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บทสรุปรายงาน 
 
 ในปี พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
เครื่องชี้วัดสภำพกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดย่อยและขนำดย่อม เพ่ือพัฒนำเครื่องชี้วัดที่สะท้อนศักยภำพและ
กำรเติบโตในกำรด ำเนินธุรกิจและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของวิสำหกิจขนำดย่อยและขนำดย่อม โดยได้
ท ำกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มวิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม ในกำรนี้ สสว. ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญใน
กำรวัดสภำพกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลำ
และสำมำรถเปรียบเทียบสภำพกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมระหว่ำงช่วงเวลำต่ำง  ๆ ได้ 
ซึ่งจะช่วยให้ สสว. สำมำรถด ำเนินนโยบำยส่งเสริมและช่วยเหลือกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงกับบริบทปัญหำมำกยิ่งขึ้น ดังนั้น สสว. จึงได้ด ำเนินโครงกำรวัดศักยภำพและ
โอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ภำยใต้ชื่อโครงกำร “กิจกรรม
กำรพัฒนำระบบ MSME Scoring ภำยใต้งำน Data Exchange/Open Data” โดยได้ขยำยขอบเขตให้
ครอบคลุมทั้งวิสำหกิจขนำดย่อย วิสำหกิจขนำดย่อม และวิสำหกิจขนำดกลำง เพ่ือให้ได้ฐำนข้อมูลศักยภำพ
และโอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
นโยบำยส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมำกยิ่งขึ้นต่อไป 
 โครงกำรวิจัยเรื่องนี้ได้ท ำกำรพัฒนำดัชนีชี้วัดศักยภำพและสภำพกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (MSME) โดยอ้ำงอิงตำมกรอบแนวคิดของดัชนีชี้วัดศักยภำพและสภำพกำรเติบโตของวิสำหกิจ
ขนำดย่อยและขนำดย่อม ซึ่งด ำเนินกำรโดย สสว. (2564) ทั้งนี้ ก ำหนดให้ดัชนีชี้วัดศักยภำพและสภำพกำร
เติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแบ่งออกเป็น 4 มิติ (Dimension) ได้แก่ 
 1. มิติปัจจัยพื้นฐานของกิจการ (Factor Dimension): เกี่ยวข้องกับควำมพร้อมของปัจจัยที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำธุรกิจ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  1.1 เงินทุนส ำรองของกิจกำร โดยมีตัวชี้วัดคือ จ ำนวนวันที่สำมำรถด ำเนินธุรกิจอยู่ได้โดยใช้ทุน
ส ำรองกรณีที่ไม่มีรำยได้เข้ำมำ 
  1.2 ปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็น โดยมีตัวชี้วัดคือ บุคลำกรที่มีทักษะด้ำนกำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล 
บุคลำกรที่มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม วัตถุดิบและปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น บริกำรสนับสนุน
ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นกับกำรท ำธุรกิจ พันธมิตรและเครือข่ำยที่พร้อมสนับสนุนกำรท ำธุรกิจ และงบประมำณส ำหรับ
กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
  1.3 กำรมีเงินกู้นอกระบบ โดยมีตัวชี้วัดคือ สถำนกำรณ์กำรมีเงินกู้นอกระบบ 
 2. มิติคุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Attribute Dimension): เกี่ยวข้องกับควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ของผู้ประกอบกำร/ผู้บริหำรที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  2.1 ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและกฎหมำย โดยมีตัวชี้วัดคือ ค ำถำมประเมินควำมรู้และ
ทักษะด้ำนกำรเงินและกฎหมำยจ ำนวน 7 ข้อ 
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  2.2 ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรตลำด  โดยมีตัวชี้วัดคือ ค ำถำมประเมินควำมรู้และทักษะ          
ด้ำนกำรตลำดจ ำนวน 5 ข้อ 
  2.3 ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรด ำเนินงำน โดยมีตัวชี้วัดคือ ค ำถำมประเมินควำมรู้และทักษะด้ำน
กำรด ำเนินงำนจ ำนวน 4 ข้อ 
  2.4 ทัศนคติต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีตัวชี้วัดคือ ค ำถำมประเมินควำมพร้อมต่อกำรรับมือ
สถำนกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนจ ำนวน 10 ข้อ 
  2.5. กำรเข้ำถึงและรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร โดยมีตัวชี้วัดคือ สถำนภำพกำรเข้ำถึงและรับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ 
 3. มิติการด าเนินงานของกิจการ (Operation Dimension): เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรด ำเนินงำน
และกำรท ำกำรตลำดทีมี่ผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  3.1 กำรท ำบัญชีและงบกำรเงิน โดยมีตัวชี้วัดคือ รูปแบบกำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน 
  3.2 กำรท ำธุรกิจออนไลน์ โดยมีตัวชี้วัดคือ กำรมีช่องทำงในกำรให้ลูกค้ำสำมำรถติดตำมข้อมูล
ผ่ำนออนไลน์/โซเชียลมีเดียและรับช ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์/โมบำย 
  3.3 กำรท ำกำรตลำดเชิงรุก โดยมีตัวชี้วัดคือ ควำมถี่ในกำรน ำเสนอโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำยใหม ่ๆ และควำมถี่ในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรใหม่ ๆ 
  3.4 สัดส่วนลูกค้ำประจ ำ โดยมีตัวชี้วัดคือ ร้อยละของลูกค้ำประจ ำต่อลูกค้ำท้ังหมด 
 4. มิติผลประกอบการของกิจการ (Performance Dimension): เกี่ยวข้องกับผลประกอบกำร
และควำมสำมำรถในกำรก ำไรของกิจกำร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  4.1 ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร โดยมีตัวชี้วัดคือ อัตรำก ำไรสุทธิ 
  4.2 กำรกระจำยควำมเสี่ยงของกิจกำร โดยมีตัวชี้วัดคือ สัดส่วนรำยได้อ่ืน ๆ ที่มิได้มำจำกกำรขำย
สินค้ำและให้บริกำรหลักของกิจกำร 
  4.3 แนวโน้มของผลก ำไร โดยมีตัวชี้วัดคือ กำรเติบโตของก ำไรสุทธิในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ          
กำรเปลี่ยนแปลงก ำไรเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ และกำรเปลี่ยนแปลงก ำไรเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันใน
ปีที่ผ่ำนมำ 
  4.4 สถำนะทำงกำรเงิน โดยมีตัวชี้วัดคือ สภำพคล่องและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
  4.5 มุมมองต่อผลกำรด ำเนินงำน โดยมีตัวชี้วัดคือ มุมมองที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 

 โครงกำรวิจัยเรื่องนี้ได้ท ำกำรพัฒนำดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็น
ตัวชี้วัดส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำ ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดย่อยและขนำดย่อมที่มีขนำดเล็กและยังเป็นบุคคลธรรมดำ และชุดที่ 2 เป็นตัวชี้วัดส ำหรับวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดย่อมขนำดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล
และวิสำหกิจขนำดกลำง ทั้งนี้ ดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคลจะมีตัวชี้วัด
มำกกว่ำดัชนีของวิสำหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดำจ ำนวน 2 ตัว ได้แก่ (1) กำรมีงบประมำณส ำหรับกำรวิจัยและ
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พัฒนำ และ (2) กำรกระจำยควำมเสี่ยงของกิจกำร ซึ่งวัดจำกรำยได้อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกิจกำร 
ประกอบด้วยรำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลและรำยได้อ่ืน ๆ 
 ดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งดัชนีย่อยทั้ง  
4 มิติที่ได้จำกกำรค ำนวณจะมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0 ถึง 1 ทั้งนี้ กำรแปลผลจะอ้ำงอิงตำมแนวทำงของดัชนี 
กำรพัฒนำมนุษย์ HDI (UNDP, 2021) นั่นคือ 

- ดัชนีมีค่ำ 0.800 หรือมำกกว่ำ หมำยถึง มีศักยภำพและโอกำสเติบโตในระดับสูงมำก 
- ดัชนีมีค่ำ 0.700 – 0.799 หมำยถึง มีศักยภำพและโอกำสเติบโตในในระดับสูง 
- ดัชนีมีค่ำ 0.550 – 0.699 หมำยถึง มีศักยภำพและโอกำสเติบโตในในระดับปำนกลำง 
- ดัชนีมีค่ำต่ ำกว่ำ 0.550 หมำยถึง มีศักยภำพและโอกำสเติบโตในในระดับต่ ำ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลและค ำนวณดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทยระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 รวม 
4 ไตรมำส สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมที่ท ำกำรศึกษำได้ดังนี้ 

 
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจเป็นบุคคลธรรมดา 

 วิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำส่วนใหญ่มีศักยภำพและโอกำสในกำร
เติบโตในระดับต่ ำตลอดระยะเวลำ 4 ไตรมำสที่ท ำกำรศึกษำ โดยพบว่ำดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตมี
กำรเติบโตอย่ำงชัดเจนในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 ปี พ.ศ. 2564 จำกนั้นพบว่ำดัชนีมีค่ำค่อนข้ำงคงที่ โดยมีค่ำ
อยู่ระหว่ำง 0.4678 – 0.4799 เมื่อพิจำรณำดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติ พบว่ำวิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจ 
ขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำส่วนใหญ่มีศักยภำพต่ ำสุดทำงด้ำนคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร โดยมี
ศักยภำพในระดับต่ ำ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำธุรกิจ และมี
ศักยภำพสูงสุดทำงด้ำนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร โดยมีศักยภำพในระดับปำนกลำง สะท้อนว่ำกิจกำรส่วนใหญ่
มีควำมพยำยำมด ำเนินกิจกำรอย่ำงเหมำะสมเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้
ยังพบว่ำดัชนีผลประกอบกำรของกิจกำรมีแนวโน้มเติบโตตลอดช่วงเวลำที่ท ำกำรศึกษำ สะท้อนว่ำวิสำหกิจ
ขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำมีอัตรำก ำไร แนวโน้มผลก ำไร และสถำนะทำงกำรเงิน  
ดีขึ้นตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
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ตารางที่ 1: สรุปดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตกรณีวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา 
ดัชน ี Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำร 0.4358 0.4708 0.5245 0.5057 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร 0.3150 0.3227 0.2962 0.2796 
ดัชนีกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 0.5527 0.5808 0.5975 0.5678 
ดัชนีผลประกอบกำรของกิจกำร 0.4441 0.4968 0.5013 0.5240 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.4369 0.4678 0.4799 0.4693 

 
 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของวิสำหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดำตำมระดับศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต 
พบว่ำสถำนกำรณ์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
กล่ำวคือ สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มีควำมรุนแรงลดลงและมำตรกำรภำครัฐที่ผ่อนคลำยมำกขึ้น ท ำให้กิจกำร
สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ สำมำรถขำยสินค้ำและให้บริกำรได้มำกขึ้น มีรำยได้และก ำไรมำกข้ึน มีสถำนะ
ทำงกำรเงินที่ดีขึ้น ท ำให้สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก
ร้อยละ 83.11 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เหลือร้อยละ 73.67 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ในขณะที่
สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 15.11 ในไตรมำสที่ 
3 ปี พ.ศ. 2564 เป็นร้อยละ 24.87 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 
สถำนกำรณ์กลับแย่ลงเล็กน้อย โดยพบว่ำกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 77.82 และกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงมีสัดส่วนลดลง
เหลือร้อยละ 21.17 ทั้งนี้ สำเหตุส ำคัญมำจำกภำวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสที่ 2  
 
ตารางที่ 2: สรุปสัดส่วนวิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 

ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 
ระดับสูงมำก 0.10 0.11 0.21 0.10 
ระดับสูง 1.68 2.43 1.25 0.91 
ระดับปำนกลำง 15.11 21.94 24.87 21.17 
ระดับต่ ำ 83.11 75.53 73.67 77.82 
รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 เมื่อแยกพิจำรณำเป็นวิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำ จะพบว่ำ
วิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำมีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงในช่วงปี พ.ศ.
2565 ในขณะที่วิสำหกิจขนำดย่อยมีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำตลอดช่วงเวลำที่ท ำกำรศึกษำ 
และพบว่ำวิสำหกิจขนำดย่อมมีศักยภำพเหนือกว่ำวิสำหกิจขนำดย่อยในในทุกมิ ติ ข้อค้นพบที่ส ำคัญคือ 
ศักยภำพด้ำนผลประกอบกำรของวิสำหกิจทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงเวลำ 
ที่ท ำกำรศึกษำ อันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เริ่มดีขึ้นและมำตรกำรควบคุมของภำครัฐ 
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ที่เริ่มผ่อนคลำยมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ไม่พบแนวโน้มเชิงบวกอย่ำงชัดเจนของศักยภำพด้ำนอ่ืน ๆ อีก 3 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำร ด้ำนคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร และด้ำนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร  
 
ตารางที่ 3: สรุปดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ดัชน ี
วิสาหกิจขนาดย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 

(บุคคลธรรมดา) 
Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำร 0.4219 0.4595 0.5128 0.4956 0.5518 0.5508 0.6008 0.5969 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร 0.3049 0.3205 0.2888 0.2680 0.3996 0.3376 0.3441 0.3838 
ดัชนีกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 0.5374 0.5638 0.5809 0.5586 0.6809 0.6995 0.7043 0.6510 
ดัชนีผลประกอบกำรของกิจกำร 0.4382 0.4853 0.4879 0.5145 0.4934 0.5791 0.5902 0.6100 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.4256 0.4573 0.4676 0.4592 0.5314 0.5418 0.5599 0.5604 

 
 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของกิจกำรตำมระดับศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต พบว่ำสถำนกำรณ์ของ
วิสำหกิจขนำดย่อยมีแนวโน้มดีขึ้นเฉพำะในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
กล่ำวคือ สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มีควำมรุนแรงลดลงและมำตรกำรภำครัฐที่ผ่อนคลำยมำกขึ้น ท ำให้กิจกำร
สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ สำมำรถขำยสินค้ำและให้บริกำรได้มำกขึ้น มีรำยได้และก ำไรมำกข้ึน มีสถำนะ
ทำงกำรเงินที่ดีขึ้น ท ำให้สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก
ร้อยละ 86.13 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เหลือร้อยละ 77.59 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ในขณะที่
สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 13.04 ในไตรมำสที่ 
3 ปี พ.ศ. 2564 เป็นร้อยละ 21.81 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 อย่ำงไรก็ตำม ภำวะเงินเฟ้อในไตรมำสที่ 2  
ปี พ.ศ. 2565 ท ำให้กิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 81.86 
และกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 17.58  
 ในทำงตรงกันข้ำม สถำนกำรณ์ของวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำกลับมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 โดยพบว่ำสัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและ
โอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 57.84 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564  
เหลือร้อยละ 41.41 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ในขณะที่สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต
ในระดับปำนกลำงเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 32.35 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เป็นร้อยละ 53.54 ในไตรมำสที่ 1 
ปี พ.ศ. 2565 
 
ตารางที่ 4: สรุปสัดส่วนวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสใน
การเติบโต 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

วิสาหกิจขนาดย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 
(บุคคลธรรมดา) 
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Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 
ระดับสูงมำก 0.00 0.00 0.12 0.11 0.98 0.84 0.79 0.00 
ระดับสูง 0.82 1.09 0.48 0.45 8.82 11.76 6.30 5.05 
ระดับปำนกลำง 13.04 20.39 21.81 17.58 32.35 32.77 44.88 53.54 
ระดับต่ ำ 86.13 78.53 77.59 81.86 57.84 54.62 48.03 41.41 
รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม

ที่เป็นบุคคลธรรมดำ ระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 พบว่ำนโยบำยและ
มำตรกำรส่งเสริมจำกภำครัฐที่จ ำเป็นโดยเร่งด่วน ได้แก่ กำรยกระดับควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเงินและ
กฎหมำย ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินทุนส ำรองและปัจจัยพ้ืนฐำน  
ที่เป็นส ำหรับธุรกิจ กำรส่งเสริมกำรท ำกำรตลำดเชิงรุก และกำรส่งเสริมกำรรับรู้และเข้ำถึงข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์ 
 

ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจเป็นนิติบุคคล 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่มีศักยภำพและโอกำสในกำร
เติบโตในระดับปำนกลำงตลอดระยะเวลำ 4 ไตรมำสที่ท ำกำรศึกษำ โดยพบว่ำดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำร
เติบโตมีกำรเติบโตอย่ำงชัดเจนในช่วงไตรมำสที่ 3 และ 4 ปี พ.ศ. 2564 หลังจำกท่ีสถำนกำรณ์ COVID-19 เริ่ม
คลี่คลำย จำกนั้นพบว่ำดัชนีมีค่ำคงที่ตลอดช่วงเวลำไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 และไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
ก่อนที่สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภำคและภำวะเงินเฟ้อจะท ำให้ดัชนีศักยภำพและโอกำส  
ในกำรเติบโตลดลงเหลือ 0.5754 ในไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565  

เมื่อพิจำรณำดัชนีย่อยทั้ง 4 มิติ พบว่ำวิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคล 
ส่วนใหญ่มีศักยภำพต่ ำสุดทำงด้ำนคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร โดยมีศักยภำพในระดับต่ ำมำโดยตลอด 
สะท้อนว่ำผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกยังขำดควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำธุรกิจ และมีศักยภำพสูงสุด
ทำงด้ำนกำรด ำเนินงำนของกิจกำร โดยมีศักยภำพในระดับปำนกลำง สะท้อนว่ำกิจกำรส่วนใหญ่มีควำม
พยำยำมด ำเนินกิจกำรอย่ำงเหมำะสมเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ 
ยังพบว่ำดัชนีผลประกอบกำรของกิจกำรมีแนวโน้มเติบโตตลอดช่วงเวลำที่ท ำกำรศึกษำ สะท้อนว่ำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีอัตรำก ำไร แนวโน้มผลก ำไร และสถำนะทำงกำรเงินดีขึ้น
ตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ตารางที่ 5: สรุปดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตกรณีวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล 
ดัชน ี Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 

ดัชนีปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำร 0.6066 0.6797 0.7018 0.6596 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร 0.4104 0.5090 0.4627 0.4525 
ดัชนีกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 0.7202 0.7447 0.7058 0.6693 
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ดัชนีผลประกอบกำรของกิจกำร 0.4465 0.4612 0.5140 0.5200 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.5459 0.5986 0.5961 0.5754 

 

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของวิสำหกิจที่เป็นนิติบุคคลตำมระดับศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต พบว่ำ
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสถำนกำรณ์ COVID-19 มีควำมรุนแรงลดลง
และมำตรกำรภำครัฐที่ผ่อนคลำยมำกขึ้น ท ำให้กิจกำรสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ สำมำรถขำยสินค้ำและ
ให้บริกำรได้มำกข้ึน มีรำยได้และก ำไรมำกข้ึน มีสถำนะทำงกำรเงินที่ดีขึ้น ท ำให้สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและ
โอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 59.57 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เหลือ 
ร้อยละ 32.65 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ในขณะที่สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต 
ในระดับปำนกลำงเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 29.27 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เป็นร้อยละ 51.02 ในไตรมำสที่ 1 
ปี พ.ศ. 2565 อย่ำงไรก็ตำม ภำวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ท ำให้
สถำนกำรณ์กลับแย่ลงเล็กน้อย โดยพบว่ำกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.86 และกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงมีสัดส่วนลดลง
เหลือร้อยละ 40.48  
 

ตารางที่ 6: สรุปสัดส่วนวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 
ระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 

ระดับสูงมำก 0.00 1.72 2.04 2.38 
ระดับสูง 10.64 15.52 14.29 14.29 
ระดับปำนกลำง 29.79 46.55 51.02 40.48 
ระดับต่ ำ 59.57 36.21 32.65 42.86 
รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำ วิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับ
ปำนกลำงในช่วง 4 ไตรมำสที่ท ำกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม กลับพบว่ำดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของ
วิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลกลับมีแนวโน้มลดลงและมีค่ำต่ ำกว่ำกรณีของวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็น
บุคคลธรรมดำ โดยหำกพิจำรณำเปรียบเทียบกับกรณีของวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดำจะพบว่ำ
ปัจจัยที่ท ำให้วิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีดัชนีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตต่ ำกว่ำมำจำกดัชนี  
ผลประกอบกำรของกิจกำรที่มีค่ำต่ ำกว่ำค่อนข้ำงมำก ในขณะที่วิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลมีศักยภำพ
ในด้ำนอ่ืน ๆ สูงกว่ำอย่ำงชัดเจน  

ในกรณีของวิสำหกิจขนำดกลำง พบว่ำวิสำหกิจขนำดกลำงมีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับ
ต่ ำในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ก่อนจะเพ่ิมขึ้นเป็นระดับปำนกลำงในไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 และ
เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจนมีระดับสูงในไตรมำสที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้วิสำหกิจขนำดกลำง
มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 มำจำกปัจจัยพ้ืนฐำนและผล
ประกอบกำรที่มีศักยภำพต่ ำมำก สะท้อนว่ำวิสำหกิจขนำดกลำงได้รับผลกระทบที่รุนแรงจำกสถำนกำรณ์  



 

viii 
 

COVID-19 แต่กำรที่เป็นกิจกำรขนำดใหญ่ มีพนักงำนจ ำนวนมำก ท ำให้มีควำมยืดหยุ่นต่ ำและปรับตัวได้ช้ำ  
ท ำให้ศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตมีระดับต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวิสำหกิจขนำดกลำงมีขนำดใหญ่  
ท ำให้มีควำมพร้อมทำงด้ำนเงินทุน ปัจจัยกำรผลิตและบริกำรสนับสนุน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก บุคลำกรทักษะสูง 
ทั้งด้ำนกำรตลำดและด้ำนเทคโนโลยี และเครือข่ำยพันธมิตร สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนต่ ำ ได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์อย่ำงสม่ ำเสมอ มีทักษะในกำรท ำกำรตลำดและกำรบริหำรจัดกำรสูง ส่งผลท ำให้
มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตเติบโตอย่ำงรวดเร็วเมื่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นไปในเชิงบวกมำกยิ่งข้ึน 
 

ตารางที่ 7: สรุปดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล 

ดัชน ี
วิสาหกิจขนาดย่อม 

(นิติบุคคล) 
วิสาหกิจขนาดกลาง 

Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 
ดัชนีปัจจัยพื้นฐำนของกิจกำร 0.6879 0.6541 0.6963 0.6261 0.4167 0.7602 0.9097 0.8958 
ดัชนีคุณลักษณะของผู้ประกอบกำร 0.4714 0.4840 0.4423 0.4384 0.4865 0.6365 0.6923 0.6898 
ดัชนีกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 0.7956 0.7365 0.7106 0.6450 0.6813 0.8250 0.8047 0.8047 
ดัชนีผลประกอบกำรของกิจกำร 0.5083 0.5133 0.4958 0.4842 0.2294 0.2500 0.7111 0.7028 
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 0.6158 0.5970 0.5863 0.5484 0.4535 0.6179 0.7795 0.7733 

 

 เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของวิสำหกิจขนำดย่อมที่เป็นนิติบุคคลตำมระดับศักยภำพและโอกำสในกำร
เติบโต พบว่ำในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสถำนกำรณ์ COVID-19 มี
ควำมรุนแรงลดลงและมำตรกำรภำครัฐที่ผ่อนคลำยมำกข้ึน สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโต
ในระดับต่ ำลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 57.78 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เหลือร้อยละ 35.57  
ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ในขณะที่สัดส่วนกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำง
เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 31.11 ในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 เป็นร้อยละ 55.56 ในไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
อย่ำงไรก็ตำม ภำวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ท ำให้สถำนกำรณ์กลับแย่ลง
เล็กน้อย โดยพบว่ำกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 47.37 
และกิจกำรที่มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับปำนกลำงมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 44.74 ส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำง พบว่ำวิสำหกิจขนำดกลำงร้อยละ 100 มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับต่ ำใน
ไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ก่อนสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้นจะท ำให้วิสำหกิจขนำดกลำงร้อยละ 100  
มีศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตในระดับสูงในไตรมำสที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2564 
 
ตารางที่ 8: สรุปสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลจ าแนกตามระดับศักยภาพและโอกาสในการเติบโต 

ระดับศักยภาพและ 
โอกาสในการเติบโต 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
(นิติบุคคล) 

วิสาหกิจขนาดกลาง 

Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 Q3/64 Q4/64 Q1/65 Q2/65 
ระดับสูงมำก 0.00 2.08 2.22 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

ix 
 

ระดับสูง 11.11 16.67 6.67 5.26 0.00 10.00 100.00 100.00 
ระดับปำนกลำง 31.11 41.67 55.56 44.74 0.00 70.00 0.00 0.00 
ระดับต่ ำ 57.78 39.58 35.57 47.37 100.00 20.00 0.00 0.00 
รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพและโอกำสในกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดย่อยและวิสำหกิจขนำดย่อม
ที่เป็นนิติบุคคล ระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 พบว่ำนโยบำยและมำตรกำร
ส่งเสริมจำกภำครัฐที่จ ำเป็นโดยเร่งด่วน ได้แก่ กำรกระจำยควำมเสี่ยงของกิจกำร กำรยกระดับควำมรู้และ
ทักษะด้ำนกำรเงินและกฎหมำย ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
ปัจจัยพื้นฐำนที่เป็นส ำหรับธุรกิจ และกำรส่งเสริมกำรท ำกำรตลำดเชิงรุก  
 


