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ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 
จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ  

ขนาดย่อย เบื้องต้นจ านวน 1,006 คน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
บทสรุปการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 

1) จากการค านวณดัชนีชี้วัดศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อม  
ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ดัชนีชุดที่ 1) สรุปได้ว่าวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา 
ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนี
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.4678 

2) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจทั้งสองกลุ่ม พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา 
มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับที่สูงกว่าวิสาหกิจขนาดย่อยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดามีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 
0.5418 ซึ่งใกล้เคียงระดับปานกลางเป็นอย่างมาก ในขณะที่ดัชนีเฉลี่ยของกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย 
มีค่าเพียง 0.4573 

3) เพ่ือพิจารณาดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้าน พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อยมีในศักยภาพด้านการด าเนินงานของ
กิจการในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ ที่เหลือ ได้แก่ ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านผลประกอบการของกิจการ มีศักยภาพในระดับต่ า สะท้อนให้
เห็นว่า ปัญหาของวิสาหกิจขนาดย่อยคือขาดความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐานและด้านความรู้และทักษะ
ของผู้ประกอบการ ท าให้สร้างผลประกอบการได้ค่อนข้างต่ า แม้จะมีการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

4) ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา พบว่ามีศักยภาพด้านปัจจัยพ้ืนฐานและด้านผล
ประกอบการของกิจการอยู่ในระดับปานกลาง และมีศักยภาพด้านการด าเนินงานของกิจการอยู่ใน
ระดับสูง แต่มีศักยภาพด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการในระดับต่ า ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการที่ยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ท าให้
ศักยภาพด้านผลประกอบการและศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในภาพรวมยังอยู่ในระดับ 
ปานกลาง แม้จะสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) จากการค านวณดัชนีชี้วัดศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่ เป็นนิติบุคคล (ดัชนีชุดที่  2) สรุปได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เป็นนิติบุคคล 
ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.5986  

6) เมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถสรุปได้ว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับที่สูงกว่า
วิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นอย่างมาก ทั้งที่ดัชนีส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีการเพ่ิมตัวชี้วัดการมีงบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาและ
สัดส่วนรายได้อ่ืนๆ ที่มิใช่การขายสินค้าและให้บริการในการค านวณ 

7) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลและวิสาหกิจขนาดกลาง  
หากพิจารณาศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในภาพรวม จะพบว่าทั้งกลุ่มมีศักยภาพและโอกาส 
ในการเติบโตไม่แตกต่างกันมากนัก โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 0.6179 และ 0.5970 ตามล าดับ 
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8) หากพิจารณาในรายละเอียดของดัชนีย่อยทั้ง 4 ด้าน พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพเหนือกว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลเกือบทุกด้าน นั่นคือ วิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านการด าเนินงานของกิจการ  
ในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับสูงมาก ตามล าดับ ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล
ในศักยภาพด้านปัจจัยพื้นฐานของกิจการ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านการด าเนินงาน
ของกิจการในระดับปานกลาง ระดับต่ า และระดับสูง ตามล าดับ 

9) อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตคือ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลกลับมี
ศักยภาพด้านผลประกอบการในระดับต่ า ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดามีศักยภาพ
ด้านผลประกอบการในระดับปานกลาง ซึ่งสูงกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล
อย่างชัดเจน ทั้งท่ีมีศักยภาพด้านอ่ืนๆ ในระดับท่ีต่ ากว่าเป็นอย่างมาก สาเหตุที่เป็นไปได้มี 4 ประการ 
ได้แก่  

ก. กิจการนิติบุคคลมักมีขนาดใหญ่ มีทรัพย์สิน การผลิต และการจ้างงานในปริมาณมากกว่า  
ท าให้มีความยืดหยุ่นต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา ท าให้
ปรับตัวได้ช้า ส่งผลท าให้ผลประกอบการไม่ได้เติบโตทันที แม้สถานการณ์ทางธุรกิจจะ
ปรับตัวดีขึ้น  

ข. กิจการนิติบุคคลมีศักยภาพในการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสูงกว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา จึงท าให้สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อน
ต้นทุนของกิจการอย่างครบถ้วน ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน จึงท าให้
ตัวเลขก าไรของกิจการนิติบุคคลมีค่าต่ ากว่า 

ค. กิจการนิติบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีก าไรมาก ท าให้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ านวนมาก 
จึงมีแนวโน้มที่จะมีการจัดการก าไรเพ่ือให้ตัวเลขก าไรมีค่าลดลง เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในทาง
ภาษี  

ง. การค านวณดัชนีศักยภาพด้านผลประกอบการเฉพาะกรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีตัวชี้วัดสัดส่วนรายได้อ่ืนๆ ที่มิได้มาจากการขายสินค้า
และให้บริการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของกิจการ โดยพบว่ากิจการเกือบ
ทั้งหมดยังไม่มีการสร้างรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ส่งผลท าให้ดัชนีผลประกอบการของกิจการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีค่าต่ าลง 

10) หากเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล พบว่าวิสาหกิจ
ขนาดกลางมีศักยภาพด้านผลประกอบการต่ ากว่าวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลเป็นอย่างมาก  
ทั้งท่ีมีศักยภาพในด้านอื่นๆ สูงกว่า สาเหตุหลักท่ีเป็นไปได้จะคล้ายคลึงกับข้อที่ 9 ได้แก่  
ก. วิสาหกิจขนาดกลางเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่า ท าให้มีความยืดหยุ่นต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ

วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล ท าให้ปรับตัวได้ช้า ส่งผลท าให้ผลประกอบการไม่ได้เติบโต
ทันที แม้สถานการณ์ทางธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น  

ข. วิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพในการจัดท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสูงกว่า
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล จึงท าให้สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนต้นทุน
ของกิจการอย่างครบถ้วน ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน จึงท าให้ก าไรของ
วิสาหกิจขนาดกลางมีค่าต่ ากว่า 



3 
 

ค. วิสาหกิจขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีก าไรสูงกว่า ท าให้ต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมากกว่า จึงมี
แนวโน้มที่จะมีการจัดการก าไรเพื่อให้ตัวเลขก าไรมีค่าลดลงเพื่อให้ได้ประโยชน์ในทางภาษี 

 
ตารางท่ี 1: สรุปเปรียบเทียบดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 

 วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา  
(ดัชนชีุดที่ 1) 

วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล  
(ดัชนชีุดที่ 2) 

ดัชน ี ขนาดย่อย ขนาดย่อม 
(บุคคลธรรมดา) 

ทั้งหมด ขนาดย่อม 
(นิติบุคคล) 

ขนาดกลาง ทั้งหมด 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของ
กิจการ 

0.4595 0.5508 0.4708 0.6541 0.7602 0.6797 

ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

0.3205 0.3376 0.3227 0.4840 0.6365 0.5090 

ดัชนีการด าเนินงานของ
กิจการ 

0.5638 0.6995 0.5808 0.7365 0.8250 0.7447 

ดัชนีผลประกอบการของ
กิจการ 

0.4853 0.5791 0.4968 0.5133 0.2500 0.4612 

ดัชนีศักยภาพและโอกาส
ในการเติบโต 

0.4573 0.5418 0.4678 0.5970 0.6179 0.5986 

 
11) หากพิจารณาสัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาส  

ในการเติบโต จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล (ประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง  
และวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล) มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงกว่าวิสาหกิจที่เป็น
บุคคลธรรมดา (ประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา)  
อย่างชัดเจน โดยวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลางขึ้นมี
สัดส่วนร้อยละ 63.79 ในขณะที่วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตใน
ระดับปานกลางข้ึนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 24.47 

12) หากพิจารณาตามกลุ่มย่อยของวิสาหกิจ พบว่าขนาดของกิจการและการจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดย่อย 
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และวิสาหกิจขนาดกลาง 
ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลางขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 21.47 45.38 60.42 
และ 30 ตามล าดับ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

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

ข. กิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูง 
เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลเป็นหนึ่งในกลไกที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการและกิจการต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานหลายประการ ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและความน่าเชื่อถือของกิจการ ตัวอย่างเช่น การจัดท าบัญชีและงบการเงินอย่าง



4 
 

เป็นมาตรฐานเพ่ือรายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะช่วยให้กิจการรับรู้ผลการด าเนินงาน
ที่แท้จริงของตนเอง ช่วยให้เห็นปัญหาที่แท้จริงของกิจการ น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด  
อีกทั้งยังช่วยในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย นอกจากนี้การเป็นนิติบุคคล  
ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการ ช่วยในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้ง 
ยังช่วยให้เข้าถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
อีกด้วย 
 

ตารางท่ี 2: สรุปเปรียบเทียบระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 
ระดับศักยภาพ

และ 
โอกาสในการ

เติบโต 

วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา (ดัชนีชุดที่ 1) วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล (ดัชนีชุดที่ 2) 

ขนาดย่อย 
ขนาดย่อม 

(บุคคลธรรมดา) 
ทั้งหมด 

ขนาดย่อม 
(นิติบุคคล) 

ขนาดกลาง ทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % ราย % ราย % 
ระดับสูงมาก 0 0.00 1 0.84 1 0.11 1 2.08 0 0.00 1 1.72 
ระดับสูง 9 1.09 14 11.76 23 2.43 8 16.67 1 10.00 9 15.52 
ระดับปานกลาง 169 20.39 39 32.77 208 21.94 20 41.67 7 70.00 27 46.55 
ระดับต่ า 651 78.53 65 54.62 716 75.53 19 39.58 2 20.00 21 36.21 
รวมทั้งหมด 829 100 119 100 948 100 48 100 10 100 58 100 

 
13) ในการยกระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็น  

บุคคลธรรมดา นโยบายและมาตรการส าคัญที่สุด 5 อันดับแรกที่ภาครัฐควรเร่งด าเนินการ ได้แก่ 
นโยบายและมาตรการส่งเสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเงินและกฎหมาย 
ด้านการตลาด และด้านการด าเนินงาน นโยบายและมาตรการช่วยเหลือด้านปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับ
ธุรกิจ ได้แก่ บุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดและเทคโนโลยี วัตถุดิบที่จ าเป็นและบริการที่สนับสนุน
ธุรกิจเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเงินทุนส ารองเพ่ือหมุนเวียนในกิจการ 

14) ในการยกระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น 
นิติบุคคล นโยบายและมาตรการส าคัญที่สุด 5 อันดับแรกที่ภาครัฐควรเร่งด าเนินการ ได้แก่ นโยบาย
และมาตรการในการผลักดันและส่งเสริมให้กิจการมีการกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ให้มากขึ้น 
นโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการมีการท าการตลาดเชิงรุกโดยการออกโปรโมชั่น 
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสนอ และนโยบายและมาตรการส่งเสริม
ความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านการเงินและกฎหมาย ด้านการตลาด และด้านการ
ด าเนินงาน 

 
ตารางที่ 3: นโยบายและมาตรการส าคัญที่สุด 5 อันดับแรกในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

ที ่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1 ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย การกระจายความเสี่ยงของกิจการ  
2 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรบัธุรกิจ การท าการตลาดเชิงรุก 
3 เงินทุนส ารองของกิจการ ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 
4 ความรู้และทักษะด้านการตลาด ความรู้และทักษะด้านการตลาด 
5 ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 
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1.ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการส ารวจพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนร้อยละ 67.50 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด โดยพบว่าส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. โดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ 33.90 นอกจากนี้ยังพบว่ากิจการส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้าส่งค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 42.74 ตามด้วยภาค
บริการ คิดเป็นร้อยละ 35.57 โดยเกือบทั้งหมดเป็นกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 94.23 
ในขณะที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลเพียงร้อยละ 5.77 เมื่อพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจ พบว่ากิจการส่วนใหญ่
เป็นวิสาหกิจขนาดย่อย มีสัดส่วนร้อยละ 84.03 ในขณะที่มีวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเพียงร้อยละ 14.77 
และ 1.20 ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี 4: สถิติเบื้องต้นของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4/2564 

ตัวแปร กลุ่มย่อย ร้อยละ 
เพศ ชาย 32.50 
 หญิง 67.50 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 8.95 
 มัธยมศึกษา / ปวช. 33.90 
 อนุปริญญา / ปวส. 21.37 
 ปริญญาตรี 33.90 
 ปริญญาโท 1.89 
 ปริญญาเอก 0.00 
ภาคการผลิต การค้าส่งค้าปลีก 42.74 
 การบริการ 37.57 
 การผลิต 17.50 
 การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 2.19 
รูปแบบกิจการ บุคคลธรรมดา 88.47 
 วิสาหกิจชุมชน 1.29 
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 4.47 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2.49 
 บริษัทจ ากัด 3.28 
ประเภทของธุรกิจ บุคคลธรรมดา 94.23 
 นิติบุคล 5.77 
ขนาดของวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดย่อย 84.03 
 วิสาหกิจขนาดย่อม 14.77 
 วิสาหกิจขนาดกลาง 1.20 

รวมทั้งหมด 100.00 
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จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.61 ปี โดยผู้ประกอบการที่มี
อายุมากที่สุดและน้อยที่สุดมีอายุ 86 และ 20 ปี ตามล าดับ ส าหรับอายุของกิจการ พบว่ากิจการกลุ่มตัวอย่าง
มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 10.10 ปี โดยกิจการที่มีอายุมากที่สุด มีอายุถึง 70 ปี และกิจการที่มีอายุน้อยที่สุด มีอายุ
เพียง 1 ปี  
 
ตารางท่ี 5: สถิติอายุของผู้ประกอบการและอายุของกิจการ ไตรมาสที่ 4/2564 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด 

อายุของผู้ประกอบการ (ปี) 42.61 42.00 10.35 86.00 20.00 
อายุของกิจการ (ปี) 10.10 7.00 8.99 70.00 1.00 

 
2. ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษาสถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบ พบว่าในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2564 กิจการที่มีเงินกู้
นอกระบบมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 15.61 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 6: สถิติของกิจการที่มีเงินกู้นอกระบบ ไตรมาสที่ 4/2564 

ตัวแปร กลุ่มย่อย Q4/64 
การมีเงินกู ้ ไม่มีเงินกู้นอกระบบ 84.39 
นอกระบบ มีเงินกู้นอกระบบ 15.61 

รวมทั้งหมด 100.00 
 
 เมื่อพิจารณาทุนส ารองที่กิจการมีอยู่ ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2564 กิจการมีทุนส ารองเพียงพอส าหรับ
การด าเนินธุรกิจได้โดยเฉลี่ย 67.37 วัน หากไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือไม่มีเงินสดรับ อย่างไรก็ตาม  
หากพิจารณาจากค่ามัธยฐาน จะเห็นว่ากิจการส่วนใหญ่มีทุนส ารองเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจได้เพียง 1 
เดือนเท่านั้น  
 
ตารางท่ี 7: สถิติเงินทุนส ารองของกิจการ ไตรมาสที่ 4/2564 

ทุนส่ารองของกิจการ (วัน) ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 67.37 30.00 91.35 365.00 0.00 
  

จากการพิจารณาความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น พบว่ากิจการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44.04 
มีวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่จ าเป็น แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่กิจการส่วนใหญ่ ซึ่งมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 รายงานว่ายังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พันธมิตรและเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนการท าธุรกิจ และ
งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจการร้อยละ 51 รายงานว่ายังขาดแคลนบริการ
สนับสนุนต่างๆ ที่จ าเป็นกับการท าธุรกิจ โดยสาเหตุส าคัญมาจากการที่กิจการเกือบทั้งหมดเป็นวิสาหกิจ 
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ขนาดย่อยซึ่งมีข้อจ ากัดด้านเงินทุน สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
ตารางท่ี 8: ร้อยละของกิจการจ าแนกตามระดับความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น ไตรมาสที่ 4/2564 

ปัจจัย ไม่มีเลย 
มี 

แต่ไม่เพียงพอ 
มีพร้อม 

1) บุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดและการตลาดดิจิทัล 60.34 27.93 11.73 
2) บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 62.03 27.73 10.24 
3) วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่จ าเป็น 33.20 44.04 22.76 
4) บริการสนับสนุนต่างๆ ที่จ าเป็นกับการท าธุรกิจ 50.99 38.67 10.34 
5) พันธมิตรและเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุนการท าธุรกิจ 63.82 26.24 9.94 
6) งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 67.69 21.87 10.44 

 
 3. ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการส ารวจสถานภาพความรู้และทักษะในด้านการเงินและกฎหมายของผู้ประกอบการ พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะในด้านการเงินและกฎหมายในระดับที่ต่ ามาก กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าตนเองยังต้องปรับปรุงความรู้และทักษะด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงิน  
การจัดท ารายงานและยื่นแบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ เนื่องจากมีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้าง แต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ 
ในขณะที่มองว่าตนเองไม่มีความรู้และทักษะแต่อย่างใดในด้านการบริหารและวางแผนภาษีอากร การบริหาร
เงินลงทุน เช่น หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ และ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตารางที่ 9: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับความรู้และทักษะในด้านการเงินและกฎหมาย   
ไตรมาสที่ 4/2564 

ประเด็น 
ไม่มี

ความรู้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

1)  การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 19.88 45.43 27.53 5.86 1.29 
2)  การจัดท ารายงานและยื่นแบบภาษีอากร 

ที่เก่ียวข้องกับกิจการ 
34.99 41.45 16.80 5.86 0.89 

3)  การบริหารและวางแผนภาษีอากร 41.75 36.18 16.50 4.08 1.49 
4)  การบริหารเงินลงทุน เช่น หลักทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ 
54.77 26.64 12.23 4.87 1.49 

5)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและ
ด าเนินธุรกิจ 

43.54 34.29 16.70 4.67 0.80 

6)  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 45.23 34.29 15.90 3.68 0.89 
7)  นโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับ

กิจการ 
31.81 41.85 19.98 5.47 0.89 

หมายเหตุ: 
ไม่มีความรู้ หมายถึง ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลย 
ต้องปรับปรุง หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้าง แต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ 
พอใช้ หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้นด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง 
ดี หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถถ่ายทอด และ/หรือให้ค าแนะน าคนอ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
ดีเยี่ยม หมายถึง มีความรู้ในระดับที่สามารถน าความรู้นั้นไปต่อยอด หรือบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นได้ 
 
 จากการส ารวจพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะในด้านการตลาดในระดับที่สูงกว่า
ด้านการเงินและกฎหมาย โดยพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าตนเองมีความรู้และทักษะในระดับพอใช้ใน
ด้านการรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัลและช่องทางสมัยใหม่  โดยมองว่าตนเองมีความรู้ในระดับที่สามารถ
ด าเนินการเรื่องนั้นด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าตนเองยังต้อง
ปรับปรุงความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค การวางแผนการตลาดและการส่งเสริม  
การขาย และการท าการตลาดดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยมองว่าตนเองมีความรู้ในระดับที่
สามารถด าเนินการเรื่องนั้นได้บ้างแต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 42.15 มองว่าตนเองไม่มีความรู้และทักษะทางด้านการสร้าง Online Content เพ่ือการท า
การตลาดดิจิทัลแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 10: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับความรู้และทักษะในด้านการตลาด  ไตรมาสที่ 
4/2564 

ประเด็น 
ไม่มี

ความรู้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

1)  การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค 27.44 37.87 27.14 6.06 1.49 
2)  การวางแผนการตลาดและการส่งเสริม 

การขาย 
25.05 38.87 29.62 5.37 1.09 

3)  การท าการตลาดดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์
และโซเชียลมีเดีย 

28.03 35.09 28.23 7.36 1.29 

4)  การสร้าง Online Content เพ่ือการท า
การตลาดดิจิทัล 

42.15 29.62 20.97 6.06 1.19 

5)  การรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัลและ
ช่องทางสมัยใหม่ 

8.35 31.21 46.02 12.33 2.09 

 
 จากการส ารวจพบว่าผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทักษะในด้านการด าเนินงานสูงที่สุด โดย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าตนเองมีความรู้และทักษะในระดับพอใช้ในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ และมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ โดยมองว่าตนเองมีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการเรื่องนั้น
ด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความรู้ในระดับที่สามารถด าเนินการได้
บ้าง แต่ต้องขอค าแนะน าเป็นส่วนใหญ่ ในด้านการจัดหาเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารกิจการ โดยมองว่าตนเองต้องปรับปรุงความรู้และทักษะในด้าน
ดังกล่าว 
 
ตารางที่ 11: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับความรู้และทักษะในด้านการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 
4/2564 

ประเด็น 
ไม่มี

ความรู้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ด ี ดีเยี่ยม 

1)  การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 16.70 35.98 36.08 9.24 1.99 
2)  การจัดหาเงินทุนและการเข้าถึง 

แหล่งเงินทุน 
24.95 44.33 24.35 5.47 0.89 

3)  มาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ 12.33 34.99 38.17 11.93 2.58 
4)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือการบริหารกิจการ 
34.29 35.98 21.37 6.26 2.09 

 
 เมื่อพิจารณาระดับของความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความพร้อมแต่อย่างใดในการรับมือกับสถานการณ์การย้ายออกจากประเทศไทยของกิจการต่างชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
และมีความพร้อมน้อยมากในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การที่ลูกค้า
ต่างชาติที่ลดลงอย่างมาก ก าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่ลดลง ความผันผวนของค่าเงิน เศรษฐกิจ และ
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การเมือง การถูกทดแทนแรงงานโดยเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์ และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าตนเองค่อนข้างพร้อมในการรับมือกับกระแสความนิยมซื้อของออนไลน์ของ
ผู้บริโภคและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 
 
ตารางที่ 12: ร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกตามระดับของความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง  
ไตรมาสที่ 4/2564 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
ไม่พร้อม

เลย 
ไม่

พร้อม 
ค่อนข้าง
พร้อม 

พร้อม 
พร้อม
มาก 

1)  โรคระบาดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 12.52 33.10 25.94 18.39 10.04 
2)  ลูกค้าต่างชาติที่ลดลงอย่างมาก 16.70 31.31 22.96 18.19 10.83 
3)  ก าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศลดลง 14.71 34.89 25.35 16.60 8.45 
4)  กระแสความนิยมซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภค 13.92 24.06 31.01 19.88 11.13 
5)  ความผันผวนของค่าเงิน เศรษฐกิจ และการเมือง 18.19 28.73 28.63 15.81 8.65 
6)  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ

สภาพแวดล้อม 
18.19 25.75 29.32 18.99 7.75 

7)  การถูกทดแทนแรงงานโดยเครื่องจักรและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

24.65 28.83 23.66 16.00 6.86 

8)  ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่สูงขึ้น 16.70 30.72 28.73 17.99 5.86 
9)  การย้ายออกจากประเทศไทยของกิจการต่างชาติ 35.29 20.38 21.67 15.51 7.16 
10) การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) ที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ 

34.00 23.46 22.66 13.82 6.06 

 
จากการส ารวจการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการ พบว่าสถานการณ์ในไตรมาสที่ 

4/2564 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้น้อยมาก โดยกลุ่มที่สามารถ
เข้าถึง/รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้โดยตลอดมีเพียงร้อยละ ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยที่สุดที่ระดับ โดยใน
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.25 เท่านั้น  
 
ตารางท่ี 13: สถิติการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2564 

ตัวแปร กลุ่มย่อย Q4/64 
การรับรู้ข่าวสาร สามารถเข้าถึง/รับรู้ ได้โดยตลอด 8.25 
ที่เป็นประโยชน์ สามารถเข้าถึง/รับรู้ ได้บ้างเป็นครั้งคราว 28.83 
 สามารถเข้าถึง/รับรู้ ได้น้อยมาก     34.99 
 ไม่เคยเข้าถึง/รับรู้ 27.93 

รวมทั้งหมด 100.00 
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4. ข้อมูลการด่าเนินงานของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

จากการส ารวจในช่วงไตรมาส 4/2564 พบว่าวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการท าบัญชีเฉพาะรับ-จ่าย เพ่ือให้
ทราบยอดขายและก าไร-ขาดทุน เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 32.41 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในขณะที่ 
ร้อยละ 24.65 มีการจดบันทึกซื้อ-ขาย แต่ไม่อยู่ในรูปแบบบัญชี  และร้อยละ 24.65 ไม่มีการจัดรายการอย่าง
เป็นกิจลักษณะ  ซึ่งผลจากการที่วิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชีที่เป็นระบบจึงส่งผลให้เกิดอุปสรรค 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน  

ในมุมของกระบวนการในการท าการตลาด จะพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 43.34 ยังไม่มีการ
จัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมการส่งเสริมการขายใหม่ๆ และร้อยละ 40.95 ไม่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรอบ 1 ป ี
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการนั้นไม่มีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเชิงรุก  อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ประกอบการร้อยละ 63.62 มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/โซเชียลมีเดีย และ 
ผู้ประกอบส่วนใหญ่ สูงถึงร้อยละ 91.83 มีการรับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์/โมบาย 

 
ตารางท่ี 14: สถิติการด าเนินงานของกิจการกลุ่มตัวอย่างช่วงไตรมาส 4/2564 

ตัวแปร กลุ่มย่อย Q4/64 
ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี แ ล ะ 
งบการเงิน 

มีการจัดท าบญัชี ตามมาตรฐานบญัชี / จัดท าโดย 
นักบัญช ี

7.46 

 มีการจัดท าบญัชี แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี /  
ท าตามความเข้าใจและความต้องการใช้งาน 

11.13 

 มีการท าบัญชีเฉพาะรับ-จ่าย เพื่อให้ทราบยอดขายและก าไร-
ขาดทุน เป็นหลัก 

32.41 

 มีการจดบันทึกซื้อ-ขาย แต่ไม่อยู่ในรูปแบบบัญช ี 24.65 
 ไม่มีการจดรายการอย่างเป็นกิจลักษณะ 24.35 
ความถี่ในการจัด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน   7.85 
โปรโมช่ันหรือ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส  16.10 
กิจกรรมส่งเสริม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อครึ่งป ี 14.12 
การขายใหม่ๆ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี 18.59 
 ไม่มีเลย 43.34 
ความถี่ในการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน   8.45 
น าเสนอ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส  17.79 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อครึ่งป ี 13.92 
 อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี 18.89 
 ไม่มีเลย 40.95 
การมี ช่องทางให้ลูกค้า
ติดตามผ่าน 

มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/
โซเชียลมีเดีย 

63.62 

ออนไลน์/โซเชียลมีเดีย ไม่มีช่องทางในการให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลผ่านออนไลน์/
โซเชียลมีเดีย 

36.38 

การรับช าระเงิน รับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์/โมบาย 92.74 
ผ่านออนไลน ์ ไม่รับช าระเงินผ่านระบบออนไลน์/โมบาย 7.26 

รวมท้ังหมด 100.00 
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ส าหรับข้อมูลสถิติสัดส่วนลูกค้าประจ า ไตรมาสที่ 4/2564 นั้น พบว่าวิสาหกิจส่วนใหญ่ทั้งประเภท
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีลูกค้าประจ าเฉลี่ยร้อยละ 53.83  โดยวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลจะมีสัดส่วนลูกค้า
ประจ าที่สูงกว่าวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาอยู่เล็กน้อยที่ระดับร้อยละ 58.88 และ 53.52 ตามล าดับ  
สถิติสัดส่วนลูกค้าประจ าที่มากกว่าร้อยละ 50 แสดงถึงความั่งคงทางด้านรายได้ของของวิสาหกิจ 
 
ตารางท่ี 15: สถิติสัดส่วนลูกค้าประจ า (ร้อยละ) ของกิจการกลุ่มตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4/2564 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด 

วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา      
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 53.52 60.00 20.12 100.00 5.00 

วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล      
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 58.88 70.00 21.36 90.00 10.00 

วิสาหกิจทั้งหมด      
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 53.83 60.00 20.22 100.00 5.00 

 
5. ข้อมูลผลประกอบการของกิจการกลุ่มตัวอย่าง 

จากการส ารวจในช่วงไตรมาส 4/2564 ทางด้านผลประกอบการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอัตราก าไรสุทธิ
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 30.63   โดยวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดามีอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 31.09 
23.67 และวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีอัตราก าไรสุทธิเฉลี่ยต่ ากว่าเล็กน้อย เท่ากับร้อยละ 23.14   

หากพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้อ่ืนๆ ที่มิใช่สินค้าและบริการหลักของกิจการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของรายได้อ่ืนๆ เท่ากับร้อยละ 2.83  โดยวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดามีสัดส่วนรายได้อ่ืนๆ 
โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.72 และวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีสัดส่วนรายได้อ่ืนๆ โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.66  
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ตารางท่ี 16: สถิติรายได้และอัตราก าไรสุทธิของกิจการกลุ่มตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4/2564 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด 

วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา 
อัตราก าไรสุทธิ       

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 31.09 30.00 15.99 90.00 2.00 
สัดส่วนรายได้อ่ืนๆ       

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 2.72 0.00 9.45 100.00 0.00 
วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล 

อัตราก าไรสุทธิ       
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 23.14 27.50 13.42 60.00 2.00 

สัดส่วนรายได้อ่ืนๆ       
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 4.66 0.00 15.92 100.00 0.00 

วิสาหกิจทั้งหมด 
อัตราก าไรสุทธิ       

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 30.63 30.00 15.96 90.00 2.00 
สัดส่วนรายได้อ่ืนๆ       

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 2.83 0.00 9.94 100.00 0.00 
  

จากการส ารวจพบว่า ในไตรมาสที่ 4/2564 นั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 57.95 มีการเติบโต
ของก าไรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไม่แน่นอน บางไตรมาสเพ่ิมขึ้น บางไตรมาสลดลง  โดยจากการส ารวจพบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 43.14 มีผลก าไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และร้อยละ 
38.07 มีผลก าไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  โดยหากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก าไรเมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา พบว่ากิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 42.64 มีก าไรลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกัน นอกจากนี้จากการส ารวจพบว่ากิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 62.92  สภาพคล่องในไตรมาสที่ผ่านมาใน
ระดับปานกลาง และกิจการส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.79 มีความสามารถในการช าระหนี้ได้ตามปกติ แต่มี
ความยากล าบากมากข้ึน   
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ตารางท่ี 17: สถิติผลประกอบการของกิจการกลุ่มตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4/2564 
ตัวแปร กลุ่มย่อย Q4/64 

การเติบโตของ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 1.69 
ก าไรในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องบางไตรมาส แต่ไม่เคย
ลดลง 

7.65 

 ไม่แน่นอน บางไตรมาสเพ่ิมข้ึน บางไตรมาส
ลดลง    

57.95 

 ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 32.70 
การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน   18.79 
ก าไรเมื่อเทียบกับ ไม่เปลี่ยนแปลง  43.14 
ไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง 38.07 
การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน   20.58 
ก าไรเมื่อเทียบกับ ไม่เปลี่ยนแปลง  36.78 
ไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา ลดลง 42.64 
สภาพคล่อง ดี 9.94 
ในไตรมาส ปานกลาง 62.92 
ที่ผ่านมา ไม่ด ี 27.14 
ความสามารถใน ช าระได้ตามปกติโดยไม่มีปัญหาใดๆ  39.36 
การช าระหนี้ ช าระได้ตามปกติ แต่มีความยากล าบาก

มากขึ้น  
48.79 

 ไม่สามารถช าระได้ตามปกติ 11.84 
รวมทั้งหมด 100.00 

  
เมื่อพิจารณามุมมองของผู้ประกอบการต่ออนาคตของกิจการ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีมุมมอง

ในเชิงบวกมากข้ึนต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน กล่าวคือ ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 34.49 ค่อนข้างพอใจต่อผลการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยเชื่อว่ากิจการจะด าเนินต่อไปได้หาก
ไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติม  
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ตารางท่ี 18: ร้อยละของผู้ประกอบการตามมุมมองที่มีต่ออนาคตของกิจการ ไตรมาสที่ 4/2564 
ตัวแปร กลุ่มย่อย Q4/64 

มุมมองต่อผลการ
ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 

ไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยมีความกังวล
เป็นอย่างมากกับผลประกอบการและ
อนาคตของกิจการ 

18.49 

 ไม่ พึงพอใจ โดยมีความกังวลเกี่ยวกับ 
ผลประกอบการและอนาคตของกิจการ 

30.02 

 ค่อนข้างพอใจ โดยเชื่อว่ากิจการจะด าเนิน
ต่อไปได้หากไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติม 

34.49 

 พึงพอใจ โดยเชื่อมั่นว่ากิจการจะด าเนิน
ต่อไปได้เป็นอย่างดีในระยะยาว 

15.11 

 พึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเชื่อมั่นว่ากิจการ
สามารถจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

1.89 

รวมทั้งหมด 100.00 
 

ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่ 4 ปี  
พ.ศ. 2564 

จากการค านวณดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตทั้ง 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นตัวชี้วัดส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาด
ย่อมที่มีขนาดเล็กและยังเป็นบุคคลธรรมดา และชุดที่ 2 เป็นตัวชี้วัดส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลและวิสาหกิจ  
ขนาดกลาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ดัชนีชุดที่ 1: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 จากการค านวณดัชนีปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดัชนีการ
ด าเนินงานของกิจการ ดัชนีผลประกอบการของกิจการ และดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อยและ 
ขนาดย่อมที่มีขนาดเล็กและยังเป็นบุคคลธรรมดา สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4708  
2. ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3227  
3. ดัชนีการด าเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5808  
4. ดัชนีผลประกอบการของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4968  
5. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4678  
6. จากค่าดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีศักยภาพในระดับปานกลางทางด้านการ

ด าเนินงานของกิจการ และมีศักยภาพในระดับต่ าทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และด้านผลประกอบการของกิจการ  

7. ค่าดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติสะท้อนว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคล
ธรรมดามีปัญหาทางด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการมากที่สุด และมีความพร้อมทางด้านการ
ด าเนินงานของกิจการมากที่สุด 
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8. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสะท้อนว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ าเท่านั้น 
 

ตารางท่ี 19: สถิติดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา ไตรมาสที่ 4/2564 
ดัชนี ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.4708 0.4667 0.1864 1.0000 0.0000 
ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

0.3227 0.3086 0.1568 0.9557 0.0071 

ดัชนีการด าเนินงานของ
กิจการ 

0.5808 0.5938 0.1756 1.0000 0.1500 

ดัชนีผลประกอบการของ
กิจการ 

0.4968 0.5108 0.1859 0.9444 0.0000 

ดัชนีศักยภาพและโอกาส 
ในการเติบโต 

0.4678 0.4656 0.1158 0.8286 0.1194 

  
จากการส ารวจไตรมาส 4/2564 พบว่า วิสาหกิจส่วนใหญ่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับ

ต่ า โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 75.53 โดยมีวิสาหกิจร้อยละ 21.94 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับ 
ปานกลาง ในขณะที่มีวิสาหกิจเพียงร้อยละ 2.43 และ 0.11 ที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูง
และสูงมาก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 20: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาจ าแนกตามระดับศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 4/2564 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
จ่านวน ร้อยละ 

ระดับสูงมาก 1 0.11 
ระดับสูง 23 2.43 
ระดับปานกลาง 208 21.94 
ระดับต่ า 716 75.53 
รวมทั้งหมด 948 100.00 

 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจขนาดย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา 
พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเหนือกว่าวิสาหกิจขนาดย่อยในทุกมิติ กล่าวคือ 
วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนีปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดัชนีการ
ด าเนินงานของกิจการ ดัชนีผลประกอบการของกิจการ และดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต เท่ากับ 
0.5508 0.3376 0.6995 0.5791 และ 0.5418 ตามล าดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของดัชนีต่างๆ ของวิสาหกิจ 
ขนาดย่อยมีค่าเท่ากับ 0.4595 0.3205 0.5838 0.4853 และ 0.4573 ตามล าดับ 



17 
 

ตารางที่ 21: การเปรียบเทียบดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา  
ไตรมาสที่ 4/2564 

ดัชนี 
วิสาหกิจ 
ขนาดย่อย 

(บุคคลธรรมดา) 

วิสาหกิจ 
ขนาดย่อม 

(บุคคลธรรมดา) 
ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.4595 0.5508 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 0.3205 0.3376 
ดัชนีการด าเนินงานของกิจการ 0.5638 0.6995 
ดัชนีผลประกอบการของกิจการ 0.4853 0.5791 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.4573 0.5418 

 
 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผู้ประกอบการจ าแนกประเภทบุคคลธรรมดาตามระดับศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโต จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 วิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพและโอกาส 
ในการเติบโตมากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อย โดยมีสัดส่วนวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีระดับศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโตระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลางที่มากกว่าวิสาหกิจขนาดย่อย ในขณะเดียวกันพบว่า วิสาหกิจ
ขนาดย่อยมีระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตระดับต่ าสูงถึงร้อยละ 78.53  
 
ตารางท่ี 22: การเปรียบเทียบร้อยละของผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาจ าแนกตามระดับศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 4/2564 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
วิสาหกิจขนาดย่อย 
(บุคคลธรรมดา) 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
(บุคคลธรรมดา) 

จ่านวน % จ่านวน % 
ระดับสูงมาก 0 0.00 1 0.84 
ระดับสูง 9 1.09 14 11.76 
ระดับปานกลาง 169 20.39 39 32.77 
ระดับต่ า 651 78.53 65 54.62 
รวมท้ังหมด 829 100.00 119 100.00 

 
 เมื่อพิจารณาระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ
ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถสรุปได้ว่า กิจการมีผู้ประกอบการมีการศึกษาในระดับปริญญาขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย
ของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงกว่า 0.50 และผู้ประกอบการที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือ ปวส. ก็มีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมเช่นเดียวกัน  
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ตารางที่ 23: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการประเภท
บุคคลธรรมดา ไตรมาสที่ 4/2564 

ระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 0.3922 
มัธยมศึกษา / ปวช. 0.4425 
อนุปริญญา / ปวส. 0.4848 
ปริญญาตรี 0.5051 
ปริญญาโท 0.5055 
ปริญญาเอก N/A 
ภาพรวม 0.4678 

 
 เมื่อพิจารณาระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ พบว่าวิสาหกิจ
ชุมชนมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโตสูงถึง 0.6384 ตามมาด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่ งมีค่าเฉลี่ยของดัชนีเท่ากับ 0.5438 ในขณะที่ 
บุคคลธรรมดามีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเพียง 0.4614  
 
ตารางท่ี 24: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามรูปแบบของกิจการ ไตรมาสที่ 4/2564 

รูปแบบของกิจการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
บุคคลธรรมดา 0.4614 
วิสาหกิจชุมชน 0.6384 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 0.5438 
ภาพรวม 0.4678 

 
 เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของกิจการตามภาคการผลิต จะพบว่ากิจการใน
ภาคการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตสูงถึง 0.5246 ในขณะที่กิจการในภาคการค้าส่งค้าปลีก การบริการ และการผลิตมี
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการ
เติบโตอยู่ระหว่าง 0.4622 ถึง 0.4788  
 
ตารางที่ 25: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามภาคการผลิตของผู้ประกอบการประเภท
บุคคลธรรมดา ไตรมาสที่ 4/2564 

ภาคการผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
การค้าส่งค้าปลีก 0.4622 
การบริการ 0.4656 
การผลิต 0.4788 
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 0.5246 
ภาพรวม 0.4678 
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ดัชนีชุดที่ 2: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล 
 จากการค านวณดัชนีปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ดัชนีการ
ด าเนินงานของกิจการ ดัชนีผลประกอบการของกิจการ และดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดใหญ่ที่
เป็นนิติบุคคลและวิสาหกิจขนาดกลาง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6797  
2. ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5090 
3. ดัชนีการด าเนินงานของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.7447 
4. ดัชนีผลประกอบการของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4612 
5. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5986 
6. จากค่าดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีศักยภาพในระดับปานกลางทางด้าน

ปัจจัยพ้ืนฐานของกิจการและด้านการด าเนินงานของกิจการ และมีศักยภาพในระดับต่ าทางด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการและด้านผลประกอบการของกิจการ  

7. ค่าดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติสะท้อนว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น 
นิติบุคคลมีปัญหาทางด้านผลประกอบการของกิจการมากที่สุด และมีความพร้อมทางด้านการ
ด าเนินงานของกิจการมากที่สุด 

8. ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสะท้อนว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง  

 
ตารางท่ี 26: สถิติดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ไตรมาสที่ 4/2564 

ดัชนี ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.6797 0.6667 0.1797 1.0000 0.3333 
ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

0.5090 0.4920 0.1699 0.9489 0.1529 

ดัชนีการด าเนินงานของ
กิจการ 

0.7447 0.7969 0.1436 0.9688 0.4500 

ดัชนีผลประกอบการของ
กิจการ 

0.4612 0.5056 0.1722 1.0000 0.0622 

ดัชนีศักยภาพและโอกาส 
ในการเติบโต 

0.5986 0.6108 0.1002 0.8692 0.4107 

  
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ประกอบการตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต จะเห็นได้ว่า

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ กิจการที่ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลางนั้นมีสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่ถึง 
ร้อยละ 46.55 รองลงมาคือ กิจการที่ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับต่ า ประมาณร้อยละ 36.21  
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ตารางท่ี 27: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสใน
การเติบโต ไตรมาสที่ 4/2564 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
จ่านวน ร้อยละ 

ระดับสูงมาก 1 1.72 
ระดับสูง 9 15.52 
ระดับปานกลาง 27 46.55 
ระดับต่ า 21 36.21 
รวมทั้งหมด 58 100.00 

  
เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพและโอกาสในการเติบโตระหว่างวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลและ

วิสาหกิจขนาดกลาง พบว่าในภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในภาพรวมสูง
กว่าวิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลเล็กน้อย มีวิสาหกิจขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสใน
การเติบโตเท่ากับ 0.6179 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนีเท่ากับ 0.5970 ซึ่งเป็นผลมาจาก
การที่วิสาหกิจขนาดกลางมีความพร้อมทางด้านปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการด าเนินงานมากกว่า มีผู้ประกอบการ/
ผู้บริการกิจการที่มีความรู้และทักษะสูงกว่า และมีการด าเนินงานที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้
มากกว่า เห็นได้จากการที่วิสาหกิจขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ ดัชนีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ และดัชนีการด าเนินงานของกิจการ เท่ากับ 0.7602 0.6365 และ 0.8250 ในขณะที่วิสาหกิจ
ขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนีทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีค่าเพียง 0.6541 0.4840 และ 0.7365 อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาพบว่า วิสาหกิจขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของดัชนีผลประกอบการของกิจการเพียง 0.2500 ในขณะที่
วิสาหกิจขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยของดัชนีดังกล่าวสูงถึง 0.5133 สะท้อนให้เห็นว่าวิสาหกิจขนาดย่อมมีศักยภาพ
ด้านผลประกอบการสูงกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง สาเหตุส าคัญมาจากการที่วิสาหกิจขนาดกลางมีมักขนาดใหญ่ 
ทั้งในด้านสินทรัพย์ การผลิต และการจ้างงาน ท าให้มีข้อจ ากัดด้านความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน ท าให้การ
ผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้กิจการสามารถกระตุ้นผลประกอบการได้อย่างมี
นัยส าคัญ ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางไม่ได้มีอัตราก าไรสุทธิสูงมากนัก อีกท้ังยังมีผลก าไรค่อนข้างคงที่ ท าให้ดัชนี
ผลประกอบการของกิจการมีค่าต่ า  
 
ตารางที่ 28: การเปรียบเทียบดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ไตรมาสที่ 
4/2564 

ดัชนี 
วิสาหกิจ 
ขนาดย่อม 
(นิติบุคคล) 

วิสาหกิจ 
ขนาดกลาง 
(นิติบุคคล) 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 0.6541 0.7602 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 0.4840 0.6365 
ดัชนีการด าเนินงานของกิจการ 0.7365 0.8250 
ดัชนีผลประกอบการของกิจการ 0.5133 0.2500 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.5970 0.6179 
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 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลจ าแนกตามระดับศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโตในช่วงไตรมาส 4/2564 พบว่า วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่มีระดับ
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.67 และระดับต่ า คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 39.58  ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่มีระดับศักยภาพและโอกาสใน
การเติบโตในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 70 
   
ตารางที่ 29: การเปรียบเทียบร้อยละของผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลจ าแนกตามระดับศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 4/2564 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(นิติบุคคล) 
วิสาหกิจขนาดกลาง 

(นิติบุคคล) 
จ่านวน % จ่านวน % 

ระดับสูงมาก 1 2.08 0 0.00 
ระดับสูง 8 16.67 1 10.00 
ระดับปานกลาง 20 41.67 7 70.00 
ระดับต่ า 19 39.58 2 20.00 
รวมท้ังหมด 48 100.00 10 100.00 

 
 เมื่อพิจารณาระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ
ประเภทนิติบุคคล จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างไปจากกรณีของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็น
บุคคลธรรมดา กล่าวคือ ระดับการศึกษาและระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตมีความสัมพันธ์กันใน 
เชิงบวก อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจในกรณีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคือ กิจการที่
ผู้ประกอบการมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. กลับมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต
สูงที่สุด โดยสูงกว่าผู้ประกอบการที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดจากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพียงบุคลากร/พนักงานของกิจการเท่านั้น โดยอาจไม่ได้
เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารของกิจการนั้นๆ 
 
ตารางที่ 30: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประกอบการประเภท
นิติบุคคล ไตรมาสที่ 4/2564 

ระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 0.4661 
มัธยมศึกษา / ปวช. 0.6284 
อนุปริญญา / ปวส. 0.4985 
ปริญญาตรี 0.6043 
ปริญญาโท 0.5852 
ปริญญาเอก N/A 
ภาพรวม 0.5986 
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 เมื่อพิจารณาระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามรูปแบบของกิจการของผู้ประกอบการ
ประเภทนิติบุคคล พบว่ากิจการที่เป็นบริษัทจ ากัดมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับที่สูงกว่ากิจการที่
เป็นห้างหุ้นจ ากัดอย่างชัดเจน โดยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 บริษัทจ ากัดมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโตสูงถึง 0.6367 ในขณะที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีค่าเฉลี่ยของดัชนีเพียง 0.5483 เท่านั้น  
 
ตารางที่ 31: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามรูปแบบของกิจการของผู้ประกอบการ
ประเภทนิติบุคคล ไตรมาสที่ 4/2564 

รูปแบบของกิจการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 0.5483 
บริษัทจ ากัด 0.6367 
ภาพรวม 0.5986 

 
 จากการศึกษาระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามภาคการผลิตของผู้ประกอบการ
ประเภทนิติบุคคล พบว่ากิจการในภาคการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงถึง 0.7036 ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของวิสาหกิจขนาด
ย่อยและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา ส าหรับภาคการผลิตอ่ืนๆ พบว่ากิจการในภาคการค้าส่งค้าปลีกมี
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตเท่ากับ 
0.5816 ในขณะที่กิจการในภาคบริการและภาคการผลิตมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับที่  
ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางที่ 32: ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโตจ าแนกตามภาคการผลิตของผู้ประกอบการประเภท 
นิติบุคคล ไตรมาสที่ 4/2564 

ภาคการผลิต ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
การค้าส่งค้าปลีก 0.5816 
การบริการ 0.6049 
การผลิต 0.6083 
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 0.7036 
ภาพรวม 0.5986 

 
สถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ่าแนกตามองค์ประกอบของดัชนีศักยภาพและ

โอกาสในการเติบโต ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564  

 จากการเปรียบเทียบสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตามองค์ประกอบของ
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต พบว่าวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล (ประกอบการด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล) มีศักยภาพเหนือกว่าวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา (ประกอบด้วยวิส าหกิจ 
ขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล) เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความสามารถในการท าก าไร ซึ่งวัดโดย
อัตราก าไรสุทธิ ทั้งนี้ การที่วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถสร้างอัตราก าไรสุทธิได้มากกว่าวิสาหกิจที่เป็น
นิติบุคคลอาจมีสาเหตุมาจาก 
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1. วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่จะมีขนาดกิจการเล็กกว่าวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ทั้ง
ปริมาณการผลิตและการจ้างงาน จึงมักมีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถปรับตัวได้เร็วกว่า ท าให้
ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 มากกว่า  

2. วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีการจัดท าบัญชีและงบการเงินอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีมากกว่า ท าให้มีงบการเงินที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอย่างครบถ้วนมากกว่า ทั้งต้นทุนที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ท าให้ตัวเลขก าไรไม่ได้สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจที่เป็น
บุคคลธรรมดา 

3. วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีแนวโน้มที่อาศัยการจัดการก าไร (Earnings Management) เพ่ือให้
ตัวเลขก าไรมีค่าลดลง เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี 

ส าหรับศักยภาพในด้านอ่ืนๆ พบว่าวิสาหกิจทั้งสองกลุ่มมีศักยภาพในระดับที่ใกล้เคียงกันหลายด้าน 
โดยด้านที่มีศักยภาพในระดับสูงใกล้เคียงกันคือ ด้านการมีเงินกู้นอกระบบ ด้านการรักษาฐานลูกค้า และด้าน
การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์ ผลการศึกษาชี้ชัดว่า วิสาหกิจทั้งกลุ่มโดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเงินกู้  
นอกระบบแต่อย่างใด อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์ ทั้งการท าการตลาดผ่านโซเชียล
มีเดียและสื่อออนไลน์และการรับช าเงินผ่านระบบออนไลน์และช่องทางที่ทันสมัย และสามารถรักษาลูกค้า
ประจ าได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการยกระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ส าหรับด้านที่
วิสาหกิจทั้งสองกลุ่มมีศักยภาพในระดับต่ าใกล้เคียงกันคือ ด้านการท าการตลาดเชิงรุกและด้านแนวโน้ม 
ของผลก าไร สะท้อนให้เห็นว่าวิสาหกิจทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้มีการน าเสนอโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในรอบ 1 ปี อีกทั้งผลก าไรยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย ทั้งนี้ลักษณะ
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งท าให้กิจการได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลท าให้การออกโปรโมชั่นหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หยุดชะงัก อีกทั้งยังท าให้ผลก าไรมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านอ่ืนๆ ที่เหลือ พบว่าวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดามีศักยภาพในระดับที่ต่ าถึงต่ ามาก และอยู่ใน
ระดับที่ต่ ากว่าวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลเป็นอย่างมาก โดยที่ส าคัญได้แก่ ด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงิน  
ซึ่งวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดามีศักยภาพในระดับต่ า ในขณะที่วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพในระดับ  
สูงมาก สะท้อนให้เห็นปัญหาการด าเนินงานของวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นระดับความน่าเชื่อ การเข้าถึงเงินกู้ในระบบ และการวางแผนการผลิตและการตลาด 
นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่า วิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภาพด้านเงินทุนส ารองของกิจการ ด้านปัจจัยที่จ าเป็น
ส าหรับธุรกิจ ด้านความรู้และทักษะ ทั้งด้านการเงินและกฎหมาย ด้านการตลาด และด้านการด าเนินงาน  
ด้านความพร้อมปรับตัว ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ด้านสถานะทางการเงิน และด้านมุมมอง
ต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน ในระดับท่ีสูงกว่าวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นอย่างมากอีกด้วย 

ทั้งนี้ องค์ประกอบส าคัญท่ีถือเป็นปัญหาของวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ศักยภาพด้านการกระจาย
ความเสี่ยงของกิจการ ซึ่งวัดจากสัดส่วนรายได้อ่ืนๆ ที่มิได้มาจากการขายสินค้าและการให้บริการ โดยพบว่ามี
ศักยภาพในระดับต่ ามาก สะท้อนให้เห็นปัจจัยเสี่ยงการกิจการส่วนใหญ่ยังพ่ึงพารายได้จากแหล่งเดียว  
นั่นคือ การขายสินค้าและการให้บริการหลักของกิจการ โดยหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ ที่ท าให้กิจการ  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติหรือต้องหยุดด าเนินการกิจการ กิจการอาจต้องประสบภาวะล้มละลาย และ
น าไปสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ 
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ตารางท่ี 33: สถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่ 4/2564 

มิต ิ องค์ประกอบ 
ค่าดัชนีเฉลี่ย (0 – 1) 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
ปัจจัยพื้นฐานของ
กิจการ 

เงินทุนส ารองของกิจการ 0.2935 0.5965 
ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรบัธุรกิจ 0.2815 0.4943 
การมีเงินกู้นอกระบบ 0.8376 0.9483 

คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 0.2162 0.4674 
ความรู้และทักษะด้านการตลาด 0.2974 0.4879 
ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 0.3149 0.4914 
ความพร้อมปรบัตัวรับสถานการณท์ี่ไม่แน่นอน 0.4050 0.5177 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 0.3797 0.5805 

การด าเนินงานของ
กิจการ 

การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 0.3505 0.8922 
การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน ์ 0.7774 0.8534 
การท าการตลาดเชิงรุก 0.3242 0.3470 
การรักษาฐานลูกค้าประจ า 0.8710 0.8862 

ผลประกอบการของ
กิจการ 

ความสามารถในการท าก าไร 0.7793 0.6434 
การกระจายความเสี่ยงของกิจการ  - 0.1207 
แนวโน้มของผลก าไร 0.3485 0.3994 
สถานะทางการเงิน 0.4860 0.6595 
มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจบุัน 0.3734 0.4828 

หมายเหตุ: 
1. ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ กรณีของนิติบุคคลจะมีตัวช้ีวัดมากกว่าบุคคลธรรมดา 1 ตัว ได้แก่ งบประมาณส าหรับการวิจัย
และพัฒนา 
2. การกระจายความเสี่ยงของกิจการ เป็นตัวช้ีวัดเฉพาะกรณีนิติบุคคลเท่านั้น 
 
 หากพิจารณาจัดอันดับองค์ประกอบของศักยภาพและโอกาสในการเติบโตที่วิสาหกิจขนาดย่อยและ
วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาจ าเป็นต้องได้รับปรับปรุงพัฒนามากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด จะพบว่า
องค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพมากที่สุดคือ ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงิน การยื่นภาษี การวางแผนภาษี กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายภาครัฐ  
 องค์ประกอบที่ต้องการการพัฒนามากเป็นอันดับที่ 2 คือ ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
แรงงานที่มีทักษะด้านการตลาดและเทคโนโลยี วัตถุดิบและบริการที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ และเครือข่าย
พันธมิตร ตามด้วยเงินทุนส ารองของกิจการ ในขณะที่อันดับที่ 4 และ 5 คือความรู้และทักษะด้านการตลาด  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค การจัดการแผนการตลาด การท าการตลาดดิจิทัล การสร้าง 
Digital Content เพ่ือท าการตลาด และการรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัล และความรู้และทักษะด้านการ
ด าเนินงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาเงินทุน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ตามล าดับ 
 องค์ประกอบที่ต้องการการยกระดับในอันดับต่อมา ได้แก่ การท าการตลาดเชิงรุกซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ออกโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบและคุณภาพในการจัดท าบัญชีและ  
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งบการเงิน การเปิดรับและเข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การพร้อมปรับตัวรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ
สถานะทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้  

ส าหรับแนวโน้มของผลก าไรและมุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน แม้จะมีศักยภาพในระดับต่ า  
แต่เป็นองค์ประกอบที่เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบอ่ืนๆ และปัจจัยภายนอก จึงเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถ
ยกระดับได้โดยตรง และส าหรับองค์ประกอบที่เหลืออยู่ ได้แก่ การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์   
การปราศจากเงินกู้นอกระบบ และการรักษาฐานลูกค้าประจ า เป็นองค์ประกอบที่กิจการมีศักยภาพในระดับสูง 
และถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็น
บุคคลธรรมดา 
 
ตารางท่ี 34: สถานภาพปัญหาของวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ที ่ องค์ประกอบ บุคคลธรรมดา 
1 ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 0.2162 
2 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ 0.2815 
3 เงินทุนส ารองของกิจการ 0.2935 
4 ความรู้และทักษะด้านการตลาด 0.2974 
5 ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 0.3149 
6 การท าการตลาดเชิงรุก 0.3242 
7 แนวโน้มของผลก าไร 0.3485 
8 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 0.3505 
9 มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน 0.3734 
10 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 0.3797 
11 ความพร้อมปรับตัวรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 0.4050 
12 สถานะทางการเงิน 0.4860 
13 การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์ 0.7774 
14 ความสามารถในการท าก าไร 0.7793 
15 การมีเงินกู้นอกระบบ 0.8376 
16 การรักษาฐานลูกค้าประจ า 0.8710 

 
หากพิจารณาจัดอันดับองค์ประกอบของศักยภาพและโอกาสในการเติบโตที่วิสาหกิจขนาดกลางและ

วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลจ าเป็นต้องได้รับปรับปรุงพัฒนามากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด จะพบว่า
องค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพมากที่สุดคือ การกระจายความเสี่ยงซึ่งวัดจากสัดส่วนรายได้อ่ืนๆ 
ของกิจการที่มิได้มาจากการขายสินค้าและให้บริการโดยปกติ ปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญต่อศักยภาพและ
โอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฐานะของเครื่องมือกระจายความเสี่ยงของแหล่ง
รายได้ของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้กิจการยังคงด าเนินอยู่ได้แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ท าให้กิจการไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ 

องค์ประกอบที่ต้องได้รับส่งเสริมและผลักดันในอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ การท าการตลาดเชิงรุก 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ใหม่ และความรู้และทักษะด้าน
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การเงินและกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงิน การยื่นภาษี การวางแผน
ภาษี กฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ แม้แนวโน้มของผลก าไรและ
มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน แม้จะมีศักยภาพในระดับต่ าอยู่ใน 5 อันดับแรก แต่ถือเป็นองค์ประกอบ 
ที่เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบอื่นๆ และปัจจัยภายนอก จึงเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถยกระดับได้โดยตรง 

ส าหรับองค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนาในอันดับต่อมา ได้แก่ ความรู้และทักษะด้านการตลาด  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค การจัดการแผนการตลาด การท าการตลาดดิจิทัล การสร้าง 
Digital Content เพ่ือท าการตลาด และการรับช าระเงินผ่านระบบดิจิทัล และความรู้และทักษะด้านการ
ด าเนินงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดหาเงินทุน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยแรงงานที่มีทักษะด้านการตลาดและเทคโนโลยี วัตถุดิบ
และบริการที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เครือข่ายพันธมิตร และงบประมาณส าหรับ R&D ความพร้อมปรับตัว 
รับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การเปิดรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเงินทุนส ารองของกิจการ 
ตามล าดับ 

ส าหรับองค์ประกอบที่เหลือ ได้แก่ สถานะทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องและความสามารถ 
ในการช าระหนี้ การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์ การรักษาฐานลูกค้าประจ า การจัดท าบัญชีและงบ
การเงินและการปราศจากเงินกู้นอกระบบ เป็นองค์ประกอบที่กิจการมีศักยภาพในระดับสูง และถือเป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลดีต่อศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล 
 
ตารางท่ี 35: สถานภาพปัญหาของวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล 

ที ่ องค์ประกอบ นิติบุคคล 
1 การกระจายความเสี่ยงของกิจการ  0.1207 
2 การท าการตลาดเชิงรุก 0.3470 
3 แนวโน้มของผลก าไร 0.3994 
4 ความรู้และทักษะด้านการเงินและกฎหมาย 0.4674 
5 มุมมองต่อผลการด าเนินงานปัจจุบัน 0.4828 
6 ความรู้และทักษะด้านการตลาด 0.4879 
7 ความรู้และทักษะด้านการด าเนินงาน 0.4914 
8 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ 0.4943 
9 ความพร้อมปรับตัวรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 0.5177 
10 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 0.5805 
11 เงินทุนส ารองของกิจการ 0.5965 
12 ความสามารถในการท าก าไร 0.6434 
13 สถานะทางการเงิน 0.6595 
14 การปรับตัวเข้าสู่การท าธุรกิจออนไลน์ 0.8534 
15 การรักษาฐานลูกค้าประจ า 0.8862 
16 การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 0.8922 
17 การมีเงินกู้นอกระบบ 0.9483 

 


