362 .11435 .09707 .55017 



 
       

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การ฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศ (x7) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 5.638 .018 -.890 316 .374 -.13713 .15402 -.44016 .16591 

Equal variances not 
assumed 

  
-1.204 47.449 .235 -.13713 .11389 -.36618 .09193 

  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 6 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

กลุมผูຌประกอบการที่มีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ โเ 

 
ลักษณะการด าเนินการหลักของธุรกิจ (x1) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .862 3 .287 .748 .524 

Within Groups 114.085 297 .384   

Total 114.947 300    

 

จ านวนพนักงาน (x2) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.425 3 1.142 3.041 .029 

Within Groups 111.522 297 .375   

Total 114.947 300    

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 7 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การมีระบบบริหารจดัการความเสีไยง (x3) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 6.030 .015 1.978 299 .049 .17164 .08678 .00087 .34242 

Equal variances not 
assumed 

  
1.693 83.663 .094 .17164 .10137 -.02996 .37325 

 
การเคยเขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 9.830 .002 2.586 299 .010 .19722 .07627 .04713 .34731 

Equal variances not 
assumed 

  
2.793 218.171 .006 .19722 .07062 .05804 .33640 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 8 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การเป็นสมาชิกองค์กรเอกชน (x5) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 8.594 .004 -1.565 299 .119 -.12089 .07726 -.27293 .03115 

Equal variances not 
assumed 

  
-1.777 238.281 .077 -.12089 .06803 -.25490 .01312 

 
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ (x6) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed . . -.830 299 .407 -.51500 .62035 -1.73580 .70580 

Equal variances not 
assumed 

  
. . . -.51500 . . . 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 9 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การ฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศ (x7) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed .134 .714 2.684 299 .008 .50517 .18820 .13480 .87555 

Equal variances not 
assumed 

  
2.056 10.431 .066 .50517 .24567 -.03916 1.04950 

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 10 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

 

กลุมผูຌประกอบการทีป่ระสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 

 
ลักษณะการด าเนินการหลักของธุรกิจ (x1) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .990 3 .330 .678 .566 

Within Groups 147.016 302 .487   

Total 148.007 305    

 

จ านวนพนักงาน (x2) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.253 3 1.418 2.978 .032 

Within Groups 143.753 302 .476   

Total 148.007 305    

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 11 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การมีระบบบริหารจดัการความเสีไยง (x3) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed .730 .394 .564 304 .573 .04503 .07982 -.11203 .20210 

Equal variances not 
assumed 

  
.563 296.664 .574 .04503 .08006 -.11252 .20259 

 
การเคยเขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 2.923 .088 -.981 304 .327 -.14539 .14813 -.43688 .14610 

Equal variances not 
assumed 

  
-.756 25.148 .456 -.14539 .19220 -.54112 .25034 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 12 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การเป็นสมาชิกองค์กรเอกชน (x5) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 2.823 .094 -.455 304 .650 -.04723 .10385 -.25158 .15712 

Equal variances not 
assumed 

  
-.556 104.371 .579 -.04723 .08487 -.21553 .12107 

  
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ (x6) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 18.905 .000 1.150 304 .251 .14964 .13007 -.10631 .40558 

Equal variances not 
assumed 

  
.802 33.907 .428 .14964 .18653 -.22949 .52876 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 13 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การ฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศ (x7) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed .038 .845 .354 304 .724 .03985 .11260 -.18173 .26143 

Equal variances not 
assumed 

  
.348 59.384 .729 .03985 .11452 -.18927 .26896 

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 14 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
 
ลักษณะการด าเนินการหลักของธุรกิจ (x1) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.196 3 1.399 1.945 .122 

Within Groups 212.097 295 .719   

Total 216.293 298    

 

จ านวนพนักงาน (x2) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.612 3 2.537 3.587 .014 

Within Groups 208.680 295 .707   

Total 216.293 298    

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 15 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การมีระบบบริหารจดัการความเสีไยง (x3) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 6.302 .013 -2.554 297 .011 -.28058 .10985 -.49676 -.06440 

Equal variances not 
assumed 

  
-2.873 184.801 .005 -.28058 .09765 -.47323 -.08794 

 
การเคยเขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 3.834 .051 -1.921 297 .056 -.23385 .12171 -.47338 .00568 

Equal variances not 
assumed 

  
-1.720 82.332 .089 -.23385 .13598 -.50434 .03665 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 16 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การเป็นสมาชิกองค์กรเอกชน (x5) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 6.466 .012 -1.959 297 .051 -.24966 .12747 -.50052 .00120 

Equal variances not 
assumed 

  
-2.322 97.622 .022 -.24966 .10750 -.46300 -.03632 

 
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ (x6) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 2.047 .154 5.601 297 .000 .54128 .09663 .35110 .73145 

Equal variances not 
assumed 

  
5.552 232.498 .000 .54128 .09750 .34918 .73337 

  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 17 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การ฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศ (x7) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed .086 .769 .150 297 .881 .03930 .26216 -.47663 .55523 

Equal variances not 
assumed 

  
.140 10.668 .891 .03930 .28100 -.58153 .66013 

  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 18 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

 
กลุมผูຌประกอบการ SME ทีจ่ดทะบียนนิติบุคคล฿หม 

 
ลักษณะการด าเนินการหลักของธุรกิจ (x1) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.098 3 .366 .871 .456 

Within Groups 114.660 273 .420   

Total 115.758 276    

 

จ านวนพนักงาน (x2) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
 

ANOVA 

y 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.022 3 .674 1.618 .185 

Within Groups 113.736 273 .417   

Total 115.758 276    

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 19 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การมีระบบบริหารจดัการความเสีไยง (x3) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 1.037 .309 -.493 275 .622 -.03845 .07793 -.19186 .11497 

Equal variances not 
assumed 

  
-.493 270.806 .622 -.03845 .07796 -.19194 .11505 

 
การเคยเขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 1.070 .302 .222 275 .825 .04871 .21985 -.38408 .48151 

Equal variances not 
assumed 

  
.191 8.398 .853 .04871 .25461 -.53361 .63104 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 20 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การเป็นสมาชิกองค์กรเอกชน (x5) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 1.558 .213 -.632 275 .528 -.06803 .10757 -.27979 .14374 

Equal variances not 
assumed 

  
-.769 72.416 .445 -.06803 .08851 -.24446 .10840 

 
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ (x6) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed .096 .757 2.097 275 .037 .27812 .13261 .01706 .53918 

Equal variances not 
assumed 

  
1.937 29.422 .062 .27812 .14357 -.01534 .57157 

 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าป ี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

หนຌาที ่จ - 21 รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Report) 

 

การ฿ชຌเทคนลยีสารสนเทศ (x7) กับการรับรูຌความส าเรใจของผูຌประกอบการ SME (y) 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

y Equal variances assumed 1.214 .271 1.779 275 .076 .27275 .15335 -.02914 .57463 

Equal variances not 
assumed 

  
1.365 19.459 .188 .27275 .19981 -.14480 .69029 

 



  

ภาคผนวก ฉ 
ผลการทดสอบทางสถิติการวิเคราะห� 

ป@จจัยผลักดนั (Driven Factor 
Analysis) ของกลุ.มผู&ประกอบการ SME 

โดยใช&แบบจําลองทางเศรษฐมิต ิ
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หนຌาท่ี ฉ - 1 

 

ผลการทดสอบทางสถิติ 
การวิคราะห์ปัจจัยผลักดัน 

(Driven Factor Analysis)  
ของกลุมผูຌประกอบการ SME  

ดย฿ชຌบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 
 ฿นสวนนี้ ป็นการน า สนอผลการทดสอบทางสถิติการวิ คราะห์ปัจจัยผลักดัน ิ Driven 
Factor Analysis) ของกลุมผู ຌประกอบการ SME ดย฿ชຌบบจ าลองทาง ศรษฐมิติ  มี
รายละอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ฉ 
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ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

กลุมผูຌประกอบการ SME ที่มีอัตราการติบตสูง 
 
regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     318 
-------------+------------------------------           F(  8,   309) =   32.88 
       Model |  99.4502547     8  12.4312818           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |   116.82962   309  .378089384           R-squared     =  0.4598 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4458 
       Total |  216.279874   317  .682270897           Root MSE      =  .61489 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          X1 |   .4632681   .0796388     5.82   0.000     .3065652    .6199709 
          X2 |  -.0233581   .0863287    -0.27   0.787    -.1932246    .1465084 
          X3 |  -.0781094   .0811784    -0.96   0.337    -.2378418     .081623 
          X4 |   .2164619     .07208     3.00   0.003     .0746322    .3582917 
          X5 |   .1214086   .0800751     1.52   0.130    -.0361527      .27897 
          X6 |   .0655784   .0736278     0.89   0.374    -.0792968    .2104536 
          X7 |  -.1036503   .0855071    -1.21   0.226    -.2719001    .0645995 
          X8 |   .1530135   .0813381     1.88   0.061    -.0070331    .3130602 
       _cons |    .383742   .2064402     1.86   0.064    -.0224643    .7899483 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

regress Y X1 X4 X8 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     318 
-------------+------------------------------           F(  3,   314) =   85.60 
       Model |  97.3026572     3  32.4342191           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  118.977217   314  .378908334           R-squared     =  0.4499 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4446 
       Total |  216.279874   317  .682270897           Root MSE      =  .61556 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          X1 |   .4413231   .0594406     7.42   0.000     .3243709    .5582752 
          X4 |    .231699   .0650403     3.56   0.000     .1037291    .3596689 
          X8 |   .1345898   .0666948     2.02   0.044     .0033647    .2658149 
       _cons |   .4067035    .200261     2.03   0.043     .0126805    .8007265 
------------------------------------------------------------------------------ 

  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 
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กลุมผูຌประกอบการ SME ทีม่ีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมอีัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ 
 
regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     301 

-------------+------------------------------           F(  8,   292) =   13.16 

       Model |   30.469419     8  3.80867737           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  84.4774249   292   .28930625           R-squared     =  0.2651 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2449 

       Total |  114.946844   300  .383156146           Root MSE      =  .53787 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .2963787   .0693682     4.27   0.000     .1598536    .4329038 

          X2 |   .0503761   .0875887     0.58   0.566    -.1220091    .2227612 

          X3 |   .1307248   .0810049     1.61   0.108    -.0287026    .2901521 

          X4 |   .0562189   .0764973     0.73   0.463    -.0943371    .2067749 

          X5 |  -.1226443   .0684817    -1.79   0.074    -.2574245     .012136 

          X6 |  -.0532542   .0709512    -0.75   0.454    -.1928947    .0863864 

          X7 |   .1359681   .0687108     1.98   0.049     .0007369    .2711993 

          X8 |   .1260337    .097405     1.29   0.197    -.0656712    .3177386 

       _cons |   1.107713   .2902338     3.82   0.000      .536498    1.678929 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

regress Y X1 X5 X7 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     301 

-------------+------------------------------           F(  3,   297) =   31.71 

       Model |  27.8842669     3  9.29475563           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |   87.062577   297   .29313999           R-squared     =  0.2426 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2349 

       Total |  114.946844   300  .383156146           Root MSE      =  .54142 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
          X1 |    .393395   .0569535     6.91   0.000     .2813115    .5054785 

          X5 |  -.0405788   .0629606    -0.64   0.520    -.1644842    .0833267 

          X7 |   .2030019   .0626674     3.24   0.001     .0796734    .3263304 

       _cons |   1.362629   .2578166     5.29   0.000     .8552502    1.870008 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

regress Y X1 X7 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     301 

-------------+------------------------------           F(  2,   298) =   47.45 

       Model |  27.7624985     2  13.8812493           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  87.1843453   298  .292564917           R-squared     =  0.2415 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2364 

       Total |  114.946844   300  .383156146           Root MSE      =  .54089 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .3865444   .0558979     6.92   0.000     .2765397    .4965491 

          X7 |    .192615   .0605003     3.18   0.002      .073553    .3116769 

       _cons |   1.292053   .2331774     5.54   0.000     .8331705    1.750936 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 
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กลุมผูຌประกอบการ SME ที่ประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ปี 
 
regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     306 

-------------+------------------------------           F(  8,   297) =    5.57 

       Model |   19.309711     8  2.41371388           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  128.696825   297  .433322643           R-squared     =  0.1305 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1070 

       Total |  148.006536   305  .485267331           Root MSE      =  .65827 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .1069063   .1007485     1.06   0.289    -.0913651    .3051777 

          X2 |   .0432041   .1087189     0.40   0.691    -.1707528     .257161 

          X3 |    .184957   .0932743     1.98   0.048     .0013946    .3685193 

          X4 |   .0239468   .0961813     0.25   0.804    -.1653364    .2132299 

          X5 |   .3594479   .0854829     4.20   0.000     .1912189    .5276768 

          X6 |  -.0609344   .0921976    -0.66   0.509    -.2423778     .120509 

          X7 |  -.2497558   .1046418    -2.39   0.018    -.4556891   -.0438225 

          X8 |  -.0700402   .1061942    -0.66   0.510    -.2790286    .1389482 

       _cons |   1.998003   .2771625     7.21   0.000     1.452551    2.543454 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

regress Y X3 X5 X7 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     306 

-------------+------------------------------           F(  3,   302) =   13.96 

       Model |  18.0254341     3  6.00847804           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  129.981102   302  .430400999           R-squared     =  0.1218 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1131 

       Total |  148.006536   305  .485267331           Root MSE      =  .65605 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
          X3 |   .2371684    .080925     2.93   0.004     .0779201    .3964168 

          X5 |   .3726616   .0785241     4.75   0.000     .2181379    .5271852 

          X7 |  -.2608368   .0893524    -2.92   0.004    -.4366689   -.0850047 

       _cons |    1.97813    .263899     7.50   0.000     1.458816    2.497444 

------------------------------------------------------------------------------ 
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กลุมผูຌประกอบการ SME สงออก฿หม 
 
regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     299 

-------------+------------------------------           F(  8,   290) =   24.65 

       Model |  87.5400472     8  10.9425059           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  128.752595   290  .443974465           R-squared     =  0.4047 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3883 

       Total |  216.292642   298  .725814235           Root MSE      =  .66631 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |   .4599942   .0909654     5.06   0.000     .2809581    .6390302 

          X2 |    .296898   .1120986     2.65   0.009      .076268    .5175279 

          X3 |  -.0245851    .102788    -0.24   0.811    -.2268901    .1777199 

          X4 |  -.0453186   .0823439    -0.55   0.582    -.2073859    .1167488 

          X5 |   .0227413   .0974403     0.23   0.816    -.1690386    .2145211 

          X6 |   .1672971   .0845574     1.98   0.049      .000873    .3337212 

          X7 |  -.1952735   .1011123    -1.93   0.054    -.3942805    .0037336 

          X8 |   .1095835   .0978713     1.12   0.264    -.0830447    .3022117 

       _cons |   .3728694   .2478619     1.50   0.134    -.1149669    .8607058 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

regress Y X1 X2 X6 X7 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     299 

-------------+------------------------------           F(  4,   294) =   49.30 

       Model |  86.8387761     4   21.709694           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  129.453866   294  .440319272           R-squared     =  0.4015 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3933 

       Total |  216.292642   298  .725814235           Root MSE      =  .66357 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
          X1 |   .4526026   .0802483     5.64   0.000     .2946687    .6105364 

          X2 |   .2849144   .0979204     2.91   0.004     .0922006    .4776282 

          X6 |   .1867953   .0776057     2.41   0.017     .0340621    .3395285 

          X7 |  -.1534237   .0901632    -1.70   0.090    -.3308708    .0240234 

       _cons |   .4471804   .2145569     2.08   0.038     .0249183    .8694426 

------------------------------------------------------------------------------ 
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กลุมผูຌประกอบการ SME ทีจ่ดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
 
regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     277 

-------------+------------------------------           F(  8,   268) =    8.26 

       Model |  22.8919195     8  2.86148994           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  92.8662033   268  .346515684           R-squared     =  0.1978 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1738 

       Total |  115.758123   276  .419413488           Root MSE      =  .58866 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          X1 |  -.0697214   .0952601    -0.73   0.465    -.2572748    .1178319 

          X2 |   .2419063   .1041263     2.32   0.021     .0368966     .446916 

          X3 |    .110078   .0906044     1.21   0.225    -.0683089    .2884649 

          X4 |   .3585498   .0992745     3.61   0.000     .1630927    .5540068 

          X5 |   .1805302   .1063302     1.70   0.091    -.0288186    .3898791 

          X6 |  -.0936057   .0928349    -1.01   0.314    -.2763843    .0891729 

          X7 |  -.2196627   .1073471    -2.05   0.042    -.4310135   -.0083118 

          X8 |    -.00047   .1101248    -0.00   0.997    -.2172898    .2163497 

       _cons |   1.409154   .3335546     4.22   0.000     .7524333    2.065875 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

regress Y X2 X4 X5 X7 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     277 

-------------+------------------------------           F(  4,   272) =   16.02 

       Model |  22.0736525     4  5.51841313           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  93.6844702   272  .344428199           R-squared     =  0.1907 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1788 

       Total |  115.758123   276  .419413488           Root MSE      =  .58688 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

           Y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
          X2 |   .2320467   .0981308     2.36   0.019     .0388542    .4252392 

          X4 |   .3338414   .0812523     4.11   0.000     .1738781    .4938048 

          X5 |   .1727204   .1008378     1.71   0.088    -.0258014    .3712422 

          X7 |  -.2366141   .0918781    -2.58   0.011    -.4174967   -.0557315 

       _cons |   1.422342   .2922043     4.87   0.000     .8470729    1.997612 

------------------------------------------------------------------------------ 



 

  ภาคผนวก ช 
สรุปผลจํานวนผู&ประกอบการ SME 

ในการวิเคราะห�สถานการณ� 
(SWOT Analysis) 
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สรุปผลจ านวนผูຌประกอบการ SME 
฿นการวิคราะห์สถานการณ์  

(SWOT Analysis)  

 
 จากผลการกระจายบบสอบถาม ทีไปรึกษาฯ สามารถสรุปจ านวนผู้ประกอบการ SME 
฿นการวิ คราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เด้ดังนีๅ  
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ศรษฐกิจการคลัง 

การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 
 

จุดขใง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดออน 
 

ผูຌประกอบการ/
จุดออน 

กลยุทธ์฿น
การด านิน

ธุรกิจ 

ครงสรຌาง
ขององค์กร 

ระบบการ
ท างาน 

บุคลากร รูปบบการ
บริหารจัดการ 

วัฒนธรรม
องค์กร 

ทักษะ ความรูຌ 
ความสามารถ 

เมมี 
จุดออน 

รวม 

HG 183 24 16 39 6 15 27 8 318 

HM 14 30 65 31 30 94 37 - 301 

LO 65 40 23 75 22 23 46 12 306 

EXPORT 28 55 46 77 23 20 46 4 299 

START 42 73 27 52 23 20 36 4 277 

 

 

HG - กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง  
HM - กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 
LO - กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 
EXPORT - กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
START - กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
  

ผูຌประกอบการ/
จุดขใง 

กลยุทธ์฿น
การด านิน

ธุรกิจ 

ครงสรຌาง
ขององค์กร 

ระบบการ
ท างาน 

บุคลากร รูปบบการ
บริหารจัดการ 

วัฒนธรรม
องค์กร 

ทักษะ ความรูຌ 
ความสามารถ 

เมมี 
จุดขใง รวม 

HG 104 44 59 30 13 18 50 - 318 

HM 94 46 97 23 16 11 14 - 301 

LO 104 64 54 29 12 17 26 - 306 

EXPORT 85 63 65 26 19 10 31 - 299 

START 118 46 34 32 14 8 25 - 277 
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การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
 

อกาส 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

HG - กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง  
HM - กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 100 ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ 20 
LO - กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ปี 
EXPORT - กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
START - กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 

ผูຌประกอบการ/
อกาส 

สถานการณ์
ทางการมือง  
นยบาย ละ
กฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง 

ทคนลย ี
ละระบบ
สารสนทศ 

สภาพสังคม 
วัฒนธรรม

ของ
ประชาชน 

สภาพวดลຌอม  
หรือสภาพ
ศรษฐกิจ 

ลุกคຌาหรือ
ผูຌรับบริการ  

คูขง 
เมมีอกาส รวม 

HG 207 65 16 25 5 - 318 

HM 212 61 17 6 5 - 301 

LO 147 88 18 40 13 - 306 

EXPORT 172 63 28 21 15 - 299 

START 118 82 39 25 13 - 277 

ผูຌประกอบการ/
อุปสรรค 

สถานการณ์
ทางการมือง  
นยบาย ละ
กฎหมายทีไ
กีไยวขຌอง 

ทคนลย ี
ละระบบ
สารสนทศ 

สภาพสังคม 
วัฒนธรรม

ของ
ประชาชน 

สภาพวดลຌอม  
หรือสภาพ
ศรษฐกิจ 

ลุกคຌาหรือ
ผูຌรับบริการ  

คูขง 
เมมีอุปสรรค รวม 

HG 101 135 27 27 28 - 318 

HM 97 77 8 19 100 - 301 

LO 123 142 9 9 23 - 306 

EXPORT 81 118 28 33 39 - 299 

START 87 126 24 17 23 - 277 



 

  ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห�ภาพรวม 

ของกลุ.มผู&ประกอบการ SME 
จากผลการสํารวจ 
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ผลการวิคราะห์ภาพรวมของ 

กลุมผูຌประกอบการ SME  
จากผลการส ารวจ  

 

 

นืๅอหา฿นสวนนีๅป็นขຌอมูลรายละอียดการวิคราะห์จากผลการกใบขຌอมูลปฐมภูมิซึไง ทีไปรึกษาฯ  
เดຌรวบรวมขຌอมูล ตรวจสอบ ประมวลผล ละน ามาเป฿ชຌ฿นการจัดท าบทสรุปของกลุมผูຌประกอบการตละ
ประภท฿นนืๅอหาบททีไ ไ ทัๅงนีๅ พืไอสดงขຌอมูลทีไ฿ชຌประกอบ฿นการวิคราะห์จึงเดຌน าสนอ฿นรูปบบของ
นืๅอหา฿นภาคผนวกนีๅ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 

ซ 
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1. การวิคราะห์ภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง (มีรายเดຌพิไมสูงขึๅน 
เมนຌอยกวารຌอยละ 20 อยางตอนืไองป็นวลา 3 ปี) 
 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม ใแ่ ราย ซึไงกรุงทพฯ มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ แเเ 
ราย คิดป็น ใแ.ไ5% รองลงมา เดຌก ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน ็แ ราย หรือคิดป็น โโ.ใใ% ละ
นຌอยทีไสุด เดຌก ภาคหนือ จ านวน ไโ ราย หรือคิดป็น แใ.โแ% ิพิจารณาตารางทีไ ซ-แี ผลการส ารวจ
บบสอบถามพบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น 
5เ.ๆใ% ของกลุมตัวอยาง รองลงมาเดຌก ธุรกิจคຌาปลีก ธุรกิจคຌาสง ละธุรกิจการผลิต ตามล าดับ ซึไงมี
สัดสวนของผูຌประกอบการทีได านินธุรกิจ฿นรูปบบดังกลาวเมตกตางกันมากนัก คิดป็นชวงระหวาง แไ-แ่% 
ของกลุมตัวอยาง ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นภาคกลาง ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ละภาคหนือมีรูปบบ 
การด านินธุรกิจคลຌายคลึงกัน ดยป็นธุรกิจบริการป็นสวน฿หญ ฿นขณะทีไธุรกิจคຌาปลีก คຌาสง ละการผลิต  
เมตกตางกันมากนัก ฿นขณะทีไภาคตะวันออกฉียงหนือละกรุงทพฯ มีรูปบบธุรกิจซึไงผูຌประกอบการ
ด านินธุรกิจคอนขຌางนຌอยอยางชัดจน เดຌก ธุรกิจคຌาสง คิดป็น 5.ๆใั ฿นสวนของภาคตะวันออกฉียงหนือ 
ละธุรกิจการผลิต คิดป็น 4.00ั ฿นสวนของกรุงทพฯ 
 

ตารางทีไ ซ-แ รูปบบการด านินธุรกิจละระยะการติบตของธุรกิจบงตามภูมิภาค (กลุม HG) 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ 
ภาพรวมทัๅง

ประทศ 
ธุรกิจการผลิต 4.00% 16.67% 23.94% 17.78% 16.67% 14.47% 
ธุรกิจคຌาสง 30.00% 16.67% 5.63% 11.11% 9.52% 16.67% 

ธุรกิจคຌาปลีก 12.00% 15.00% 32.39% 15.56% 16.67% 18.24% 
ธุรกิจบริการ 54.00% 51.67% 38.03% 55.56% 57.14% 50.63% 

รวม 
100.00% 

(100) 
100.00% 

(60) 
100.00% 

(71) 
100.00% 

(45) 
100.00% 

(42) 
100.00% 

(318) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ SME 

 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนຌาทีไ ซ - 3 

ผนภาพทีไ ซ-1 สัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไเมเดຌระบุระยะการติบตทางธุรกิจตามนิยาม  
(กลุม HG) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 318 ราย 

 
2. พิจารณาผนภาพทีไ ซ-แ จะหในเดຌวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ คิดป็น ่เ.่โ% ของกลุมตัวอยาง 

สามารถอธิบายระยะการด านินธุรกิจของตนองสอดคลຌองตามสมมติฐานการวิจัย ิขัๅนติบตี ดยมี
ผูຌประกอบการประมาณ 20% ของกลุมตัวอยาง ทีไมิเดຌระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนดังกลาว ทัๅงนีๅ กิดจาก
ผูຌประกอบการมีการปรียบทียบผลการด านินงานซึไงรายเดຌอาจมีนวนຌมลดลงหากตยังคงมากกวา โเ%  
ท า฿หຌผูຌประกอบการมีมุมมองของระยะการติบตของตนองอยู฿นขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ ฿นขณะทีไบางรายค านึง
ชวงวลาของการประกอบธุรกิจซึไงมีมุมมองวายังป็นชวงริไมตຌนของการด านินธุรกิจจึงมีมุมมองตอระยะ 
การจริญติบตของตนองอยู฿นขัๅนริไมตຌนธุรกิจ ดังนัๅน การจัดชุดนยบายตามระยะการติบตทางธุรกิจ  
อาจเมสอดคลຌองกับมุมมองของผูຌประกอบการบางราย หากตมีความหมาะสมกับระยะการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการสวน฿หญ 

3. ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿ชຌหลงงินทุนจากงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌน฿นการประกอบธุรกิจ 
(76.96% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน (17.46% ของหลงงินทุนทัๅงหมด)  
ดยงินกูຌนอกระบบป็นหลงงินทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌนຌอยทีไสุด (0.25% ของหลงงินทุนทัๅงหมด) 
 

ผนภาพทีไ ซ-2 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME (กลุม HG) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 318 ราย  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 
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4. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  (83.02% 
ของกลุมตัวอยาง) ดยภาคกลางมีผูຌประกอบการคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐนຌอยทีไสุด 
(6.67% ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลาง) ฿นขณะทีไผูຌประกอบการ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌละ 
ภาคตะวันออก ละภาคหนือ คยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ฿นสัดสวนทีไ฿กลຌคี ยงกัน 
(ประมาณ 15% ของกลุมตัวอยาง฿นตละภูมิภาค) ทัๅงนีๅ สาหตุทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคยขຌารวม
ครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูงอาจกิดจาก ผูຌประกอบการสวน฿หญ  
เมทราบขຌอมูล ิ54.40% ของกลุมตัวอยางี ยกวຌนภาคหนือทีไมีผูຌประกอบการพียง แ้.เ5% ทีไเมทราบขຌอมูล 
ตมีผูຌเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ่5.็แ% สะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการ
฿นภาคหนือมิเดຌ฿หຌความสน฿จกับครงการหรือการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก 
 

ตารางทีไ ซ-โ การขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐบงตามภูมิภาค (กลุม HG) 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ 
฿ตຌละ

ตะวันออก 
หนือ 

ภาพรวมทัๅง
ประทศ 

คยขຌารวม 28.00% 6.67% 14.08% 13.33% 14.29% 16.98% 
เมคยขຌารวม 72.00% 93.33% 85.92% 86.67% 85.71% 83.02% 
ทราบขຌอมูล 22.00% 16.67% 30.99% 20.00% 66.67% 28.62% 

เมทราบขຌอมลู 50.00% 76.67% 54.93% 66.67% 19.05% 54.40% 

รวม 
100.00%  

(100) 
100.00% 

(60) 
100.00% 

(71) 
100.00% 

(45) 
100.00% 

(42) 
100.00% 

(318) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

5. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุดคือ การพัฒนา
ผูຌประกอบการ (35.19% ของกลุมตัวอยาง) รองลงมาคือ การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม ิใ1.48ั ของ
กลุมตัวอยาง) ทัๅงนีๅ การตลาดละการลงทุน รวมทัๅงมาตรการสิทธิประยชน์ ป็นประภทของครงการหรือ
การรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมนຌอยทีไสุด ิ7.ไ1ั ของกลุมตัวอยางี 
 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 
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ผนภาพทีไ ซ-3 ประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐของผูຌประกอบการ SME 
(กลุม HG) 

 

หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 318 ราย 

 
6. ภาพรวมของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅมีการด านินธุรกิจดยมีตราสินคຌาหรือเมมีตราสินคຌามีจ านวน

เมตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ ดยผูຌประกอบการทีไมีตราสินคຌา คิดป็น 5โ.โเ% ทัๅงนีๅ หากพิจารณาป็น 
รายภาคจะพบวา ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือสวน฿หญ ิ็่.5็ั ของกลุมตัวอยาง฿นภาคหนือี มีการด านิน
ธุรกิจดยมีตราสินคຌา ฿นทางกลับกันผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ สวน฿หญเมมีตราสินคຌาป็นของตนอง 
ิ็แ.เเั ของกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพฯี อยางเรกใตาม หากพิจารณาลักษณะของการด านินธุรกิจจะพบ  
ความตกตางทีไส าคัญ เดຌก การริไมตຌนธุรกิจดຌวยตนองของผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ สวน฿หญด านินธุรกิจ
ดยเมมีตราสินคຌา ิๆไ.เเั ของกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพฯี ฿นขณะทีไการริไมตຌนธุรกิจดຌวยตนองของ
ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือละภาคกลางสวน฿หญด านินธุรกิจดยมีตราสินคຌา ิๆใ.ใใ-ๆๆ.ๆ็ั ของกลุม
ตัวอยาง฿นตละภาคตามล าดับี 
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ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 
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ตารางทีไ ซ-ใ รูปบบฉพาะ฿นการด านนิธุรกิจบงตามภูมิภาค (กลุม HG) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

7. สืไอสังคมออนเลน์ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด ิ60.63% 
ของกลุมตัวอยางี รองลงมาเดຌก วใบเซต์ ิ43.04% ของกลุมตัวอยางี ละสืไอสิไงพิมพ์ ิ12.06% ของกลุม
ตัวอยางี ทัๅงนีๅ ตัวอยางของชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์รูปบบอืไน โ ชน การจัดท าป้ายฆษณา การพูดกัน
ปากตอปากของลูกคຌาทีไคยมา฿ชຌบริการ ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-4 ชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาของผูຌประกอบการ SME (กลุม HG) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 318 ราย  
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กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ 
฿ตຌละ

ตะวันออก 
หนือ 

ภาพรวมทัๅง
ประทศ 

มีตราสินคຌา 29.00% 63.33% 59.15% 53.33% 78.57% 52.20% 
ริไมดຌวยตนอง 27.00% 63.33% 46.48% 37.78% 66.67% 44.97% 

ฟรนเชส ์ 1.00% 0.00% 2.82% 11.11% 0.00% 2.52% 

บริษัทมทีไมีบริษัทลูก 0.00% 0.00% 5.63% 0.00% 2.38% 1.57% 

บริษัทลูก 1.00% 0.00% 4.23% 4.44% 9.52% 3.14% 

อืไน โ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

เมมีตราสินคຌา 71.00% 36.67% 40.85% 46.67% 21.43% 47.80% 
ริไมดຌวยตนอง 64.00% 35.00% 36.62% 42.22% 19.05% 43.40% 

ฟรนเชส ์ 0.00% 0.00% 1.41% 0.00% 0.00% 0.31% 

บริษัทมทีไมีบริษัทลูก 3.00% 0.00% 2.82% 2.22% 2.38% 2.20% 

บริษัทลูก 4.00% 1.67% 0.00% 2.22% 0.00% 1.89% 

อืไน โ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รวม 
100.00%  

(100) 
100.00% 

(60) 
100.00% 

(71) 
100.00% 

(45) 
100.00% 

(42) 
100.00% 

(318) 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
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8. นวทาง฿นการสรຌางรายเดຌทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญทีไสุด เดຌก การศึกษา  
ความตຌองการของตลาดละผูຌบริภคอยางสมไ าสมอ (54.40% ของกลุมตัวอยาง) ดยมีการผลิตสินคຌาละ
บริการทีไดดดนป็นนวทางทีไส าคัญ฿นล าดับถัดมา (41.51% ของกลุมตัวอยาง) อยางเรกใตาม มีสัดสวน 
เมตกตางกันมากกับนวทางการศึกษาความตຌองการของตลาดละผูຌบริภค ทัๅงนีๅ ตัวอยางของนวทาง 
การสรຌางรายเดຌ฿นรูปบบอืไน โ เดຌก เมกักตุนสินคຌา เมนຌนการขยายสินคຌา ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-5 นวทาง฿นการสรຌางรายเดຌของผูຌประกอบการ SME (กลุม HG) 

 

หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 318 ราย 

 
9. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหาร

จัดการคอนขຌางสูงมาก (99.06% ของกลุมตัวอยาง) ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชีมาท าระบบบัญชี฿หຌป็น
รูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด (55.03% ของกลุมตัวอยาง) รูปบบรองลงมาเดຌก การพัฒนาระบบบัญชีของ
ตนอง ิ26.10% ของกลุมตัวอยางี นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการยัง฿หຌความส าคัญกับการบริหารจัดการ 
ความสีไยง ดยสวน฿หญน าระบบการบริหารจัดการความสีไยงมา฿ชຌ฿นการด านินงาน (67.30% ของกลุม
ตัวอยาง) 
 
  

41.51% 

9.12% 

54.40% 

18.24% 

3.14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนຌาทีไ ซ - 8 

ตารางทีไ ซ-ไ การบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิกลุม HGี 
การท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 
เมมีการท าบัญช ี 0.94% 

มี ดยพัฒนาระบบบัญชีของตนอง 26.10% 

มี ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบญัชี 17.92% 

มี ดยจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญช ี 55.03% 

รวม 100% (318) 

ระบบการบริหารจัดการความสีไยง 
เมมรีะบบการบริหารจัดการความสีไยง 32.70% 

มีระบบการบริหารจดัการความสีไยง 67.30% 

รวม 100% (318) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

10. ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจตนองดยการพิไมผลิตภาพปัจจัย 
การผลิตทีไส าคัญ เดຌก การพัฒนาฝีมือรงงาน (64.15% ของกลุมตัวอยาง) ดยสวน฿หญ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ (89.94% ของกลุมตัวอยาง) พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการท างาน 
อยางเรกใตาม มืไอพิจารณากีไยวกับการวิจัยละพัฒนาของธุรกิจ พบวา สวน฿หญยังเมมีการวิจัยละพัฒนา  
฿นการประกอบธุรกิจ (77.36% ของกลุมตัวอยาง ) ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการยังคงมุงนຌน
ความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะสัๅนมากกวาระยะยาว ดังนัๅน หากเมมีการผลักดันการสรຌางความตระหนัก
กีไยวกับการท าวิจัยละพัฒนาพืไอรักษาศักยภาพ฿นการขงขันลຌว ฿นอนาคตผูຌประกอบการ฿นกลุมอาจ  
กຌาวขຌาสูขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจรใวขึๅน 
 

ตารางทีไ ซ-5 การพัฒนาละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิกลุม HGี 
การพัฒนาฝีมือรงงาน 

เมมีการพัฒนาฝมีือรงงาน 35.85% 

มีการพัฒนาฝมีือรงงาน 64.15% 

รวม 100% (318) 

การวิจัยละพัฒนา 
เมมีการวิจัยละพัฒนา 77.36% 

มีการวิจัยละพัฒนา 22.64% 

รวม 100% (318) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 

เม฿ชຌทคนลยสีารสนทศ แเ.เๆั 

฿ชຌทคนลยสีารสนทศ ่้.้ไั 

รวม 100% (318) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
  



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนຌาทีไ ซ - 9 

11. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (85.85% ของกลุม
ตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา (6.29% 
ของกลุมตัวอยาง) รองลงมาเดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย (5.03% ของกลุมตัวอยาง) 

มืไอพิจารณาตามลักษณะการด านินการหลักพบวา ธุรกิจคຌาสงป็นลักษณะการด านินการธุรกิจ  
ทีไเมเดຌป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด (88.68% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาสง) สวนธุรกิจผลิตสินคຌา 
ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจทีไป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด ิ19.57% ของกลุมตัวอยางธุรกิจ
ผลิตสินคຌาี ทัๅงนีๅ ทุกลักษณะการด านินธุรกิจป็นสมาชิกหอการคຌามากทีไสุด ยกวຌนธุรกิจคຌาปลีกทีไป็นสมาชิก
ของสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทยมากทีไสุด ิ6.90% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาปลีกี 
 

ตารางทีไ ซ-ๆ การป็นสมาชิกองค์กรอกชนของกลุม HG 

 ธุรกิจผลิตสนิคຌา ธุรกิจคຌาสง ธุรกิจคຌาปลกี ธุรกิจบริการ รวมทุกธุรกิจ 
เมเดຌป็นสมาชิก 80.43% 88.68% 87.93% 85.71% 85.85% (273) 

ป็นสมาชิก 19.57% 11.32% 12.07% 14.29% 14.15% (45) 

     หอการคຌา 6.52% 5.66% 5.17% 6.83% 6.29% (20) 

     สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย 6.52% 5.66% 6.90% 3.73% 5.03% (16) 

     สมาพันธ์อสอใมอีเทย 4.35% 0.00% 0.00% 3.11% 2.20% (7) 

     อืไน โ 2.17% 0.00% 0.00% 0.62% 0.63% (2) 

รวม 100% 

(46) 

100% 

(53) 

100% 

(58) 

100% 

(161) 

100% 

(318) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

12. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการ
ด านินธุรกิจ (76.42% ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบปัญหา฿นการ
ขอคืนภาษีมูลคาพิไม (91.82% ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 
(93.71% ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 
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ตารางทีไ ซ-็ ปัญหา/อุปสรรคทางดຌานกฎหมาย กฎ ระบียบ ละภาษี  
฿นการด านนิธุรกิจ ิกลุม HG) 

การประสบปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกจิ 

เมป็นปญัหา/อุปสรรค ็ๆ.ไโั 

ป็นปัญหา/อุปสรรค โใ.5่ั 

รวม 100% (318) 

การประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (VAT) 

เมประสบปญัหา 91.82% 

ประสบปัญหา฿ชຌระยะวลานาน 3.14% 

ประสบปัญหา฿ชຌอกสารประกอบจ านวนมาก 2.83% 

ประสบปัญหาขัๅนตอนการขอคืนมหีลายขัๅนตอน 2.20% 

รวม 100% (318) 

การประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 

เมประสบปญัหา 93.71% 

ประสบปัญหาเมเดຌด านินการตามก าหนด ท า฿หຌสียคาปรับ 1.57% 

ประสบปัญหากับสภาพคลองทางธุรกิจ 2.52% 

ประสบปัญหามีขัๅนตอนพิไมขึๅนทางธุรกิจ 2.20% 

รวม 100% (318) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
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โ . การวิ คราะห์ภาพรวมของผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละ 
มีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌเมนຌอยกวารຌอยละ โเ 
 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม ใ0แ ราย ซึไงกรุงทพฯ มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ  
276 ราย คิดป็น 9แ.69% รองลงมา เดຌก ภาคกลาง จ านวน แ5 ราย หรือคิดป็น 4.98% ละนຌอยทีไสุด 
เดຌก ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก จ านวน 10 ราย หรือคิดป็น ใ.3โ% ิพิจารณาตารางทีไ ซ-่ี ผลการส ารวจ
บบสอบถามพบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น 
78.41% ของกลุมตัวอยาง รองลงมาเดຌก ธุรกิจการผลิต ละธุรกิจคຌาสง ซึไงมีสัดสวนของผูຌประกอบการ 
ทีได านินธุรกิจ฿นรูปบบดังกลาวทากันคิดป็น 8.97% ของกลุมตัวอยาง ดยทีไธุรกิจคຌาปลีกป็นรูปบบการ
ด านินธุรกิจทีไมีสัดสวนนຌอยทีไสุดคิดป็น 3.65% ของกลุมตัวอยาง ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ ด านิน
ธุรกิจบริการป็นสวน฿หญ ละด านินธุรกิจรูปบบอืไนคอนขຌางนຌอยอยางชัดจน ส าหรับผูຌประกอบ  
฿นภาคกลางสวน฿หญด านินธุรกิจบริการ ตมีความ฿กลຌคียงกับธุรกิจการผลิตละธุรกิจคຌาสงอยู฿นชวง  
20-40% อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการ฿นภาค฿ตຌละภาคตะวันออกด านินธุรกิจการผลิตป็นสวน฿หญ  
ตเมตกตางกันมากนักกับการด านินธุรกิจบริการ 
 

ตารางทีไ ซ-่ รูปบบการด านินธุรกิจละระยะการติบตของธุรกิจบงตามภูมิภาค (กลุม HM) 

 
กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ 

฿ตຌละ
ตะวันออก 

หนือ 
ภาพรวมทัๅง

ประทศ 

ธุรกิจการผลิต 6.16% 33.33% 0.00% 50.00% 0.00% 8.97% 

ธุรกิจคຌาสง 8.33% 20.00% 0.00% 10.00% 0.00% 8.97% 

ธุรกิจคຌาปลีก 3.62% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.65% 

ธุรกิจบริการ 81.88% 40.00% 0.00% 40.00% 0.00% 78.41% 

รวม 
100.00% 

(276) 
100.00% 

(15) 
0.00% 

(0) 
100.00% 

(10) 
0.00% 

(0) 
100.00% 

(301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

2. พิจารณาผนภาพทีไ ซ-6 จะหในเดຌวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ คิดป็น 93.35% ของกลุมตัวอยาง 
สามารถอธิบายระยะการด านินธุรกิจของตนองสอดคลຌองตามสมมติฐานการวิจัย ิขัๅนติบตี ดยมี
ผูຌประกอบการพียงประมาณ 7% ของกลุมตัวอยางทานัๅน ทีไมิเดຌระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนดังกลาว 
นืไองจากกลุมผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅป็นกลุมของผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌละอัตราก าเรสูงอยางหในเดຌ
ชัดจน ท า฿หຌมีผูຌประกอบการจ านวนนຌอยทีไเมสามารถระบุระยะการจริญติบตของธุรกิจวาอยู฿นขัๅนติบตเดຌ 
ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการทีไเมสามารถระบุวาธุรกิจของตนองอยู฿นขัๅนติบตมีสาหตุหลักมาจากการลดลงของ
รายเดຌหรืออัตราก าเรทีไลดลงจากปีกอนหนຌา ท า฿หຌผูຌประกอบการรายดังกลาวมองวาธุรกิจของตนจ าป็นตຌอง
ท าการปรับปลีไยนการด านินธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจของตนอง พืไอ฿หຌรายเดຌหรืออัตราก าเรสูงขึๅนกลับเปยัง
ระดับดิม ผูຌประกอบการรายดังกลาวจึงระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นระยะขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ  
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ผนภาพทีไ ซ-6 สัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไเมเดຌระบุระยะการติบตทางธุรกิจตามนิยาม  
(กลุม HM) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 301 ราย 

 
3. ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅมีหลงงินทุนสวน฿หญมาจาก 2 หลง เดຌก งินสวนตัวหรืองินของ 

ผูຌถือหุຌน ิ49.52% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี ละสถาบันการงิน ิ47.46% ของหลงงินทุนทัๅงหมด )  
ซึไงรวมกันคิดป็นประมาณ 97% ของหลงงินทุนทัๅงหมด ทัๅงนีๅ ตัวอยางของหลงงินทุน฿นรูปบบอืไน โ  
ทีไกลุมผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌ ชน งินทุนจากตางประทศ งินหมุนวียน฿นบริษัท ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-7 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME (กลุม HM) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 301 ราย 
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4. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ิ68.77% 
ของกลุมตัวอยางี ดยเมมีผูຌประกอบการ฿นภาคกลางคยขຌารวมครงการหรือคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
รองลงมา เดຌก ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ิ80% ของกลุมตัวอยางทัๅงหมดี ละกรุงทพฯ ิ66.67% ของกลุม
ตัวอยางี ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นภาคกลางทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
จะหในเดຌวาผูຌประกอบการกลุมดังกลาวเมทราบขຌอมูลคิดป็นสัดสวนประมาณ 90% ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลาง 
อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการ฿นภาค฿ตຌละตะวันออกมีผูຌทราบขຌอมูลคิดป็น 70% ของกลุมตัวอยาง฿นภาค฿ตຌ
ละภาคตะวันออก สะทຌอง฿หຌหในวา ผูຌประกอบการ฿นภาค฿ตຌละภาคตะวันออกมิเดຌ฿หຌความสน฿จกับ
ครงการหรือการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก 
 

ตารางทีไ ซ-้ การขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐบงตามภูมิภาค (กลุม HM) 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ 
฿ตຌละ

ตะวันออก 
หนือ 

ภาพรวมทัๅง
ประทศ 

คยขຌารวม 33.33% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 31.23% 

เมคยขຌารวม 66.67% 100.00% 0.00% 80.00% 0.00% 68.77% 

ทราบขຌอมูล 28.26% 13.33% 0.00% 70.00% 0.00% 28.90% 

เมทราบขຌอมลู 38.41% 86.67% 0.00% 10.00% 0.00% 39.87% 

รวม 
100.00% 

(276) 
100.00% 

(15) 
0.00% 

(0) 
100.00% 

(10) 
0.00% 

(0) 
100.00% 

(301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

5. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุด เดຌก 
การตลาดละการลงทุน ละมาตรการละสิทธิประยชน์ทางภาษี ิ36.17% ของกลุมตัวอยางี รองลงมาคือ 
การพัฒนาผูຌประกอบการ ิ27.66% ของกลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ การสงสริมดຌานการงิน ป็นประภทของครงการ
หรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมนຌอยทีไสุด ิ3.19% ของกลุมตัวอยาง 
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ผนภาพทีไ ซ-8 ประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐของผูຌประกอบการ SME  
(กลุม HM) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 301 ราย 

 
6. ผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญด านินธุรกิจดยเมมีตราสินคຌาป็นของตนอง ิ75.42% ของ

กลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ หากพิจารณาป็นรายภาคจะพบวา ผูຌประกอบการ฿นภาคกลางสวน฿หญมีการด านินธุรกิจ
ดยมีตราสินคຌา ิ60% ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลางี ฿นทางกลับกันผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ ละ
ผูຌประกอบการ฿นภาค฿ตຌละภาคตะวันออกสวน฿หญเมมีตราสินคຌาป็นของตนองคิดป็นสัดสวน฿กลຌคียง
ประมาณ 20% ของตละภูมิภาค 
 

ตารางทีไ ซ-แเ รูปบบฉพาะ฿นการด านินธรุกิจบงตามภูมิภาค (กลุม HM) 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ 
฿ตຌละ

ตะวันออก 
หนือ 

ภาพรวมทัๅง
ประทศ 

มีตราสินคຌา 22.83% 60.00% 0.00% 20.00% 0.00% 24.58% 

ริไมดຌวยตนอง 5.43% 60.00% 0.00% 10.00% 0.00% 8.31% 

ฟรนเชส ์ 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.33% 

บริษัทมทีไมีบริษัทลูก 10.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.30% 

บริษัทลูก 7.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.64% 

อืไน โ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

เมมีตราสินคຌา 77.17% 40.00% 0.00% 80.00% 0.00% 75.42% 

ริไมดຌวยตนอง 33.70% 26.67% 0.00% 60.00% 0.00% 34.22% 

ฟรนเชส ์ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

บริษัทมทีไมีบริษัทลูก 21.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.60% 

บริษัทลูก 22.10% 13.33% 0.00% 20.00% 0.00% 21.59% 

อืไน โ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

รวม 
100.00% 

(276) 
100.00% 

(15) 
0.00% 

(0) 
100.00% 

(10) 
0.00% 

(0) 
100.00% 

(301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ  
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7. วใบเซต์ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาทีไเดຌรับความนิยมมากทีไสุด ิ75.42% ของกลุม
ตัวอยางี รองลงมาคือ สืไอสังคมออนเลน์ ิ41.20% ของกลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ สืไอสิไงพิมพ์ละอีมล์ป็นชองทาง
฿นการประชาสัมพันธ์ทีไเดຌรับความนิยมคิดป็น 20.60% ของกลุมตัวอยาง ส าหรับตัวอยางของชองทาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์รูปบบอืไน โ ชน การจัดบูธกิจกรรม การจัดท าป้ายฆษณา ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-9 ชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์สินคຌาของผูຌประกอบการ SME (กลุม HM) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 301 ราย 

 
8. นวทาง฿นการบริหารตຌนทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญทีไสุด เดຌก การกระจายงาน

ทีไเม฿ชกิจการหลัก฿หຌผูຌอืไน (Outsources) ป็นผูຌด านินการ ิ48.17% ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม 
มีสัดสวน฿กลຌคียงกับนวทางการลดการกิดของสีย ิ41.53% ของกลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ  ตัวอยางของ 
นว฿นการบริหารตຌนทุนรูปบบอืไน โ ชน การพัฒนาบุคลากรภาย฿นองค์กรทีไมีอยูดิม฿หຌมีศักยภาพทีไสูงขึๅน 
ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-10 นวทาง฿นการบริหารตຌนทุนของผูຌประกอบการ SME (กลุม HM) 

หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 301 ราย 
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9. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ 
฿นการบริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก ิ้้.ๆ7ั ของกลุมตัวอยางี ดยการ฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบัญชี 
ป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด ิ75.เ8ั ของกลุมตัวอยางี รูปบบรองลงมาเดຌก การพัฒนาระบบบัญชีของ
ตนอง ิ14.62ั ของกลุมตัวอยางี นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการยัง฿หຌความส าคัญกับการบริหารจัดการ 
ความสีไยง ดยสวน฿หญน าระบบการบริหารจัดการความสีไยงมา฿ชຌ฿นการด านินงาน ิ็8.74ั ของกลุม
ตัวอยางี 
 

ตารางทีไ ซ-แแ การบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิกลุม HMี 
การท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 

เมมีการท าบัญช ี 0.33% 

มี ดยพัฒนาระบบบัญชีของตนอง 14.62% 

มี ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบญัชี 75.08% 

มี ดยจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญช ี 9.97% 

รวม 100% (301) 

ระบบการบริหารจัดการความสีไยง 
เมมรีะบบการบริหารจัดการความสีไยง 21.26% 

มีระบบการบริหารจดัการความสีไยง 78.74% 

รวม 100% (301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

10. ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจตนองผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ 
(ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิ96.35% ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม มืไอพิจารณากีไยวกับการพัฒนาฝีมือ
รงงาน ละการวิจัยละพัฒนา พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญเมมีการพัฒนาฝีมือรงงาน ิ91.03% ของ
กลุมตัวอยางี ละเมมีการวิจัยละพัฒนา ิ51.50% ของกลุมตัวอยางี ดังนัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅ
นຌนการรับทคนลยีสารสนทศจากภายนอก ดย฿หຌความสน฿จเมมากกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿น
องค์กรองเมวาจะป็นการพัฒนาฝีมือรงงาน หรือการวิจัยละพัฒนา ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการ
ยังคงมุงนຌนความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะสัๅนมากกวาระยะยาว ดังนัๅน หากเมมีการผลักดันการสรຌาง
ความตระหนักกีไยวกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กรพืไอรักษาศักยภาพ฿นการขงขันลຌว  
฿นอนาคตผูຌประกอบการ฿นกลุมอาจกຌาวขຌาสูขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจรใวขึๅน 
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ตารางทีไ ซ-แโ การพัฒนาละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิกลุม HMี 
การพัฒนาฝีมือรงงาน 

เมมีการพัฒนาฝมีือรงงาน 91.03% 

มีการพัฒนาฝมีือรงงาน 8.97% 

รวม 100% (301) 

การวิจัยละพัฒนา 
เมมีการวิจัยละพัฒนา 51.50% 

มีการวิจัยละพัฒนา 48.50% 

รวม 100% (301) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 

เม฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 3.65% 

฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 96.35% 

รวม 100% (301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

11. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (69.44% ของกลุม
ตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา 
(12.96% ของกลุมตัวอยาง) รองลงมาเดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย (6.31% ของกลุมตัวอยาง) 

มืไอพิจารณาตามลักษณะการด านินการหลักพบวา ธุรกิจคຌาปลีกป็นลักษณะการด านินการธุรกิจ  
ทีไเมเดຌป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด (90.91% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาปลีก) สวนธุรกิจผลิตสินคຌา
ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจทีไป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด ิ44.44% ของกลุมตัวอยางธุรกิจ
ผลิตสินคຌาี ทัๅงนีๅ ลักษณะการด านินธุรกิจผลิตสินคຌา ละธุรกิจคຌาสงป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมมากทีไสุด 
(25.92% ของกลุมตัวอยางธุรกิจผลิตสินคຌา ละ 22.22% ของกลุมธุรกิจคຌาสง ตามล าดับ) สวนลักษณะ 
การด านินธุรกิจคຌาปลีก ละธุรกิจบริการป็นสมาชิกหอการคຌามากทีไสุด (9.09% ของกลุมตัวอยางธุรกิจ 
คຌาปลีก ละ 13.98% ของกลุมธุรกิจบริการ ตามล าดับ) 
 

ตารางทีไ ซ-แใ การป็นสมาชิกองค์กรอกชนของกลุม HM 

 ธุรกิจผลิตสนิคຌา ธุรกิจคຌาสง ธุรกิจคຌาปลกี ธุรกิจบริการ รวมทุกธุรกิจ 
เมเดຌป็นสมาชิก 55.56% 62.96% 90.91% 70.76% 69.44% (209) 

ป็นสมาชิก 44.44% 37.04% 9.09% 29.24% 30.56% (92) 

     หอการคຌา 7.41% 11.11% 9.09% 13.98% 12.96% (39) 

     สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย 25.92% 22.22% 0.00% 2.54% 6.31% (19) 

     สมาพันธ์อสอใมอีเทย 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% (1) 

     อืไน โ 7.41% 3.71% 0.00% 12.72% 10.96% (33) 

รวม 100% 

(27) 

100% 

(27) 

100% 

(11) 

100% 

(236) 

100% 

(301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ  
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12. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการ
ด านินธุรกิจ (99.67% ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบปัญหา฿นการ
ขอคืนภาษีมูลคาพิไม (77.41% ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 
(77.08% ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 
 

ตารางทีไ ซ-แไ ปัญหา/อุปสรรคทางดຌานกฎหมาย กฎ ระบียบ ละภาษี  
฿นการด านนิธุรกิจ ิกลุม HM) 

การประสบปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกจิ 

เมป็นปญัหา/อุปสรรค 99.67% 

ป็นปัญหา/อุปสรรค 0.33% 

รวม 100% (301) 

การประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (VAT) 

เมประสบปญัหา 77.41% 

ประสบปัญหา฿ชຌระยะวลานาน 7.97% 

ประสบปัญหา฿ชຌอกสารประกอบจ านวนมาก 1.00% 

ประสบปัญหาขัๅนตอนการขอคืนมหีลายขัๅนตอน 13.62% 

รวม 100% (301) 

การประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 

เมประสบปญัหา 77.08% 

ประสบปัญหาเมเดຌด านินการตามก าหนด ท า฿หຌสียคาปรับ 0.00% 

ประสบปัญหากับสภาพคลองทางธุรกิจ 1.33% 

ประสบปัญหามีขัๅนตอนพิไมขึๅนทางธุรกิจ 21.59% 

รวม 100% (301) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
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3. การวิคราะห์ภาพรวมของผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ 
ป็นระยะวลาติดตอกัน 3 ป ี
 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม 306 ราย ซึไงภาคกลาง มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ  
89 ราย คิดป็น 29.08% รองลงมา เดຌก ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก จ านวน 75 ราย หรือคิดป็น 24.51% 
ละนຌอยทีไสุด เดຌก กรุงทพฯ จ านวน 30 ราย หรือคิดป็น 9.80% ิพิจารณาตารางทีไ ซ-แ5ี ผลการส ารวจ
บบสอบถามพบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น 
53.59% ของกลุมตัวอยาง รองลงมาเดຌก ธุรกิจคຌาปลีก ิ19.28% ของกลุมตัวอยางี ธุรกิจการผลิต ิ18.30% 
ของกลุมตัวอยางี ละธุรกิจคຌาสง ิ8.82% ของกลุมตัวอยางี ตามล าดับ ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ  
ภาคกลาง ละภาคตะวันออกฉียงหนือ มีรูปบบการด านินธุรกิจคลຌายคลึงกัน ดยป็นธุรกิจบริการป็น  
สวน฿หญ รองลงมาเดຌกธุรกิจคຌาปลีก ธุรกิจการผลิต ละธุรกิจคຌาสง ตามล าดับ สวนผูຌประกอบการ฿นภาค฿ตຌ
ละภาคตะวันออก ละภาคหนือ มีรูปบบการด านินธุรกิจคลຌายคลึงกัน ดยป็นธุรกิจบริการป็นสวน฿หญ 
รองลงมาเดຌกธุรกิจการผลิต ธุรกิจคຌาปลีก ละธุรกิจคຌาสง ตามล าดับ 
 

ตารางทีไ ซ-แ5 รูปบบการด านินธุรกิจละระยะการติบตของธุรกิจบงตามภูมิภาค (กลุม LO) 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ 
ภาพรวมทัๅง

ประทศ 

ธุรกิจการผลิต 10.00% 17.98% 14.04% 21.33% 23.64% 18.30% 

ธุรกิจคຌาสง 6.67% 15.73% 7.02% 4.00% 7.27% 8.82% 

ธุรกิจคຌาปลีก 13.33% 24.72% 28.07% 8.00% 20.00% 19.28% 

ธุรกิจบริการ 70.00% 41.57% 50.88% 66.67% 49.09% 53.59% 

รวม 
100.00% 

(30) 
100.00% 

(89) 
100.00% 

(57) 
100.00% 

(75) 
100.00% 

(55) 
100.00% 

(306) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

2. พิจารณาผนภาพทีไ ซ-11 จะหในเดຌวา ผูຌประกอบการสวน฿หญคิดป็น 70.59% ของกลุม
ตัวอยาง สามารถอธิบายระยะการด านินธุรกิจของตนองสอดคลຌองตามสมมติฐานการวิจัย ิขัๅนปรับปลีไยน
ธุรกิจี อยางเรกใตามมีผูຌประกอบการถึงประมาณ 30% ของกลุมตัวอยางทีไมิเดຌระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅน
ดังกลาว สะทຌอน฿หຌหในวายังมีผูຌประกอบการจ านวนมากทีได านินธุรกิจดยเมทราบวาระยะการจริญติบต
ของธุรกิจอยู฿นขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ ซึไงพืไอ฿หຌสามารถด านินธุรกิจอยูเดຌ ผูຌประกอบการกลุมดังกลาว
จ าป็นตຌอง฿ชຌรูปบบการด านินธุรกิจทีไตกตางเปจากรูปบบการด านินธุรกิจ฿นปัจจุบัน หรือปลีไยนการขຌา
รับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไตรงกับระยะการจริญติบตของธุรกิจทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน ดังนัๅนภาครัฐ
จ าป็นตຌองรงท าความขຌา฿จกับผูຌประกอบการกลุมดังกลาวกีไยวกับระยะการจริญติบตของธุรกิจทีไอยู  
฿นปัจจุบัน พืไอพิไมอกาส฿หຌผูຌประกอบการกลุมดังกลาวนีๅออกจากขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจเดຌดยรใว 
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ผนภาพทีไ ซ-11 สัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไเมเดຌระบุระยะการติบตทางธุรกิจตามนิยาม  
(กลุม LO) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 306 ราย 

 
3. ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿ชຌหลงงินทุนจากงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌน฿นการประกอบธุรกิจ 

ิ78.28% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน ิ17.64% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี  
ดยงินกูຌนอกระบบป็นหลงงินทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌนຌอยทีไสุด ิ0.33% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี 
 

ผนภาพทีไ ซ-12 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME (กลุม LO) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 306 ราย 
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4. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ิ92.16% 
ของกลุมตัวอยางี ดยภาคกลางเมมีผูຌประกอบการทีไคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับจากภาครัฐลย 
฿นขณะทีไผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละภาคหนือ คยขຌารวมครงการหรือรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ฿นสัดสวนทีไ฿กลຌคียงกัน ิประมาณ 15% ของกลุมตัวอยาง฿นตละภูมิภาคี ทัๅงนีๅ สาหตุ
ทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูง
อาจกิดจาก ผูຌประกอบการสวน฿หญเมทราบขຌอมูล ิ72.22% ของกลุมตัวอยางี ยกวຌนภาคหนือทีไมี 
ผูຌประกอบพียง 25.45% ทีไเมทราบขຌอมูลตมีผูຌเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
83.64% สะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือมิเดຌ฿หຌความสน฿จกับครงการหรือการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมากนัก 
 

ตารางทีไ ซ-แๆ การขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐบงตามภูมิภาค (กลุม LO) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

5. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุด เดຌก  
การพัฒนาผูຌประกอบการ ิ33.33% ของกลุมตัวอยางี รองลงมาคือ มาตรการละสิทธิประยชน์ทางภาษี 
ิ25.00% ของกลุมตัวอยางี ทัๅงนีๅ การสงสริมดຌานการงิน การพิไมขีดความสามารถ฿นการข งขัน ละ
การตลาดละการลงทุน ป็นประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวม
นຌอยทีไสุด ิ16.67% ของกลุมตัวอยางี 
 
  

 
กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ 

ภาพรวม
ทัๅงประทศ 

คยขຌารวม 13.33% 0.00% 14.04% 4.00% 16.36% 7.84% 

เมคยขຌารวม 86.67% 100.00% 85.96% 96.00% 83.64% 92.16% 

ทราบขຌอมูล 16.67% 2.25% 24.56% 10.67% 58.18% 19.93% 

เมทราบขຌอมลู 70.00% 97.75% 61.40% 85.33% 25.45% 72.22% 

รวม 
100.00% 

(30) 
100.00% 

(89) 
100.00% 

(57) 
100.00% 

(75) 
100.00% 

(55) 
100.00% 

(306) 
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ผนภาพทีไ ซ-13 ประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐของผูຌประกอบการ SME  
(กลุม LO) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 306 ราย 

 
6. สาหตุหลักทีไท า฿หຌธุรกิจของผูຌประกอบการกลุมนีๅประสบกับปัญหาขาดทุนอยางตอนืไองคือ  

การสูญสียกลุมลูกคຌาหลัก ิ54.25% ของกลุมตัวอยางี รองลงมา เดຌก ตຌนทุนวัตถุดิบทีไพิไมขึๅน ิ34.64% 
ของกลุมตัวอยางี ตຌนทุนรงงานสูงขึๅน ิ28.43% ของกลุมตัวอยางี ตามล าดับ ทัๅงนีๅ ตัวอยางของสาหตุอืไน โ 
ทีไท า฿หຌธุรกิจประสบภาวะขาดทุนอยางตอนืไอง ชน การขຌามาของธุรกิจขนาด฿หญ ปัญหาศรษฐกิจละ
การมือง ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-14 สาหตุทีไท า฿หຌธุรกิจประสบภาวะขาดทุนอยางตอนืไอง (กลุม LO) 

หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 306 ราย 
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7. นวทาง฿นการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนิยม฿ชຌคือการพิไมรายเดຌคิดป็น 
52.61% ของกลุมตัวอยาง รองลงมา เดຌก การลดรายจาย ิ37.25% ของกลุมตัวอยางี ดยทีไ การหา
พันธมิตรทางธุรกิจ ละการรับการสนับสนุนจากภาครัฐป็นนวทางทีไนิยม฿ชຌนຌอย฿กลຌคียงกันคิดป็นประมาณ 
20% ของกลุมตัวอยาง ทัๅงนีๅ ตัวอยางของนวทางอืไน โ ฿นการกຌปัญหาทีไกิดขึๅน ชน การลดราคาสินคຌา  
การพิไมชองทางผานตลาดออนเลน์ ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-15 นวทางการกຌเขปัญหาของผูຌประกอบการ SME (กลุม LO) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 306 ราย 

 
8. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการ

บริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก ิ98.04ั ของกลุมตัวอยางี ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชีป็นรูปบบทีไนิยม
฿ชຌมากทีไสุด ิ70.59ั ของกลุมตัวอยางี รูปบบรองลงมาเดຌก การ฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบัญชี ิ17.97ั 
ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการสวน฿หญยังด านินธุรกิจดยเม฿หຌความส าคัญกับการบริหาร
จัดการความสีไยง ิ52.29ั ของกลุมตัวอยางี 
 

ตารางทีไ ซ-แ็ การบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิกลุม LOี 
การท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 

เมมีการท าบัญช ี 1.96% 

มี ดยพัฒนาระบบบัญชีของตนอง 9.48% 

มี ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบญัชี 17.97% 

มี ดยจຌางบริษัท/ ผูຌรับท าบัญช ี 70.59% 

รวม 100% (306) 

ระบบการบริหารจัดการความสีไยง 
เมมรีะบบการบริหารจัดการความสีไยง 52.29% 

มีระบบการบริหารจดัการความสีไยง 47.71% 

รวม 100% (306) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ  
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9. ผูຌประกอบการสวน฿หญสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจตนองผานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ 
(ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิ85.29% ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม มืไอพิจารณากีไยวกับการพัฒนาฝีมือ
รงงาน ละการวิจัยละพัฒนา พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญเมมีการพัฒนาฝีมือรงงาน ิ54.90% ของ
กลุมตัวอยางี ละเมมีการวิจัยละพัฒนา ิ86.60% ของกลุมตัวอยางี ดังนัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅ
นຌนการรับทคนลยีสารสนทศจากภายนอก ดย฿หຌความสน฿จเมมากกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿น
องค์กรองเมวาจะป็นการพัฒนาฝีมือรงงาน หรือการวิจัยละพัฒนา ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวา ผูຌประกอบการ
ยังคงมุงนຌนความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะสัๅนมากกวาระยะยาว ดังนัๅน หากเมมีการผลักดันการสรຌาง
ความตระหนักกีไยวกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กรพืไอรักษาศักยภาพ฿นการขงขันลຌว  
฿นอนาคตผูຌประกอบการ฿นกลุมอาจกຌาวขຌาสูขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจรใวขึๅน 
 

ตารางทีไ ซ-แ่ การพัฒนาละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิกลุม LOี 
การพัฒนาฝีมือรงงาน 

เมมีการพัฒนาฝมีือรงงาน 54.90% 

มีการพัฒนาฝมีือรงงาน 45.10% 

รวม 100% (306) 

การวิจัยละพัฒนา 
เมมีการวิจัยละพัฒนา 86.60% 

มีการวิจัยละพัฒนา 13.40% 

รวม 100% (306) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 

เม฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 14.71% 

฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 85.29% 

รวม 100% (306) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

10. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (82.03% ของกลุม
ตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา 
(11.44% ของกลุมตัวอยาง) รองลงมาเดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย (6.20% ของกลุมตัวอยาง) 

มืไอพิจารณาตามลักษณะการด านินการหลักพบวา ธุรกิจบริการป็นลักษณะการด านินการธุรกิจ  
ทีไเมเดຌป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด (84.15% ของกลุมตัวอยางธุรกิจบริการ) สวนธุรกิจคຌาสง 
ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจทีไป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด ิ22.22% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาสงี 
ทัๅงนีๅ ลักษณะการด านินธุรกิจผลิตสินคຌา ละธุรกิจคຌาสงป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมมากทีไสุด (16.07% ของ
กลุมตัวอยางธุรกิจผลิตสินคຌา ละ 14.81% ของกลุมธุรกิจคຌาสง ตามล าดับ) สวนลักษณะการด านินธุรกิจคຌาปลีก 
ละธุรกิจบริการป็นสมาชิกหอการคຌามากทีไสุด (15.26% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาปลีก ละ 12.80% ของ
กลุมธุรกิจบริการ ตามล าดับ) 
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ตารางทีไ ซ-แ้ การป็นสมาชิกองค์กรอกชนของกลุม LO 

 ธุรกิจผลิตสนิคຌา ธุรกิจคຌาสง ธุรกิจคຌาปลกี ธุรกิจบริการ รวมทุกธุรกิจ 
เมเดຌป็นสมาชิก 78.57% 77.78% 81.36% 84.15% 82.03% (251) 

ป็นสมาชิก 21.43% 22.22% 18.64% 15.85% 17.97% (55) 

     หอการคຌา 5.36% 7.41% 15.26% 12.80% 11.44% (35) 

     สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย 16.07% 14.81% 1.69% 3.05% 6.20% (19) 

     สมาพันธ์อสอใมอีเทย 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (0) 

     อืไน โ 0.00% 0.00% 1.69% 0.00% 0.33% (1) 

รวม 100% 

(56) 

100% 

(27) 

100% 

(59) 

100% 

(164) 

100% 

(306) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

11. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการ
ด านินธุรกิจ (89.54% ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅนผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบปัญหา฿นการ
ขอคืนภาษีมูลคาพิไม (91.18% ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 
(92.81% ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 
 

ตารางทีไ ซ-โเ ปัญหา/อุปสรรคทางดຌานกฎหมาย กฎ ระบียบ ละภาษี  
฿นการด านนิธุรกิจ ิกลุม LO) 

การประสบปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกจิ 

เมป็นปญัหา/อุปสรรค 89.54% 

ป็นปัญหา/อุปสรรค 10.46% 

รวม 100% (306) 

การประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (VAT) 

เมประสบปญัหา 91.18% 

ประสบปัญหา฿ชຌระยะวลานาน 1.96% 

ประสบปัญหา฿ชຌอกสารประกอบจ านวนมาก 4.25% 

ประสบปัญหาขัๅนตอนการขอคืนมหีลายขัๅนตอน 2.61% 

รวม 100% (306) 

การประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 

เมประสบปญัหา 92.81% 

ประสบปัญหาเมเดຌด านินการตามก าหนด ท า฿หຌสียคาปรับ 1.31% 

ประสบปัญหากับสภาพคลองทางธุรกิจ 2.94% 

ประสบปัญหามีขัๅนตอนพิไมขึๅนทางธุรกิจ 2.94% 

รวม 100% (306) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
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4. การวิคราะห์ภาพรวมของผูຌประกอบการสงออก฿หม 
 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม 299 ราย ซึไงกรุงทพฯ มีจ านวนมากทีไสุด ทากับ แ3เ 
ราย คิดป็น 43.ไ8% รองลงมา เดຌก ภาคกลาง จ านวน 55 ราย คิดป็น 18.39% ละนຌอยทีไสุด เดຌก  
ภาคตะวันออกฉียงหนือ จ านวน 2ไ ราย หรือคิดป็น 8.03% ิพิจารณาตารางทีไ ซ-โแี ผลการส ารวจ
บบสอบถามพบคุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจการผลิต คิดป็น 
40.13% ของกลุมตัวอยาง รองลงมา เดຌก ธุรกิจคຌาสง คิดป็น 26.09% ของกลุมตัวอยาง ละนຌอยทีไสุด 
เดຌก  ธุ รกิจคຌ าปลีก คิด ป็น 15.72% ของกลุ มตัวอย าง  ทัๅ งนีๅ  ผูຌ ประกอบการ฿นภาคกลาง ภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ละภาคหนือ มีรูปบบการด านินธุรกิจคลຌายคลึงกัน  
ดยป็นธุรกิจการผลิตป็นสวน฿หญ ฿นขณะทีไผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ ประกอบธุรกิจคຌาสงป็นหลัก  
ซึไงตกตางจากภูมิภาคอืไน โ นอกจากนีๅ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละภาค฿ตຌละภาคตะวันออก มีรูปบบ
ธุรกิจซึไงผูຌประกอบการด านินธุรกิจคอนขຌางนຌอยอยางชัดจน เดຌก ธุรกิจคຌาสง คิดป็น 8.3ใั ฿นสวนของ
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละ 6.00ั ฿นสวนของภาค฿ตຌละภาคตะวันออก ละธุรกิจบริการ คิดป็น 
8.3ใั ฿นสวนของภาคตะวันออกฉียงหนือ 
 
ตารางทีไ ซ-โแ รูปบบการด านินธุรกิจละระยะการติบตของธุรกิจบงตามภูมิภาค (กลุม EXPORT) 

 
กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ 

ภาพรวมทัๅง
ประทศ 

ธุรกิจการผลิต 28.46% 36.36% 70.83% 60.00% 40.00% 40.13% 

ธุรกิจคຌาสง 40.77% 25.45% 8.33% 6.00% 15.00% 26.09% 

ธุรกิจคຌาปลีก 13.85% 20.00% 12.50% 10.00% 25.00% 15.72% 

ธุรกิจบริการ 16.92% 18.18% 8.33% 24.00% 20.00% 18.06% 

รวม 
100.00% 

(130) 
100.00% 

(55) 
100.00% 

(24) 
100.00% 

(50) 
100.00% 

(40) 
100.00% 

(299) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ SME 

 
2. พิจารณาผนภาพทีไ ซ-16 จะหในเดຌวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ คิดป็น ็โ.โไั ของกลุม

ตัวอยาง สามารถอธิบายระยะการด านินธุรกิจของตนองสอดคลຌองตามสมมติฐานการวิจัย ิขัๅนติบตี 
อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการ โ็.็ๆั ของกลุมตัวอยาง ทีไมิเดຌระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนดังกลาว ทัๅงนีๅ 
กิดจากผูຌประกอบการบางรายค านึงชวงวลาของการประกอบธุรกิจ ดยมีมุมมองวายังป็นชวงริไมตຌนของ  
การด านินธุรกิจ ดังนัๅน จึงมีมุมมองตอระยะการจริญติบตของตนองอยู฿นขัๅนริไมตຌนธุรกิจ นอกจากนีๅ  
มีผูຌประกอบการบางรายหในวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ นืไองจากผูຌประกอบการอาจประสบกับ
ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ชน ยอดขายลดลงอยางตอนืไอง หรือขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หม ดังนัๅน การจัด
ชุดนยบายตามระยะการติบตทางธุรกิจอาจเมสอดคลຌองกับมุมมองของผูຌประกอบการบางราย หากตมี
ความหมาะสมกับระยะการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการสวน฿หญ 
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ผนภาพทีไ ซ-16 สัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไเมเดຌระบุระยะการติบตทางธุรกิจตามนิยาม  
(กลุม EXPORT) 

 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 299 ราย 

 
3. ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿ชຌหลงงินทุนจากงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌน฿นการประกอบธุรกิจ 

(74.58% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน (22.66% ของหลงงินทุนทัๅงหมด)  
ดยงินกูຌนอกระบบ ป็นหลงงินทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌนຌอยทีไสุด (0.27% ของหลงงินทุนทัๅงหมด) 
ทัๅงนีๅ ตัวอยางของหลงงินทุนอืไน โ เดຌก งินทุนจากบริษัทม ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-17 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME (กลุม EXPORT) 

 

หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 299 ราย  
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4. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  (79.60% 
ของกลุมตัวอยาง) ดยภาคกลางมีผูຌประกอบการคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐนຌอยทีไสุด 
(1.82% ของกลุมตัวอยาง฿นภาคกลาง) ฿นขณะทีไผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ คยขຌารวมครงการหรือรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมากทีไสุด (34.62% ของกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพฯ) ตป็นสัดสวนทีไนຌอยมืไอปรียบทียบ
กับผูຌทีไเมคยขຌารวม (65.38% ของกลุมตัวอยาง฿นกรุงทพฯ) ทัๅงนีๅ สาหตุทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคย
ขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูง  อาจกิดจากผูຌประกอบการสวน
฿หญเมทราบขຌอมูล ิ51.84% ของกลุมตัวอยางี ยกวຌนภาคหนือทีไมีผูຌประกอบการพียง 25.เ0% ทีไเมทราบ
ขຌอมูล ตมีผูຌเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐถึง 92.50% สะทຌอน฿หຌหในวา 
ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือมิเดຌ฿หຌความสน฿จกับครงการหรือการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก 
 

ตารางทีไ ซ-โโ การขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐบงตามภูมิภาค (กลุม EXPORT) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

5. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุด คือ การตลาด
ละการลงทุน (32.79% ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา คือ การพัฒนาผูຌประกอบการ ิ24.59ั ของกลุม
ตัวอยาง) ทัๅงนีๅ การสงสริมดຌานการงิน ป็นประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมนຌอยทีไสุด ิ4.92ั ของกลุมตัวอยางี 
 
  

 
กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ ภาพรวมทัๅงประทศ 

คยขຌารวม 34.62% 1.82% 20.83% 14.00% 7.50% 20.40% 

เมคยขຌารวม 65.38% 98.18% 79.17% 86.00% 92.50% 79.60% 

ทราบขຌอมูล 28.46% 16.36% 20.83% 10.00% 67.50% 27.76% 

เมทราบขຌอมลู 36.92% 81.82% 58.33% 76.00% 25.00% 51.84% 

รวม 
100.00% 

(130) 
100.00% 

(55) 
100.00% 

(24) 
100.00% 

(50) 
100.00% 

(40) 
100.00% 

(299) 
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ผนภาพทีไ ซ-18 ประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐของผูຌประกอบการ SME  
(กลุม EXPORT) 

หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 299 ราย 

 
6. สาหตุทีไท า฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จท าตลาดสงออกมากทีไสุด คือ การหในอกาสทางธุรกิจ 

(60.87% ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา คือ การขยายกลุมลูกคຌา ิ31.77ั ของกลุมตัวอยาง) ทัๅงนีๅ ตัวอยางของ
สาหตุอืไน โ ทีไท า฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จท าตลาดสงออก ชน การเดຌรับค าสัไงซืๅอจากลูกคຌาตางประทศ  
ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-19 สาหตุของการตัดสิน฿จท าตลาดสงออกของผูຌประกอบการ SME (กลุม EXPORT) 

หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 299 ราย 

 
7. ประดในปัญหา/อุปสรรค฿นการสงออกทีไผูຌประกอบการพบจอมากทีไสุด คือ อกสารละขัๅนตอน

การสงออกทีไมีความยุงยาก/ซับซຌอน (48.49% ของกลุมตัวอยาง) ฿นล าดับถัดมา คือ ตຌนทุนการขนสง ละ
มาตรการกีดกันทางการคຌาทีไเม฿ชภาษี ิ33.11ั ละ 32.44% ของกลุมตัวอยางตามล าดับ) ทัๅงนีๅ ตัวอยางของ
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ปัญหา/อุปสรรคอืไน โ ฿นการสงออกทีไผูຌประกอบการพบจอ ชน ปัญหาดຌานภาษา ปัญหาดຌานระยะทาง  
ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-20 ปัญหา/อุปสรรค฿นการสงออกสงออกของผูຌประกอบการ SME (กลุม EXPORT) 

หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 299 ราย 

 
8. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการ

บริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก (98.33% ของกลุมตัวอยาง) ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชีมาท าระบบบัญชี 
฿หຌป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด (45.48% ของกลุมตัวอยาง) รูปบบรองลงมา เดຌก การพัฒนาระบบบัญชี
ของตนอง ิ35.12% ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม ผูຌประกอบการเม฿หຌความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ความสีไยงมากนัก (มีการ฿ชຌระบบการบริหารจัดการความสีไยงพียง 27.09% ของกลุมตัวอยาง) ซึไงอาจ
กอ฿หຌกิดปัญหา฿นการบริหารจัดการเดຌ 
 

ตารางทีไ ซ-โใ การบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิกลุม EXPORT) 

การท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 

เมมีการท าบัญช ี 1.67% 

มี ดยพัฒนาระบบบัญชีของตนอง 35.12% 

มี ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบญัชี 17.73% 

มี ดยจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญช ี 45.48% 

รวม 100% (299) 

ระบบการบริหารจัดการความสีไยง 
เมมรีะบบการบริหารจัดการความสีไยง 72.91% 

มีระบบการบริหารจดัการความสีไยง 27.09% 

รวม 100% (299) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
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9. มืไอพิจารณาการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการ 
กือบทัๅงหมด (96.32% ของกลุมตัวอยาง) พึไงพาทคนลยีสารสนทศ฿นการประกอบธุรกิจ อยางเรกใตาม  
มืไอพิจารณากีไยวกับการพัฒนาฝีมือรงงาน ละการวิจัยละพัฒนาของธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ
เมมีการพัฒนาฝีมือรงงาน (76.92% ของกลุมตัวอยาง) ละเมมีการวิจัยละพัฒนา฿นการประกอบธุรกิจ 
(54.18% ของกลุมตัวอยาง) ดังนัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅ นຌนการรับทคนลยีสารสนทศ 
จากภายนอก ดย฿หຌความสน฿จเมมากกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กรองเมวาจะป็นการพัฒนา
ฝีมือรงงาน หรือการวิจัยละพัฒนา ซึไงป็นเปเดຌวาการพึไงริไมท าการสงออกของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ  
ท า฿หຌยังเมมีความสามรถพียงพอทัๅงทางดຌานของงินทุนละความรูຌ ทีไจะมุงนຌนการด านินธุรกิจดยพัฒนา
ศักยภาพผลิตจากภาย฿นองค์กร ดังนัๅน พืไอป็นการชวยยกระดับความสามารถ฿นการขงขัน ผูຌประกอบการ
฿นกลุมนีๅจ าป็นทีไจะตຌองเดຌรับการสนับสนุนจากภาครัฐพืไอป็นสวนชวย฿หຌกิดความตระหนักกีไยวกับ 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กร รวมทัๅงมีความสามารถพียงพอทีไจะพัฒนาศักยภาพผลิตดຌวยตนอง 
 
ตารางทีไ ซ-โไ การพัฒนาละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิกลุม EXPORT) 

การพัฒนาฝีมือรงงาน 

เมมีการพัฒนาฝมีือรงงาน 76.92% 

มีการพัฒนาฝมีือรงงาน 23.08% 

รวม 100% (299) 

การวิจัยละพัฒนา 
เมมีการวิจัยละพัฒนา 54.18% 

มีการวิจัยละพัฒนา 45.82% 

รวม 100% (299) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 

เม฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 3.68% 

฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 96.32% 

รวม 100% (299) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

10. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (81.94% ของกลุม
ตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา (9.03% 
ของกลุมตัวอยาง) รองลงมาเดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย (8.36% ของกลุมตัวอยาง) 

มืไอพิจารณาตามลักษณะการด านินการหลักพบวา ธุรกิจคຌาปลีก ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจ  
ทีไเมเดຌป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด (85.11% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาปลีก) สวนธุรกิจผลิตสินคຌา
ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจทีไป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด ิ21.67% ของกลุมตัวอยางธุรกิจ
ผลิตสินคຌาี ทัๅงนีๅ ทุกลักษณะการด านินธุรกิจป็นสมาชิกหอการคຌามากทีไสุด ยกวຌนธุรกิจผลิตสินคຌาทีไป็น
สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทยมากทีไสุด ิ14.17% ของกลุมธุรกิจผลิตสินคຌาี 
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ตารางทีไ ซ-โ5 การป็นสมาชิกองค์กรอกชน ิกลุม EXPORT) 

 ธุรกิจผลิตสนิคຌา ธุรกิจคຌาสง ธุรกิจคຌาปลกี ธุรกิจบริการ รวมทุกธุรกิจ 
เมเดຌป็นสมาชิก 78.33% 84.62% 85.11% 83.33% 81.94% (245) 

ป็นสมาชิก 21.67% 15.38% 14.89% 16.67% 18.06% (54) 

     หอการคຌา 6.67% 10.26% 12.77% 9.26% 9.03% (27)  

     สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย 14.17% 3.85% 2.13% 7.41% 8.36% (25) 

     สมาพันธ์อสอใมอีเทย 0.83% 1.28% 0.00% 0.00% 0.67% (2) 

รวม 100% 

(120) 

100% 

(78) 

100% 

(47) 

100% 

(54) 

100% 

(299) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

11. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการ
ด านินธุรกิจ (61.87% ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบปัญหา 
฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (92.64% ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 
(95.99% ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 
 

ตารางทีไ ซ-โๆ ปัญหา/อุปสรรคทางดຌานกฎหมาย กฎ ระบียบ ละภาษี  
฿นการด านนิธุรกิจ ิกลุม EXPORT) 

การประสบปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกจิ 

เมป็นปญัหา/อุปสรรค 61.87% 

ป็นปัญหา/อุปสรรค 38.13% 

รวม 100% (299) 

การประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (VAT) 

เมประสบปญัหา 92.64% 

ประสบปัญหา฿ชຌระยะวลานาน 4.01% 

ประสบปัญหา฿ชຌอกสารประกอบจ านวนมาก 1.34% 

ประสบปัญหาขัๅนตอนการขอคืนมหีลายขัๅนตอน 1.67% 

อืไน โ 0.33% 

รวม 100% (299) 

การประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 

เมประสบปญัหา 95.99% 

ประสบปัญหาเมเดຌด านินการตามก าหนด ท า฿หຌสียคาปรับ 0.00% 

ประสบปัญหากับสภาพคลองทางธุรกิจ 2.01% 

ประสบปัญหามีขัๅนตอนพิไมขึๅนทางธุรกิจ 2.01% 

รวม 100% (299) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ  
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5. การวิคราะห์ภาพรวมของผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
 

การกระจายบบสอบถามผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ พิจารณาจากสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีอยูจริง
จากฐานขຌอมูลของ สสว. ดยกลุมตัวอยางมีจ านวนรวม 277 ราย ซึไงภาคกลางมีจ านวนผูຌประกอบการมาก
ทีไสุดทากับ 91 ราย คิดป็น 32.85% รองลงมา เดຌก ภาคหนือ มีจ านวน 68 ราย คิดป็น 24.55% ละ
ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก มีจ านวน 65 ราย คิดป็น 23.47% ทัๅงนีๅ กรุงทพฯ มีจ านวนผูຌประกอบการ 
นຌอยทีไสุดพียง 20 ราย หรือคิดป็น 7.22% ิพิจารณาตารางทีไ ซ-โ็ี ผลการส ารวจบบสอบถามพบ
คุณลักษณะทีไนาสน฿จ (Stylized Facts) ดังนีๅ 

1. รูปบบการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅสวน฿หญประกอบธุรกิจบริการ คิดป็น 
50.54% ของกลุมตัวอยาง รองลงมา เดຌก ธุรกิจการผลิต คิดป็น 21.30% ของกลุมตัวอยาง ละนຌอยทีไสุด 
เดຌก ธุรกิจคຌาสง คิดป็น 10.47% ของกลุมตัวอยาง ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌ
ละภาคตะวันออก ละภาคหนือ มีรูปบบการด านินธุรกิจคลຌายคลึงกัน คือ สวน฿หญมีรูปบบธุรกิจป็น
ธุรกิจบริการ ละมีธุรกิจคຌาสง฿นสัดสวนนຌอยทีไสุด ดยภาคตะวันออกฉียงหนือ ภาค฿ตຌละภาคตะวันออก 
ละภาคหนือ มีสัดสวนของธุรกิจคຌาสง คิดป็น 6.06ั 7.69% ละ 7.35% ของกลุมตัวอยาง฿นตละ
ภูมิภาคตามล าดับ นอกจากนีๅ กรุงทพฯ ละภาคกลาง มีรูปบบธุรกิจซึไงผูຌประกอบการด านินธุรกิจคอนขຌาง
นຌอยอยางชัดจน เดຌก ธุรกิจคຌาปลีก คิดป็น 5.00ั ฿นสวนของกรุงทพฯ ละธุรกิจการผลิต คิดป็น 8.79ั 
฿นสวนของภาคกลาง 
 

ตารางทีไ ซ-โ็ รูปบบการด านินธุรกิจละระยะการติบตของธุรกิจบงตามภูมิภาค (กลุม START) 

 
กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ 

ภาพรวมทัๅง
ประทศ 

ธุรกิจการผลิต 25.00% 8.79% 30.30% 27.69% 26.47% 21.30% 

ธุรกิจคຌาสง 30.00% 12.09% 6.06% 7.69% 7.35% 10.47% 

ธุรกิจคຌาปลีก 5.00% 23.08% 18.18% 16.92% 14.71% 17.69% 

ธุรกิจบริการ 40.00% 56.04% 45.45% 47.69% 51.47% 50.54% 

รวม 
100.00% 

(20) 
100.00% 

(91) 
100.00% 

(33) 
100.00% 

(65) 
100.00% 

(68) 
100.00% 

(277) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ SME 

 
2. พิจารณาผนภาพทีไ ซ-21 จะหในเดຌวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ คิดป็น 89.90% ของกลุม

ตัวอยาง สามารถอธิบายระยะการด านินธุรกิจของตนองสอดคลຌองตามสมมติฐานการวิจัย (ขัๅนริไมตຌนธุรกิจ) 
อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการ 10.10% ของกลุมตัวอยาง ทีไมิเดຌระบุวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนดังกลาว ทัๅงนีๅ 
กิดจากผูຌประกอบการบางรายมีมุมมองวา ธุรกิจของตนริไมมีกลุมลูกคຌาละยอดขายทีไพิไมขึๅน มีการจຌางงาน
พิไมขึๅน ละริไมมีการขงขันกับธุรกิจอืไน โ ดังนัๅน จึงมีมุมมองตอระยะการจริญติบตของตนองอยู฿น  
ขัๅนติบต นอกจากนีๅ มีผูຌประกอบการบางรายหในวาธุรกิจของตนอยู฿นขัๅนปรับปลีไยนธุรกิจ นืไองจาก
ผูຌประกอบการอาจประสบกับปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ชน ยอดขายลดลงอยางตอนืไอง หรือขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์฿หม ดังนัๅน การจัดชุดนยบายตามระยะการติบตทางธุรกิจอาจเมสอดคลຌองกับมุมมองของ
ผูຌประกอบการบางราย หากตมีความหมาะสมกับระยะการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการสวน฿หญ 
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ผนภาพทีไ ซ-21 สัดสวนของผูຌประกอบการ SME ทีไเมเดຌระบุระยะการติบตทางธุรกิจตามนิยาม  
(กลุม START) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 277 ราย 

 
3. ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿ชຌหลงงินทุนจากงินสวนตัวหรืองินของผูຌถือหุຌน฿นการประกอบธุรกิจ 

(86.37% ของหลงงินทุนทัๅงหมดี รองลงมาเดຌก สถาบันการงิน (12.26% ของหลงงินทุนทัๅงหมด)  
ดยงินกูຌนอกระบบ ป็นหลงงินทุนทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ฿ชຌนຌอยทีไสุด (0.42% ของหลงงินทุนทัๅงหมด) 
 

ผนภาพทีไ ซ-22 หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME (กลุม START) 

 
หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 277 ราย  
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4. ผูຌประกอบการสวน฿หญเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  (96.75% 
ของกลุมตัวอยาง) ดยผูຌประกอบการทุกภูมิภาคมีสัดสวนของผูຌทีไเมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐกิน 90% ทัๅงหมด ดยฉพาะอยางยิไงผูຌประกอบการ฿นกรุงทพฯ ทีไเมคยขຌารวม
ครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากลย ทัๅงนีๅ สาหตุทีไสัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมคยขຌารวม
ครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีสัดสวนคอนขຌางสูง อาจกิดจากผูຌประกอบการสวน฿หญ 
เมทราบขຌอมูล ิ69.68% ของกลุมตัวอยางี ยกวຌนภาคหนือทีไมีผูຌประกอบการพียง 33.82% ทีไเมทราบขຌอมูล 
ตมีผูຌ เมคยขຌารวมครงการหรือเมคยรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ถึง 98.53% สะทຌอน฿หຌหในวา 
ผูຌประกอบการ฿นภาคหนือมิเดຌ฿หຌความสน฿จกับครงการหรือการสนับสนุนจากภาครัฐมากนัก 
 

ตารางทีไ ซ-โ่ การขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐบงตามภูมิภาค (กลุม START) 

กรุงทพฯ กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌละตะวันออก หนือ 
ภาพรวมทัๅง

ประทศ 

คยขຌารวม 0.00% 4.40% 6.06% 3.08% 1.47% 3.25% 

เมคยขຌารวม 100.00% 95.60% 93.94% 96.92% 98.53% 96.75% 

ทราบขຌอมูล 15.00% 4.40% 30.30% 21.54% 64.71% 27.08% 

เมทราบขຌอมลู 85.00% 91.21% 63.64% 75.38% 33.82% 69.68% 

รวม 
100.00% 

(20) 
100.00% 

(91) 
100.00% 

(33) 
100.00% 

(65) 
100.00% 

(68) 
100.00% 

(277) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

5. ครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมมากทีไสุด คือ  
การพัฒนาผูຌประกอบการ (33.33% ของกลุมตัวอยาง) รองลงมา คือ การสงสริมดຌานการงิน ละการพัฒนา
ทคนลยีละนวัตกรรม ิ22.22ั ของกลุมตัวอยาง) ทัๅงนีๅ การพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน การตลาด
ละการลงทุน ละมาตรการละสิทธิประยชน์ทางภาษี ป็นประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุน
จากภาครัฐทีไผูຌประกอบการคยขຌารวมนຌอยทีไสุด ิ11.11ั ของกลุมตัวอยางี ตถือวามีสัดสวนเมตกตาง
จากครงการประภทอืไนมากนัก 
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ผนภาพทีไ ซ-23 ประภทของครงการหรือการรับการสนับสนุนจากภาครัฐของผูຌประกอบการ SME  
(กลุม START) 

 

หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 277 ราย 

 
6. ผูຌประกอบการสวน฿หญหในวาการจดทะบียนนิติบุคคลท า฿หຌธุรกิจเดຌรับความนาชืไอถือจากลูกคຌา

มากขึๅน ิ70.40ั ของกลุมตัวอยางี ฿นล าดับถัดมา ผูຌประกอบการหในวาการจดทะบียนนิติบุคคลท า฿หຌธุรกิจ
สามารถจัดหาหลงงินทุนเดຌงายขึๅน ิ27.80ั ของกลุมตัวอยางี ละกอ฿หຌกิดการบริหารงานทีไป็นระบบ
มากยิไงขึๅน (26.71% ของกลุมตัวอยาง) ทัๅงนีๅ ตัวอยางของประยชน์จากการจดทะบียนนิติบุคคล฿นรูปบบอืไน โ 
ชน การจดทดบียนนิติบุคคลกอ฿หຌกิดผลดีตอการน าขຌาสินคຌา ป็นตຌน 
 

ผนภาพทีไ ซ-24 ประยชน์จากการจดทะบียนนิติบุคคลของผูຌประกอบการ SME (กลุม START) 

หมายหตุ: จ านวนผูຌประกอบการ 277 ราย 
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7. ผูຌประกอบการสวน฿หญหในวาการจดทะบียนนิติบุคคลเมกอ฿หຌกิดผลสียตอธุรกิจ ิ55.96ั 
ของกลุมตัวอยางี อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการบางสวนหในวาการจดทะบียนนิติบุคคลท า฿หຌธุรกิจกิดภาระ
฿นการจัดท าบัญชีละงบการงิน ิ36.82ั ของกลุมตัวอยางี ท า฿หຌธุรกิจมีคา฿ชຌจายพิไมขึๅนหรือมีก าเรทีไลดลง 
ิ7.22ั ของกลุมตัวอยางี ละท า฿หຌอ านาจ฿นการบริหารมีจ ากัด (6.50% ของกลุมตัวอยาง) 
 

ผนภาพทีไ ซ-25 ผลสียจากการจดทะบียนนิติบุคคลของผูຌประกอบการ SME (กลุม START) 

หมายหต:ุ จ านวนผูຌประกอบการ 277 ราย 

 
8. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ฿หຌความส าคัญกับการท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการ

บริหารจัดการคอนขຌางสูงมาก (96.39% ของกลุมตัวอยาง) ดยการจຌางบริษัท/ผูຌรับท าบัญชีมาท าระบบบัญชี 
฿หຌป็นรูปบบทีไนิยม฿ชຌมากทีไสุด (70.76% ของกลุมตัวอยาง) รูปบบรองลงมา เดຌก การ฿ชຌปรกรม
ส ารใจรูปทางบัญชี ิ16.61% ของกลุมตัวอยางี ส าหรับประดในระบบการบริหารจัดการความสีไยง พบวา 
สัดสวนของผูຌประกอบการทีไเมมีระบบการบริหารจัดการความสีไยงละมีระบบการบริหารจัดการความสีไยง
คอนขຌาง฿กลຌคียงกัน (49.82% ละ 50.18% ของกลุมตัวอยางตามล าดับ) 
 

ตารางทีไ ซ-โ้ การบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิกลุม START) 

การท าบัญชีหรือน าระบบบัญชีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 

เมมีการท าบัญช ี 3.61% 

มี ดยพัฒนาระบบบัญชีของตนอง 9.03% 

มี ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางบญัชี 16.61% 

มี ดยจຌางบริษัท/ ผูຌรับท าบัญช ี 70.76% 

รวม 100% (277) 

ระบบการบริหารจัดการความสีไยง 
เมมรีะบบการบริหารจัดการความสีไยง 49.82% 

มีระบบการบริหารจดัการความสีไยง 50.18% 

รวม 100% (277) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ  
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9. มืไอพิจารณาการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการ 
กือบทัๅงหมด (93.14% ของกลุมตัวอยาง) พึไงพาทคนลยีสารสนทศ฿นการประกอบธุรกิจ อยางเรกใตาม  
มืไอพิจารณากีไยวกับการพัฒนาฝีมือรงงาน ละการวิจัยละพัฒนาของธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญ
เมมีการพัฒนาฝีมือรงงาน (52.71% ของกลุมตัวอยาง) ละเมมีการวิจัยละพัฒนา฿นการประกอบธุรกิจ 
(89.89% ของกลุมตัวอยาง) ดังนัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅ นຌนการรับทคนลยีสารสนทศ 
จากภายนอก ดย฿หຌความสน฿จเมมากกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กรองเมวาจะป็นการพัฒนา
ฝีมือรงงาน หรือการวิจัยละพัฒนา ซึไงป็นเปเดຌวาการทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅอยู฿นขัๅนริไมตຌนท าธุรกิจ  
ท า฿หຌยังเมมีความสามรถพียงพอทัๅงทางดຌานของงินทุนละความรูຌ ทีไจะมุงนຌนการด านินธุรกิจ ดยพัฒนา
ศักยภาพผลิตจากภาย฿นองค์กร ดังนัๅน พืไอป็นการชวยยกระดับความสามารถ฿นการขงขัน ผูຌประกอบการ
฿นกลุมนีๅจ าป็นทีไจะตຌองเดຌรับการสนับสนุนจากภาครัฐพืไอป็นสวนชวย฿หຌกิดความตระหนักกีไยวกับ  
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาย฿นองค์กร รวมทัๅงมีความสามารถพียงพอทีไจะพัฒนาศักยภาพผลิตดຌวยตนอง 
 

ตารางทีไ ซ-ใเ การพัฒนาละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ิกลุม START) 

การพัฒนาฝีมือรงงาน 

เมมีการพัฒนาฝมีือรงงาน 52.71% 

มีการพัฒนาฝมีือรงงาน 47.29% 

รวม 100% (277) 

การวิจัยละพัฒนา 
เมมีการวิจัยละพัฒนา 89.89% 

มีการวิจัยละพัฒนา 10.11% 

รวม 100% (277) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 

เม฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 6.86% 

฿ชຌทคนลยสีารสนทศ 93.14% 

รวม 100% (277) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

10. กลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมเดຌป็นสมาชิกองค์กรอกชน (84.48% ของกลุม
ตัวอยาง) ส าหรับองค์กรอกชนทีไกลุมผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅป็นสมาชิกมากทีไสุดคือ หอการคຌา 
(10.47% ของกลุมตัวอยาง) ล าดับถัดมา เดຌก สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย (4.69% ของกลุมตัวอยาง) 
ดยทีไเมมีผูຌประกอบการราย฿ดป็นสมาชิกของสมาพันธ์อสอใมอีเทยลย 

มืไอพิจารณาตามลักษณะการด านินการหลัก พบวา ธุรกิจคຌาสง ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจ  
ทีไเมเดຌป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด (89.66% ของกลุมตัวอยางธุรกิจคຌาสง) สวนธุรกิจบริการ 
ป็นลักษณะการด านินการธุรกิจทีไป็นสมาชิกขององค์กรอกชนมากทีไสุด ิ17.86% ของกลุมตัวอยางธุรกิจ
บริการี ทัๅงนีๅ มีพียงธุรกิจผลิตสินคຌาทีไป็นสมาชิกของขององค์กรอกชนอืไน โ ชน สภาธุรกิจเทย -ลาว 
(1.69% ของกลุมตัวอยางธุรกิจผลิตสินคຌา) 
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ตารางทีไ ซ-ใแ การป็นสมาชิกองค์กรอกชน ิกลุม START) 

 ธุรกิจผลิตสนิคຌา ธุรกิจคຌาสง ธุรกิจคຌาปลกี ธุรกิจบริการ รวมทุกธุรกิจ 
เมเดຌป็นสมาชิก 86.44% 89.66% 85.71% 82.14% 84.48% (234) 

ป็นสมาชิก 13.56% 10.34% 14.29% 17.86% 15.52% (43)  

     หอการคຌา 8.47% 6.90% 8.16% 12.86% 10.47% (29) 

     สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย 3.39% 3.45% 6.12% 5.00% 4.69% (13) 

     สมาพันธ์อสอใมอีเทย 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (0) 
อืไน โ 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% (1) 

รวม 100% 

(59) 

100% 

(29) 

100% 

(49) 

100% 

(140) 

100% 

(277) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
 

11. ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅสวน฿หญเมมีปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการ
ด านินธุรกิจ (90.61% ของกลุมตัวอยาง) ยิไงเปกวานัๅน ผูຌประกอบการสวน฿หญ฿นกลุมนีๅเมประสบปัญหา฿น
การขอคืนภาษีมูลคาพิไม (96.39% ของกลุมตัวอยาง) ละเมประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 
(95.67% ของกลุมตัวอยาง) อีกดຌวย 
 

ตารางทีไ ซ-ใโ ปัญหา/ อุปสรรคทางดຌานกฎหมาย กฎ ระบียบ ละภาษี  
฿นการด านนิธุรกิจ ิกลุม START) 

การประสบปัญหา/อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระบียบ ฿นการด านินธุรกจิ 

เมป็นปญัหา/อุปสรรค 90.61% 

ป็นปัญหา/อุปสรรค 9.39% 

รวม 100% (277) 

การประสบปัญหา฿นการขอคืนภาษีมูลคาพิไม (VAT) 

เมประสบปญัหา 96.39% 

ประสบปัญหา฿ชຌระยะวลานาน 1.81% 

ประสบปัญหา฿ชຌอกสารประกอบจ านวนมาก 0.00% 

ประสบปัญหาขัๅนตอนการขอคืนมหีลายขัๅนตอน 1.81% 

รวม 100% (277) 

การประสบปัญหากีไยวกับการหักภาษี ณ ทีไจาย 

เมประสบปญัหา 95.67% 

ประสบปัญหาเมเดຌด านินการตามก าหนด ท า฿หຌสียคาปรับ 0.36% 

ประสบปัญหากับสภาพคลองทางธุรกิจ 3.25% 

ประสบปัญหามีขัๅนตอนพิไมขึๅนทางธุรกิจ 0.72% 

รวม 100% (277) 

หมายหต:ุ ฿นวงลใบคือจ านวนผูຌประกอบการ 
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ผลการวิคราะห์สถานการณ์ของ 

กลุมผูຌประกอบการ SME  
จากผลการส ารวจ  

 
 

นืๅอหา฿นสวนนีๅ ป็นขຌอมูลรายละอียดการวิคราะห์ สถานการณ์ ิSWOT Analysis) ของกลุม
ผูຌประกอบการ SME ปัญหา฿นการด านินธุรกิจละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ  
ดยขຌอมูลทัๅงหมดจะน าเป฿ชຌป็นนวทางส าหรับการวิคราะห์ละทบทวนรางผนปฎิบัติการสงสริม SME 
ิพ.ศ. โ5ๆเ-โ5ๆไี ตอเป ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
 

ฌ 
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การวิคราะห์สถานการณ์ ิSWOT Analysis) ของกลุมผูຌประกอบการ SME พืไอสดง฿หຌหในถึง
สถานภาพของกลุมผูຌประกอบการ SME บงนวทางการศึกษาออกป็นป็น 2 สวนยอย เดຌก สวนทีไหนึไง 
ป็นการวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น ิInternal Situation) ละสวนทีไสองป็นการวิคราะห์สถานการณ์
ภายนอก ิExternal Situation) ของกลุมผูຌประกอบการ SME  

ส าหรับการวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿นนัๅน ทีไปรึกษาฯ เดຌประยุกต์฿ชຌกรอบนวคิดของมคคินซีย์ 
ิMcKinsey 7 s Framework) ซึไงป็นการวิคราะห์ความสัมพันธ์ทีไชืไอมยงกันของ 7 องค์ประกอบ เดຌก  
1) กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ 2) ครงสรຌางขององค์กร 3) ระบบการท างาน 4) บุคลากร 5) รูปบบ 

การบริหารจัดการ 6) วัฒนธรรมองค์กร 7) ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ ดยพิจารณา฿นประดในของจุดขใง
ละจุดออนทีไดนชัด พืไอสะทຌอนสถานการณ์ภาย฿นชิงภาพรวมของกลุมผูຌประกอบการ SM 

การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก ฿นการศึกษาครัๅงนีๅเดຌประยุกต์฿ชຌกรอบนวคิด C-PEST Analysis 
ซึไงป็นการวิคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยทีไส าคัญ 5 ปัจจัย เดຌก  1) ลูกคຌาหรือผูຌ รับบริการ คูขง  
2) สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ 3) สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชน 4) ทคนลยีละระบบ
สารสนทศ 5) สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ดยพิจารณาครอบคลุม
ประดในอกาสละอุปสรรคทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ SME อยางดนชัด 
 

1. กลุมผูຌประกอบการที่มีอัตราการติบตสูง 
 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

จุดขใง 

 

หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 318 ราย 

 
จากการส ารวจ พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูงมีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจมืไอรียง

ตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (32.70% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการก าหนดกลยุทธ์
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจ อันดับทีไ 2: 
ระบบการท างาน (18.55% ของกลุมตัวอยาง ) คือ มีล าดับขัๅนตอนการท างาน (work flow) ทีไชัดจน  
มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย ชน ระบบการบัญชีการงิน ระบบพัสดุ ป็นตຌน ละมีระบบการ
บริหารจัดการความสีไยงพืไอปງองกันขຌอผิดพลาด ชน ควบคุมคุณภาพการผลิต ิQC) การท าขຌอตกลงทางธุรกิจ

32.70% 

13.84% 

18.55% 

9.43% 

4.09% 

5.66% 

15.72% 

กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ 

ครงสรຌางขององค์กร 
ระบบการท างาน 

บุคลากร 
รูปบบการบริหารจัดการ 

วัฒนธรรมองค์กร 
ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ 
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จัดท าป็นลายลักษณ์อักษรทุกครัๅง ป็นตຌน อันดับทีไ 3: ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ (15.72% ของกลุม
ตัวอยาง) คือ ผูຌบริหารละบุคลากรเดຌรับการพัฒนาความรูຌละพิไมพูนประสบการณ์฿นการท างานอยาง
ตอนืไอง ชน การประชุม สัมมนา ป็นตຌน บุคลากรมีความคิดริริไม สามารถสวงหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง
฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาหรือรับทคนลยี/นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ละสรຌางพันธมิตรทาง
ธุรกิจอยางตอนืไอง สรຌางสินคຌา฿หຌอกลักษณ์ มีสูตรฉพาะป็นของตนอง อันดับทีไ 4: ครงสรຌางขององค์กร 
(13.84% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน ละการตัดสิน฿จ
ขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจดยตรง อันดับทีไ 5: บุคลากร (9.43% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรมีคุณสมบัติ
หมาะสมกับงานทีไรับผิดชอบ ละบุคลากรมีพียงพอกับปริมาณงาน อันดับทีไ 6: วัฒนธรรมองค์กร (5.66% 
ของกลุมตัวอยาง) คือ ความจริง฿จตอลูกคຌา฿นการด านินธุรกิจ ละปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟัง 
ความคิดหใน อันดับทีไ 7: รูปบบการบริหารจัดการ (4.09% ของกลุมตัวอยาง) คือ การ฿หຌความส าคัญกับ
ผลส ารใจ฿นการด านินงาน ละความรวดรใว฿นการด านินงาน มีการสรຌางความสัมพันธ์ทีไนนฟງนกับคูคຌา 
พืไอสรຌางความมัไนคง฿นการด านินธุรกิจ฿นระยะยาว 

 

จุดออน 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 310 ราย 

 
ขณะทีไกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูงมีจุดออน฿นการด านินธุรกิจมืไอรียงตามล าดับ เดຌก 

อันดับทีไ 1: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (59.03% ของกลุมตัวอยาง) คือ ผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน 

เมสามารถน าเป฿ชຌเดຌจริง ละเมมีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน อันดับทีไ 2: บุคลากร (12.58% 
ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน  
การบริหารงานดຌานบุคลากรของธุรกิจยังขาดประสิทธิภาพ ท า฿หຌเมสามารถรักษาบุคลากรเวຌกับธุรกิจเดຌ 
อันดับทีไ 3: ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ (8.71% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรขาดความคิดริริไม฿นการหา
สิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน ละขาดการพัฒนาทคนลยี/ นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ 
อันดับทีไ 4: ครงสรຌางขององค์กร (7.74% ของกลุมตัวอยาง) คือ การตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของ
ผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง ละการตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจดยตรง อันดับทีไ 5: ระบบการท างาน 
(5.16% ของกลุมตัวอยาง) คือ เมมีรูปบบการประสานงานระหวางฝຆาย ละมีการจัดระบบการท างานของ
บางฝຆายขาดประสิทธิภาพ ขาดระบบ หรือปรกรมทีไชวย฿นการบริหารจัดการงานสนับสนุนองค์กร ชน 
ระบบบัญชี อันดับทีไ 6: วัฒนธรรมองค์กร (4.84% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี
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ระหวางบุคลากร ละความผูกพันกับองค์กร ละเมปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟังความคิดหใน อันดับทีไ 7: 
รูปบบการบริหารจัดการ (1.94% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดการมีสวนรวมของบุคลากร ขาดความยืดหยุน 

฿นการท างาน ละขาดความรับผิดชอบตอสังคม อ านาจละองค์ความรูຌกระจุกตัวอยูทีไจຌาของกิจการ หรือ
บุคคล฿นองค์กรพียงคนดียว ท า฿หຌงานอาจจะหยุดชะงักเดຌถຌาบุคคลดังกลาวมีหตุ฿หຌเมสามารถปฏิบัติงานเดຌ 
 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

อกาส 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 318 ราย 

 
จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา ประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุม

ผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูงมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง 
(65.09% ของกลุมตัวอยาง) คือ กลุมลูกคຌาหลักติบต ละลูกคຌาตຌองการสินคຌาทีไป็นอกลักษณ์ฉพาะตัวมากขึๅน 
ชน สินคຌาพืไอสุขภาพ อันดับทีไ 2: สภาพวดลຌอมหรือสภาพศรษฐกิจ (20.44% ของกลุมตัวอยาง) คือ 
สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว ละครงสรຌางพืๅนฐานมีการขยายตัวครอบคลุมมากขึๅน ชน ระบบ
ขนสง อินทอร์นใต ป็นตຌน อันดับทีไ 3: ทคนลยีละสารสนทศ (7.86% ของกลุมตัวอยาง) คือ การขຌาถึง
หลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละรวดรใวขึๅน อันดับทีไ 4: สภาพสังคม วัฒนธรรมของประชาชน (5.03% ของกลุม
ตัวอยาง) คือ ขตมืองขยายตัวมากขึๅน อันดับทีไ 5: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมาย 

ทีไกีไยวขຌอง (1.57% ของกลุมตัวอยาง) คือ นยบายของภาครัฐ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SME 
สอดคลຌองกับความตຌองการมากขึๅน ละการปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรีชวย฿หຌสามารถ 

ขยายตลาดเดຌมากขึๅน 
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อุปสรรค 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 318 ราย 

  
อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตรา

การติบตสูงมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: สภาพวดลຌอมหรือสภาพศรษฐกิจ (42.45% ของกลุม
ตัวอยาง) คือ สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว อันดับทีไ 2: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง (31.76% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ คูขงพิไมขึๅน อันดับทีไ 3: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
(8.81% ของกลุมตัวอยาง) คือ สถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศเมมัไนคง ละนยบายของภาครัฐ 

฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการ อันดับทีไ 4: สภาพสังคม 
วัฒนธรรมของประชาชน (8.49% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน อันดับทีไ 4 (รวมี: 
ทคนลยีละสารสนทศ (8.49% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีสมัย฿หมมีตຌนทุนสูง ท า฿หຌขຌาถึงเดຌยาก 
ละทคนลยีปลีไยนปลงรวดรใว 

 
 การวิคราะหป์ัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ 
 

ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ 
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จากการส ารวจขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูงประสบปัญหา฿นการด านิน
ธุรกิจ อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (43.71% ของกลุมตัวอยาง) ชน การขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนาย 

ทีไมีอยูอยางหลากหลาย ตราสินคຌาเมป็นทีไรูຌจัก ละราคาเมป็นทีไยอมรับส าหรับผูຌบริภค อันดับทีไ 2 คือ  
ดຌานการบริหารจัดการ (27.81% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดคลนรงงานทีไมีทักษ ละขาดความรูຌ/ 
การบริหารจัดการอยางป็นระบบ สินคຌาทีไสัไงน าขຌาจากตางประทศเมคอยเดຌมาตรฐาน หรือคุณลักษณะทีไ 
ตรงตามสัญญา จึงตຌองด านินการ ตรวจสอบคุณภาพสินคຌาอีกครัๅง ท า฿หຌตຌนทุน฿นการบริหารจัดการพิไมสูงขึๅน 
อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการงิน (14.90% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดความชีไยวชาญ฿นการบริหารงินทุน ละ
ขาดงินสดหมุนวียนภาย฿นธุรกิจ ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌานการผลิต (13.58% ของกลุมตัวอยาง) ชน 
ผลกระทบจากการปรับตัวขึๅนของคารงขัๅนตไ า ทคนลยีการผลิตหรือ฿หຌบริการสินคຌาลຌาสมัย ละตຌนทุน 

ลจิสติกส์ตอหนวยสูงกวาผูຌประกอบการราย฿หญ 
นอกจากนีๅ นยบายของภาครัฐบางสวนยังเมครอบคลุมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

บางนยบายเมสามารถน ามาปฏิบัติเดຌจริง หรือมีงืไอนเขทีไป็นอุปสรรคตอการรับประยชน์จากนยบาย
ดังกลาว 
 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 305 ราย 

 
จากปัญหาดังกลาวขຌางตຌน จึงน าเปสูรูปบบการสนับสนุนทีไกลุมผูຌประกอบการทีไมีอัตราการติบตสูง

ตຌองการ เดຌก อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (41.64% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะ
กีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม โ มีหลักสูตรอบรม฿หຌตรงความตຌองการของผูຌประกอบการ 
ละสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวม
ครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการบริหารจัดการ (26.56% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌ
ความรูຌกีไยวกับการจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนดຌานสริมสรຌางสุขภาวะทีไดีของ
รงงาน ชน พัฒนาสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ป็นตຌน ละสริมสรຌางความรูຌทีไส าคัญ฿นการด านินธุรกิจ
ผานวใบเซต์ละคูมือการประกอบธุรกิจ อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการงิน (20.66% ของกลุมตัวอยาง) ชน  
฿หຌค าปรึกษาละสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌรอบคอบละ
ถูกตຌองมากขึๅน การ฿หຌความรูຌละสรຌางความขຌา฿จถึงประยชน์จากการท ารายงานทางการงิน ละการขยาย
วงงินสินชืไอดอกบีๅยตไ า รวมทัๅงผอนปรนงืไอนเขบางประการ พืไอ฿หຌ SME ขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบเดຌมากขึๅน 
ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌานการผลิต (11.15% ของกลุมตัวอยาง) ชน การฝຄกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร  
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การพัฒนาระบบตลาดพาณิชย์ อิลใกทรอนิกส์ พืไอลดตຌนทุนลจิสติกส์  ละ ฿หຌค าปรึกษาก SME  
ดยผูຌชีไยวชาญกีไยวกับทคนลยีหรือนวัตกรรมทีไหมาะสมกับธุรกิจ พืไอชวย฿นการพัฒนาสินคຌา หรือ
ยกระดับกระบวนการผลิต 

 

2. กลุมประกอบการที่มีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ โเ 
 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

จุดขใง 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 301 ราย 
 

จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวน
ผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ มีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: ระบบ
การท างาน (32.23% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย ชนระบบการบัญชี
การงิน ระบบพัสดุ ป็นตຌน ละมีล าดับขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน อันดับทีไ 2: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ 
(31.23% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌอง
กับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ อันดับทีไ 3: 
ครงสรຌางขององค์กร (15.28% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงาน 

อยางชัดจน อันดับทีไ 4: บุคลากร (7.64% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรมีความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน ละ
สามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีคุณสมบัติหมาะสมกับงานทีไรับผิดชอบ ละบุคลากร 

มีความขยัน ตัๅง฿จ ทุมท ฿นการท างานอยางตใมความสามารถ อันดับทีไ 5: รูปบบการบริหารจัดการ (5.23% 
ของกลุมตัวอยาง) คือ การ฿หຌความส าคัญกับผลส ารใจ฿นการด านินงาน อันดับทีไ 6: ทักษะ ความรูຌ ละ
ความสามารถ (4.65% ของกลุมตัวอยาง) คือ ผูຌบริหารละบุคลากรเดຌรับการพัฒนาความรูຌละพิไมพูน
ประสบการณ์฿นการท างานอยางตอนืไอง ชน การประชุม สัมมนา ป็นตຌน  ละบุคลากรมีความคิดริริไม 
สามารถสวงหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน อันดับทีไ 7: วัฒนธรรมองค์กร (3.65% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ ทุกคนมีสวนท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจ ละสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีระหวางบุคลากรละ
ความผูกพันกับองค์กร 
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จุดออน 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 301 ราย 

 
 ขณะทีไกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวา
รຌอยละ โเ มีจุดออน฿นการด านินธุรกิจมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: วัฒนธรรมองค์กร (31.23% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ เมมีการ฿หຌรางวัลละบทลงทษทีไหมาะสม อันดับทีไ 2: ระบบการท างาน (21.59% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ มีการจัดระบบการท างานของบางฝຆายขาดประสิทธิภาพ อันดับทีไ 3: ทักษะ ความรูຌ 
ความสามารถ (12.29% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดการพัฒนาทคนลยี/นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ละ
บุคลากรขาดความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม  โ ฿นการปฏิบัติงาน อันดับทีไ 4: บุคลากร 
(10.30% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรเมมีความขยัน ตัๅง฿จ ทุมท 
฿นการท างาน อันดับทีไ 5: ครงสรຌางขององค์กร (9.97% ของกลุมตัวอยาง) คือ การตัดสิน฿จตຌองอาศัย 

ความคิดหในของผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง อันดับทีไ 5 (รวมี: รูปบบการบริหารจัดการ (9.97% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ ขาดความยืดหยุน฿นการท างาน อันดับทีไ 7: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (4.65% ของกลุม
ตัวอยาง) คือ เมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ 

 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

อกาส 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 301 ราย  
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 จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา ประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุม
ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ  
มืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง (70.43% ของกลุมตัวอยาง) คือ กลุมลูกคຌา
หลักติบต อันดับทีไ 2: สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ (20.27% ของกลุมตัวอยาง คือ สภาวะศรษฐกิจ
ภาย฿นประทศขยายตัว อันดับทีไ 3: สภาพสังคม วัฒนธรรม ของประชาชน (5.65% ของกลุมตัวอยาง) คือ 
ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน อันดับทีไ 4: ทคนลยีละระบบสารสนทศ (1.99% ของกลุมตัวอยาง) คือ  
การขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละรวดรใวขึๅน อันดับทีไ 5: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละ
กฎหมายทีไกีไยวขຌอง (1.66% ของกลุมตัวอยาง) คือ นยบายของภาครัฐ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ 
SME สอดคลຌองกับความตຌองการมากขึๅน 
 

อุปสรรค 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 301 ราย 

  
อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการทีไมี

รายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ มืไอรียงตามล าดับ เดຌก 
อันดับทีไ 1: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง (33.22% ของกลุมตัวอยาง) คือ 
กฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐมีมากขึๅน ละมีความซับซຌอนมากขึๅน ละนยบายของภาครัฐ฿นการสงสริม
สนับสนุนผูຌประกอบการ SME ยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการ อันดับทีไ 2: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง 
(32.23% ของกลุมตัวอยาง) คือ คูขงพิไมขึๅน อันดับทีไ 3: สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ (25.58% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ ความขຌมงวด฿นการ฿หຌสินชืไอของสถาบันการงิน ละสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 

หดตัว อันดับทีไ 4: ทคนลยีละระบบสารสนทศ (6.31% ของกลุมตัวอยาง) คือ อาชญากรรมอิลใกทรอนิกส์
พิไมมากขึๅน ละทคนลยีปลีไยนปลงรวดรใว อันดับทีไ 5: สภาพสังคม วัฒนธรรมของประชาชน (2.66% 
ของกลุมตัวอยาง) คือ ผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน 
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 การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ 
 

ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 252 ราย 

 
 จากการส ารวจขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวน 

ผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ ประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด 
(51.19% ของกลุมตัวอยาง) ชน การขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย อันดับทีไ 2 คือ 
ดຌานการบริหารจัดการ (26.59% ของกลุมตัวอยาง) ชน เมมีผนรองรับมืไอกิดหตุการณ์เมคาดคิด ละ 

ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการงิน (11.11% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดความชีไยวชาญ
฿นการบริหารงินทุน ละอันดับทีไ 3 (รวม) คือ ดຌานการผลิต (11.11% ของกลุมตัวอยาง) ชน ตຌนทุน 

ลจิสติกส์ตอหนวยสูงกวาผูຌประกอบการราย฿หญ รวมทัๅงขาดการวิจัยละการพัฒนา฿นการผลิตสินคຌา 
 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 284 ราย 

 
 จากปัญหาดังกลาวขຌางตຌน จึงน าเปสูรูปบบการสนับสนุนทีไกลุมผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌมากกวา 
แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ  ตຌองการ เดຌก อันดับทีไ  1 คือ  
ดຌานการตลาด (46.68% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย 
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฿นรูปบบ฿หม โ ละสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ช น งานสดง
สินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการบริหารจัดการ (23.94% ของกลุม
ตัวอยาง) ชน การสรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์฿นการพัฒนาบุคลากร ชน การน าคา฿ชຌจายดຌาน  

การพัฒนาบุคลากรเปหักลดหยอนภาษีเดຌมากกวาคา฿ชຌจายจริง ละชีๅ฿หຌหในความส าคัญละจัดอบรมกีไยวกับ
การบริหารความสีไยง อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการงิน (17.61% ของกลุมตัวอยาง) ชน การขยายวงงินสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ า รวมทัๅงผอนปรนงืไอนเขบางประการ พืไอ฿หຌ SME ขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบเดຌมากขึๅน ละ 

฿หຌค าปรึกษาละสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌรอบคอบละ
ถูกตຌองมากขึๅน ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌานการผลิต (11.97% ของกลุมตัวอยาง) ชน การฝຄกอบรมทักษะบุคลากร 
ละการ฿หຌค าปรึกษาก SME ดยผูຌชีไยวชาญ฿นดຌานทคนลยีหรือนวัตกรรม 
 

ใ. กลุมผูຌประกอบการที่ประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ปี 
 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

จุดขใง 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 306 ราย 

 
 จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ 

ป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป มีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจทีไมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: กลยุทธ์ 
฿นการด านินธุรกิจ (33.99% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจทีไชัดจน ดนผนจะตຌองสามารถปฏิบัติเดຌจริง 
ละสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌา อันดับทีไ 2: ครงสรຌางขององค์กร (20.92% ของกลุมตัวอยาง) คือ  
มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน ละการตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจดยตรง 
อันดับทีไ 3: ระบบการท างาน (17.65% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย ชน
ระบบการบัญชีการงิน ระบบพัสดุ ป็นตຌน ละมีล าดับขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน อันดับทีไ 4: บุคลากร 
(9.48% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรมีความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยาง 

มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความขยัน ตัๅง฿จ ทุมท ฿นการท างานอยางตใมความสามารถ ละบุคคลากรสามารถ
ท างานทดทนกันเดຌ อันดับทีไ 5: ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ (8.50% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานทดทนกันเดຌนอกหนือจากงานทีไรับผิดชอบ ผูຌบริหารละบุคลากรเดຌรับการพัฒนาความรูຌ
ละพิไมพูนประสบการณ์฿นการท างาน ชน การประชุม สัมมนา อยูป็นประจ าทัๅง฿นดຌานทคนิคพืไอน ามา฿ชຌ
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฿นการตอยอดการผลิต ละดຌานการบริหารจัดการ อันน าเปสูการท างานทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน  ละ 

มีการพัฒนาหรือรับทคนลยี/นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ อันดับทีไ 6: วัฒนธรรมองค์กร (5.56% ของกลุม
ตัวอยาง) คือ มีความจริง฿จตอลูกคຌา฿นการด านินธุรกิจ ปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟังความคิดหใน ละ
สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีระหวางบุคลากรละความผูกพันกับองค์กร อันดับทีไ 7: รูปบบการบริหารจัดการ 
(3.92% ของกลุมตัวอยาง) คือ การ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากร ผลส ารใจ฿นการด านินงาน 
ละการบริหารตຌนทุน นຌนสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับกลุมลูกคຌา 
 

จุดออน 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 294 ราย 

 
 ขณะทีไกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป   
มีจุดออน฿นการด านินธุรกิจมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: บุคลากร (25.51% ของกลุมตัวอยาง) คือ 
บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จนืๅองาน กิจการตຌองพึไงพิงรงงาน 

ตางดຌาวจ านวนมาก ฿นขณะทีไขัๅนตอนการด านินการกับทางภาครัฐมีจ านวนมากละ฿ชຌวลานาน ท า฿หຌกิจการ
เมสามารถด านินงานเดຌอยางตอนืไอง อันดับทีไ 2: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (22.11% ของกลุมตัวอยาง) คือ 
เมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ เมมีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการด านินงาน ละ 

มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไเมสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน อันดับทีไ 3: ทักษะ ความรูຌ 
ความสามารถ (15.65% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรเมสามารถปฏิบัติงานทดทนกันเดຌ ละบุคลากรขาด
ความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน อันดับทีไ 4: ครงสรຌางขององค์กร 
(13.61% ของกลุมตัวอยาง) คือ การตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจดยตรง การทีไป็นธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมสงผล฿หຌเมเดຌรับความนาชืไอถือ฿นกลุมลูกคຌาราย฿หญ อันดับทีไ 5: ระบบการท างาน (7.82% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ มีการจัดระบบการท างานของบางฝຆายขาดประสิทธิภาพ ละมีล าดับขัๅนตอนการท างาน 

เมชัดจน อันดับทีไ 5 (รวมี: วัฒนธรรมองค์กร (7.82% ของกลุมตัวอยาง) คือ ความอา฿จ฿สตอลูกคຌายังเม
พียงพอ อันดับทีไ 7: รูปบบการบริหารจัดการ (7.48% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดความรอบคอบ฿นการ
บริหารตຌนทุน ขาดการมีสวนรวมของบุคลากร ละขาดความยืดหยุน฿นการท างาน 
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 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
อกาส 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 306 ราย 

 
 จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา ประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุม
ผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป  มืไอรียงตามล าดับ 
เดຌก อันดับทีไ 1: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง (48.04% ของกลุมตัวอยาง) คือ ความนิยมบริภคสินคຌาละ
บริการทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมละสงสริมสุขภาพมากขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลักติบต นอกจากนีๅ ลูกคຌา 
สวน฿หญตຌองการสินคຌาทีไมีคุณลักษณะฉพาะ ท า฿หຌกิจการเดຌปรียบคูขงทีไขาดทักษะ฿นการผลิตสินคຌา
ดังกลาว ท า฿หຌกิจการสามารถยกกลุมลูกคຌาปງาหมายเดຌอยางชัดจนท า฿หຌงายตอการท าการตลาด อันดับทีไ 2: 
สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ (28.76% ของกลุมตัวอยาง) คือ สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว 
ละครงสรຌางพืๅนฐานมีการขยายตัวครอบคลุมมากขึๅน ชน ระบบขนสง อินทอร์นใต ป็นตຌน  อันดับทีไ 3: 
ทคนลยีละระบบสารสนทศ (13.07% ของกลุมตัวอยาง) คือ การขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละ
รวดรใวขึๅน อันดับทีไ 4: สภาพสังคม วัฒนธรรมของประชาชน (5.88% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขตมืองขยายตัว
มากขึๅน ละทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน อันดับทีไ 5: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมาย 

ทีไกีไยวขຌอง (4.25% ของกลุมตัวอยาง) คือ นยบายของภาครัฐ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SME 
สอดคลຌองกับความตຌองการมากขึๅน ละการปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรีชวย฿หຌสามารถขยาย
ตลาดเดຌมากขึๅน 
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อุปสรรค 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 306 ราย 

 
 อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ 

ทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป มืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: 
สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ (46.41% ของกลุมตัวอยาง) คือ สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว 
อันดับทีไ 2: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง (40.20% ของกลุมตัวอยาง) คือ คูขงพิไมขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลัก 

ซบซา นวนຌมของลูกคຌาทีไนิยมสินคຌาราคาถูกคุณภาพตไ า ท า฿หຌกิจการถูกยงสวนบงการตลาดนืไองดຌวย
กิจการลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไมีคุณภาพ ท า฿หຌตຌนทุนการผลิตสูงน าเปสูราคาทีไสูงกวาสินคຌาทีไมีคุณภาพตไ า อันดับทีไ 3: 
สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง (7.52% ของกลุมตัวอยาง) คือ สถานการณ์
ทางการมืองภาย฿นประทศเมมัไนคง ละการปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรี ท า฿หຌการขงขัน
รุนรงขึๅน อันดับทีไ 4: สภาพสังคม วัฒนธรรมของประชาชน (2.94% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยี 
มีบทบาทพิไมขึๅน อันดับทีไ 4 (รวมี: ทคนลยีละระบบสารสนทศ (2.94% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยี
สมัย฿หมมีตຌนทุนสูง ท า฿หຌขຌาถึงเดຌยาก อาชญากรรมอิลใกทรอนิกส์พิไมมากขึๅน ละทคนลยีปลีไยนปลง
รวดรใว 

 
 การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ 
 

ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 302 ราย  
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 จากการส ารวจขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจ 

ป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป ประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (49.01% ของ
กลุมตัวอยาง) ชน การขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยางหลากหลาย ละราคายังเมป็นทีไยอมรับ
ส าหรับผูຌบริภค อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการบริหารจัดการ (19.87% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดคลนรงงานทีไมี
ทักษะ ละขาดความรูຌ/การบริหารจัดการอยางป็นระบบ ดยฉพาะดຌานทรัพยากรบุคคล อันดับทีไ 3 คือ  
ดຌานการงิน (18.21% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดงินสดหมุนวียนภาย฿นธุรกิจ ละขาดความชีไยวชาญ 

฿นการบริหารงินทุน ละอันดับทีไ 4 คือ การผลิต (12.91% ของกลุมตัวอยาง) ชน ตຌนทุนลจิสติกส์ตอหนวย
สูงกวาผูຌประกอบการราย฿หญ ละตຌนทุนคารงทีไสูงขึๅนอันป็นผลจากนยบายคารงขัๅนตไ า ปริมาณคูขงทีไมี
พิไมขึๅนท า฿หຌกิดปัญหาการยงวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต 
 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 300 ราย 

 

 จากปัญหาดังกลาวขຌางตຌน จึงน าเปสูรูปบบการสนับสนุนทีไกลุมผูຌประกอบการทีไประสบภาวะขาดทุน
จากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน ใ ป ตຌองการ เดຌก อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (41.33% ของ
กลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชองทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม โ ละการสงสริม
การทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมีศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับ
ภาครัฐ ป็นตຌน ตຌองการความชวยหลือดຌานการท าการตลาด฿นตางประทศ อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการงิน 
(31.00% ของกลุมตัวอยาง) ชน การสริมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับหนวยงานของรัฐทีไคๅ าประกันสินชืไอ฿หຌกับ 
SME ขยายวงงินสินชืไอดอกบีๅยตไ า รวมทัๅงผอนปรนงืไอนเขบางประการ พืไอ฿หຌ SME ขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบ
เดຌมากขึๅน ละการ฿หຌค าปรึกษาละสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทาง
ธุรกิจเดຌรอบคอบละถูกตຌองมากขึๅน อันดับทีไ 3 คือ การผลิต (15.33% ของกลุมตัวอยาง) ชน การฝຄกอบรม
พัฒนาทักษะรงงาน ละการ฿หຌค าปรึกษาก SME ดยผูຌชีไยวชาญดຌานทคนลยีหรือนวัตกรรมทีไหมาะสม
กับธุรกิจ อันดับทีไ 4 คือ ดຌานการบริหารจัดการ (12.33% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌกีไยวกับ 

การจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจ ละการสนับสนุนดຌานสริมสรຌางสุขภาวะทีไดีของรงงาน 
ชน พัฒนาสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ตຌองการความชวยหลือ฿นรืไองของการน ารงงานตางดຌาวขຌามา
ท างาน ดยอยาก฿หຌชวยลดขัๅนตอนละระยะวลา฿นการด านินการ  
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ไ. กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม 
 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

 
จุดขใง 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 299 ราย 

  
จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หมมีจุดขใง฿นการด านินธุรกิจมืไอรียง

ตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (28.43% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการก าหนดกลยุทธ์
ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน ละมีการก าหนดปງาหมาย฿นการท าธุรกิจ อันดับทีไ 2: 
ระบบการท างาน (21.74% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีล าดับขัๅนตอนการท างานทีไชัดจน มีการประสานงานกัน
ภาย฿นองค์กรมีประสิทธิภาพ ละมีระบบการบริหารจัดการความสีไยงพืไอปງองกันขຌอผิดพลาด ชน ควบคุม
คุณภาพการผลิต ิQC) ป็นตຌน อันดับทีไ  3: ครงสรຌางขององค์กร (21.07% ของกลุมตัวอยาง ) คือ  
มีผังครงสรຌาง/การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน ละการตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของ
ผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง ซึไงป็นการจัดครงสรຌางองค์กรทีไนຌนการกระจายอ านาจ จຌาหนຌาทีไสามารถ
ตัดสิน฿จองเดຌเมตຌองรอผูຌบริหาร หรือจຌาของกิจการ อันดับทีไ 4: ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ (10.37% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ มีการพัฒนาหรือรับทคนลยี/ นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ผูຌบริหารละบุคลากรเดຌรับ
การพัฒนาความรูຌละพิไมพูนประสบการณ์฿นการท างานอยางตอนืไอง ชน การประชุม สัมมนา ป็นตຌน ละ
บุคลากรมีความคิดริริไม สามารถสวงหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน อันดับทีไ 5: บุคลากร 
(8.70% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรมีคุณสมบัติหมาะสมกับงานทีไรับผิดชอบ ละบุคลากรมีมีความรูຌ 
ความขຌา฿จนืๅองาน ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ อันดับทีไ 6: รูปบบการบริหารจัดการ 
(6.35% ของกลุมตัวอยาง) คือ การ฿หຌความส าคัญกับความรวดรใว฿นการด านินงาน ละการบริหารตຌนทุน 
อันดับทีไ 7: วัฒนธรรมองค์กร (3.34% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีความจริง฿จตอลูกคຌา฿นการด านินธุรกิจ สรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีระหวางบุคลากรละความผูกพันกับองค์กร ละปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟัง 
ความคิดหใน 
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จุดออน 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 295 ราย 

 
ขณะทีไกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หมมีจุดออน฿นการด านินธุรกิจทีไมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: 

บุคลากร (26.10% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จ
นืๅองาน ละบุคลากรมีคุณสมบัติเมตรงกับงานทีไรับผิดชอบ ผูຌประกอบการเมสามารถบงยกรงงานทีไมีฝมือ 
กับรงงานทีไเมมีฝมือเดຌ นืไองจากเมมีหลักฐาน฿นการบงบอกวาผูຌสมัครงานคนเหนป็นรงงานมีฝมือ  
ซึไงอาจจะป็นพราะตัวผูຌสมัครองขาดอกาส฿นการขຌารับการทดสอบ หรือภาครัฐเมมีการออกหลักฐาน
ดังกลาวเดຌ อันดับทีไ 2: ครงสรຌางขององค์กร (18.64% ของกลุมตัวอยาง) คือ การตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของ
ธุรกิจดยตรง ละเมสามารถมอบหมายงาน฿หຌผูຌอืไนปฏิบัติหนຌาทีไทนเดຌ  อันดับทีไ 3: ระบบการท างาน 
(15.59% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีล าดับขัๅนตอนการท างานเมชัดจน มีการจัดระบบการท างานของบางฝຆาย
ขาดประสิทธิภาพ ละเมมีรูปบบการประสานงานระหวางฝຆาย อันดับทีไ  3 (รวมี : ทักษะ ความรูຌ 
ความสามารถ (15.59% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดการพัฒนาทคนลยี/ นวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ละ
บุคลากรขาดความคิดริริไม฿นการหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ ฿นการปฏิบัติงาน  อันดับทีไ 5: กลยุทธ์ 
฿นการด านินธุรกิจ (9.49% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไเมสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ลูกคຌาอยางชัดจน ละเมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ อันดับทีไ 6: รูปบบการบริหาร
จัดการ (7.80% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดความยืดหยุน฿นการท างาน เมมีรูปบบการบริหารจัดการทีไชัดจน 
ละขาดความรอบคอบ฿นการบริหารตຌนทุน อันดับทีไ 7: วัฒนธรรมองค์กร (6.78% ของกลุมตัวอยาง) คือ  
เมปຂดอกาส฿หຌมีการซักถามละรับฟังความคิดหใน ละเมมีการ฿หຌรางวัลละบทลงทษทีไหมาะสม 
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 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
อกาส 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 299 ราย 

 
 จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา ประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุม
ผูຌประกอบการสงออก฿หมมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง (57.53% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ ลูกคຌาตຌองการสินคຌาทีไป็นอกลักษณ์ฉพาะตัวมากขึๅน ละการกระจายงานทีไเม฿ชกิจกรรม
หลักขององค์กร฿หຌหนวยงานอืไน ิoutsource) ด านินการมากขึๅน  อันดับทีไ  2: สภาพวดลຌอม หรือ 

สภาพศรษฐกิจ (21.07% ของกลุมตัวอยาง) คือ ชองทาง฿นการลงทุน จัดหางินทุนของภาคธุรกิจทีไมีมากขึๅน 
ละสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว อันดับทีไ 3: สภาพสังคม วัฒนธรรมของประชาชน (9.36% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน อันดับทีไ 4: ทคนลยีละระบบ
สารสนทศ (7.02% ของกลุมตัวอยาง) คือ การขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละรวดรใวขึๅน ละสามารถ
ด านินธุรกิจผานระบบออนเลน์เดຌอยางปลอดภัยมากขึๅน อันดับทีไ 5: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ 
ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง (5.02% ของกลุมตัวอยาง) คือ การปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรี 
ชวย฿หຌสามารถขยายตลาดเดຌมากขึๅน 

 
อุปสรรค 
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อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม
มืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: สภาพวดลຌอม หรือสภาพศรษฐกิจ (39.46% ของกลุมตัวอยาง) คือ 
สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว อันดับทีไ 2: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง (27.09% ของกลุมตัวอยาง) 
คือ คูขงพิไมขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลักซบซา อันดับทีไ 3: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละ
กฎหมายทีไกีไยวขຌอง (13.04% ของกลุมตัวอยาง) คือ การปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรี ท า฿หຌ
การขงขันรุนรงขึๅน สถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศเมมัไนคง ละกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ
มีมากขึๅน ละมีความซับซຌอนมากขึๅน อันดับทีไ 4: ทคนลยีละระบบสารสนทศ (11.04% ของกลุมตัวอยาง) 
คือ ทคนลยีสมัย฿หมมีตຌนทุนสูง ท า฿หຌขຌาถึงเดຌยาก ละทคนลยีปลีไยนปลงรวดรใว อันดับทีไ 5: สภาพ
สังคม วัฒนธรรมของประชาชน (9.36% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมือง
ขยายตัวมากขึๅน 
 
 การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ 
 

ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ 
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 จากการส ารวจขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หมประสบปัญหา฿นการด านินธุรกิจ  
อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (44.59% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขຌาเมถึงชองทางการจัดจ าหนายทีไมีอยูอยาง
หลากหลาย ละขຌอมูล฿นการท าตลาดตางประทศเมพียงพอ อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการบริหารจัดการ (27.03% 
ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌ/การบริหารจัดการอยางป็นระบบ  
อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการผลิต (19.26% ของกลุมตัวอยาง) ชน ตຌนทุนลจิสติกส์ทีไสูงกวาผูຌประกอบการราย฿หญ 
ละทคนลยีการผลิตทีไขาดความทันสมัย ชน ครืไองจักรกา ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌานการงิน (9.12% ของ
กลุมตัวอยาง) ชน ขาดความชีไยวชาญ฿นการบริหารงินทุน ละขาดงินสดหมุนวียนภาย฿นธุรกิจ  
 
  

19.26% 

44.59% 

9.12% 

27.03% 

การผลิต 

การตลาด 

การงิน 

การบริหารจัดการ 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนຌาท่ี ฌ - 20 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 297 ราย 

 
 จากปัญหาดังกลาวขຌางตຌน จึงน าเปสูรูปบบการสนับสนุนทีไกลุมผูຌประกอบการสงออก฿หมตຌองการ 
เดຌก อันดับทีไ แ คือ ดຌานการตลาด (40.40% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌ/ฝຄกทักษะกีไยวกับชอง
ทางการจัดจ าหนาย฿นรูปบบ฿หม โ ละการสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมี
ศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ ป็นตຌน อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการบริหารจัดการ 
(26.94% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌกีไยวกับการจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิจ 
การสนับสนุนดຌานสริมสรຌางสุขภาวะทีไดีของรงงาน ชน พัฒนาสภาพวดลຌอมทีไดี฿นการท างาน ป็นตຌน ละ
การสรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์฿นการพัฒนาบุคลากร ชน การน าคา฿ชຌจายดຌานการพัฒนา
บุคลากรเปหักลดหยอนภาษีเดຌมากกวาคา฿ชຌจายจริง อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการผลิต (20.88% ของกลุมตัวอยาง) 
ชน พัฒนาระบบตลาดพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์พืไอลดตຌนทุนดຌานลจิสติกส์ ละการฝຄกอบรมพัฒนาความรูຌละ
ทักษะ฿นดຌานตาง โ ของบุคลากร ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌานการงิน (11.78% ของกลุมตัวอยาง) ชน การอบรม
฿หຌความรูຌความขຌา฿จส าหรับประยชน์จากการจัดท ารายงานทางการงิน ละการ฿หຌค าปรึกษาละสรຌางระบบ
พีไลีๅยงดຌานการจัดการทางการงินก SME 
 

5. กลุมผูຌประกอบจดทะบียนนิติบุคคล฿หม 
 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภาย฿น 

จุดขใง 
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 จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หมมีจุดขใง฿นการด านิน
ธุรกิจทีไมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (42.60% ของกลุมตัวอยาง) คือ  
มีการก าหนดกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของลูกคຌาอยางชัดจน นຌนการท าธุรกิจละการตลาด 

ทีไตกตางจาก ผูຌประกอบการรายอืไน โ ชน การท า Digital Marketing ละมีการจัดท าผนธุรกิจ/ผนการ
ด านินงานอยางตอนืไอง อันดับทีไ 2: ครงสรຌางองค์กร (16.61% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีผังครงสรຌาง/ 
การบงหนຌาทีไ฿นการด านินงานอยางชัดจน อันดับทีไ 3: ระบบการท างาน (12.27% ของกลุมตัวอยาง) คือ  
มีการจัดระบบการท างานของตละฝຆาย ชนระบบการบัญชีการงิน ระบบพัสดุ ป็นตຌน  ละมีล าดับขัๅนตอน
การท างานทีไชัดจน อันดับทีไ 4: บุคลากร (11.55% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรมีความรูຌ ความขຌา฿จ 

นืๅองาน ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละบุคลากรมีคุณสมบัติหมาะสมกับงานทีไรับผิดชอบ 
อันดับทีไ 5: ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ (9.03% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดทน
กันเดຌนอกหนือจากงานทีไรับผิดชอบ ละบุคลากรมีความคิดริริไม สามารถสวงหาสิไง฿หม โ หรือนวทาง฿หม โ 
฿นการปฏิบัติงาน อันดับทีไ 6: รูปบบการบริหารจัดการ (5.05% ของกลุมตัวอยาง) คือ การ฿หຌความส าคัญกับ
ผลส ารใจ฿นการด านินงาน การมีสวนรวมของบุคลากร ละการบริหารตຌนทุน อันดับทีไ 7: วัฒนธรรมองค์กร 
(2.89% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทุกคนมีสวนท า฿หธุรกิจประสบความส ารใจ ละมีความจริง฿จตอลูกคຌา฿นการ
ด านินธุรกิจ 

จุดออน 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 273 ราย 

 
 ขณะทีไกลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หมมีจุดออน฿นการด านินธุรกิจมืไอรียงตามล าดับ 
เดຌก อันดับทีไ 1: ครงสรຌางองค์กร (26.74% ของกลุมตัวอยาง) คือ การตัดสิน฿จขึๅนอยูกับจຌาของธุรกิจ
ดยตรง ละการตัดสิน฿จตຌองอาศัยความคิดหในของผูຌจัดการ/หัวหนຌาฝຆายทีไกีไยวขຌอง อันดับทีไ 2: บุคลากร 
(19.05% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรเมพียงพอกับปริมาณงาน ละบุคลากรขาดความรูຌ ความขຌา฿จ 

นืๅองาน อันดับทีไ 3: กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ (15.38% ของกลุมตัวอยาง) คือ ผนธุรกิจ/ผนการ
ด านินงานเมสามารถน าเป฿ชຌเดຌจริง ละเมมีการปรับกลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ อันดับทีไ 4: 
ทักษะ ความรูຌ ความสามารถ (13.19% ของกลุมตัวอยาง) คือ บุคลากรเมสามารถปฏิบัติงานทดทนกันเดຌ 
ละผูຌบริหารละบุคลากรขาดการพัฒนาความรูຌละพิไมพูนประสบการณ์฿นการท างานอยางตอนืไอง อันดับทีไ 5: 
ระบบการท างาน (9.89% ของกลุมตัวอยาง) คือ มีการจัดระบบการท างานของบางฝຆายขาดประสิทธิภาพ เมมี
ระบบการบริหารจัดการความสีไยงพืไอปງองกันขຌอผิดพลาด ชน ควบคุมคุณภาพการผลิต ป็นตຌน อันดับทีไ 6: 
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รูปบบการบริหารจัดการ 

วัฒนธรรมองค์กร 
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รูปบบการบริหารจัดการ (8.42% ของกลุมตัวอยาง) คือ ขาดการมีสวนรวมของบุคลากร ละขาดความ
ยืดหยุน฿นการท างาน อันดับทีไ 7: วัฒนธรรมองค์กร (7.33% ของกลุมตัวอยาง) คือ ความอา฿จ฿สตอลูกคຌายัง
เมพียงพอ ละขาดการสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีระหวางบุคลากร ละความผูกพันกับองค์กร 

 
 การวิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

อกาส 

 
หมายเหต: จ านวนผ้ประกอบการ 277 ราย 

  
จากการรวบรวมขຌอมูล พบวา ประดในอกาสทีไสงผลกระทบตอ฿นการด านินธุรกิจของกลุม

ผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หมมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง 
(42.60% ของกลุมตัวอยาง) คือ ความนิยมบริภคสินคຌาละบริการทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมละสงสริม
สุขภาพมากขึๅน ละกลุมลูกคຌาหลักติบต สินคຌาทีไผลิตเดຌรับความสน฿จจากตางประทศ อันดับทีไ 2: 
สภาพวดลຌอมหรือสภาพศรษฐกิจ (29.60% ของกลุมตัวอยาง) คือ ชองทาง฿นการลงทุน จัดหางินทุนของ
ภาคธุรกิจทีไมีมากขึๅน ละสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศขยายตัว อันดับทีไ 3: สภาพสังคม วัฒนธรรมของ
ประชาชน (14.08% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน อันดับทีไ 4: 
ทคนลยีละระบบสารสนทศ (9.03% ของกลุมตัวอยาง) คือ การขຌาถึงหลงขຌอมูลตาง โ สะดวกละ
รวดรใวขึๅน อันดับทีไ 5: สถานการณ์ทางการมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง (4.69% ของกลุม
ตัวอยาง) คือ นยบายของภาครัฐ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SME สอดคลຌองกับความตຌองการ 

มากขึๅน ละการปຂดสรีทางการคຌาละความตกลงการคຌาสรีชวย฿หຌสามารถขยายตลาดเดຌมากขึๅน   
การสนับสนุนสงสริมดຌานนวัตกรรม รวมทัๅงการน านวัตกรรมเปขงขัน฿นระดับอาซียน 
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อุปสรรค 
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 อยางเรกใตาม สถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรคตอการด านินธุรกิจของกลุมผูຌประกอบการ 

จดทะบียนนิติบุคคล฿หมมืไอรียงตามล าดับ เดຌก อันดับทีไ 1: สภาพวดลຌอมหรือสภาพศรษฐกิจ (45.49% 
ของกลุมตัวอยาง) คือ สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศหดตัว อันดับทีไ 2: ลูกคຌาหรือผูຌรับบริการ คูขง 
(31.41% ของกลุมตัวอยาง) คือ คูขงพิไมขึๅน อันดับทีไ 3: สภาพสังคม วัฒนธรรมของประชาชน (8.66% ของ
กลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีมีบทบาทพิไมขึๅน ละขตมืองขยายตัวมากขึๅน อันดับทีไ 4: สถานการณ์ทาง
การมือง นยบายตาง โ ละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง (8.30% ของกลุมตัวอยาง) คือ กฎละระบียบปฏิบัติของ
ภาครัฐมีมากขึๅน ละมีความซับซຌอนมากขึๅน ละสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศเมมัไนคง อันดับทีไ 5: 
ทคนลยีละระบบสารสนทศ (6.14% ของกลุมตัวอยาง) คือ ทคนลยีสมัย฿หมมีตຌนทุนสูง ท า฿หຌขຌาถึงเดຌยาก 

 
 การวิคราะห์ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ ละรูปบบการสนับสนุนทีไผูຌประกอบการ SME ตຌองการ 
 

ปัญหา฿นการด านินธุรกิจ 
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 จากการส ารวจขຌอมูล พบวา กลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล฿หมประสบปัญหา฿นการด านิน
ธุรกิจ อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (43.17% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขຌาเมถึงชองทางจัดจ าหนาย ราคา
สินคຌาเมป็นทีไยอมรับของผูຌบริภค ละขาดการประชาสัมพันธ์ดຌานการตลาดทีไมีประสิทธิภาพ อันดับทีไ 2 คือ 
ดຌานการบริหารจัดการ (24.72% ของกลุมตัวอยาง) ชน ขาดคลนรงงานทีไมีทักษะ ละขาดความรูຌละ 

การบริหารจัดการอยางป็นระบบ อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการงิน (18.82% ของกลุมตัวอยาง)  ชน ขาดงินสด
หมุนวียนภาย฿นธุรกิจ ละขาดความชีไยวชาญ฿นการบริหารงินทุน ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌานการผลิต 
(13.28% ของกลุมตัวอยาง) ชน ผลกระทบจากการปรับตัวขึๅนของคารงขัๅนตไ า ละตຌนทุนดຌานลจิสติกส์ 
สูงกวาผูຌประกอบการราย฿หญ  

 

รูปบบการสนับสนุนทีไตຌองการ 
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 จากปัญหาดังกลาวขຌางตຌน จึงน าเปสูรูปบบการสนับสนุนทีไกลุมผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคล
฿หมตຌองการ เดຌก อันดับทีไ 1 คือ ดຌานการตลาด (44.89% ของกลุมตัวอยาง) ชน การ฿หຌความรูຌหรือทักษะ
ส าหรับการจัดจ าหนาย฿นชองทาง฿หม โ ละสงสริมการทดลองตลาด ดยจัดหาสถานทีไจ าหนายสินคຌาทีไมี
ศักยภาพ ชน งานสดงสินคຌา รຌานคຌาทีไรวมครงการกับภาครัฐ อันดับทีไ 2 คือ ดຌานการงิน (16.42% ของ
กลุมตัวอยาง) ชน การอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จถึงประยชน์จากการจัดท ารายงานทางการงิน ละการ฿หຌ
ค าปรึกษารวมทัๅงสรຌางระบบพีไลีๅยงดຌานการจัดทางการงินก SME พืไอ฿หຌตัดสิน฿จทางธุรกิจเดຌรอบคอบละ
ถูกตຌองมากขึๅน อันดับทีไ 3 คือ ดຌานการบริหารจัดการ (22.63% ของกลุมตัวอยาง) ชน ฿หຌความรูຌกีไยวกับ 

การจัดท าฐานขຌอมูล พืไอน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาธุรกิ ละการสรຌางรงจูง฿จละระบบสิทธิประยชน์฿นการ
พัฒนาบุคลากร ชน การน าคา฿ชຌจายดຌานการพัฒนาบุคลากรเปหักลดหยอนภาษี ละอันดับทีไ 4 คือ ดຌาน 

การผลิต (16.06% ของกลุมตัวอยาง) ชน การฝຄกอบรมทักษะของบุคลากร ละการ฿หຌค าปรึกษาก SME 
ดยผูຌชีไยวชาญกีไยวกับทคนลยีหรือนวัตกรรมทีไหมาะสมกับธุรกิจ ตຌองการ฿หຌสถาบันการศึกษา หนวยงาน
รัฐ ละภาคธุรกิจรวมมือกัน ฿นการตอยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทัๅงดຌานงานวิจัยละพัฒนาระบบ  

การผลิต 

นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการอยาก฿หຌภาครัฐรงปรับปรุงระบบการด านินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพละ
ทันสมัยมากยิไงขึๅน สามารถด านินธุรกรรมตาง โ ผานระบบอินตอร์นใตเดຌ ละการด านินการของภาครัฐควร
มีขัๅนละกรอบระยะทีไชัดจนยิไงขึๅน ส าหรับครงการ฿นการสนับสนุนควรป็นครงการทีไตอบสนอง  

ความตຌองการของผูຌประกอบการเดຌอยางครอบคลุม 
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ผลการวิคราะหป์ัจจัยผลักดันของ

กลุมผูຌประกอบการ SME  
จากผลการส ารวจ  

 

 

นืๅอหา฿นสวนนีๅป็นขຌอมูลรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยผลักดันของผูຌประกอบการ SME ทีไปรึกษาฯ 
จะบงการวิคราะห์ออกป็น 3 สวนเดຌก สวนทีไ 1 การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติ ชิงอนุมาน สวนทีไ  2  
การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ  สวนทีไ 3 สรุปผลการวิคราะห์ปัจจัยผลักดัน ดยมี
รายละอียดของตละสวนดังตอเปนีๅ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
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 ส าหรับการวิคราะห์ปัจจัยผลักดันของผูຌประกอบการ SME ทีไปรึกษาฯ จะบงการวิคราะห์ออกป็น 
3 สวนเดຌก สวนทีไ 1 การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน สวนทีไ 2 การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลอง
ทางศรษฐมิติ สวนทีไ 3 สรุปผลการวิคราะห์ปัจจัยผลักดัน ดยมีรายละอียดของตละสวนดังตอเปนีๅ 
 
 สวนทีไ 1: การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน 

 ฿นการวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน ทีไปรึกษาฯ จะท าการวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย  
(t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA) พืไอน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ปรียบทียบคาฉลีไยของการด านินธุรกิจ
ของผูຌประกอบการ SME ทัๅงนีๅ ลักษณะฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ถือป็นปัจจัยส าคัญทีไสงผลตอความส ารใจ 
฿นการด านินธุรกิจ ทีไปรึกษาฯ จึงเดຌระบุปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ทีไกีไยวขຌองกับการรับรูຌความส ารใจ
ของผูຌประกอบการ SME ดยบงออกป็น 7 ดຌาน เดຌก ดຌานลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ  
ดຌานจ านวนพนักงาน ดຌานการบริหารจัดการความสีไยง ดຌานการมีประสบการณ์ขຌารวมครงการหรือรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ดຌานการป็นสมาชิกองค์กรอกชน ดຌานปัญหา/อุปสรรคของธุรกิจทีไกิดจากกฎหมายหรือ
ระบียบของทางภาครัฐ ละดຌานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (ICT) ฿นการประกอบธุรกิจ ดยมีรายละอียด
ของตละปัจจัยดังตอเปนีๅ 

1) ปัจจัยดຌานลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ จ านกเดຌ 4 กลุม เดຌก 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไมีลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจป็น ธุรกิจผลิตสินคຌา 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไมีลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจป็น ธุรกิจคຌาสง 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไมีลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจป็น ธุรกิจคຌาปลีก 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไมีลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจป็น ธุรกิจบริการ 

2) ปัจจัยดຌานจ านวนพนักงาน จ านกเดຌ 4 กลุม เดຌก 
- ผูຌประกอบการการ SME ทีไมีจ านวนพนักงานทัๅงหมด ตัๅงต 0-14 คน ฿นการด านินธุรกิจ 
- ผูຌประกอบการการ SME ทีไมีจ านวนพนักงานทัๅงหมด ตัๅงต 15-24 คน ฿นการด านินธุรกิจ 
- ผูຌประกอบการการ SME ทีไมีจ านวนพนักงานทัๅงหมด ตัๅงต 25-49 คน ฿นการด านินธุรกิจ 
- ผูຌประกอบการการ SME ทีไมีจ านวนพนักงานทัๅงหมด มากกวา 49 คน ฿นการด านินธุรกิจ 

3) ปัจจัยดຌานการบริหารจัดการความสีไยง จ านกเดຌ 2 กลุม เดຌก 
- ผูຌประกอบการการ SME ทีไ ม ีระบบการบริหารจัดการความสีไยง 
- ผูຌประกอบการการ SME ทีไ เมมี ระบบการบริหารจัดการความสีไยง 

4) ปัจจัยดຌานการมีประสบการณ์ขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จ านกเดຌ 
2 กลุม เดຌก 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไ คย ขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไ เมคย ขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

5) ปัจจัยดຌานการป็นสมาชิกองค์กรอกชน จ านกเดຌ 2 กลุม เดຌก 
- ผูຌประกอบ SME ทีไ เมเดຌป็น สมาชิกองค์กรอกชน 
- ผูຌประกอบ SME ทีไ ป็น สมาชิกองค์กรอกชน 
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6) ปัจจัยดຌานปัญหา/อุปสรรคของธุรกิจทีไกิดจากกฎหมายหรือระบียบของทางภาครัฐ 
จ านกเดຌ 2 กลุม เดຌก 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไ เมประสบปัญหา/เมจออุปสรรค ทีไกิดจากกฎหมายหรือ

ระบียบของทางภาครัฐ 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไ ประสบปัญหา/จออุปสรรค ทีไกิดจากกฎหมายหรือระบียบของ

ทางภาครัฐ 
7) ปัจจัยดຌานการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ จ านกเดຌ 2 กลุม 

เดຌก 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไ ฿ชຌ ทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 
- ผูຌประกอบการ SME ทีไ เม฿ชຌ ทคนลยีสารสนทศ ิICT) ฿นการประกอบธุรกิจ 

ส าหรับการพิจารณาความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจ ทีไปรึกษาฯ จะพิจารณาจากประดในการรับรูຌ
ความส ารใจของผูຌประกอบการ SME ิปรากฏอยู฿นหัวขຌอทีไ 1 สวนทีไ 5 ของบบสอบถามี ดยทีไปรึกษาฯ  
จะ฿ชຌวิธีการค านวณคาฉลีไยจากตละประดในยอย พืไอป็นตัวทนการรับรูຌความส ารใจของผูຌประกอบการ 
SME 

 
 สวนทีไ 2: การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ ทีไปรึกษาฯ จะ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ปัจจัยทีไมี
ผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ดยมีปัจจัยทีไป็นตัวปรตามของบบจ าลองคือ การรับรูຌ
ความส ารใจของผูຌประกอบการ SME ละมีตัวปรตຌนของบบจ าลองพืไอทีไจะ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ดังนีๅ 

 1) ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
 2) การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
 3) คุณลักษณะของสินคຌา 
 4) ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
 5) รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
 6) หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
 7) กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
 8) สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 

 ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ปัจจัยทีไน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ทัๅงตัวปรตຌนละตัวปรตามป็นปัจจัยทีไมีลักษณะ
มาตราการวัดบบลิคิร์ท ิLikert Scale) ดังนัๅน คาสัมประสิทธิ์ของตละตัวปรตຌนทีไเดຌจากผลการศึกษา 
จะป็นคาทีไบอกถึงผลกระทบของตัวปรตຌนตละตัวทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME  
มืไอทียบกับตัวปรอืไน ดยคาสัมประสิทธิ์ทีไมีคามากหมายถึงตัวปรตຌนดังกลาวมีผลตอการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ SME มากมืไอทียบกับตัวปรอืไน ฿นทางกลับกันคาสัมประสิทธิ์ทีไมีคานຌอยหมายถึงตัวปรตຌน
ดังกลาวมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME นຌอยมืไอทียบกับตัวปรอืไน 

 ทัๅงนีๅ การวิคราะห์ปัจจัยผลักดันของกลุมผูຌประกอบการ SME ทัๅง 2 สวน มีรายละอียดดังนีๅ 
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1. กลุมผูຌประกอบการ SME ทีไมีอัตราการติบตสูง ิกลุม HG) 
 
 สวนทีไ แ: การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน 

มืไอพิจารณาจากปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ิพิจารณาตารางทีไ ญ-แี พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอ 
การรับรูຌความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME ทีไมีอัตราการติบตสูง เดຌก การมีระบบบริหารจัดการ 
ความสีไยง ละการประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ กลาวคือ กิจการทีไมีการวางผนละวางระบบ
บริหารความสีไยงของธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมภาย฿นมีสวนส าคัญ฿นการป้องกันละลดผลกระทบจาก  
ความสีไยงทีไคาดวาจะกิดขึๅน฿นอนาคต ถือป็นมาตรการสรຌางภูมิคุຌมกันทีไมีประสิทธิภาพส าหรับกิจการทีไก าลัง
มีอัตราการติบตทีไสูงขึๅนอยางตอนืไอง ฿นขณะทีไขຌอจ ากัดทางดຌานกฎระบียบกรือกฎหมาย฿นการท าธุรกิจ 
กใป็นอีกปัจจัยส าคัญทีไสงผลตอการติบตของธุรกิจ นืไองจากหากมีขຌอจ ากัด฿นการน าขຌาวัตถุดิบหรือขัๅนตอน
การติดตอราชการมีความยุงยากมากท า฿หຌกิจการสียอกาส฿นการด านินธุรกิจ ทัๅง฿นสวนของการลงทุนละ
การขยายตลาด 
 

ตารางทีไ ญ-แ การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA)  
ของผูຌประกอบการกลุม HG 

ตัวปร การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME (y) 

ลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ (x1) 
เมสงผล 
(0.817) 

จ านวนพนักงาน (x2) 
เมสงผล 
(0.090) 

การมีระบบบริหารจดัการความสีไยง (x3) 
สงผล 

(0.050) 

การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) 
เมสงผล 
(0.360) 

การป็นสมาชิกองค์กรอกชน (x5) 
เมสงผล 
(0.850) 

การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ (x6) 
สงผล 

(0.003) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (x7) 
เมสงผล 
(0.235) 

ทีไมา: จากการค านวณปรียบทียบคาฉลีไย (Compare Means) ดຌวยวิธี Independent-Samples t-test ละ One-Way 
ANOVA ดຌวยปรกรม SPSS Statistics 
หมายหตุ: (1) ทดสอบ ณ ระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 บบ 2 ทาง (2-tailed) 
   (2) คา฿นวงลใบทีไอยูภาย฿นตาราง คือ คา Sig. (2-tailed) 
   (3) พิจารณาผลการทดสอบสถิติ฿นภาคผนวก 
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สวนทีไ 2: การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 

ตารางทีไ ญ-โ ผลการวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม HG) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME P-value คาสัมประสิทธิ์ 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 0.000** 0.4633 
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 0.787 -0.0234 
คุณลักษณะของสินคຌา 0.337 -0.0781 
ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 0.003** 0.2165 
รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.130 0.1214 
หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 0.374 0.0656 
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.226 -0.1037 
สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 0.061** 0.1530 

Adjusted R-squared 0.4458 

ทีไมา: จากการประมวลผลดຌวยปรกรม STATA 
หมายหตุ:** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 90 

 
 จากตารางทีไ ญ-โ ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุด คือ ปัจจัย
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME (คาสัมประสิทธิ์ทากับ 0.4633) สวนปัจจัยทีไมีตอการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ SME นຌอยทีไสุดคือ ปัจจัยกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.1037ี 
 

ตารางทีไ ญ-ใ ความถีไละคาฉลีไยของปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจ 
ของผูຌประกอบการ SME ิกลุม HG) 

ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

1. ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
1.1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ 3 34 80 121 80 3.76 4 
1.2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน 5 37 93 112 71 3.65 4 
1.3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ 2 32 127 104 53 3.55 3 
1.4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿น
ปัจจุบันละอนาคต 

4 24 124 112 54 3.59 3 

1.5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงาน
ตาง โ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

6 40 123 99 50 3.46 3 

2.การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
2.1) ความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการ
บริหารงานอยางป็นระบบ 

1 32 136 108 41 3.49 3 

2.2) ความสามารถ฿นการปรับตัวทางธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

3 47 133 86 49 3.41 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

2.3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 6 39 133 101 39 3.40 3 
2.4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างาน
เดຌตามกณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน 
ป็นตຌน 

2 44 139 99 34 3.37 3 

2.5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ 5 44 155 70 44 3.33 3 
3.คุณลักษณะของสินคຌา 
3.1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 0 21 119 126 52 3.66 4 
3.2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ 0 37 132 104 45 3.49 3 
3.3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน 0 39 123 99 57 3.55 3 
3.4) บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาดดดน 5 45 147 86 35 3.32 3 
3.5) มีการวิจัยละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง 15 51 150 72 30 3.16 3 
4. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
4.1) กลุมป้าหมายชัดจน/มีก าลังซืๅอ 1 27 131 113 46 3.55 3 
4.2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสินคຌา 0 27 136 100 55 3.58 3 
4.3) ความสะดวกของกลุมป้าหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย 2 33 124 107 52 3.55 3 
4.4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด  1 32 125 114 46 3.54 3 
4.5) สภาวะการขงขันของตลาด 0 26 140 96 56 3.57 3 
5. รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
5.1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต 
บริการ คຌาสง คຌาปลีก ป็นตຌน 

1 29 151 102 35 3.44 3 

5.2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของ
คนดียว หຌางหุຌนสวนสามัญ หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็น
ตຌน 

1 41 145 95 36 3.39 3 

5.3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 0 48 137 95 38 3.39 3 
5.4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็นสวน
ส าคัญ 

11 45 140 92 30 3.27 3 

5.5) การขึๅนทะบียนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับ
ภาครัฐละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 

6 29 174 75 34 3.32 3 

6. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
6.1) มีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ 3 19 149 98 49 3.54 3 
6.2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน 
จากสวนของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 

3 40 144 88 43 3.40 3 

6.3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ 4 44 139 91 40 3.37 3 
6.4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ 12 49 130 89 38 3.29 3 
6.5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเม
ซับซຌอน 

6 39 150 83 40 3.35 3 

7. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
7.1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หมทีไ
กืๅอหนุนธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 

5 36 137 99 41 3.42 3 

7.2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง 0 37 127 93 61 3.56 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

7.3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน 
ปรับครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 

23 60 136 80 19 3.04 3 

7.4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา 
การจัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

7 50 154 78 29 3.23 3 

7.5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมป้าหมายฉพาะ 4 32 145 97 40 3.43 3 
8. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 
8.1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 
300 บาทตอวัน ป็นตຌน 

5 43 141 103 26 3.32 3 

8.2) การสงสริมละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง
฿นรูปของงินละรูปบบอืไน โ 

9 47 160 79 23 3.19 3 

8.3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ 6 52 133 103 24 3.27 3 
8.4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

3 48 159 92 16 3.22 3 

8.5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ 4 39 139 103 33 3.38 3 
8.6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 3 37 119 96 63 3.56 3 
8.7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศ
เทย 

6 46 156 78 32 3.26 3 

8.8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) 4 43 179 72 20 3.19 3 
8.9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทย
กับประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 

4 40 158 91 25 3.29 3 

8.10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน 4 36 125 107 46 3.49 3 

ทีไมา: ประมวลผลดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
หมายหตุ: บริวณถบสีฟ้า หมายถึง ปัจจัยยอยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุด ฿นตละปัจจัย
หลัก ชน ปัจจัยยอยความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการบริหารงานอยางป็นระบบป็นปัจจัยยอยของปัจจัย
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME ทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุด 
 

 จากตารางทีไ ญ-โ ละ ญ-ใ สามารถสรุปเดຌวา การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌอง
พิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย ใ ปัจจัยหลัก ิ พิจารณาผนภาพทีไ ญ-แี เดຌก คุณสมบัติของ
ผูຌประกอบการ ลักษณะของผูຌบริภค ละสภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญ
ของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ ตຌองมีความมุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ นอกจากนีๅ 
กลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา ผูຌประกอบการควรจะมีความรูຌความสามารถ฿นการบริหาร
จัดการธุรกิจอยางป็นระบบรวมดຌวยจึงจะมีคุณสมบัติพียงพอ ฿นดຌานของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด ธุรกิจตຌอง
สามารถท า฿หຌผูຌบริภคมีความชืไอมัไนตอสินคຌาเดຌป็นส าคัญ ดยป็นสินคຌาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
กลุมป้าหมายหลัก นอกจากนีๅ สภาพวดลຌอมภายนอกของธุรกิจ ดยฉพาะการปรับตัว฿หຌขຌากับสภาวะ
ศรษฐกิจภาย฿นประทศถือป็นปัจจัยส าคัญทีไจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง
฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย การด านินธุรกิจประภททีไสอด คลຌองกับ 
สภาพศรษฐกิจของประทศ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละ  
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การมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ ิcore business) มากกวาธุรกิจ฿หม  
มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
 
ผนภาพทีไ ญ-แ ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธรุกิจ฿หຌประสบความส ารใจ฿นกลุม HG 
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โ. กลุมผูຌประกอบการ SME ทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอ
รายเดຌมากกวารຌอยละ โเ ิกลุม HM) 
 
 สวนทีไ แ: การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน 

 มืไอพิจารณาจากปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ิพิจารณาตารางทีไ ญ-ไี พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอ
ความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME ทีไมีรายเดຌมากกวา แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌ
มากกวารຌอยละ โเ เดຌก จ านวนพนักงาน การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ละ 
การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ กลาวคือ กิจการทีไผลการด านินการคอนขຌางสูงจ าป็นตຌองมีจ านวนพนักงาน  
ทีไมากพียงพอพืไอสนับสนุนการด านินธุรกิจ ยิไงเปกวานัๅนการคยขຌารวมครงการหรือรับการสนั บสนุน 
จากภาครัฐ ป็นสวนหนึไงทีไท า฿หຌกิจการมีผลการด านินธุรกิจละมีความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับทีไสูง 
ทัๅงนีๅการทีไกิจการจะกຌาวขຌาสูระยะขัๅนติบตซึไงป็นระยะการติบตทางธุรกิจของกิจการทีไ มีรายเดຌมากกวา 
แเเ ลຌานบาท ละมีอัตราสวนผลก าเรตอรายเดຌมากกวารຌอยละ โเ จ าป็นตຌองน าทคนลยีสารสนทศขຌามา
ป็นสวนหนึไงพืไอชวยสนับสนุนการด านินธุรกิจ 
 

ตารางทีไ ญ-ไ การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA)  
ของผูຌประกอบการกลุม HM 

ตัวปร การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME (y) 

ลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ (x1) 
เมสงผล 
(0.524) 

จ านวนพนักงาน (x2) 
สงผล 

(0.029) 

การมีระบบบริหารจดัการความสีไยง (x3) 
เมสงผล 
(0.094) 

การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) 
สงผล 

(0.006) 

การป็นสมาชิกองค์กรอกชน (x5) 
เมสงผล 
(0.077) 

การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ (x6) NA1 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (x7) 
สงผล 

(0.008) 

ทีไมา: จากการค านวณปรียบทียบคาฉลีไย (Compare Means) ดຌวยวิธี Independent-Samples t-test ละ One-Way 
ANOVA ดຌวยปรกรม SPSS Statistics 
หมายหตุ: (1) ทดสอบ ณ ระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 บบ 2 ทาง (2-tailed) 
   (2) คา฿นวงลใบทีไอยูภาย฿นตาราง คือ คา Sig. (2-tailed) 
   (3) พิจารณาผลการทดสอบสถติ฿นภาคผนวก 

                                           
1 ฿นกรณีของกลุมนีๅ มีผูຌประกอบการจ านวนทัๅงหมด 301 ราย ตมีผูຌประกอบการทีไประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบพียง 1 ราย ท า฿หຌ
ขຌอมูลเมพียงพอส าหรับการวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย 
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สวนทีไ 2: การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 

ตารางทีไ ญ-5 ผลการวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม HM) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME P-value คาสัมประสิทธิ์ 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 0.000** 0.2964 
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 0.566 0.0504 
คุณลักษณะของสินคຌา 0.108 0.1307 
ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 0.463 0.0562 
รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.074** -0.1226 
หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 0.454 -0.0533 
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.049** 0.1360 
สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 0.197 0.1260 

Adjusted R-squared  

ทีไมา: จากการประมวลผลดຌวยปรกรม STATA 
หมายหตุ:** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 90 

 
 จากตารางทีไ ญ-5 ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุดคือปัจจัยลักษณะ
นิสัยของผูຌประกอบการ SME (คาสัมประสิทธิ์ ทากับ 0.2964) สวนปัจจัยทีไมีตอการด านินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ SME นຌอยทีไสุดคือ ปัจจัยรูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิคาสัมประสิทธิ์
ทากับ - 0.1226ี 
 
ตารางทีไ ญ-6 ความถีไละคาฉลีไยของปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม HM) 

ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

1. ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
1.1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ 3 7 15 134 142 4.35 5 
1.2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน 1 12 46 177 65 3.97 4 
1.3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ 1 6 101 145 48 3.77 4 
1.4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿น
ปัจจุบันละอนาคต 

1 10 88 148 54 3.81 4 

1.5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงาน
ตาง โ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

3 12 127 130 29 3.56 4 

2.การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
2.1) คว ามรูຌ  ล ะคว ามส ามารถ ฿นดຌ านการจั ด การหรื อ 
การบริหารงานอยางป็นระบบ 

0 12 91 171 27 3.71 4 

2.2) ความสามารถ฿นการปรับตัวทางธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

1 12 96 151 41 3.73 4 

2.3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 4 31 139 111 16 3.35 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

2.4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างาน
เดຌตามกณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน 
ป็นตຌน 

0 30 172 86 13 3.27 3 

2.5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ 1 38 155 80 27 3.31 3 
3.คุณลักษณะของสินคຌา 
3.1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 0 8 64 174 55 3.92 4 
3.2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ 0 11 84 164 42 3.79 4 
3.3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน 0 10 63 143 85 4.01 4 
3.4) บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาดดดน 4 36 150 88 23 3.30 3 
3.5) มีการวิจัยละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง 4 43 132 99 23 3.31 3 
4. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
4.1) กลุมป้าหมายชัดจน/ มีก าลังซืๅอ 0 9 105 150 37 3.71 4 
4.2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสินคຌา 0 5 70 125 101 4.07 4 
4.3) ความสะดวกของกลุมป้าหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย 0 15 139 117 30 3.54 3 
4.4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด  0 11 43 129 118 4.18 4 
4.5) สภาวะการขงขันของตลาด 0 12 32 73 184 4.43 5 
5. รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
5.1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต 
บริการ คຌาสง คຌาปลีก ป็นตຌน 

1 43 193 56 8 3.09 3 

5.2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของ
คนดียว หຌางหุຌนสวนสามัญ หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็น
ตຌน 

3 26 183 83 6 3.21 3 

5.3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 0 38 139 96 28 3.38 3 
5.4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็นสวน
ส าคัญ 

1 38 126 72 64 3.53 3 

5.5) การขึๅนทะบียนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับ
ภาครัฐละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 

0 19 169 100 13 3.36 3 

6. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
6.1) มีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ 0 8 92 149 52 3.81 4 
6.2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน 
จากสวนของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 

0 12 139 124 26 3.54 3 

6.3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ 1 15 147 123 15 3.45 3 
6.4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ 6 60 157 54 24 3.10 3 
6.5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเม
ซับซຌอน 

1 30 186 61 23 3.25 3 

7. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
7.1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หม 
ทีไกืๅอหนุนธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 

1 9 118 144 29 3.63 4 

7.2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง 0 6 45 113 137 4.27 5 
7.3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน 16 78 149 53 5 2.84 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

ปรับครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 
7.4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา 
การจัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

2 25 139 101 34 3.47 3 

7.5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมป้าหมายฉพาะ 1 22 93 138 47 3.69 4 
8. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 
8.1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 
300 บาทตอวัน ป็นตຌน 

8 59 185 47 2 2.92 3 

8.2) การสงสริมละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง
฿นรูปของงินละรูปบบอืไน โ 

4 25 132 138 2 3.36 4 

8.3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ 2 31 151 100 17 3.33 3 
8.4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

1 13 171 103 13 3.38 3 

8.5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ 1 30 106 109 55 3.62 4 
8.6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 0 11 23 79 188 4.48 5 
8.7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศ
เทย 

2 9 84 144 62 3.85 4 

8.8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) 0 12 123 136 30 3.61 4 
8.9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทย
กับประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 

1 18 126 128 28 3.54 4 

8.10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน 0 26 115 126 34 3.56 4 

 
 จากตารางทีไ ญ-5 ละ ญ-ๆ สามารถสรุปเดຌวา การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌอง
พิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย 3 ปัจจัยหลัก ิพิจารณาผนภาพทีไ ญ-โ) เดຌก คุณสมบัติของ
ผูຌประกอบการ รูปบบการด านินธุรกิจ ละกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของ
ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅคือ ตຌองมีความมุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ นอกจากนีๅกลุม
ตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา ผูຌประกอบการจ าป็นตຌองมีความสามารถ฿นการปรับตัวธุรกิจ
฿หຌสอดคลຌองกับสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ ซึไงป็นปัจจัยทีไส าคัญทีไสุดของสภาพวดลຌอมภายนอกของ
ธุรกิจทีไจะท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ ฿นดຌานของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด ธุรกิจจ าป็นตຌองท า฿หຌสินคຌา
เดຌรับรองมาตรฐาน฿หຌเดຌ พืไอป็นสวนหนึไง฿นการพิไมความสามารถ฿นการขงขัน฿นตลาดทีไมีความขงขัน
คอนขຌางสูง อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย การด านิน
ธุรกิจทีไ฿ชຌครืไองจักร/ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน 
฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละการมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิ จการ 
(core business) มากกวาธุรกิจ฿หม มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
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ผนภาพทีไ ญ-โ ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธรุกิจ฿หຌประสบความส ารใจ฿นกลุม HM 
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ใ. กลุมผูຌประกอบการ SME ทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลาติดตอกัน 
ใ ปี ิกลุม LO) 
 
 สวนทีไ แ: การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน 

 มืไอพิจารณาจากปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ  SME ิพิจารณาตารางทีไ ญ-็) พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอ 
การรับรูຌความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME ทีไประสบภาวะขาดทุนจากการด านินธุรกิจป็นระยะวลา
ติดตอกัน ใ ป คือ จ านวนพนักงาน พียงปัจจัยดียวทานัๅน กลาวคือ กิจการทีไประสบภาวะขาดทุนติดตอกัน
อยางตอนืไอง มักป็นกิจการทีไมีปัญหากีไยวกับการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ดยฉพาะการบริหารทรัพยกร
บุคคล ทีไสามารถสะทຌอนเดຌจากอัตราการลาออกจากงาน ิturnover) ทีไคอนขຌางสูง ซึไงสงผลกระทบดยตรงตอ
การประสบความส ารใจของการด านินธุรกิจ 
 

ตารางทีไ ญ-็ การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA)  
ของผูຌประกอบการกลุม LO 

ตัวปร การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME (y) 

ลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ (x1) 
เมสงผล 
(0.566) 

จ านวนพนักงาน (x2) 
สงผล 

(0.032) 

การมีระบบบริหารจดัการความสีไยง (x3) 
เมสงผล 
(0.573) 

การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) 
เมสงผล 
(0.327) 

การป็นสมาชิกองค์กรอกชน (x5) 
เมสงผล 
(0.650) 

การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ (x6) 
เมสงผล 
(0.428) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (x7) 
เมสงผล 
(0.724) 

ทีไมา: จากการค านวณปรียบทียบคาฉลีไย (Compare Means) ดຌวยวิธี Independent-Samples t-test ละ One-Way 
ANOVA ดຌวยปรกรม SPSS Statistics 
หมายหตุ: (1) ทดสอบ ณ ระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 บบ 2 ทาง (2-tailed) 
   (2) คา฿นวงลใบทีไอยูภาย฿นตาราง คือ คา Sig. (2-tailed) 
   (3) พิจารณาผลการทดสอบสถติ฿นภาคผนวก  
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สวนทีไ 2: การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 

ตารางทีไ ญ-่ ผลการวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม LO) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME P-value คาสัมประสิทธิ์ 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 0.289 0.1069 
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 0.691 0.0432 
คุณลักษณะของสินคຌา 0.048** 0.1850 
ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 0.804 0.024 
รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.000** 0.3594 
หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 0.509 -0.0610 
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.018** -0.2498 
สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 0.510 -0.7004 

Adjusted R-squared 0.1070 

ทีไมา: จากการประมวลผลดຌวยปรกรม STATA 
หมายหตุ:** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 90 

 
จากตารางทีไ ญ-่ จะหในเดຌวาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุดคือ

ปัจจัยรูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME (คาสัมประสิทธิ์ทากับ 0.3594) สวนปัจจัยทีไมีตอ
การด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME นຌอยทีไสุดคือ ปัจจัยสภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ 
SME ิคาสัมประสิทธิ์ทากับ -เ.7004ี 

 
ตารางทีไ ญ-้ ความถีไละคาฉลีไยของปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม LO) 

ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

1. ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
1.1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ 0 26 93 99 81 3.79 4 
1.2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน 1 31 114 97 56 3.59 3 
1.3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ 1 34 124 97 43 3.49 3 
1.4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿น
ปัจจุบันละอนาคต 

2 33 115 107 42 3.52 3 

1.5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงาน
ตาง โ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

2 48 125 96 28 3.33 3 

2.การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
2.1) ความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการ
บริหารงานอยางป็นระบบ 

2 32 120 116 29 3.46 3 

2.2) ความสามารถ฿นการปรับตัวทางธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

0 37 124 102 36 3.46 3 

2.3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 1 45 124 105 24 3.35 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

2.4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างาน
เดຌตามกณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน 
ป็นตຌน 

2 32 145 89 31 3.38 3 

2.5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ 4 52 136 84 23 3.23 3 
3.คุณลักษณะของสินคຌา 
3.1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 1 33 122 98 45 3.51 3 
3.2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ 2 46 147 79 25 3.26 3 
3.3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน 0 42 133 92 32 3.38 3 
3.4) บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาดดดน 1 38 157 82 21 3.28 3 
3.5) มีการวิจัยละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง 12 46 145 70 26 3.17 3 
4. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
4.1) กลุมป้าหมายชัดจน/ มีก าลังซืๅอ 2 25 117 114 41 3.56 3 
4.2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสินคຌา 0 25 135 99 40 3.52 3 
4.3) ความสะดวกของกลุมป้าหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย 0 33 142 85 39 3.43 3 
4.4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด  1 28 128 100 42 3.52 3 
4.5) สภาวะการขงขันของตลาด 1 27 122 88 61 3.61 3 
5. รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
5.1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต 
บริการ คຌาสง คຌาปลีก ป็นตຌน 

0 31 113 118 37 3.54 4 

5.2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของ
คนดียว หຌางหุຌนสวนสามัญ หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็น
ตຌน 

0 36 137 87 39 3.43 3 

5.3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 1 47 126 97 28 3.35 3 
5.4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็นสวน
ส าคัญ 

1 46 123 102 27 3.36 3 

5.5) การขึๅนทะบียนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับ
ภาครัฐละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 

2 41 153 83 20 3.26 3 

6. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
6.1) มีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ 1 31 136 92 39 3.46 3 
6.2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน 
จากสวนของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 

2 47 134 83 33 3.33 3 

6.3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ 8 47 113 103 28 3.32 3 
6.4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ 18 53 116 89 23 3.15 3 
6.5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเม
ซับซຌอน 

9 41 142 80 27 3.25 3 

7. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
7.1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หมทีไ
กืๅอหนุนธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 

3 51 134 85 26 3.27 3 

7.2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง 1 45 118 84 51 3.46 3 
7.3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน 19 51 130 83 16 3.09 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

ปรับครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 
7.4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา 
การจัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

9 45 144 84 17 3.18 3 

7.5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมป้าหมายฉพาะ 1 44 137 86 31 3.34 3 
8. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 
8.1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 
300 บาทตอวัน ป็นตຌน 

3 42 156 66 32 3.27 3 

8.2) การสงสริมละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง
฿นรูปของงินละรูปบบอืไน โ 

5 45 165 52 32 3.20 3 

8.3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ 4 45 136 95 19 3.27 3 
8.4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

3 51 146 82 17 3.20 3 

8.5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ 2 33 126 105 33 3.45 3 
8.6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 1 31 108 113 46 3.58 4 
8.7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศ
เทย 

1 29 116 118 35 3.53 4 

8.8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) 1 45 104 117 32 3.45 4 
8.9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทย
กับประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 

0 42 103 115 39 3.51 4 

8.10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน 2 26 109 110 52 3.62 4 

  
จากตารางทีไ ญ-่ ละ ญ-้ สามารถสรุปเดຌวา การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅนจ าป็นตຌอง

พิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย 3 ปัจจัยหลัก ิพิจารณาผนภาพทีไ ญ-ใี เดຌก คุณลักษณะของ
สินคຌา รูปบบการด านินธุรกิจ ละกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของ
ผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ การด านินธุรกิจประภททีไสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจของประทศ ยิไงเป
กวานัๅน สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละการมุงนຌนกลยุทธ์สรຌาง 
ความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ (core business) มากกวาธุรกิจ฿หม มีสวนชวย฿หຌด านิน
ธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการควรมีความมุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบ
ความส ารใจ รวมทัๅงมีความรูຌความสามารถ฿นการจัดการหรือการบริหารงานอยางป็นระบบละปรับธุรกิจ  
฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจเดຌ ฿นดຌานของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด ธุรกิจตຌองผลิตสินคຌา 
฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก พืไอพิไมความสามารถ฿นการขงขันภาย฿นตลาด 
นอกจากนีๅ การปลีไยนปลงของราคานๅ ามันป็นสภาพวดลຌอมภายนอกทีไสงผลตอความส ารใจ฿นการด านิน
ธุรกิจมากทีไสุด 
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ผนภาพทีไ ญ-ใ ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธรุกิจ฿หຌประสบความส ารใจ฿นกลุม LO 
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ไ. กลุมผูຌประกอบการสงออก฿หม ิกลุม EXPORT) 
 
 สวนทีไ แ: การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน 

 มืไอพิจารณาปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ิพิจารณาตารางทีไ ญ-แเี พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอ 
การรับรูຌความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME สงออก฿หม เดຌก จ านวนพนักงาน การมีระบบการบริหาร
จัดการความสีไยง การป็นสมาชิกองค์กรอกชน ละการประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ กลาวคือ 
กิจการสงออก฿หมป็นกิจการทีไพิไมริไมท าตลาด฿นตางประทศ จึงจ าป็นตຌอง฿ชຌวลา฿นการด านินธุรกิจอีก
ระยะวลาหนึไงพืไอ฿หຌมีประสบการณ์หรือมีความขຌา฿จลักษณะตลาดของประทศดังกลาวอยางลึกซึๅง ทัๅงนีๅ  
การป็นสมาชิกองค์กรอกชนยอมท า฿หຌผูຌประกอบ฿นกลุมนีๅมีอกาสทีไจะท าการลกปลีไยนความคิดหใน ละ
เดຌรับขຌอมูล฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับการด านินธุรกิจ฿นประทศป้าหมายหลัก รวมทัๅงการประสบปัญหาจาก
กฎหมายหรือกฎระบียบยอมป็นประสบการณ์ทีไดีส าหรับการด านินธุรกิจ฿นตลาด฿หม โ ฿นตางประทศดຌวย 
ยิไงเปกวานัๅน กิจการสงออก฿หมมีปัจจัยภายนอกจากตางประทศป็นจ านวนมากทีไควบคุมเดຌยากซึไงมีสวนป็น
อยางมากตอผลการด านินธุรกิจของกิจการ ชน อัตราลกปลีไยนระหวางประทศ การปลีไยนปลงกฎหมาย
หรือกฎระบียบจากประทศคูคຌา การกิดสงคราม ป็นตຌน ดังนัๅน ผูຌประกอบ฿นกลุมนีๅจึงจ าป็นตຌองมีระบบ  
การบริหารจัดการความสีไยงทีไมีประสิทธิภาพ พืไอลดหรือตัดผลจากความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ฿นอนาคต 
อยางเรกใตาม จ านวนพนักงานทีไพียงพอยอมป็นอีกปัจจัยหนึไงทีไส าคัญทีไจะท า฿หຌผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅ
ประสบความส ารใจ฿นการด านินธุรกิจ 
 

ตารางทีไ ญ-10 การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA)  
ของผูຌประกอบการกลุม EXPORT 

ตัวปร การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME (y) 

ลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ (x1) เมสงผล (0.122) 
จ านวนพนักงาน (x2) สงผล (0.014) 

การมีระบบบริหารจดัการความสีไยง (x3) สงผล (0.005) 
การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) เมสงผล (0.056) 

การป็นสมาชิกองค์กรอกชน (x5) สงผล (0.022) 
การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ (x6) สงผล (0.000) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (x7) เมสงผล (0.881) 

ทีไมา: จากการค านวณปรียบทียบคาฉลีไย (Compare Means) ดຌวยวิธี Independent-Samples t-test ละ One-Way 
ANOVA ดຌวยปรกรม SPSS Statistics 
หมายหตุ: (1) ทดสอบ ณ ระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 บบ 2 ทาง (2-tailed) 
   (2) คา฿นวงลใบทีไอยูภาย฿นตาราง คือ คา Sig. (2-tailed) 
   (3) พิจารณาผลการทดสอบสถติ฿นภาคผนวก  
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สวนทีไ 2: การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 
ตารางทีไ ญ-แแ ผลการวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม EXPORT) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME P-value คาสัมประสิทธิ์ 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 0.000** 0.4600 
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 0.009** 0.2969 
คุณลักษณะของสินคຌา 0.811 -0.0245 
ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 0.582 -0.0453 
รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.816 0.0227 
หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 0.049** 0.1673 
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.054** -0.1953 
สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 0.264 0.1096 

Adjusted R-squared 0.3883 

ทีไมา: จากการประมวลผลดຌวยปรกรม STATA 
หมายหตุ:** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 90 

 
จากตารางทีไ ญ-แแ จะหในเดຌวาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุดคือ

ปัจจัยลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME (คาสัมประสิทธิ์ทากับ 0.4600) สวนปัจจัยทีไมีตอการด านินธุรกิจ
ของผูຌประกอบการ  SME นຌอยทีไสุดคือ  ปัจจัยกลยุทธ์ ฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ  SME  
ิคาสัมประสิทธิ์ทากับ -เ.1953ี 
 

ตารางทีไ ญ-แโ ความถีไละคาฉลีไยของปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธรุกิจของผูຌประกอบการ SME  
ิกลุม EXPORT) 

ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

1. ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
1.1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ 0 26 93 99 81 3.79 4 
1.2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน 1 31 114 97 56 3.59 3 
1.3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ 1 34 124 97 43 3.49 3 
1.4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿น
ปัจจุบันละอนาคต 

2 33 115 107 42 3.52 3 

1.5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงาน
ตาง โ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

2 48 125 96 28 3.33 3 

2.การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
2.1) ความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการ
บริหารงานอยางป็นระบบ 

2 32 120 116 29 3.46 3 

2.2) ความสามารถ฿นการปรับตัวทางธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

0 37 124 102 36 3.46 3 
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2.3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 1 45 124 105 24 3.35 3 
2.4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างาน
เดຌตามกณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน 
ป็นตຌน 

2 32 145 89 31 3.38 3 

2.5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ 4 52 136 84 23 3.23 3 
3.คุณลักษณะของสินคຌา 
3.1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 1 33 122 98 45 3.51 3 
3.2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ 2 46 147 79 25 3.26 3 
3.3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน 0 42 133 92 32 3.38 3 
3.4) บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาดดดน 1 38 157 82 21 3.28 3 
3.5) มีการวิจัยละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง 12 46 145 70 26 3.17 3 
4. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
4.1) กลุมป้าหมายชัดจน/ มีก าลังซืๅอ 2 25 117 114 41 3.56 3 
4.2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสินคຌา 0 25 135 99 40 3.52 3 
4.3) ความสะดวกของกลุมป้าหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย 0 33 142 85 39 3.43 3 
4.4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด  1 28 128 100 42 3.52 3 
4.5) สภาวะการขงขันของตลาด 1 27 122 88 61 3.61 3 
5. รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
5.1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต 
บริการ คຌาสง คຌาปลีก ป็นตຌน 

0 31 113 118 37 3.54 4 

5.2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของ
คนดียว หຌางหุຌนสวนสามัญ หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็น
ตຌน 

0 36 137 87 39 3.43 3 

5.3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 1 47 126 97 28 3.35 3 
5.4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็นสวน
ส าคัญ 

1 46 123 102 27 3.36 3 

5.5) การขึๅนทะบียนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับ
ภาครัฐละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 

2 41 153 83 20 3.26 3 

6. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
6.1) มีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ 1 31 136 92 39 3.46 3 
6.2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน 
จากสวนของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 

2 47 134 83 33 3.33 3 

6.3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ 8 47 113 103 28 3.32 3 
6.4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ 18 53 116 89 23 3.15 3 
6.5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเม
ซับซຌอน 

9 41 142 80 27 3.25 3 

7. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
7.1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หมทีไ
กืๅอหนุนธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 

3 51 134 85 26 3.27 3 

7.2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง 1 45 118 84 51 3.46 3 



 
 

 
 

ครงการการศึกษาวิคราะห์สถานภาพละครงสรຌาง SME ตามระยะการติบตทางธุรกิจ 
ภาย฿ตຌงานจัดท าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ าปี 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบาย
ศรษฐกิจการคลัง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) หนຌาทีไ ญ - 22 

ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

7.3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน 
ปรับครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 

19 51 130 83 16 3.09 3 

7.4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา 
การจัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

9 45 144 84 17 3.18 3 

7.5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมป้าหมายฉพาะ 1 44 137 86 31 3.34 3 
8. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 
8.1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 
300 บาทตอวัน ป็นตຌน 

3 42 156 66 32 3.27 3 

8.2) การสงสริมละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง
฿นรูปของงินละรูปบบอืไน โ 

5 45 165 52 32 3.20 3 

8.3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ 4 45 136 95 19 3.27 3 
8.4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

3 51 146 82 17 3.20 3 

8.5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ 2 33 126 105 33 3.45 3 
8.6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 1 31 108 113 46 3.58 4 
8.7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศ
เทย 

1 29 116 118 35 3.53 4 

8.8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) 1 45 104 117 32 3.45 4 
8.9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทย
กับประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 

0 42 103 115 39 3.51 4 

8.10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน 2 26 109 110 52 3.62 4 

 
 จากตารางทีไ ญ-แแ ละ ญ-แโ สามารถสรุปเดຌวา การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅน
จ าป็นตຌองพิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย 4 ปัจจัยหลัก ิพิจารณาผนภาพทีไ ญ-4ี เดຌก 
คุณสมบัติของผูຌประกอบการ การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ หลงงินทุนของผูຌประกอบการ ละ
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ ตຌองมี
ความมุงมัไน฿นการด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจ นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทาง
ดียวกันวา ผูຌประกอบควรจะมีความรูຌความสามารถ฿นการจัดการหรือการบริหารงานอยางป็นระบบละปรับ
ธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจเดຌ  ฿นดຌานของสินคຌา/ผูຌบริภค/ตลาด สินคຌาจ าป็นตຌอง
สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก พืไอพิไมความสามาร฿นการขงขันดยฉพาะตลาด
ตางประทศทีไอาจจะยังตຌองการประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจพิไมติม นอกจากนีๅ สภาพวดลຌอมภายนอก
ของธุรกิจ ดยฉพาะการปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน ป็นปัจจัยทีไผูຌประกอบการ฿นกลุมนีๅจ าป็นตຌอง฿หຌ
ความส าคัญมากทีไสุด อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ ซึไงประกอบดຌวย 
การด านินธุรกิจประภททีไสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจของประทศ สถานะของกิจการทีไมีงินทุนหมุนวียน 
฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละการมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลักดัๅงดิมของกิจการ 
ิcore businessี มากกวาธุรกิจ฿หม มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
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ผนภาพทีไ ญ-4 ปัจจัยทีไมีนัยส าคัญละปัจจัยสริม฿นการด านินธรุกิจ฿หຌประสบความส ารใจ 
฿นกลุม EXPORT 
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5. กลุมผูຌประกอบการทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม ิกลุม START) 
 
 สวนทีไ แ: การวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน 

 มืไอพิจารณาจากปัจจัยฉพาะดຌานของธุรกิจ SME ิพิจารณาตารางทีไ ญ-แใ) พบวา ปัจจัยทีไมีผลตอ
การรับรูຌความส ารใจของกลุมผูຌประกอบการ SME ทีไจดทะบียนนิติบุคคล฿หม คือ การประสบปัญหาจาก
กฎหมายหรือกฎระบียบ พียงปัจจัยดียวทานัๅน กลาวคือ กิจการทีไพิไงริไมด านินธุรกิจมีความป็นเปเดຌสูง  
ทีไยังคงขาดความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกฎหมายหรือกฎระบียบทีไมีความซับซຌอนละมีป็นจ านวนมาก อยางเร
กใตาม การประสบปัญหาจากรืไองดังกลาวยอมป็นประสบการณ์ทีไดีส าหรับผูຌประกอบทีไพิไงริไมด านินธุรกิจ 
 

ตารางทีไ ญ-แใ การวิคราะห์ความตกตางของคาฉลีไย (t-Test) ละความปรปรวน (ANOVA)  
ของผูຌประกอบการกลุม START 

ตัวปร การรับรูຌความส ารใจ 
ของผูຌประกอบการ SME (y) 

ลักษณะการด านินการหลักของธุรกิจ (x1) 
เมสงผล 
(0.456) 

จ านวนพนักงาน (x2) 
เมสงผล 
(0.185) 

การมีระบบบริหารจดัการความสีไยง (x3) 
เมสงผล 
(0.622) 

การคยขຌารวมครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (x4) 
เมสงผล 
(0.825) 

การป็นสมาชิกองค์กรอกชน (x5) 
เมสงผล 
(0.528) 

การประสบปัญหาจากกฎหมายหรือกฎระบียบ (x6) 
สงผล 

(0.037) 

การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ (x7) 
เมสงผล 
(0.076) 

ทีไมา: จากการค านวณปรียบทียบคาฉลีไย (Compare Means) ดຌวยวิธี Independent-Samples t-test ละ One-Way 
ANOVA ดຌวยปรกรม SPSS Statistics 
หมายหตุ: (1) ทดสอบ ณ ระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 95 บบ 2 ทาง (2-tailed) 
   (2) คา฿นวงลใบทีไอยูภาย฿นตาราง คือ คา Sig. (2-tailed) 
   (3) พิจารณาผลการทดสอบสถติ฿นภาคผนวก  
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สวนทีไ 2: การวิคราะห์ขຌอมูลชัๅนสูงดຌวยบบจ าลองทางศรษฐมิติ 
 
ตารางทีไ ญ-แไ ผลการวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME ิกลุม START) 

ปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME P-value คาสัมประสิทธิ์ 
ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 0.465 -0.0697 
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 0.021** 0.2419 
คุณลักษณะของสินคຌา 0.225 0.1101 
ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 0.000** 0.3585 
รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.091** 0.1805 
หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 0.314 -0.0936 
กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 0.042** -0.2197 
สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 0.997 -0.0005 

Adjusted R-squared  

ทีไมา: จากการประมวลผลดຌวยปรกรม STATA 
หมายหตุ:** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไนรຌอยละ 90 

 
จากตารางทีไ ญ-แไ จะหในเดຌวาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME มากทีไสุดคือ

ปัจจัยลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา (คาสัมประสิทธิ์ทากับ 0.3585) สวนปัจจัยทีไมีตอการด านิน
ธุรกิจของผูຌประกอบการ SME นຌอยทีไสุดคือ ปัจจัยกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME  
ิคาสัมประสิทธิ์ทากับ -เ.2197ี 

 
ตารางทีไ ญ-แ5 ความถีไละคาฉลีไยของปัจจัยทีไมีผลตอการด านินธรุกิจ 

ของผูຌประกอบการ SME ิกลุม START) 

ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

1. ลักษณะนิสัยของผูຌประกอบการ SME 
1.1) มีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจ 0 16 86 120 55 3.77 4 
1.2) มีนวคิดกีไยวกับธุรกิจของตนองอยางชัดจน 2 14 118 92 51 3.64 3 
1.3) มีความสามารถ฿นการท าผนธุรกิจ 0 12 146 88 31 3.50 3 
1.4) มีความสามารถ฿นการมองหในสภาพของการขงขัน฿น
ปัจจุบันละอนาคต 

0 15 142 94 26 3.47 3 

1.5) มีความสามารถ฿นการประสาน/สรຌางครือขายกับหนวยงาน
ตาง โ ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

1 22 146 93 15 3.36 3 

2.การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ SME 
2.1) ความรูຌละความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการ
บริหารงานอยางป็นระบบ 

0 12 121 126 18 3.54 4 

2.2) ความสามารถ฿นการปรับตัวทางธุรกิจ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ 

0 19 148 86 24 3.42 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

2.3) ประสบการณ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 1 19 146 92 19 3.39 3 
2.4) ความสามารถ฿นการพัฒนาฝมือพนักงาน฿หมพืไอ฿หຌท างาน
เดຌตามกณฑ์มาตรฐาน ชน การฝຄกอบรมประจ าป฿หຌกับพนักงาน 
ป็นตຌน 

3 26 150 83 15 3.29 3 

2.5) ความสามารถ฿นการบริหารความสีไยง฿นการด านินธุรกิจ 2 32 152 79 12 3.24 3 
3.คุณลักษณะของสินคຌา 
3.1) สอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 0 12 94 141 30 3.68 4 
3.2) ราคาสินคຌาป็นทีไยอมรับ 0 15 146 98 18 3.43 3 
3.3) สินคຌาเดຌรับรองมาตรฐาน 2 13 137 106 19 3.46 3 
3.4) บรรจุภัณฑ์ของสินคຌาดดดน 3 31 142 89 12 3.27 3 
3.5) มีการวิจัยละการพัฒนาสินคຌาอยางตอนืไอง 8 34 161 66 8 3.12 3 
4. ลักษณะของผูຌบริภคละตลาดของสินคຌา 
4.1) กลุมป้าหมายชัดจน/ มีก าลังซืๅอ 0 21 120 110 26 3.51 3 
4.2) ความชืไอมัไนของผูຌบริภคตอสินคຌา 1 19 138 90 29 3.46 3 
4.3) ความสะดวกของกลุมป้าหมาย฿นการขຌาถึงสถานทีไจ าหนาย 0 26 130 97 24 3.43 3 
4.4) การปรับตัวอยางรวดรใวของตลาด  0 15 123 116 23 3.53 3 
4.5) สภาวะการขงขันของตลาด 0 10 126 108 33 3.59 3 
5. รูปบบของการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
5.1) ประภทกิจการของผูຌประกอบการ SME ชน การผลิต 
บริการ คຌาสง คຌาปลีก ป็นตຌน 

1 13 127 105 31 3.55 3 

5.2) ลักษณะการด านินงานของผูຌประกอบการ SME ชน จຌาของ
คนดียว หຌางหุຌนสวนสามัญ หຌางหุຌนสวนจ ากัด บริษัทจ ากัด ป็น
ตຌน 

0 19 140 88 30 3.47 3 

5.3) ธุรกิจ฿ชຌรงงาน฿นการด านินธุรกิจป็นสวนส าคัญ 5 25 131 94 22 3.37 3 
5.4) ธุรกิจ฿ชຌครืไองจักร/ ทคนลยี฿นการด านินธุรกิจป็นสวน
ส าคัญ 

11 32 153 69 12 3.14 3 

5.5) การขึๅนทะบียนกับทางภาครัฐพืไอขຌาสูระบบการคຌากับ
ภาครัฐละรับสิทธิประยชน์ดຌานการสงสริมตาง โ 

4 43 158 63 9 3.11 3 

6. หลงงินทุนของผูຌประกอบการ SME 
6.1) มีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจ 1 14 120 114 28 3.56 3 
6.2) มีความสามารถขຌาถึงหลงงินทุนอยางหลากหลาย ชน 
จากสวนของจຌาของ จากการกอหนีๅ ป็นตຌน 

0 19 155 85 18 3.37 3 

6.3) จ านวนหลักทรัพย์คๅ าประกัน฿นการขอกูຌงิน฿นระบบ 0 19 139 102 17 3.42 3 
6.4) เดຌรับการสนับสนุนทางการงินจากภาครัฐ 19 32 144 66 16 3.10 3 
6.5) ขัๅนตอนหรืองืไอนเขตาง โ ฿นการขอสินชืไอ฿นระบบทีไเม
ซับซຌอน 

3 19 175 64 16 3.26 3 

7. กลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
7.1) กลยุทธ์ทีไมุงนຌนการติบต ชน การลงทุน฿นธุรกิจ฿หมทีไ
กืๅอหนุนธุรกิจดิม การลงทุน฿นสินคຌาประภท฿หม ป็นตຌน 

0 16 148 94 19 3.42 3 

7.2) กลยุทธ์ทีไมุงนຌน฿นธุรกิจดิม฿หຌขຌมขใง 0 15 128 92 42 3.58 3 
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ปัจจัยทีไผลตอการด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 
ความถีไ 

คาฉลีไย 
คาฐาน
นิยม 

นຌอย
ทีไสุด 

นຌอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก
ทีไสุด 

7.3) กลยุทธ์ทีไลดขนาดกิจการลง ชน ขายทิๅงกิจการบางสวน 
ปรับครงสรຌางธุรกิจ฿หຌมีขนาดลใกลง ป็นตຌน 

29 55 124 61 8 2.87 3 

7.4) กลยุทธ์ทีไนຌนการจัดท าปรมชัไนตาง โ ชน ลดราคาสินคຌา 
การจัดชวงวลาทีไผูຌบริภคสามารถซืๅอสินคຌาราคาพิศษเดຌ ป็นตຌน 

5 44 156 61 11 3.10 3 

7.5) กลยุทธ์ทีไนຌนกลุมป้าหมายฉพาะ 0 21 147 84 25 3.41 3 
8. สภาพวดลຌอมภายนอกองค์กรของผูຌประกอบการ SME 
8.1) นยบายของภาครัฐบาล ชน นยบายคาจຌางรงงานขัๅนตไ า 
300 บาทตอวัน ป็นตຌน 

3 26 120 118 10 3.38 3 

8.2) การสงสริมละสนับสนุนของทางภาครัฐละภาคอกชนทัๅง
฿นรูปของงินละรูปบบอืไน โ 

2 24 176 64 11 3.21 3 

8.3) ความยุงยากกีไยวกับกฎละระบียบปฏิบัติของภาครัฐ 1 32 148 85 11 3.26 3 
8.4) การขຌาถึงหลงขຌอมูลขาวสารตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
ด านินธุรกิจของผูຌประกอบการ SME 

0 32 167 72 6 3.19 3 

8.5) สถียรภาพของสถานการณ์ทางการมืองภาย฿นประทศ 0 21 120 115 21 3.49 3 
8.6) สภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศ 0 16 127 89 45 3.59 3 
8.7) สภาวะศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญของประทศ
เทย 

2 23 167 68 17 3.27 3 

8.8) การขຌาป็นสมาชิก฿นประชาคมศรษฐกิจอาซียน ิAEC) 1 28 179 61 8 3.17 3 
8.9) การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนระหวางประทศเทย
กับประทศคูคຌาหลักทีไส าคัญ 

2 33 154 82 6 3.21 3 

8.10) การปลีไยนปลงของราคานๅ ามัน 3 20 131 98 25 3.44 3 

  
จากตารางทีไ ญ-แไ ละ ญ-แ5 สามารถสรุปเดຌวา การด านินธุรกิจ฿หຌประสบความส ารใจนัๅน

จ าป็นตຌองพิจารณาปัจจัยพืๅนฐานทีไจ าป็นอยางนຌอย 4 ปัจจัยหลัก ิพิจารณาผนภาพทีไ ญ-5ี เดຌก  
การจัดการละความรูຌของผูຌประกอบการ ลักษณะของผูຌบริภค รูปบบของการด านินธุรกิจ ละกลยุทธ์  
฿นการด านินธุรกิจ ดย฿นสวนของคุณสมบัติทีไส าคัญของผูຌประกอบการ SME ฿นกลุมนีๅ คือ สภาวะการขงขัน
ของตลาดทีไผูຌประกอบการ SME ด านินธุรกิจอยู นอกจากนีๅ กลุมตัวอยางยัง฿หຌความหในเป฿นทิศทางดียวกันวา 
ผูຌประกอบการ SME จ าป็นตຌองผลิตสินคຌาหรือ฿หຌบริการทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมป้าหมายหลัก 
฿นดຌานคุณสมบัติของผูຌประกอบการ จ าป็นตຌองมีความมุงมัไนทีไจะประสบความส ารใจละมีความรูຌ
ความสามารถ฿นดຌานการจัดการหรือการบริหารงานอยางป็นระบบรวมดຌวย นอกจากนีๅ สภาพวดลຌอม
ภายนอกของธุรกิจ ดยฉพาะการปรับตัว฿หຌขຌากับสภาวะศรษฐกิจภาย฿นประทศถือป็นปัจจัยส าคัญทีไจะ 
ท า฿หຌธุรกิจประสบความส ารใจเดຌ อยางเรกใตาม กลุมตัวอยาง฿หຌความหในวา รูปบบการด านินธุรกิจ  
ซึไงประกอบดຌวย การด านินธุรกิจประภททีไสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจของประทศ สถานะของกิจการ  
ทีไมีงินทุนหมุนวียน฿นการด านินธุรกิจสมไ าสมอ ละการมุงนຌนกลยุทธ์สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับธุรกิจหลัก
ดัๅงดิมของกิจการ ิcore businessี มากกวาธุรกิจ฿หม มีสวนชวย฿หຌด านินธุรกิจประสบความส ารใจเดຌดียิไงขึๅน 
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บทสรุปผู	บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 รายงานฉบับนี้ประกอบไปด�วยเนื้อหาหลัก จํานวน 8 ส�วน ประกอบด�วย 1) หลักการและเหตุผล  
2) วัตถุประสงค&ของการดําเนินงาน 3) ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 4) ข้ันตอนการดําเนินงาน 5) ภาพรวมการรวบรวม
ข�อมูล 6) บทสรุปเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของกลุ�มผู�ประกอบการตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ (Business 
Life Cycle) 7) การทบทวนร�างแผนปฏิบัติการหรือแผนปฎิบัติการส�งเสริม SME ระยะ 5 ปH (พ.ศ. 2560 - 
2564) และ 8) การคาดการณ&สถานการณ&ทางด�านเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีมีผลกระทบต�อ SME ในมิติต�างๆ  
ท่ีสําคัญ ในรอบระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 และ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)  
ในภาพรวม โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาท่ีสําคัญดังนี้ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

 แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมเปUนเครื่องมือท่ีคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อมได�กําหนดข้ึนเพ่ือใช�เปUนกรอบนโยบายและแผนแม�บทให�สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) และเปUนแนวทางในการแปลงนโยบายไปสู�การปฏิบัติ (Implementation) 
ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (Action Plan) ร�วมกับ 
ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนต�าง ๆ เพ่ือให�เกิดการบูรณาการด�านการส�งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) ร�วมกันอย�างเปUนรูปธรรมระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับ 
การส�งเสริม SME ของประเทศอย�างมีทิศทางและเปUนเอกภาพ  

 สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) เปUนหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีหลัก 
ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม โดยมีการจัดทําแผนการ
ส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมมาอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�ฉบับท่ี 1 ท่ีได�ประกาศใช�ในช�วงปH พ.ศ. 2545 
– 2549 ซ่ึงปaจจุบันอยู�ในช�วงของแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-
2559) และอยู�ระหว�างการจัดทําแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-
2564) รวมท้ัง ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประจําปHกับ 
ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค&การเอกชนท่ีเก่ียวข�อง 

 ในระยะท่ีผ�านมาถึงแม�ว�า สสว. จะได�จัดทําแผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
เพ่ือชี้นําทิศทางการส�งเสริม SME ของประเทศ อีกท้ังยังได�กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร& และมาตรการต�าง ๆ 
ไว�ในแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประจําปH แต�การผลักดันให�เกิดผลในทางปฏิบัติ
ยังไม�สามารถดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง โดยมีข�อจํากัดหลายประการท้ังจากปaจจัยภายในของ SME เอง และ
ปaจจัยภายนอก เช�น สถานการณ&ทางด�านเศรษฐกิจและธุรกิจ ท่ีทําให�นโยบายและมาตรการในการส�งเสริม 
SME ท่ีกําหนดไว�ในแผนยังไม�เกิดประสิทธิผลตามเปbาหมาย 

 ท้ังนี้ เพ่ือให�การจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประจําปH มีความ
เหมาะสมสอดคล�องกับสถานการณ&แวดล�อม หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจึงจําเปUนต�องมีข�อมูลสภาพปaญหา อุปสรรค 
ข�อจํากัด และความต�องการของ SME เพ่ือเปUนข�อมูลประกอบการวิเคราะห&ในการกําหนดแผน/มาตรการ/
โครงการท่ีเหมาะสมกับ SME ในแต�ละกลุ�มเปbาหมาย ซ่ึงมีความต�องการความช�วยเหลือและการส�งเสริม 
ท่ีแตกต�างกัน 

 จากปaญหาและข�อจํากัดในบริบทการดําเนินงานด�านการส�งเสริม SME ท่ีได�กล�าวไปแล�วข�างต�น 
สสว. จึงเห็นควรดําเนินการศึกษาวิเคราะห&สถานภาพและโครงสร�าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
(Business Life Cycle) ซ่ึงประกอบด�วย ข้ันเริ่มต�นธุรกิจ1 (Start-Up) ข้ันเติบโต (Growth & Maturity)2 และ

                                           
1ขั้นเร่ิมต�นธุรกิจ (Start-Up) หมายถึง ธรุกิจท่ีมีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจไม�เกนิ 3 ปH 
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ข้ันการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turn Around)3 ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับสภาพปaญหา อุปสรรค ข�อจํากัด และ
ความต�องการของ SME เพ่ือเปUนข�อมูลประกอบการวิเคราะห&ในการจัดทําแผน/มาตรการ/โครงการท่ีเหมาะสม
กับ SME ในแต�ละกลุ�มเปbาหมาย ซ่ึงมีความต�องการความช�วยเหลือและการส�งเสริมท่ีแตกต�างกัน ท้ังนี้ เพ่ือให�
การจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประจําปH มีความเหมาะสมสอดคล�องกับ
สถานการณ&แวดล�อม และเกิดประสิทธิผลตามเปbาหมายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปUนกิจกรรมภายใต�งานจัดทําแผนปฏิบัติ
การส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประจําปH โดยแบ�ง SME กลุ�มตัวอย�างออกเปUนกลุ�มย�อยไม�น�อย
กว�า 3 กลุ�ม ตัวอย�างเช�น 1) กลุ�มผู�ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง (High growth) 2) กลุ�มผู�ประกอบการ
ท่ีมีรายได�มากกว�า 100 ล�านบาท และมีอัตราส�วนผลกําไรต�อรายได�มากกว�าร�อยละ 20 3) กลุ�มผู�ประกอบการ
ท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเปUนระยะเวลาติดต�อกัน 3 ปH 4) กลุ�มผู�ประกอบการส�งออกใหม� 5) 
กลุ�มผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม�และยกเลิกกิจการ เปUนต�น 

 ในการดํา เนินงานเ พ่ือให�สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค&  และเปbาหมายดังกล� าวข�างต�น  
สสว. ได�มอบหมายให�มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เปUนท่ีปรึกษาภายใต�โครงการ
การศึกษาวิเคราะห&สถานภาพและโครงสร�าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจภายใต�งานจัดทําแผนปฏิบัติ
การส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประจําปH 

 

2. วัตถุประสงค+ของการดําเนินงาน 
 

2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห&สถานภาพและโครงสร�างกลุ�มผู�ประกอบการตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
(Business Life Cycle)  และใช�ประโยชน&ในการจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริม SME ประจําปH และการจัดทํา
แผนส�งเสริม SME ในลักษณะบูรณาการ 

2.2 เพ่ือศึกษาจุดอ�อน จุดแข็ง ข�อจํากัด และโอกาส รวมท้ังปaจจัยท่ีมีผลต�อการดําเนินธุรกิจของ 
กลุ�มผู�ประกอบการตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ (Business Life Cycle) ตามความเหมาะสม 

2.3 เพ่ือทบทวนร�างแผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติการส�งเสริม SME ระยะ 5 ปH (พ.ศ. 2560 - 2564) 
(แล�วแต�กรณีว�าการดําเนินงานของท่ีปรึกษาฯ อยู�ในช�วงใดของแผนฯ) ให�สอดคล�องกับนโยบายและ
สถานการณ& 

2.4 เพ่ือให�ทราบสถานการณ&ทางด�านเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีมีผลกระทบต�อ SME ในมิติต�างๆ ท่ีสําคัญ 
ในรอบระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 และ เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ในภาพรวม 

 
 

                                                                                                                                   
2ขั้นเติบโต (Growth & Maturity) หมายถึง ธุรกิจท่ีมียอดขายเพิ่มขึ้นอย�างต�อเน่ือง/ มีการขยายสาขา/ มีการขยายตลาดไปยังต�างประเทศ/ มี
แผนการพัฒนาการผลิตหรือมีการคิดค�นนวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง/ ผลิตภัณฑ&ได�รับการรับรองมาตรฐานจากหน�วยงานท่ีเช่ือถือได� 
3ขั้นการปรับเปล่ียนธุรกิจ (Turn Around) หมายถึง ธุรกิจท่ีประสบปaญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ เช�น ยอดขายลดลงติดต�อกัน/ ไม�มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ&ใหม� ๆ / ได�รับผลกระทบจากภัยพิบัติต�าง ๆ 
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3. ผลที่คาดว<าจะได	รับ 
 

สสว. รวมท้ังหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการส�งเสริม SME ท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถนําผลการศึกษา
วิเคราะห&สถานภาพและโครงสร�าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ รวมท้ัง ข�อเสนอแนะการส�งเสริม SME 
ระดับกรอบแผนปฏิบัติการ และข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการไปใช�ในการสนับสนุน ส�งเสริม และ
พัฒนา SME ท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติให�สอดคล�องกับสภาพปaญหา อุปสรรค ข�อจํากัด และ 
ความต�องการของ SME ตามศักยภาพของธุรกิจ 

 
4. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

เม่ือพิจารณาข�อมูลอ�างอิงต�าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษาเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค&ของ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้น ท่ีปรึกษาฯ ได�กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย (Research Methodology) ในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปUนการวิจัยท่ีเก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากแห�งท่ีรวบรวมไว�แล�ว
และข�อมูลปฐมภูมิจากกลุ�มตัวอย�างท่ีมีความเปUนตัวแทนท่ีดี (Representativeness) ของประชากร  
โดยสามารถนํามาใช�อ�างอิงคําตอบหรือผลการสํารวจอย�างมีเหตุผล (Generalization) ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาฯ  
ได�กําหนดวิธีการดําเนินงานซ่ึงสามารถแบ�งได�เปUน 5 ข้ันตอนหลัก ท้ังนี้ สามารถสรุปข้ันตอนการดําเนินงาน
ตามวิธีการศึกษาวิจัยได�ตามแผนภาพท่ี 1 

 

แผนภาพท่ี 1 วิธีการศึกษาวิจัย 
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5. ภาพรวมการรวบรวมข	อมูล 
 
 ท่ีปรึกษาฯ ได�ดําเนินการสํารวจข�อมูลปฐมภูมิเสร็จสิ้นแล�ว โดยการดําเนินการสํารวจข�อมูลปฐมภูมิ 
ในแต�ละวิธีการสามารถรวบรวมข�อมูลได�ตามเปbาหมายและกําหนดการท่ีได�วางไว� (พิจารณาตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมการสํารวจข	อมูลปฐมภูมิ 
 

แหล<งข	อมูล เปHาหมาย ดําเนินการแล	ว 
1. การสํารวจโดยใช�แบบสอบถาม  1,500 ชุด 1,501 ชุด 

2. การสัมภาษณ&เชิงลึก 
   2.1 การสัมภาษณ& ณ สถานประกอบการ 15 ราย 15 ราย 
   2.2 การสัมภาษณ&ทางโทรศัพท&  15 ราย 15 ราย 
3. การประชุมระดมความคิดเห็น 5 ครั้ง 5 ครั้ง 

 
อย�างไรก็ตาม พบว�า การดําเนินการมีประเด็นปaญหาบางประการท่ีสามารถถอดบทเรียน 

ในการดําเนินการในครั้งต�อไปได�ดังนี้ 
1. ผู�ประกอบการบางรายท่ีถูกระบุว�าธุรกิจอยู�ในกลุ�ม S หรือ M ในชุดข�อมูลท่ีได�จากทาง สสว.  

แต�ไม�เห็นด�วยว�าเปUนผู�ประกอบการท่ีอยู�ในกลุ�มดังกล�าว โดยแย�งว�าเปUนผู�ประกอบการท่ีอยู�ในกลุ�ม L จึงปฏิเสธ 
การให�ข�อมูล ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาฯ ได�ชี้แจงโดยใช�การอ�างอิงเก่ียวกับนิยามของขนาด SME แต�ผู�ประกอบการให�
ข�อมูลว�าสินทรัพย&ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงไม�สอดคล�องกับข�อมูลในการจําแนกกลุ�ม SME ในข้ันต�น 

2. ผู�ประกอบการบางรายไม�ให�ความสําคัญกับการเข�าร�วมโครงการฯ เนื่องจากไม�เคยเข�าร�วมโครงการ
สนับสนุนในด�านต�าง ๆ กับหน�วยงานภาครัฐมาก�อน ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ได�ชี้แจงให�เห็นถึงความสําคัญของการเปUน
ตัวแทนกลุ�มผู�ประกอบการในการให�ข�อมูลโดยตรงสําหรับใช�ในการทบทวนมาตรการในการสนับสนุน
ผู�ประกอบการ SME ในอนาคต 
 ในส�วนของการสํารวจข�อมูลโดยการกระจายแบบสอบถาม ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ ได�ดําเนินการติดต�อ
ประสานงานกับผู�ประกอบการตามเปbาหมายท่ีกําหนดไว� ซ่ึงผลการสํารวจข�อมูลท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จํานวน 1,501 ชุด คิดเปUนร�อยละ 100.07 (พิจารณาตารางท่ี 2) โดยกลุ�มตัวอย�างข้ันเริ่มต�นธุรกิจสามารถ
รวบรวมข�อมูลได�จํานวน 277 ราย หรือคิดเปUนร�อยละ 92.33 ซ่ึงตํ่ากว�าเปbาหมายท่ีกําหนดไว� เนื่องจาก 
การเปUนผู�ประกอบการรายใหม�ทําให�ข�อมูลของกิจการยังไม�เปUนท่ีแพร�หลาย เข�าถึงข�อมูลได�ยาก การติดต�อ
ประสานงานเพ่ือเข�าสํารวจข�อมูลจึงค�อนข�างจํากัด ท้ังนี้ จํานวนกลุ�มตัวอย�างท่ีสามารถรวบรวมได�มีขนาดใหญ�
เพียงพอในการประมวลผลและสรุปผลการศึกษาจึงมิได�สํารวจเพ่ิมเติมในการศึกษาครั้งนี้ อย�างไรก็ตาม  
เพ่ือให�เปUนไปตามขอบเขตของเนื้อหาท่ีปรึกษาฯ จึงได�กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ�มตัวอย�างข้ันเติบโต และ
กลุ�มตัวอย�างข้ันการปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพ่ือให�ยอดท่ีได�รวมเปUนไปตามเปbาหมายท่ีกําหนดไว� 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการการศึกษาวิเคราะห+สถานภาพและโครงสร	าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
ภายใต	งานจัดทําแผนปฏิบัติการส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อมประจําป? 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

บทสรุปผู	บริหาร (Executive Summary) หน	าท่ี 6 

ตารางท่ี 2 ผลการสํารวจกลุ<มผู	ประกอบการ SME  
ตามข้ันของระยะการเติบโตทางธุรกิจ เปรียบเทียบเปHาหมายกับผลการดําเนินการ 

 

 
ระยะการเติบโตทางธุรกิจ 

ลักษณะของกลุ<มผู	ประกอบการ SME 
ขั้นเร่ิมต	นธุรกจิ ขั้นเติบโต ขั้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจ 

ยอดท่ีได	 เปHาหมาย ยอดท่ีได	 เปHาหมาย ยอดท่ีได	 เปHาหมาย 
กลุ<มผู	ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง (HG) 0 0 318 300 0 0 
กลุ<มผู	ประกอบการท่ีมีรายได	มากกว<า 100 ล	าน
บาท และมีอัตราส<วนผลกําไรต<อรายได	มากกว<า
ร	อยละ 20 (HM) 

0 0 301 300 0 0 

กลุ<มผู	ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการ
ดําเนินธุรกิจเปNนระยะเวลาติดต<อกัน 3 ป? (LO) 

0 0 0 0 306 300 

กลุ<มผู	ประกอบการส<งออกใหม< (EXPORT) 0 0 299 300 0 0 
กลุ<มผู	ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม< 
(START) 

277 300 0 0 0 0 

รวม 277 300 918 900 306 300 
หมายเหตุ: ในการสํารวจข�อมูลโดยการกระจายแบบสอบถาม ท่ีปรึกษาฯ สามารถเก็บข�อมูลจากกลุ%มผู�ประกอบการ 

ท่ีจดทะเบียนยกเลิกกิจการได�เพียง 1 ตัวอย%างเท%าน้ัน ทําให�ข�อมูลไม%เพียงพอและมีนัยสําคัญน�อยต%อการวิเคราะห0
ข�อมูล 

 

6. สภาพปVญหา และรูปแบบการสนับสนุนที่ SME ต	องการ 
 
6.1 สภาพปVญหา และรูปแบบการสนับสนุนท่ี SME ต	องการของกลุ<มผู	ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง 
(มีรายได	เพ่ิมสูงข้ึนไม<น	อยกว<าร	อยละ 20 อย<างต<อเนื่องเปNนเวลา 3 ป?) 

 
(1) สภาพป4ญหา อุปสรรค ข�อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจของ SME 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o ผู�ประกอบการหลายรายไม�สามารถผลักดันสินค�าตนเองให�ผ�านมาตรฐาน หรือการรับรอง
คุณภาพได� เนื่องจากขาดความรู�ความเชี่ยวชาญในด�านดังกล�าว 

o ผู�ประกอบการไม�สามารถผลิตและจัดจําหน�ายสินค�าได�ตามคําเสนอซ้ือของลูกค�า เนื่องจาก
การดําเนินการของภาครัฐท่ีมีข้ันตอนค�อนข�างมากและใช�ระยะเวลาในการดําเนินการนาน เช�น กระบวน 
ขอการรับรองการใช�เครื่องหมายการค�า 

� ด	านการตลาด 
o ช�องทางการทําตลาดผ�านอินเทอร&เน็ตมีบทบาทอย�างมากในการดําเนินธุรกิจกับต�างประเทศ 

ซ่ึงจําเปUนต�องใช�ระดับสัญญานอินเทอร&เน็ตท่ีมีคุณภาพสูง (มีความเร็วและความเสถียรสูง) แต�ผู�ประกอบการ
เห็นว�าต�นทุนการใช�บริการอินเทอร&เน็ตท่ีมีคุณภาพสูงมีราคาสูงเกินไป 

� ด	านการเงิน 
o  เอกสารและข้ันตอนในการดําเนินการนําเข�าสินค�าท่ีต�องอาศัยความรอบคอบและความเข�าใจ

เก่ียวกับข้ันตอนพิธีการต�าง ๆ ตลอดจนค�าใช�จ�ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดในกรณท่ีไม�สามารถ
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ดําเนินการได�ทันตามเวลา ส�งผลให�ผู�ประกอบการหลายรายตัดสินใจจัดจ�างตัวแทนเพ่ือมาดําเนินการดังกล�าว 
ซ่ึงถือเปUนการเพ่ิมภาระต�นทุนค�าใช�จ�ายให�กับผู�ประกอบการค�อนข�างมาก 

o การดําเนินการอย�างเปUนรูปธรรมของกลไกประชารัฐยังไม�สัมฤทธิ์ผลมากนัก โดยเฉพาะใน
ส�วนของมาตรการทางการเงินเพ่ือ SME ซ่ึงได�มีการกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการท่ีชัดเจนแล�ว 
หากแต�ยังไม�มีการบูรณาการร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ ตัวอย�างเช�น การขอสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าตามนโยบาย 
ท่ีได�มีการประกาศใช� แต�เม่ือผู�ประกอบการไปยื่นเรื่องขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน พบว�า สถาบัน
การเงินท่ีมิได�สังกัดภาครัฐมิได�นํานโยบายดังกล�าวมาปฏิบัติอย�างเปUนรูปธธรมและเร�งด�วนตามนโยบายท่ีได�มี
การประกาศโดยภาครัฐ ท้ังนี้ มีเพียงสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีความรู�ความเข�าใจ และมีการดําเนินการ
ตอบสนองต�อนโยบายดังกล�าวได�ทันท�วงที 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o ผู�ประกอบการยังคงผลิตสินค�าในรูปแบบท่ีตนเองมีความเชี่ยวชาญ โดยมิได�คํานึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดและรูปแบบความต�องการของตลาดมากนัก ส�วนหนึ่งเกิดจากการขาดองค&ความรู� 
ด�านการบริหารจัดการ และการตลาดสมัยใหม� ซ่ึงเกิดจากวิสัยทัศน&หรือกระบวนทัศน&ของผู�ประกอบการท่ีมิได�
ให�ความสําคัญกับการพัฒนาและ/หรือการสร�างนวัตกรรมธุรกิจ 

o การเข�าถึงและการประชาสัมพันธ&ฐานข�อมูลท่ีเปUนประโยชน&ต�อผู�ประกอบการยังไม�ครอบคลุม 
เนื่องจากช�องทางสําคัญในการเข�าถึงฐานข�อมูลท่ีสามารถส�งผ�านไปยังผู�ประกอบการได�จํานวนมาก คือ เวปไซต&
ของหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีได�จัดทําฐานข�อมูล ซ่ึงยังไม�ได�รับการประชาสัมพันธ&ให�เปUนท่ีรู�จักอย�างกว�างขวาง 
มากนัก ส�งผลให�ฐานข�อมูลท่ีเปUนประโยชน&จํานวนมากไม�สามารถไปถึงยังกลุ�มผู�ประกอบการท่ีมีความต�องการ
ใช�ข�อมูลดังกล�าวได� อาทิ สิทธิท่ีได�รับจากการส�งเสริมการลงทุน การเปxดอบรมพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการ
ด�านต�าง ๆ ข�อมูลการประกอบธุรกิจท่ีมีการรวบรวมไว�ของหน�วยงานราชการ กิจกรรมจับคู�ธุรกิจระหว�าง
ผู�ประกอบการกับนักลงทุน  

o การติดต�อกับหน�วยงานภาครัฐผ�านทางโทรศัพท&จําเปUนต�องรอสายเปUนเวลานาน รวมท้ัง
เจ�าหน�าท่ีผู�รับเรื่องไม�สามารถให�ข�อมูลท่ีต�องการได�ทันที นอกจากนี้ ในการดําเนินการติดต�อกับทางหน�วยงาน
ราชการ กระบวนการบางอย�างยังต�องพ่ึงพาระบบเอกสารท่ีมีข�อปฏิบัติค�อนข�างยุ�งยาก เกิดการสิ้นเปลืองเวลา 

 
(2) รูปแบบการสนับสนุนจากภาครัฐท่ี SME ต�องการ 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o การให�บริการท่ีปรึกษาเพ่ือช�วยวินิจฉัยกิจการ ให�ความรู�อย�างตรงจุด ท้ังในด�านการขยาย
กิจการ การลดต�นทุน การจัดการทางการเงิน และ การตลาดสมัยใหม� ซ่ึงจะช�วยผลักดันให�ผู�ประกอบการ
สามารถขยายตลาดสําหรับการแข�งขันได�ท้ังตลาดในประเทศและต�างประเทศได� 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o การปรับแนวทางการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมทาง

ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการปรับตัวของบุคลากรภาครัฐให�สามารถปฏิบัติงานได�หลากหลายและมี
ความเปUนมืออาชีพมากข้ึน เช�น มีการนําระบบการยื่นเอกสารผ�านทางอินเทอร&เน็ตมาปรับใช� เพ่ือให�การ
ดําเนินการต�าง ๆ เปUนไปอย�างคล�องตัวมากข้ึน 

o ภาครัฐควรจัดอบรม สัมนา และเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจ ในแนวทางการส�งเสริมหรือ
นโยบายท่ีภาครัฐได�ประกาศ เพ่ือให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องนําแนวทางหรือนโยบายไปดําเนินการต�อได� 
อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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6.2 สภาพปVญหา และรูปแบบการสนับสนุนท่ี SME ต	องการของกลุ<มผู	ประกอบการท่ีมีรายได	มากกว<า 
100 ล	านบาท และมีอัตราส<วนผลกําไรต<อรายได	ไม<น	อยกว<าร	อยละ 20  

 
(1) สภาพป4ญหา อุปสรรค ข�อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจของ SME 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o  ผู�ประกอบการบางส�วนไม�สามารถขยายตลาดได�เนื่องจากขาดท้ังกระบวนการผลิตและ
ผลผลิตท่ีได�มาตรฐาน ตลอดจนการรับประกันคุณภาพสินค�าจากภายในประเทศและมาตรฐานสินค�าของ
ประเทศท่ีเปUนตลาดส�งออกของไทย ส�งผลให�ไม�สามารถขยายตลาดได� 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o ผู�ประกอบการยังขาดเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร 

(Management Information System: MIS) ท่ีมีส�วนช�วยให�ลดความผิดพลาดหรือปbองกันความเสี่ยงจาก 
การตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (การวางแผน การควบคุม การติดตาม และการปรับปรุงแก�ไข)  
เช�น ปริมาณสินค�าผลิตภายใต�ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

o การประชาสัมพันธ&เก่ียวกับโครงการสนับสนุนผู�ประกอบการ SME ท่ีมีลักษณะต�อเนื่องหรือ
ยังคงดําเนินการอยู�ไม�ครอบคลุม ส�งผลให�ผู�ประกอบการท่ีต�องการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ หรือ ต�องการ
ความช�วยเหลืออย�างต�อเนื่อง ไม�ทราบข�อเท็จจริงและทําให�เสียโอกาสในการเข�ารับการสนับสนุนจากโครงการ
ภาครัฐ เช�น โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียต่ํา (Soft Loan) ร�อยละ 4 ต�อปH เพ่ือเปUนเงินทุนหมุนเวียนให�แก�
ผู�ประกอบการ SME ซ่ึงในช�วงแรกยังไม�เต็มวงเงินท่ีรัฐบาลให�การสนับสนุน หากแต�การกระจายตัวของวงเงิน
ไปตามธนาคารพาณิชย&ต�าง ๆ ทําให�ผู�ประกอบการไม�ทราบว�ายังสามารถขอรับการพิจารณาสินเชื่อในโครงการ
ดังกล�าวได�หรือไม�หรือหมดอายุโครงการแล�วหรือไม� 

 
(2) รูปแบบการสนับสนุนจากภาครัฐท่ี SME ต�องการ 
� ด�านการตลาด 

o ภาครัฐควรวางตําแหน�งในการสนับสนุนด�านการตลาดแก�ผู�ประกอบการให�ชัดเจน 
ตัวอย�างเช�น การสร�างภาพลักษณ&ของประเทศให�เกิดการรับรู�และความต�องการต�อสินค�าและบริการของไทย 
โดยการนําเสนอเอกลักษณ&ของสินค�าและบริการของไทย ซ่ึงต�องมีการวางแผนการทําตลาดในภาพกว�าง
ดังกล�าวอย�างเปUนระบบเพ่ือให�สินค�าและบริการในตลาดส�งออกได�รับประโยชน&ร�วมกัน ทําให�สามารถพัฒนา
สินค�าให�เปUนท่ีรู�จักพร�อมกับการพัฒนาคุณภาพให�ได�มาตรฐานระดับสากล ท้ังนี้ ผลจากการวางตําแหน�ง
ทางการตลาดของภาครัฐท่ีดีจะช�วยให�ผู�ประกอบการสามารถต�อยอดสินค�าและบริการจากความเข�มแข็ง 
ด�านการตลาดได� 

� ด�านการบริหารจัดการและด�านอ่ืน ๆ 
o ภาครัฐควรปรับปรุงระบบการศึกษาให�เปUนระบบทวิภาคีมากข้ึน โดยระบบดังกล�าวเปUน 

ความร�วมมือในการจัดการศึกษาระหว�างสถานศึกษากับภาคเอกชน ตลอดจนสภาหอการค�าแห�งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย ซ่ึงช�วยให�การจัด
การศึกษาตรงกับความต�องการของภาคเอกชน และทําให�บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทําตรงตามความต�องการ
ของตนเอง โดยมีความรู�ความสามารถท่ีสอดคล�องกับความต�องการของภาคเอกชน 
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6.3. สภาพปVญหา และรูปแบบการสนับสนุนท่ี SME ต	องการของกลุ<มผู	ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุน
จากการดําเนินธุรกิจเปNนระยะเวลาติดต<อกัน 3 ป?  
 

(1) สภาพป4ญหา อุปสรรค ข�อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจของ SME 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o ธุรกิจใหม�หรือธุรกิจท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ&ใหม�หรือธุรกิจท่ีสามารถขยายตลาดได�มากข้ึน 
ต�องการให� “โลโก�” หรือ “เครื่องหมายการค�า” ได�รับการคุ�มครองตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค�าเพ่ือไม�ให�
ผู� อ่ืนลอกเลียนแบบหรือนําไปใช�ประโยชน&เชิงพาณิชย&ได� นอกจากนี้ ยังช�วยให�สามารถสร�างแบรนด&ได� 
อย�างม่ันใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อย�างไรก็ตาม กระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค�ามีข้ันตอน 
ท่ีจําเปUนหลายข้ันตอนและใช�เวลาในการพิจารณาอย�างละเอียดรอบคอบค�อนข�างมาก ส�งผลให�ผู�ประกอบการ
บางรายไม�สามารถดําเนินธุรกิจได�ทันกับสภาวะของตลาดสินค�าและบริการท่ีมีการปรับตัวอย�างรวดเร็ว 

o ปaจจุบันภาครัฐได�จัดมาตรการและโครงการต�าง ๆ หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการสร�างสรรค&
นวัตกรรมในภาคธุรกิจเอกชน และการนําผลงานวิจัยในประเทศไปก�อให�เกิดประโยชน&เชิงพาณิชย&ค�อนข�าง
หลากหลาย หากแต�การผลักดันผลงานวิจัยท่ีภาครัฐให�การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให�สามารถนําไปต�อยอด
ในเชิงพาณิชย&ได�นั้นยังไม�แพร�หลายมากนัก ดังนั้น ภาครัฐควรเผยแพร�ผลงานวิจัยท้ังท่ีเปUนประโยชน&กับ
ผู�ประกอบการท่ีเปUน Mass Production และ Niche Market  

o การนําเข�าแรงงานต�างด�าวมาทํางานในกิจการต�าง ๆ ท่ีมีปaญหาขาดแคลนแรงงาน มีส�วน
สําคัญในการแก�ปaญหาขาดแคลนแรงงานให�แก� กิจการท่ี มีการดําเนินการท่ีดีและลดต�นทุนค�าแรง 
โดยเปรียบเทียบ อย�างไรก็ตาม ในการดําเนินการของภาครัฐสําหรับแรงงานต�างด�าวสัญชาติใหม�มีนโยบายท่ีจะ
นําเข�าเฉพาะแรงงานต�างด�าวไร�ฝHมือซ่ึงมีคุณภาพดี เพ่ือไม�ให�มาแย�งงานคนไทย ในขณะท่ีแรงงานต�างด�าวท่ีมี
การยื่นจดทะเบียนไว� มีการพิสูจน&สัญชาติแรงงานต�างด�าวและผู�ติดตามล�าช�ากว�าท่ีกําหนดไว� ส�งผลกระทบต�อ
กระบวนการผลิตของผู�ประกอบการ 

� ด	านการตลาด 
o SME ต�นน้ําท่ีได�รับผลกระทบจากสินค�าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ�านท่ีมีราคาต�นทุนถูกกว�า 

และ SME กลางน้ําท่ีได�รับผลกระทบจากสินค�าอุปโภคบริโภคจากประเทศจีนท่ีอาจเกิดจากการทุ�มตลาด 
นอกจากจะทําให�ราคาสินค�าในประเทศลดลงแล�วยังส�งผลให� SME ในประเทศสูญเสียกลุ�มผู�บริโภคให�กับสินค�า
ต�างประเทศท่ีสามารถขยายตลาดในประเทศไทยได� เนื่องจากมีต�นทุนและการสนับสนุนต�นทุนถูกกว�าสินค�า
และบริการในประเทศ 

o ตลาดออนไลน&ถือเปUนท้ังโอกาสและภัยคุกคาม โดยมีบทบาทมากท้ังในการประกอบธุรกิจ 
และการขายสินค�า เนื่องจากเปUนการลดต�นทุนและสามารถกระจายสินค�าได�อย�างเปUนวงกว�าง ในส�วนของการ
สร�างโอกาสทางธุรกิจซ่ึงผู�ประกอบการสามารถแสวงหาประโยชน&จากการนําเข�าวัตถุดิบท่ีสําคัญได�โดยไม�ต�อง
เสียค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปติดต�อระหว�างประเทศ ขณะเดียวกับผู�ประกอบการอาจเสียฐานลูกค�าให�กับ
ผู�ประกอบการต�างประเทศได�เช�นเดียวกัน โดยเฉพาะในปaจจุบันท่ีตลาดสินค�าออนไลน&ขยายตัวมากข้ึนใน
ประเทศไทย 

� ด	านการเงิน 
o แม�มิได�ดําเนินนโยบายค�าแรงข้ันตํ่า 300 บาท ผู�ประกอบการยังคงต�องเผชิญกับปaญหาต�นทุน

ค�าแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากภาวะขาดแคลนแรงงานท้ังระดับไร�ฝHมือและมีฝHมือ ส�งผลให�ผู�ประกอบการหันไปใช�
เครื่องจักร หรือแรงงานต�างด�าวทดแทน หากแต�การดําเนินนโยบายดังกล�าวก�อนสถานการณ&ขาดแคลน
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แรงงานจะเข�าข้ันวิกฤตทําให�ผู�ประกอบการมีต�นทุนเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 6.44 และบางรายประสบภาวะขาดทุน
สะสมต�อเนื่องเปUนเวลานาน นอกจากนี้ ยังมีต�นทุนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินค�าและบริการให�ได�มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
หลายรายการ อาทิ การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ&บางประเภทซ่ึงมีค�าใช�จ�ายท่ีค�อนข�างสูง เนื่องจาก
จําเปUนต�องส�งผลิตภัณฑ&ไปตรววจสอบยังต�างประเทศ 

o มาตรการสนับสนุนเงินทุนให�กับ SME เพ่ือเสริมสภาพคล�องมักประสบปaญหา/อุปสรรคใน
ข้ันตอนการยื่นขอสินเชื่อ/แหล�งเงินทุนท้ังจากหน�วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิขย& 
ท่ีเข�าร�วมโครงการ ส�วนใหญ�มักใช�ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัตินาน หรือเอกสารประกอบการขอสินเชื่อมี
จํานวนมาก ส�งผลให�ธุรกิจขาดสภาพคล�อง เนื่องจากผู�ประกอบการต�องการเงินทุนในการดําเนินงานหรือ 
ปรับกิจการตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o ความไม�สงบทางการเมือง (Geopolitical Uncertainty) ท้ังภายในประเทศและระหว�าง

ประเทศถือเปUนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากอาจส�งผลกระทบต�อความเชื่อม่ันของผู�บริโภคและ
ภาคธุรกิจอย�างมีนัยสําคัญ และส�งผลให�นักลงทุนชะลอการลงทุนภายในประเทศ ทําให�ผู�ประกอบการ SME 
เสียโอกาสจากแหล�งทุนหรือการถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีเปUนประโยชน&ในกระบวนการผลิต 

o ผู�ประกอบการจํานวนมากยังไม�สามารถเข�าถึงศูนย&ให�บริการ SME ครบวงจร หรือ SME One 
Stop Service : OSS ในขณะท่ีบางรายยังไม�ทราบเก่ียวกับวัตถุประสงค&ในการจัดต้ังและประโยชน&ท่ีจะได�รับ
จากการใช�บริการศูนย& OSS ท้ังนี้ OSS ถือเปUนช�องทางในการติดต�อ เชื่อมโยง ส�งต�องานบริการ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนให�แก�ผู�ประกอบการ ครอบคลุมท้ังการให�ข�อมูลความรู� คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินธุรกิจ  
การอบรม/สัมมนา รวมถึงการข้ึนทะเบียน SME และเปUนช�องทางในการรับดําเนินการด�านเอกสารของ
ผู�ประกอบการ SME กับหน�วยงานภาครัฐ  

o ปaญหาด�านแรงงานท่ีสําคัญของ SME ท่ีสําคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานคุณภาพ หมายถึง 
แรงานท่ีมีการพัฒนาทักษะฝHมือและความสามารถทางด�านภาษา และมีคุณสมบัติพิเศษในด�านของ 
ความซ่ือสัตย& มีความรับผิดชอบ อุทิศเวลาในการทํางาน ขยันและกระตือรือร�นในการทํางาน ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญ 
ดังนี้ 1) ปaญหาการเข�าออกสูง กล�าวคือ แรงงานท่ีทํางานในธุรกิจขนาดย�อม เม่ือทํางานจนมีฝHมือและ 
มีความชํานาญมากข้ึนก็จะย�ายออกไปทํางานในโรงงานขนาดใหญ�ท่ีมีระบบและผลตอบแทนท่ีดีกว�า จึงทําให�
คุณภาพของแรงงานไม�สมํ่าเสมอและการพัฒนาไม�ต�อเนื่อง และ 2) ปaญหาการเข�าออกสูงมากและเร็วข้ึน 
กล�าวคือ ปaจจุบันแรงงานในตลาดแรงงาน กว�าร�อยละ 70 เปUนแรงงานกลุ�ม Gen Y (มีอายุไม�เกิน 35 ปH)  
ซ่ึงมีคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ มีความคล�องตัวในการใช�เทคโนโลยี จึงมักใช�ข�อมูลจากอินเทอร&เน็ต
ประกอบการตัดสินใจในหลาย ๆ ด�าน กอปรกับการเปUนคนช�างเลือก ไม�ยึดติดกับองค&กร และพร�อมท่ีจะหา
โอกาสในหน�าท่ีการงานใหม� ๆ เสมอ จึงทําให�เลือกงานและเปลี่ยนท่ีทํางานบ�อยอย�างรวดเร็ว ส�งผลให�
ผู�ประกอบการไม�สามารถหาแรงงานท่ีมีคุณภาพและอยู� กับองค&กรได�อย�างยาวนาน และกระทบต�อ
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค�าตามมา 

 
 
 
 

                                           
4
 โครงการจัดทําตารางปaจจัยการผลิตและผลผลิตของ SME 
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(2) รูปแบบการสนับสนุนจากภาครัฐท่ี SME ต�องการ 
� ด	านการผลิต/บริการ 

o ควรมีการต้ังหน�วยงานสําหรับการกําหนดมาตรฐาน และจัดทําแนวทางการตรวจสอบข้ึน 
ในประเทศไทย มีการจัดระบบการรับรองให�เปUนท่ียอมรับและสอดคล�องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรของภาครัฐให�มีความรู�ความสามารถในกระบวนการตรวจสอบรับรองได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือประหยัดงบประมาณและเวลาให�กับผู�ประกอบการ 

� ด	านการตลาด 
o ปbองกันและควบคุมการเข�ามาดําเนินธุรกิจโดยคนต�างด�าวท่ีส�งผลให�ผู�ประกอบการ SME  

ในธุรกิจท่ียังไม�มีความพร�อมในการแข�งขันมากนักเสียส�วนแบ�งตลาดอย�างมีนัยสําคัญให�กับธุรกิจของ 
คนต�างด�าว โดยภาครัฐควรกําหนดมาตรการ และกฎหมายต�าง ๆ เพ่ือกํากับดูแลหรือให�การสนับสนุน
ผู�ประกอบการ SME เพ่ือสร�างความเข�มแข็งและสามารถแข�งขันได�กับธุรกิจของคนต�างด�าว ตัวอย�างเช�น  
การเติบโตอย�างรวดเร็วของธุรกิจค�าปลีกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนักลงทุนต�างชาติ
นําเข�ามาเพ่ือให�ธุรกิจค�าปลีกไทยทันสมัย ทันเหตุการณ&เพ่ือสานประโยชน&ของทุกฝ�ายท้ังผู�ค�าปลีก ซัพพลายเออร& 
และโรงงานผู�ผลิตด�วยระบบการจัดการ อีซีอาร& (ECR :Efficient Consumer Response) ซ่ึงเปUน 
กระบวนการบริหารจัดการและการทดแทนสินค�า เ พ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริ โภคได� 
อย�างมีประสิทธิภาพ และระบบศูนย&กระจายสินค�า (Distribution Center : DC) ท่ีเอ้ือประโยชน&ต�อการขนส�ง
และทําหน�าท่ีเสมือนผู�ค�าส�งทําให�โครงสร�างของธุรกิจค�าปลีกเปลี่ยนแปลงอย�างเห็นได�ชัด โดยร�านค�าปลีก 
แบบด้ังเดิมได�ลดลงและถูกแทนท่ีด�วยร�านค�าปลีกสมัยใหม� ดังนั้น นอกจากผู�ประกอบการจะต�องให�ความสนใจ
และให�ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเข�ามาของคนต�างด�าวแล�ว ภาครัฐควรเปUนหัวเรือสําคัญใน 
การเตรียมความพร�อมและเสนอแนะแนวทางการปรับกลยุทธ&ทางธุรกิจเพ่ือความอยู�รอดและประสบ 
ความสําเร็จอย�างยั่งยืน 

� ด	านการเงิน 
o ปaจจุบันนวัตกรรมนับเปUนหนึ่งในยุทธศาสตร&และนโยบายหลักของรัฐบาล ในการผลักดัน 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงทุกสาขาธุรกิจจําเปUนต�องมีการพัฒนาและปรับตัวให�เข�ากับ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน อีกท้ังภาครัฐยังมีการสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวนมากท่ีดําเนินการสําเร็จ
เรียบร�อยแล�ว จึงควรต�อยอดและขยายผลการดําเนินการดังกล�าว โดยการประชาสัมพันธ& ถ�ายทอดองค&ความรู� 
ให�เกิดความเข�าใจง�าย และเห็นประโยชน&ในการนํามาปรับใช�ในการพัฒนาธุรกิจของผู�ประกอบการ SME 
ตลอดจนส�งเสริมด�านเงินทุนวิจัยและโครงสร�างพ้ืนฐานการวิจัยเพ่ือพัฒนาต�อยอดและนํามาใช�ในเชิงพาณิชย& 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค�าและบริการให�เปUนสากล และเปUน
ท่ียอมรับมากยิ่งข้ึนของประเทศคู�ค�าและผู�บริโภคท้ังตลาดในประเทศและต�างประเทศ 

o ควรมีการกําหนดมาตรฐานฝHมือแรงงานแห�งชาติ (ความรู� ทักษะฝHมือ และความสามารถ 
ท่ีสําคัญ) และอัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝHมือท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงอาจจะมีการทดสอบแรงงานว�าสมควรได�รับ
ค�าแรงในอัตราใด โดยผู�ประกอบการส�วนใหญ�มีความยินยอมจ�ายค�าแรงให�ตามความสามารถของแรงงาน  
ซ่ึงจะช�วยลดปaญหาต�นทุนแรงงานหรือได�แรงงานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับต�นทุนแรงงานท่ีเกิดข้ึน  

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o ต�องการให�ภาครัฐจัดทําการประชาสัมพันธ& และเผยแพร�ข�าวสาร โดยคํานึงถึงช�องทางการ

รับรู�ของผู�ประกอบการ และควรมีการประเมินผลว�าผู�ประกอบการได�รับข�าวสารหรือไม�  
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6.4. สภาพปVญหา และรูปแบบการสนับสนุนท่ี SME ต	องการของกลุ<มผู	ประกอบการส<งออกใหม<  
 

(1) สภาพป4ญหา อุปสรรค ข�อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจของ SME 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o ความล�าช�าในการรับรองด�านมาตรฐานหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ&ยังคงเปUนอุปสรรค 
ในการเติบโตของ SME เม่ือผู�ประกอบการมีความต�องการในการประกอบธุรกิจท่ีจําเปUนต�องได�รับการรับรอง 
ในการผลิตสินค�า หรือการให�บริการ กระบวนการดําเนินการออกใบรับรองท่ีล�าช�าอาจทําให�ผู�ประกอบการ 
เสียโอกาสในการแข�งขันทางการตลาดไป เช�น การเริ่มทําตลาดล�าช�า มีความเสี่ยงท่ีแนวโน�มพฤติกรรมของ
ผู�บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไป และภาระต�นทุนท่ีต�องแบกรับระหว�างรอการรับรอง รวมถึงการขอการคุ�มครอง
สิทธิทรัพย&สินทางปaญญาท่ีต�องล�าช�าออกไป อาจก�อให�เกิดสินค�าลอกเลียนแบบ ซ่ึงสร�างความเสียหายอย�าง
มากแก�ผู�ประกอบการ 

� ด	านการตลาด 
o การสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐขาดความต�อเนื่องและไม�มีการติดตามผล ส�วนใหญ�เปUน

การสนับสนุนท่ีจบภายในหนึ่งครั้ง เช�น การนําผู�ประกอบการ SME ไปออกแสดงสินค�าท่ีต�างประเทศ แต�ไม�ได�
ติดตามผลว�าผู�ประกอบการได�ลูกค�าจํานวนเท�าใด และลูกค�าท่ีได�มีการทําสัญญาสําเร็จหรือไม� เปUนต�น 

� ด	านการเงิน 
o ผู�ประกอบการบางรายไม�ได�รับการสนับสนุนทางการเงินอย�างเหมาะสม เนื่องจากนิยามหรือ

คําจํากัดความในการแบ�งขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีค�อนข�างกว�าง ตัวอย�างเช�น วิสาหกิจขนาดย�อม 
ในธุรกิจค�าปลีก ครอบคลุมกิจการท่ีมีจํานวนการจ�างงานไม�เกิน 15 คน หรือมีมูลค�าสินทรัพย&ถาวร  
(ไม�รวมท่ีดิน) ไม�เกิน 30 ล�านบาท ท้ังนี้ เม่ือมีการสนับสนุนวงเงินช�วยเหลือให�แก�วิสาหกิจขนาดย�อมในกิจการ
ดังกล�าว การส�งเสริมก็จะครอบคลุมผู�ประกอบกิจการท้ังหมดท่ีตรงกับนิยามข�างต�น ท้ังผู�ประกอบการขนาดเล็ก 
(เช�น มีมูลค�าสินทรัพย&ถาวรไม�เกิน 2 ล�านบาท) และผู�ประกอบการท่ีมีสินทรัพย&ถาวรค�อนข�างสูง (20-25 ล�าน
บาท) ทําให�การช�วยเหลืออาจไม�ตรงกับกลุ�มผู�ประกอบการท่ีต�องการการสนับสนุนอย�างแท�จริง โดยเฉพาะ
ผู�ประกอบการขนาดเล็กท่ีมีช�องทางในการเข�าถึงแหล�งเงินทุนค�อนข�างจํากัด 

o การช�วยเหลือจากภาครัฐเพ่ือส�งเสริมผู�ประกอบการส�งออก หลายโครงการยังไม�ได�จัดสรร
วงเงินในส�วนของ SME ไว�เปUนกรณีเฉพาะ ทําให�งบประมาณของโครงการท่ีมีอยู�อย�างจํากัด อาจจะถูกใช�ไปกับ
กิจการขนาดใหญ�ท่ีมีศักยภาพมากพอท่ีจะแบกรับค�าใช�จ�ายได�ด�วยตนเอง ในขณะท่ีกิจการขนาดเล็กท่ีทราบ
ข�อมูลในภายหลังอาจจะไม�ได�รับการช�วยเหลือ เนื่องจากงบประมาณส�วนใหญ�ถูกจัดสรรให�กับกิจการ 
ขนาดใหญ�ท่ีรับทราบข�อมูลก�อน 

o ผู�ประกอบการบางส�วน โดยเฉพาะผู�ประกอบการขนาดเล็ก ยังขาดหลักทรัพย&ใน 
การคํ้าประกัน ทําให�กระบวนการขอรับสินเชื่อเปUนไปด�วยความยากลําบาก 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o กระบวนจัดทํารายงานนําส�งภาครัฐมีความซํ้าซ�อน เช�น การจัดทําบัญชีของ SME เนื่องด�วย

กรมสรรพากรมีข�อกําหนดและมาตรฐานในการจัดทําบัญชีในบางประการท่ีแตกต�างจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ& ทําให�ผู�ประกอบการจําเปUนต�องจัดทําบัญชี  
2 เล�ม เพ่ือให�ตรงตามข�อกําหนดของท้ัง 2 หน�วยงาน โดยผู�ประกอบการมองว�างานในส�วนนี้เปUนความซํ้าซ�อน 
 
 



 
 

 
 

โครงการการศึกษาวิเคราะห+สถานภาพและโครงสร	าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
ภายใต	งานจัดทําแผนปฏิบัติการส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อมประจําป? 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 

บทสรุปผู	บริหาร (Executive Summary) หน	าท่ี 13 

(2) รูปแบบการสนับสนุนจากภาครัฐท่ี SME ต�องการ 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o การพัฒนาผู�ประกอบการ SME ให�ทราบถึงข�อกําหนดเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพสินค�าและบริการ ในระยะก�อนหรือเพ่ิงเริ่มต�นการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให�ผู�ประกอบการสามารถ
นําข�อกําหนดมาปรับใช�กับการดําเนินธุรกิจต้ังแต�ต�น ซ่ึงจะช�วยให�สามารถดําเนินการได�สะดวกกว�า 
การนําข�อกําหนดต�าง ๆ มาปรับใช�ในภายหลัง 

� ด	านการตลาด 
o ผู�ประกอบการต�องการการสนับสนุนเก่ียวกับข�อมูลด�านการตลาด ข�อกําหนดหรือข�อบังคับใน

เรื่องการค�า การลงทุนในต�างประเทศ โดยเฉพาะประเทศคู�ค�าท่ีสําคัญของไทย 
o ผู�ประกอบการคาดหวังให�ภาครัฐจัดต้ังศูนย&กระจายสินค�า หรือแสดงสินค�าของประเทศไทย

ในต�างประเทศ เพ่ือช�วยเหลือผู�ประกอบการท่ีอาจจะไม�มีงบประมาณในการนําสินค�าไปจัดแสดงท่ีต�างประเทศ 
� ด	านการเงิน 

o ผู�ประกอบการคาดหวังให�มีการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการขอรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
เนื่องจากเปUนต�นทุนท่ีค�อนข�างสูง โดยเฉพาะในกลุ�มผู�ประกอบการท่ีเพ่ิงเริ่มต�นธุรกิจ และมีเงินทุนน�อย  
อาจแบกรับภาระค�าใช�จ�ายในส�วนดังกล�าวได�ไม�มากนัก 

o  ผู�ประกอบการต�องการความช�วยเหลือเก่ียวกับค�าใช�จ�ายในการส�งออก โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ค�าใช�จ�ายในส�วนของการจัดส�งสินค�าตัวอย�าง เนื่องจากสินค�าหลายประเภทจําเปUนต�องส�งสินค�าตัวอย�างไปให�
ลูกค�าในต�างประเทศ ซ่ึงค�าจัดส�งสินค�าตัวอย�างดังกล�าวเปUนภาระสําหรับผู�ประกอบการ SME เปUนอย�างมาก 
เพราะยังไม�ทราบแน�ชัดว�าลูกค�าในต�างประเทศจะตกลงทําสัญญาซ้ือสินค�าดังกล�าวหรือไม� แต�ในทางกลับกัน
ค�าใช�จ�ายในการจัดส�งสินค�าตัวอย�างเปUนต�นทุนท่ีเกิดข้ึนอย�างแน�นอนกับผู�ประกอบการ 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมควรเร�งดําเนินการประชาสัมพันธ&ให�

ผู�ประกอบการรู�จักศูนย&ให�บริการ SME ครบวงจรอย�างท่ัวถึง และพัฒนาศูนย&ดังกล�าวให�มีบริการท่ีครบวงจร 
สามารถตอบโจทย&ผู�ประกอบการได�อย�างครบถ�วน โดยรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ จากหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง
กับการดําเนินธุรกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับผู�ประกอบการ 
 
6.5. สภาพปVญหา และรูปแบบการสนับสนุนท่ี SME ต	องการของกลุ<มผู	ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติ
บุคคลใหม< 
 

(1) สภาพป4ญหา อุปสรรค ข�อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจของ SME 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o ธุรกิจท่ีจัดต้ังส�วนใหญ�จําเปUนต�องสร�างแบรนด&จากการขอรับรองหรือการประกันคุณภาพ  
แต�ผู�ประกอบการส�วนใหญ�ให�ความเห็นว�าหน�วยงานท่ีให�การรับรองต�าง ๆ ดําเนินการล�าช�า และต�องใช�ต�นทุน 
ท่ีสูงมากเพ่ือให�ได�การรับรอง ซ่ึงส�งผลต�อแนวคิดในการประกอบธุรกิจท่ีอาจจะล�าสมัย เพราะต�องรอการ
รับรองหรือการรับประกันดังกล�าว รวมท้ังจํานวนศูนย&ทดสอบในประเทศยังมีจํานวนจํากัด โดยเฉพาะห�อง
ทดสอบท่ีต�องใช�ความรู� ความชํานาญ เทคนิคข้ันสูงในการทดสอบ และเปUนท่ียอมรับในต�างประเทศ 

o ขาดแคลนแรงงานท้ังท่ีมีความรู�และความเชี่ยวชาญในสายงาน 
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� ด	านการเงิน 
o เ ง่ือนไขการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินไม�เ อ้ือต�อการดําเนินการของกลุ�มธุรกิจ 

จดทะเบียนใหม� เช�น ต�องมีผลประกอบการ ในระยะเวลา 3 ปH แต�กิจการท่ีเพ่ิงจดทะเบียนอาจจะดําเนิน
กิจการไม�ถึง 2 ปH จึงทําให�ไม�สามารถขอสินเชื่อได� 

o การเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับผู�ประกอบการใหม� บางครั้งจําเปUนต�องเปxดเผยข�อมูลความลับ
ในการดําเนินธุรกิจต�อแหล�งท่ีให�เงินลงทุน ถ�าหากผู�ประกอบการไม�ได�จดทะเบียนทรัพย&สินทางปaญญา จะทําให�
สุ�มเสี่ยงต�อการถูกขโมย หรือลอกเลียนแบบ 

o การขาดความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินทุนและธุรกิจเนื่องจากกลุ�ม start up มักเปUน 
กลุ�มผู�มีความคิดในการสร�างสรรค&ผลิตภัณฑ& แต�ขาดทักษะในเชิงการบริหารจัดการ 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o เว็บไซต&ของ สสว. มี user interface ท่ีทําให�ผู�เข�าใช�บริการเข�าถึงข�อมูลได�ยาก เนื้อหาภายใน

เว็บไซต&ยังไม�เปUนปaจจุบันเท�าท่ีควร เช�น โครงการท่ีประชาสัมพันธ&ในเว็บไซต&ส�วนใหญ�เปUนโครงการท่ีดําเนิน
กิจกรรมไปแล�วท้ังสิ้น 
 

(2) รูปแบบการสนับสนุนจากภาครัฐท่ี SME ต�องการ 
� ด	านการผลิต/ บริการ 

o ผู�ประกอบการต�องการการสนับสนุนจาคภาครัฐให�มีการจัดต้ัง พัฒนา และกระจาย 
ห�องทดสอบท่ีได�รับรองมาตรฐาน เพ่ือให�การดําเนินการตรวจสอบและขอการรับรองของผู�ประกอบการสะดวก
และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

� ด	านการตลาด 
o หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรจัดเตรียมข�อมูลทางด�านการตลาดเพ่ือสนับสนุนผู�ประกอบการ 

โดยเฉพาะข�อมูลในตลาดต�างประเทศ และการสนับสนุนด�านการส�งออก 
� ด	านการเงิน 

o หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องควรศึกษาแนวทางการส�งเสริมเงินทุน จากแหล�งเงินทุนใน
รูปแบบใหม�ท่ีไม�ต�องดําเนินการผ�านสถาบันการเงิน เช�น Crowd funding เปUนต�น นอกจากนี้ สถาบันการเงิน
ควรจะให�ความช�วยเหลือกิจการท่ีมีแนวคิดดีแต�ขาดเงินลงทุนเพ่ือส�งเสริมให�เกิดผู�ประกอบการใหม� โดยการ
ผ�อนปรนเง่ือนไขบางประการท่ีเปUนอุปสรรคในการเข�าถึงแหล�งเงินทุนของผู�ประกอบการใหม� 

� ด	านการบริหารจัดการและด	านอ่ืน ๆ 
o ควรปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต&ของ สสว. ให�มีความทันสมัยมากข้ึน เช�น การรวมรวม 

การส�งเสริมจากหน�วยงานภาครัฐต�าง ๆ ท่ีเปUนปaจจุบัน และเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับข�อมูลทางด�านการตลาด 
เช�น ความต�องการของผู�บริโภค เปUนต�น 

o ควรประชาสัมพันธ&ให�ผู�ประกอบการทราบถึงความสําคัญของการจดทะเบียนทรัพย&สินทาง
ปaญญา และควรให�ความรู�เก่ียวกับข้ันตอนการจดทะเบียนในรูปแบบต�าง ๆ ของกรมทรัพย&สินทางปaญญา 
รวมถึงการรวบรวมกรณีตัวอย�างเพ่ือให�ผู�ประกอบการอ่ืนใช�ศึกษาเปUนแนวทางในการดําเนินการ 

o ภาครัฐควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการท่ีจัดต้ังข้ึน เพ่ือเปUนการสะท�อนว�า
โครงการใดบ�าง ท่ีช�วยเหลือผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม�แล�วประสบผลสําเร็จ ซ่ึงจะได�นําข�อมูล
ไปพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการส�งเสริมให�ตรงกับความต�องการของผู�ประกอบการ 
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7. บทสรุปเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของกลุ<มผู	ประกอบการตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
(Business Life Cycle)  
 
 เนื้อหาในส�วนนี้เปUนการสรุปเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของกลุ�มผู�ประกอบการตามระยะการเติบโต 
ทางธุรกิจ (Business Life Cycle) เพ่ือใช�ในการจัดทําข�อเสนอสําหรับการทบทวนร�างแผนปฏิบัติการหรือ
แผนปฏิบัติการส�งเสริม SME (พ.ศ. 2560-2564) ให�สอดคล�องกับระยะการเติบโตทางธุรกิจตาม 
ความเหมาะสม โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 
 ประเด็นท่ีหนึ่ง สถานภาพและโครงสร	างกลุ<มผู	ประกอบการตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
(Business Life Cycle) มีความคล	ายคลึงกันในหลายลักษณะ พิจารณาตารางท่ี 3 ซ่ึงเปUนการรวบรวม
ข�อคิดเห็นท่ีกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เลือกแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล�าว จะเห็นได�ว�าภายใต�คุณลักษณะท่ี
น�าสนใจ 10 ลักษณะ มีอย�างน�อย 5 ลักษณะท่ีผู�ประกอบการในแต�ละระยะการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
มีการดําเนินการเหมือนกัน ได�แก�  

� ไม�เคยการเข�าร�วมโครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากไม�ทราบข�อมูลเก่ียวกับ
โครงการภาครัฐนั้น ๆ  

� ให�ความสําคัญกับการนําระบบบัญชีมาใช�ในการบริหารจัดการสูงมาก 
� ยังไม�มีการวิจัยและพัฒนาในการประกอบธุรกิจ 
� ไม�ได�เข�าเปUนสมาชิกองค&กรเอกชนใด ๆ 
� ไม�มีปaญหา/ อุปสรรคกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการดําเนินธุรกิจ 

 ท้ังนี้ มีคุณลักษณะท่ีน�าสนใจบางประการท่ีมีความแตกต�างกัน เช�น กลุ�มตัวอย�างผู�ประกอบการ
ส�งออกใหม� (New Export) ส�วนใหญ�มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจในลักษณะของธุรกิจการผลิต ในขณะท่ีกลุ�มอ่ืน 
ส�วนใหญ�ผู�ประกอบการดําเนินธุรกิจบริการ 

ตารางท่ี 3 สถานภาพและโครงสร	างกลุ<มผู	ประกอบการตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ  
(Business Life Cycle) แบ<งตามคุณลักษณะท่ีน<าสนใจ 

 

คุณลักษณะที่น<าสนใจ  
(Stylized Facts) 

High Growth High Margin Loss New Export Start up 

1. รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ 

2. แหล<งเงินทุน เงินส�วนตัวหรือเงิน
ของผู�ถือหุ�น 

1. เงินส�วนตัวหรือเงินของ
ผู�ถือหุ�น  

2. สถาบันการเงิน 

เงินส�วนตัวหรือเงิน
ของผู�ถือหุ�น 

เงินส�วนตัวหรือเงินของผู�
ถือหุ�น 

เงินส�วนตัวหรือเงิน
ของผู�ถือหุ�น 

3. การเข	าร<วมโครงการหรือรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ไม�เคยเข�าร�วม 
เพราะไม�ทราบ

ข�อมูล 

ไม�เคยเข�าร�วม เพราะไม�
ทราบข�อมูล 

ไม�เคยเข�าร�วม 
เพราะไม�ทราบ

ข�อมูล 

ไม�เคยเข�าร�วม เพราะไม�
ทราบข�อมูล 

ไม�เคยเข�าร�วม 
เพราะไม�ทราบ

ข�อมูล 
4. การสนับสนุนจากภาครัฐที่
ผู	ประกอบการเคยเข	าร<วมหรือเคย
ได	รับ 

การพัฒนา
ผู�ประกอบการ 

การตลาดและการลงทุน 
และมาตรการและสิทธิ

ประโยชน&ทางภาษ ี

การพัฒนา
ผู�ประกอบการ 

การตลาดและการลงทุน 
และมาตรการและสิทธิ

ประโยชน&ทางภาษ ี

การพัฒนา
ผู�ประกอบการ 

5. แนวทางการเสรมิศักยภาพการ
ผลิตของธุรกิจ 

มีการพัฒนาฝHมือ
แรงงาน 

ไม�มีการพัฒนาฝHมือ
แรงงาน 

ไม�มีการพัฒนาฝHมือ
แรงงาน 

ไม�มีการพัฒนาฝHมือ
แรงงาน 

ไม�มีการพัฒนาฝHมือ
แรงงาน 

6. การนําระบบบญัชมีาใช	ในการ
บริหารจัดการ 

ให�ความสําคัญสูง
มาก 

ให�ความสําคัญสูงมาก ให�ความสําคัญสูง
มาก 

ให�ความสําคัญสูงมาก ให�ความสําคัญสูง
มาก 

7. การใช	ระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

มี มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
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คุณลักษณะที่น<าสนใจ  
(Stylized Facts) 

High Growth High Margin Loss New Export Start up 

8. การวิจัยและพัฒนาในการ
ประกอบธุรกิจ 

ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 

9. เปNนสมาชิกองค+กรเอกชน  ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 

10. ปVญหา/ อุปสรรคกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ในการดําเนินธุรกิจ 

ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 

หมายเหตุ: ข�อมูลท่ีนําเสนอในตารางเป;นค%าของข�อมูลกลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%ในแต%ละประเภทของผู�ประกอบการ ดังน้ัน “ไม%มี” 
จึงหมายถึง กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%ยังไม%มีการดําเนินการในเรื่องดังกล%าว มิได�หมายความว%า ไม%มีผู�ประกอบการรายใด
ดําเนินการในเรื่องดังกล%าว 
 

 ประเด็นท่ีสอง การบริหารจัดการแหล<งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสร	างส<วนต<างกําไรให	 
แก<ผู	ประกอบการได	 จากตารางท่ี 3 จะเห็นได�ว�ากลุ�มผู�ประกอบการท่ีมีรายได�มากกว�า 100 ล�านบาท และ 
มีอัตราส�วนผลกําไรต�อรายได�มากกว�าร�อยละ 20 (High Margin) ส�วนใหญ�มีการบริหารแหล�งเงินทุนโดยการ
สร�างสมดุลระหว�างเงินส�วนตัวหรือเงินของผู�ถือหุ�นกับการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในขณะท่ีกลุ�มอ่ืนใช�เงิน
ส�วนตัวหรือเงินของผู�ถือหุ�นในการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ ผู�ประกอบการใช�วิธีการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินซ่ึง
ประโยชน&สําคัญสองประการ ได�แก� 1) สามารถขยายเงินทุนหมุนเวียนได�เพ่ิมข้ึน และ 2) สามารถสร�าง 
ความแตกต�างในส�วนของผลกําไรท่ีทําให�เพ่ิมสูงข้ึนได� เนื่องจากเงินกู�จากสถาบันทางการเงินช�วยลดเงินทุนของ
ผู�ประกอบการท่ีลงไปจมอยู�กับธุรกิจ ซ่ึงการมีสัดส�วนหนี้ท่ีเหมาะสมจะทําให�ใช�เงินส�วนของผู�ประกอบการ
ลดลง ดังนั้น เม่ือการดําเนินงานมีกําไร แม�จะเสียดอกเบ้ียเงินกู�บางส�วนแล�ว เม่ือเทียบกับส�วนท่ีผู�ประกอบการ
ลงทุนไปทําให�ได�รับอัตราผลตอบแทนรวมท่ีสูงกว�า อย�างไรก็ตาม ผู�ประกอบการจําเปUนต�องสร�างวินัยทาง
การเงินของตัวผู�ประกอบการเองด�วยเช�นกัน จึงจะทําให�การกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงินเกิดประโยชน&สูงสุด 
นอกจากนี้ องค&ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีแตกต�างจากลุ�มอ่ืน ได�แก� มีการใช�ระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในองค&กรท้ังในด�านการเงิน วัตถุดิบ การผลิต สินค�า/บริการ สินค�าคงคลัง และบุคลากร ซ่ึงจะช�วย 
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงในด�านต�าง ๆ และยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได� โดยมีการกําหนด
ประเด็นในการวิเคราะห&ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ได�แก� 1) ยอดขายแยกตามกลุ�มผลิตภัณฑ& 2) กําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน และ 3) อัตราส�วนทางการเงินท่ีสําคัญ  
 

ประเด็นท่ีสาม แนวทางการเสริมศักยภาพการผลิตของธุรกิจโดยการเพ่ิมผลิตภาพปVจจัยการผลิต
ท่ีสําคัญเปNนปVจจัยแห<งความสําเร็จของธุรกิจท่ีมีอัตราการเติบโตสูง จากตารางท่ี 3 จะเห็นได�ว�า
ผู�ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง (High Growth) มีการพัฒนาฝHมือแรงงานในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
หลักสูตรเครื่องมือและเทคนิคการปรับปรุงงานและเพ่ิมผลผลิต (Productvity tools & Techniques) เช�น
การผลิตโดยไม�มีความสูญเสีย (Waste Free Production) หลักสูตรการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management) เช�น การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO90000 : 20000 ซ่ึงมีท้ัง 
จัดจ�างวิทยากรมาฝ�กอบรมให�บุคลากรภายใน (Inhouse Training) และส�งบุคลากรเข�ารับการฝ�กอบรม 
(Public Training) นอกจากนี้ องค&ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีแตกต�างจากลุ�มอ่ืน ได�แก� มีการใช�ระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค&กรลักษณะเดียวกันกับกลุ�ม High Margin 
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 ประเด็นท่ีส่ี การตัดสินใจทางธุรกิจท่ีสําคัญยังคงยึดลูกค	าเปNนเปHาหมายหลักในการตัดสินใจ 
พิจารณาแผนภาพท่ี 2 ท่ีปรึกษาฯ รวบรวมความเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจในทางธุรกิจในประเด็นต�าง ๆ ดังนี้ 

� การสร�างรายได�ท่ีผู�ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง (High Growth) ให�ความสําคัญมากท่ีสุด 
ได�แก� การศึกษาความต�องการของตลาดและผู�บริโภคอย�างสมํ่าเสมอ 

� แนวทางในการบริหารต�นทุนท่ีผู�ประกอบการท่ีมีรายได�มากกว�า 100 ล�านบาท และมีอัตราส�วน
ผลกําไรต�อรายได�มากกว�าร�อยละ 20 (High Margin) ให�ความสําคัญมากท่ีสุด ได�แก� การกระจายงานท่ีไม�ใช�
กิจการหลักให�ผู�อ่ืน (Outsources) เปUนผู�ดําเนินการ  

 

แผนภาพท่ี 2 ประเด็นการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีสําคัญของผู	ประกอบการแต<ละกลุ<ม 
 
 

 
 

 

� สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให�ธุรกิจของผู�ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเปUน
ระยะเวลาติดต�อกัน 3 ปH (Loss) ได�แก� การสูญเสียกลุ�มลูกค�าหลัก 

� สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให�ผู�ประกอบการส�งออกใหม� (New Export) ตัดสินใจทําตลาดส�งออก 
ได�แก� การเห็นโอกาสทางธุรกิจ  

� สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให�ผู�ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม� (Start up) ตัดสินใจ 
จดทะเบียนนิติบุคคล ได�แก� ทําให�ธุรกิจได�รับความน�าเชื่อถือจากลูกค�ามากข้ึน 

ท้ังนี้ จะเห็นได�ว�าผู�ประกอบการตัดสินใจโดยมุ�งเน�นลูกค�าเปUนหลัก (Customer Orientation)  
โดยมิได�ให�ความสําคัญกับการมุ�งเน�นด�านคู�แข�ง (Competitor Orientation) หรือด�านการประสานงานใน
องค&กร (Interfunctional Coordination) มากนัก 
 

 ประเด็นท่ีห	า มุมต<อสถานการณ+ด	านโอกาสของผู	ประกอบการสอดคล	องและเปNนไปในทิศทาง
เดียวกัน ในขณะท่ีจุดอ<อนของผู	ประกอบการมีความแตกต<างกันตามระยะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ผลการสํารวจสถานการณ&ของผู�ประกอบการท้ังภายในและภายนอก มีลักษณะดังนี้ 

� จุดแข็งของผู�ประกอบการส�วนใหญ� ได�แก� กลยุทธ&ในการดําเนินธุรกิจ เช�น กลุ�มผู�ประกอบการท่ีมี
อัตราการเติบโตสูง มีการจัดทําแผนธุรกิจ/แผนการดําเนินงาน มีการกําหนดกลยุทธ& ท่ีสอดคล�องกับ 
ความต�องการของลูกค�าอย�างชัดเจน และมีการปรับกลยุทธ&ให�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจ ขณะท่ี 
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กลุ�มผู�ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม� เน�นการทําธุรกิจและการตลาดท่ีแตกต�างจากผู�ประกอบการ 
รายอ่ืน ๆ เช�น การทํา Digital Marketing และมีการจัดทําแผนธุรกิจ/แผนการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง 

� จุดอ�อนของผู�ประกอบการส�วนใหญ� ได�แก� บุคลากร เช�น ผู�ประกอบการส�งออกใหม� และ 
กลุ�มผู�ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม� มีบุคลากรไม�เพียงพอกับปริมาณงาน และบุคลากรขาดความรู� 
ความเข�าใจเนื้องาน ในขณะท่ีกลุ�มผู�ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเปUนระยะเวลา
ติดต�อกัน 3 ปH มีปaญหาบุคลากรมีคุณสมบัติไม�ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ ผู�ประกอบการไม�สามารถแบ�งแยก
แรงงานท่ีมีฝHมือ กับแรงงานท่ีไม�มีฝHมือได� เนื่องจากไม�มีหลักฐานในการบ�งบอกว�าผู�สมัครงานคนไหนเปUน
แรงงานมีฝHมือซ่ึงอาจจะเปUนเพราะตัวผู�สมัครเองขาดโอกาสในการเข�ารับการทดสอบ หรือภาครัฐไม�มีการออก
หลักฐานดังกล�าวได� 

 

แผนภาพท่ี 3 สถานการณ+ในการดําเนินธรุกิจของผู	ประกอบการ 
 

 
 

� โอกาสของผู�ประกอบการส�วนใหญ� ได�แก� ลูกค�าหรือผู�รับบริการ ซ่ึงปaจจัยสําคัญ คือ กลุ�มลูกค�า
หลักเติบโต และลูกค�าต�องการสินค�าสินค�าเพ่ือสุขภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ลูกค�าส�วนใหญ�ต�องการสินค�าท่ีมี
คุณลักษณะเฉพาะ ทําให�กิจการได�เปรียบคู�แข�งท่ีขาดทักษะในการผลิตสินค�าดังกล�าว ทําให�กิจการสามารถ
แยกกลุ�มลูกค�าเปbาหมายได�อย�างชัดเจนทําให�ง�ายต�อการทําการตลาด 

� อุปสรรคของผู�ประกอบการส�วนใหญ� ได�แก� สภาพเศรษฐกิจ โดยสภาพเศรษฐกิจหดตัวส�งผล
สําคัญต�อการบริโภคและการลงทุนมากท่ีสุด  

หากพิจารณาในภาพรวม พบว�า ผู�ประกอบการมีมุมมองต�อสถานการณ&ในด�านโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันและให�ความสําคัญในประเด็นหลักเหมือนกัน กล�าวคือ ผู�ประกอบการมองว�า โอกาส
ท่ีสําคัญท่ีสุด 3 ลําดับแรก ได�แก� 1) ลูกค�า 2) สภาพเศรษฐกิจ และ 3) สภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชน ในขณะท่ีมุมมองด�านจุดแข็งและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจไม�แตกต�างกันแต�ให�ความสําคัญต�อ
ปaจจัยต�าง ๆ แตกต�างกัน อาทิ กลุ�มผู�ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเปUนระยะเวลา
ติดต�อกัน 3 ปH มองว�าจุดแข็งท่ีสําคัญท่ีสุดของตนเอง ได�แก� กลยุทธ&ในการดําเนินธุรกิจ ในขณะท่ีกลุ�ม
ผู�ประกอบการท่ีมีรายได�มากกว�า 100 ล�านบาท และมีอัตราส�วนผลกําไรต�อรายได�มากกว�าร�อยละ 20 มองว�า 
จุดแข็งท่ีสําคัญท่ีสุดของตนเอง ได�แก� ระบบการทํางาน แต�ท้ังสองปaจจัยต�างเปUนปaจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดใน 3 ลําดับ
แรกของผู�ประกอบการท้ังสองกลุ�ม 
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ความแตกต�างของมุมมองด�านจุดอ�อนของผู�ประกอบการสะท�อนให�เห็นถึงความแตกต�างของ 
การดําเนินธุรกิจตามระยะการเจริญเติบโตได�อย�างชัดเจน กล�าวคือ กลุ�มผู�ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล
ใหม�มองว�าโครงสร�างองค&กรท่ีซับซ�อนอาจทําให�การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจล�าช�าและไม�สอดคล�องกับ
สถานภาพของธุรกิจเริ่มต�นใหม� กลุ�มผู�ประกอบการส�งออกใหม�มองว�าบุคลากรท่ีขาดทักษะในการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือการส�งออกจะส�งผลให�ไม�สามารถบรรลุเปbาหมายในการทําตลาดส�งออกได� 

 

ประเด็นท่ีหก ความเข	าใจเก่ียวกับสถานภาพและโครงสร	างการดําเนินธุรกิจตามระยะการเติบโต
ทางธุรกิจ (Business Life Cycle) อาจส<งผลให	การสนับสนุนของภาครัฐไม<สอดคล	องกับเความต	องการ
ของผู	ประกอบการ พิจารณาแผนภาพท่ี 4 จะเห็นได�ว�า ผู�ประกอบการส�วนใหญ� คิดเปUน 80.82% ของ 
กลุ�มตัวอย�าง สามารถอธิบายระยะการดําเนินธุรกิจของตนเองสอดคล�องตามสมมติฐานการวิจัย (ข้ันเติบโต) 
โดยมีผู�ประกอบการประมาณ 20% ของกลุ�มตัวอย�าง ท่ีมิได�ระบุว�าธุรกิจของตนอยู�ในข้ันดังกล�าว ท้ังนี้  
เกิดจากผู�ประกอบการมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานซ่ึงรายได�อาจมีแนวโน�มลดลงหากแต�ยังคงมากกว�า 
20% ทําให�ผู�ประกอบการมีมุมมองของระยะการเติบโตของตนเองอยู�ในข้ันปรับเปลี่ยนธุรกิจ ในขณะท่ีบางราย
คํานึงช�วงเวลาของการประกอบธุรกิจซ่ึงมีมุมมองว�ายังเปUนช�วงเริ่มต�นของการดําเนินธุรกิจจึงมีมุมมองต�อระยะ
การเจริญเติบโตของตนเองอยู�ในข้ันเริ่มต�นธุรกิจ ดังนั้น การจัดชุดนโยบายตามระยะการเติบโตทางธุรกิจอาจ
ไม�สอดคล�องกับมุมมองของผู�ประกอบการบางราย หากแต�มีความเหมาะสมกับระยะการดําเนินธุรกิจของ
ผู�ประกอบการส�วนใหญ� 

 

แผนภาพที่ 4 สัดส<วนของผู	ประกอบการ SME ที่ไม<ได	ระบุระยะการเติบโตทางธุรกิจตามนิยาม (กลุ<ม HG) 
 
 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู�ประกอบการ 318 ราย 

 

 ประเด็นท่ีเจ็ด จํานวนพนักงานและการประสบปVญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ ถือเปNนปVจจัย
สําคัญท่ีส<งผลต<อความสําเร็จของผู	ประกอบการ พิจารณาตารางท่ี 4 พบว�า จํานวนพนักงาน และ  
การประสบปaญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ เปUนปaจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของผู�ประกอบการมากท่ีสุด 
3 กลุ�ม โดยจํานวนพนักงาน ส�งผลกระทบต�อความสําเร็จของกลุ�มผู�ประกอบการ ดังนี้ 

� กลุ�มผู�ประกอบการท่ีมีรายได�มากกว�า 100 ล�านบาท และมีอัตราส�วนผลกําไรต�อรายได�มากกว�า 
ร�อยละ 20 (กลุ�ม HM) 

� กลุ�มผู�ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเปUนระยะเวลาติดต�อกัน 3 ปH 
 (กลุ�ม LO) 

� กลุ�มผู�ประกอบการส�งออกใหม� (กลุ�ม EXPORT) 
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จากผลดังกล�าว หากภาครัฐออกนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
จะเปUนประโยชน&อย�างยิ่งสําหรับผู�ประกอบการ SME โดยเฉพาะกับธุรกิจท่ีใช�แรงงานเปUนหลักในการดําเนิน
ธุรกิจ (Labor Intensive Industry) ท้ังนี้ ภาครัฐควรเริ่มต้ังแต�การเตรียมความพร�อมให�แรงงานมีทักษะท่ี
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน เช�น การสนับสนุนให�มีการฝ�กปฏิบัติงานจริงต้ังแต�วัยเรียน อันจะทําให�
ผู�ประกอบการสามารถเสาะหาแรงงานท่ีมีทักษะตรงกับความต�องการของธุรกิจได�ง�ายยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ภาครัฐ
สามารถแก�ไขปaญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการผ�อนปรนกฎระเบียบการกีดกันแรงงานต�างด�าว เพ่ือเปxด
โอกาสให�คนกลุ�มดังกล�าวเข�ามาปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่ีขาดแคลนแรงงานได�ง�ายยิ่งข้ึน ยิ่งไปกว�านั้น 
ภาครัฐควรจัดสรรแนวทางสําหรับการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานในตลาด เช�น การจัดอบรม
ความรู�หรือทักษะเฉพาะด�านให�แก�แรงงานแต�ละภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังทําการปรับค�าจ�างแรงงานให�มี 
ความเหมาะสมในแต�ละอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การท่ีแรงงานมีจํานวนเพ่ิมข้ึนและมีผลิตภาพมากข้ึนนั้น จะทําให�
ผู�ประกอบการมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

 

ตารางท่ี 4 ปVจจัยเฉพาะด	านของธุรกิจ SME ท่ีมีผลต<อความสําเร็จของผู	ประกอบการ SME 5 กลุ<ม 

หมายเหต ุ 1) กลุ%ม HG หมายถึง กลุ%มผู�ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง มีรายได�เพ่ิมสูงข้ึนไม%น�อยกว%าร�อยละ 20  
อย%างต%อเน่ืองเป;นระยะเวลา 3 ปD 
2) กลุ%ม HM หมายถึง กลุ%มผู�ประกอบการท่ีมีรายได�มากกว%า 100 ล�านบาท และมีอัตราส%วนผลกําไรต%อรายได�
มากกว%าร�อยละ 20 
3) กลุ%ม LOSS หมายถึง กลุ%มผู�ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเป;นระยะเวลาติดต%อกัน 3 ปD 
4) กลุ%ม EXPORT หมายถึง กลุ%มผู�ประกอบการส%งออกใหม% 
5) กลุ%ม START หมายถึง กลุ%มผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม% 
6) � หมายถึง ป4จจัยเฉพาะด�านของธุรกิจ SME ท่ีมีผลต%อความสําเร็จของผู�ประกอบการ SME ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นร�อยละ 95 

 
ในขณะท่ีการประสบปaญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ ส�งผลกระทบต�อความสําเร็จของกลุ�ม

ผู�ประกอบการ ดังนี้ 
� กลุ�มผู�ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง รายได�เพ่ิมสูงข้ึนไม�น�อยกว�าร�อยละ 20 อย�างต�อเนื่อง

เปUนระยะเวลา 3 ปH (กลุ�ม HG)  
� กลุ�มผู�ประกอบการส�งออกใหม� (กลุ�ม EXPORT) 
� กลุ�มผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม� (กลุ�ม START) 

ปVจจัยเฉพาะด	านของธุรกจิ SME  
ท่ีมีผลต<อความสําเร็จของผู	ประกอบการ SME 

กลุ<ม  
HG 

กลุ<ม  
HM 

กลุ<ม  
LOSS 

กลุ<ม 
EXPORT 

กลุ<ม 
START  

ลักษณะการดําเนินการหลักของธุรกิจ      
จํานวนพนักงาน  � � �  
การมีระบบบริหารจัดการความเสีย่ง �   �  
การเคยเข�าร�วมโครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  �    
การเปUนสมาชิกองค&กรเอกชน    �  
การประสบปaญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ �   � � 
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  �    
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จากการรวบรวมข�อมูล มีผู�ประกอบการท่ีประสบปaญหาจากกฎหมายหรือกฎระเบียบหลายประเด็น 
อาทิ กระบวนการข้ันตอนของภาครัฐท่ีมีความยุ�งยากและใช�เวลานาน แม�หลายหน�วยงานได�มีความพยายาม 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานตามหลักการ Ease of Doing Business แต�ยังคงพบเรื่องร�องเรียนในเรื่องดังกล�าว
จากผู�ประกอบการ รวมไปถึงปaญหากฎระเบียบด�านค�าแรงข้ันตํ่าและการเก็บภาษีท่ีในอัตราท่ีสูงเกินไป ซ่ึงเปUน
ปaญหาท่ีกระทบโดยตรงต�อต�นทุนการดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการ ปaญหาเหล�านี้เปUนสิ่งท่ีทางภาครัฐไม�ควร
ละเลย ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของนโยบายท่ีหรือมาตรการดังกล�าวอย�างสมํ่าเสมอ 

ท้ังนี้ หากพิจารณาปaจจัยเฉพาะด�านของธุรกิจ SME ท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของผู�ประกอบการน�อย
ท่ีสุด จากตารางท่ี 4 พบว�า การเคยเข�าร	วมโครงการหรือรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และ การใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปUนปaจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของกลุ�มผู�ประกอบการท่ีมีรายได�มากกว�า 100 ล�านบาท และมี
อัตราส�วนผลกําไรต�อรายได�มากกว�าร�อยละ 20 (กลุ�ม HM) เพียงกลุ�มเดียว เช�นเดียวกับ การเป นสมาชิก
องค"กรเอกชน ซ่ึงเปUนปaจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของกลุ�มผู�ประกอบการส�งออกใหม� (กลุ�ม EXPORT) เพียง
กลุ�มเดียวเช�นกัน จากผลดังกล�าว ผู�ประกอบการส�วนใหญ� (4 กลุ�ม) มองว�า การเข�าร�วมโครงการหรือรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ และการเปUนสมาชิกองค&กรเอกชน ไม�ได�มีส�วนช�วยให�ตนประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจ  
 
8. การทบทวนร<างแผนปฏิบัติการหรือแผนปฎิบัติการส<งเสริม SME ระยะ 5 ป? (พ.ศ. 2560 - 
2564) 
 

 ผลจากการวิ เคราะห& เปรียบเทียบระหว�างผลการสํารวจข�อมูลเ ก่ียวกับการดําเนินการของ
ผู�ประกอบการจําแนกตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ (Business Life Cycle) โดยแบ�งเปUน 5 กลุ�ม เทียบกับ
ร�างแผนปฏิบัติการหรือแผนปฎิบัติการส�งเสริม SME ระยะ 5 ปH (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือพิจารณาช�องว�างท่ี
ยังมิได�ตอบสนองต�อสถานภาพ โครงสร�าง ปaญหา และรูปแบบความต�องการของผู�ประกอบการ พบว�า  
แนวทางการดําเนินงานท่ีปรากฏในร�างแผนฯ นั้น ครอบคลุมสถานภาพ โครงสร�าง ปaญหา และรูปแบบ 
ความต�องการของผู�ประกอบการจากผลการสํารวจแล�ว ดังนั้น ท่ีปรึกษาฯ จึงจัดทําข�อเสนอเพ่ือทบทวน 
ร�างแผนฯ รายประเด็นตามกลุ�มผู�ประกอบการเพ่ือให�สามารถตอบสนองต�อผู�ประกอบการได�ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิผลมากข้ึน ดังนี้ 
 

1) กลุ<มผู	ประกอบการท่ีมีอัตราการเติบโตสูง  
 

ปaญหาเด�น: ผู�บริโภคไม�ยอมรับในราคาของสินค�านวัตกรรม ท้ังท่ีเปUนนวัตกรรมจากเทคโนโลยีสมัยใหม�
และนวัตกรรมชาวบ�าน 

 

ข�อเสนอแนะ 
(1) เปxดช�องทางในการสร�างความตระหนักถึงคุณค�าในตัวสินค�านวัตกรรมให�แก�ผู�บริโภคผ�านการจัดงาน
ประชาสัมพันธ& สร�างความรู�ความเข�าใจ รวมท้ังการแจกคูปองส�วนลดหรือรับสิทธิ์ทดลองใช�สินค�านวัตกรรม
ให�แก�ผู�บริโภค ซ่ึงจะช�วยให�ผู�บริโภคเข�าถึงสินค�านวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ  
(2) ให�พ้ืนท่ีโฆษณาสินค�านวัตกรรมท่ีได�รับการคัดเลือกผ�านเว็บไซต&และแอพพลิเคชั่นของหน�วยงานภาครัฐ 
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2) กลุ<มผู	ประกอบการท่ีมีรายได	มากกว<า 100 ล	านบาท และมีอัตราส<วนผลกําไรต<อรายได	มากกว<าร	อยละ 
20  
 

มาตรการท่ีต�องการเด�น: ภาครัฐควรวางตําแหน�งในการสนับสนุนด�านการตลาดให�ชัดเจน เช�น 
นําเสนอเอกลักษณ&ท่ีโดดเด�นของสินค�าไทย เพ่ือให�ผู�ประกอบการในประเทศสามารถต�อยอดโดยการนําเสนอ
สินค�าไปสู�ระดับสากลได�โดยง�าย 

 

ข�อเสนอแนะ 
(1) กําหนดบทบาทในการสนับสนุนท้ังในเชิงกําหนดทิศทางและรูปแบบท่ีพึงประสงค&ของสินค�าและบริการ
เปbาหมาย เพ่ือให�ผู�ประกอบการสามารถนําไปต�อยอด การสนับสนุนมีความครอบคลุมเก่ียวกับ 

- การสํารวจตลาด 
- การกําหนดเปbาหมายทางการตลาดและสถานะทางการตลาดของสินค�าและผลิตภัณฑ&เปbาหมาย 
- การสนับสนุนการกําหนดกลยุทธ&ทางการตลาดของผู�ประกอบการ รวมท้ังการกําหนดแผนท่ีนําทาง 

(Roadmap) ในการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปbาหมาย  
(2) กําหนดงบประมาณเพ่ือดําเนินการส�งเสริมทางการตลาดในภาพรวมของสินค�าท่ีพึงประสงค&เหล�านั้น  
เพ่ือสนับสนุนการทํางานของผู�ประกอบการ 

 

3) กลุ<มผู	ประกอบการท่ีประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจเปNนระยะเวลาติดต<อกัน 3 ป?  
 

มาตรการท่ีต�องการเด�น: ต�องการการคุ�มครองสินค�าและเครื่องหมายการค�าตามกฎหมาย เพ่ือไม�ให�
ผู�อ่ืนลอกเลียนแบบหรือนําไปใช�ประโยชน&เชิงพาณิชย&ได� 

 

ข�อเสนอแนะ 
ปรับวิธีการพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค�าบางประเภทให�สามารถคุ�มครองสินค�าต�อการ 
ถูกลอกเลียนแบบหรือถูกนําไปใช�ประโยชน&ในเชิงพาณิชย& โดยต�องมีการติดตามและประเมินผลข�อร�องเรียน
จากผู�ประกอบการว�าสินค�าท่ีถูกลอกเลียนแบบส�วนมากเปUนสินค�าประเภทใด แล�วจึงปรับวิธีการพิจารณาใน
ประเด็นดังกล�าว   

 

4) กลุ<มผู	ประกอบการส<งออกใหม<  
 

ปaญหาเด�น: การช�วยเหลือจากภาครัฐเพ่ือส�งเสริมผู�ประกอบการส�งออก หลายโครงการยังไม�ได�จัดสรร
วงเงินในส�วนของ SME ไว�เปUนกรณีเฉพาะ ทําให�งบประมาณของโครงการท่ีมีอยู�อย�างจํากัดอาจจะถูกใช�ไปกับ
กิจการขนาดใหญ�ท่ีมีศักยภาพมากพอท่ีจะแบกรับค�าใช�จ�ายได�ด�วยตนเอง 

 

ข�อเสนอแนะ 
(1) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องกําหนดหลักเกณฑ&ในการคัดกรองผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการ เพ่ือให�ได�
ผู�ประกอบการท่ีมีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค&ของมาตรการอย�างแท�จริง รวมท้ังมาตรการในการตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันความเหมาะสมของผู�ประกอบการท่ีเข�าร�วมโครงการ  
(2) ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีผู�ประกอบการได�จากการเข�าร�วมโครงการอย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือประเมินความจําเปUนของความต�อเนื่องในการสนับสนุนผู�ประกอบการ อนึ่ง การสนับสนุนผู�ประกอบการ
ควรมีการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือทําให�ผู�ประกอบการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน และ
มีศักยภาพในการประกอบการอย�างยั่งยืน 
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5) กลุ<มผู	ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม< 
 

ปaญหาเด�น: เง่ือนไขการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินไม�สอดคล�องต�อการดําเนินการของกลุ�มธุรกิจ
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม�บางราย เช�น ต�องมีผลประกอบการในระยะเวลา 3 ปH 

 

ข�อเสนอแนะ 
(1) ศึกษาลักษณะของผู�ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม� เพ่ือกําหนดทางเลือกเพ่ิมเติมในการเปUน
หลักประกันเพ่ือขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช�น การใช�สินทรัพย&เปUนหลักประกัน (Securitization)   
(2) ส�งเสริมให�มีการจดทะเบียนหลักประกันท่ีเปUนทรัพย&สินทางปaญญาตามพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพ่ือใช�เปUนทางเลือกในการขอรับสินเชื่อของผู�ประกอบการ โดยมีแนวทางดังนี้ 

- ประชาสัมพันธ&ให�ผู�ประกอบการ SME เข�าใจถึงกระบวนการการจดทะเบียนหลักประกันท่ีเปUน
ทรัพย&สินทางปaญญา และจัดทําคู�มือเพ่ือสร�างความรู�ในการจดทะเบียนหลักประกันท่ีเปUนทรัพย&สิน
ทางปaญญา 

- สร�างความเชื่อม่ันให�กับสถาบันการเงินว�าทรัพย&สินทางปaญญาเปUนหลักทรัพย&ท่ีมีมูลค�าและได�รับการ
รับรองจากภาครัฐในการใช�เปUนหลักทรัพย&คํ้าประกัน 

 
นอกจากนี้ จากการท่ีผู�ประกอบการหลายกลุ�มเจอปaญหาร�วมกัน คือ (1) ไม�สามารถผลักดันสินค�าของ

ตนให�ผ�านมาตรฐานหรือการรับรองคุณภาพได� จากร�างแผนพัฒนา SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560-2564) ได�มีการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน "สนับสนุนให� SME ได�รับการรับรองมาตรฐานต�าง ๆ โดยสนับสนุนค�าใช�จ�าย
บางส�วน" อาจมีส�วนช�วยให�ผู�ประกอบการสามารถยกระดับสินค�าและบริการของตนให�ได�มาตรฐาน  
แต�กระบวนการในการขอรับรองมาตรฐานสินค�าและบริการบางชนิดมีหลายข้ันตอนซ่ึงต�องทําความเข�าใจและ
อาจใช�เวลานาน ดังนั้น จึงเสนอให� สสว. ใช�ความร�วมมือกับ 18 หน�วยงานภาครัฐตามแผนงานบูรณาการ 
ด�านการส�งเสริม SME โดยการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือลดระยะเวลาในกระบวนการรับรองมาตรฐาน
สินค�าและบริการ ซ่ึงจะช�วยให�สภาพแวดล�อมในการทําธุรกิจของเอกชนสะดวกข้ึน (Ease of Doing 
Business) และ (2) ผู�ประกอบการมักเจอกับความเสี่ยงท่ีไม�คาดคิดจากการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงเสนอให� 
สสว. มีบทบาทในการสร�างความตระหนักให�แก� SME ในการเตรียมความพร�อมและการบริหารความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจ อาทิ การประสานหน�วยงานภาครัฐให�ทําความเข�าใจกับต�างประเทศหรือกลุ�มลูกค�าใน
ต�างประเทศ เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันและยืนยันสภาพแวดล�อมท่ียังเหมาะสมกับการลงทุน โดยให� SME จัดทํา
แผนการบริหารความพร�อมต�อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) เปUนต�น 
 
9. การคาดการณ+สถานการณ+ทางด	านเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีผลกระทบต<อ SME ในมิติต<างๆ ที่
สําคัญ ในรอบระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 และ เมษายน 2559 - กันยายน 
2559) ในภาพรวม 
 

ท่ีปรึกษาฯ ได�แบ�งการคาดการณ&สถานการณ&ทางด�านเศรษฐกิจและธุรกิจ SME เปUน 2 ส�วน ได�แก�  
1) การคาดการณ&สถานการณ&ทางด�านเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ในช�วง ต.ค. 58–มี.ค. 59 และเม.ย. 59–ก.ย. 
59 และ 2) การคาดการณ&สถานการณ&ทางด�านเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ในช�วงปH 2560–2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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9.1 การคาดการณ+สถานการณ+ทางด	านเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ในช<วง ต.ค. 58–มี.ค. 59 และ  
เม.ย. 59–ก.ย. 59 
 

(1) ผลิตภัณฑ&มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสท่ี 4/2558 (เดือนตุลาคม 2558–ธันวาคม 2559)  
มีอัตราการเติบโตร�อยละ 2.8 เท�ากับท่ีคาดการณ&ไว� แต�ตํ่ากว�าไตรมาสก�อนหน�าซ่ึงมีการอัตราการเติบโต 
ร�อยละ 2.9 เนื่องจากผลกระทบจากปaญหาภัยแล�งและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส�งผลให�การผลิต 
ภาคการเกษตร การส�งออกสินค�าและบริการ รวมท้ังการนําเข�าสินค�าและบริการลดลงร�อยละ 3.4 3.5 และ 
1.4 ตามลําดับ 

(2) ผลิตภัณฑ&มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสท่ี 1/2559 (เดือนมกราคม 2559–มีนาคม 2559)  
มีอัตราการเติบโตร�อยละ 3.2 ซ่ึงตํ่ากว�าท่ีคาดการณ&ไว� (ร�อยละ 3.7) เนื่องจากผลกระทบจากปaญหาภัยแล�ง 
รวมท้ังการบริโภคภาคเอกชนและการส�งออกสินค�าของไทยท่ีหดตัวอย�างต�อเนื่อง อย�างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาสก�อน (ไตรมาสท่ี 4/2558) ผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศมีอัตราการขยายตัวท่ีมากกว�า เนื่องจาก
รัฐบาลมีการใช�จ�ายสําหรับการลงทุนมากข้ึน นอกจากนี้ นักท�องเท่ียวต�างชาติ ได�แก� จีน เกาหลีใต� และ
มาเลเซีย ยังให�ความนิยมในการมาท�องเท่ียวท่ีประเทศไทย ก�อให�เกิดรายได�สําหรับภาคการท�องเท่ียวมาก
ยิ่งข้ึน 
 

แผนภาพท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ+มวลรวมของประเทศไทยกับค<าคาดการณ+ 
 

 
(3) ผลิตภัณฑ&มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสท่ี 2/2559 (เดือนเมษายน 2559–มิถุนายน 2559)  

มีอัตราการเติบโตร�อยละ 3.5 ซ่ึงสูงกว�าท่ีคาดการณ&ไว� (ร�อยละ 3.3) และสูงกว�าไตรมาสก�อนหน�า เนื่องจาก
ปaญหาภัยแล�งเริ่มผ�อนคลายลง ส�งผลให�การผลิตภาคการเกษตรปรับตัวดีข้ึน สําหรับการผลิตนอกภาคเกษตรมี
การขยายตัวร�อยละ 3.7 ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุปสงค&ภายในประเทศปรับตัวดีข้ึน
ตามการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคภาคเอกชน และรัฐบาลมีการใช�จ�ายสําหรับการลงทุนมากข้ึน 
ในขณะท่ีภาคการท�องเท่ียวยังมีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง 

(4) สําหรับผลการคาดการณ&ผลิตภัณฑ&มวลรวมภายในประเทศ ไตรมาสท่ี 3/2559 (เดือนกรกฎาคม 
2559-เดือนตุลาคม 2559) คาดว�ามีอัตราการเติบโตร�อยละ 3.3 โดยเศรษฐกิจอาจได�รับผลกระทบจากการลง
ประชามติร�างรัฐธรรมนูญ และการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร แต�อาจเปUนเพียงผลกระทบใน
ระยะสั้น 
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แผนภาพท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ+มวลรวมของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย<อมกับค<าคาดการณ+ 

 
 (1) ผลิตภัณฑ&มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ไตรมาสท่ี 4/2558 (เดือนตุลาคม 2558–
ธันวาคม 2559) มีอัตราการเติบโตร�อยละ 5.4 เท�ากับท่ีคาดการณ&ไว� เนื่องจากมาตรการส�งเสริม SME และ 
การกระตุ�นการใช�จ�ายของภาครัฐ ได�ส�งผลให�ภาคบริการและการค�าปรับตัวดีข้ึน เช�น มาตรการลดหย�อนภาษี 
ท่ีให�ประชาชนนําค�าใช�จ�ายซ้ือสินค�าและบริการในช�วง 7 วันสุดท�ายของปH 2558 มาหักลดหย�อนภาษีได�ไม�เกิน 
15,000 บาท ทําให�ภาคการค�าในสาขาค�าส�ง/ค�าปลีกขยายตัวดีข้ึน อย�างไรก็ตาม การผลิตภาคเกษตรยังคง 
หดตัวร�อยละ 3.4 จากผลกระทบของภัยแล�ง  

(2) ผลิตภัณฑ&มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ไตรมาสท่ี 1/2559 (เดือนมกราคม 2559–
มีนาคม 2559) มีอัตราการเติบโตร�อยละ 5 ซ่ึงตํ่ากว�าท่ีคาดการณ&ไว� (ร�อยละ 5.25) และตํ่ากว�าไตรมาสก�อนหน�า 
เนื่องจากภาคการเกษตรยังคงหดตัวตามปริมาณผลผลิตพืชผลสําคัญท่ีลดลงจากผลกระทบของภัยแล�ง 
นอกจากนี้ การนําเข�าสินค�าและบริการยังลดลงร�อยละ 7.1 ซ่ึงปaจจัยหลักมาจากการนําเข�าน้ํามันดิบ วัสดุ
ก�อสร�าง และชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส&ท่ีลดลง ท้ังนี้ การเติบโตของผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศของธุรกิจขนาด
ย�อมไตรมาสท่ี 1/2559 มาจากการขยายตัวของภาคบริการเปUนสําคัญ โดยเฉพาะธุรกิจการท�องเท่ียว ซ่ึงสาขาธุรกิจ
ท่ีมีการขยายตัวสูง ได�แก� ธุรกิจท�องเท่ียว-โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจก�อสร�าง และธุรกิจขนส�งและโลจิสติกส& 

(3) ผลิตภัณฑ&มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมไตรมาสท่ี 2/2559 (เดือนเมษายน 2559–
มิถุนายน 2559) มีอัตราการเติบโตร�อยละ 5.1 ซ่ึงตํ่ากว�าท่ีคาดการณ&ไว� (ร�อยละ 5.25) แต�สูงกว�าไตรมาสก�อน
หน�า เปUนผลมาจากภาคบริการท่ีมีการขยายตัวได�ดี และภาคเกษตรมีการปรับตัวท่ีดีข้ึน เนื่องจากภาวะภัยแล�ง
เริ่มผ�อนคลายลง นอกจากนี้ รายได�จากสาขาประมงมีการขยายตัวถึงร�อยละ 13.2 เนื่องจากผลผลิตกุ�งมี 
ความต�องการจากต�างประเทศเพ่ิมข้ึน  

(4) สําหรับผลการคาดการณ&ผลิตภัณฑ&มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ไตรมาสท่ี 
4/2559 (เดือนกรกฎาคม 2559-เดือนตุลาคม 2559) คาดว�ามีอัตราการเติบโตร�อยละ 5.25 โดยสาเหตุหลัก 
มาจากมาตรการส�งเสริม SME การกระตุ�นการใช�จ�ายของภาครัฐ และการขยายตัวของภาคการท�องเท่ียว 
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9.2 การคาดการณ+สถานการณ+ทางด	านเศรษฐกิจและธุรกิจ SME ในช<วงป? 2560 – 2564 
 

ผลการคาดการณ& พบว�า ผลิตภัณฑ&มวลรวมท่ีแท�จริงของ SME มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนในปH 2560-2564 
แต�เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเล็กน�อย โดยในระยะสั้น พบว�า ปaจจัยท่ีเปUนอุปสรรคต�อการดําเนินธุรกิจ SME ได�แก�  

(1) กําลังซ้ือของผู�บริโภคยังไม%ฟTUนตัว ทําให�ผู�บริโภคไม%อยากจับจ%ายใช�สอย  
(2) เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตท่ีลดลงเม่ือเทียบกับในอดีต  
(3) การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต กอปรกับต�นทุนวัตถุดิบท่ีมีแนวโน�มสูงข้ึน  
(4) การแข%งขันท่ีสูงข้ึนท้ังจากภายในและภายนอกภูมิภาค 

 
แผนภาพท่ี 7 ผลิตภัณฑ+มวลรวมท่ีแท	จริงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อมและอัตราการเติบโต 
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ท้ังนี้ ประเภทธุรกิจ SME ท่ีคาดว�าจะได�รับผลกระทบจากสาเหตุข้ันต�นมากท่ีสุด ได�แก� ธุรกิจค�าส�ง
และค�าปลีกโบราณ หรือร�านโชห�วย และธุรกิจเก่ียวกับการเกษตรท่ีขาดการใช�เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ 
เนื่องจากธุรกิจเหล�านี้ส�วนใหญ�ไม�มีการทําการตลาดเพ่ือส�งเสริมการขยาย และการลดต�นทุนในการทําธุรกิจ
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โครงการการศึกษาวิเคราะห+สถานภาพและโครงสร	าง SME ตามระยะการเติบโตทางธุรกิจ 
ภายใต	งานจัดทําแผนปฏิบัติการส<งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย<อมประจําป? 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง 
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ของธุรกิจดังกล�าวทําได�ยาก เนื่องจากขาดการนําเทคโนโลยีมาประยุกต&ใช�ในการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ หากไม�มี
การแก�ไข อาจทําให�ปaญหาดังกล�าวกลายเปUนอุปสรรคต�อการดําเนินธุรกิจของ SME ในระยะยาวได� 

อย�างไรก็ตาม หากมองในแง�โอกาสสําหรับการประกอบธุรกิจ SME ในอนาคต พบว�า แนวโน�มท่ีถือ
เปUนโอกาสของผู�ประกอบการ SME มีดังนี้ 

(1) ภาวะความเป;นเมือง (Urbanization) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในปaจจุบัน ได�มุ�งเน�นการเติบโต

ทางเศรษฐกิจเปUนประเด็นสําคัญ นําไปสู�การขยายตัวของความเปUนเมืองท้ังเมืองหลักและท�องถ่ิน ทําให�เมือง
เหล�านั้นกลายเปUนศูนย&กลางด�านเศรษฐกิจ การค�า และการท�องเท่ียว ดังนั้น หากผู�ประกอบการในพ้ืนท่ี
เหล�านั้นสามารถหากลยุทธ&ในการดําเนินธุรกิจได�อย�างเหมาะสม จะทําให�ธุรกิจ SME ของตนประสบ
ความสําเร็จได�ในระยะยาว  

(2) เศรษฐกิจสีเขียว (Greening Economy) 
จากการท่ีโลกประสบกับภาวะโลกร�อนและภัยธรรมชาติต�าง ๆ ทําให�หลายฝ�ายได�ตระหนักถึง

ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดยอาศัยแนวคิดความเปUนมิตรกับสิ่งแวดล�อม เห็นได�จากการออกข�อบังคับ
หรือกฎหมายต�าง ๆ ในประเด็นดังกล�าวท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง หากผู�ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจท่ี
สอดคล�องกับแนวคิดดังกล�าวได� จะก�อให�เกิดผลกระทบเชิงบวกต�อธุรกิจ กล�าวคือ เปUนการสร�างภาพลักษณ&ท่ีดี
ต�อธุรกิจ และช�วยให�ผู�ประกอบการสามารถลดต�นทุนในการดําเนินธุรกิจได�  

(3) การเข�าสู%สังคมผู�สูงอายุ (Aging Society) 
แม�การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุอาจทําให�ธุรกิจ SME พบกับปaญหาการขาดแคลนแรงงาน อย�างไรก็ตาม 

หากมองเรื่องดังกล�าวเปUนโอกาส โดยผู�ประกอบการอาจหันมาประกอบธุรกิจท่ีสามารถตอบสนอง 
ความต�องการของผู�สูงอายุท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน อาทิเช�น ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ หรือบริการสันทนาการสําหรับ
ผู�สูงอายุ อาจทําให�การดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการประสบความสําเร็จได�  

(4) ระบบขนส%งความเร็วสูงและโลจิสติกส0 (Hi-Speed & Coverage Logistics) 
รัฐบาลของไทยมีนโยบายในการขยายโครงข�ายการขนส�งในภาพรวม โดยเน�นการสร�างระบบขนส�งท่ีมี

ประสิทธิภาพและต�นทุนตํ่า ครอบคลุมธุรกิจต้ังแต�ต�นน้ําถึงปลายน้ํา หากผู�ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาส
ดังกล�าว โดยใช�ประโยชน&จากระบบขนส�งท่ีทันสมัย จะทําให�ผู�ประกอบการสามารถขนส�งหรือกระจายสินค�าได�
ด�วยต�นทุนท่ีลดลง 

(5) วิถีชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Lifestyle) 
ในปaจจุบัน เทคโนโลยีมีการแพร�หลายอย�างรวดเร็ว คนส�วนใหญ�ใช�การสื่อสารผ�านสมาร&ทโฟนและ

แท็บเล็ต สื่อสังคมออนไลน&จึงเปUนช�องทางสําคัญในการประกอบธุรกิจ ทําให�ผู�ประกอบการมีทางเลือกในการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน หากผู�ประกอบการสามารถเรียนรู�และปรับตัวได� การประยุกต&ใช�เทคโนโลยีจะทําให�
ผู�ประกอบการดําเนินธุรกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
 


