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ผลการส ารวจศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 
จากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการ MSME จ านวน 1,002 คน ในช่วงไตรมาส 

ที่ 3 ปี 2565 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

บทสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

1. กรณีของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีค่า
เท่ากับ 0.4678 สรุปได้ว่า MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาในประเทศไทยยังมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอยู่
ในระดับต่ า และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต พบว่า MSME 
ที่เป็นบุคคลธรรมดามีศักยภาพด้านการด าเนินงานของกิจการในระดับปานกลาง แต่มีศักยภาพด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านผลประกอบการของกิจการในระดับต่ า  
ลักษณะดังกล่าวสะท้อนปัญหาด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการที่ยังขาดแคลนและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ที่ยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็น ท าให้ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในภาพรวมของ MSME ที่เป็น
บุคคลธรรมดายังอยู่ในระดับต่ า แม้จะมีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา พบว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเหนือกว่าวิสาหกิจรายย่อยอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5339 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับระดับปานกลาง ในขณะที่
วิสาหกิจรายย่อยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีเพียง 0.4544 ซึ่งถือเป็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า
เท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ยังพบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพเหนือกว่า
วิสาหกิจรายย่อยทุกด้าน กล่าวคือ วิสาหกิจรายย่อยมีศักยภาพในระดับต่ าทุกด้าน แต่วิสาหกิจขนาดย่อมมี
ศักยภาพในระดับต่ าเฉพาะด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ในขณะที่มีศักยภาพระดับปานกลางในด้าน
ปัจจัยพื้นฐานของกิจการ ด้านการด าเนินงานของกิจการ และด้านผลประกอบการของกิจการ  

3. กรณีของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีค่าเท่ากับ 
0.5615 สรุปได้ว่า MSME ที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยยังมีศักยภาพและโอกาสในการเติบในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต พบว่า MSME ที่เป็น 
นิติบุคคลมีศักยภาพด้านการด าเนินงานของกิจการในระดับสูง และมีศักยภาพด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ  
ในระดับปานกลาง แต่มีศักยภาพด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการและด้านผลประกอบการของกิจการ  
ในระดับต่ า ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ท าให้ศักยภาพด้านผลประกอบการยังอยู่ในระดับต่ าและศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโตในภาพรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง แม้จะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางที่เป็นนิติบุคคล พบว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางมีดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในภาพรวมใกล้เคียงกัน 
โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5813 และ 0.5867 ถือว่าทั้งสองกลุ่มมี
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ศักยภาพและโอกาสการเติบโตในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากค่าองค์ประกอบการทั้ง 
4 ด้าน จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพเหนือกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นอย่างมากในด้าน
ปัจจัยพื้นฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านการด าเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ตาม 
พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางกลับมีศักยภาพด้านผลประกอบการของกิจการในระดับต่ า ขณะที่วิสาหกิจขนาด
ย่อมมีศักยภาพด้านดังกล่าวในระดับปานกลาง  

5. ข้อค้นพบกรณี MSME ที่เป็นนิติบุคคลมีประเด็นที่น่าสนใจคือ วิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพ
ด้านผลประกอบการของกิจการในระดับที่ต่ ากว่าวิสาหกิจขนาดย่อม ทั้งที่มีศักยภาพด้านปัจจัยพ้ืนฐานของ
กิจการ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านการด าเนินงานของกิจการเหนือกว่าเป็นอย่างมาก  
ทั้งนี้ สาเหตุที่เป็นไปได้คือ 

a. วิสาหกิจขนาดกลางมีขนาดใหญ่กว่าวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นอย่างมาก ทั้งด้านสินทรัพย์  
การผลิต และการจ้างงาน ท าให้มีความยืดหยุ่นต่ ากว่า จึงปรับตัวได้ช้า ส่งผลให้ 
ผลประกอบการไม่ได้เติบโตทันที แม้สถานการณ์ทางธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น  

b. วิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพในการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
สูงกว่าวิสาหกิจขนาดย่อม จึงท าให้สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนต้นทุนของ
กิจการอย่างครบถ้วน ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน จึงท าให้ก าไรของ
วิสาหกิจขนาดกลางมีค่าต่ ากว่า 

c. วิสาหกิจขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีก าไรสูงกว่า ท าให้ต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมากกว่า จึงมี
แนวโน้มที่จะมีการจัดการก าไรให้มีค่าลดลงเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในทางภาษี 

6. ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดามีศักยภาพด้านผล
ประกอบการของกิจการสูงกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล ทั้งที่วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล 
มีศักยภาพด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านการด าเนินงานของ  
กิจการเหนือกว่าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สาเหตุที่เป็นไปได้คือ 

a. กิจการนิติบุคคลมักมีขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์ การผลิต และการจ้างงานในปริมาณมากกว่า  
ท าให้มีความยืดหยุ่นต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา ท าให้
ปรับตัวได้ช้า ส่งผลให้ผลประกอบการไม่ได้ เติบโตทันที แม้สถานการณ์ทางธุรกิจ 
จะปรับตัวดีขึ้น  

b. กิจการนิติบุคคลมีศักยภาพในการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสูงกว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา จึงสามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนต้นทุน
ของกิจการอย่างครบถ้วน ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน ท าให้ตัวเลขก าไร
ของกิจการนิติบุคคลมีค่าต่ ากว่า 

c. กิจการนิติบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีก าไรมาก ท าให้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ านวนมาก 
จึงมแีนวโน้มที่จะมีการจัดการก าไรให้มีค่าลดลง เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในทางภาษี  
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d. การค านวณดัชนีศักยภาพด้านผลประกอบการเฉพาะกรณีของ MSME ที่เป็นนิติบุคคลมี
ตัวชี้วัดสัดส่วนรายได้อ่ืน ๆ ที่มิได้มาจากการขายสินค้าและให้บริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการ
กระจายความเสี่ยงของกิจการ โดยพบว่ากิจการเกือบทั้งหมดยังไม่มีการสร้างรายได้ 
จากแหล่งอ่ืน ๆ ส่งผลท าให้ดัชนีผลประกอบการของกิจการของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล 
มีค่าต่ ากว่า 

ตารางท่ี 1: ศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

 วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา  
(ดัชนชีุดที่ 1) 

วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล  
(ดัชนชีุดที่ 2) 

ดัชน ี รายย่อย ขนาดย่อม ทั้งหมด ขนาดย่อม ขนาดกลาง ทั้งหมด 
ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของ
กิจการ 

0.4873 0.5714 0.5014 0.6102 0.7986 0.6207 

ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

0.2593 0.3267 0.2707 0.4136 0.4831 0.4021 

ดัชนีการด าเนินงานของ
กิจการ 

0.5056 0.6168 0.5243 0.7252 0.7969 0.6977 

ดัชนีผลประกอบการของ
กิจการ 

0.5655 0.6206 0.5748 0.5760 0.2683 0.5255 

ดัชนีศักยภาพและโอกาส
ในการเติบโต 

0.4544 0.5339 0.4678 0.5813 0.5867 0.5615 

7. หากพิจารณาสัดส่วนของ MSME จ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต จะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงกว่าวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา 
อย่างชัดเจน โดย MSME ที่เป็นนิติบุคคลที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลางขึ้น ไปมี
สัดส่วนร้อยละ 57.58 ในขณะที่ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปาน
กลางข้ึนไปมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20.64 

8. หากพิจารณาตามกลุ่มย่อยของวิสาหกิจ พบว่าขนาดของกิจการและการจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต กล่าวคือ วิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาด
ย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และวิสาหกิจขนาดกลางที่มีศักยภาพและโอกาส
ในการเติบโตในระดับปานกลางขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 16.75 39.88 55.17 และ 75.00 ตามล าดับ ลักษณะ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

a. กิจการที่มีขนาดใหญ่จะมีข้อได้เปรียบในการท าธุรกิจหลายประการ ไม่ว่าการมีความพร้อม
ทางด้านเงินทุน สิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากรทักษะสูง และเครือข่ายพันธมิตร สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ า ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ มีทักษะ
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ในการท าการตลาดและการบริหารจัดการสูง ส่งผลท าให้มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต
สูงตามไปด้วย 

b. กิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูง 
เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลเป็นหนึ่งในกลไกที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการและกิจการต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานหลายประการ ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและความน่าเชื่อถือของกิจการ ตัวอย่างเช่น การจัดท าบัญชีและงบการเงินอย่าง
เป็นมาตรฐานเพ่ือรายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะช่วยให้กิจการรับรู้ผลการด าเนินงาน
ที่แท้จริงของตนเอง ช่วยให้เห็นปัญหาที่แท้จริงของกิจการ น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด   
อีกทั้งยังช่วยในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย นอกจากนี้การเป็นนิติบุคคล  
ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อให้แก่กิจการ ช่วยในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้ง 
ยังช่วยให้เข้าถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย 

ตารางท่ี 2: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา (ดัชนีชุดที่ 1) วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล (ดัชนีชุดที่ 2) 
รายย่อย ขนาดย่อม ทั้งหมด ขนาดย่อม ขนาดกลาง ทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % ราย % ราย % 
ระดับสูงมาก 1 0.12 0 0.00 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ระดับสูง 7 0.87 11 6.75 18 1.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ระดับปานกลาง 127 15.76 54 33.13 181 18.68 16 55.17 3 75.00 19 57.58 

ระดับต่ า 671 83.25 98 60.12 769 79.36 13 44.83 1 25.00 14 42.42 

รวมทั้งหมด 806 100 163 100 969 100 29 100 4 100 33 100 

9. ในการยกระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา มาตรการ
ส่งเสริมที่ส าคัญท่ีสุด 5 อันดับแรกที่ภาครัฐควรเร่งด าเนินการ ได้แก่  

a. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย ที่ส าคัญได้แก่ การท าบัญชีและ
งบประมาณ การวางแผนภาษี การบริหารเงินลงทุน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนโยบายภาครัฐ 

b. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาด ที่ส าคัญได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค 
การวางแผนการตลาด การท าการตลาดดิจิทัล และการสร้าง Online Content 

c. การส่งเสริมการท าการตลาดเชิงรุก ที่ส าคัญได้แก่ การน าเสนอโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
ออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ 

d. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน  ที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การจัดหาเงินทุน การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
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e. การสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ทีส่ าคัญได้แก่ แรงงานที่มีทักษะด้านการตลาดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยการผลิต บริการสนับสนุน พันธมิตรและเครือข่าย และ
งบประมาณสนับสนุน R&D 

10. ในการยกระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล มาตรการส่งเสริม 
ที่ส าคัญที่สุด 5 อันดับแรกที่ภาครัฐควรเร่งด าเนินการ ได้แก่  

a. การส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่สินค้าและบริการหลักของกิจการเพ่ือการ
กระจายความเสี่ยงของกิจการ โดยควรเน้นการบริหารเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางการเงิน
และอสังหาริมทรัพย์ให้มากขึ้น 

b. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย ที่ส าคัญได้แก่ การท าบัญชีและ
งบประมาณ การวางแผนภาษี การบริหารเงินลงทุน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา และนโยบายภาครัฐ 

c. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาด ที่ส าคัญได้แก่ การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค 
การวางแผนการตลาด การท าการตลาดดิจิทัล และการสร้าง Online Content 

d. การส่งเสริมการท าการตลาดเชิงรุก ที่ส าคัญได้แก่ การน าเสนอโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ 
ออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ 

e. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน  ที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การจัดหาเงินทุน การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ตารางท่ี 3: ศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ที่ภาครัฐควรเร่งด าเนินการ 

ที ่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1 ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย การกระจายความเสี่ยงของกิจการ  
2 ความรู้และทักษะด้านการตลาด ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 
3 การท าการตลาดเชิงรุก ความรู้และทักษะด้านการตลาด 
4 ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน การท าการตลาดเชิงรุก 
5 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 

 

1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 

 จากการส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 65.57 
ในขณะที่มีเพศชายเพียงร้อยละ 34.43 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
39.62 ตามด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา/ปวส. ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 23.55 
และ 23.35 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาภาคการผลิต พบว่ากิจการส่วนใหญ่อยู่ในภาคการบริการ เท่ากับร้อยละ 
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41.82 ตามด้วยภาคการค้าส่งค้าปลีก เท่ากับร้อยละ 36.53 ในขณะที่มีกิจการในภาคการผลิตและภาคการ
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพียงร้อยละ 17.66 และ 3.99 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ากิจการกว่าร้อยละ 
96.71 มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา ในขณะที่มีกิจการที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพียงร้อยละ 3.29 โดยแบ่งเป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและบริษัทจ ากัดเท่ากับร้อยละ 2.30 และ 1.00 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาตามขนาดของ
กิจการ พบว่ากิจการส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.24 และที่เหลือเป็นวิสาหกิจ
ขนาดย่อมเท่ากับร้อยละ 18.36 และวิสาหกิจขนาดกลางเท่ากับร้อยละ 0.40 

ตารางท่ี 1: สถิติเบื้องต้นของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
เพศ ชาย 34.43 

หญิง 65.57 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 12.18 

มัธยมศึกษา / ปวช. 39.62 
อนุปริญญา / ปวส. 23.35 
ปริญญาตรี 23.55 
ปริญญาโท 1.30 
ปริญญาเอก 0.00 

ภาคการผลิต การค้าส่งค้าปลีก 36.53 
การบริการ 41.82 
การผลิต 17.66 
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 3.99 

รูปแบบกิจการ บุคคลธรรมดา 92.71 
วิสาหกิจชุมชน 2.10 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 1.90 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2.30 
บริษัทจ ากัด 1.00 

ประเภทของธุรกิจ บุคคลธรรมดา 96.71 
นิติบุคล 3.29 

ขนาดของวิสาหกิจ วิสาหกิจรายย่อย 81.24 
วิสาหกิจขนาดย่อม 18.36 
วิสาหกิจขนาดกลาง 0.40 

รวมท้ังหมด 100.00 

 จากการส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.70 ปี และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 42 ปี โดย
ผู้ประกอบการที่มีอายุมากที่สุดมีอายุถึง 82 ปี ส าหรับอายุของกิจการ พบว่ากิจการมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 8.49 ปี 
และมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 8 ปี โดยกิจการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดมีอายุเท่ากับ 50 ปี  
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ตารางท่ี 2: สถิติอายุของผู้ประกอบการและอายุของกิจการ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

อายุของผู้ประกอบการ (ปี) 42.70 42.00 10.20 82.00 20.00 
อายุของกิจการ (ปี) 9.81 8.00 8.02 50.00 1.00 

 

2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการส ารวจข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของกิจการกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากิจการส่วนใหญ่ไม่มีเงินกู้
นอกระบบแต่อย่างใด โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 92.12 และมีเพียงร้อยละ 7.88 ที่มีการกู้เงินนอกระบบ 
สะท้อนให้เห็นว่ากิจการเกือบทั้งหมดมีสภาพคล่องที่ดีและ/หรือสามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้ ท าให้ไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งถือเป็นสัญญาณท่ีดีของ MSME ในประเทศไทย 

ตารางท่ี 3: สถิติของกิจการที่มีเงินกู้นอกระบบ 

ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
การมีเงินกู้นอกระบบ ไม่มีเงินกู้นอกระบบ 92.12 

มีเงินกู้นอกระบบ 7.88 
รวมท้ังหมด 100.00 

 จากการส ารวจพบว่ากิจการกลุ่มตัวอย่างมีเงินทุนส ารองเพียงพอที่จะด าเนินกิจการได้โดยเฉลี่ย 70.41 
วัน หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นและท าให้กิจการไม่มีรายรับเข้ามาตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
จากค่ามัธยฐานจะพบว่า กิจการส่วนใหญ่มีเงินทุนเพียงพอที่จะด าเนินกิจการได้เพียง 30 วัน หรือ 1 เดือน
เท่านั้น สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของ MSME ไทยในด้านการมีเงินทุนส ารองที่เพียงพอได้อย่างชัดเจน 

ตารางท่ี 4: สถิติเงินทุนส ารองของกิจการ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

ทุนส ารองของกิจการ (วัน) 70.41 30.00 94.83 720.00 0.00 

 ในด้านความพร้อมของปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น พบว่ากิจการส่วนใหญ่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พันธมิตรและเครือข่าย  
ที่พร้อมสนับสนุนการท าธุรกิจ และงบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง โดยมีกิจการ 
ที่รายงานว่ายังขาดปัจจัยข้างต้นมากถึงร้อยละ 61.68 65.97 59.58  และ 67.27 ตามล าดับ ในขณะที่มีความ
พร้อมปานกลางในด้านวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่จ าเป็นและด้านบริการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
กับการท าธุรกิจ กล่าวคือ กิจการส่วนใหญ่มีปัจจัยทั้งสองประการข้างต้นแต่ยังไม่เพียงพอ โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 
ร้อยละ 54.69 และ 47.50 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5: ร้อยละของกิจการจ าแนกตามระดับความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น 
ปัจจัย ไม่มีเลย มีแต่ไม่เพียงพอ มีพร้อม 

1) บุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล 61.68 33.13 5.19 
2) บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  65.97 28.34 5.69 
3) วัตถุดิบและปัจจยัการผลติต่าง ๆ ที่จ าเปน็ 32.44 54.69 12.87 
4) บริการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเปน็กับการท าธุรกิจ 45.71 47.50 6.79 
5) พันธมิตรและเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนการท าธุรกิจ 59.58 33.43 6.99 
6) งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์ 67.27 27.84 4.89 

 

3 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 

 ทักษะด้านการเงินและกฎหมายถือเป็นปัญญาส าคัญของผู้ประกอบการ MSME ไทย โดยพบว่าส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารและวางแผนภาษีอากร การบริหารเงินลงทุน เช่น หลักทรัพย์  
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับกิจการ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 56.89 65.17 54.99 61.58 และ 
45.31 ตามล าดับ ในขณะที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงินและการจัดท ารายงาน
และยื่นแบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพียงแค่ระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้าง แต่ต้องขอ
ค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 55.49 และ 44.21 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 6: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย  
ประเด็น ไม่มีความรู ้ ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

1)  การจัดท าบัญชแีละงบการเงิน 22.36 55.49 20.06 1.90 0.20 
2)  การจัดท ารายงานและยื่นแบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการ 
40.02 44.21 14.07 1.70 0.00 

3)  การบริหารและวางแผนภาษอีากร 56.89 30.04 11.28 1.70 0.10 
4)  การบริหารเงินลงทุน เช่น หลักทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ 
65.17 25.35 8.18 1.30 0.00 

5)  กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ 54.99 28.64 13.87 2.50 0.00 
6)  กฎหมายเกีย่วกับทรัพย์สินทางปัญญา 61.58 26.45 9.78 2.20 0.00 
7)  นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกบักิจการ 45.31 34.83 16.97 2.89 0.00 

หมายเหตุ: 
ไม่มีความรู ้หมายถึง ไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้นเลย 

ต้องปรับปรุง หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้าง แต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ 
พอใช้ หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง 
ดี หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถถ่ายทอด และ/หรือให้ค าแนะน าคนอื่นได้อย่างถูกต้อง 
ดีเยี่ยม หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถน าความรู้นั้นไปต่อยอด หรือบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นได้ 
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 ความรู้และทักษะด้านการตลาดเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนส าคัญของผู้ประกอบการ MSME ไทย โดยจาก
การส ารวจพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
การท าการตลาดดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย และการสร้าง Online Content เพ่ือการท า
การตลาดดิจิทัล โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 43.71 43.31 และ 56.89 ตามล าดับ ในขณะที่ส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค การรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัลและช่องทางสมัยใหม่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง กล่าวคือ มีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้าง แต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ โดย
มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 41.42 และ 46.91 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 7: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับความรู้และทักษะด้านการตลาด 

ประเด็น 
ไม่มี

ความรู้ 

ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีเย่ียม 

1)  การวิเคราะห์ตลาดและผู้บรโิภค 38.12 41.42 16.97 3.09 0.40 
2)  การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย 43.71 32.53 20.16 2.89 0.70 
3)  การท าการตลาดดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์และ

โซเชียลมีเดยี 
43.31 32.73 18.66 4.89 0.40 

4)  การสร้าง Online Content เพื่อการท า
การตลาดดจิิทัล 

56.89 26.35 12.57 3.69 0.50 

5)  การรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัลและช่องทาง
สมัยใหม ่

8.98 46.91 34.83 7.58 1.70 

 จากการส ารวจระดับความรู้และทักษะด้านการด าเนินงานของผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ การจัดหาเงินทุนและการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการในระดับที่ต้องปรับปรุง นั่นคือ มีความรู้ ในระดับที่สามารถ
ด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้าง แต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 48.70 46.05 และ 
42.12 ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50.60 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารกิจการ 

ตารางท่ี 8: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 
ประเด็น ไม่มีความรู ้ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

1)  การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ 20.86 48.70 24.65 5.29 0.50 

2)  การจัดหาเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 34.07 46.05 15.98 3.70 0.20 

3)  มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบรกิาร 25.15 42.12 25.25 7.09 0.40 

4)  การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารกิจการ 

50.60 29.74 16.57 2.69 0.40 
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 จากการส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พบว่า
ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการรับมือกระแสความนิยมซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคมากที่สุด โดยมี
ผู้ประกอบการที่ค่อนข้างพร้อมระดับถึงพร้อมมากในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวถึงร้อยละ 53.69 ตามมา
ด้วยความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ ประกอบการร้อยละ 
51.69 ค่อนข้างพร้อมถึงระดับพร้อมมากในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่
ผู้ประกอบการไม่พร้อมรับมือมากที่สุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจและการถูกทดแทนแรงงานโดยเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผู้ประกอบการที่ค่อนข้าง
พร้อมถึงระดับพร้อมมากในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวเพียงร้อยละ 36.62 และ 37.92 ตามล าดับ ส าหรับ
สถานการณ์อ่ืน ๆ ได้แก่โรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ลูกค้าต่างชาติที่ลดลงอย่างมาก ก าลังซื้อของ
ผู้บริโภคในประเทศลดลงความผันผวนของค่าเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่สูงขึ้น และ
การย้ายออกจากประเทศไทยของกิจการต่างชาติ พบว่ามีผู้ประกอบการที่ค่อนข้างพร้อมถึงระดับพร้อมมากใน
การรับมือสถานการณ์ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 46.01 49.80 46.81 44.81 42.81 และ 42.21 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 9: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับของความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมเลย ไม่พร้อม 
ค่อนข้าง
พร้อม 

พร้อม พร้อมมาก 

1)  โรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 14.97 39.02 24.65 15.57 5.79 
2)  ลูกค้าต่างชาติทีล่ดลงอย่างมาก 14.47 35.73 30.64 14.57 4.59 
3)  ก าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศลดลง 16.27 36.93 26.65 15.77 4.39 
4)  กระแสความนิยมซื้อของออนไลนข์องผู้บริโภค 15.17 31.14 29.04 15.57 9.08 
5)  ความผันผวนของค่าเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง 16.57 38.62 30.54 10.48 3.79 
6)  การเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 13.17 35.13 34.03 13.27 4.39 
7)  การถูกทดแทนแรงงานโดยเครื่องจักรและ

ปัญญาประดิษฐ ์
18.66 43.41 23.65 10.68 3.59 

8)  ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่สูงขึ้น 18.56 38.62 28.64 10.98 3.19 
9)  การย้ายออกจากประเทศไทยของกิจการต่างชาติ 19.96 37.82 28.94 9.58 3.69 
10)  การเปลีย่นแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ 

23.55 39.82 25.35 8.38 2.89 

 จากการส ารวจท าให้ได้พบปัญหาในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการ MSME โดยพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 37.43 รายงานว่าไม่เคยรับรู้หรือ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐแต่อย่างใด และร้อยละ 32.14 รายงานว่าสามารถ เข้าถึงหรือ
รับรู้ข่าวสารได้น้อยมาก ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 12.81 ที่สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ได้โดยตลอด 
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ตารางท่ี 10: สถิติการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการ 
ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 

การรับรู้ข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ 

สามารถเข้าถึง/รับรู้ ได้โดยตลอด 12.18 
สามารถเข้าถึง/รับรู้ ได้บ้าง เป็นครั้งคราว 18.26 
สามารถเข้าถึง/รับรู้ ได้น้อยมาก     32.14 
ไม่เคยเข้าถึง/รับรู้ 37.43 

รวมท้ังหมด 100.00 

 

4 ข้อมูลการด าเนินงานของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

ในด้านรูปแบบการจัดท าบัญชีและงบการเงิน จากการส ารวจพบว่ากิจการส่วนใหญ่มีการจดบันทึก
รายการซื้อ-ขาย แต่ไม่อยู่ในรูปแบบบัญชี เท่ากับร้อยละ 33.83 และมีกิจการที่มีการท าบัญชีเฉพาะรับ-จ่าย 
เพ่ือให้ทราบยอดขายและก าไร-ขาดทุน เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 26.35 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่
น่าเป็นกังวลคือ กิจการที่มีการจัดท าบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี และจัดท าโดยนักบัญชีหรือมีการจัดท าบัญชี แต่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยท าตามความเข้าใจและความต้องการใช้งาน มีสัดส่วนรวมกันเพียง 14.47 
ในขณะที่กิจการที่ไม่มีการจดรายการอย่างเป็นกิจลักษณะกลับมีสัดส่วนถึงร้อยละ 25.35 

ในด้านการท าการตลาดเชิงรุก พบว่ากิจการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาด
มากนัก เห็นได้จากการที่มีกิจการร้อยละ 53.39 และ 52.40 ไม่มีการจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ใหม่ ๆ และไม่มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีกิจการไม่ถึงร้อยละ 20 ที่มีการ
จัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใหม่ ๆ และมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 14.57 และ 14.27) ในด้านการท าธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่ากิจการ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.69 ยังไม่มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/โซเชียลมีเดีย โดยมี
เพียงร้อยละ 44.31 ที่มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/โซเชียลมีเดีย และกิจการ
ส่วนเกือบทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 94.01 รับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์และระบบโมบาย 

ตารางท่ี 11: สถิติการด าเนินงานของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
การจัดท าบัญชีและงบ
การเงิน 

มีการจัดท าบญัชี ตามมาตรฐานบญัชี / จัดท าโดยนักบัญชี 4.59 
มีการจัดท าบัญชี แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี / ท าตาม
ความเข้าใจและความต้องการใช้งาน 

9.88 

มีการท าบัญชีเฉพาะรับ-จ่าย เพื่อให้ทราบยอดขายและก าไร-
ขาดทุน เป็นหลัก 

26.35 

มีการจดบันทึกซื้อ-ขาย แต่ไม่อยู่ในรูปแบบบัญช ี 33.83 
ไม่มีการจดรายการอย่างเป็นกิจลักษณะ 25.35 
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ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
ความถี่ในการจัด 
โปรโมช่ันหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมการขายใหม่ 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน   5.19 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส  9.38 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อครึ่งป ี 13.37 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี 18.66 
ไม่มีเลย 53.39 

ความถี่ในการน าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน   4.79 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส  9.48 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อครึ่งป ี 12.87 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี 20.46 
ไม่มีเลย 52.40 

การมี ช่องทางให้ลูกค้า
ติดตามผ่านออนไลน์/ 

มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/
โซเชียลมีเดีย 

44.31 

โซเชียลมีเดีย ไม่มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/
โซเชียลมีเดีย 

55.69 

การรับช าระเงินผ่าน รับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์/โมบาย 94.01 
ระบบออนไลน์ ไม่รับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์/โมบาย 5.99 

รวมท้ังหมด 100.00 

จากการส ารวจสถิติเกี่ยวกับสัดส่วนลูกค้าประจ า พบว่า MSME ที่เป็นบุคคลธรรมและนิติบุคคลมี
สถานการณ์คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดามีสัดส่วนลูกค้าประจ าโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
54.40 ในขณะที่วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีสัดส่วนลูกค้าประจ าโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 55.48 ท าให้ในภาพรวม  
MSME กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนลูกค้าประจ าโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 54.44 

ตารางท่ี 12: สถิติสัดส่วนลูกค้าประจ า (ร้อยละ) ของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา 54.40 60.00 23.13 100.00 5.00 
วิสาหกิจที่เป็นนติิบุคคล 55.48 60.00 23.03 90.00 0.00 
วิสาหกิจทั้งหมด 54.44 60.00 23.11 100.00 0.00 

 

5 ข้อมูลผลประกอบการของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

จากการส ารวจผลประกอบการของกิจการกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากิจการ MSME ในภาพรวมมีรายได้
เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 1,531,542.94 บาท สูงกว่ารายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ.  2563 ซึ่งเท่ากับ 
1,428,944.81 บาท เพียงเล็กน้อย อันเป็นผลมาจากการที่สถานการณ์ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2564 ที่ดีขึ้น
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เพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ท าให้กิจการยังมีอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น การด าเนินมาตรการ Social 
Distancing การบังคับตรวจ ATK ก่อนใช้บริการ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราก าไรสุทธิในปี พ.ศ. 2563 และ 
2564 ยังมีค่าใกล้เคียงกัน เท่ากับร้อยละ 34.85 และ 34.96 ตามล าดับ ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันในไตรมาส
ที่ 3 ปี 2565 พบว่ากิจการกลุ่มตัวอย่างมีอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 33.67 ในขณะที่ส่วนใหญ่ยัง ไม่มี
รายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่สินค้าและบริการหลักของกิจการ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนรายได้อ่ืน ๆ มีค่า
เพียงร้อยละ 1.38 เท่านั้น 

กรณีของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา พบว่ารายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 
เล็กน้อยเช่นเดียวกัน โดยเพ่ิมขึ้นจาก 922,843.65 บาทในปี พ.ศ. 2563 เป็น 1,068,062.33 บาทในปี พ.ศ.
2564 แต่ยังคงมีอัตราก าไรสุทธิโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน นั่นคือ ร้อยละ 35.02 (2563) และ 35.11 (2564) 
ตามล าดับ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อัตราก าไรสุทธิโดยเฉลี่ยของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาลดลงเหลือ 
ร้อยละ 33.82 ในขณะที่กิจการเกือบทั้งหมดยังไม่สามารถสร้างรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่รายได้จากสินค้า
และบริการหลักของกิจการแต่อย่างใด โดยมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนรายได้อ่ืน  ๆ เท่ากับ 1.29 ส าหรับ MSME  
ที่ เป็นนิติบุคคล พบว่ารายได้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยจาก 16 ,274 ,578.82 บาท ในปี พ.ศ.2563 เหลือ 
15,141,018.91 บาท ในปี พ.ศ. 2564 แต่อัตราก าไรสุทธิโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 30.70 ในปี 
พ.ศ.2564 จากร้อยละ 29.85 ในปี พ.ศ. 2564 แต่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อัตราก าไรสุทธิโดยเฉลี่ยของ 
MSME ที่เป็นนิติบุคคลได้ลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 29.18 อย่างไรก็ตาม พบว่ากิจการเกือบทั้งหมดยังไม่
สามารถสร้างรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่รายได้จากสินค้าและบริการหลักของกิจการ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของ
สัดส่วนรายได้อ่ืน ๆ มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.94 

ตารางท่ี 13: สถิติรายได้และอัตราก าไรสุทธิของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา 
รายได้กิจการปี 2563 (บาท) 922,843.65 600,000.00 1,444,261.61 28,800,000.00 0.00 
รายได้กิจการปี 2564 (บาท) 1,068,062.33 700,000.00 1,834,808.07 43,000,000.00 9,000.00 
อัตราก าไรสุทธิปี 2563 (%) 35.02 30.00 14.64 98.00 0.00 
อัตราก าไรสุทธิปี 2564 (%) 35.11 30.00 14.33 98.00 0.00 
อัตราก าไรสุทธิ  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (%) 

33.82 30.00 15.26 98.00 0.00 

สัดส่วนรายได้อื่น ๆ  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (%) 

1.29 0.00 7.64 97.00 0.00 

วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล 
รายได้กิจการปี 2563 (บาท) 16,274,578.82 2,800,000.00 31,697,411.86 123,438,686.00 180,000.00 
รายได้กิจการปี 2564 (บาท) 15,141,018.91 2,602,000.00 29,126,037.94 115,504,645.00 150,000.00 
อัตราก าไรสุทธิปี 2563 (%) 29.85 30.00 18.95 70.00 -12.00 
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ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

อัตราก าไรสุทธิปี 2564 (%) 30.70 32.00 18.60 70.00 -4.00 
อัตราก าไรสุทธิ  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (%) 

29.18 30.00 16.06 60.00 -3.00 

สัดส่วนรายได้อื่น ๆ  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (%) 

3.94 0.00 17.18 98.00 0.00 

วิสาหกิจทั้งหมด 
รายได้กิจการปี 2563 (บาท) 1,428,944.81 600,000.00 6,456,812.50 123,438,686.00 40,000.00 
รายได้กิจการปี 2564 (บาท) 1,531,542.94 700,000.00 6,057,134.76 115,504,645.00 9,000.00 
อัตราก าไรสุทธิปี 2563 (%) 34.85 30.00 14.79 98.00 -12.00 
อัตราก าไรสุทธิปี 2564 (%) 34.96 30.00 14.50 98.00 -4.00 
อัตราก าไรสุทธิ  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (%) 

33.67 30.00 15.30 98.00 -3.00 

สัดส่วนรายได้อื่น ๆ  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (%) 

1.38 0.00 8.13 98.00 0.00 

 จากการส ารวจสถานการณ์ของการเติบโตของก าไรในช่วง 2 ปี (8 ไตรมาส) ที่ผ่านมาพบว่า กิจการ
ส่วนใหญ่มีการเติบโตของก าไรไม่แน่นอน โดยเพ่ิมขึ้นในบางไตรมาสและลดลงในบางไตรมาส มีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 64.67 ในขณะที่กิจการที่มีก าไรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสและมีก าไรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
บางไตรมาส แต่ไม่เคยลดลง มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.79 และ 13.97 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ากิจการ
ส่วนใหญ่มีก าไรไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 หรือไตรมาสที่ 3 ปี 2564 โดยมี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57.09 และ 53.59 ตามล าดับ ในด้านสภาพคล่องพบว่ากิจการส่วนใหญ่ เท่ากับร้อยละ 
64.64 มีสภาพคล่องปานกลาง อีกทั้งยังพบว่ากิจการส่วนใหญ่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ แต่มีความยาก  
ล าบากมากขึ้น เท่ากับร้อยละ 49.00 และร้อยละ 43.42 สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติโดยไม่มีปัญหาใด 
ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 7.58 ที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามปกติ 

ตารางท่ี 14: สถิติผลประกอบการของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 

การเติบโตของก าไร 
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 5.79 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางไตรมาส แต่ไมเ่คยลดลง 13.97 
ไม่แน่นอน บางไตรมาสเพิ่มขึ้น บางไตรมาสลดลง    64.67 
ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 15.57 

การเปลี่ยนแปลงก าไร 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
ผ่านมา 

เพิ่มขึ้น   23.95 
ไม่เปลี่ยนแปลง  57.09 
ลดลง 18.96 
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ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
การเปลี่ยนแปลงก าไร 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 
เดียวกันในปีท่ีผ่านมา 

เพิ่มขึ้น   25.65 
ไม่เปลี่ยนแปลง  53.59 
ลดลง 20.76 

สภาพคล่อง 
ในไตรมาสที่ผ่านมา 

ด ี 17.98 
ปานกลาง 64.64 
ไม่ดี 17.38 

ความสามารถในการ 
ช าระหนี้ 

ช าระไดต้ามปกติโดยไม่มีปัญหาใด ๆ  43.42 
ช าระไดต้ามปกติ แต่มีความยากล าบากมากขึ้น  49.00 
ไม่สามารถช าระได้ตามปกติ 7.58 

รวมท้ังหมด 100.00 

 ในด้านมุมมองต่ออนาคตของกิจการ เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปัจจุบัน พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจกับผลการด าเนินงาน โดยเชื่อว่ากิจการจะด าเนินต่อไปได้หากไม่มีปัจจัย
ลบเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 45.21 ในขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 27.45 ที่ไม่พึงพอใจกับผลการด าเนินงาน
ปัจจุบันของกิจการ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการและอนาคตของกิจการ 

ตารางท่ี 15: ร้อยละของผู้ประกอบการตามมุมมองที่มีต่ออนาคตของกิจการ 

ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
มุมมองต่อผลการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน 

ไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยมีความกังวลเป็นอย่างมากกับผล
ประกอบการและอนาคตของกิจการ 

13.87 

ไม่พึงพอใจ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการและ
อนาคตของกิจการ 

27.45 

ค่อนข้างพอใจ โดยเช่ือว่ากิจการจะด าเนินต่อไปได้หากไม่มี
ปัจจัยลบเพิ่มเติม 

45.21 

พึงพอใจ โดยเช่ือมั่นว่ากิจการจะด าเนินต่อไปได้เป็นอย่างดีใน
ระยะยาว 

10.98 

พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเช่ือมั่นว่ากิจการสามารถจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

2.50 

รวมท้ังหมด 100.00 

 

6 ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME 

จากการค านวณดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทั้ง 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นตัวชี้วัดส าหรับ 
MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา และชุดที่ 2 เป็นตัวชี้วัดส าหรับ MSME ที่เป็นนิติบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ดัชนีชุดที่ 1: MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 จากการค านวณดัชนีปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดัชนีการ
ด าเนินงานของกิจการ ดัชนีผลประกอบการของกิจการ และดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ของ 
MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5014 
2. ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.2707 
3. ดัชนีการด าเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5243 
4. ดัชนีผลประกอบการของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5748 
5. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4678 
6. ค่าดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติสะท้อนว่า ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดามีปัญหาทางด้าน

คุณลักษณะของผู้ประกอบการมากที่สุด และมีความพร้อมทางด้านผลประกอบการของกิจการ
มากที่สุด 

7. ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดามีศักยภาพด้านผลประกอบการของกิจการในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่มีศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ และด้านการด าเนินงานของกิจการในระดับต่ า 

8. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสะท้อนว่า ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาส่วน
ใหญ่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ าเท่านั้น 

 

ตารางท่ี 16: สถิติดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ดัชน ี ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.5014 0.4889 0.1637 1.0000 0.0000 
ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

0.2707 0.2517 0.1412 0.7905 0.0071 

ดัชนีการด าเนินงานของกิจการ 0.5243 0.5000 0.1722 0.9375 0.0625 
ดัชนีผลประกอบการของกิจการ 0.5748 0.5753 0.1643 1.0000 0.0000 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโต 

0.4678 0.4615 0.1083 0.8015 0.1080 

 จากการจัดกลุ่ม MSME ที่เป็นบุคคลธรรมตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตตามเกณฑ์ของ 
HDI พบว่า MSME ส่วนใหญ่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า โดยมีสัดส่วนร้อยละ 79.36 และมี
กิจการร้อยละ 18.68 และร้อยละ 1.86 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลางและระดับสูง 
ตามล าดับ ในขณะที่มีกิจการเพียงร้อยละ 0.10 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูงมาก 
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ตารางท่ี 17: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 
ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

จ านวน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน 

ระดับสูงมาก 1 0.10 0.800 ขึ้นไป 
ระดับสูง 18 1.86 0.700 – 0.799 
ระดับปานกลาง 181 18.68 0.550 – 0.699 
ระดับต่ า 769 79.36 ต่ ากว่า 0.550 
รวมท้ังหมด 969 100.00  

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา พบว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเหนือกว่าวิสาหกิจรายย่อยในทุกมิติ กล่าวคือ วิสาหกิจ
ขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5339 ในขณะที่วิส าหกิจรายย่อยมี
ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเพียง 0.4544 อีกทั้งวิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนี
ย่อยทั้ง 4 ด้านสูงกว่าวิสาหกิจรายย่อยอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการและด้านการด าเนินงานของกิจการในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนี
ปัจจัยพื้นฐานของกิจการและดัชนีการด าเนินงานของกิจการเท่ากับ 0.5714 และ 0.6168 ตามล าดับในขณะที่
วิสาหกิจรายย่อยมีศักยภาพทั้ง 2 ด้านดังกล่าวในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีเท่ากับ 0.4873 และ 0.5056 
ตามล าดับ  

แม้จะพบว่าทั้งวิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อยล้วนมีศักยภาพด้านผลประกอบการของกิจการใน
ระดับปานกลาง แต่ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลประกอบการของกิจการก็แตกต่างกันเป็นอย่างมาก นั่นคือ ค่าเฉลี่ย
ดัชนีผลประกอบการของกิจการของวิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเท่ากับ 0.6206 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของวิสาหกิจราย
ย่อยมีค่าเพียง 0.5655 ส าหรับด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ แม้ทั้งวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาด
ย่อมจะมีศักยภาพอยู่ในระดับต่ าไม่แตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยของดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเท่ากับ 0.3267 ในขณะที่วิสาหกิจรายย่อยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีดังกล่าวเพียง 0.2593 

ตารางท่ี 18: การเปรียบเทียบดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา 
ดัชน ี วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.4873 0.3200 0.5714 0.2390 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 0.2593 0.1968 0.3267 0.1633 
ดัชนีการด าเนินงานของกิจการ 0.5056 0.3383 0.6168 0.2516 
ดัชนีผลประกอบการของกิจการ 0.5655 0.3329 0.6206 0.2693 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.4544 0.2822 0.5339 0.2038 
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 เมื่อพิจารณาตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตตามเกณฑ์ของ HDI พบว่าวิสาหกิจรายย่อย
เกือบทั้งหมด จ านวน 671 ราย จาก 806 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.25 มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตใน
ระดับต่ า โดยมีเพียง 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.76 และ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.87 ที่มีศักยภาพและโอกาส
ในการเติบโตในระดับปานกลางและระดับสูงตามล าดับ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจรายย่อยจ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.12 มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูงมาก ในกรณีของวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคล
ธรรมดา พบว่ามีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเหนือกว่าวิสาหกิจรายย่อยอย่างชัดเจน โดยพบว่าวิสาหกิจ
เพียงจ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.12 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า และมีวิสาหกิจ
จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.13 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง อีกทั้งยังมี
วิสาหกิจจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.75 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูง 

ตารางท่ี 19: การเปรียบเทียบร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูงมาก 1 0.12 0 0.00 
ระดับสูง 7 0.87 11 6.75 
ระดับปานกลาง 127 15.76 54 33.13 
ระดับต่ า 671 83.25 98 60.12 
รวมท้ังหมด 806 100.00 163 100.00 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ระดับการศึกษามีผลกระทบในเชิงบวกต่อระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างชัดเจน โดยจะเห็นว่า
กิจการที่ผู้ประกอบการมีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูง
ที่สุดเท่ากับ 0.5403 ตามด้วยกิจการที่ผู้ประกอบการมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5062 0.4699 
และ 0.4558 ตามล าดับ ส าหรับกิจการที่ผู้ประกอบการมีการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเพียง 0.4280 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ 
พบว่า MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดามีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตต่ าที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 
0.4628 ในขณะที่วิสาหกิจที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและห้างหุ้นส่วนสามัญมีค่า เฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาส
ในการเติบโตสูงกว่าบุคคลธรรมอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าเท่ากับ 0.5592 และ 0.6126 ตามล าดับ 

 จากการพิจารณาเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามภาคการผลิต พบว่า
ภาคการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5106 ตามด้วยกิจการในภาคการผลิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.4823 โดยมีค่าสูงกว่ากิจการในภาคการค้าส่งค้าปลีกและภาคการบริการ  
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อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กิจการในภาคการค้าส่งค้าปลีกและภาคการบริการมีค่าเฉลี่ยดัชนีศักยภาพและโอกาสในการ 
เติบโตเพียง 0.4558 และ 0.4686 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 20: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามปัจจัยที่ส าคัญ 
ปัจจัย กลุ่มย่อย ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 0.4280 
มัธยมศึกษา / ปวช. 0.4558 
อนุปริญญา / ปวส. 0.4699 
ปริญญาตร ี 0.5062 
ปริญญาโท 0.5403 
ปริญญาเอก N/A 

รูปแบบของกิจการ บุคคลธรรมดา 0.4628 
วิสาหกิจชุมชน 0.5592 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 0.6126 

ภาคการผลิต การค้าส่งค้าปลีก 0.4558 
การบริการ 0.4686 
การผลิต 0.4823 
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 0.5106 

ภาพรวมของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา 0.4738 

 

ดัชนีชุดที่ 2: MSME ที่เป็นนิติบุคคล 

 จากการค านวณดัชนีปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดัชนีการ
ด าเนินงานของกิจการ ดัชนีผลประกอบการของกิจการ และดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ของ 
MSME ที่เป็นนิติบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6207 
2. ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4021 
3. ดัชนีการด าเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6977 
4. ดัชนีผลประกอบการของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5255 
5. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5615 
6. ค่าดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติสะท้อนว่า ผู้ประกอบการ MSME ที่ เป็นนิติบุคคลมีปัญหาทางด้าน

คุณลักษณะของผู้ประกอบการมากที่สุด และมีความพร้อมทางด้านการด าเนินงานของกิจการมาก
ที่สุด 
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7. ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพด้านการด าเนินงานของกิจการในระดับปาน
กลาง ในขณะที่มีศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ และด้านผลประกอบการของกิจการ ในระดับต่ า 

8. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสะท้อนว่า ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่
มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง 

ตารางท่ี 21: สถิติดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล 

ดัชน ี ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.6207 0.6389 0.1650 0.9444 0.2778 
ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

0.4021 0.4045 0.1565 0.6875 0.0939 

ดัชนีการด าเนินงานของกิจการ 0.6977 0.7500 0.1624 0.9375 0.2500 
ดัชนีผลประกอบการของกิจการ 0.5255 0.5056 0.2192 1.0000 0.1500 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโต 

0.5615 0.5690 0.0954 0.6948 0.3203 

 จากการจัดกลุ่มกิจการ MSME ที่เป็นนิติบุคคลตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตตามเกณฑ์
ของ HDI พบว่า แม้จะไม่พบว่ามีกิจการที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูงและสูงมาก แต่ก็พบว่า
มีกิจการเพียง 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.42 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า และมีกิจการ 19 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.58 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง ซึ่งถือเป็นจุดที่เหนือกว่า 
MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด 

ตารางท่ี 22: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 
ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

จ านวน ร้อยละ เกณฑ์คะแนน 

ระดับสูงมาก 0 0.00 0.800 ขึ้นไป 
ระดับสูง 0 0.00 0.700 – 0.799 
ระดับปานกลาง 19 57.58 0.550 – 0.699 
ระดับต่ า 14 42.42 ต่ ากว่า 0.550 
รวมท้ังหมด 33 100.00  

 เมื่อจ าแนกผู้ประกอบการออกเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลาง พบว่าวิสาหกิจทั้งสอง
ขนาดมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตใกล้เคียงกัน ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยวิสาหกิจขนาดกลางมี
ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5867 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของ
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5813 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาองค์ประกอบย่อยของดัชนี
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ศักยภาพและโอกาสในการเติบโต จะพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางเหนือกว่าวิสาหกิจขนาดย่อมในเกือบทุกมิติ 
กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการและด้านการด าเนินงานของกิจการใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการและดัชนีการด าเนินงานของกิจการเท่ากับ 0.7986 
และ 0.7969 ตามล าดับ ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนีทั้งสองเพียง 0.6102 และ 0.7252 
ถือว่าอยู่ในระดับสูงและปานกลาง ตามล าดับ 

 ส าหรับด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของดัชนี
คุณลักษณะของผู้ประกอบการสูงกว่า เท่ากับ 0.4831 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยในด้านนี้เท่ากับ 
0.4136 ทั้งนี้ พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้วิสาหกิจทั้งสองขนาดมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในภาพรวม
ใกล้เคียงกันมาจากการที่ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลประกอบการของกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางมีค่าเพียง 
0.2683 ถือว่ามีศักยภาพในระดับต่ า ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพด้านผลประกอบการของกิจการ  
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีเท่ากับ 0.5760 

ตารางท่ี 23: การเปรียบเทียบดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล 
ดัชน ี วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.6102 0.2365 0.7986 0.2380 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 0.4136 0.1633 0.4831 0.1658 
ดัชนีการด าเนินงานของกิจการ 0.7252 0.2516 0.7969 0.2532 
ดัชนีผลประกอบการของกิจการ 0.5760 0.2218 0.2683 0.2180 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.5813 0.1928 0.5867 0.1919 

 เมื่อพิจารณาตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตตามเกณฑ์ของ Human Development 
Index (HDI) พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมจ านวน 13 ราย จากทั้งหมด 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.83 มีศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า และมีจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.17 ที่มีศักยภาพและโอกาสใน
การเติบโตในระดับปานกลาง ในกรณีของวิสาหกิจขนาดกลางจ านวน 4 ราย พบว่ามีกิจการจ านวน 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 75 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง ในขณะที่มีกิจการเพียง 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า 
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ตารางท่ี 24: การเปรียบเทียบร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูงมาก 0 0.00 0 0.00 
ระดับสูง 0 0.00 0 0.00 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับปานกลาง 16 55.17 3 75.00 
ระดับต่ า 13 44.83 1 25.00 
รวมท้ังหมด 29.00 100.00 4 100.00 

จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นนิติบุคคลจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและระดับ
การศึกษาของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลเป็นบุคลากรของ
กิจการแต่มิใช่เจ้าของกิจการ ท าให้ข้อมูลระดับการศึกษาที่ได้เป็นระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมิใช่
ระดับการศึกษาของเจ้าของกิจการ โดยพบว่ากิจการที่ผู้ประกอบการมีการศึกษาระดับปริญญาโทมีศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงถึง 0.6288 ในขณะที่
กิจการที่ผู้ประกอบการมีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตต่ าที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5246 ส าหรับการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ พบว่ามี
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับท่ีใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ 
พบว่าวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจ ากัดมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงถึง 0.5904 ในขณะที่
วิสาหกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตต่ ากว่าเล็กน้อย เท่ากับ 
0.5489 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนว่าการจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานของกิจการอยู่เสมอ ส่งผล
ดีต่อศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของกิจการในท้ายที่สุด 

 จากการพิจารณาเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามภาคการผลิต พบว่า
โดยเฉลี่ยกิจการในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.6201 ตามมาด้วยภาคการผลิตและภาคการบริการ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5952 และ 0.5643 ตามล าดับ ในขณะที่กิจการใน
ภาคการค้าส่งค้าปลีกมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสใน
การเติบโตเพียง 0.5055 
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ตารางท่ี 25: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามปัจจัยที่ส าคัญ 

ปัจจัย กลุ่มย่อย ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 
ระดับการศึกษา 0.5460 0.5460 

0.5570 0.5570 
0.5246 0.5246 
0.5546 0.5546 
0.6288 0.6288 
N/A N/A 

รูปแบบของกิจการ 0.5489 0.5489 
0.5904 0.5904 

ภาคการผลิต 0.5055 0.5055 
0.5643 0.5643 
0.5952 0.5952 
0.6201 0.6201 

ภาพรวมของ MSME ที่เป็นนิติบคุคล 0.5615 

  

7 สถานภาพของ MSME จ าแนกตามองค์ประกอบของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต  

 จากการเปรียบเทียบสถานภาพของ MSME จ าแนกตามองค์ประกอบของดัชนีศักยภาพและโอกาส 
ในการเติบโต พบว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพ
ค่อนข้างใกล้เคียงกันในหลายมิติ โดยปัจจัยที่ MSME ทั้งสองกลุ่มมีศักยภาพในระดับสูงใกล้เคียงกัน ได้แก่  
การมีเงินกู้นอกระบบและการรักษาฐานลูกค้าประจ า ลักษณะดังกล่าวสะท้อนว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2565  
ซึ่งสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ภาคธุรกิจสามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ ท าให้กิจการ  
ส่วนใหญ่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอและไม่จ าเป็นต้องพ่ึงเงินกู้นอกระบบแต่อย่างใด อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า  
MSME ในประเทศไทยสามารถรักษาฐานลูกค้าประจ าได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับปัจจัยที่ MSME ที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพเหนือกว่า MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างชัดเจน 
ได้แก่ เงินทุนส ารอง ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ความรู้และทักษะด้านต่าง  ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ การจัดท าบัญชีและงบการเงิน การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์ การท าการตลาดเชิ งรุก 
และสถานะทางการเงิน ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การเป็นนิติบุคคลเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ต้องติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังผลักดันให้กิจการต้องท าบัญชีและงบการเงิน  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ และต้องเร่งท าการตลาดเชิงรุก เพ่ือรอบรับ 
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พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค การด าเนินงานดังกล่าวส่งผลดีต่อความสามารถในการท าก าไรและ
สถานะทางการเงินของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านผลประกอบการของกิจการ จะเห็นได้ว่า MSME ที่ เป็น 
บุคคลธรรมดามีศักยภาพเหนือกว่า MSME ที่เป็นนิติบุคคลในหลายองค์ประกอบ นั่นคือ ด้านความสามารถ 
ในการท าก าไรและด้านแนวโน้มของผลก าไร สาเหตุอาจมาจากการที่ MSME ที่เป็นนิติบุคคลมักมีขนาดใหญ่  
มีทรัพย์สิน การผลิต และการจ้างงานในปริมาณมากกว่า ท าให้มีความยืดหยุ่นต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ  
บุคคลธรรมดา ท าให้ปรับตัวได้ช้า ส่งผลท าให้ผลประกอบการไม่ได้เติบโตทันที แม้สถานการณ์ทางธุรกิจ  
จะปรับตัวดีขึ้น สาเหตุส าคัญอีกประการคือ MSME ที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพในการจัดท าบัญชีและงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีสูงกว่า MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา จึงท าให้สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
ที่สะท้อนต้นทุนของกิจการอย่างครบถ้วน ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน จึงท าให้ตัวเลขก าไร
ของกิจการนิติบุคคลมีค่าต่ ากว่า 

ตารางท่ี 26: สถานภาพของ MSME ไตรมาสที่ 3/2565 

มิต ิ องค์ประกอบ ค่าดัชนีเฉลี่ย (0 – 1) 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

ปัจจัยพื้นฐานของ
กิจการ 

เงินทุนส ารองของกิจการ 0.3145 0.5791 
ปัจจัยทีจ่ าเป็นส าหรับธุรกิจ 0.2662 0.4343 
การมีเงินกู้นอกระบบ 0.9236 0.8485 

คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 0.1661 0.2965 
ความรู้และทักษะด้านการตลาด 0.2305 0.3303 
ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 0.2421 0.3636 
ความพร้อมปรับตวัรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 0.3714 0.4545 
การเข้าถึงข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน ์ 0.3433 0.5657 

การด าเนินงานของ
กิจการ 

การจัดท าบัญชแีละงบการเงิน 0.3243 0.6894 
การปรับตัวเข้าสูก่ารท าธุรกิจออนไลน์ 0.6847 0.8788 
การท าการตลาดเชิงรุก 0.2312 0.3523 
การรักษาฐานลกูค้าประจ า 0.8569 0.8703 

ผลประกอบการของ
กิจการ 

ความสามารถในการท าก าไร 0.8442 0.7612 
การกระจายความเส่ียงของกิจการ  - 0.1121 
แนวโน้มของผลก าไร 0.4706 0.5118 
สถานะทางการเงิน 0.5846 0.7727 
มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน 0.3996 0.4697 

หมายเหตุ: 
1. ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ กรณีของนิติบุคคลจะมีตัวชี้วัดมากกว่าบุคคลธรรมดา 1 ตัว ได้แก่ งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนา 
2. การกระจายความเส่ียงของกิจการ เป็นตัวชี้วัดเฉพาะกรณีนิติบุคคลเท่านั้น 
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 เมื่อพิจารณาอันดับปัญหาของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา พบว่าองค์ประกอบที่เป็นปัญหามากที่สุด
คือ ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
การยื่นภาษี การวางแผนภาษี กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายภาครัฐ ตามด้วย
อันดับที่ 2 คือการท าการตลาดเชิงรุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าเสนอโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ และอันดับที่ 3 คือความรู้และทักษะด้านการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค การจัดการแผนการตลาด การท าการตลาดดิจิทัล การสร้าง Digital 
Content เพ่ือท าการตลาด และการรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัล 

 ส าหรับแนวโน้มของผลก าไรและมุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน แม้จะมีศักยภาพในระดับต่ า  
แต่เป็นองค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบอื่น ๆ และปัจจัยภายนอก จึงเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถ
ยกระดับได้โดยตรง และส าหรับองค์ประกอบที่เหลืออยู่ ได้แก่ ด้าน (การปราศจาก) เงินกู้นอกระบบ ด้านการ
รักษาฐานลูกค้าประจ า และด้านความสามารถในการท าก าไร เป็นองค์ประกอบที่กิจการมีศักยภาพในระดับสูง 
และถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา  

ตารางท่ี 27: อันดับปัญหาของ MSME ที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ที ่ องค์ประกอบ ดัชน ี
1 ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 0.1661 
2 การท าการตลาดเชิงรุก 0.2305 
3 ความรู้และทักษะด้านการตลาด 0.2312 
4 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรบัธุรกิจ 0.2421 
5 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 0.2662 
6 ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 0.3145 
7 มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจบุัน 0.3243 
8 เงินทุนส ารองของกิจการ 0.3433 
9 ความพร้อมปรบัตัวรับสถานการณท์ี่ไม่แน่นอน 0.3714 
10 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 0.3996 
11 แนวโน้มของผลก าไร 0.4706 
12 สถานะทางการเงิน 0.5846 
13 การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน ์ 0.6847 
14 ความสามารถในการท าก าไร 0.8442 
15 การรักษาฐานลูกค้าประจ า 0.8569 
16 การมีเงินกู้นอกระบบ 0.9236 

 ส าหรับกรณีของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล พบว่าองค์ประกอบที่มีปัญหาและต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพมากที่สุด ได้แก่ ด้านการกระจายความเสี่ยงซึ่งวัดจากสัดส่วนรายได้อ่ืน ๆ ของกิจการที่มิได้มาจากการ
ขายสินค้าและให้บริการโดยปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ MSME ที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยยังมีศักยภาพต่ ามาก ทั้งนี้ 
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การเร่งเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการถือเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการลดความเสี่ยงของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ท าให้กิจการ 
ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ เพ่ือให้กิจการยังคงมีเงินสดรับอย่างสม่ าเสมอและยังคงด าเนินการอยู่ได้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

 องค์ประกอบที่เป็นปัญหาและต้องการการปรับปรุงพัฒนามากเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ ความรู้
และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย ซึ่งเก่ียวข้องกับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงิน การยื่นภาษี 
การวางแผนภาษี กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายภาครัฐ  และความรู้และทักษะ
ด้านการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค การจัดการแผนการตลาด การท าการตลาด
ดิจิทัล การสร้าง Digital Content เพ่ือท าการตลาด และการรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัล  

ส าหรับองค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาในอันดับต่อมา ได้แก่ ด้านปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบด้วยแรงงานที่มีทักษะด้านการตลาดและเทคโนโลยี วัตถุดิบและบริการที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ 
เครือข่ายพันธมิตร และงบประมาณส าหรับ R&D ด้านความพร้อมปรับตัวรับสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ด้านการ
เปิดรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และด้านเงินทุนส ารองของกิจการ ตามล าดับ ส าหรับด้าน
แนวโน้มของผลก าไรและมุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน แม้จะมีศักยภาพในระดับต่ าอยู่ในอันดับที่ 8 
และ 9 ตามล าดับ แต่ถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบอ่ืน ๆ และปัจจัยภายนอก จึงเป็น
องค์ประกอบที่ไม่สามารถยกระดับได้โดยตรง 

 ส าหรับองค์ประกอบที่เหลือ ได้แก่ ด้านสถานะทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องและ
ความสามารถในการช าระหนี้ ด้านความสามารถในการทก าไร ด้านการปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์  
ด้านการรักษาฐานลูกค้าประจ า การจัดท าบัญชีและงบการเงิน และด้าน (การปราศจาก) เงินกู้นอกระบบ  
เป็นองค์ประกอบที่กิจการมีศักยภาพในระดับสูงถึงสูงมาก และถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อศักยภาพและโอกาส
ในการเติบโตของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล 

ตารางท่ี 28: อันดับปัญหาของ MSME ที่เป็นนิติบุคคล 

ที ่ องค์ประกอบ ดัชน ี
1 การกระจายความเสี่ยงของกิจการ 0.1121 
2 ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 0.2965 
3 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรบัธุรกิจ 0.3303 
4 ความรู้และทักษะด้านการตลาด 0.3523 
5 ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 0.3636 
6 การท าการตลาดเชิงรุก 0.4343 
7 ความพร้อมปรบัตัวรับสถานการณท์ี่ไม่แน่นอน 0.4545 
8 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 0.4697 
9 เงินทุนส ารองของกิจการ 0.5118 
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ที ่ องค์ประกอบ ดัชน ี
10 แนวโน้มของผลก าไร 0.5657 
11 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 0.5791 
12 มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจบุัน 0.6894 
13 สถานะทางการเงิน 0.7612 
14 การรักษาฐานลูกค้าประจ า 0.7727 
15 การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน ์ 0.8485 
16 การมีเงินกู้นอกระบบ 0.8703 
17 ความสามารถในการท าก าไร 0.8788 

 


