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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยฝ่ายติดตามและประเมินผลได้ว่าจ้าง

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษา  ตามสัญญาเลขท่ี สสว.2560/02-05  
N 600001193 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน งาน/โครงการส่งเสริม SMEs 
รวมจ านวน 27 งาน/โครงการ จ าแนกเป็นประเมินผลส าเร็จของงาน/โครงการ ตามแผนภารกิจพื้นฐาน
ส านักงาน ปีงบประมาณ 2559 ท่ีด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จ านวน 20 งาน/โครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปีงบประมาณ 2558-2559 ท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน
แล้วจ านวน 4 โครงการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปีงบประมาณ 
2559 ท่ียังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ โดยมุ่งหวังให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการของ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการส่งเสริม SMEs ซึ่งหมายรวมถึงท่ีปรึกษาและหน่วยบริหารก ากับโครงการของ สสว. 
และประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับ รวมท้ังมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศในรูปของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDPSME Growth)  

ขอบเขตการด าเนินงาน ใช้กรอบแผนท่ีเกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานมีความสอดคล้อง
กับแผน และสามารถตอบสนองบรรลุเป้าหมายของแผน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2555-2559 กรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2555-2559 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2555-2559 และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยใช้
หลักการประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานส าหรับโครงการท่ียังไม่แล้วเสร็จ และ 
การประเมินผลสรุปเมื่องาน/โครงการได้เสร็จส้ินการด าเนินงานแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใด รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการในระยะต่อไป 

เคร่ืองมือที่ ใช้ประเมินผล  ประกอบด้วย CIPP model การประเมินผลส าเร็จของโครงการ  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ การประเมินผลความคุ้มค่าการใช้งบประมาณของโครงการ  
และการประเมินคุณลักษณะของโครงการ โดยประเมินจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากเอกสารงาน/
โครงการ (สสว. 100 รายละเอียดโครงการ สสว.200 ผลการด าเนินงาน/โครงการรายเดือน และ สสว.300 
สรุปปิดงาน/โครงการ) สัมภาษณ์ผู้บริหาร สสว. และบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานส่งเสริม SMEs จ านวน 
51 ราย การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและเยี่ยมชมสถานประกอบการจ านวน 583 ราย การจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus group) จ านวน 31 ครั้ง และการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 2,861 ตัวอย่าง น ามาประมวลผล 
วิเคราะห์ และประเมินเปรียบเทียบกับกรอบแผนฯ และให้ค่าคะแนนตามหลักการประเมินตัวแบบ  
CIPP model 

ผลการประเมินที่สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายของกรอบแผนฯ จ านวน 27 งาน/โครงการ พบว่า 
1. ได้รับการอนุมัติงบประมาณด าเนินการจ านวน 1,649.32 ล้านบาท มีเม็ดเงินกระจายหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจโดยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณจริงจ านวน 960.30 ล้านบาท ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนในรูปของรายได้จ านวน  5,155.72 ล้านบาท เกิดการลงทุน จ านวน 429.13  
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ล้านบาท ส่งออกมีมูลค่า จ านวน 67.44 ล้านบาท ต้นทุนลดลง จ านวน 1,193.82 ล้านบาท  
เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น จ านวน 1,583 ราย เกิดธุรกิจ/ผู้ประกอบการใหม่ จ านวน 210 ราย  
มีการจดทะเบียนธุรกิจ จ านวน 634,679 ราย ธุรกิจเข้าสู่ระบบภาษี จ านวน 421 ราย พัฒนา
ผู้ประกอบการได้จ านวน 46,188 ราย พัฒนาบุคลากรของธุรกิจ SMEs ได้จ านวน 51,055 ราย 
ธุรกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการรวมตัวเครือข่ายธุรกิจ เกิด Cluster จ านวน  
70 เครือข่าย และมีฐานข้อมูล/องค์ความรู้ช่วยสนับสนุนพัฒนางานของธุรกิจ SMEs จ านวน  
78 ฐานข้อมูล/เรื่อง ส่งผลให้ GDPSMEs เติบโตเกิดมูลค่า จ านวน 3,481.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.0243 จ าแนกเป็น GDPSMEs ท่ีเกิดจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเติบโตเกิดมูลค่า จ านวน 
2,849.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.0199 และ GDPSMEs ท่ีเกิดจากงาน/โครงการภายใต้แผน
ภารกิจพื้นฐานส านักงานเติบโตเกิดมูลค่า จ านวน 632.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.0044  
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

2. การพัฒนา SMEs ครอบคลุมท่ัวประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าครบท้ังจ านวน 77 จังหวัดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาคลัสเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยท่ีครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ แต่การ
พัฒนากระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ใน 4 ภูมิภาคท่ีการคมนาคมเข้าถึงอย่างสะดวก ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี สระบุรี 
ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น และมีกระจายการพัฒนาไปในจังหวัดอื่นบ้าง 
ได้แก่ ภาคเหนือ เช่น จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ ภาคกลาง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี กาณจนบุรี ภาคใต้ เช่น จังหวัดปัตตานี เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม อาจมีบางจังหวัดท่ีได้รับการพัฒนาค่อนข้างน้อยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล เช่น จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ หนองบัวล าพู สระแก้ว นราธิวาส พัทลุง เป็นต้น  

3. การส่งเสริม SMEs ยังไม่ครบถ้วนทุกสาขาเป้าหมายของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SMEs พ.ศ.2555-2559 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยส่งเสริมภาคการผลิต ในสาขา 
อาหารและเครื่องด่ืม ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ สมุนไพรและเครื่องส าอาง 
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณพ์พลาสติก ผลผลิตทางการเกษตรและเกษตร 
แปรรูป เป็นต้น ส่งเสริมภาคการค้า ในสาขาการค้าส่งและค้าปลีก ส่งเสริมภาคบริการ ในสาขา
ท่องเท่ียว สุขภาพและความงาม สารสนเทศและการส่ือสาร ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น  

4. การพัฒนา SMEs ท้ัง 27 งาน/โครงการ สามารถตอบสนองเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
ส านักงาน พ.ศ. 2555-2559 แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2555-2559 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.  2555-2559 โดยตอบสนองเป้าหมายท่ี 1 มี SMEs  
จดทะเบียนธุรกิจ จ านวน 438 ราย ตอบสนองเป้าหมายท่ี 2 มีผู้ประกอบการและบุคลากร SMEs 
ได้รับการพัฒนาเชิงลึก จ านวน 97,243 ราย ต้นทุนของธุรกิจลดลง จ านวน 1,193.82 ล้านบาท 
ตอบสนองเป้าหมายท่ี 3 มี Cluster เกิดขึ้น จ านวน 70 เครือข่าย ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายเครื่องหนัง
ไทย กลุ่มเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังฯ กลุ่มเครือข่าย
ส่ิงทอเพชรเกษม กลุ่มเซราเครือข่ายจังหวัดล าปาง กลุ่มเครือข่ายข้าวและข้าวแปรรูป  
กลุ่มเครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มเครือข่ายบรรจุภัณฑ์
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โลหะ กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิ จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมนมโคและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค จ.มหาสารคาม กลุ่มเครือข่ายต่อตัวถังรถราชบุรี จ.นครปฐม กลุ่ม
เครือข่ายผลิตภัณฑ์หม้อห้อม จ.แพร่ กลุ่มเครือข่ายชา จ.เชียงราย กลุ่มเครือข่ายธุรกิจแฟช่ัน 
(Bangkok Fashion Cluster) กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมของฝากของท่ีระลึก กลุ่มเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคลัสเตอร์ไม้ ภาคตะวันออก กลุ่มเครือข่ายผ้าทอ
พื้นเมืองอุดรธานี กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรุงเทพฯและปริมณฑล (Thai Food 
Cluster) กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ ายางสด ด้วย Innovation Material 
Technology จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมจากข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกด้วย 
Automation Technology จ.ศรีสะเกษ กลุ่มเครือข่ายกิจการแปรรูปสัตว์น้ าขนาดย่อม  
กลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตไหมไทยแบบครบวงจร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเล้ียงแพะเนื้อและแพะนม
เป็นต้น) และตอบสนองเป้าหมายท่ี 4 มีฐานข้อมูล/องค์ความรู้เป็นปัจจัยเอื้อสนับสนุนธุรกิจ 
SMEs จ านวน 78 ฐานข้อมูล/เรื่อง รวมทั้งตอบสนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คือ GDPSME ท่ีเกิดจากการผลิตสินค้าและบริการเป็นมูลค่า 3,481.99 ล้านบาท  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0243 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ท่ีมีมูลค่า 14,336,557.00 ล้านบาท (รายละเอียดแนบท้ายบทสรุป
ผู้บริหารตารางท่ี 4) 

ผลการประเมินตามหลักวิชาการ CIPP Model จ านวน 27 งาน/โครงการ พบว่า โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการ จ านวน 7 โครงการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี-ปานกลาง โดยมีผลประเมิน Contex และ Input 
ส่วนใหญ่ดี ผลประเมิน Process ส่วนใหญ่ค่อนข้างดี และผลประเมิน Input ส่วนใหญ่ปานกลาง มีเพียง
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ท่ีมีค่าคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากผลประเมิน Process 
และ Input พอใช้ ส่วนงาน/โครงการภายใต้แผนภารกิจส านักงาน จ านวน 20 งาน/โครงการส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินในระดับดีและมีถึง 6 โครงการท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมาก ซึ่งด้านการประเมินท่ีมีผลค่อนข้างดี
และดีมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผลการประเมิน context และ input ส่วนในด้าน process และ product 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและในบางโครงการมีผลในระดับปานกลาง มีเพียงงานเดียวท่ีมีผลการประเมินในระดับ
พอใช้คืองานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุนซึ่งมีสาเหตุมาจากไม่มีผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
จึงท าให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีคาดหวังไว้  (รายละเอียดแนบท้ายบทสรุปผู้บริหาร 
ตารางท่ี 1) 

ผลการประเมินตามหลักวิชาการการวัดความคุ้มค่าของโครงการ จ านวน 27 งาน/โครงการ พบว่า 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ จ านวน 7 โครงการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากการด าเนินงาน 
ส่วนใหญ่ได้ประสิทธิผลปานกลาง ไม่เกิดผลกระทบท่ีมีแรงส่งเพียงพอให้ GDPSME เจริญเติบโตอย่างเต็มท่ี ส่วน
งาน/โครงการภายใต้แผนภารกิจพื้นฐานส านักงาน จ านวน 20 งาน/โครงการมีค่าคะแนนในระดับดีถึงค่อนข้าง
ดีมาก งานส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดแนบท้ายบทสรุปผู้บริหารตารางท่ี 2 และ 3) 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 4 
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ผลการประเมินเชิงประจักษ์ตามเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 7 โครงการ พบว่า 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 
(SMEs Strong/Regular Level) และโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs 
(Turn around) จัดเป็นการส่งเสริม SMEs ตาม business life cycle ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 
เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง 
เป็นงานท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ัวๆ ไปของวงจรของธุรกิจ SMEs เป็นการออกแบบกลุ่มโครงการ
ท่ีค่อนข้างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น เนื่องจากเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง  
มี SMEs บางส่วนท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก มีปัญหาหนี้สิน จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู 

2. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด จัดเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs เพื่อให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจท่ีการส่งออกชะลอ
ตัวค่อนข้างมาก  

3. โครงการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ SMEs และโครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ 
จัดเป็นการสนับสนุนปัจจัยสภาพแวดล้อมในการส่งเสริม SMEs เพื่ออ านวยความสะดวกและ
รองรับการพัฒนา SMEs อย่างเป็นระบบ  

ภายหลังท่ีได้รับการพัฒนาจากท่ีปรึกษาโครงการ ผู้ประกอบการท้ัง 7 โครงการให้มุมมองเป็น 
แนวทางการส่งเสริม SMEs ในระยะต่อไปของรัฐบาล 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1. รัฐควรส่งเสริม SMEs ตาม business life cycle เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง ใหม้ีการด าเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ัวๆ ไปของวงจรของธุรกิจ SMEs อีกท้ังควรออกแบบกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่  (Start up) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระ ดับเ ติบโต  (SMEs 
Strong/Regular Level) และโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn 
around) 

2. รัฐควรเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  
ซึ่งกลไกในการพัฒนาควรเน้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  
ท่ีสนับสนุนธุรกิจ SMEs  ดังนั้น โครงการดังกล่าวควรมีความต่อเนื่อง ออกแบบกลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการใหเ้หมาะสมและกระจายความเข้าถึงผู้ประกอบการทุกสาขาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมี
การติดตามผลส าเร็จของโครงการ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ และโครงการสนับสนุนเครือข่าย 
SMEs เป็นต้น 

ปัญหาที่ค้นพบ และข้อเสนอแนะต่อการที่ สสว. จะต้องด าเนินการต่อไป ได้จัดท าเป็นตารางสรุป 
โดยช้ีให้เห็นแนวทางการพัฒนาต้ังแต่ความจ าเป็นท่ีต้องเขียนโครงการให้ดีและถูกต้อง เพื่อให้ปฏิบัติเกิดผลดี
ต่อธุรกิจ SMEs และประเทศชาติ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อการบริหารและก ากับโครงการให้รัดกุม 
รวมทั้งติดตามประเมินโครงการอย่างใกล้ชิด ดังนี้ 
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ตารางสรุปภาพรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1. การออกแบบโครงการ  

1.1 ในการจัดท าโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยังขาดข้อมูลอ้างอิงด้านสถานภาพของธุรกิจ 
SMEs สาขาท่ีจะท าการพัฒนา และขาดการส ารวจ/รับฟัง
ความต้องการและคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs  

1) ควรจัดท า Study ในแต่ละสาขาธุรกิจ และใช้กระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็น/ส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการ 
SMEs เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบโครงการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 
SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ของ
โครงการ ส่วนใหญ่ยังขาดความชัดเจน ได้แก่ การไม่ระบุ
ว่าจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภาคการผลิต ภาคการค้า และ
ภาคบริ การใด ในสาขาใด ซึ่ ง เป็นกลุ่ ม เป้ าหมาย 
ที่สอดคล้องกับสาขาธุรกิจที่ได้รับความส าคัญเป็นพิเศษ
ตามแผนปฎิบัติการส่งเสริม SMEs พ.ศ.2555-2559 และ
มีการน ากลุ่มเป้าหมายที่ควรใช้กระบวนการพัฒนา 
ที่แตกต่างกันมาไว้ในโครงการเดียวกัน รวมทั้งขนาดของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้
โครงการมีขนาดใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานของที่ปรึกษาผู้ให้การพัฒนาของหน่วยงาน
ปฏิบัติ 

2) ในการจัดท ารายละเอียดโครงการควรก าหนดคุณสมบัติ
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนในประเด็น ภาค และสาขา  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ภาคการผลิต (สาขาอาหารฯ) ภาคการค้า (สาขา 
ค้าปลีกฯ) และภาคบริการ (สาขาก่อสร้างฯ) เป็นต้น  

3) ไม่ควรน ากลุ่มเป้าหมายที่มีกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างไว้
ภายใต้โครงการ/กิจกรรม เดียวกัน 

4) การก าหนดจ านวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมในแต่ละ
โครงการควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดในด้านสภาพแวดล้อม เช่น 
ศักยภาพของหน่วยงานร่วม จ านวนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญที่มี
อยู่จริง และระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็นต้น 

5) กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ควรแบ่งเป็นโครงการย่อยและ 
ให้มีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ เพ่ือไม่ให้ เกินก าลัง
ความสามารถของหน่วยงานร่วม 

1.3 การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้การส่งเสริม ไม่จ ากัด
ขอบเขตการพัฒนา ส่วนใหญ่ระบุไว้กว้างๆ คือ ทั่ว
ประเทศ ซึ่งเมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วจะกระจุกตัวอยู่ตาม
เมืองใหญ่ของภูมิภาคต่างๆ เท่าน้ัน 

6) ควรจัดท า Study รายสาขาธุรกิจ ซึ่งจะเห็นปัญหาเชิงลึกและ
ปัญหาในภาพรวมของธุรกิจน้ันๆ และจะสามารถก าหนดพ้ืนที่
ให้การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ท่ัวถึง ลดความซ้ าซ้อนของ 
การพัฒนา 

1.4 การก าหนดขอบเขต/แนวทางการด าเนินงานของโครงการ
ขาดความชัด เจนในการปฏิบั ติ  เช่ น  ข้ันตอนการ
ด าเนินงานไม่ชัดเจน ขาดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมที่
จะต้องด าเนินงานให้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีต้ังไว้ กิจกรรม
ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า  SMEs อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เป็นต้น 

7) ควรก าหนดวิธีการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งต้องมีความชัดเจนในกระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
กระบวนการพัฒนา และก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของ
แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เช่น จ านวน Man-day ไว้อย่าง
เพียงพอต่อการให้เกิดผลการพัฒนาอย่างย่ังยืน มี เน้ือหา 
การฝึกอบรม ระยะเวลาและวิธีการฝึกอบรมที่เข้มข้น เป็นต้น 

1.5 การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม / 
ภาพรวมของโครงการ ไม่เหมาะสม / สั้นเกินไป ท าให้การ
ด าเนินงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท าให้
เน้นการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณเป็นหลัก 

8) ควรก าหนดระยะเวลาโครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมกับ
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกรณีที่ระยะเวลา
ในการพัฒนาแต่ละ ข้ันตอนยาวนานเกินปีงบประมาณ  
ควรก าหนดให้เป็นหลายระยะ (Phase) 

1.6 งบประมาณของโครงการถูกจัดสรรเพ่ือการพัฒนา SMEs 
ไม่เต็มจ านวน มีบางส่วนถูกใช้ไปในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแก่ SMEs เช่น การแถลงข่าว การจัดงาน 

9) ควรปรับลดค่าใช้จ่ายที่ ต้องใช้ในส่วนของกิจกรรมการ 
แถลงข่าว การจัดงานปิดโครงการ การประสานก ากับโครงการ 
และไปเพ่ิมในกิจกรรมที่ใช้พัฒนา SMEs โดยตรง ซึ่งจะเป็น
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 6 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางสรุปภาพรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ปิดโครงการ การประสานก ากับโครงการ เป็นต้น ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs มากข้ึน 
2. ประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ  

2.1 หน่วยงานร่วมด าเนินการโครงการบางส่วนยังขาด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาด
ประสบการณ์ ขาดความพร้อมด้านบุคลากร ขาดความ
เข้าใจในแนวคิดของโครงการ ขาดเครือข่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินงาน และขาดจิตสาธารณะในการเป็น
ผู้ให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น 

10) ควรให้ความส าคัญในการคัดเลือกหน่วยงานร่วมด าเนิน
โครงการ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน ศักยภาพ
ของหน่วยงาน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน จิตสาธารณะ
ในการเป็นผู้ให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงาน         
ที่ปรึกษาในเครือข่าย และผลงานในอดีต 

2.2 ที่ปรึกษาบางส่วนที่หน่วยงานร่วมบางส่วนจัดจ้างเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการยังขาดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการจากสาเหตุต่างๆ เช่น จ านวนผู้เชี่ยวชาญมี
จ ากัด ไม่เข้าใจในแนวคิดและวัตถุประสงค์โครงการอย่าง
ชัดเจน ไม่มีความรับผิดชอบต่องาน ขาดความยืดหยุ่นใน
การปฏิบั ติงาน ขาดความเข้าใจในธุรกิจของ SMEs      
เป็นต้น  

11) ควรก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานร่วมคัดเลือกหน่วยงาน         
ที่ปรึกษาโดยค านึงถึงศักยภาพ ความพร้อม ความเข้าใจต่อ
โครงการ ผลงานในอดีต และให้มีการประเมินผลงานที่
ปรึกษา 

2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้
ข้อมูลข่าวสารโครงการไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายบางส่วน 
จากสาเหตุต่างๆ เช่น ความหลากหลายของสื่อ ความ
ครอบคลุมพ้ืนที่ของสื่อ ความถ่ีในการออกสื่อ ความ
น่าสนใจของรูปแบบการน าเสนอของสื่อ เป็นต้น 

12) ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs และ
เครือข่ายต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ 
โดยเน้นการใช้สื่ อออนไลน์แจ้งเ ตือนผ่านทาง Smart 
Phone และทาง e-mail 

2.4 หน่วยงานร่วมบางส่วน /ที่ปรึกษาบางส่วน ยังขาด
ประสิทธิภาพในการด า เ นินงาน เช่น การคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ  
ไ ม่ ส ามารถชี้ แ จง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ วม โค รงการ เ ข้ า ใจ ใน
วัตถุประสงค์/กระบวนการของโครงการ กระบวนการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละข้ันตอนของโครงการ
ขาดความชัดเจน การก ากับดูแลที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ขาดการติดตามงาน   
เป็นต้น 

13) ควรมีแผนและกระบวนการก ากับตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

3. ผลการด าเนินโครงการ  
3.1 ผลได้จากโครงการไม่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่ตกแก่

ผู้ประกอบการ และมูลค่าเพ่ิมที่เกิดแก่เศรษฐกิจของ
ประเทศในเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้
อย่างแท้จริง 

14) ปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ของผู้ ป ร ะกอบการ  SMEs และออกแบบ โค รงการ 
ที่เหมาะสมต่อการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานร่วม/
หน่วยงานที่ปรึกษา 

3.2 ผลการด าเนินโครงการโดยภาพรวมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
จากลักษณะการพัฒนาเฉพาะประเด็นมาเป็นการพัฒนาใน
รูปแบบองค์รวมเพ่ือสร้างศักยภาพและความย่ังยืนแก่ 
SMEs 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 7 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางสรุปภาพรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

16) พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบที่สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนา SMEs อย่างต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ  

3.3 ผลได้ถ้าพิจารณาในรูปของประโยชน์ที่ตกแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ค่อนข้างไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ 
ที่ใช้ไป เน่ืองจากส่วนใหญ่รู้จ านวน SMEs ที่ได้รับการ
พัฒนาเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ธุรกิจ SMEs 
เติบโตลงทุนขยายกิจการไปเท่าไร หรือส่งออกเพ่ิมข้ึน
เท่าไร หรือน าเข้าลดลงเท่าไร เป็นต้น 

17) ควรออกแบบโครงการก าหนดผลได้จากโครงการที่แสดง
ข้อมูลในรูปของรายได้ ยอดขาย การจ้างงาน การลงทุน 
การส่งออก การขยายกิจการ เป็นต้น เพ่ือให้เห็นภาพของ
การพัฒนาท่ีมีส่วนให้ธุรกิจเกิดความย่ังยืน 

4. การก ากับติดตามการด าเนินโครงการ  
4.1 การก ากับติดตามงานโดย สสว. ยังท าได้อย่างจ ากัดจาก

สาเหตุต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่มีจ ากัด ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ ขาดระบบออนไลน์เชื่อมโยงส าหรับ
หน่วยงานร่วมรายงานผลโครงการ และระบบยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการสุ่มตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูล/เอกสารไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานร่วมที่เป็นหน่วยงานราชการ 
เป็นต้น 

18) จัดจ้างหน่วยงานอิสระเพ่ือช่วยสนับสนุน สสว. ในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่และใช้
งบประมาณสูง 

19) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สสว. ในด้านการก ากับติดตาม
การด าเนินงานโครงการ 

20) พัฒนาระบบส าหรับการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้เข้าร่วม
โครงการและเอกสารโครงการ เพ่ือให้การจัดเก็บเป็นระบบ
และสะดวกในการค้นหาเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล 

21) พัฒนาระบบส าหรับหน่วยงานร่วมในการรายงานข้อมูล
ผู้เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลความก้าวหน้าของ
โครงการ เชื่อมโยงกับระบบติดตามท่ี สสว. มีอยู่ 

22) พัฒนาระบบส าหรับให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการรายงานผลการเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Smart 
Phone  

4.2 หน่วยงานร่วมบางส่วนขาดการก ากับและติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดการ
ก าหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานร่วมต้องติดตาม/รายงานผล
ความคืบหน้าระหว่างโครงการ/ประเมินผลเบื้องต้น 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น 

23) จัดท าเงื่อนไข/ข้อตกลง เพ่ือก าหนดให้เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานร่วมในการติดตาม/รายงานผล
ความคืบหน้าระหว่างโครงการ /ประเมินผลเบื้องต้น 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น 

5. การขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
ยังไม่ครอบคลุมงานแผนทั้งหมด เน่ืองจากเห็นผลการประเมิน
เพียงปีเดียวคือปี 2559 และบางเรื่องมีการด าเนินโครงการ
ตามแผนแล้ว ไ ด้แก่  Cluster แต่ยัง ไม่อาจยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs ได้ 

24) อย่างไรก็ตาม พอจะสะท้อนให้ สสว. เห็นภาพได้ว่า สสว.
ควรด าเนินโครงการที่มี Impact สูง เพ่ือเติมเต็มและปิด
ช่องว่างของแผนฯ เช่น จัดท าโครงการสนับสนุนให้ SMEs 
เข้าถึงตลาดภาครัฐ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.9 แผนงานที่ 4 สนับสนุนการ
จัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐให้ เอื้อต่อ SMEs หรือจัดท า
โครงการสร้างตลาดถาวรที่แข็งแกร่งให้ SMEs ดีกว่าการพา
ไปท ากิจกรรม Business Matching เพียงระยะเวลาสั้นๆ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 8 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางสรุปภาพรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อ SMEs อย่างเต็มที่ ซึ่งจะตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.9 แต่ยังไม่มีแผนงานรองรับ
เรื่องน้ี หรือมีการด าเนินโครงการ Cluster ตามแผน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.2 แผนงานที่ 1 
สนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ แต่
ไม่อาจเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้ SMEs ได้ บาง 
Cluster เป็นการน า Cluster ที่มีหน่วยงานอื่นท าแล้วมา
ท าซ้ าโดยไม่มีวิธีการพัฒนาใหม่ๆ เช่น Cluster ต่อตัวถังรถ
ราชบุรี เป็นต้น ดังน้ันจึงเห็นควรต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด และแผนงานของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะประกาศลงราชกิจจา -
นุเบกษามีผลบังคับใช้ในปี 2560-2564 ต่อไป 

งาน/โครงการภายใต้แผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน 
6. การด าเนินงานในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับ

เป็นปัจจัยเอื้อในการประกอบธุรกิจหรือการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ยังขาดการศึกษาและพัฒนาให้
เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านการ
วางแผน การติดตามผลการพัฒนา และการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

25) ควรศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล SMEs 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมโยงการพัฒนา SMEs ในทุกมิติต้ังแต่
การวางแผน การจัดท าโครงการ การบริหารก ากับโครงการ 
และการติดตามประเมินผลโครงการ ให้สามารถติดตาม
ทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจ SMEs ได้ Real time เพ่ือ
จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา 
SMEs ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเป็นจริง 

7. การศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลเพ่ือการวางแผน การติดตาม
สถานการณ์ SMEs การพัฒนาของ SMEs ยังขาดการก าหนด
กรอบการศึกษา/วิจัย ไว้อย่างชัดเจน 

26) ศึกษาและก าหนดกรอบแนวทางการศึกษา/วิจัย เพ่ือการ
วางแผน การติดตามสถานการณ์ SMEs การพัฒนาของ 
SMEs ให้ชัดเจน และก าหนดให้มีการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างๆ ในการสนับสนุน/ร่วมกันจัดท าข้อมูล และใช้
ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการพิจารณาจัดต้ังหน่วยงาน
ภายในเพ่ือรับผิดชอบงานด้านการศึกษาวิจัยธุรกิจ SMEs 
รายสาขา 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการบางส่วนยังมีลักษณะของการด าเนินการ
ต่อเน่ือง และรูปแบบการด าเนินการไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์มากย่ิงข้ึน เช่น การจัดท ารายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี โครงการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs งานจัดท า
ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น 

27) ทบทวนและพัฒนาต่อยอดโครงการการจัดท ารายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 
โดยค านึงถึงความต้องการ/ความสนใจของผู้ประกอบการ 
SMEs และพัฒนารูปแบบที่ เหมาะสมในการ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

28) ควรทบทวน/ปรับปรุงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ 
ผลิตภาพการผลิตของ SMEs จากข้อมูลการส ารวจหรือ
พัฒนาต่อยอดการศึกษาให้เกิดประโยชน์มากย่ิงข้ึน 

29) ควรทบทวน/ปรับปรุงการจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต  ในกรณี 
การจัดท าต่อไปควรได้ศึกษาวิเคราะห์ความเที่ยงของดัชนีที่
จัดท าในอดีตโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง หรือจัดท า
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 9 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางสรุปภาพรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ร่วมกับสถาบัน SMI ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
9. ไม่มี งาน/โครงการด้านการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนาด้วยตนเอง / ส่งเสรมิ     
การด าเนินธุรกิจ  

30) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการสามารถเลือก
ซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย ระบบที่ให้ผู้ประกอบการ
สามารถเลือกใช้บริการที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ ระบบออนไลน์
ที่ให้ผู้ประกอบการและพนักงานเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น 

10. ไม่มีหน่วยพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริม เพ่ือเป็น
ปัจจัยเอ้ือถาวรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนการส่งเสริม SMEs 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555-2559 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานแผนส่งเสริม 
SMEs แต่ละฉบับ 

31) พัฒนาศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop 
Service Center: OSS) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นศูนย์ OSS 
ที่ มี ผู้ เ ชี่ ย วช าญใ นก ารปรึ กษ า แนะ น า แล ะ พั ฒ นา
ผู้ประกอบการ SMEs อย่างครบวงจร โดยทดลองด าเนินการ 
1 ศูนย์เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาให้ได้ศูนย์ 
ที่สมบูรณ์ต่อไป 

11. การขับเคลื่อนงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
เป็นลักษณะท างานประจ าตามภารกิจจัดต้ังส านักงาน ซึ่งต้อง
เป็นปัจจัยเอื้อที่แข็งแกร่งของยุทธศาสตร์ที่ 1 ในแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SMEs พบว่ายังไม่ส่งประโยชน์สนับสนุนธุรกิจ 
SMEs อย่างเต็มที่ และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์กับฝ่ายงานที่
เก่ียวข้อง 

32) ควรพัฒนางาน/โครงการให้เป็นปัจจัยเอื้อสนับสนุนธุรกิจ 
SMEs เพ่ือตอบเป้าหมายที่ 3 การปรับปรุงและแก้ไขปัจจัย
แวดล้อมในการด าเนินธุรกิจฯ โดยเฉพาะเรื่องที่ สสว. ท าได้
ดี คือ ฐานข้อมูล SMEs ให้มีการปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์แบบ Real time  
ปรับปรุงกฎหมายก าหนดให้ SMEs ทุกรายข้ึนทะเบียนกับ 
สสว. สร้างตลาด e-Commerce สร้างโปรแกรมการพัฒนา
ธุรกิจ SMEs และพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา ให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี  

12. ความล่าช้าของการด าเนินการเร่งรัดการแก้ปัญหาการร่วม
ลงทุนและการพัฒนาด าเนินงานร่วมลงทุนในระยะต่อไป 

33) ควรเร่งรัดแก้ปัญหาการด าเนินงานร่วมลงทุนที่ค้างอยู่ให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยการก ากับการศึกษา วิเคราะห์และ
ประเมินของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมิน
มูลค่าหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทที่ร่วมลงทุนและท าการ
เรียกคืนค่าหุ้นตามแนวทางของกฎหมาย  

34) ควรมีการด าเนินการร่วมลงทุนในระยะต่อไปโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเป้าหมายในกลุ่ม start up ตามนโยบายของรัฐบาล 
แนวทางการด าเนินการควรทบทวนปัญหาที่ผ่านมา  และ
ก าหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งการว่าจ้างสถาบันการเงินเป็น 
fund manager เพ่ือลดภาระของ สสว. ส่วน สสว ท าหน้าท่ี
เป็น fund policy 

13. การพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการด า เ นินงานของ 
ศูนย์ OSS ให้เป็นผลส าเร็จ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ SMEs 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง   

35) ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS ให้สามารถเป็นที่
ปรึกษาด่านแรกของ SMEs ในระดับพ้ืนที่ซึ่งควรด าเนินการ
โดยการทบทวน ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาแล้ว
ก าหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันควร
เร่งรัดการให้บริการของศูนย์ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ 
การเข้าหาลูกค้าโดยอาศัยเครือข่าย การท างานเชิงรุกเข้าหา
ผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง รวมทั้งการท างานเป็นแขน
ขาให้กับ สสว. ในทุกๆ โครงการที่ลงปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
เป็นต้น จะต้องไม่ปล่อยให้ศูนย์มีลักษณะเงียบเหงานเหมือน
ศูนย์ร้าง จะท าให้เสียภาพพจน์ ควรพยายบามหาทางท าให้
มีกิจกรรมต่างๆ ที่ต่อเน่ือง หมุนเวียนกันไป  
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รายละเอียดแนบท้ายบทสรุปผู้บริหาร  

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตามหลักวิชาการ (CIPP model/ ผลส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์/ ความคุ้มค่า) 

งาน/โครงการ 
ผลการประเมิน CIPP model ผลการประเมิน

ผลส าเร็จของโครงการ 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ(คะแนน) 

ผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ

(คะแนน) คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 4 ด้าน 

โครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1.โครงการขึ้นทะเบียน

ของผู้ประกอบการ 
SMEs 

3.7 ดี Context, input & 
process มีผลคะแนนการ
ประเมินระดับดีมาก; 
Product ระดับปานกลาง 

บรรลุวัตถุประสงค์
ระดับดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/ มีผลผลิต
ระดับปานกลาง (3.0) 

ประสิทธิผลดี (3.6) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.1) 
ผลกระทบปานกลาง
(2.6) 

ดี (3.2) 

2.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 

2.8 ปานกลาง ผลการประเมิน Context 
อยู่ในระดับดี input, 
process & product อยู่
ในระดับปานกลาง 

บรรลุวัตถุประสงค์ได้
พอสมควร  
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับปานกลาง/            
มีผลผลิต (output) 
ระดับปานกลาง (2.9) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(3.0) 
ประสิทธิภาพปาน
กลาง (2.7) 
ผลกระทบปานกลาง
(2.4) 

ปานกลาง (2.9) 

3.โครงการจัดท า
ฐานข้อมูล SMEs 
แห่งชาติ 

3.9 ดี ผลการประเมิน Context 
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมิน input, 
process และ product 
อยู่ในระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดี (4.0) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.3) 
ประสิทธิภาพดี (3.8) 
ผลกระทบปานกลาง
(3.0) 

ดี (3.8) 

4.โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ 
(Start up) 

2.0 พอใช ้ ผลการประเมิน Context 
& input อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนผลการประเมิน 
process และ product 
อยู่ในระดับพอใช้ 

บรรลุวัตถุประสงค์
พอใช ้
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับพอใช้/มีผลผลิต
(output) ระดับ
ค่อนข้างพอใช้ (1.3) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.1) 
ประสิทธิภาพ        
ปานกลาง (2.9) 
ผลกระทบปานกลาง
(2.1) 

พอใช้ (1.8) 

5.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SMEs 
Strong/Regular 
Level) 

3.0 ปานกลาง ผลการประเมิน Context, 
input & process อยู่ใน
ระดับดี, product อยู่ใน
ระดับพอใช้ 

บรรลุวัตถุประสงค์  
ปานกลาง 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับปานกลาง/         
มีผลผลิต (output) 
ระดับพอใช้ (1.6) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.7) 
ประสิทธิภาพปาน
กลาง(3.3) 
ผลกระทบปานกลาง
(2.4) 

พอใช้ (1.8) 

6.โครงการปรับแผนธุรกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs 
(Turn around) 

3.1 ดี ผลการประเมิน Context 
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมิน input & 
process อยู่ในระดับดี, 
product อยู่ในระดับ
พอใช ้

บรรลุวัตถุประสงค์   
ปานกลาง 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับปานกลาง/        
มีผลผลิต (output) 
ระดับพอใช้ (1.5) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.8) 
ประสิทธิภาพปาน
กลาง (3.0 
ผลกระทบปานกลาง
(2.0) 

พอใช้ (2.0) 

7.โครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ใน 18 
กลุ่มจังหวัด (จ านวน 
53 คลัสเตอร์) 

2.5 ปานกลาง ผลการประเมิน Context 
อยู่ในระดับดี ส่วนผล การ
ประเมิน input, process 
& product อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดี/       
มีผลผลิต (output) 
ระดับปานกลาง (2.4) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.8) 
ประสิทธิภาพ        
ปานกลาง (2.2) 
ผลกระทบปานกลาง
(2.1) 

พอใช้ (1.7) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 11 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

งาน/โครงการ 
ผลการประเมิน CIPP model ผลการประเมิน

ผลส าเร็จของโครงการ 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ(คะแนน) 

ผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ

(คะแนน) คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 4 ด้าน 

งาน/โครงการภายใต้แผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน 
1.งานจัดท าแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมประจ าปี 

4.2 ดีมาก มีผลการประเมินในระดับ
ดีมากทุกด้าน 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดีมาก 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดีมาก/    
มีผลผลิต (output) 
ระดับดี (4.0) 

ประสิทธิผลค่อนข้าง   
ดีมาก (4.1) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.3) 
ผลกระทบค่อนข้างดี
มาก (4.2) 

ค่อนข้างดีมาก (4.3) 

2.งานจัดท ายุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
รายสาขา/รายพื้นที่/
ก าหนดประเภท 

3.9 ดี มีผลการประเมินในระดับ
ดีทุกด้าน 

 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดี (3.8) 

ประสิทธิผลดี (3.9) 
ประสิทธิภาพดี (3.9) 
ผลกระทบดี (4.0) 

ค่อนข้างดีมาก (4.1) 

3.งานจัดท ารายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมประจ าปี 

4.1 ดีมาก Context & product & 
input มีผลระดับดีมาก, 
process มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดีมาก 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับ
ค่อนข้างดีมาก (4.1) 

ประสิทธิผลค่อนข้าง   
ดีมาก (4.3) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.2) 
ผลกระทบค่อนข้าง    
ดีมาก (4.5) 

ดีมาก (4.8) 

4.งานจัดท าดัชนีชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

4.0 ดี Context & process    
มีผลดีมาก, product & 
input มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดี (4.0) 

ประสิทธิผลดี (4.1) 
ประสิทธิภาพดี (4.0) 
ผลกระทบดี (3.6) 

ดี (3.7) 

5.งานจัดท าและปรับปรุง
ฐานข้อมูล SMEs 
ประเทศไทย ประจ าปี 

3.9 ดี Context & input มี
ผลดีมาก, process & 
product มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับ
ค่อนข้างดีมาก (4.3) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.4) 
ประสิทธิภาพดี (4.0) 
ผลกระทบดี (3.3) 

ดี (4.4) 

6.โครงการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลิตภาพ
การผลิตของ SMEs 

4.0 ดี Context & process     
มีผลดีมาก, input & 
product มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดีมาก
(4.4) 

ประสิทธิผลค่อนข้าง   
ดีมาก (4.3) 
ประสิทธิภาพดี (4.0) 
ผลกระทบค่อนข้างดี
(3.1) 

ค่อนข้างดีมาก (4.3) 

7.งานติดตามประเมินผล
งบบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

3.8 ดี context, input & 
product มีผลระดับดี, 
process มีผลปานกลาง 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดี (3.6) 

ประสิทธิผลดี (3.9) 
ประสิทธิภาพดี (3.9 
ผลกระทบดี (3.5) 

ดี (3.3) 

8.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ             
การติดตามผลการ
ด าเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

4.2 ดีมาก มีผลการประเมินในระดับ
ดีมากทุกด้าน 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดีมาก 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดีมาก/   
มีผลผลิต (output) 
ระดับดี (4.0) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.2) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.2) 
ผลกระทบค่อนข้างดี
มาก (4.2) 

ดี (4.3) 

9.งานบริหารจัดการ
กองทุนร่วมลงทุน 

2.0 พอใช ้ Context มีผลดี, input 
มีผลระดับปานกลาง 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีผลส าเร็จโดยรวม

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.4) 

น้อยมาก ต้อง
ปรับปรุง (1.0) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 12 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

งาน/โครงการ 
ผลการประเมิน CIPP model ผลการประเมิน

ผลส าเร็จของโครงการ 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ(คะแนน) 

ผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ

(คะแนน) คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 4 ด้าน 

process พอใช้และ
product ระดับต้อง
ปรับปรุง 

ระดับพอใช้/มีผลผลิต
(output) ระดับต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที
(1.0) 

ประสิทธิภาพปานกลาง
(2.6) 
ผลกระทบน้อยมาก 
ต้องปรับปรุงแก้ไข 
(0.7) 

10.โครงการประเมิน
ศักยภาพในการแข่งขัน
ของ SMEs (SMEs 
Scoring) 

3.4 ดี Context & process มี
ผลระดับดี, input มีผลดี
มากและ product มีผล
ระดับปานกลาง 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดี/        
มีผลผลิต (output) 
ระดับพอใช้ (1.8) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.9) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดี (3.5) 
ผลกระทบค่อนข้างดี
(3.1) 

ค่อนข้างดี (4.1) 

11.โครงการศูนย์บริการ
ธุรกิจ SMEs (Front 
Service SMEs) 

4.2 ดีมาก มีผลการประเมินในระดับ
ดีมากทุกด้าน 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดีมาก 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดีมาก/   
มีผลผลิต (output) 
ระดับค่อนข้างดีมาก 
(4.2) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.2) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.2) 
ผลกระทบดี (4.0) 

ค่อนข้างดีมาก (4.1) 

12.โครงการจัดงาน SMEs 
National Awards 
ภาคการผลิต การค้า
และบริการ 

3.9 ดี Context & process   
มีผลระดับดี, input & 
product มีผลดีมาก, 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับ
ค่อนข้างดีมาก (4.2) 

ประสิทธิผลดี (3.9) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.1) 
ผลกระทบค่อนข้างดี
มาก (4.2) 

ดี (3.7) 

13.โครงการศูนย์
ให้บริการ SME ครบ
วงจร (SME One-stop 
Service Center: OSS) 

3.4 ดี context, input & 
process มีผลระดับดี 
product มีผลปานกลาง 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดี (3.4) 

ประสิทธิผลดี (3.4) 
ประสิทธิภาพดี (3.7) 
ผลกระทบพอใช้ 
(1.8) 

ดี (4.0) 

14.งานด าเนินการตาม
กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

3.8 ดี มีผลการประเมินในระดับ
ดีทุกด้าน 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับ
ค่อนข้างดีมาก (4.1) 

ประสิทธิผลดี (4.0) 
ประสิทธิภาพดี (3.8) 
ผลกระทบดี (3.5) 

ค่อนข้างดี (3.0) 

15.งานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

4.0 ดี Context & input มีผล
ระดับดีมาก, product & 
process มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับ
ค่อนข้างดีมาก (4.2) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.2) 
ประสิทธิภาพดี (4.0) 
ผลกระทบดี (3.2) 

ค่อนข้างดีมาก (4.1) 

16.งานด าเนินกิจกรรม
ภายใต้กรอบคณะท างาน
อาเซียนด้าน SMEs 
(ASEAN SME Agencies 
Working Group: ASEAN 
SMEWG) 

4.1 ดีมาก Context & product   
มีผลระดับดีมาก, input 
& process มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดีมาก 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดีมาก/   
มีผลผลิต (output) 
ระดับ (4.4) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.3) 
ประสิทธิภาพดี (4.0) 
ผลกระทบดี (4.0) 

ค่อนข้างดีมาก (4.1) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 13 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

งาน/โครงการ 
ผลการประเมิน CIPP model ผลการประเมิน

ผลส าเร็จของโครงการ 
(คะแนน) 

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ(คะแนน) 

ผลการประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ

(คะแนน) คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 4 ด้าน 

17.งานพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.7 ดี context, process & 
product มีผลระดับดี, 
input มีผลดีมาก,  

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับพอใช้
(1.7) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(2.9) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.0) 
ผลกระทบดี (4.4) 

ดี (4.0) 

18.งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

3.6 ดี Input มีผลดีมาก, 
context & process & 
product มีผลระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับปาน
กลาง (2.4) 

ประสิทธิผลปานกลาง
(3.0) 
ประสิทธิภาพดี (3.9) 
ผลกระทบดี (3.7) 

ดี (3.8) 

19.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ           
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและนโยบายของ
รัฐ 

3.9 ดี มีผลการประเมินในระดับ
ดีทุกด้าน 

บรรลุวัตถุประสงค์ดี 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับดี/มีผลผลิต
(output) ระดับดี (4.0) 

ประสิทธิผลดี (3.8) 
ประสิทธิภาพดี (4.0) 
ผลกระทบดี (3.7) 

ดี (3.6) 

20.งานสนับสนุนการ
วางแผนองค์กรของ 
สสว. 

4.1 ดีมาก context, input & 
product มีผลระดับดี
มาก, process มีผล
ระดับดี 

บรรลุวัตถุประสงค์
ค่อนข้างดีมาก 
มีผลส าเร็จโดยรวม
ระดับค่อนข้างดีมาก/   
มีผลผลิต (output) 
ระดับดีมาก (4.4) 

ประสิทธิผลค่อนข้างดี
มาก (4.3) 
ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างดีมาก (4.1) 
ผลกระทบค่อนข้างดี
มาก (4.4) 

ดี (4.0) 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2555-2559 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 2 เป้าหมายท่ี 3 เป้าหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 5 
1. ขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ SMEs 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการด า เ นิ น
ธุรกิจ SMEs 

กลยุทธ์ที่ 1.2 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

ขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการ 
634,241 ราย 

    

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมส ร้าง
ขีดความสามารถ
ในกา รแข่ งขัน
ของ SMEs 

กลยุทธ์ที่ 2.3 
พัฒนาสินค้า
และบริการ 

 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 264 
ผลิตภัณฑ์ 

2) ให้ความรู้ด้าน
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
2,952 ราย 

   

3. จัดท าฐานข้อมูล SMEs 
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สนับสนุนปัจจัย
แวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการด า เ นิ น

กลยุทธ์ที่ 1.2 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

   1) ได้ฐานข้อมูล 
1 ฐาน 

2) มีระบบ
จัดการ
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 14 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 2 เป้าหมายท่ี 3 เป้าหมายท่ี 4 เป้าหมายท่ี 5 
ธุรกิจ SMEs ฐานข้อมูล  

1 ระบบ 
4. พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

(Start Up) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมส ร้าง
ขีดความสามารถ
ในกา รแข่ งขัน
ของ SMEs 

กลยุทธ์ที่ 2.7 
สร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

 1) อบรมและมี
ความรู้และ
จัดท าแผนธุรกิจ 
5,415 ราย 

2) ผ่านการบ่ม
เพาะเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ
และจดทะเบียน
ภาษี 421 ราย 

   

5. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ระดับเติบโต (SME 
Strong/Regular Level) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมส ร้าง
ขีดความสามารถ
ในกา รแข่ งขัน
ของ SMEs 

กลยุทธ์ที่ 2.7 
สร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

 เข้าร่วมกิจกรรม
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ 
297 ราย 

   

6. ปรับแผนธุรกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถ SMEs 
(Turn around) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมส ร้าง
ขีดความสามารถ
ในกา รแข่ งขัน
ของ SMEs 

กลยุทธ์ที่ 2.7 
สร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

 ได้รับค าปรึกษา
เชิงลึก 
ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต 
231 ราย 
ภาคการค้าและ
บ ริการ 3 ,384 
ราย 

   

7. สนับสนุนเครือข่าย SME 
ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
(จ านวน 53 คลัสเตอร์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมส ร้าง
ขีดความสามารถ
ในกา รแข่ งขัน
ของ SMEs 

กลยุทธ์ที่ 2.7 
สร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 

 1) ผู้ประกอบการ
ได้รับการพัฒนา 
11,850 ราย 

2) มีรายได้เพิ่มขึ้น 
3,424 ล้านบาท 

3) มีต้นทุนลดลง  
1,172 ล้านบาท 

เครือข่ายได้รับ
การพัฒนา 
70 เครือข่าย  

มี cluster 
road map 
53 แผน 

 

รวม ขึ้ น ท ะ เ บี ย น 
ผู้ประกอบการ 
634,241 ราย 

1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 264 
ผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนา
ผู้ประกอบการ 
16,183 ราย 

3) พัฒนา
บุคคลากร 
8,367 ราย 

4) มีรายได้ 3,424 
ล้านบาท 

5) ลดต้นทุน 1,172 
ล้านบาท 

เครือข่ายได้รับ
การพัฒนา 
70 เครือข่าย 

1) มีระบบ
จัดการ
ฐานข้อมูล  
1 ระบบ 

2) มีแผนพัฒนา
cluster  
53 แผน 

 

หมายเหตุ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
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งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 15 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุล ตามศักยภาพของพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและ

ด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่  
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ไม่น้อยกว่า 

250,000 วิสาหกิจ ภายในปี 2559 
เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงลึกไม่น้อยกว่า 30,000 ราย 

ภายในปี 2559 
เป้าหมายที่ 3 เครือข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า 60 เครือข่ายวิสาหกิจต่อปี 
เป้าหมายที่ 4 ปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้ลดอุปสรรคและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการด้านงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีประสิทธิภาพและท างานเชิงบูรณาการ 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการภายใต้แผนภารกิจพื้นฐานส านักงานที่สอดคล้อง และตอบ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
พ.ศ. 2555-2559 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 เป้าหมายท่ี 
2.1 

เป้าหมายท่ี 
2.2 

เป้าหมายท่ี 
2.3 

เป้าหมายท่ี 3 

1. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

4.1 สนับสนุน
การบริหาร
จัดการองค์กร 

1) แผน
ยุทธศาสตร์
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 2560-
2564 สสว.  
1 ฉบับ 

2) แผนปฏิบัติ
การ 1 ฉบับ 

   พนักงานได้รับ
การพัฒนา 
204 คน 

2. งานสนับสนุนการวางแผน
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

4.1 สนับสนุน
การบริหาร
จัดการองค์กร 

1) แผนยุทศา
สตร์องค์กร 
2560-2564 
1 ฉบับ 

2) แผน
ยุทธศาสตร์
ประจ าปี 
2560  
1 ฉบับ 

    

3. งานบริหารจัดการกองทุน
ร่วมลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ให้ความ
ช่วยเหลือ 
อุดหนุน 
สนับสนุนและ

2.1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาด

- - - - - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 16 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 
เป้าหมายท่ี 

2.1 
เป้าหมายท่ี 

2.2 
เป้าหมายท่ี 

2.3 
เป้าหมายท่ี 3 

ส่งเสริม กลางและ
ขนาดย่อมไทย 

4. งานพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

4.1 สนับสนุน
การบริหาร
จัดการองค์กร 

    ระบบ
สารสนเทศ
รวดเร็วขึ้น 
ร้อยละ 81 

5. งานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

3.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย
ให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

1) เกิดองค์
ความรู้ 11 
เร่ือง 

2) หน่วยงาน
น าไปใช้
ประโยชน์ 56 
หน่วยงาน 

  ประชุม
เครือข่าย 18 
เครือข่าย 

 

6. งานด าเนินการตามกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

3.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย
ให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

  1) SMEs  
เข้าร่วม 278 
ราย 

2) เกิดรายได้ 
836 ล้าน
บาท 

เครือข่าย
ความร่วมมือ 
10 เครือข่าย 

 

7. งานจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.2 พัฒนาองค์
ความรู้และ
ฐานข้อมูล 

1) รายงานดัชนี
ความเชื่อมั่น
ภาคการค้า
และบริการ
รายเดือน  
12 ฉบบั 

2) ภาคการ
ผลิตรายไตร
มาส 4 ฉบบั   

    

8. งานจัดท าและปรับปรุง
ฐานข้อมูล SMEs ประเทศ
ไทย ประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.2 พัฒนาองค์
ความรู้และ
ฐานข้อมูล 

1) รายงาน
นโยบาย 1 
เร่ือง 

2) หน่วยงาน
น าข้อมูลไปใช้ 
31 หน่วยงาน 

   พัฒนา
ฐานข้อมูล 1 
ฐาน 
 

9. งานจัดท ารายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางและ 
ขนาดย่อมประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.2 พัฒนาองค์
ความรู้และ
ฐานข้อมูล 

1) รายงาน
สถานการณ์ 
1 ฉบับ 

2) หน่วยงาน
ร่วม 599 ราย 

    



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 17 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 
เป้าหมายท่ี 

2.1 
เป้าหมายท่ี 

2.2 
เป้าหมายท่ี 

2.3 
เป้าหมายท่ี 3 

10. งานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.1 ก าหนดและ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

1) แผนปฏิบัติ
การ 1 ฉบับ 

2) หน่วยงาน
ร่วม 77 
หน่วยงาน 

    

11. งานติดตามประเมินผล 
งบบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการติดตาม
และ
ประเมินผล
การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

1) รายงาน
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 1 
รายงาน 

2) รายงาน
ติดตามราย
เดือน 12 
ฉบับ 

3) รายไตรมาส 
4 ฉบับ 

4) หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง
น าไปใช้ 20 
หน่วยงาน 

   รายงานสรุป
การจด
ทะเบียน 1 
รายงาน 

12. งานจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายสาขา/ราย
พื้นที่/ก าหนดประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.1 ก าหนดและ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

1) ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบัติ
การรายฯ 1 
ฉบับ 

2) หน่วยงาน
ร่วม 38 
หน่วยงาน 

    

13. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้
กรอบคณะท างานอาเซียน
ด้าน SMEs (ASEAN SME 
Agencies Working Group 
: ASEAN SMEWG) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

3.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย
ให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ
ระหว่าง
ประเทศ 

1) ติดตาม
กรอบ action 
plan  3 เร่ือง 

2) หน่วยงานได้
ประโยชน์ 40 
หน่วยงาน  

 SMEs ได้รับ
บริการ 1,819 
ราย 

เครือข่ายผู้
ให้บริการใน
ต่างประเทศ 
4 เครือข่าย 

 

14. โครงการศูนย์บริการธุรกิจ 
SMEs (Front Service 
SMEs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ให้ความ
ช่วยเหลือ 
อุดหนุน 
สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

2.1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย 

case study  
15 ราย 

 SMEs ได้รับ
การอบรม 
2,985 ราย  

 ระบบ
คลังข้อมูล 1 
ระบบ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 18 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 
เป้าหมายท่ี 

2.1 
เป้าหมายท่ี 

2.2 
เป้าหมายท่ี 

2.3 
เป้าหมายท่ี 3 

15. โครงการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต
ของ SMEs 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.2 พัฒนาองค์
ความรู้และ
ฐานข้อมูล 

1) รายงาน
วิเคราะห์ 
TFP 1 เร่ือง 

2) หน่วยงาน
น าไปใช้ 20 
หน่วยงาน 

   ระบบข้อมูล 
TFP 1 ระบบ 

16. โครงการประเมินศักยภาพ
ในการแข่งขันของ SMEs 
(SMEs Scoring) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ให้ความ
ช่วยเหลือ 
อุดหนุน 
สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

2.1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย 

  SMEs ได้รับ
การอบรมเชิง
ลึก/ประเมิน
ตนเอง 311 
ราย 

 SMEs ได้รับ
การจัด 
scoring 311 
ราย  

17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
และนโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

4.1 สนับสนุน
การบริหาร
จัดการองค์กร 

  มีรายได้ 
73.86 ล้าน
บาท 

เครือข่าย
ความร่วมมือ 
12 เครือข่าย 

สื่อเผยแพร่
นโยบาย SME 
และ สสว. 
173 คร้ัง 

18. โครงการจัดงาน SMEs 
National Awards ภาค
การผลิต การค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ให้ความ
ช่วยเหลือ 
อุดหนุน 
สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

2.1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย 

  ได้รับความรู้
เร่ืองมาตรฐาน 
90 ราย 

  

19. โครงการศูนย์ให้บริการ 
SME ครบวงจร (SME 
One-stop Service 
Center : OSS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ให้ความ
ช่วยเหลือ 
อุดหนุน 
สนับสนุนและ
ส่งเสริม 

2.1 สนับสนุน
ปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
ด าเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อมไทย 

  1. SME ได้รับ
ค าแนะน า 
11,097 
ราย 

2. เกิดรายได้ 
515.79 
ล้านบาท 

พัฒนา
เครือข่าย
บุคลากร  
251 ราย 

ศูนย์บริการ 
32 ศูนย์ 

20. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการติดตาม
ผลการด าเนินงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วางแผนและ
จัดท ายุทธศาสตร์
การส่งเสริม 

1.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการติดตาม
และ
ประเมินผล
การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

1) รายงานการ
ติดตามประมิน
ผลโครงการ
ส่งเสริม SMEs 
ปี 2558   
1 ฉบับ 

2) หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง
น าไปใช้
ประโยชน์  
53 หน่วยงาน 

3) รายงานการ
ติดตาม

   ระบบติดตาม
และประเมินผล
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
1 ระบบ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 19 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน การตอบสนองเป้าหมายของแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายท่ี 1 
เป้าหมายท่ี 

2.1 
เป้าหมายท่ี 

2.2 
เป้าหมายท่ี 

2.3 
เป้าหมายท่ี 3 

ประเมินผล
นโยบายรัฐ
(ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ)  
1 ฉบับ 

หมายเหตุ :   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าหมายที่ 1  จัดท าแผน องค์ความรู้และท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ  เอกชน เพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2  สนับสนุนหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถด าเนินงานให้ บรรลุตามเป้าหมายขอ
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.1 จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ภายในปี 2559 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถเชิงลึกในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขากลุ่มเป้าหมาย จ านวน

ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2559 
2.3 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพ จ านวน 60 เครือข่ายต่อปี 

เป้าหมายที่ 3  พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจให้เอ้ือต่อวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมมากขึ้น 
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สรุปรายงานผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

1. ความส าคัญของการประเมินผล 

หลักการประเมินผลในครั้งนี้ใช้หลักการการประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานใน
กรณีท่ีโครงการยังไม่เสร็จส้ิน โดยประเมิน 3 โครงการ และ การประเมินผลสรุปเมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงาน
แล้ว โดยประเมิน 24 งาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคใด รวมทั้งหาข้อเสนอแนะเพื่อการจัดท าโครงการในระยะต่อไป 

ทฤษฎีการประเมินผล ใช้กลุ่มทฤษฎี Systematic Decision-Oriented Evaluation หมายถึงการใช้
วิธีการประเมินอย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับวิธีการ (methods) เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวอย่างเช่น Goal-Based Approach, Cost-Related Approach และ CIPP เป็นต้น 

ดังนั้นในการประเมินผลการด าเนินงานครั้งนี้ได้ใช้ CIPP model เป็นตัวแบบของการวิเคราะห์ CIPP 
model ประกอบด้วย การประเมินใน 4 ด้านคือ (1) ด้านบริบท (Context) ได้แก่ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมและเงื่อนไข หลักการและเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความ
เหมาะสมของเป้าหมายโครงการ (2) ด้านปัจจัยน าเข้า ( Inputs) ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ของ
โครงการ ความเหมาะสมและความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ (3) ด้านกระบวนการ 
(Process) ได้แก่ การประเมินกระบวนการการด าเนินงาน/โครงการ การตรวจสอบกิจกรรมและกรอบเวลา 
การใช้ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  (4) ด้านผลได้จากการ
ด าเนินงาน (Products) ประกอบด้วย ผลผลิต (output) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการหรือ
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ผลลัพธ์โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลสืบเนื่องจากผลผลิต และ
ผลสัมฤทธิ์ (outcome) ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบ (impacts) ท่ีเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรม การใช้ CIPP model เป็นเครื่องมือมีข้อดีคือเป็นการประเมินโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ วิจัยอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลในทุกด้าน แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลท่ีเกิดขึ้นจริง
กับระดับท่ีควรจะเป็นหรือเกณฑ์ตัดสิน หลังจากนั้นท าการประเมินและตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การด าเนินโครงการในอนาคตสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

การสร้างตัวช้ีวัดได้ให้ความส าคัญในเรื่องของ (1) การให้น้ าหนักในแต่ละตัวช้ีเพื่อค านวณหาค่ารวม 
(2) การพิจารณาข้อมูลตัวช้ีเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ (3) การก าหนดตัวช้ีให้สามารถแสดงค่าของ
ระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่ง ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสภาวการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (4) การ
หาความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ท้ังนี้การเลือกรายการใดมาเป็นตัวชี้จะใช้หลักการของคุณสมบัติ
ท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ (1) ความตรง (validity) (2) ความเท่ียง (reliability) (3) ความเป็นกลาง (neutrality) 
(4) ความไว (sensitivity) และ (5) สะดวกในการน าไปใช้ (practicality)  

กรอบการพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัด ตาม CIPP Model จะให้ความส าคัญกับ (1) มีความเกี่ยวข้องหรือ
เป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อประเด็นหลักต่างๆของงาน/โครงการ (2) มีความเข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการวางแผนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ใช้ท่ัวไป (3) สามารถวัดค่าได้ในเชิงปริมาณและ
มีแหล่งข้อมูลสนับสนุน (4) เป็นค่าเดียวทีส่ามารถแสดงได้ถึงความส าเร็จกับการพัฒนาในแต่ละประเด็น 
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2. ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ 

การประเมินผลในครั้งนี้ใช้ CIPP model ในการประเมินผลใน 4 ด้าน คือ 

1) ด้านบริบท (Context) ได้แก่ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไข หลักการและเหตุผลความ
จ าเป็นท่ีต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ ให้น้ าหนักคะแนน 
ร้อยละ 20 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ ให้น้ าหนักคะแนนร้อยละ 20 

3) ด้านกระบวนการ (Process) ไ ด้แก่  การประเมินกระบวนการการด าเนินงาน/โครงการ  
การตรวจสอบกิจกรรมและกรอบเวลา การใช้ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ให้น้ าหนักคะแนนร้อยละ 30 

4) ด้านผลได้จากการด าเนินงาน (Products) ประกอบด้วย ผลผลิต (output) โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของโครงการ และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ผลลัพธ์ (outcome) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และผลสืบเนื่องจากผลผลิต รวมท้ังผลกระทบ ( impacts) ท่ีเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ให้น้ าหนักคะแนนร้อยละ 30 

วิธีการประเมินโครงการให้คะแนนในแต่ละด้านต้ังแต่ 1-5 คะแนน แล้ว รวมคะแนนท้ัง 4 ด้าน 
(หลังจากถ่วงน้ าหนักแล้ว) ผลท่ีได้จะออกมาเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และต้องปรับปรุง 

3. เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และประเมินผล 

ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลของการศึกษาในครั้งนี้มี 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือข้อมูลท่ีได้
จากเอกสารการด าเนินงานของ สสว. ประกอบด้วย สสว. 100 ซึ่งเป็นเอกสารขออนุมัติการด าเนินงาน/
โครงการ มีรายละเอียดท่ีส าคัญได้แก่ เหตุผลและความจ าเป็น วัตถุประสงค์ แนวทาง/ขั้นตอน การด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงาน งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นต้น, เอกสาร สสว. 200 รายงานผลความก้าวหน้า
การด าเนินงาน และ สสว. 300 รายงานสรุปผลการด าเนินงานท่ีหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าขึ้นในขั้นตอนของ
การขออนุมัติปิดโครงการและคืนเงินส่วนท่ีเหลือ ส่วนท่ี 2 คือข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สสว. 
เจ้าหน้าท่ี สสว. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รวมท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยร่วมปฏิบัติงาน ท่ีปรึกษาของ
หน่วยปฏิบัติงาน ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การท า focus group จากผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีต่างๆ และการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เป็นการ
เก็บข้อมูลในระดับพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ส่วนท่ี 4 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส่งแบบส ารวจไปยังผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพื่อให้กรอกข้อมูลภายใต้             
การประสานงานและการติดตามของทีมงานของผู้วิจัย เพื่อท าการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลท่ีเกิดกับ
ผู้ประกอบการจากการเข้าร่วมโครงการ ในการส ารวจดังกล่าวได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล โดยเป็นแบบท่ีได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายติดตามและประเมินผล สสว. ท้ังนี้ข้อมูลส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 
4 นี้เป็นข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการศึกษาเชิงลึกเพื่อประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีไม่รวมถึง โครงการ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs และโครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ 
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ขั้นตอนการประเมินผลม ี7 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน/โครงการ และ
แผนงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับ CIPP model ท้ัง 4 ด้าน (2) ก าหนด
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ก าหนดตัวชี้วัด รับฟังความเห็นจากผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกก าหนด
ตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมและถูกต้อง (3) หารือกับหน่วยด าเนินงานเพื่อร่วมกันก าหนดขอบเขตและรายละเอียดการ
ประเมินเพื่อให้สามารถน าผลไปใช้ได้อย่างตรงตามความต้องการ (4) ก าหนด “เกณฑ์การประเมิน” และ 
ค่าเป้าหมาย (target) ท่ีถือว่าเป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยการหารือกับหน่วยด าเนินการท่ีก ากับ
ดูแล (5) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น จากรายงานต่างๆ (6) การค านวณ 
ประมวลค่าตัวช้ีวัด แล้ววิเคราะห์และประเมินผล และ(7) จัดท ารายงานสรุปผล 

4. ผลการประเมิน 

4.1 ผลการประเมินจากการส ารวจเชิงประจักษ์ 

จากข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการท่ีได้รับจาก สสว . เพื่อน ามาด าเนินการติดตามประเมินผลนั้น  
พบข้อสังเกตหลายประการจากโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
พ.ศ. 2559 ดังนี้ 1) ข้อมูลรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ  นั้น  
มีการปะปนกัน ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใดของโครงการ 2) จากรายช่ือผู้เข้าร่วม
โครงการนั้นพบว่ามีจ านวนมากท่ีให้ข้อมูลว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของโครงการ หรือมีเพียงท่ีปรึกษา  
โทรมาสอบถาม/มาพบเพียงครั้งเดียว หรือมีเพียงประธานกลุ่มท่ีเข้าร่วม ตนเองเป็นสมาชิกมีแต่ช่ือว่าเข้าร่วม 
แต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ เป็นต้น 3) มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนหนึ่งท่ีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีโครงการ
ก าหนด 4) มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากท่ีไม่มีข้อมูลส าหรับติดต่อหรือติดต่อไม่ได้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการยังมีจุดอ่อนท่ีจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไข ในขณะเดียวกันกระบวนการก ากับติดตามตรวจสอบในระหว่างโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (focus group) ให้ผลท่ีสรุปได้ว่าได้เข้าร่วมโครงการจากการ
ชักชวนของหน่วยร่วม โครงการตรงกับความต้องการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ให้ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs แต่ก็มีบางส่วนซึ่งมักเป็นผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นหลักในท่ีประชุม focus group  
ท่ีสะท้อนความเห็นในเชิงภาพลบต่อโครงการ อาทิ ไม่ทราบว่าตนเองเข้ามาร่วมได้อย่างไรโดยไม่รู้ตัว โครงการ
ยังไม่ตรงกับความต้องการ ท้ังนี้เพราะถูกออกแบบมาจากระดับบนหรือระดับนโยบายโดยไม่ได้มาสอบถาม
ความต้องการท่ีแท้จริงจาก SMEs การช่วยเหลือท าไม่จริงจัง ให้ความช่วยเหลือยังไม่ตรงกับท่ีต้องการ 
ซึ่งส่วนใหญ่มักต้องการในเรื่องของเงินและตลาด แต่โครงการจะให้การอบรมและให้ค าปรึกษาเ ป็นหลัก  
เมื่อต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมท่ีปรึกษาจะบอกว่าได้รับบริการสนับสนุนท่ีครบถ้วนตามจ านวนเวลา 
ท่ีก าหนดแล้ว จึงเห็นว่าการสนับสนุนของโครงการเป็นการท าแบบครึ่งๆ กลางๆ ไปไม่ถึงปลายทาง 

ส่วนข้อมูลท่ีได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกและการส ารวจโดยการส่งแบบสอบถามแล้วน ามารวบรวม 
ประมวล ให้ผลท่ีค่อนข้างต่างไปจาก focus group ส่วนใหญ่เต็มใจเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมท่ีเข้าร่วม
ค่อนข้างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่เป็นการได้รับบริการในด้านของการให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นบริการท่ีผู้ตอบแบบ
ส ารวจเห็นว่าตรงกับความต้องการของตนเอง มีความพึงพอใจในระดับสูง สามารถเอาความรู้ท่ีได้จากโครงการ
ไปพัฒนาต่อยอดได้ต่อไป โดยมีส่วนหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มยอดขายได้สูงขึ้น และเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการให้ผล
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ท่ีคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการจริงและสามารถให้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้น ผลการ
ประเมินจึงไม่สามารถสะท้อนถึงผลส าเร็จโดยรวมของโครงการ แต่สามารถสะท้อนให้เห็นว่า หากการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัด และด าเนินกิจกรรมตามท่ีโครงการก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.2 ผลการประเมินมิติด้านการส่งเสริม SMEs จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 

การด าเนินงานในมิติด้านการส่งเสริม SMEs ในท่ีนี้หมายถึงโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2558 โครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2558 ระยะเร่งด่วน และโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2559 ท่ียังด าเนินการต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 7 โครงการประกอบด้วย 

1) โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
3) โครงการจัดท าฐานข้อมูลแห่งชาติ 
4) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) 
6) โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) 
7) โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53 คลัสเตอร์) 

4.3 สรุปผลการประเมินมิติด้านการส่งเสริม SMEs ในภาพรวม 

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการรวมท้ังหมด 7 โครงการ เป็นวงเงินงบประมาณรวม
ท้ังหมดเท่ากับ 1,512,119,400 บาท ได้ใช้ไปแล้วจ านวน 860,845,299.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 56.93 
(ยังมี 3 โครงการท่ียังอยู่ในระหว่างการด าเนินงานคือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) และโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถ SMEs (Turn around) คงเหลือเท่ากับ 651,274,101.00 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างมากและ
เป็นการแสดงถึงท้ังการต้ังงบประมาณท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ียังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 

มีข้อสังเกตว่าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ซึ่งโดยหลักการแล้วมุ่งเน้นไป
ท่ีการส่งเสริม SMEs เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดในจ านวน 7 โครงการตามท่ีกล่าวนั้น แต่ก็มีถึง  
2 โครงการท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจของ สสว. คือโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs และโครงการจัดท า
ฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นเงินงบประมาณเท่ากับ 82,400,000 บาท ท้ังนี้อาจเป็นเพราะท่ีผ่านมา สสว. ยังไม่
สามารถด าเนินภารกิจให้บรรลุผลตามท่ีต้องการได้ จึงท าให้ในปี 2559 ต้องมีการน างานท่ีค่อนข้างเป็นภารกิจ
มารวมไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่งผลให้วงเงินส าหรับน าไปใช้ส่งเสริม SMEs ลดน้อยลงไป 

ถ้าหากพิจารณาในส่วนของ 5 โครงการโดยไม่รวมโครงการท่ีค่อนข้างมีลักษณะเป็นภารกิจของ 
สสว. ใน 2 โครงการดังกล่าวแล้ว การส่งเสริม SMEs ของ สสว. ในปี 2559 ของ 5 โครงการท่ีเหลือจะมุ่งเน้น
ไปท่ี 2 ประเด็นการส่งเสริมคือการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการคือ 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 
ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53 คลัสเตอร์) และประเด็นของการพัฒนา SMEs ตาม business life cycle 
ประกอบด้วย 3 โครงการคือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs  
(Turn around) 

ความส าเร็จในการด าเนินงานในส่วนของมิติการส่งเสริม SMEs สามารถสรุปได้ว่าแม้ว่าจะมี
ผลส าเร็จในเชิงปริมาณและก็มีปัญหาในเชิงคุณภาพค่อนข้างมาก กล่าวคือในด้านการเพิ่มขีดความสามารถ  
การแข่งขันของ SMEs นั้น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีอุปสรรคใน
ด้านของเวลาท่ีล่าช้าค่อนข้างมากจนท าให้เวลาท่ีเหลือไม่เพียงพอต่อการท างานและต้องมีการขยายเวลา
ด าเนินการออกไป และผลจากการจ ากัดด้านเวลาดังกล่าว มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อผลกระทบท่ีท าให้คุณภาพ
ของการด าเนินงานลดลง ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งแม้มีความต้องการแต่ตนเองขาดความพร้อม  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในบางรายไม่ส าเร็จไปถึงปลายทางตามท่ี SMEs ต้องการ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาในเรื่องของการตลาดท่ีไม่ได้มีการมุ่งเน้นในโครงการนี้ ท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาได้ไม่มีช่องทางจ าหน่าย 
โดยแท้จริงการด าเนินงานในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีความยั่งยืนค่อนข้างน้อยเนื่องจาก
เป็นเรื่องของรสนิยม ความทันสมัยและแฟช่ัน บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จึงเป็นความ
ต้องการของ SMEs ในเกือบทุกรายและต้องการตลอดระยะเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด ถ้าภาครัฐให้บริการแบบให้เปล่า
และไม่ได้มีการพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของ SMEs 
ท่ีจะเข้ามารับบริการแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะให้ความส าเร็จค่อนข้างน้อยและ
ขาดความยั่งยืน ส่วนโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53 คลัสเตอร์) มีสภาพของ
ปัญหาแตกต่างกันไป ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดหน่วยงานร่วมด าเนินงานซึ่งเกือบท้ังหมดเป็นหน่วยราชการนั้นมี
ความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา cluster ท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามท่ี สสว. ต้องการ จึงท าให้ผล
การด าเนินงานดังกล่าวมีลักษณะท่ีแม้ว่าได้ผลผลิตตามเป้าหมายแต่โครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง 
และผลการด าเนินงานท่ีได้ขาดความยั่งยืน กล่าวคือเมื่องบประมาณหมด กิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ยุติลงไม่
สามารถเดินต่อไปเองได้ นอกจากนี้ในกระบวนการท างานก็พบอุปสรรคท่ีส าคัญคือเนื่องจากหน่วยงานร่วมส่วน
ใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีท้ังขั้นตอนการบริหารและระเบียบการใช้เงิน ท าให้ขาดความยืดหยุ่นและความ
คล่องตัว ส าหรับการพัฒนา SMEs ตาม business life cycle ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการคือ โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) 
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) นั้น ปัญหาท่ีส าคัญของการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการก าหนดแนวคิดกิจกรรมโครงการและการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นด้านปริมาณ
โดยขาดการค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพค่อนข้างมาก อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ท่ี
แนวทางของกิจกรรมยังใช้ model การพัฒนาแบบเดิมๆ คือการน าผู้เริ่มประกอบการ บุคคลและนักศึกษามา
อบรม หลังจากนั้นส่วนหนึ่งท่ีผ่านการอบรมก็น ามาเขียนแผนธุรกิจและยังพบว่ามีส่วนหนึ่งท่ีท่ีปรึกษาเป็น
ผู้เขียนให้อีกด้วย ในด้านผลผลิตเชิงปริมาณนั้น เนื่องจากหน่วยร่วมเป็นสถาบันการศึกษาดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดจึงใช้วิธีการน านักศึกษาเข้ามาอบรมซึ่งมี โอกาสท่ีจะไปเป็น
ผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย โดยแท้จริงแล้ว รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนา start up 
ค่อนข้างมาก สสว. จึงน่าท่ีจะใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นผลส าเร็จโดยการ
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 25 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนา start up ใหม่ซึ่ง สสว. อาจใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ก็ได้ จึงสรุปความเห็นว่าผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานในประเด็นของ 
business live cycle นั้นยังค่อนข้างมีปัญหา ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ยังขาดคุณภาพค่อนข้างมาก 

ผลจากการรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากผู้ประกอบการและการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ของหน่วยร่วมด าเนินงานซึ่งเป็นของโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53  
คลัสเตอร์) ประเมินได้ว่าผลกระทบของการด าเนินงานภายใต้มิติการส่งเสริม SMEs หรือแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท้ัง 7 โครงการท่ีเกิดกับ SMEs ทุกรายท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง  
7 โครงการได้ก่อให้เกิดรายได้กับ SMEs เพิ่มขึ้นท้ังหมดเท่ากับ 3,730.06 ล้านบาท มีการจ้างงานเกิดขึ้น
เท่ากับ 191 คน มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าเท่ากับ 429.13 ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเท่ากับ 
67.44 ล้านบาท ขณะเดียวกันสามารถท าให้ลดต้นทุนได้ในมูลค่าท่ีค่อนข้างสูงรวมท้ังหมดเท่ากับ 1,193.82 
ล้านบาท และเมื่อรวมท้ังรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนและต้นทุนท่ีลดลงแล้วผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท้ัง 7 โครงการก่อให้เกิด GDP เท่ากับ 2,849.27 ล้านบาท1 ท้ังนี้เมื่อรวม 
GDP ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน/โครงการตามภารกิจท่ีประมาณการขึ้นมาเกิดเท่ากับ 632.72 ล้านบาท และ 
GDP ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินงานท้ังตามภารกิจและตามแผนปฏิบัติการอีก 960.30 
ล้านบาท รวมท้ังหมดแล้วเกิดเป็นมูลค่า GDP เท่ากับ 4,442.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีใช้จ่าย 
ไปจริงซึ่งเท่ากับ 960.30 ล้านบาท คิดเป็น GDP ต่องบประมาณท่ีใช้จ่ายเท่ากับ 4.63 เท่า 

 

                                                             
1 ค านวณโดยใช้ค่าสัดส่วน VA/Gross output จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (IO table 2010) ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 26 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 4 สรุปผลการพัฒนา SME จากการด าเนินงาน 27 งาน/โครงการ 
โครงการ ผลการพัฒนา SME 

รายได้  
(ล้านบาท) 

ส่งออก 
(ล้านบาท) 

ลงทุน  
(ล้านบาท) 

จ้าง
งาน 
(ราย) 

เกิด ผปก.
ใหม่ (ราย) 

เกิด 
Cluster 

(เครือข่าย) 

ต้นทนุลด 
(ล้านบาท) 

พัฒนา 
ผปก. 
(ราย) 

พัฒนา
บคุลากร 

SME (ราย) 

จด
ทะเบียน
ธุรกิจ 
(ราย) 

เข้าสู่
ระบบ
ภาษ ี
(ราย) 

แผนพัฒนา 
SME /  

แผนอืน่ๆ 
(แผน) 

ความร่วมมือ
(เครือข่าย) 

ฐานขอ้มูล 
(ฐาน/เร่ือง) 

ปรับปรุง
กฎระเบียบ/

สร้างแรงจูงใจ
(เร่ือง) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

องคก์ร 
(เร่ือง/ระบบ) 

งาน/โครงการตามแผนภารกิจพ้ืนฐาน
ส านักงานปี 2559 

1,425.66 - - 1,392 - - - 18,742 204 17 - - - 1 - - 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

- - - - - - - - - - - 1 - - - - 

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท 

- - - - - - - 423 - - - 1 - - - - 

3. งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 

- - - - - - - - - - - - - 1 - - 

4. งานจัดท าดัขนีซ้ีวัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

- - - - - - - - - - - - - 1 - - 

5. งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs 
ประเทศไทย ประจ าปี 

- - - - - - - - - - - - - 1 - - 

6. โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิต
ภาพการผลิตของ SMEs 

- - - - - - - - - - - - - 1 - - 

7. งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
ผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม 

- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

9. งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน - - - - - - - - - - - - - - - - 

10. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน
ของ SMEs (SMEs Scoring) 

- - - - - - - 861 - - - - 1 - - - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 27 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 4 สรุปผลการพัฒนา SME จากการด าเนินงาน 27 งาน/โครงการ (ต่อ) 
โครงการ ผลการพัฒนา SME 

รายได้  
(ล้านบาท) 

ส่งออก 
(ล้านบาท) 

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ้าง
งาน 
(ราย) 

เกิด ผปก.
ใหม่ (ราย) 

เกิด 
Cluster 

(เครือข่าย) 

ต้นทนุลด 
(ล้านบาท) 

พัฒนา 
ผปก. 
(ราย) 

พัฒนา
บคุลากร 

SME (ราย) 

จด
ทะเบียน
ธุรกิจ 
(ราย) 

เข้าสู่
ระบบ
ภาษ ี
(ราย) 

แผนพัฒนา 
SME /  

แผนอืน่ๆ 
(แผน) 

ความร่วมมือ
(เครือข่าย) 

ฐานขอ้มูล 
(ฐาน/เร่ือง) 

ปรับปรุง
กฎระเบียบ/

สร้างแรงจูงใจ
(เร่ือง) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

องคก์ร 
(เร่ือง/ระบบ) 

11. โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front 
Service SMEs) 

- - - - - - - 2,985 204 - - - - - - - 

12. โครงการจัดงาน SMEs National 
Awards ภาคการผลิต การค้าและ
บริการ 

- - - - - - - 1,028 - - - - - - - - 

13. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
(SME One-stop Service Center: 
OSS) 

515.79 - - 481 - - - 11,348 - - - - - - - - 

14. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - -  - - - - - - - - 1 - - - 

15. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

836.00 - - 590 - - - 278 - - - - 1 - - - 

16. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
คณะท างานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN 
SME Agencies Working Group : 
ASEAN SMEWG) 

- - - - - - - 1,819 - - - - 1 - - - 

17. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคในโลยี
สารสนเทศ 

- - -  - - - - - - - - - - - 1 

18. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - -  - - - - 204 - - 1 - - - 1 

19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

73.86 - - 321 - - - - - 17 - - - - - 1 

20. งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 28 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 4 สรุปผลการพัฒนา SME จากการด าเนินงาน 27 งาน/โครงการ (ต่อ) 
โครงการ ผลการพัฒนา SME 

รายได้  
(ล้านบาท) 

ส่งออก 
(ล้านบาท) 

ลงทุน  
(ล้านบาท) 

จ้าง
งาน 
(ราย) 

เกิด ผปก.
ใหม่ (ราย) 

เกิด 
Cluster 

(เครือข่าย) 

ต้นทนุลด 
(ล้านบาท) 

พัฒนา 
ผปก. 
(ราย) 

พัฒนา
บคุลากร 

SME (ราย) 

จด
ทะเบียน
ธุรกิจ 
(ราย) 

เข้าสู่
ระบบ
ภาษ ี
(ราย) 

แผนพัฒนา 
SME /  

แผนอืน่ๆ 
(แผน) 

ความร่วมมือ
(เครือข่าย) 

ฐานขอ้มูล 
(ฐาน/เร่ือง) 

ปรับปรุง
กฎระเบียบ/

สร้างแรงจูงใจ
(เร่ือง) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

องคก์ร 
(เร่ือง/ระบบ) 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SMEs ปี 2558 -2559 

3,730.06 67.44 429.13 191 210 70 1,193.82 27,446 50,851 634,662 421 - - 77 - - 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEsแห่งชาติ - - - - - - - - - - - - - 3 - - 

2.โครงการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการ SMEs - - - - - - - - - 634,241 - - - 1 - - 

3.โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 
กลุ่มจังหวัด 

3,423.56 - - - - 70 1,172.33 11,850 11,850 - - - - 70 - - 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

162.12 34.22 179.28 70 - - 3.68 264 2,952 - - - - 1 - - 

5.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start 
Up) 

49.12 5.98 7.32 59 210 - 4.65 421 10,867 421 421 - - 1 - - 

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SMEs Strong/Regular Level) 

50.37 23.23 229.44 56 - - 10.70 - 10,271 - - - - - - - 

7.โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs (Turn around) 

44.89 4.01 13.09 6 - - 2.45 14,911 14,911 - - - - 1 - - 

รวม งาน/โครงการทั้งหมด 5,155.72 67.44 429.13 1,583 210 70 1,193.82 46,428 51,463 634,679 421 - - 78 - - 

ค านวณ GDP จากงาน/โครงการตาม
แผนการภารกิจพ้ืนฐานส านักงานปี 2559 

632.72 - - - - - - - - - - - - - - - 

ค านวณ GDP จากโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2558-
2559 

2,849.27 - - - - - - - - - - - - - - - 

GDP จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 1,655.45 - - - - - - - - - - - - - - - 
GDP จากต้นทุนที่ลดลง 1,193.82 - - - - - - - - - - - - - - - 
รวม GDP จากรายรับและต้นทุนที่ลดลง
ของงาน/โครงการรวมทั้งหมด 

3,481.99 - - - - - - - - - - - - - - - 

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม สสว. 100 สสว. 200/1 สสว. 200/2 สสว. 200/3 สสว. 300 และ สสว. 300/1 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 29 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

หมายเหตุ  
รายรับ ส่งออก ลงทุน จ้างงาน และลดต้นทุน จากโครงการตอ่ไปนี้ เป็นข้อมูลท่ีประมาณการจากผลการส ารวจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) 
  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) 
รายรับจากงาน/โครงการต่อไปนี ้เป็นข้อมูลโดยตรงจากรายงาน สสว. 300 
   งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
   โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
รายรับจากงาน/โครงการสว่นท่ีเหลือเป็นการประมาณค่าขึ้นมาจากสัดส่วนของจ านวน SMEs ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสมมตุิฐานว่ารายได้ท่ี SMEs ได้รบัท้ังหมดเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนการจ้างงานของงาน/โครงการเป็นการประมาณค่าขึ้นมาทั้งหมดยกเว้น 4 โครงการที่ระบุข้างต้นว่าเป็นข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบการ 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 30 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 5 ประเด็นการส่งเสริม SME ภายใต้ 27 งาน/โครงการ  

โครงการ 

ประเด็นการส่งเสริม 
หน่วยร่วม
บูรณาการท่ี

แท้จริง 

SME/กลุ่มSME 
เข้าร่วมประชุม 

ผู้มีส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ผลิตภาพ 

การผลติ 
การพัฒนา 
Cluster 

การสร้าง 
ผู้ประกอบการ

ใหม่ 

การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

มาตรฐาน
สินค้า 

การส่งเสริม
การตลาด 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑแ์ละ
บรรจุภัณฑ ์

ข้อมูล/  
การพัฒนา
และสร้าง

ความร่วมมือ 

การพัฒนา
บุคลากร 
SMEs 

การเงิน 

งาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานส านักงานปี 2559 945 20,546 306,535 
1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
- - - - - - - -  - - 77 50 - 

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท 

- - - - - - - -  - - 38 423 - 

3. งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 

- - - - - - - -  - - 599 240 - 

4. งานจัดท าดัขนีซี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs - - - - - - - -  - - - - 150,234 

5. งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs 
ประเทศไทย ประจ าปี 

- - - - - - - -  - - 31 - 155,000 

6. โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิต
ภาพการผลิตของ SMEs  - - - - - - -  - - 20 - 801 

7. งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

- - - - - - - -  - - 20 - 500 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
ผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม 

- - - - - - - -  - - 53 - - 

9. งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน - - - - - - - - - -  - - - 
10 .โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน

ของ SMEs (SMEs Scoring)  - -   - - -   - - 861 - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 31 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 

ประเด็นการส่งเสริม 
หน่วยร่วม
บูรณาการท่ี

แท้จริง 

SME/กลุ่มSME 
เข้าร่วมประชุม 

ผู้มีส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ผลิตภาพ 

การผลติ 
การพัฒนา 
Cluster 

การสร้าง 
ผู้ประกอบการ

ใหม่ 

การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

มาตรฐาน
สินค้า 

การส่งเสริม
การตลาด 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑแ์ละ
บรรจุภัณฑ ์

ข้อมูล/  
การพัฒนา
และสร้าง

ความร่วมมือ 

การพัฒนา
บุคลากร 
SMEs 

การเงิน 

11. โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs 
(Front Service SMEs) 

- - -  - - - - - - - - 2,985 - 

12. โครงการจัดงาน SMEs National 
Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ  - -      -   - 1,028 - 

13. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบ
วงจร (SME One-stop Service 
Center: OSS) 

           - 11,348 - 

14. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - - - - - - -  - - 67 - - 

15. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  -  - -  - -  - - - 278 - 

16. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
คณะท างานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN 
SME Agencies Working Group : 
ASEAN SMEWG) 

- - - - - - - -  - - 40 1,819 - 

17. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคในโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - - - -  - - - - - 

18. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - - - - - - -  - - - - - 
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
- - - - - - - -  - - - 1,514 - 

20. งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร - - - - - - - -  - - - - - 
โครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการส่งเสริม SMEs ปี 2558-2559 19 690,205 - 
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ - - - - - - - -  - - 10 - - 
2. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

SMEs 
- - - - - - - -  - - - 634,241 - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 32 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ 

ประเด็นการส่งเสริม 
หน่วยร่วม
บูรณาการท่ี

แท้จริง 

SME/กลุ่มSME 
เข้าร่วมประชุม 

ผู้มีส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ผลิตภาพ 

การผลติ 
การพัฒนา 
Cluster 

การสร้าง 
ผู้ประกอบการ

ใหม่ 

การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

มาตรฐาน
สินค้า 

การส่งเสริม
การตลาด 

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑแ์ละ
บรรจุภัณฑ ์

ข้อมูล/  
การพัฒนา
และสร้าง

ความร่วมมือ 

การพัฒนา
บุคลากร 
SMEs 

การเงิน 

3. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน  
18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53 คลัสเตอร์)   -        - 9 18,038 - 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

- - - - -  -  - - - - 3,216 - 

5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  
(Start Up) 

- -  - -  - - -  - - 10,104 - 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ
เติบโต (SMEs Strong/Regular Level)  - -    -  - -  - 10,271 - 

7. โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs (Turn around) 

- - -  - - - - - -  - 14,335 - 

รวม งาน/โครงการทั้งหมด 964 710,751 306,535 

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม สสว. 100 สสว. 200/1 สสว. 200/2 สสว. 200/3 สสว. 300 และ สสว. 300/1 
หมายเหตุ 
รายรับ, ส่งออก, ลงทุน, จ้างงานและลดต้นทุนจากโครงการตอ่ไปนี้ เป็นข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) 
  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) 

รายรับจากงาน/โครงการต่อไปนี ้เป็นข้อมูลโดยตรงจากรายงาน สสว. 300 
   งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
   โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53 คลัสเตอร์) 

รายรับจากงาน/โครงการสว่นท่ีเหลือเป็นการประมาณค่าขึ้นมาจากสัดส่วนของจ านวนSMEsท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีสมมตุิฐานว่ารายได้ท่ีSMEsได้รับท้ังหมดเกดิจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   จ านวนการจ้างงานของงาน/โครงการเป็นการประมาณค่าขึ้นมาทั้งหมดยกเว้น 4 โครงการที่ระบุข้างต้นว่าเป็นข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบการ  
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 33 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 6 การใช้งบประมาณโครงการ ความสอดคล้องกับแผน และการตอบเป้าหมายของแผน 
โครงการ งบประมาณ (บาท) ความสอดคล้องกับแผน 

เป้าหมาย 
แผนชาติ (GDP) 

เป้าหมายแผนส่งเสริมฯ 

อนุมัติ ใช้ไป คืนกองทุน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 

แผนการส่งเสริม SMEs 
ฉบับที่ 3 

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
พ.ศ.2555-2559 

แผนกลยุทธ์ 
สสว. 

จดทะเบียน 
นิติบุคล (ราย) 

พัฒนาขีด
ความสามารถ
เชิงลึก (ราย) 

พัฒนาเครือข่าย 
(เครือข่าย) 

งาน/โครงการตามแผนการภารกิจ
พ้ืนฐานส านักงานปี 2559 

       
    

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3,000,000 2,628,177 371,823 - - - แผนงาน 1.1 
- - - - 

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมราย
สาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท 

7,260,000 6,793,925 466,075 - - - แผนงาน 1.1 

- - - - 

3. งานจัดท ารายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมประจ าป ี

3,000,000 1,536,406 1,463,594 - กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนงาน 1.2 
- - - - 

4. งานจัดท าดัขนีชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs 

4,000,000 3,956,000 44,000 - กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนงาน 1.2 
- - - - 

5. งานจัดท าและปรบัปรุงฐานข้อมูล 
SMEs ประเทศไทย ประจ าป ี

11,000,000 4,376,706 6,623,293.4
0 

- กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนงาน 1.2 
- - - - 

6. โครงการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ 
SMEs 

2,000,000 1,711,850 288,150 - กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนงาน 1.2 
- - - - 

7. งานติดตามประเมินผลงบบรูณา
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

6,000,000 5,733,975.00 266,024.10 - เป็นแนวทางและกลไกการ
ติดตามประเมินผล ข้อ 3.1 
การติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด าเนินงานและ
ข้อ 3.2 กลไกการติดตาม
ประเมินผล  

เป็นแนวทางและกลไกการติดตาม
ประเมินผล ข้อ 3.1 การติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินผล
การด าเนินงานและข้อ 3.2 กลไก
การติดตามประเมินผล 

แผนงาน 1.3 

- - - - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 34 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 6 การใช้งบประมาณโครงการ ความสอดคล้องกับแผน และการตอบเป้าหมายของแผน (ต่อ) 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ความสอดคล้องกับแผน 

เป้าหมาย 
แผนชาติ (GDP) 

เป้าหมายแผนส่งเสริมฯ 

อนุมัติ ใช้ไป คืนกองทุน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 

แผนการส่งเสริม SMEs 
ฉบับที่ 3 

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
พ.ศ.2555-2559 

แผนกลยุทธ์ 
สสว. 

จดทะเบยีน 
นิติบุคล (ราย) 

พัฒนาขีด
ความสามารถ
เชิงลึก (ราย) 

พัฒนาเครือข่าย 
(เครือข่าย) 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดตามผลการด าเนินงานสง่เสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 

1,500,000 1,216,030 283,970 - เป็นแนวทางและกลไกการ
ติดตามประเมินผล ข้อ 3.1 
การติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด าเนินงานและ
ข้อ 3.2 กลไกการติดตาม
ประเมินผล 

เป็นแนวทางและกลไกการติดตาม
ประเมินผล ข้อ 3.1 การติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินผล
การด าเนินงานและข้อ 3.2 กลไก
การติดตามประเมินผล 

แผนงาน 1.3 

- - - - 

9. งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 2,000,000 794,000 1,206,000- - กลยุทธ์ที่ 1.4 กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนงาน 2.1 - - - - 
10. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน

ของ SMEs (SMEs Scoring) 
8,000,000 5,709,608.89 2,290,391.11 - กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนงาน 2.1 

- - - - 

11. โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs 
(Front Service SMEs) 

3,000,000 2,748,180.15 251,819.85 - กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนงาน 2.1 
- - 

2,985 
- 

12. โครงการจัดงาน SMEs National Awards 
ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

5,000,000 4,699,264 300,736 - กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนงาน 2.1 
- - 

63 
- 

13. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบ
วงจร (SME One-stop Service 
Center: OSS) 

40,475,000 19,603,093 20,871,907 - กลยุทธ์ที่ 1.1 และกลยุทธท์ี่ 
1.8 

กลยุทธ์ที่ 1.1 และกลยุทธท์ี่ 1.8 แผนงาน 2.1 

228.92 
- 

11,079 
- 

14. งานด าเนินการตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

5,000,000 4,968,557 31,442.12 - กลยุทธ์ที่ 4.1 และกลยุทธท์ี่ 
4.2 

กลยุทธ์ที่ 4.1 และกลยุทธท์ี่ 4.2 แผนงาน 3.1 
- - - - 

15. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

5,000,000 4,983,749 16,250.97 - กลยุทธ์ที่ 4.3 กลยุทธ์ที่ 4.3 แผนงาน 3.1 
371.03 

- 278 10 

16. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
คณะท างานอาเซียนด้าน SMEs 
(ASEAN SME Agencies 
Working Group : ASEAN 
SMEWG) 

5,000,000 4,692,313.25 307,686.75 - กลยุทธ์ที่ 4.1 และกลยุทธท์ี่ 
4.2 

กลยุทธ์ที่ 4.1 และกลยุทธท์ี่ 4.2 แผนงาน 3.1 - - 1,819 - 

17. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคในโลยี
สารสนเทศ 

9,326,400 9,288,896 37,504 - - - แผนงาน 4.1 
- - - - 

18. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 5,640,000 3,074,811.10 2,565,188.90 - - - แผนงาน 4.1 - - - - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 35 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 6 การใช้งบประมาณโครงการ ความสอดคล้องกับแผน และการตอบเป้าหมายของแผน (ต่อ) 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ความสอดคล้องกับแผน 

เป้าหมาย 
แผนชาติ (GDP) 

เป้าหมายแผนส่งเสริมฯ 

อนุมัติ ใช้ไป คืนกองทุน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 

แผนการส่งเสริม SMEs 
ฉบับที่ 3 

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
พ.ศ.2555-2559 

แผนกลยุทธ์ 
สสว. 

จดทะเบยีน 
นิติบุคล (ราย) 

พัฒนาขีด
ความสามารถ
เชิงลึก (ราย) 

พัฒนาเครือข่าย 
(เครือข่าย) 

19. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบาย
ของรัฐ 

10,000,000 9,971,515.25 28,484.75 - - - แผนงาน 4.1 

32.78 
- - - 

20. งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร 1,000,000 964,090.72 35,909.28 - - - แผนงาน 4.1 - - - - 
รวม 137,201,400 99,451,147.11 37,750,252.89 - - - - 632.73 - 16,224 10 

หมายเหตุ 
แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับท่ี 3 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจในต่างประเทศ 

เป็นแนวทางและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อ 3.1 การติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานและข้อ 3.2 กลไกการ
ติดตามประเมินผล ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัตกิารส่งเสริม SMEs พ.ศ.2555-2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 36 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจในต่างประเทศ 

เป็นแนวทางและกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อ 3.1 การติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานและข้อ 3.2 กลไกการ
ติดตามประเมินผล ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผล 

แผนกลยุทธ์ สสว. 
แผนงาน 1.1 ก าหนดและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แผนงาน 1.2 พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล 
แผนงาน 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมSMEs 
แผนงาน 2.1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดาเนินธุรกิจSMEsไทย 
แผนงาน 3.1 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 37 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 6 การใช้งบประมาณโครงการ ความสอดคล้องกับแผน และการตอบเป้าหมายของแผน (ต่อ) 

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) ความสอดคล้องกับแผน 
เป้าหมาย 

แผนชาติ (GDP) 

เป้าหมายแผนส่งเสริมฯ 

อนุมัติ ใช้ไป คืนกองทุน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

แผนการ
ส่งเสริม SMEs 

ฉบับที่ 3 

แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SMEs 

พ.ศ.2555-2559 

แผนกลยุทธ์ 
สสว. 

จดทะเบยีน 
นิติบุคล (ราย) 

พัฒนาขีด
ความสามารถ
เชิงลึก (ราย) 

พัฒนาเครือข่าย 
(เครือข่าย) 

โครงการภายใต้แผนปฏบิตัิการ
ส่งเสริม SMEs ปี 2559 

         
  

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEs
แห่งชาต ิ

40,000,000 21,247,190 18,752,810 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฯ หัวข้อ 5.2  
ข้อย่อย 5.2.2 ข้อ 2)  

ยุทธศาสตร์ที ่1  
กลยุทธ์ที่ 1.2  

ยุทธศาสตร์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ 1.2  

- - - - - 
2. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

SMEs 
42,400,000 7,089,979.17 35,310,020.83 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจฯ หัวข้อ 5.1  
ข้อย่อย 5.1.1 ข้อ 5)  

ยุทธศาสตร์ที ่1  
กลยุทธ์ที่ 1.2 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
กลยุทธ์ที่ 1.2 

- - - - - 
3. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 

ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53 
คลัสเตอร์) 

309,719,400 270,730,642.85 38,988,757.15 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฯ หัวข้อ 5.1  
หัวข้อย่อย 5.1.2 ข้อ 6) และ 
หัวข้อย่อย 5.1.4 ข้อ 2) และข้อ 4)  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ 2.2 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ 2.2  

- 2,691.75 - 11850 70 
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

90,000,000 84,749,298.61 5,250,710.39 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฯ หัวข้อ 5.1  
หัวข้อย่อย 5.1.3 ข้อ 3)  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ 2.3  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ 2.3 

- 75.63 - 264 - 
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

(Start Up) 
200,000,000 46,958,428.49 153,041,571.51 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจฯ 
หัวข้อ 5. 
หัวข้อย่อย 5.1.1 ข้อ 5)  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ 2.7 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
กลยุทธ์ที่ 2.7 

- 26.45 421 421 - 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ระดับเติบโต (SMEs 
Strong/Regular Level) 

200,000,000 59,979,272.21 140,020,727.79 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสูฯ่ หัวข้อ 5.1  
หัวข้อย่อย 5.1.1 ข้อ 5)  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
กลยุทธ์ที่ 2.1 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
กลยุทธ์ที่ 2.1 

- 33.06 - - - 
7. โครงการปรับแผนธุรกิจและเพ่ิมขีด

ความสามารถ SMEs  
(Turn around) 

630,000,000 370,090,488 259,909,512 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฯ 
หัวข้อ 5.1  
หัวข้อย่อย 5.1.1 ข้อ 5)  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
กลยุทธ์ที่ 2.6 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
กลยุทธ์ที่ 2.6 

- 22.37 - 14911 - 
รวม 1,512,119,400.00 860,845,299.33 651,274,100.67    - 2,849.26 421 27,446 70 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 38 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

หัวข้อ 5.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
ข้อย่อย 5.1.1 ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ  

ข้อ 5) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืนโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างและพัฒนาบคุลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ ส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การตลาดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทั้ง
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีมาตรการทางการเงินที่
เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนเพื่อการต่อยอดประคองหรือปรับปรุงธุรกิจได้ 

หัวข้อย่อย 5.1.2 ปรับโครงสร้างภาคบริการ  
ข้อ 6) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและบคุลากรภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการที่เก่ียวเน่ืองในพื้นที่
ตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจและ 

หัวข้อย่อย 5.1.3 พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ข้อ 3) เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขาโดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การตลาด สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

หัวข้อย่อย 5.1.4 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย่ังยืน  
ข้อ 2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมโยงการผลิต
กับวิสาหกิจหรือธุรกิจอ่ืนๆและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องและ 
ข้อ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตโดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผ่านระบบห่วงโซ่อุปทาน 

หัวข้อ 5.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ข้อย่อย 5.2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ข้อ 2) 

ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน ในประเด็นการจัดท าฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน 

แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ประเด็นการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจเป็นแนวทางส าคัญที่ท าให้
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการน าศักยภาพที่แตกต่างกันมาเก้ือหนุนกัน และเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 39 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

กลยุทธ์ที่ 2.6 พลิกฟื้นธุรกิจเพื่อความอยู่รอด 
กลยุทธ์ที่ 2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

แผนปฏิบัตกิารส่งเสริม SMEs พ.ศ.2555-2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ประเด็นการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจเป็นแนวทางส าคัญที่ท าให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการน าศักยภาพที่แตกต่างกันมาเก้ือหนุนกัน และเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.6 พลิกฟื้นธุรกิจเพื่อความอยู่รอด 
กลยุทธ์ที่ 2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 40 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 7 สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นท่ีการพัฒนา และระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
โครงการ สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นที่การพัฒนา 

ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วประเทศ ต่างประเทศ 
งาน/โครงการตามแผนการภารกิจพ้ืนฐาน
ส านักงานปี 2559 

         

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

เกษตรแปรรูป อาหารแปรรปู  
ฮาลาล ชิ้นส่วนยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย ์แฟชั่น
และไลฟ์สไตล์  
ไบโอชีวภาพ ดิจิทัลและ
สารสนเทศ บรรจุภัณฑ์  

การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

โลจิสติกส์ แฟรน
ไชส์ ธุรกิจบริการ
ต่างๆ  
e-commerce 

- - กรุงเทพฯ - ทั่วประเทศ - 

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายสาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท 

อาหารแปรรปู  
ฮาลาล ชิ้นส่วนยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย ์แฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ ไบโอชีวภาพ 
ดิจิทัลและสารสนเทศ บรรจุ
ภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
อุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์จากยาง 
อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

อุตสาหกรรม
ซอฟแวร์ โลจิสติกส์ 
แฟรนไชส์ ธุรกิจ
บริการต่างๆ  
e-commerce 

เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพฯ - ทั่วประเทศ จีน เกาหลีไต้ ไต้หวัน 
สเปน 

3. งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประจ าป ี

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาบริการ เชียงราย - - หนองคาย ทั่วประเทศ - 

4. งานจัดท าดัขนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอ ผ้าและ
เครื่องแต่งการ ผลิตภัณฑ์
จากยางและพลาสติก เครื่อง
คอมพิวเอตร์ อิเล็กทรอนิกส์

การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาบริการ เชียงใหม่ สงขลา  
สุราษฎร์ธานี  

ชลบุรี 
สมุทรปราการ 
ปทุมธานี 

ขอนแก่น นครราชสีมา ทั่วประเทศ - 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 41 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นที่การพัฒนา 
ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วประเทศ ต่างประเทศ 

และอุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์
และรถก่ึงพ่วง  

5. งานจัดท าและปรบัปรุงฐานข้อมูล SMEs 
ประเทศไทย ประจ าป ี

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาบริการ เชียงราย นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี 

ระยองและ
สมุทรปราการ 
ชลบุร ี

- ทั่วประเทศ - 

6. โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพ
การผลิตของ SMEs 

ธุรกิจเกษตร อาหารแปรรูป 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
เครื่องส าอางและสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์ยางบบรจุภ ณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจักรกล ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน อัญมณี 
เครื่องประดับและ
เฟอร์นิเจอร์ พลังงาน
ทดแทน) 

การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ภาคการบริการ
(ก่อสร้าง การขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
โรงแรมและ
ร้านอาหาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร การศึกษา 
สุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ 
บริการส่วนบุคคล) 

เชียงใหม่  กรุงเทพฯ. และ
ปริมณฑล 

- ทั่วประเทศ - 

7. งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาบริการ เชียงใหม่ สงขลา จันทบุร ีนครปฐม 
อยุธยา และ
กรุงเทพฯ. 

ขอนแก่น บุรีรัมย์ สรุินทร์ 
สกลนคร 

ทั่วประเทศ อินโดนีเซีย 

8. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการติดตามผล
การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาบริการ - สงขลา  
สุราษฎร์ธานี 

กรุงเทพฯ. ชลบุรี 
นครปฐม 

นครราชสีมา 
ขอนแก่น 

ทั่วประเทศ - 

9. งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน อุตสาหกรรมอาหาร  
ชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมแฟชั่น) 

- ทุกสาขาบริการ 
(เน้นกลุ่มโรงแรม
และท่องเที่ยว) 

- - - - ทั่วประเทศ - 

10. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ 
SMEs  
(SMEs Scoring) 

อุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวกับ 
อย. (เช่นเครื่องดืม ยา 
สมุนไพร เครื่องส าอาง  
เป็นต้น) 

- - เชียงใหม่ - สมุทรสาคร 
นครปฐม 
สมุทรสงคราม 
เพชรบุร ี

- - - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 42 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นที่การพัฒนา 
ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วประเทศ ต่างประเทศ 

กรุงเทพฯ. 
นครสวรรค ์ 

11. โครงการศูนยบ์ริการธุรกิจ SMEs (Front 
Service SMEs) 

ธุรกิจการเกษตร อาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอและแฟชั่น 
เฟอร์นิเจอรืและผลิตภัณฑ์
จากไม้ หัตถกรรม อัญมณี
และเครื่องประดบั 
เครื่องจักรกล พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนยาน
ยนต์ สิ่งพิมพ ์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซรา
มิก 

การค้าปลีก  
(ซ่อมบ ารุง) 

ธุรกิจเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โรงแรม 
ท่องเที่ยวและภัตร
คาร สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
สุขภาพ ก่อสร้าง 

น่าน สงขลา 
นครศรีธรรมราช 
ระนอง พังงา 

กรุงเทพฯ 
ปทุมธานี เพชรบุร ี
ชลบุรี อยุธยา 
ปราจีนบุร ี

ขอนแก่น ทั่วประเทศ   

12. โครงการจัดงาน SMEs National Awards 
ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

อาหารและเครื่องดื่ม ยาน
ยนต์และชิ้นส่วน ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ สมุนไพรและ
เครื่องส าอาง สิ่งทอและ
แฟชั่น เฟอร์นิเจอรืและ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ ผลติภัณฑ์ยาง 
บรรจุภัณฑ์และผลติภัณพ์
พลาสติก สิ่งพิมพ์ เซรามิก
และผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 

การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

โรงแรม ท่องเที่ยว
และภัตาคาร ขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
สุขภาพ สร้างสรรค์
งานออกแบบ 
ก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง 

เชียงราย
เชียงใหม่ 
ตาก 
นครสวรรค์ 
น่าน 
เพชรบูรณ์ 
แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน 
สุโขทัย 
พะเยา 

- - - - - 

13. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
(SME One-stop Service Center: OSS) 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ ตาก เชียงราย 
เชียงใหม่ 
พิษณุโลก 

สงขลา สุราษฎร์
ธานี ภูเก็ต 
ปัตตาน ี

กรุงเทพฯ นนทบุรี 
อยุธยา 
สุพรรณบุรี 
สระแก้ว ตราด 
สมุทรปราการ 
ลพบุรี นครปฐม 
เพชรบุร ี
กาญจนบุรี 

หนองคาย มุกดาหาร 
นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี สกลนคร 
บุรีรัมย ์อุบลราชธานี  

- - 
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นครสวรรค์ 
ฉะเชิงเทรา ชลบรุี 
จันทบุร ี 

14. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ - - - - - APEC SME, ASEAN 
SME, East Asia 
Round Table, ISBC, 
OECD, CICA, IMT-
GT, INICITRAL,
ออสเตรีย ไต้หวัน
(ไชนีสไทเป) อิตาลี 
ฝรั่งเศส มาเลเซีย 
อิหร่าน ญี่ปุ่น 
เวียดนาม เปรู ออสเต
เลีย เกาหลี  

15. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ - - - - - APEC SME, ASEAN 
SME, CICA, JTEPA, 
ฝรั่งเศส ฮ่องกง ญี่ปุ่น 
เกาหลี อิหร่าน 
มาเลเซีย เปรู 

16. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างาน
อาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME 
Agencies Working Group : ASEAN 
SMEWG) 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพฯ ขอนแก่น - ASEAN, OECD, จีน 

17. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคในโลยี
สารสนเทศ 

- - - - - กรุงเทพฯ. - - - 

18. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ - - - - - กรุงเทพฯ. - - - 
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 

การค้าปลีก 
ทุกสาขาการบริการ ตาก สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ. อยุธยา อุบลราชธานี ทั่วประเทศ - 

20. งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร 
 

- - - - - กรุงเทพฯ. - - - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 44 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นที่การพัฒนา 
ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วประเทศ ต่างประเทศ 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2559 
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEsแห่งชาติ - - - - - - - ทั่วประเทศ - 
2. โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs - - - - - - - ทั่วประเทศ - 
3. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่ม

จังหวัด  
(จ านวน 53 คลัสเตอร์) 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง ล าพูน 
เชียงราย 

น่าน พะเยา 
แพร ่ตาก 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณ ์
สุโขทัย 

อุตรดิตถ์
ก าแพงเพชร 
นครสวรรค ์
พิจิตร และ
อุทัยธานี 

ชุมพร 
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สุราษฎร์
ธานี กระบี่ ตรัง 

พังงา ภูเก็ต 
ระนอง 

นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา 

สงขลา และสตูล 

นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา 
สระบุร ีชัยนาท 
ลพบุรี สิงห์บุร ี

อ่างทอง 
ฉะเชิงเทรา 
นครนายก 
ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ 
สระแก้ว 

กาญจนบุรี 
นครปฐม ราชบุรี 

สุพรรณบุรี
ประจวบครีีขันธ์ 

เพชรบุร ี
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

จันทบุรี ชลบุรี 
ตราด และระยอง 

เลย หนองคาย บึงกาฬ 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 
นครพนม มุกดาหาร 
สกลนคร กาฬสินธ์ุ 

ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ยโสธร ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ และ

อุบลราชธานี 

ทั่วประเทศ - 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

อาหารและเครื่องดื่มและ
อาหารสัตว์ ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย ของใช้และของ
ประดับตกแต่ง ศิลปะ

ประดิษฐ์และของที่ระลึก 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

- - ก าแพงเพชร 
เชียงราย 
เชียงใหม่ 

นครสวรรค์ 
น่าน พิจิตร 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ 

ล าปาง 
สุโขทัย 

กระบี่ ชุมพร 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 

ประจวบครีีขันธ์ 
ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต 
ยะลา ระนอง 
สงขลา สตูล 

และ 

กรุงเทพฯ 
กาญจนบุรี 

ปทุมธานี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบรุี 

ชัยนาท ตราด 
นครนายก 

นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครพนม 

นครราชสีมา บึงกาฬ 
บุรีรัมย ์มหาสารคาม 

มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ 

สกลนคร สุรินทร ์
หนองคาย หนองบัวล าภู 
อ านาจเจริญ อุดรธานี 

และอุบลราชธาน ี

ทั่วประเทศ - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 45 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นที่การพัฒนา 
ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วประเทศ ต่างประเทศ 

อุตรดิตถ์ และ
อุทัยธานี 

สุราษฎร์ธานี เพชรบุร ีระยอง 
ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

สระบุร ีสิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี 

ชัยนาท และ
อ่างทอง 

5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  
(Start Up) 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ ก าแพงเพชร 
เชียงราย 
เชียงใหม่ 

ตาก 
นครสวรรค์ 
น่าน พะเยา 

พิจิตร 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ 

แพร่ 
แม่ฮ่องสอน 

ล าปาง ล าพูน 
สุโขทัย 

อุตรดิตถ์ และ
อุทัยธานี 

กระบี่ ชุมพร 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 

ประจวบครีีขันธ์ 
ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต 
ยะลา สงขลา 

สตูล และ
สุราษร์ธานี 

กรุงเทพฯ จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบรุี 

ชัยนาท ตราด 
นครนายก 

นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุร ีระยอง 
ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี และ
สุพรรณบุร ี

กาฬสินธ์ุ ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา 

บึงกาฬ บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร เลย ศรีษะเกษ 

สกลนคร สุรินทร ์
หนองบัวล าภู อ่างทอง 
อ านาจเจริญ อุดรธานี 

และอุบลราชธานี 

ทั่วประเทศ - 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 
(SMEs Strong/Regular Level) 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ เชียงใหม่ 
เชียงราย ตาก 

พะเยาว์ 
นครสวรรค์ 

พิจิตร 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ 

แพร ่ล าปาง 
แม่ฮองสอน 

กระบี่ ชุมพร 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 

ประจวบครีีขันธ์ 
ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต 
ระนอง ยะลา 
สงขลา สตูล 

กรุงเทพฯ จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบรุี 

ชัยนาท ตราด 
นครนายก 

นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
ระยอง ราชบุร ี

กาฬสินธ์ นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ 

มหาสารคาม มุกดาหาร 
ยโสธร ศรีษเกตุ ร้อยเอ็ด 

สกลนคร สุรินทร ์
หนองคาย หนองบัวล าภู 

อ านาจเจริญ และ
อุดรธานี 

ทั่วประเทศ - 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 46 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

โครงการ สาขาเป้าหมายการพัฒนา พื้นที่การพัฒนา 
ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วประเทศ ต่างประเทศ 

อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย และ

อุทัยธานี 

และ 
สุราษฎร์ธานี 

ลพบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี และ

อ่างทอง 
7. โครงการปรบัแผนธุรกิจและเพิ่มขดี

ความสามารถ SMEs (Turn around) 
 

ทุกสาขาการผลิต การค้าส่งและ 
การค้าปลีก 

ทุกสาขาการบริการ ก าแพงเพชร 
เชียงราย 
เชียงใหม่ 

ตาก 
นครสวรรค์ 
น่าน พะเยา 

พิจิตร 
พิษณุโลก 
เพชรบุร ี

เพชรบูรณ์ 
แพร่ ล าปาง 

ล าพูน สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ และ

อุทัยธานี 

กระบี่ ชุมพร 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 

ประจวบครีีขันธ์ 
ปัตตานี พังงา 
พัทลุง ภูเก็ต 
ยะลา สงขลา 
สตูล และสุ
ราษฎร์ธานี 

กรุงเทพฯ 
กาญจนบุรี 
จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบรุี 
ชัยนาท ตราด 

นครนายก 
นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี 
ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
ระยอง ราชบุร ี

ลพบุรี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 

สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี และ
สุพรรณบุร ี

กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครพนม 

นครราชสีมา บึงกาฬ 
บุรีรัมย ์มหาสารคาม 

มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 

สกลนคร สุรินทร ์
หนองคาย หนองบัวล าภู 
อ่างทอง อ านาจเจริญ 

อุดรธานี และ
อุบลราชธานี 

ทั่วประเทศ - 

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม สสว. 100 สสว. 200/1 สสว. 200/2 สสว. 200/3 สสว. 300 และ สสว. 300/1 
หมายเหตุ : ทุกสาขาตามสาขาเป้าหมาของ สสว. หมายถึง 

ภาคการผลิต ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องส าอาง ธุรกิจการเกษตร พลังงาน เครื่องจักรกล อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง บรรจุภัณฑ์และผลติภัณพ์พลาสติก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

ภาคการค้า ได้แก่ การค้าปลีก และการค้าส่ง 
ภาคบริการ ได้แก่ การก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริการด้านการศึกษา ท่องเที่ยว สุขภาพ 
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จากการใช้ CIPP model ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการรวมท้ังหมด 7 โครงการ พบว่ามี  3 
โครงการท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี แต่ถ้าหากไม่รวม 2 โครงการท่ีอาจพิจารณาได้ว่ามีลักษณะท่ีค่อนข้าง
เป็นภารกิจของ สสว. ตามท่ีกล่าวแล้วคือโครงการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ SMEs และโครงการจัดท า
ฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ ซึ่งควรจะต้องมีผลการประเมินท่ีดีเพราะ สสว. มีทรัพยากร ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดีอยู่แล้วนั้น ถ้าหากไม่นับรวม 2 โครงการดังกล่าว โครงการท่ีเหลือในจ านวน 5 โครงการ คือ 
มีจ านวน 4 โครงการท่ีมีผลการประเมินระดับพอใช้และปานกลาง และอีก 1 โครงการมีผลการประเมินระดับท่ี
ดีซึ่งส่วนหนึ่งมีเหตุผลมาจากผลได้เชิงปริมาณท่ีท าได้ครบถ้วนตามก าหนดตามท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น 

ภายใต้การใช้ CIPP model นั้น โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการมีผลการประเมินระดับท่ีดี 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ Context และ Input เป็นเนื่องจากได้จัดท าข้อเสนอโครงการท่ีดี มีหลักการและเหตุผล
ท่ีชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องและก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องและ
เช่ือมั่นได้ว่าจะสามารถน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ขณะเดียวกันในด้านปัจจัยน าเข้าและ
ทรัพยากรท่ีใช้เพื่อการด าเนินโครงการท้ังในด้านของงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการมีเพียงพอหรือ
ได้รับการขยายเวลาออกไป หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารโครงการซึ่งก็คือหน่วยงานของ สสว. และหน่วยงาน
ปฏิบัติหรือหน่วยร่วมท่ีท าหน้าท่ีด าเนินโครงการก็เป็นหน่วยงานท่ีมีความเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ดังนั้นผลการประเมินในส่วนของบริบท (Context) และปัจจัยน าเข้า (Input) จึงท าได้ในระดับ
ค่อนข้างดี แต่คะแนนผลการด าเนินการจะค่อนข้างได้น้อยในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน (Process) และ
ผลได้ (Product) จากการด าเนินงาน สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมีการน าโครงการลงสู่ปฏิบัติแล้ว จะมีความอ่อน
ด้อยของการด าเนินงานเกิดขึ้น เริ่มจากการเริ่มต้นด าเนินงานท่ีค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากต้องรอการพิจารณา
จากระดับนโยบายและการประสานงานกับหน่วยงานร่วม ท าให้ระยะเวลาท่ีเหลือส าหรับการท า งานจริง
ค่อนข้างจ ากัด ต้องขยายระยะเวลาออกไป บางส่วนมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง สสว. กับหน่วยปฏิบัติ และ
ไม่ตรงกับความเข้าใจของท่ีปรึกษา เช่นโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด (จ านวน 53  
คลัสเตอร์) ท่ีมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของโครงการท่ีแตกต่างกัน ในด้านการท างานของหน่วยร่วมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนท่ีเป็นส่วนราชการนั้น สสว. ประสบปัญหาท่ีไม่สามารถเข้าไปก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินการได้ การท างานของหน่วยปฏิบัติต้องขึ้นกับการบริหารและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ ส าหรับ
ในส่วนของ product นั้น ปัญหาท่ีค่อนข้างส าคัญท่ีสุดคือการด าเนินงานเพื่อให้ได้ KPI ตามจ านวนท่ีต้องการ 
ภายใต้ระยะเวลาท่ีก าหนด จึงท าให้ผลการด าเนินงานท่ีได้ไม่มีคุณภาพท่ีดีเพียงพอ บางโครงการมีการ
ต้ังเป้าหมายผลผลิตในจ านวนท่ีค่อนข้างมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะต้องการให้เกิดผลงานในจ านวนท่ีสูง ต้องการ
ให้ปริมาณเหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณท่ีใช้ แต่จ านวนท่ีก าหนดไว้มากดังกล่าวกลับส่งผลลบในแง่ท่ี
จ าเป็นต้องเร่งท าปริมาณให้ได้ตามท่ีก าหนดดังกล่าว จึงไม่ได้มีการพิจารณาถึงผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการว่าเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงหรือไม่ จึงคาดว่าเมื่อโครงการเหล่านี้ส้ินสุดลง ผลผลิตดังกล่าวเหล่านี้อาจจะไม่ได้ส่งผล
ส าเร็จต่อการด าเนินงานมากนัก และอาจท าให้ SMEs ท่ีได้รับการพัฒนาไม่มีความยั่งยืน 
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ตารางที่ 8 สรุปภาพรวมคะแนนผลการประเมินผลส าเร็จตาม CIPP model ของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

งาน/โครงการ คะแนน ระดับ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
โครงการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ SMEs 3.7 ดี Context, input & process มีผลคะแนนการ

ประเมินระดับดีมาก; Product ระดับปานกลาง 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ       
ความต้องการของตลาด 

2.8 ปานกลาง ผลการประเมิน Context อยู่ในระดับดี input, 
process & product อยู่ในระดับปานกลาง 

โครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ 3.9 ดี ผลการประเมิน Context อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมิน input, process และ products อยู่
ในระดับดี 

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม ่(Start up) 2.0 พอใช้ ผลการประเมิน Context & input อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนผลการประเมิน process และ products 
อยู่ในระดับพอใช้ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 
(SMEs Strong/Regular Level) 

3.0 ปานกลาง ผลการประเมิน Context, input & process อยู่ใน
ระดับดี, products อยู่ในระดับพอใช้ 

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถ SMEs (Turn around) 

3.1 ดี ผลการประเมิน Context อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมิน input & process อยู่ในระดับดี, 
products อยู่ในระดับพอใช้ 

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่ม
จังหวัด (จ านวน 53 คลัสเตอร์) 

2.5 ปานกลาง ผลการประเมิน Context อยู่ในระดับดี ส่วนผลการ
ประเมิน input, process & product อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 
5. ผลการประเมินมิติด้านการส่งเสริม SMEs รายโครงการ 

5.1 โครงการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 

5.1.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท าฐานข้อมูล SMEs 
ของประเทศท่ีสามารถสะท้อนสถานการณ์ของ SMEs ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
SMEs ส าหรับใช้ประโยชน์ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีส่งเสริม SMEs ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามวงจรธุรกิจ (life cycle) และความต้องการ
ของ SMEs โดยครอบคลุม SMEs ทุกประเภทท้ังภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการบริการ 
โดยเป้าหมายเชิงผลผลิตคือ SMEs ขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ         
มีความครบถ้วนของข้อมูลร้อยละ 90 ของข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ประกอบการท้ังหมด โดยวัดจากความสมบูรณ์
ของข้อมูลตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน กิจกรรมของโครงการมี 4 กิจกรรมหลัก คือ  การด าเนินการในการขึ้น
ทะเบียน SMEs การประสานกับหน่วยงานร่วมและการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน และการประสานและติดตามการด าเนินงาน  โดยในส่วนของการ
ด าเนินการในการขึ้นทะเบียน SMEs นั้น มีกิจกรรมย่อยๆ ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ก าหนดเป้าหมาย
ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน การด าเนินการขึ้นทะเบียนโดยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การออกหน่วย
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เคล่ือนท่ีเพื่อรับการขึ้นทะเบียน และการขึ้นทะเบียนแบบ online เป็นต้น หลังจากนั้นเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูล การตอบรับการขึ้นทะเบียนพร้อมท้ังก าหนดรหัสและออกบัตรทะเบียนให้กับ SMEs ผู้มาขึ้นทะเบียน 
การประมวลผลข้อมูลขึ้นทะเบียน และจัดท ารายงาน การก าหนดการใช้งาน การรายงานผลบน website  โดย
มีงบประมาณด าเนินการ 42,400,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการถือว่าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ เนื่องจากมีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับ สสว. จ านวน 634,241 ราย จากเป้าหมาย 100,000 ราย 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายช่ือผู้ขึ้นทะเบียนเกือบท้ังหมดได้จากการน ารายช่ือผู้ท่ีจดทะเบียนนิติบุคลกับ         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาเป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับ สสว. ในขณะท่ีผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ 
สสว. ซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนโดยสมัครใจ และเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเจตนารมณ์ของการขึ้นทะเบียนใน
ครั้งนี้นั้น พบว่ามีจ านวนเพียง 1,249 กิจการเท่านั้น ดังนั้น ในเชิงผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้น ยังจ าเป็นต้องติดตามว่า 
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญต่อการขึ้นทะเบียนดังกล่าวหรือไม่ และผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนสามารถรับ
การช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริม จากการได้รับสิทธิประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 
อย่างแท้จริงหรือไม่ และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็น
ระดับดี 

ตารางที่ 9 คะแนนผลการประเมินโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.2 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.3 ดีมาก 

การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 4.2 ดีมาก 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 2.5 ปานกลาง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.7 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1) สสว. ควรน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
SMEs มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดระบบการขึ้นทะเบียนแบบถาวรต่อไป ไม่ควร
ด าเนินงานการขึ้นทะเบียนในลักษณะงานเชิงนโยบาย เมื่อไม่มีนโยบายก็ไม่มีการ
ท างานต่อ ขณะเดียวกัน ถ้าหากกิจกรรมดังกล่าวนี้เงียบหายไปก็จะท าให้ SMEs ท่ีมา
ขึ้นทะเบียนแล้วไม่ทราบว่าขึ้นทะเบียนไปเพื่ออะไร ขึ้นทะเบียนแล้วได้อะไร ถ้าไม่มี
การกระท าใดๆต่อเนื่องก็อาจท าให้งานขึ้นทะเบียนหมดความส าคัญไป เป็นการสูญเสีย
งบประมาณไปโดยได้ผลไม่คุ้มค่าและไม่ยั่งยืน  
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2) สสว. ควรมีการรายงานผลการด าเนินโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนี้ต่อรัฐบาล 
(เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้เคยมีการกล่าวในส่ือสาธารณะเชิญชวนผู้ประกอบการ 
SMEs ให้มาขึ้นทะเบียน ดังนั้น สสว. ก็ควรจะมีการรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีด้วย
เช่นกัน) ขณะเดียวกัน ก็ควรมีการน าเสนอระบบการขึ้นทะเบียนแบบถาวร อาทิ อาจ
เสนอให้ SMEs ทุกรายท่ีมาขอรับบริการสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมใดๆ จากทุก
หน่วยงานของภาครัฐ รวมท้ังการเงินและสินเช่ือกับสถาบันการเงินของรัฐจะต้องขึ้น
ทะเบียน SMEs กับหน่วยงานนั้นๆ แล้ว link ข้อมูลมายังฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก
ของ สสว. ซึ่งควรจะเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล SMEs ของ สสว. ด้วยเช่นกัน ส่วน สสว. ก็
ท าหน้าท่ีในการ monitor ข้อมูล รวมท้ังการน าข้อมูลมาพัฒนาเพื่อให้ท้ังหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งให้ SMEs ด้วยกันน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

3) แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน เพื่อให้ SMEs ด้วยกันเองสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น อาจหาทางท าให้การขึ้นทะเบียนเปรียบเสมือนสังคม
ออนไลน์ของผู้ประกอบการท่ีสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ รวมไปถึงการ
จับคู่ธุรกิจ การซื้อขายแลกเปล่ียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ และอื่นๆ 
โดยผ่านระบบท่ีมีฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน SMEs รองรับอยู่แล้ว 

4) ควรมีการพัฒนาระบบ KM และให้สามารถเช่ือมโยงกับระบบการขึ้นทะเบียน SMEs 
เพื่อการใช้ประโยชน์ให้ความรู้ เช่น อบรมออนไลน์ผ่านฐานข้อมูล วิธีการนี้จะช่วยท า
ให้ลดงบประมาณ การอบรมลง อีกท้ังยังสามารถอบรมท่ีเดียวแต่ผู้ประกอบการท่ัว
ประเทศท่ีสนใจในหัวข้อต่างๆสามารถเรียนรู้ได้พร้อมๆกัน ขณะเดียวกัน เมื่อมองในแง่
ของ SMEs ก็อาจจะเห็นได้ว่าการขึ้นทะเบียนแล้วสามารถท าให้ตนเองได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้สมัยใหม่ต่างๆ อันจะเป็นการท าให้ระบบการขึ้นทะเบียนมี
คุณค่ามากยิ่งขึ้น 

5) ควรพัฒนาระบบให้เป็นช่องทางส าหรับการส่ือสารระหว่าง สสว. และผู้ประกอบการ 
SMEs รวมท้ังการใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ สสว. เช่น 
link กับ Email ของผู้ประกอบการเพื่อโฆษณาโครงการต่างๆ หรือสอบถามความ
ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนการใช้เป็นข้อมูลคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรืออาจใช้เป็นข้อมูลเพื่อน ามาก าหนด หัวข้อในการท า KM การให้ความรู้ การอบรม 
โดยท่ี สสว. อาจน าไปจัดเป็นหลักสูตรเพื่อสอนในระบบออนไลน์ต่อไป วิธีการดังกล่าว
นี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสอบถามความต้องการได้ 

6) ควรสร้างส่ิงจูงใจในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นทะเบียนด้วยความสมัครใจ เช่น 
การได้รับการลดค่าธรรมเนียมในการขอออกใบอนุญาตต่างๆ การขอการรับรองจาก อย. 
การลดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันสินเช่ือของ บสย. การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น 
รวมท้ังการประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนในการสนับสนุนสิทธิประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียน 
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5.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5.2.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีวัตถุประสงค์ (1) 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  (2) เพื่อสร้าง                
ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้ความส าคัญกับ 
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเชิงผลผลิตคือ (1) ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2,500 ราย (2) ผู้ประกอบการ
ได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ านวน 250 ราย (3)           
มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 250 ผลิตภัณฑ์ (4) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาเข้าร่วมงานแสดง/จ าหน่ายสินค้าท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 250 ราย และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ ร้อยละ 65 ของจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แนว
ทางการด าเนินงานคือ (1) ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs และ
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการ (2) อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 2,500 ราย (3) 
คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์การสัมภาษณ์ 
จ านวน 250 ราย (4) ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนท่ี
ได้รับการคัดเลือก โดยจัดทีมท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญเข้าไปด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จ านวน 250 ผลิตภัณฑ์  (5) จัดท าแคตตา
ล็อคผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ พร้อมแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 5,000 ชุด (6) น าผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดง/จ าหน่ายสินค้า
ภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 250 ราย โดยมีงบประมาณด าเนินการ 90,000,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 1 ปี แต่ต่มามีการขยายเวลาไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 

5.2.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ ผลผลิตของโครงการ โดยรวมสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (1) ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2,952 ราย เกินจากเป้าหมาย 2,500 
ราย (2) ผู้ประกอบการได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน 264 ราย สูงจากเป้าหมาย 250 ราย (3) มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 264 ผลิตภัณฑ์ เกินจาก
เป้าหมาย 250 ผลิตภัณฑ์ (4) มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาเข้าร่วมงานแสดง/จ าหน่ายสินค้าท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ จ านวน 264 ราย สูงจากเป้าหมาย 250 ราย (5) ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 89.26 สูงจากเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในด้านผลลัพธ์ของโครงการ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 67.4 สูงจากเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการยังพบ
ปัญหาและอุปสรรคถึงผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและของผู้ประกอบการ
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เท่าท่ีควร ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดและของ
ผู้ประกอบการ รวมท้ังผู้ประกอบการท่ีมาจัดแสดง/จ าหน่ายสินค้าภายในประเทศได้แจ้งขอยกเลิกการเข้า
ร่วมงานในระยะเวลากระช้ันชิด และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 2.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
และเป็นระดับปานกลาง 

ตารางที่ 10 คะแนนผลการประเมินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.1 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 2.9 ปานกลาง 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 2.4 ปานกลาง 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 2.8 ปานกลาง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 2.8 ปานกลาง 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรออกแบบโครงการให้ครอบคลุมกระบวนการท้ังหมดในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การด าเนินการมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง 

2) ควรร่วมมือกับหน่วยร่วมในการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญตรงกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความเข้มงวดในการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของท่ีปรึกษา 

3) ควรก าหนดกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายให้ชัดเจน และก าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วย
ร่วมและท่ีปรึกษาด าเนินการคัดเลือกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังในระยะยาวควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อประกอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกับลักษณะโครงการ 

4) ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบของการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจ้างท่ีปรึกษา โดยให้ผู้ประกอบการออกเองบางส่วน เช่น สสว . ออกให้ 
50% ผู้ประกอบการออกเอง 50% ด าเนินการในรูปแบบ Continuity-base แทนท่ีจะเป็น Project-base 

5) ควรมีการพิจารณาถึงประเทศท่ีพาผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าท่ีจะต้องมีความ
สอดคล้องกับ Product design, Functional design และ Packaging design ท่ีโครงการได้พัฒนาขึ้นมา
ให้กับผู้ประกอบการด้วย 

6) ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้าของ SMEs ไทยได้มีโอกาส
ไปแสดงในประเทศท่ีมีความก้าวหน้าสูงๆ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษ เพื่อจะได้มีข้อเสนอแนะหรือแนวคิดจาก
ประเทศดังกล่าวมาพัฒนาและปรับใช้ให้กับ SMEs ไทย 
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5.3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลแห่งชาติ 

5.3.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย (1) เพื่อ
พัฒนาศูนย์กลางฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศท่ีใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายหรือแผน
และการติดตามประเมินผลส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ SMEs 
และผลกระทบปัจจัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความสามารถในการประกอบการ ปัญหา
และอุปสรรคของ SMEs เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนงานหรือมาตรการท่ีเหมาะสมและจ าเป็น (3) เพื่อ
ปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายเชิงผลผลิตคือ (1) มีฐานข้อมูล 
SMEs ของประเทศท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่ีหน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน/ติดตาม 
ประเมินผลการส่งเสริม SMEs (2) มีข้อมูลการจ้างงานของ SMEs ไม่น้อยกว่า 2 ,000 ,000 ราย และ  
(3) มีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและระบบเผยแพร่ข้อมูล และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถใช้ข้อมูลท่ีประมวลผลในแต่ละมิติผ่านหน้าเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ส าหรับแนวทาง                  
การด าเนินงาน คือ (1) การจัดการฐานข้อมูลท้ังระบบให้อยู่ในรูปแบบ Business Intelligence (BI) พัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลปัจจุบันให้สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิค และสามารถก าหนดช้ันความลึกของ
ข้อมูลตามความต้องการ (2) เตรียมความพร้อมเพื่อการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น (3) งานศึกษาด้าน        
การพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs และเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวช้ีวัดด้าน  
การส่งเสริม SMEs (4) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีรองรับการด าเนินงานด้านฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติและ
การบรูณาการสารสนเทศท้ังระบบของ สสว. โดยมีงบประมาณด าเนินการ 40 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 
12 เดือน 

5.3.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม จากข้อมูลรายงานท่ีได้รับจาก สสว . การด าเนินโครงการคาดว่าจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาศูนย์กลางฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ เพื่อใช้
ติดตามสถานการณ์ SMEs และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ให้เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการท่ี
คาดว่าผลผลิตของโครงการท่ีจะได้รับคือ (1) มีฐานข้อมูล SMEs ของประเทศท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่หน่วยงานต่างๆ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน/ติดตาม ประเมินผลการส่งเสริม SMEs ของประเทศ 1 ฐานข้อมูล 
(2) มีข้อมูลการจ้างงานของ SMEs ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ราย และ (3) มีโปรแกรมเครื่องมือในการจัดการ
ข้อมูลและระบบเผยแพร่ข้อมูล 1 โปรแกรม และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.9 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 
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ตารางที่ 11 คะแนนผลการประเมินโครงการจัดท าฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.6 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.7 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.0 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.4 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.9 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5.3.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ ให้เป็น SMEs Intelligence Center 
(SIC) โดยการศึกษาความต้องการข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน การติดตามสถานการณ์ SMEs 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล /ศึกษารูปแบบและแนวทางการเช่ือมต่อข้อมูลท่ี
ต้องการกับหน่วยงานต่างๆ/พัฒนาระบบ SIC /จัดหาข้อมูล รวมท้ังการเช่ือมต่อข้อมูลเพื่อน าเข้าระบบ SIC/
การจัดต้ังหน่วย Business Intelligence เพื่อดูแลรับผิดชอบในการจัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ 

2) ควรรวมงานภายใต้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาไว้ในส่วนหนึ่งของ
ระบบฐานข้อมูล SMEs เพื่อเป็นการลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน และจะท าให้การด าเนินงานของการขึ้นทะเบียน
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

3) ควรรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
เบื้องต้นหรือข้อมูลเชิงลึกให้ได้มากท่ีสุด โดยการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีมีการจัดท าข้อมูลในลักษณะ
ประจ าอยู่แล้ว เพื่อลดภาระการเก็บข้อมูล และการซื้อข้อมูลในอนาคตซึ่งท าให้ต้องใช้งบประมาณในจ านวนท่ี
สูง (อาจจ าเป็นในระยะแรก) แต่ สสว. ต้องวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระยะยาวที่ยั่งยืนโดยไม่ต้อง
ใช้งบประมาณในจ านวนท่ีสูง และท าให้มีข้อมูลท่ีต้องการอยู่ในระบบฐานข้อมูลท่ี สสว . และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถน ามาใช้และประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองได้ตามท่ีต้องการ 

5.4 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 

5.4.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ (1) เพื่อ
บ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจ
ท่ีมีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และ (3) เพื่อเช่ือมโยงผู้ประกอบการท่ีเข้ารับ        
การบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเช่ือมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่  
โดยเป้าหายเชิงผลผลิตคือ (1) นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการ จ านวน 10,000 คน ได้รับการฝึกอบรมเชิง
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ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ SME (2)  ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 5,000 ราย มีแผน
ธุรกิจเตรียมความพร้อม น าไปปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ (3) ผู้ท่ีผ่านการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
จ านวน 3,000 ราย พร้อมเข้าสู่ระบบภาษี และ (4) มีผู้ประกอบการจ านวน 1,500 ราย เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การทดสอบตลาด ส าหรับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3,000 ราย มีการ
จัดต้ังธุรกิจใหม่ / ขยายธุรกิจ และเข้าสู่ระบบภาษี โดยแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย (1) 
ประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนา รับสมัคร และบริหารโครงการ (2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้ารับ
การบ่มเพาะ (3) คัดเลือกผู้ท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนธุรกิจ (4) 
คัดเลือกแผนธุรกิจท่ีมีความชัดเจน เพื่อน ามาพัฒนาและต่อยอดผู้ประกอบการ (5) จัดกิจกรรมด้านการทดสอบ
ตลาด โดยน าผู้ประกอบการพร้อมสินค้า หรือน าสินค้าของผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองาน
จ าหน่ายสินค้า จัดกิจกรรม matching ระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการเงิน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ โดยมีงบประมาณด าเนินงาน 200 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน 

5.4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) มีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะนักศึกษา 
ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างต้นแบบธุรกิจท่ีมีศักยภาพให้เป็นกลไก
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเช่ือมโยงผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเช่ือมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่  โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับ
ประโยชน์ คือนักศึกษาท่ีจบใหม่ ประชาชน และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ท่ีเพิ่งเริ่มด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 มีระยะเวลาด าเนินการท้ังส้ิน 15 เดือน โดยมีผลการด าเนินงาน คือ (1) ฝึกอบรม
นักศึกษา ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 10,000 ราย 
สามารถด าเนินการได้ 10,867 ราย แต่แล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน (2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้ารับการ
บ่มเพาะในด้านการจัดท าแผนธุรกิจ จ านวน 5,000 ราย สามารถด าเนินการ 5,415 ราย เกินเป้าหมาย แต่
เสร็จล่าช้ากว่าแผน และ (3) กิจกรรมคัดเลือกแผนธุรกิจท่ีมีความชัดเจน เพื่อน ามาพัฒนาและต่อยอด
ผู้ประกอบการ เป้าหมาย 3,000 ราย ณ เดือนมกราคม 2560 สามารถด าเนินการได้เพียง 421 ราย โดยท่ีการ
ด าเนินโครงการ ณ ขณะประเมินผลยังไม่เสร็จส้ิน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าโครงการสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยสาเหตุท่ีท าให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุผล
ส าเร็จเท่าท่ีควร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากท่ีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ กระบวนการด าเนินโครงการในระดับปฏิบัติขาดความชัดเจน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งขาดความ
พร้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าหากหน่วยงานร่วมสามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสม
ตรงตามท่ีโครงการก าหนด และด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในระดับท่ีดี และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 2.0 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับพอใช้ 
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   ตารางที่ 12 คะแนนผลการประเมินโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 2.9 ปานกลาง 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 2.4 ปานกลาง 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 1.9 พอใช้ 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 1.1 พอใช้ 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 2.0 พอใช ้
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5.4.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการออกแบบโครงการในลักษณะการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ควร
แยกให้ชัดเจนระหว่างผู้จะเริ่มต้นธุรกิจ กับผู้ท่ีประกอบธุรกิจอยู่แล้ว เนื่องจากกระ
บวนการพัฒนาจะแตกต่างกัน โดยในส่วนของผู้จะเริ่มต้นท าธุรกิจควรเน้นในด้านการ
บ่มเพาะ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และจ าเป็นต้องมีพี่เล้ียงคอยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี แต่ท้ังนี้ต้องพัฒนาศูนย์บ่มเพาะท่ี
มีมุมมองในเชิงธุรกิจมากกว่าท่ีจะเป็นศูนย์บ่มเพาะภายใต้สถาบันการศึกษา ส าหรับใน
ส่วนของผู้ท่ีประกอบธุรกิจแล้ว ควรใช้ระบบปรึกษาแนะน า โดยการวินิจฉัยปัญหาของ
ผู้ประกอบการ และจัดหาท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมเข้าให้ค าปรึกษาแนะน า โดยวิธีการจ้าง
ท่ีปรึกษาเป็นกรณีๆ หรือการจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน า 

2) ควรออกแบบกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ / ผู้จะเริ่มประกอบธุรกิจ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการด าเนินธุรกิจ/พัฒนาการทางธุรกิจ 
โดยการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนควรก าหนดให้เหมาะสม 
และมีกระบวนการคัดเลือกในแต่ละขั้นตอนท่ีชัดเจน โดย สสว . หรือหน่วยงานร่วมท่ี
เป็นเครือข่าย (ไม่ใช่หน่วยงานร่วมท่ีด าเนินโครงการ) ควรเข้ามามีบทบาทในการช่วย
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละขั้นตอน 

3) ควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกหน่วยงานร่วม โดยเน้นหน่วยงานร่วมท่ีมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่/ผู้จะเริ่มต้นธุรกิจ มีความรับผิดชอบสูง 
และควรก าหนดจ านวนรายของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีจะให้กับแต่ละหน่วยงานร่วม
ด าเนินการให้เหมาะสมกับความพร้อมและความสามารถของแต่ละหน่วยงาน 

4) ก าหนดให้หน่วยงานร่วมต้องสรรหาท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ /ผู้จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
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5) ควรติดตามและก ากับการด าเนิการของท่ีปรึกษาให้ใกล้ชิดและสุ่มตรวจสอบข้อมูล
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) 

5.5.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level)  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) สนับสนุนการวินิจฉัยธุรกิจระดับเติบโต (2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้
เข้มแข็งยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือการจัดการด้านต่างๆ ท้ังการจัดการ การเงิน การตลาด และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) เพื่อเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายในการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายเชิงผลผลิตคือ ผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการ 10,000 
ราย ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ 2,000 ราย และจ านวนผู้ประกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ จ านวน 1,000 ราย และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ ผู้ประกอบการผ่านการประเมิน
กิจการเบื้องต้น 10,000 ราย รายงานวินิจฉัยจุดอ่อนจุดแข็งกิจการจ านวน 2,000 ราย ยอดรายได้ของ
ผู้ประกอบการท่ีผ่านกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ        
องค์ความรู้ 5 หน่วยงาน โดยแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย (1) ประชุมเตรียมความพร้อมระหว่าง
หน่วยงานพันธมิตรในโครงการ การเตรียมการเพื่อก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  
(2) การประชาสัมพันธ์รับสมัคร โดยจะท าการเปิดรับสมัครผ่านระบบ online ท าส่ือประชาสัมพันธ์ ท้ังส่ือบุคคล ส่ือ 
online และส่ือมวลชน และเปิดช่องทางการรับสมัครผ่านระบบ online (3) คัดเลือกผู้ประกอบการท่ัวประเทศเพื่อ
วินิจฉัยและหรือ coaching เป็นรายกิจการ/การจัดกลุ่มผู้ประกอบการ (4) การจัดโปรแกรมหรือแนวปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการท้ัง 2 กลุ่ม ได้แก่ strong หรือ high growth และกลุ่ม regular หรือ 
normal growth และ (5) การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยมีงบประมาณ
ด าเนินการ 200,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน และภายหลังขยายป็น 18 เดือน 

5.5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือการ
จัดการด้านต่างๆ ท้ังการจัดการ การเงิน การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นิติบุคคล high growth และกลุ่มปกติหรือ regular ครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ัวท้ังประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 โดยกิจกรรมส าคัญคือ การวินิจฉัยรายกิจการ การจัดกลุ่ม
ผู้ประกอบการ การพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ใช้งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 200 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานร่วม
ด าเนินโครงการ ผลการด าเนินพบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10,271 ซึ่งท้ังหมดผ่านการประเมิน
กิจการเบื้องต้น สูงกว่าเป้าหมาย (จ านวน 10,000 ราย) แต่ผลผลิตในด้านจ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ มีเพียงจ านวน 297 ราย ต่ ากว่าเป้าหมาย (จ านวน 1,000 ราย) ในด้านผลลัพธ์นั้น จาก
การส ารวจพบว่าสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ 39.8 มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.7 
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มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.8 มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.2 มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
28.4 ต้นทุนการผลิต/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลง ร้อยละ 33.3 มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 36.8 มี
สมรรถนะโดยรวมของธุรกิจดีขึ้น และร้อยละ 39.1 มีความยั่งยืนของธุรกิจมากขึ้น เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า
โครงการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังไม่มากเท่าท่ีควร เนื่องจากสัดส่วน
ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการในส่วนท่ีไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นมีสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับประโยชน์ ซึ่ง
เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ท่ีปรึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการวินิจฉัยและการให้
ค าปรึกษาแนะน า กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนขาดความพร้อม ระยะเวลาด าเนินโครงการส้ัน ท าให้ต้อง
เร่งรัดด าเนินการ การบริหารจัดการโครงการ ในบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น และจากการประเมิน
โดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 13 คะแนนผลการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต  

(SMEs Strong/Regular Level) 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.9 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.1 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.8 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 1.6 พอใช้ 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.0 ปานกลาง 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5.5.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ควรแบ่งออกเป็น 2 – 3 ระยะ (Phase) เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาในระยะแรก และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในระยะต่อไป มิฉะนั้น หาก
โครงการไม่ประสบความส าเร็จก็จะเสียหายท้ังหมด ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถควบคุม
คุณภาพได้ อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถแบ่งออกเป็นหลายระยะ ก็ควรแบ่งเป็น
โครงการขนาดเล็กลงหลายโครงการ และให้มีหลายหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบ
ด าเนินการตามระดับศักยภาพ 

2) การด าเนินโครงการในลักษณะนี้ควรประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ (1) ก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน (2) การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ (3) การรับสมัครเข้าร่วม
โครงการ (4) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยระบุวิธีการให้ชัดเจน 
(5) การวินิจฉัยผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยระบุวิธีการและจ านวน Man-
day ท่ีชัดเจน (6) การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการจัดท าแผนธุรกิจ และ
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จัดท าแผนธุรกิจ โดยระบุวิธีการ และจ านวน Man-day ให้ชัดเจน (7) การคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ และด าเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถธุรกิจ โดยระบุวิธีการด าเนินการ และจ านวน Man-day ให้ชัดเจน 
(8) การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ และ
การด าเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ โดยระบุวิธีการด าเนินการ และจ านวน Man-day 
ให้ชัดเจน (9) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการรายกิจการ ในแต่ละขั้นตอน 
และ (10) การบริหารโครงการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 

3) ให้ความส าคัญในการคัดเลือกท่ีปรึกษาของหน่วยงานร่วม โดยต้องเป็นท่ีปรึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ตรงกับประเภทและลักษณะปัญหาของผู้ประกอบการ 

4) ปรับปรุงระบบการก ากับและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานร่วมและท่ีปรึกษา 
รวมท้ังการมีสายด่วนท่ีให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อโดยตรงกับ สสว . ในกรณีท่ี
ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา 

5) ให้ความส าคัญในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมและตรงกับข้อก าหนดของ
โครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดย สสว. สุ่มตรวจสอบอย่างเหมาะสม หรือมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

6) ควรให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลในระหว่างโครงการให้มากยิ่งขึ้น  
กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่ควรจัดจ้างหน่วยงานอิสระท่ีมีประสบการณ์ท าหน้าท่ี
ช่วย สสว. ในการติดตามประเมินผลในระหว่างโครงการ เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ สสว. 

7) ควรปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาผู้ประกอบการ SME จากรูปแบบ Project Base เป็น 
Continuity Base เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนามากขึ้น 
 

5.6 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) 

5.6.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) มีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ SME มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถจัดท าแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ 
และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม (2) เพื่อให้ SME สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและสามารถ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ตรงจุด และ (3) เพื่อให้ SME มีผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในเชิงนวัตกรรม โดยเป้าหมายเชิงผลผลิตคือ (1) SME มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจท่ีเป็นระบบ สามารถ
จัดท าแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม 17,000 กิจการ (2) SME สามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นได้ตรงจุด (3) เพื่อน าไปต่อยอดการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา 8,000 กิจการ (4) SME มีผลิตภาพ (Productivity) และพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 1,000 
กิจการ (5) SME ภาคการค้าและบริการสามารถวิเคราะห์เชิงลึกในการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ/ปรับโครงสร้าง
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หนี้ 3,000 กิจการ ส าหรับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ (1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคการผลิต มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 3,500 กิจการ (2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีแผนปรับปรุงโครงสร้าง
ธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้างหนี้ 4,000 กิจการ และ (3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ภาคการผลิต สามารถ
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการ หรือเพิ่มยอดขายร้อยละ 5 โดยมีแนวทางการด าเนินงานคือ (1) จัดต้ัง
คณะท างานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
SME เพื่อร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
รวมท้ังการแต่งต้ังคณะท างานย่อยโครงการฯ (2) ประชุมคณะท างานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถ SME และคณะท างานย่อยโครงการ (3) ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดสรรงบประมาณ            
(4) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก และสัมมนาช้ีแจงแนวทางการด าเนิน
โครงการและคัดเลือก ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการ (5) คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยในภาคการผลิต
มีการประชุมคณะท างานย่อยเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนภาคการค้าและบริการก็ใช้วิธีการคัดกรอง          
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดเช่นกัน (6) จัดสัมมนาเผยแพร่และช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการและคัดเลือก 
เพื่อให้ SME ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงโครงการ และเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน (7)                 
การด าเนินงานในส่วนของภาคการผลิต (โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย ประเมินและวินิจฉัย
เบ้ืองต้น ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กิจการ พร้อมท้ังการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อเท็จจริงส าหรับใช้
ในการวินิจฉัยเชิงลึกของสถานประกอบการ ผู้เช่ียวชาญแนะน าเชิงลึกเข้าให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะด้าน 
(8) การด าเนินงานในส่วนของภาคการค้าและบริการ (โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม) ประกอบด้วย อบรมพร้อมท้ังประเมินและวินิจฉัยเบื้องต้น วินิจฉัยปัญหาและให้ค าแนะน าเบื้องต้น ให้
ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึก จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ/แผนปรับโครงสร้างหนี้ โดยมี งบประมาณ
ด าเนินการ 630 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน และภายหลังขยายอีก 12 เดือน รวมเป็น 24 เดือน 

5.6.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่อให้ SME มีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา 
จัดท าแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม และเพิ่มผลิตภาพ โดย
กลุ่มเป้าหมายคือ SME ในภาคการผลิต การค้า และบริการ ท่ีประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ และ SME 
โดยท่ัวไป ท่ัวประเทศ โดยแบ่งเป็นภาคการผลิต 7,000 กิจการ และภาคการค้าและบริการ 10,000 กิจการ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประเมินและวินิจฉัยเบื้องต้น การให้
ค าแนะน าเบ้ืองต้น และการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะด้าน ระยะด าเนินการ 24 เดือน (จากเดิม 12 เดือน) 
ใช้งบประมาณ 630 ล้านบาท การด าเนินการโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาคการผลิต ด าเนินการโดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และในส่วนของภาคการค้าและภาคบริการ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ผลการด าเนินการ ในด้านผลผลิตพบว่า จ านวนผู้ประกอบการ SME ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน
ผู้ประกอบการ SME ท่ีได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะด้าน ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ในส่วนผลลัพธ์ ยัง
ต่ ากว่าเป้าหมายท้ังในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การมีแผนปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ/แผนปรับ
โครงสร้างหนี้ ความสามารถลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการ/เพิ่มยอดขาย โดยเป็นผลมาจาก
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท้ังในด้านการวินิจฉัยเบ้ืองต้น การแนะน าเบ้ืองต้น และการปรึกษาแนะน าเชิง
ลึกเฉพาะด้าน ท่ียังไม่สามารถท าให้เกิดประโยชน์ได้เท่าท่ีควร ท้ังท่ีเกิดจากท่ีปรึกษาบางส่วนยังขาดความรู้
ความสามารถ และข้อจ ากัดของ SME ในการด าเนินการตามแผนพัฒนา/แผนฟื้นฟูธุรกิจ/ค าปรึกษาแนะน า 
รวมท้ังความสามารถในการก ากับการด าเนินโครงการให้ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
โครงการยังด าเนินการไม่เสร็จส้ิน  จึงจ าเป็นต้องก ากับการด าเนินงานของท่ีปรึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 

ตารางที่ 14 คะแนนผลการประเมินผลโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn around) 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.3 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.3 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 2.0 พอใช้ 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.1 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

5.6.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการออกแบบโครงการควรให้ความส าคัญกับการก าหนดกิจกรรมท่ีมีรายละเอียดชัดเจน 
พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม โดยค านึงถึงสภาพ
ความเป็นจริงในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม และค านึงถึงข้อจ ากัดของหน่วยงาน
ร่วมและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินการในแต่ละกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ควรก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน และก าหนดให้หน่วยงาน
ร่วมจะต้องด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีคุณสมบัติตรงตามก าหนดเข้าร่วม
โครงการ โดย สสว. ควรมีบทบาทในการกระบวนการคัดเลือก และ/หรือควรสุ่มตรวจสอบ
ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่ 

3) ควรก าหนดให้ทุกโครงการจะต้องจัดท าคู่มือปฏิบัติงานโครงการส าหรับหน่วยงานร่วมและ
ท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจรายละเอียดโครงการตรงกัน 
โดยควรจัดท าในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย และควรจัดท าคู่มือส าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการด้วย โดยคู่มือดังกล่าวควรก าหนดหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานร่วม และ/
หรือ สสว. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ในกรณีจ าเป็น 

4) ในการออกแบบโครงการ หากมีกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่ม ท่ีมีกระบวนการพัฒนา
แตกต่างกัน ควรแยกออกเป็นหลายโครงการ แต่หากจ าเป็นต้องอยู่ภายใต้โครงการ
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เดียวกัน ก็ควรก าหนดรายละเอียดการด าเนินการพัฒนาแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
ไม่ควรใช้กระบวนการพัฒนาเดียวกัน เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ท่ีประสบ
ปัญหาธุรกิจ และการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ท่ัวไป มีความแตกต่างกัน โดยในส่วน
ของ SME ท่ีประสบปัญหาจ าเป็นต้องมีการวินิจฉัยเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ความสามารถ
ในการพัฒนาฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ รวมทั้งต้องให้ความส าคัญในการจัดท าแผนฟื้นฟู การมี
ท่ีปรึกษาเป็นพี่เล้ียงในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับสู่
ภาวะปกติ ในขณะท่ีผู้ประกอบการ SME ท่ัวไป จะเน้นในด้านการวินิจฉัยปัญหา 
จัดท าแผนธุรกิจ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาในบางด้าน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้อง
ดูแลใกล้ชิดเหมือนกรณีผู้ประกอบการ SME ท่ีประสบปัญหาทางธุรกิจ 

5) ควรจัดท าฐานข้อมูล SME หรือข้อมูลจากการขึ้นทะเบียน SME ในลักษณะท่ี สสว. 
สามารถใช้ในการประมวลหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ และสามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการติดต่อกับ SME เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

6) ควรมีการวางระบบการประสานและติดตามการด าเนินงานเพื่อให้มีข้อมูลติดตามงาน
แบบรวมศูนย์ แล้วรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นประจ าต่อการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบบการรายงานประจ า
ดังกล่าวจะมีผลท าให้หน่วยร่วมทุกหน่วยมีความต่ืนตัวในการท างาน เกิดการก ากับ
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

5.7 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด  

5.7.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SME (cluster) เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพื้นท่ี (2) ส่งเสริม
การเช่ือมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะของเครือข่าย SME (cluster) เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกัน (3) บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคล่ือนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย โดยเป้าหมายเชิงผลผลิตคือ แผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) 
จ านวน 53 แผน เครือข่าย SME ได้รับการพัฒนาจ านวน 53 เครือข่าย ผู้ประกอบการ SME ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 9,720 ราย และผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1,440 ราย และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ เครือข่าย SME ท่ีได้รับ
การพัฒนามีความเข้มแข็ง 53 เครือข่าย ผู้ประกอบการเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
996 ล้านบาท และผู้ประกอบการเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ 147 ล้านบาท 
กิจกรรมประกอบด้วย (1) ประสานและจัดประชุมเพื่อคัดเลือกเครือข่ายท่ีมีศักยภาพ โดยบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่าง สสว. กับหน่วยงานร่วม (2) ด าเนินกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย จัดกิจกรรมพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงรุกของเครือข่าย จัดกิจกรรมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด 
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5.7.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SME (cluster) เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพื้นท่ี ส่งเสริมการ
เช่ือมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะของเครือข่าย SME (cluster) เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคล่ือนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย เป็นโครงการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและ
ความจ าเป็นของประกอบการ SME ในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 โดยโครงการมีเป้าหมายใน
การพัฒนาจ านวน 53 เครือข่าย ใช้งบประมาณสุทธิ 262.49 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน มี
หน่วยงานร่วมจ านวน 9 หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลใน
ด้านผลผลิต ส าหรับในด้านผลลัพธ์นั้น แม้จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจะแสดงข้อมูลว่า
โครงการต่างๆ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านต่างๆ เช่น การลดต้นทุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
เกินกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้เห็นว่าโครงการสามารถบรรลุผลลัพธ์ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากถึงร้อยละ 38.98 ท่ีไม่สามารถติดต่อได้ ส่วน
ท่ีติดต่อได้จ านวนหนึ่งให้ข้อมูลว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ และจากการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วม
โครงการ บางส่วนให้ข้อมูลว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังไม่ได้ประโยชน์จากโครงการเท่าท่ีควร รวมท้ังยังมี
ประเด็นประสิทธิภาพการด าเนินงานของท่ีปรึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากการท่ีหน่วยงานต่างๆ ยังขาดความ
เข้าใจในความหมายของคลัสเตอร์อย่างแท้จริง ระยะเวลาด าเนินโครงการส้ัน จึงต้องเน้นให้บรรลุผลในเชิง
ปริมาณ หน่วยงานต่างๆ มีข้อจ ากัดในการหาท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญมาด าเนินงานตามโครงการ รวมท้ัง
กระบวนการด าเนินโครงการในระดับหน่วยงานในพื้นท่ียังขาดความชัดเจน และจากการประเมินโดย CIPP ได้
คะแนนรวม 2.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 

  ตารางที่ 15 คะแนนประเมินผลโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.3 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 2.1 ปานกลาง 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 2.4 ปานกลาง 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 2.2 ปานกลาง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 2.5 ปานกลาง 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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5.7.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพของการด าเนินงานในทุกระดับและทุกขั้นตอน 
การด าเนินงาน สสว. ควรมีการติดตามประเมินคุณภาพการท างานอย่างใกล้ชิด 
ถ้าหากมีก าลังไม่พอก็อาจใช้วิธีจัดจ้างท่ีปรึกษาอิสระมาช่วยด าเนินการ ควรมีการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานท้ังหน่วยงานร่วม สถาบันท่ีปรึกษา และตัว
บุคลากรท่ีปรึกษา ควรมีการออกแบบกิจกรรมปฏิบัติเพิ่มเติมในลักษณะ 
Demand Driven Activities ร่วมกับกิจกรรมหลักท่ีก าหนดจากบนลงล่าง 
รวมท้ังการวางระบบติดตามและประเมินผล ร่วมกับการรายงานผลย้อนกลับ 
(Feedback) จากผู้ประกอบการ 

2) เมื่อพิจารณาภายใต้ความจ าเป็นท่ีจะพัฒนาคลัสเตอร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยงานภาครัฐนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าความ
เข้าใจให้ตรงกันถึงจุดประสงค์และส่ิงท่ี สสว. มุ่งหวัง เพราะจากการพิจารณาจาก
รายงานพบว่าหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานนั้น ยังมีความไม่เข้าใจถึงการสร้าง
เ ครื อ ข่ า ย ท่ี ครอบค ลุม ท้ั ง ต้นน้ า  กลา งน้ า  ปลายน้ า เ ท่ า ท่ี คว ร  เ ช่น  
กรมส่งเสริมการเกษตรท่ีด าเนินการ 6 โครงการย่อย ซึ่งแต่ละโครงการไม่ได้แสดง
ถึงความเช่ือมโยงของเครือข่ายท้ังต้นน้ าถึงปลายน้ า รวมไปถึงอ านาจการ
ด าเนินงานท่ีสูงขึ้นเมื่อเกิดเครือข่ายแล้ว ดังนั้นก่อนการมอบหมายและ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เห็นควรอย่างยิ่งท่ีจะประชุมเพื่อช้ีแจงท้ังส่ิงท่ี
มุ่งหวัง และแต่ละหน่วยงานเสนอถึงโครงการท่ีคิดจะด าเนินงาน เพื่อให้เข้าใจ
และเห็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังการด าเนินงานของแต่ละหน่วยสามารถท่ีจะ
ร่วมมือกันด าเนินโครงการได้ เช่น วว . ด าเนินโครงการเรื่องข้าว กรมการข้าว
สามารถให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นได้ การประชุมหารือท้ังจุดประสงค์และโครงการท่ีจะ
ด าเนินการ ท าให้ลดการท างานแบบต่างคนต่างท าได้ เพื่อให้ลดการท างานลง ซึ่ง
จะมีโอกาสท าได้เสร็จทันเวลามากขึ้น 

3) การจะสร้างเครือข่ายท่ีดี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและ
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ตลอดท้ังสายต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า เพื่อให้สามารถช่วยเหลือสมาชิกภายในเครือข่ายได้และเป็นองค์ความรู้
ท่ีประกอบการด าเนินงานภายในกิจการของตน อีกท้ังจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท า
ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดในการสร้างเครือข่าย ดังนั้นการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี รวมเวลาท่ีถูกขยายเป็น 1 ปีครึ่งนั้น ค่อนข้างเป็นการด าเนินงานท่ีใช้
เวลาจ ากัด เมื่อเป็นเช่นนั้นท าให้แต่ละหน่วยงานด าเนินงานโดยเน้นให้เสร็จแทน
เน้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงส่งผลให้เครือข่ายท่ีเกิดขึ้นมีแนวโน้มเพียงแค่
ในระยะส้ันจากการด าเนินโครงการเท่านั้น จึงควรแบ่งขั้นตอนให้ชัดเจนในการ
ด าเนินงาน ต้นน้ า (ต้ังแต่วัตถุดิบข้ันต้นมาเป็นวัตถุดิบข้ันท่ีสอง) กลางน้ า (วัตถุดิบ
ขั้นที่สองมาเป็นสินค้า) ปลายน้ า (สินค้าถึงมือผู้บริโภค) ซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่า 
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1 หรือ 2 ปีในแต่ละขั้นตอนก็ได้ โดยอาจรวมการอบรมในแต่ละขั้นตอนเข้าไป 
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น สองปีแรกเป็นการสร้าง
เครือข่ายแบบต้นน้ า เป็นการอบรมและสร้างเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับต้นน้ า
ท้ังหมดให้กับผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า สุดท้ายอาจจะใช้
เวลาท้ังหมด 6 ถึง 8 ปีในการสร้างเครือข่าย แต่การด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อย
ไปนั้น หน่วยงานมีเวลาในการด าเนินงานมากขึ้น ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลในแต่
ละขั้นตอนชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความรู้และสามารถด าเนินการ
ได้จริง เช่น ปัญหาท่ีเห็นส่วนใหญ่คือการตลาดยังไม่ดีเท่าท่ีควร (ปลายน้ า) จุดนี้
หากมีการอบรมและให้เวลาในการด าเนินงานมากขึ้นก็สามารถท่ีจะมีความรู้ด้าน
ดังกล่าวได้  อีกท้ังปัญหาการเบิกจ่ายท่ีล่าช้าจะหมดไป เนื่องจากระยะเวลาการ
ด าเนินงานท่ีนานขึ้น 

4) การสร้างคลัสเตอร์โดยหน่วยงานภาครัฐอาจมีข้อจ ากัดและอุปสรรคเนื่องจาก
ภาครัฐมีกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนล าดับขั้นของการส่ังการ 
แต่ก็ควรน าหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ในลักษณะของการ
สนับสนุนตามท่ีแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 3 ได้เขียนไว้มากกว่า เช่นอาจเป็น
ช่องทางในการให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้
เรื่องมาตรฐาน การวิจัย สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้และการ
อ านวยความสะดวกในการส่งออก เป็นต้น การพัฒนาคลัสเตอร์ควรมุ่งเน้นในการ
น าศักยภาพความเป็นเลิศในแต่ละขั้นตอนการผลิตของผู้ผลิตแต่ละรายมา
รวมกลุ่มกันให้เป็นสายพานการผลิตเดียวกัน มีกระบวนการผลิตท่ีเช่ือมโยงกัน 
ภายใต้การสนับสนุนของภาคสถาบัน ต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือภาคสถาบันการเงิน 

5) ในการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์ภาครัฐอาจไม่จ าเป็นต้องสร้างโดยวิธีให้มีกิจกรรมการ
รวมกลุ่มเกิดขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจใช้วิธีสร้าง platform หรือ enabling 
factors ท่ีส าคัญคือคลังข้อมูลธุรกิจประเภทต่างๆ ข้อมูลความต้องการใช้หรือ
ต้องการเสนอขาย หรือจับคู่ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆได้สืบค้นและท าธุรกิจเช่ือมโยง
ระหว่างกันได้โดยตรง 

6) การสร้างกลุ่มเครือข่ายในบางสาขาเช่น ท่องเท่ียว อาจจ าเป็นต้องพิจารณาการ
เช่ือมโยงสมาชิกท่ีอยู่นอกสาขาด้วย เช่น สมุนไพรกับการท่องเท่ียว เป็นต้น 
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6. ผลการประเมินมิติด้านงานภารกิจของส านักงาน 

งาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงานปี 2559 ประกอบด้วยงาน/โครงการจ านวน 20 
งาน/โครงการ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1) งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 
2) งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายสาขา/รายพื้นท่ี/ก าหนดประเภท 
3) งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 
4) งานจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
5) งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย ประจ าปี 
6) โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs 
7) งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

9) งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 
10) โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring) 
11) โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) 
12) โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ 
13) โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

14) งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
15) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
16) งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies 

Working Group : ASEAN SMEWG) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

17) งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
20) งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร สสว. 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 67 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ภาพรวมของการประเมินผล งาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงานปี 2559 

การด าเนินกิจกรรมของ สสว. เพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2559 นอกจาก
มุ่งเน้นในความครบถ้วนของภารกิจพื้นฐานต่างๆแล้ว ยังได้เพิ่มเติมและให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการตามท่ีพระราชบัญญัติ
ก าหนด ซึ่งการด าเนินงาน/โครงการตามภารกิจต่างๆนั้น พบว่าส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จเป็นผลดี 
มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไป
ตามแผนงานต่างๆ ท่ีถูกก าหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการพัฒนาในเรื่องพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริม SMES ซึ่งก็คือการจัดท า
ข้อมูลและแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงานส่งเสริมในลักษณะแบบบูรณาการ           
โดยเลือกด าเนินการกับหน่วยงานต่างๆนั้น ถ้าหากหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพและ               
ความเช่ียวชาญ มีบุคลากรท่ีมีความพร้อม มีความสามารถและมีทรัพยากรอื่นๆเป็นอย่างดีแล้ว การส่งเสริมใน
ลักษณะดังกล่าวจะยิ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบมากยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การด าเนินงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์  
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถประสบความส าเร็จค่อนข้างดี จากจ านวนงาน/
โครงการท้ังหมด 8 งาน/โครงการ มีงาน/โครงการท่ีได้รับผลการประเมินระดับดีมากถึง 3 งาน/โครงการหรือ
ประมาณร้อยละ 37.5 ส่วนอีก 5 โครงการท่ีเหลือเป็นผลการประเมินระดับดี ส่วนการด าเนินงานในยุทธศาสตร์
ท่ี 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีอยู่ 5 งาน/
โครงการ มีผลการประเมินในระดับดีมากเพียง 1 โครงการ อีก 3 โครงการมีผลระดับดี และมี 1 โครงการได้ผล
การประเมินระดับพอใช้ ส่วนในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการ
ด าเนินงานงาน/โครงการ 3 งาน/โครงการ ได้ผลระดับดีมาก 1 งาน/โครงการ และในระดับดี 2 งาน/โครงการ 
และในการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรซึ่งมี 4 โครงการ มี
ผลการประเมินระดับดีมาก 1 โครงการและระดับดี 3 โครงการ 

จากผลประเมินดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า สสว. สามารถปฏิบั ติหน้าท่ีหลักคือการวางแผน                 
การจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs รวมท้ังงานด้านการจัดท ารายงานสถานการณ์ การจัดท าดัชนีช้ีวัด              
การจัดท าข้อมูลต่างๆ สามารถท าได้เป็นผลส าเร็จด้วยดี ส่วนงานด้านการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน
และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แม้ว่าจะท าได้เป็นผลส าเร็จก็ตาม แต่ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับงานด้านแผน ข้อมูลและสถานการณ์ดังกล่าว ส่วนงานด้านเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศนั้น ถึงแม้ว่าส านักงานจะท าได้เป็นผลส าเร็จด้วยดี แต่ก็เป็นงานท่ีส่งถึงผลต่อ SMEs ทางอ้อม เป็นการ
ยากท่ีจะวัดผลประโยชน์ท่ีจะตกถึง SMEs ได้โดยตรง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการตามท่ีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ก าหนดไว้ในมาตรา 17(5) ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง สสว. มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานในด้านเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศให้
เป็นงานหลักโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของส านักงานขึ้นมาโดยเฉพาะและสามารถท าได้ประสบความส าเร็จ
ด้วยด ีส าหรับงานด้านการสนับสนุน เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กร ก็สามารถท าได้ประสบความส าเร็จท่ี
ดีในระดับหนึ่งเช่นกัน  
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 68 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ผลการประเมินท้ังหมดของท้ัง 20 งาน/โครงการตาม CIPP model  

ตารางที่ 16 สรุปรวมคะแนนผลการประเมินผลส าเร็จงาน/โครงการตาม CIPP model ภายใต้ภารกิจ
พื้นฐานของส านักงานปีงบประมาณ 2559 

งาน/โครงการ คะแนน ระดับ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 
4.2 ดีมาก มีผลการประเมินในระดับดีมากทุกด้าน 

2. งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายสาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท 

3.9 ดี มีผลการประเมินในระดับดีทุกด้าน 

3. งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประจ าป ี

4.1 ดีมาก Context & product & input มีผลระดับดีมาก
, process มีผลระดับดี 

4. งานจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs 

4.0 ดี Context & process มีผลดีมาก, product & 
input มีผลระดับดี 

5. งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs 
ประเทศไทย ประจ าป ี

3.9 ดี Context & input มีผลดีมาก, process & 
product มีผลระดับดี 

6. โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพ
การผลิตของ SMEs 

4.0 ดี Context & process มีผลดีมาก, input & 
product มีผลระดับดี 

7. งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3.8 ดี context, input & product แล process  
มีผลระดับดีทุกด้าน 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผล 
การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

4.2 ดีมาก มีผลการประเมินในระดับดีมากทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความช่วยเหลอื อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
9. งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 2.0 พอใช้ Context มีผลดี, input มีผลระดับปานกลาง 

process พอใช้ และ productระดับต้องปรับปรุง 
10. โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขัน

ของ SMEs (SMEs Scoring) 
3.3 ดี Context, Input, process มีผลระดับดี 

product มีผลระดับปานกลาง 
11. โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front 

Service SMEs) 
4.2 ดีมาก มีผลการประเมินในระดับดีมากทุกด้าน 

12. โครงการจัดงาน SMEs National Awards 
ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

3.9 ดี Context & process มีผลระดับดี, input & 
product มีผลดีมาก, 

13. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
(SME One-stop Service Center: OSS) 

3.4 ดี context, input & process มีผลระดับดี 
product มีผลปานกลาง 
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ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 69 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 16 สรุปรวมคะแนนผลการประเมินผลส าเร็จงาน/โครงการตาม CIPP model ภายใต้ภารกิจ
พื้นฐานของส านักงานปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 

งาน/โครงการ คะแนน ระดับ ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
14. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
3.8 ดี มีผลการประเมินในระดับดีทุกด้าน 

15. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

4.0 ดี Context & input มีผลระดับดีมาก, product 
& process มีผลระดับดี 

16. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างาน
อาเซียนด้านSMEs(ASEAN SME 
Agencies Working Group: ASEAN 
SMEWG) 

4.1 ดีมาก Context & product มีผลระดับดีมาก, input 
& process มีผลระดับดี 

ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
17. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.7 ดี context, process & product มีผลระดับดี

,input มีผลดีมาก 
18. งานพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 3.6 ดี Input มีผลดีมาก, context & process & 

product มีผลระดับดี 
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
3.9 ดี มีผลการประเมินในระดับดีทุกด้าน 

20. งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร สสว. 4.1 ดีมาก context, input & product มีผลระดับดีมาก, 
process มีผลระดับดี 

สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของงาน/โครงการตามแผนภารกิจพื้นฐานของส านักงาน   

ปี 2559 เป็นราย งาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

6.1 งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 

6.1.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปีมี
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 
2559 โดยมีเป้าหมายด้านผลลัพธ์ คือ มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ส่งเสริม SMEs 
จ านวน 30 หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงานประกอบด้วย (1) ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวม
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ SMEs ในมิติต่างๆ ท่ีส าคัญ (2) วิเคราะห์ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะท่ีผ่านมาเพื่อก าหนดแนว
ทางการส่งเสริม SMEs ในระยะต่อไป (3) จัดประชุมร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเชิงบูรณาการ (4) วิเคราะห์โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (5) จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ 
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ขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี และเผยแพร่ โดยมีงบประมาณด าเนินการ 3,000,000 บาท และระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน 

6.1.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประจ าปี ได้ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเกิดจากการท่ีส่วน
แผนปฏิบัติการและบูรณาการงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs ได้มีการเตรียมการด าเนินงาน
ท่ีดี วางแผนการท างานท่ีเหมาะสม มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและครอบคลุมงานหลักส าคัญท่ีครบถ้วน รวมทั้งการคัดเลือกสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลังเข้ามาเป็นหน่วยด าเนินงานซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณภาพและองค์ความรู้ ข้อมูล ตลอดจนประสบการณ์
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังทุติยภูมิและปฐมภูมิ การน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์เศรษฐกิจและความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนของการท างานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังกล่าวหลายครั้ง  รวมท้ังการประชุมการจัดท า
แผนภายใต้การจัดท างบประมาณแบบบูรณาการ จึงมีส่วนท าให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม 
การด าเนินงานต่างๆดังกล่าวนี้ สามารถส าเร็จได้ตามกรอบระยะเวลาของงานท่ีก าหนดไว้ 1 ปี และใช้จ่าย
งบประมาณอยู่ภายใต้วงเงินท่ีก าหนด และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.2 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5 และเป็นระดับดีมาก 

ตารางที่ 17 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประจ าปี  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ระดับ 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.2 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.3 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.3 ดีมาก 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 4.2 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.2 ดีมาก 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติการหรือการจัดท าโครงการแต่ละโครงการควรมีการน าผลการ
ประเมินโครงการในระยะท่ีผ่านมาเป็นบทเรียนช้ีน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป ดังนั้นการ
ประเมินผลโครงการจึงต้องจัดท าขึ้นอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามหลักวิชาการท่ีแท้จริงของการประเมินผลและ
ควรมีการน ามาใช้ประโยชน์จริงโดยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนปฏิบัติการหรือโครงการในระยะต่อไป 
ผลส าเร็จของโครงการบางโครงการอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าในลักษณะต่อยอดเช่ือมโยงกัน ถ้าท า
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โครงการหนึ่งแล้วยุติลง ก็อาจจะไม่เห็นผลส าเร็จท่ีแท้จริง จึงเสมือนว่าโครงการท่ีท าผ่านมา เป็นการเสีย
ทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า 

2) ในการจัดท าหรือเขียนข้อเสนอโครงการนั้นควรมีการจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบแบบมือ
อาชีพ โดยเริ่มจากการก าหนดปัญหา (problem identification) หรือหลักการและเหตุผล จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องให้ความส าคัญล าดับแรกสุดกับเรื่องดังกล่าว ผู้เขียนโครงการจะต้องมีความเข้าใจถ่องแท้ถึงสภาพท่ีเป็น
จริงของปัญหา ความรุนแรงและปริมาณขอบเขตของปัญหา การก าหนดกิจกรรมของโครงการควรก าหนด
ขึ้นมาจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการประเมินผลท่ีผ่านมา การก าหนดตัวช้ีวัดด้านผลผลิต/ผลลัพธ์
ของแต่ละโครงการควรก าหนดมาจากผลการด าเนินงานของโครงการนั้น น าหลักการของ SMART (Specific, 
Measurable, Accessibility, Reliability and Timeliness) มาเป็นตัวก าหนดตัวช้ีวัด ควรก าหนดตัวชี้วัดบน
หลักของความเป็นจริง รวมทั้งการให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินงาน และการมุ่งเน้นท่ีคุณภาพให้มาก 
ไม่ใช่มุ่งเพียงแต่ให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3) ในการก าหนดแผนงาน/โครงการควรน าความต้องการส่งเสริมจากผู้ประกอบการมา
พิจารณาร่วมด้วย (Demand–driven plan/project) ปรับปรุงแนวทางการได้มาซึ่งโครงการโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการในสาขา/พื้นท่ี ต่างๆ ถึงแม้ว่าหน่วยงานท่ีสามารถเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติ
การกฎหมายได้ระบุว่าเป็น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจก็ตาม การก าหนดแผน/โครงการ 
ควรมีการประเมินความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ว่าโครงการเหล่านั้น ผู้ประกอบการ SMEs มีความ
สนใจหรือไม่ ตรงตามสภาพปัญหาของผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด โดยอาจท าการส ารวจข้อมูล ปฐมภูมิ 
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ท้ัง 5 กลุ่มเป้าหมายตามระยะเวลาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ  
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และน าข้อมูลมาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งจะท าให้แผนปฏิบัติการฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดท า Project 
Brief แสดงรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

4) ควรมีการน าประเด็นท่ี SMEs สมควรได้รับการส่งเสริมภายใต้การจัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ี พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรา 
38 ได้ระบุไว้ มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความครบถ้วนของการด าเนินงานตามกฎหมาย 
ขณะเดียวกัน สสว. ควรคิดท าโครงการในลักษณะการสร้าง enabling factor เช่น มาตรการด้านการเงิน การ
คลัง หรือการ facilitate ภายใต้เงื่อนไขท่ี SMEs จะต้องมีความพร้อมหรือได้ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
ผลส าเร็จมาแล้ว การด าเนินงานดังกล่าวนี้จะเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณ ขณะเดียวกัน การคัดเลือก 
SMEs ท่ีมีความพร้อมหรือเป็น SMEs ท่ีต้องช่วยตนเองได้ในระดับหนึ่งมาแล้วเข้าร่วมโครงการ ก็อาจจะเป็น
เงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งในการท่ีจะท าให้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs สามารถบรรลุเป้าหมายได้เป็น
ผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

5) ในการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการส่งเสริม SMEs นั้น สสว. อาจท าได้ 2 
แนวทางร่วมกันไป แนวทางแรกคือ ก าหนดประเด็น/เรื่องเฉพาะท่ีต้องการบูรณาการเท่านั้น (ไม่ใช่ทุกเรื่องของ 
SMEs) โดยอาจท าความตกลงกับส านักงบประมาณถึงเรื่องท่ีจะบูรณาการ(ภายใต้งบประมาณจากกองทุนฯ) 
และแนวทางท่ี 2 คือ สสว. บูรณาการเฉพาะงานเท่านั้น โดยอาจใช้เป็นมติของคณะกรรมการส่งเสริมฯ
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มอบหมายให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดส่งรายงานโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวกับ SMEs มาท่ี สสว. และหลังจาก 
สสว. รวบรวมแล้วก็จัดท ารายงานพร้อมท้ังผลส าเร็จของหน่วยงานต่างๆต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ  

6) ควรมีการประเมินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักวิชาการ ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมทั้งหน่วยปฏิบัติและหน่วยร่วมต่างๆ โดยอาจจัดในลักษณะของการสัมมนาเพื่อระดม
ความเห็น อันจะสามารถน าไปสู่การปรับปรุงการจัดท าแผนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น 
ท้ังนี้อาจจัดเป็นครั้งคราว เช่นทุกๆระยะของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ได้ เป็นต้น 

7) ควรให้ความส า คัญกับโครงการ ท่ีสร้ างปัจ จัยเอื้ อ ต่อการพัฒนาตนเองของ
ผู้ประกอบการ และการน าดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ 

6.2 งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม             

รายสาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท 

6.2.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมราย
สาขา/รายพื้นท่ี/ก าหนดประเภท มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs รายสาขา รายพื้นท่ี 
และรายมิติการส่งเสริมท่ีส าคัญของ SMEs ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs น าแผนไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานจ านวน 30 หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย  (1) ศึกษา
ภาพรวมของนโยบายการส่งเสริม SMEs ในมิติรายพื้นท่ี รายสาขา และรายมิติท่ีส าคัญ (2) ศึกษา วิเคราะห์ 
สภาวะการด าเนินธุรกิจในมิติสาขาธุรกิจ มิติเชิงพื้นท่ีการด าเนินธุรกิจ และมิติของแนวทางการส่งเสริมท่ีส าคัญ
ส าหรับ SMEs (3) ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ best practice เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา SMEs ในมิติ
สาขาธุรกิจมิติเชิงพื้นท่ีการด าเนินธุรกิจ และมิติของแนวทางการส่งเสริมท่ีส าคัญส าหรับ SMEs (4) ทบทวน
และวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนและนโยบายการส่งเสริม SMEs ในมิติสาขาธุรกิจ มิติเชิงพื้นท่ีการด าเนิน
ธุรกิจ และมิติของแนวทางการส่งเสริมท่ีส าคัญส าหรับ (5) On-site visit เพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จาก
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs (6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ focus group 
เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ในมิติสาขาธุรกิจ 
มิติเชิงพื้นท่ีการด าเนินธุรกิจ และมิติของแนวทางการส่งเสริมท่ีส าคัญส าหรับ SMEs (7) จัดท าร่างยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ในมิติสาขาธุรกิจมิติเชิงพื้นท่ีการด าเนินธุรกิจ และมิติของแนวทางการ
ส่งเสริมท่ีส าคัญส าหรับ SMEs การวิเคราะห์ SWOT จัดท ากลยุทธ์ทางเลือกโดยการน าผลการศึกษาวิเคราะห์ท่ี
ได้มาท้ังหมดมาประกอบการจัดท า (8) จัดประชุมเพื่อน าเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SMEs ในมิติสาขาธุรกิจมิติเชิงพื้นท่ีการด าเนินธุรกิจ และมิติของแนวทางการส่งเสริมท่ีส าคัญส าหรับ SMEs 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข โดยมีงบประมาณด าเนินการ 7,260,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน 
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6.2.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยได้ผลผลิตยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นท่ี/รายมิติการส่งเสริม แต่ไม่พบเอกสารโครงการ 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็คือเนื้อหาสาระเดียวกันกับยุทธศาสตร์ และมีผลลัพธ์คือมีการ
รายงานว่ามีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 38 หน่วยงานซึ่งวัดโดยนับจากจ านวนหน่วยงานท่ี สสว. มี
การส่งแผนท่ีได้จากการน าเนินงานนี้ไปให้ สามารถด าเนินงานได้เสร็จภายในก าหนดเวลา และภายในวงเงิน
งบประมาณ  

กิจกรรมท่ีได้มีการด าเนินงานประสบความส าเร็จท่ีส าคัญๆ ประกอบด้วย การศึกษา
ภาพรวมของนโยบายการส่งเสริม SMEs ในมิติรายพื้นท่ี รายสาขาและรายประเภท การรวบรวมข้อมูลและ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังทุติยภูมิและปฐมภูมิ การวิเคราะห์ธุรกิจเป้าหมาย 
การศึกษา วิเคราะห์ สภาวะการด าเนินธุรกิจใน 3 มิติท่ีก าหนด การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมและ
โครงสร้างของธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรม และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ best practice การทบทวนและวิเคราะห์แผนและนโยบาย
การส่งเสริม SMEs ท่ีผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นท่ี On-site visit เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การท า focus group กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs หลังจากนั้นจึงได้จัดท าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SMEs ใน 3 มิติดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ใน 3 มิติ ฉบับสมบูรณ์ และและจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 
3.9 คะแนน หรือเทียบเท่ากับระดับดี 

ตารางที่ 18 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา รายพื้นที่ และก าหนดประเภท  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.0 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.7 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.9 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 4.0 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.9 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) จากปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดของการจัดท าแผนคือการท่ีผู้ประกอบการ
ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะอาจจะเบื่อหน่ายท่ี สสว. เข้ามาพบซึ่งแต่ละครั้งก็จะมาถามถึงปัญหาและความ
ต้องการ แต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดผลในการส่งเสริมใดๆเกิดขึ้นตามมา ความอดทนในการให้ความร่วมมือกับ 
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สสว. จึงลดน้อยลง หรืออาจจะส้ินสุดลงในอนาคตก็ได้ ดังนั้น สสว. จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้
ได้ พยายามลดการท าโครงการในลักษณะ top down และจะต้องท าโครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ SMEs ในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละพื้นท่ี (Demand driven action 
plan) นอกจากนี้ในอีกแนวทางหนึ่งท่ีอาจด าเนินการได้แนวทางหนึ่งก็คือต้องรวบรวมรายช่ือพร้อมความ
ต้องการของ SMEs ท่ีมาเข้าร่วมจัดท าแผนไว้ และเมื่อใดท่ีมีการด าเนินโครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายสอดคล้อง
กับความต้องการของ SMEs ดังกล่าว ก็จะต้องแจ้งและเชิญ SMEs รายนั้นหรือกลุ่มนั้นเข้าร่วมโครงการ  

2) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา 
รายพื้นท่ี และก าหนดประเภทและแผนการส่งเสริมนี้ ในระยะต่อไป ถ้าสามารถน าไปใช้ด าเนินการได้ และ
สามารถวัดผลส าเร็จออกมาแล้วได้ผลเป็นอย่างดีจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้หรือสร้างโอกาส
ทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน ก็เห็นสมควรท่ีจะน ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมนี้เป็นแบบอย่างใน
การท ากับกลุ่มธุรกิจอื่นๆต่อไป เช่น กลุ่มธุรกิจเฉพาะทางท่ีสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อีกมาก แต่ยัง
ขาดการส่งเสริมเชิงลึก หรือกลุ่มธุรกิจใหม่ๆท่ียังคงไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อริเริ่มการส่งเสริม
ต้ังแต่ระยะเริ่มต้น ท าให้มีความชัดเจนต่อการตีกรอบแนวคิดและการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันให้มากยิ่งขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุทานเพื่อเพิ่มมูลค่าท่ีหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
ร่วมกัน 

3) กรณีศึกษาต้นแบบท่ีดีท้ังในและต่างประเทศท่ีน ามาเป็นแบบอย่างในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริม ไม่ควรเพียงแต่ศึกษาท่ีประเทศเกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน ซึ่งอยู่ในภูมิภาค
ท่ีใกล้เคียงกัน เนื่องจากหากต้องการทราบแนวทางการส่งเสริมท่ีหลากหลายและในหลายมุมมอง ควร
กระจายภูมิภาคประเทศในท่ีต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน อเมริกา หรือภูมิภาคทวีปยุโรปด้วย เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด อีกท้ังเป็นภูมิภาคท่ีมีก าลังซื้อมาก จะท าให้
เห็นแนวทางการส่งเสริมในวงกว้างและตอบโจทย์ท่ีต้องการได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เห็นกรอบความคิดและ
การวางแผนท่ียืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ SME ไทยได้มีโอกาสท่ีจะเป็นท่ีจับตามองในหลายๆประเทศมาก
กว่าเดิมอีกด้วย 

4) หน่วยงานท้ัง 38 หน่วยงานดังกล่าวท่ีได้น ายุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมไปใช้
เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงาน ยังไม่ได้รับแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม (อ้างอิงจากรายงานการด าเนินงาน) ซึ่ง
ในอนาคต สสว. ควรติดตามผลว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นได้น าแผนงานไปใช้ในกรอบการส่งเสริมด้านใด 
สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมหรือไม่ เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลและผลลัพธ์จากตัวช้ีวัดเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) สสว. ควรเพิ่มกรอบการศึกษาและให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลให้กว้างและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ท้ังในด้านประเภทของธุรกิจ ปริมาณข้อมูล และใส่ใจในด้านคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของ SME ในสาขา/พื้นท่ี/ประเภทอย่างแท้จริง รวมท้ังอาจต้องเพิ่มระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูล และการหาข้อมูลเชิงลึกประกอบในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลและแนวทางในการวาง
แผนการส่งเสริมต่อไปในอนาคต ท้ังนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องขยายการส่งเสริมเชิงลึกเช่นนี้ ในด้านอื่นๆ
ต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพ ศักยภาพ และความสามารถของ SME ไทยต่อไป 
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6.3 งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี 

6.3.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปีหรือ white 
paper เป็นงานตามหน้าท่ีท่ี สสว. ต้องรับผิดชอบด าเนินการเป็นประจ าในทุกๆปี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึง
ปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา และรายงานสถานการณ์ SMEs ของประเทศ แนวโน้มการด าเนินธุรกิจ 
นโยบายและมาตรการส่งเสริมต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน (2) เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์โครงสร้างสถานภาพของ SMEs ในแง่มุมต่างๆ และการติดตามสถานการณ์ (3) เพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่างๆ ท่ีส าคัญ โดยเป้าหมายด้านผลผลิตประกอบด้วย (1) มีรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (White paper) (2) มีรายงานสถานการณ์ SMEs รายเดือน 12 ฉบับ (3) มีรายงาน
การศึกษา ปี 2559 ท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ SMEs ระดับมหภาค 1 
รายงาน ส าหรับเป้าหมายด้านผลลัพธ์ท่ีส าคัญ ได้แก่ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้รายงานเป็นข้อมูลหลักใน
การให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ SMEs อีกท้ัง
ยังเป็นการต่อยอดแนวความคิดและพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการส่งเสริม SMEs ของประเทศต่อไปในอนาคต
ไม่น้อยกว่า 500 หน่วยงาน ส าหรับแนวทางการด าเนินประกอบด้วย การก าหนดกรอบเนื้อหารายงาน /

แหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการฐานข้อมูล SMEs 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าต้นฉบับรายงานสถานการณ์รายเดือน การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท าต้นฉบับรายงานสถานการณ์ประจ าปี โดยมีงบประมาณด าเนินการ 3 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน 

6.3.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานโดยรวมค่อนข้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ยกเว้น
ในเรื่องของการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างสถานภาพของ SMEs ได้ผลผลิตหลัก
ท่ีส าคัญคือรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2559 และรายงานสถานการณ์ SMEs 
รายเดือน งานรายละเอียดครบถ้วนตามโครงสร้างรายงานท่ีได้มีการก าหนดไว้ มีคุณภาพท่ีค่อนข้างดี มี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวนท่ีค่อนข้างมากถึง 599 หน่วยงานท่ีสามารถน ารายงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงานหรือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ได้ ผลการด าเนินงานท่ีได้รับท้ังหมดนี้ ได้ด าเนินการเสร็จส้ิน
ในกรอบระยะเวลา 1 ปี และใช้งบประมาณไป 1,536,406 บาท 

กิจกรรมท่ีได้มีการด าเนินการเริ่มจากการก าหนดกรอบเนื้อหาของรายงาน ก าหนด
แหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ประสานกับหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการ
ฐานข้อมูล SMEs เพื่อท าการประมวลผลข้อมูล อาทิ จ านวนและการกระจายตัว GDP การจ้างงาน การส่งออก
และอื่นๆท่ีส าคัญ ขณะเดียวกันเพื่อจัดท ารายงานการศึกษาปี 2559 ท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ SMEs ในระดับมหภาค จึงต้องท าการศึกษา/ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท ารายงาน เมื่อรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาต่างๆ ได้ครบถ้วนแล้วล าดับต่อคือ การท า
ต้นฉบับรายงานสถานการณ์ประจ าปี จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะรัฐมนตรีตามล าดับตามท่ีกฎหมายได้
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ก าหนดไว้ หลังจากนั้นจึงเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการจัดส่งให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป ท้ังนี้ภายใต้การด าเนินงานดังกล่าวนี้ ยังมีการว่าจ้างให้ 
ท่ีปรึกษาคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลและจัดท าดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประอบการ 
SMEs โดยวิธีการส ารวจและสัมภาษณ์ ผลท่ีได้จากรายงานดังกล่าวนี้ นอกจากจะเผยแพร่สู่สาธารณะเป็น
ประจ าโดยการแถลงข่าวโดยผู้บริหาร สสว. แล้ว ยังได้น ามาเผยแพร่ไว้ท้ังในรายงานสถานการณ์ SMEs ราย
เดือนและรายงานสถานการณ์ SMEs รายปี ขณะเดียวกันภายใต้กระบวนการด าเนินงานดังกล่าว เจ้าหน้าท่ี
ผู้จัดท ายังจ าเป็นต้องบริหารและติดตามการด าเนินงาน การร่วมประชุม การประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆท้ังภายใน สสว. และหน่วยงานภายนอกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และจากการประเมินโดย 
CIPP ได้คะแนนรวม 4.1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดีมาก 

ตารางที่ 19 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมประจ าปี  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.4 ดีมาก 

การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.3 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.9 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.1 ดีมาก 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.3.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การจัดท ารายเดือนนั้นนับว่าเป็นการติดตามท่ีใกล้ชิดและท าให้เห็นสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงในระยะส้ันได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานจากหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จึงควร
มีการทบทวน ตรวจสอบว่าส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับ SMEs มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งสถานการณ์อื่นๆ ด้วยหรือไม่ 
ซึ่งนอกจากจะช่วยติดตามสถานการณ์ท่ีถูกต้องแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยท าให้การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
เป็นไปอย่างแม่นย า ชัดเจน และมีทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น  

2) ควรศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ท่ีเป็นแนวคิดของผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกหรือการสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้เห็นความต้องการท่ีแท้จริงในแต่ละเดือน ไตรมาส หรือปี ซึ่งจะท า
ให้เกิดการพัฒนาข้อมูลรายงานสถานการณ์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และในทางกลับกันถ้า
พบว่ารายงานสถานการณ์เรื่องใดท่ีพบว่าไม่มีผู้ต้องการใช้งานมากนัก อาจพิจารณายกเลิกการจัดท า เพื่อน า
งบประมาณและบุคลากรไปพัฒนาปรับปรุงการจัดท าข้อมูลรายงานสถานการณ์รายปีซึ่งถือว่าเป็นรายงานท่ี
ส าคัญท่ีสุดให้มีคุณภาพท่ีดี มีวิธีการประมวลผลท่ีถูกต้อง จะได้ผลท่ีคุ้มค่ากว่า 
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3) การท ารายงานสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นเป็นเรื่องท่ีหลาย
ภาคส่วนสมควรท่ีจะได้รับรู้ และถ้าจะท าให้มีการใช้ประโยชน์จากกรายงานสถานการณ์มากยิ่งขึ้นนั้น นอกจาก
การน าเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เช่น น าขึ้นเว็บไซต์ท้ังฉบับแล้ว สสว. อาจด าเนินการโดยการสรุปออกมาเป็น
หัวข้อท่ีส าคัญต่างๆ หรือหยิบยกเฉพาะบางประเด็นท่ีส าคัญมาจัดท าเป็น highlight รวมทั้งการจัดท าเป็นข่าว
รายงานสถานการณ์บทความก็จะท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากรายงานสถานการณ์มากยิ่งขึ้น จะเป็นการสร้าง
ความส าคัญของ สสว. ให้สาธารณะได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของ สสว.ได้ดียิ่งขึ้น 

4) การศึกษาในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่ิงท่ีดี ตรงตามสถานการณ์และความสนใจ 
แต่การศึกษาเพียงเฉพาะบางพื้นท่ีอาจไม่เพียงพอ ควรมีการศึกษาในทุกพื้นท่ี รวมท้ัง EEC ด้วย การศึกษา
ดังกล่าวน่าท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ในด้านต้นทุนการผลิตต่ าท่ี
จะได้รับจากการท าธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังเป็นเรื่องท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับ SMEs ซึ่งโอกาสทาง
ธุรกิจของ SMEs ในแต่ละเขตจะแตกต่างกัน อาทิ ในกรณีแม่สอด ซึ่งมีโอกาสท่ีจะขยายตัวได้อีกมากจากการ
ส่งเสริมการค้ากับเมียนมาร์ การขยายการลงทุนด้านขนส่งและคมนาคม การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย ปัจจัย
ต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อโอกาสของ SMEs ไทย ท้ังทางตรงและทางอ้อม หาก SMEs สามารถน าไปวางกลยุทธ์
หรือแผนธุรกิจในอนาคตได้ ก็สามารถท่ีจะสร้างความเติบโตและขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวให้กับ 
SMEs ได้ในระยะต่อไป 

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลรายงานสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

6) ควรส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ท่ีน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อน ามา
ประกอบการพัฒนาการจัดท ารายงานสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.4 งานจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ SMEs 

6.4.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการนี้
เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สสว. ส านักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ หอการค้า
ไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นับต้ังแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพื่อ
เป็นเครื่องมือสะท้อนภาวการณ์ของภาคการค้าและบริการของประเทศ และต่อมา สสว. ได้เห็นถึงความส าคัญ
ของภาคการผลิตเพราะเป็นต้นทางของการบริโภค จึงได้มีการจัดท าดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการภาค
การผลิตเพิ่มเติมข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
ดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในสาขาต่างๆ (2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของ 
SMEs ภาคการผลิต การค้า และบริการ ในพื้นท่ีภูมิภาค (3) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนส าหรับหน่วยงานในการ
จัดท านโยบาย และแผนงานในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเป้าหมายเชิงผลผลิต 
ประกอบด้วย ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน 12 ฉบับ และดัชนีความเช่ือมั่น
ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส 4 ฉบับ และมีเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูลดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ร้อยละ 80 โดยแนวทางการด าเนินงานคือ การส ารวจ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 78 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ข้อมูลภาคสนาม การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามในภาคการค้าและบริการ 
และจัดท ารายงาน โดยมงีบประมาณด าเนินการ 4,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 

6.4.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ยกเว้น
ในประเด็นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจซึ่งยังไม่เห็น
ผลส าเร็จในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามในวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาสถานการณ์ของ 
SMEs ภาคการผลิต การค้า และบริการ ในพื้นท่ีภูมิภาค ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท าให้ทราบถึงสถานการณ์
ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการปรับตัวของ SMEs ในภาคการผลิต หรือภาคการค้า หรือภาคบริการใน
พื้นท่ีภูมิภาค และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนส าหรับหน่วยงานในการจัดท านโยบาย และแผนงานในการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น การด าเนินงานได้รับความส าเร็จด้วยดี โดยผลส าเร็จท่ีได้คือรายงานท่ีมี
คุณภาพเพียงพอส าหรับการน าข้อมูลไปใช้ สามารถด าเนินงานเสร็จส้ินภายในเวลาและด้วยเงินงบประมาณ
ตามท่ีก าหนด 

กิจกรรมท่ีได้ด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหัวใจส าคัญหลักของการด าเนินงาน เพื่อท าหน้าท่ีในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในทุก
เดือน ส าหรับภาคการค้าและบริการ และทุกไตรมาสส าหรับภาคการผลิต ประมวลข้อมูลและจัดท าผล
วิเคราะห์เบื้องต้นส่งให้กับ สสว. มีการจัดประชุมหารือคณะท างาน การจัดท ารายงานและเผยแพร่รายงานดัชนี
ความเช่ือมั่นผู้ประกอบการท้ังรายเดือนและรายไตรมาส ท้ังโดยการแถลงข่าว การแจกจ่ายข่าวและ           
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสว. และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
และเป็นกับระดับดี 

ตารางที่ 20 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.3 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.8 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.00 3.9 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.00 4.0 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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6.4.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการทบทวนถึงการน าข้อมูลดัชนีเช่ือมั่นของ SMEs ว่าได้มีการน าไปใช้ประโยชน์
จริงมากน้อยเพียงใด ผู้ใช้ท่ัวไปมีความเข้าใจความหมายค่าของ sentiment index เพียงใด สามารถตีความได้
ถูกต้องแท้จริงหรือไม่โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs การทบทวนควรมีการประเมินและวัดค่าท่ีแท้จริงออกมาว่า
มีการใช้หรือไม่ ใช้ในเรื่องอะไร ในลักษณะใด มีความถี่มากน้อยแค่ไหน เป็นต้น ถ้าหากผลการประเมินพบว่า
ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณซึ่งมีจ านวนปีละประมาณ 3 ล้านบาทแล้ว ก็ควรน าเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อ
งานอื่นท่ีท่ีอยู่ภายใต้ภารกิจของ สสว. ตามกฎหมายก าหนด ท่ีสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่า เช่น การ
สร้าง composite SMEs index ซึ่งสามารถสะท้อนภาวะของธุรกิจ SME ได้จากข้อมูลจริง ไม่ใช้ลักษณะของ
ข้อมูล sentiment ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ 

2)  เนื่องจากเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงควรพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการท่ีจะให้ส่วนใน สสว. มีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและจัดท าดัชนีบางส่วนได้เองโดยไม่
ต้องจัดจ้างหน่วยงานภายนอกหรือจ้างท่ีน้อยท่ีสุด หรือการประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดท า
ดัชนี เช่น ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการ
รับผิดชอบจัดท าดัชนีภาคการค้าและภาคบริการโดยตรงต่อไป ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตนั้น 
เนื่องจากในขณะนี้สภาอุตสาหกรรมได้จัดท าขึ้นมาเองแล้ว สสว. จึงควรพิจารณายกเลิกการด าเนินงานในส่วน
นี้และไปพัฒนาจัดท าเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ท่ีเป็นดัชนีหรือตัวช้ีวัดอื่นๆต่อไป 

3) ควรมีการสัมมนาเผยแพร่ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นนี้แก่หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดการรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย และแนวทางการ
น าไปใช้ประโยชน์ของดัชนีความเช่ือมั่น ท้ังนี้เพื่อให้ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นนี้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

4) จากในรายงานพบว่ามีการประมวลผลมีองค์ประกอบดังนี้ ยอดค าส่ังซื้อ ปริมาณการ
ผลิต สินค้าคงคลัง ต้นทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจ้างงาน องค์ประกอบเหล่านี้เมื่ออยู่อย่างเอกเทศจะ
ไม่สามารถช้ีวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการเห็นแนวโน้มควรท่ีจะรวบรวมข้อมูลหลายไตรมาส หรือ
หลายปี เพื่อให้เห็นความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันของข้อมูล และสามารถประเมินความสามารถในการ
ด าเนินงานของผู้ประกอบการ เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมในอนาคตได้อย่างถูกจุดว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ยังขาดตกบกพร่องด้านไหน ท าให้การส่งเสริมมีประเด็นเชิงลึกท่ีชัดเจน ตรงประเด็นและเข้าถึงได้ดีกว่ าเดิม 
อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มอีกสามองค์ประกอบหากเป็นไปได้คือ 

4.1) ปริมาณหนี้สิน เพราะเป็นแรงผลักดันส าคัญในการเพิ่มปริมาณการลงทุนในแต่
ละประเภทธุรกิจซึ่งจะท าให้เห็น ปัญหาท่ีเกิดจากหนี้สินมากขึ้นในด้านของการลงทุนหรือพลังของหนี้สินท่ีจะ
ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน ท าให้ทราบว่ากลุ่มธุรกิจใดควรท่ีจะเริ่มให้ความส าคัญในการส่งเสริมเพื่อให้การ
ควบคุมหนี้สินมีประสิทธิภาพ 
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4.2) สภาพคล่องของสินค้าคงคลัง เพราะกิจการ SME จะรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
หรือก าลังเป็นท่ีจับตามองในด้านความตลาดหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากสภาพคล่องสินค้าคงคลัง ท าให้
เห็นว่ากลุ่มธุรกิจใดยังไม่เป็นท่ียอมรับ หรือยังขาดการส่งเสริมเพื่อให้เกิดจุดเด่นทางเศรษฐกิจ (ถ้าเป็นท่ี
ต้องการของตลาด สินค้าจะมีสภาพคล่องสูง เท่ากับตลาดให้ความสนใจ มีแนวโน้มว่ามีโอกาสเติบโตขึ้น แต่ถ้า
ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด สินค้าจะมีสภาพคล่องต่ า เท่ากับตลาดไม่ให้ความสนใจ มีแนวโน้มว่ายังไม่มีโอกาส
เติบโตควรได้รับการส่งเสริมเป็นอันดับแรกๆ 

4.3) กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในด้านการเงิน เพราะจะเป็นตัวช้ีวัดความสามารถใน
การจ่ายหนี้สินว่าสามารถควบคุมหรือจัดการกับหนี้สินของกิจการตนเองได้มีประสิทธิภาพอย่างไร เพราะหากมี
ก าไรสุทธิในจ านวนท่ีสูง แต่กระแสเงินสดการใช้หนี้ต่ าย่อมจะเป็นสัญญาณเตือนว่า กิจการในบางกลุ่มต้องการ
การส่งเสริมในด้านการเงิน เป็นต้น 

5) ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นนี้เป็นดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน 
และรายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส ซึ่งเป็นดัชนีท่ีบ่งบอกถึงสถานะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นดัชนีเตือนภัยล่วงหน้า และโดยท่ีการได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับจัดท า
ดัชนีมาจากการส ารวจข้อมูลโดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีทาง สสว. จัดจ้างให้ด าเนินการ ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างดัชนีความเช่ือมั่นท่ีจัดท าขึ้นนี้กับข้อมูลในแหล่งอื่นๆ ในภายหลัง เพื่อวิเคราะห์ว่าดัชนี
ความเช่ือมั่นท่ีจัดท าขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงมากน้อยเพียงใด เกิดจากสาเหตุใด เพื่อ
จะได้น ามาพัฒนาระบบการจัดท าดัชนีความเช่ือมั่นเพื่อให้เกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

6.5 งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทยประจ าปี 

6.5.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทยประจ าปี มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเผยแพร่
สู่ผู้ใช้งาน (2) เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs และวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล SMEs ในระดับ
รายสาขา รายพื้นท่ีหรือรายประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและติดตามประเมินผล และ (3) 
เพื่อบูรณาการการจัดท าฐานข้อมูล SMEs ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายเชิงผลผลิต
ประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูล SMEs ท่ีมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและครบถ้วน (2) รายงานผลการศึกษาเชิง
นโยบาย 1 เรื่อง ส าหรับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์คือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงานคือ (1) จัดหาข้อมูลผู้ประกอบการท้ังเชิง
โครงสร้างและข้อมูลเชิงลึก เพื่อน ามาประกอบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs รายปี รายเดือน 
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น (2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเรื่องท่ีน่าสนใจในเชิงนโยบาย  (3)  
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ (4) น าเสนอข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการ SMEs 
ต่อผู้บริหารท้ังในและนอกส านักงานฯ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ SMEs  
โดยมีงบประมาณด าเนินการ 11 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 
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6.5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานมีผลส าเร็จสอดคลองกับวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน
กล่าวคือ การปรับปรุงข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และเผยแพร่สู่ผู้ใช้งาน การมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs และวิเคราะห์โครงสร้าง
ข้อมูล SMEs ในระดับรายสาขา รายพื้นท่ีหรือรายประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและติดตาม
ประเมินผล และการด าเนินงานท่ีเกิดการบูรณาการการจัดท าฐานข้อมูล SMEs ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมต่างๆสามารถสรุปได้ว่าได้จัดหาข้อมูลผู้ประกอบการ
ท้ังเชิงโครงสร้างและเชิงลึก เพื่อน ามาปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศ รายปีและรายเดือนให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ังและเลิกกิจการ การจ้าง
งาน ผลการด าเนินงานรายประเภทธุรกิจ จ าแนกตาม Outperform และ Underperform การค้าระหว่างประเทศ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอัตราการขยายตัวของ GDP SME เป็นต้น พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามโครงการส าคัญและจัดการข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมปี 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษาวิเคราะห์โครงการส าคัญตามนโยบาย อาทิ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจ และโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน 
นอกจากนั้นยังได้ประสานและบูรณาการ การจัดท าข้อมูลร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การน าเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเสนอต่อผู้บริหารท้ังในและนอกส านักงาน และการ
ประสานและติดตามการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและการรายงาน
สถานการณ์ผ่านการสัมมนาในภูมิภาคท่ีส าคัญๆ ในภูมิภาคต่างๆ ถึง 3 ครั้ง และจากการประเมินโดย CIPP ได้
คะแนนรวม 3.9 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 

ตารางที่ 21 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SMEs ประเทศไทย
ประจ าปี  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.5 ดีมาก 

การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.4 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 3.8 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.4 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.9 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 82 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

6.5.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การจัดท าฐานข้อมูลนั้น นับเป็นงานในระดับต้นน้ า เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และวางรากฐานการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางท่ีจะมีขึ้นในอนาคตต่อไป ดังนั้น 
การท่ีจะปรับปรุงข้อมูล ควรท่ีจะมีการพิจารณาถึง ปัจจัยท่ีต้องการจะทราบในเชิงลึกให้มีมากยิ่งขึ้น ควรมี
การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานวางแผนและหน่วยงานจัดท ารายงานสถานการณ์ถึงรายละเอียด
ข้อมูลท่ีต้องการ เพื่อท่ีจะได้น ามาสู่การก าหนดทิศทางของปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ได้ข้อมูลท่ีจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผนและเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อ
ประเมินในมุมมองของการวางแผนและจัดท ารายงานสถานการณ์แล้ว จะพบว่ามีปัญหาท่ีข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของ สสว. ไม่มีความสมบูรณ์และทันสมัยเพียงพอเพื่อก ารใช้ประโยชน์ตามท่ีต้องการได้            
การปรับปรุงฐานข้อมูลจึงควรมีการท างานในลักษณะร่วมมือกันระหว่างผู้จัดท าหรือพัฒนาและผู้ใช้ในระดับ
รายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

2) ควรปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีต่อไป เพื่อท่ีจะ
สามารถติดตามสถานการณ์ควบคู่กับดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การส่งเสริม SMEs เพื่อเป็นก าลัง
เสริมในการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมในอนาคต  

3) ควรก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ SMEs ทุกรายท่ีจะเข้ารับบริการส่งเสริม สนับสนุน
จากภาครัฐในทุกๆโครงการและทุกๆหน่วยงาน จะต้องกรอกข้อมูลของตนเองลงสู่ฐานข้อมูลของ สสว. โดย
ท่ีผู้พัฒนาฐานข้อมูลจะต้องก าหนด ID number มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายท้ังหมด 
ทุกราย 

4) การท่ีจะสร้างเครือข่ายของกลุ่ม SMEs ท่ีอยู่ในหลากหลายภูมิภาคให้เกิดความ
ร่วมมือท่ีแข็งแกร่งได้นั้น จ าเป็นท่ีจะต้องมีศูนย์กลางฐานข้อมูลท่ีสาธารณะชนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อท่ี
ผู้ประกอบการต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า หรือผู้ท่ีต้องการใช้ประโยชน์จาก SMEs ในแต่ละภูมิภาคสามารถท่ี
จะทราบข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้ ควรท่ีจะน าข้อมูลบางส่วนท่ี
จ าเป็นต่อสาธารณะมาเผยแพร่เป็นฐานข้อมูลในการค้นหาผู้ประกอบการ (SMEs search engine) เพื่อลด
ช่องทางการส่ือสารหรือเวลาในการค้นหาในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อ สสว . หน่วยงานภาครัฐหน่วยงาน
เอกชนผู้ประกอบการเอง 

5) ควรมีการตรวจประเมินความพึงพอใจกับผู้ท่ีเข้ามาตรวจสอบหรือใช้บริการข้อมูล 
รวมท้ังข้อเสนอแนะถึงปัจจัยอื่นๆท่ีจ าเป็นส าหรับหน่วยงานต่างๆท่ีมีต่อฐานข้อมูล เพื่อให้ในครั้งต่อๆไปมี
การเพิ่มปัจจัยท่ีจ าเป็นมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาฐานข้อมูล สุดท้ายแล้วในอนาคตจะได้ฐานข้อมูลท่ีมีข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด แสดงถึงการมีฐานข้อมูลท่ีผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆสามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีและยั่งยืน 

6) ควรพิจารณาถึงการใช้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลท่ีใช้ส าหรับจัดท าฐานข้อมูล SMEs ของประเทศ ในการส่งข้อมูลให้ โดย สสว. พัฒนาระบบส าหรับให้
หน่วยงานต่างๆ น าเข้าข้อมูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์  ท้ังนี้ควรมีการจัดท าเป็นบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับ สสว. เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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6.6 โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs 

6.6.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity : TFP) ผลิตภาพแรงงานและ
ผลิตภาพทุนของ SMEs เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลแผนการส่งเสริม SMEs จัดท าแผนการส่งเสริม 
SMEs และเสนอแนะมาตรการเพิ่มผลิตภาพ SMEs ท้ังภาคการผลิต การค้า และบริการ โดยเป้าหมายเชิง
ผลผลิต คือ รายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity : 
TFP) ผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพทุนของ SMEs 1 เรื่อง ส าหรับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ คือ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางมาตรการในการส่งเสริม SMEs จ านวน 20 
หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงานคือ ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ และวิธีการค านวณการวิเคราะห์ผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity : TFP) ผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพทุนของ SMEs 
ในแบบต่างๆ ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์และประมวลผล และจัดท ารายงานการศึกษาและ
แสดงผลการวัด TFP โดยมีงบประมาณด าเนินงาน 2 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

6.6.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพทุนออกมาได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
1 รายงานจากเป้าหมาย 1 รายงาน รวมท้ังยังมีระบบจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ผลิตภาพ  
การผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพทุนของ SMEs 
1 ระบบ แล้วเสร็จภายในงบประมาณและระยะเวลาท่ีก าหนด และมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับบริการรายงาน
ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้จ านวน 20 หน่วยงาน และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.0 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 

ตารางที่ 22 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพ 
การผลิตของ SMEs  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.2 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.0 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.7 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.0 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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6.6.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การด าเนินโครงการดังกล่าวได้ท าขึ้นในรูปของโครงการถึงแม้ว่าจะมีลักษณะงานท่ี
เป็นภารกิจประจ าของ สสว. ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดก็ตาม แสดงถึงว่าเป็นงานเริ่มต้นเพื่อ
พัฒนาไปสู่การด าเนินงานประจ าต่อไป ท้ังนี้เพราะการวัดค่า productivity ควรจะต้องมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ดังนั้น สสว. จึงควรมีการพิจารณาว่าในระยะยาวแล้วจะมี 
แนวทางการจัดท าโดยการใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิแทนได้อย่างไร อาจใช้วิธีการหารือ ขอค าแนะน า หรือ
อาจก าหนดใน TOR ของการศึกษาและจัดท าครั้งต่อไป โดยให้ท่ีปรึกษาวางแนวทางการด าเนินงานใน
ลักษณะของการใช้ข้อมูลจากทุติยภูมินี้ไว้ด้วย เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส ารวจนั้นเป็นงาน
ท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องใช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างมาก 

2) ข้อมูลส าคัญท่ีควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การจัดท าค่าของผลิตภาพการผลิตมี
ความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น คือค่าของผลผลิตและปัจจัยการผลิตท่ีได้ใช้ไปท่ีแท้จริง นอกจากนี้ยังอาจ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยย่อยอื่นๆด้วย อาทิ 

2.1) เวลาเตรียมโครงการหรือเวลาต้ังเครื่อง  (Set up time) คือเวลาท่ีเริ่ ม
ด าเนินการ เตรียมวัตถุดิบ จนกระท่ังการผลิต ตามหลักการแปรผันพบว่า แปรผันตรงกับผลิตภาพ การผลิต
การวิเคราะห์ตรงจุดนี้จะท าให้เห็นถึงความสามารถ ความพร้อม และศักยภาพในการควบคุมเวลาสูญเสีย 
และปริมาณวัตถุดิบในคลังได้ดีเพียงใดของกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ หากวิเคราะห์ตรงจุดนี้ได้ ผู้ประกอบการ
สามารถท่ีจะกลับไปตรวจสอบธุรกิจของตนเองและด าเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเองก่อนท่ีจะรอการส่งเสริม
จากภาครัฐ 

2.2) ความเร็วในการผลิต (Running speed) คือความสามารถของเครื่องจักรท่ี
สามารถผลิตให้ได้เร็วท่ีสุด ตามหลักการจะแปรผันตรงกับผลิตภาพการผลิต โดยจะมุ่งเน้นไปท่ี ศักยภาพ
ของเครื่องจักร หากผู้ประกอบการทราบด้วยตนเองและกลับไปปรับปรุงด้วยตนเอง ให้เครื่องจักรตนเอง
สามารถท างานให้เร็วขึ้นได้จะท าให้ผลิตภาพมีมากขึ้น 

2.3) เวลาสูญเสีย (Down time) คือเวลาท่ีไม่สมควรเกิดขึ้นระหว่างการผลิตท าให้
ไม่มีผลผลิตออกมาในช่วงเวลาท่ีก าลังผลิต ตามหลักการจะแปรผกผันกับผลิตภาพ เช่นช่วงเวลาเครื่องจักร
เสีย เวลาพัก การแก้ไขเครื่องจักรเหล่านี้ท าให้เกิดการเปล่าประโยชน์ของเวลา 

จากข้อมูลข้างต้น หาก สสว. น ามาวิเคราะห์ควบคู่กับผลิตภาพแรงงานและผลิต
ภาพทุน จะท าให้เห็นข้อมูลเสริมชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า กลุ่มธุรกิจใดท่ีมีผลิตภาพการผลิตท่ี ต่ า และต่ า
เนื่องจากปัจจัยใด ท าให้การวางกลยุทธ์และแผนการส่งเสริมในอนาคตสามารถวางได้อย่างถูกจุดและตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น 

3) จัดอบรมการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตในหัวข้อต่างๆ เช่น Kaizen, One 
point, why-why analysis, Temporary preventive maintenance, 5S, 3 Tei ให้กับผู้ประกอบการ โดย
อาจเริ่มจากกลุ่ม Start up หรือกลุ่มท่ีเริ่มต้นกิจการ เพราะหากผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้ทราบถึงวิธีง่ายๆ 
ท่ีสามารถปรับปรุงได้ด้วยตนเองแล้ว ก็สามารถท่ีจะเพิ่มผลิตภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะท าให้การส่งเสริม ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรอการส่งเสริมจากทางภาครัฐ หรือ
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งบประมาณท่ีจะน ามาสนับสนุนเพียงทางเดียว แต่ SMEs เองก็สามารถท่ีจะลงมือท าได้เลยทันทีภายใน
องค์กรซึ่งจะส่งผลถึงความยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วย 

4) ควรเผยแพร่ผลการศึกษาเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งไม่ เพียงแค่ 20 หน่วยงานตาม
เป้าหมายเท่านั้น ได้แก่ ผู้ประกอบการโดยท่ัวไป ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  

5) ควรพิจารณาจัดท าการวัดผลิตภาพเป็นรายปี เนื่องจากในระยะเวลา 1 ปี น่าท่ีจะ
ยาวนานเพียงพอท่ีจะสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงของผลิตภาพแรงงานและผลิตภาพทุนท่ีเกิดขึ้นได้ เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเป็นรายไตรมาสหรือรายเดือนท่ีอาจจะไม่เห็นการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญมากนัก 
ข้อมูลเป็นรายปีท่ีอาจจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากกว่าแล้ว ยังอาจจะสะดวกต่อการตรวจสอบ
ย้อนกลับเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและวางแผนในอนาคตต่อไป 
 

6.7 งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

6.7.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบายมีข้อมูล ในการรายงานต่อรัฐบาล ให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนตามงบประมาณ
บูรณาการ SMEs และ (2) เพื่อติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบ
บูรณาการ พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายเชิงผลผลิต คือ (1) รายงานติดตามประเมินผลความคืบหน้าราย
เดือน 12 รายงาน (2) รายงานประเมินผลความคืบหน้ารายไตรมาส 4 รายงาน (3) รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์
ภาพรวมการด าเนินการส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ 1 รายงาน (4) รายงานสรุปการจดทะเบียนของ SMEs 
ท่ีได้รับบริการจากภาครัฐ 1 รายงาน ส าหรับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ คือ หน่วยงานระดับนโยบาย และหน่วยงาน
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ส่งเสริม SMEs 20 หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงานคือ (1) จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานและการ
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง (2) ติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของโครงการภายใต้
งบประมาณบูรณาการ SMEs รายเดือน (3) จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการภายใต้
งบประมาณบูรณาการเป็นรายไตรมาส (4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้งบประมาณบูรณาการ SMEs (5) ประเมินผลงาน / โครงการ ภายใต้ภารกิจ
พื้นฐานส านักงานฯ ปี 2558 (6) ประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ปี 2558 และ
งบประมาณบูรณาการ SMEs ปี 2559 ในระยะการด าเนินการ (on process) (7) การจดทะเบียน SMEs  
ท่ีได้รับบริการจากภาครัฐ ภายใต้โครงการของงบประมาณบูรณาการ SMEs ปี 2559 เป็นต้น โดยมีงบประมาณ
ด าเนินการ 6 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 
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6.7.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

การด าเนินโครงการถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับผลผลิตคือ
รายงานแบบรายเดือน 12 ฉบับ จากเป้าหมาย 12 ฉบับ และรายงานรายไตรมาสสามารถน าเนินการได้ 4 ฉบับ
ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้รับรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมการด าเนินการส่งเสริม SMEs แบบบูรณา
การจ านวน 1 รายงาน และรายงานสรุปการจดทะเบียนของ SMEs ท่ีได้รับบริการจากภาครัฐ 1 รายงาน 
เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จุดเด่นท่ีส าคัญคือสามารถรายงานผลการประเมินให้กับ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งการรายงานต่อผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณและรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ จะมีผลท าให้มีการน าผลการประเมินแจ้งกลับไปยัง
หน่วยปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานภายใต้งบบูรณาการให้การส่งเสริม SMEs เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
ต่อไป จึงถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของการด าเนินงานติดตามประเมินผลงบบูรณา
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันก็มีการรายงานไปยังหน่วยงานภายใน สสว. ให้
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ท้ังในด้านของการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติเพื่อส่งเสริม SMEs สรุปรวม
แล้ว มีหน่วยงานท้ังภายนอก สสว. และภายใน สสว. ท่ีได้รับรายงานมากกว่า 20 หน่วยงาน พบว่า ได้มีการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการท้ังผู้บริหารภายใน 
สสว. จ านวน 23 หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก สสว. ก็ได้มีการรายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 
15 หน่วยงาน ในขณะท่ีสามารถด าเนินงานได้ผลส าเร็จในวงเงินงบประมาณ คือ 5,733,976 บาท จาก
งบประมาณ 6,000,000 บาท รวมทั้งการประสาน ควบคุมและติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานร่วมได้ตาม
รูปแบบท่ีก าหนดและงานส่วนใหญ่ได้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด คิดเป็นคะแนนผลส าเร็จของ  
การด าเนินงานของโครงการเท่ากับ 3.5 คะแนน เทียบเท่ากับระดับดี 

 

ตารางที่ 23 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานติดตามประเมินผลงบบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ระดับ
คะแนน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.5 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.0 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 3.6 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.0 ปานกลาง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.5 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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6.7.3 ข้อเสนอแนะ 

1) เร่งท าให้เกิดการน าผลการประเมินไปให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงานเอง รวมท้ังการรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ      
ส านักงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

2) สสว. อาจเป็นแกนน าในการจัดประชุมช้ีแจงผลการประเมินท่ีเกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะ 
20 หน่วยงานท่ีกล่าวข้างต้น แต่รวมถึงองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแบบบูรณาการ 
โดยควรช้ีแจงถึงผลลัพธ์การประเมิน และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ควร
ด าเนินการอย่างไรให้เกิดการประสานงานและบูรณาการท่ีดีท่ีสุดในอนาคต ท้ังนี้เพราะ ในรายงานกล่าวถึง
ประสิทธิผลการบูรณาการยังอยู่ในเกณฑ์ท่ียังไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัก ดังนั้นการช้ีแจงและแสดงความเห็นร่วมกัน
ย่อมเป็นทางออกที่จะท าให้เกิดความร่วมมือ ลดการท างานแบบต่างคนต่างท า ลดการท างานซ้ าซ้อน ลดความ
ล่าช้า และลดความผิดพลาดในการส่ือสารได้ดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง 

3) ด าเนินงานเพิ่มเติมคือการตรวจสอบภายในด้วยตนเองในระหว่างหน่วยงานท่ีต้อง
รับผิดชอบงานบูรณาการเดียวกัน กล่าวคือสนับสนุนให้องค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมแบบบูรณาการ
ได้มีโอกาสประเมินความสามารถและการท างานท้ังของตนเองและหน่วยงานอื่นภายใต้งานเดียวกันท่ีต้องท า
ร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆดังกล่าวรับทราบถึงการด าเนินงานของตนเองผ่านสายตาขององค์กรภายใน
(Internal audit) ร่วมกัน โดยอาจจัดท าแบบประเมิน และข้อเสนอแนะ ให้แต่ละองค์กรประเมิน จากนั้นจึง
น ามารวมกัน (Integate) การประเมินร่วมกันโดยการช้ีแจงและจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการหาแก้ไข โดย
อาจก าหนดการประเมินเป็นระยะๆ เช่น รายไตรมาส เพื่อให้มีโอกาสแก้ ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานได้
ตลอดท้ังปี โดยวิธีนี้จะมีข้อดีคือ ไม่จ าเป็นต้องจัดจ้างบุคคลท่ีสามเข้ามาติดตามตลอดท้ังปี โดยให้เหลือเพียง
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานสรุปรวมรายปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามและประเมินผล และจะ
ท าให้เกิดการช้ีแจงต่อองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้บ่อยครั้งมากขึ้น ท าให้เกิดการประสานงานและสัมพันธ์ท่ีดีมาก
ยิ่งขึ้นในการท างานร่วมมือกันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบบูรณาการ 

6.8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

6.8.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 ให้ระบบมีความยืดหยุ่นต่อการวัดและประมวลผลงานการส่งเสริม SMEs 
ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถรองรับผู้ใช้งานระบบมากขึ้นจ านวน 40 หน่วยงาน 
ขึ้นไป (2) เพื่อทราบผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบประมาณนอกกองทุน) 
ท้ังในและนอกประเทศ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน โดยเป้าหมายเชิง
ผลผลิตคือ (1) ระบบการติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริม SMEs ท่ีพัฒนาแล้ว 1 ระบบ และ (2) รายงานผล
การติดตามงานส่งเสริม SMEs (งบประมาณนอกกองทุน) 1 รายงาน และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ คือ ผู้บริหาร
และหน่วยงานภายในและภายนอก สสว.ท่ีเกี่ยวข้อง น าระบบและข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินงาน
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ส่งเสริม SMEs 40 หน่วยงาน แนวทางการด าเนินโครงการคือ (1) จัดประชุมช้ีแจงในระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาระบบท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกรอบยุทธศาสตร์ และการใช้งานระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ (2) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ตามผลการจัดประชุม ปรับปรุง
คู่มือการด าเนินงานของระบบฯ และจัดอบรมผู้ใช้งานระบบฯ ท้ังในกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ใช้งานระบบและกลุ่ม  
ผู้ควบคุมระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น (3) ติดตามการด าเนินโครงการ
ส่งเสริม SMEs งบประมาณนอกกองทุนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน ท้ัง
ในและนอกประเทศ โดยมีงบประมาณด าเนินงาน 1,500,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

6.8.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถพัฒนาระบบงาน
ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 ให้ระบบมีความยืดหยุ่นต่อ
การวัดและประมวลผลงานการส่งเสริม SMEs ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถใช้ติดตาม
การด าเนินโครงการส่งเสริม SMEs งบประมาณนอกกองทุนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การเอกชน และมีหน่วยงานน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถึง 53 หน่วยงานจากเป้าหมาย 40 
หน่วยงาน โดยท้ังหมดสามารถด าเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและใช้งบประมาณต่ ากว่าท่ีก าหนด และ
จากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดีมาก 

ตารางที่ 24 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผล 
การด าเนินโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.5 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.2 ดีมาก 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.00 4.2 ดีมาก 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.8.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ในการติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจท่ี
ได้รับเงินอุดหนุน ช่วยเหลือเพื่อให้ไปด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs นั้น สสว. ควรพิจารณา
ก าหนดแนวทางการรายงานผลตามอ านาจหน้าท่ีท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2543 ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอย่าง
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น้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการก าหนด รวมท้ังการรับรองความถูกต้องของสถิติข้อมูล
ต่างๆท่ีรายงานตามมาตรา 40 อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ครอบคลุมเพียงเฉพาะการใช้เงินจากกองทุนเท่านั้น 

2) ภายใต้ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ควรน าหน่วยวัดประเภทของผู้เข้ารับการอบรมท่ีแตกต่างกันมา
รวมกันเป็นหนึ่งผลลัพธ์ ควรแยกให้เกิดความชัดเจนเป็น รายองค์กร หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากอาจท าให้
เกิดความสับสนขึ้นได้ว่าสุดท้ายแล้วมีจ านวนบุคลากรท่ีสามารถน าระบบนี้ไปใช้ได้ท้ังหมดกี่ราย มีผู้บริหารกี่ท่าน
เข้าใจ รวมไปถึงหน่วยงานภายนอกองค์กรหรือบุคคลใดบ้างภายในองค์กรเหล่านั้น สามารถเข้าใจในการติดตาม
และการใช้ระบบด้วย ในขณะท่ีผู้ท่ีใช้รายงานเป็นผู้ท่ีจะไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ อาจไม่จ าเป็นท่ีจะต้องทราบถึง
วิธีการจัดการกับระบบเหล่านั้นในเชิงลึก กล่าวคือการรวมกันของผลลัพธ์ของการใช้ระบบและรายงานจะท าให้
เกิดความสับสนและไม่สามารถท่ีจะบอกให้ทราบได้ว่า มีหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงานเท่าไรท่ีใช้ระบบเป็น 
และสามารถท่ีจะใช้ระบบในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลได้ 

3) อุปสรรคส าคัญท่ีอาจเกิดขึ้นคือหน่วยงานต่างๆ อาจไม่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงานเข้าสู่ระบบ ถึงแม้ว่า สสว. จะได้มีการช้ีแจง ท าความเข้าใจไปแล้วก็ตาม ซึ่ง สสว. อาจ
เตรียมหาทางแก้ไข อาทิ การติดตาม ช้ีแจงและขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานเหล่านั้น
ทราบเพิ่มเติมและต่อเนื่อง รวมท้ังการขอเป็นมติจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายในการส่ังการ (ให้ค าแนะน า) ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องรายงานข้อมูลมายัง สสว.  

4) เนื่องจาก สสว. ถือเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการส่งเสริม SMEs ดังนั้นเมื่อมีระบบท่ี
สามารถช่วยให้ท าการติดตามได้รวดเร็วขึ้นแล้ว ก็ควรมีการติดตามการด าเนินโครงการ เพื่อให้ผู้บริหารทราบ
ถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการ โดยท่ีไม่ต้องรอให้ถึงก าหนดแล้วเสร็จของแต่ละโครงการ การจัดวาระ
การติดตามผลการด าเนินโครงการ ควรมีการด าเนินการเป็นประจ าและต่อเนื่อง เช่น อย่างน้อยควรท าในทุกๆ
ไตรมาส และน ามาช้ีแจงในท่ีประชุม การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินโครงการได้อย่างใกล้ชิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

6.9 งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 

6.9.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
ผลักดันให้วิสาหกิจร่วมทุนมีผลประกอบการ และหรือโครงสร้างทางการเงินท่ีดีขึ้น และจัดให้มีการซื้อหุ้นใน
ส่วนของ สสว. คืน และ (2) เพื่อให้วิสาหกิจร่วมลงทุนด าเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาร่วมทุน และกฎหมาย 
โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์ คือ วิสาหกิจร่วมลงทุนจ านวน 10 บริษัท เป้าหมายเชิงผลผลิต คือ 
รายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้นบริษัทร่วมลงทุน ตามราคาตลาดหรือตามราคาบัญชีจ านวน 10 รายงาน และ
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ คือ มีการน ารายงานผลการประเมินมูลค่าหุ้นไปใช้ในการด าเนินการตามกฎหมาย  
10 รายงาน แนวทางการด าเนินงาน คือ จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
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หรือบัญชีเพื่อค านวณการซื้อหุ้นคืนหรือเรียกเงินในส่วนท่ีขาดพร้อมดอกเบ้ีย เพื่อให้การค านวณการซื้อหุ้นคืน
หรือเรียกเงินในส่วนท่ีขาดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน โดยมีงบประมาณด าเนินการ 2 ล้าน
บาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

6.9.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่
สามารถจัดท ารายงานการประเมินมูลค่าและน าไปด าเนินการตามกฎหมายได้ ท าให้ผลลัพธ์และผลผลิตท่ี
ออกมาเป็นตัวช้ีวัดนั้นเท่ากับ 0 จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม 
ข้อบกพร่องในจุดนี้ ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานของ สสว. แต่อย่างใด หากเกิดจากการด าเนินงานท่ีล่าช้าและ
ไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทท่ีรับด าเนินงานนี้ ในขณะเดียวกัน ในครั้งต่อไปส าหรับ         
การด าเนินการงานนี้ ควรท่ีจะท าการตรวจสอบผู้รับด าเนินงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องและ
ปัญหาและอุปสรรคเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 2.0 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับพอใช้ 

ตารางที่ 25 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ระดับคะแนน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.8 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 2.3 ปานกลาง 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 1.6 พอใช้ 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 1.0  ต้องปรับปรุง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 2.0 พอใช ้
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.9.3 ข้อเสนอแนะ 

1) กรณีจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ควรคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานด้านการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และควรท าความให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนเริ่มด าเนินการ รวมท้ังควรติดตามและประสานงาน
อย่างใกล้ชิด และควรก าหนดให้ท่ีปรึกษาส่งมอบงานโดยแบ่งเป็นรายงวด โดยแต่ละงวดอาจมีการรายงาน 2-3 
บริษัท เพื่อท่ีว่าถ้าเริ่มจาก 1-2 บริษัทแรกและสามารถท่ีท าได้ถูกต้องแล้ว บริษัทอื่นๆท่ีเหลือก็น่าจะถูกต้องไป
ด้วย ไม่ควรส่งรายงานมาครั้งเดียว 

2) สสว. ควรด าเนินงาน venture capital ต่อไป เพื่อ “สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ให้กับ start up และกลุ่มเป้าหมาย เช่น high innovation เป็นต้น” มิใช่เป็นการท าเพื่อแสวงหาก าไร ซึ่งควร
ประกาศหลักการนี้ให้กับสาธารณะและ SMEs ได้รับรู้ท่ัวกัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 91 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

3) การด าเนินการร่วมลงทุนของ สสว. นั้น ท่ีผ่านมาเป็นการด าเนินการในลักษณะท่ี สสว. 
ด าเนินการเอง จึงเป็นภาระต่อ สสว. ค่อนข้างสูง และประสบความส าเร็จยากเพราะ สสว. ยังมีข้อจ ากัดต่างๆ
อยู่มาก เช่นในด้านบุคลากรหรือสถานท่ีท่ี สสว. มีท่ีต้ังอยู่เพียงแห่งเดียวท่ีส่วนกลาง  ดังนั้นแนวทางท่ีควร
ปรับเปล่ียนใหม่คือการว่าจ้างสถาบันการเงินภายนอกด าเนินการ (fund manager) ซึ่งสามารถด าเนินการได้
ตามท่ี พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 36 ก าหนดไว้ แต่จะต้องพิจาณา
เงื่อนไขอื่นๆท่ีเหมาะสม เช่น ค่า up-front fee จะต้องไม่สูงเกินไป เพราะไม่ได้หวังก าไร ไม่ต้องการหาลูกค้า 
แต่เป็นการน าเสนอต่อ SMEs ในลักษณะท่ีลูกค้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์ เช่น start up, high innovation เดินเข้ามา
เอง ส่วนค่าบริหารเงินร่วมลงทุนนั้นสถาบันการเงินอาจได้รับจากการจัดสรรจากส่วนแบ่งเงินปันผลหรือ
ผลตอบแทนท่ี สสว. จะได้รับจากลูกค้าซึ่ง สสว. อาจจะก าหนดเป็นอัตราตายตัวกับลูกค้าเพื่อเป็นการแสดงให้
เห็นว่า สสว. ไม่ได้ต้องการผลก าไร ในการด าเนินงานตามแนวทางข้อเสนอดังกล่าวนี้ สสว. จะมีหน้าท่ีหลักอยู่ 
3 ประการคือ การก าหนดนโยบายเงินร่วมลงทุน (fund policy) การติดตามประเมินผล (evaluation) และ
การประชาสัมพันธ์ลูกค้า โดยอาจใช้วิธีการประสานกับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง บ่มเพาะหรือ
พัฒนากลุ่ม start up, high innovation, fintech, ICT เป็นต้น เช่น NIA วว. สวทช. หรือ DEPA เป็นต้น 

6.10 โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring) 

6.10.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring)มีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) เพื่อประเมินศักยภาพในมิติต่างๆ ของ SMEs ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันท้ังในประเทศและเวที
สากล (2) กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เพื่อการจัดอันดับธุรกิจ SMEs 
(Scoring) และการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด  (3) 
เพื่อส่งเสริมให้ SMEs ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดย
เป้าหมายเชิงผลผลิตคือ (1) SMEs เข้ารับการอบรมเกณฑ์เพื่อการจัดอันดับธุรกิจ 800 ราย (2) SMEs ท่ีผ่าน
การอบรมได้ด าเนินการตรวจประเมินตนเอง 300 ราย (3) SMEs ได้รับการจัดอันดับ Scoring ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการจัดท าแผนธุรกิจเพื่อยกระดับธุรกิจหรือพัฒนานวัตกรรม 
100 กิจการ (4) จ านวนผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน 22 ราย ส าหรับเป้าหมาย
เชิงผลลัพธ์คือ SMEs ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และประโยชน์จากการจัดอันดับ Scoring ร้อยละ 
80 แนวทางการด าเนินงานคือ (1) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และประโยชน์การจัดอันดับธุรกิจผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ (2) กิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เพื่อการจัดอันดับธุรกิจ SMEs scoring และหลักเกณฑ์มาตรฐานสินค้า อาทิ 
อย. ฮาลาล เป็นต้น และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
(3) กิจกรรมการตรวจประเมินตนเองในเรื่องมาตรฐานสินค้า และส ารวจความต้องการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การยกระดับธุรกิจ หรือพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการและพัฒนามาตรฐานสินค้าและสถานประกอบการ
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ (4) กิจกรรมการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและลงพื้นท่ีเพื่อตรวจประเมิน
กิจการ ณ สถานประกอบการของ SMEs ท่ีผ่านการตรวจประเมินตนเอง โดยจัดให้มีผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้
ค าแนะน า เพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐาน อาทิ อย. ฮาลาล เป็นต้น (5) กิจกรรมการสรุปผลและจัดท า
รายงานผลการประเมินและจัดอันดับ SMEs scoring พร้อมข้อเสนอแนะในการยกระดับธุรกิจ / พัฒนา
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นวัตกรรม และด าเนินการขึ้นทะเบียน SMEs Scoring (6) กิจกรรมการยกระดับส าหรับ SMEs ท่ีผ่านการจัด
อันดับธุรกิจ Scoring ด้านนวัตกรรมและการเพิ่มยอดขาย เช่น Business Matching / Road show / 
Exhibition เป็นต้น และพัฒนาผู้ตรวจประเมินสนับสนุนการยกระดับส าหรับ SMEs ท่ีผ่านการจัดอันดับธุรกิจ 
Scoring โดยมีงบประมาณด าเนินงาน 8,000,000 บาท  ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน 

 

6.10.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs เป็นโครงการท่ีส าคัญท่ีตอบสนอง
ต่อความต้องการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการท่ีต้องการส่งเสริม SMEs 
ตาม business life cycle ซึ่งโครงการนี้เน้นไปท่ีกลุ่ม high growth/high impact และยังมุ่งเป้าหมายไปท่ี
กลุ่ม small และ OTOP อีกด้วย แต่เมื่อประเมินถึงการท างานโดยรวมแล้วเห็นว่า ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs นี้ยังไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้มากนัก ท้ังในเรื่องการอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานซึ่งได้ด าเนินการเพียงเฉพาะเรื่อง อย. เป็น
หลักเพียงเรื่องเดียว และท าเพียงเฉพาะในกลุ่มอาหารและเครื่องส าอางเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้ว อย. ไม่ใช่เรื่อง
ของมาตรฐาน การอบรมให้ความรู้ด าเนินการในต่างจังหวัดเพียง 6 ครั้งและในกรุงเทพมหานคร 6 ครั้ง ท้ังๆ   
ท่ีต้องการส่งเสริมกลุ่ม small และ OTOP ซึ่งควรเน้นการให้บริการกับ SMEs ในต่างจังหวัดให้มากกว่านี้  
การด าเนินกิจกรรมตรวจประเมินตนเอง(self assessment) และกิจกรรมการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจประเมิน (site 
visit) และให้ค าแนะน าเป็นจ านวนมากในคราวเดียวกัน เดือนมีนาคมเพียงเ ดือนเดียวแล้วเสร็จ ในจ านวน  
311 ราย เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับโครงการ 36 คน มีความเห็นว่าไม่น่า 
ท่ีจะเป็นไปได้ หรือถ้าหากเป็นไปได้แสดงว่าคุณภาพในการท างานไม่น่าจะมีเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีการ
ด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 5 คือ การจัดท าสรุปผลและจัดท ารายงานผลการประเมินและจัดอันดับ SMEs 
scoring พร้อมท้ังข้อเสนอแนะในการยกระดับธุรกิจ/พัฒนานวัตกรรมและด าเนินการขึ้นทะเบียน SMEs 
scoring และไม่มีการด าเนินการในกิจกรรมท่ี 6 คือ สนับสนุนการยกระดับส าหรับ SMEs ท่ีผ่านการจัดอันดับ
ธุรกิจ Scoring ด้านนวัตกรรม และการเพิ่มยอดขาย เช่น Business Matching /Road Show /Exhibition 
เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม จากเอกสารรายงานผลของโครงในบางส่วนก็ประสบความส าเร็จด้วยดี 
SME ท่ีได้รับการอบรมเกณฑ์การจัดอันดับคะแนนมีผลลัพธ์อยู่ท่ี 1,316 ราย จากเป้าหมาย 800 ราย แสดงถึง
ผู้ประกอบการท่ีสนใจในโครงการมีมากกว่าท่ีได้ต้ังเป้าไว้ จึงอาจจะส่งผลให้มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการพัฒนา
กิจการตนเองให้สอดคล้องกับการจัดอันดับคะแนนมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป ผู้ท่ีผ่านการอบรมจ านวน  
311 รายเทียบกับเป้าหมาย 300 ราย รวมไปถึงผู้ตรวจประเมินท่ีมีเป้าหมายไว้ท่ี 22 ราย และสามารถท าได้ท่ี 
36 ราย มีเพียงกิจกรรมการประสาน ติดตาม อ านวยการและบริหารจัดการโครงการท่ีท าได้ 7 ครั้ง เทียบกับ
เป้าหมาย 20 ครั้ง แต่ไม่มีกิจกรรมเพิ่มเติมจากการท่ีมีการขยายเวลาด าเนินการออกไป ท าให้ไม่สามารถ
พิจารณาประเมินได้ว่ากิจกรรมท่ีเพิ่มเติมเข้ามานั้นมีผลส าเร็จของการด าเนินงานได้มากน้อยเพียงใด กล่าวโดย
สรุปรวมแล้วผลการประเมินโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs (SMEs Scoring) มีค่าเท่ากับ 
3.3 เทียบเท่ากับในระดับดี 
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ตารางที่ 26 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs 
(SMEs Scoring) 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.9 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.6 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนิน
โครงการ (Process Evaluation)  

30.0 3.4 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 2.6 ปานกลาง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.3 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.10.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ถึงแม้ว่าเป้าประสงค์ของโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs 
(SMEs Scoring) คือการส่งเสริม SMEs ในกลุ่ม high growth/high impact ก็ตาม แต่ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการนี้ซึ่งก็คือองค์ความรู้ของการท าธุรกิจท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อยกระดับธุรกิจเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคัญและจ าเป็นกับกลุ่มดังกล่าว อาทิ มาตรฐานต่างๆท้ังมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการจัดการนั้น ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นประโยชน์กับ SMEs ในกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย 
ดังนั้น สสว. ควรหาทางขยายผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการโดยการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังกลุ่ม
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Start up ท่ีประสบความส าเร็จดีและก าลังอยู่ในขั้นที่ก าลังจะเติบโตออกสู่ตลาด
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือกลุ่ม SMEs ท่ีมี products ในลักษณะของ niche market รวมท้ังกลุ่ม 
Young smart SMEs ต่างๆ เป็นต้น 

2) ควรสนับสนุน SMEs ในกลุ่ม high growth/high impact ให้ประสบความส าเร็จ
มากยิ่งขึ้น โดยอาจน าคะแนนท่ีได้มาจัดกลุ่ม SMEs เป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามศักยภาพภาพและ
ความต้องการของกลุ่ม แล้วอบรมให้ความรู้เชิงลึก การ coaching การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดย
การศึกษาดูงาน หรือการสนับสนุนให้ท าตลาดส่งออกในประเทศเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ท้ังนี้ สสว. อาจ
พิจารณาให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด เช่น ให้ในอัตราก้าวหน้าตาม
ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

3) ควรมีการทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดข้อท่ี 4 คือ จ านวนผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน เนื่องจากไม่พบว่ามีการท ากิจกรรมใดเพื่อรองรับให้เกิดผลผลิตดังกล่าว 
นอกจากนี้ ควรมีการท าความชัดเจนด้วยว่า “ผู้ตรวจประเมิน” คืออะไร มีเงื่อนไขและข้อก าหนดอย่างไร ท า
หน้าท่ีอะไร มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างไรจึงต้องขึ้นทะเบียนกับ สสว. รวมทั้งการขึ้นแล้วได้ประโยชน์อะไร 
เป็นต้น (โดยหลักการแล้วการน าผู้ตรวจประเมินมาขึ้นทะเบียนต้องเป็นการท าภายใต้ระเบียบหรือข้อบังคับ
ตามท่ีมีกฎมายก าหนดไว้) ดังนั้น หากโครงการนี้ต้องการให้การจัดล าดับด้วยวิธี self assessment แล้ว  
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การตรวจประเมินก็อาจไม่จ าเป็น แต่ สสว. อาจสนับสนุนโดยการรวบรวมข้อมูลรายช่ือท่ีปรึกษาเชิงลึกใน 
แต่ละด้านท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่ม high growth/high impact แล้วเผยแพร่เพื่อให้ SMEs ดังกล่าวรับทราบและ
สามารถเข้าถึงได้โดยรวดเร็ว ท้ังนี้เพราะ SMEs อาจจ าเป็นต้องใช้บริการทันทีเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัญหาท่ีเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไข การน าท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญระดับสูงมาขึ้นทะเบียนอาจท าได้
ค่อนข้างยาก การรวบรวมรายช่ืออาจมีความเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ สสว. อาจสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย
บางส่วนให้กับ SMEs ท่ีต้องการใช้บริการจากท่ีปรึกษาตามรายช่ือท่ี สสว. สนับสนุนดังกล่าว 

4) ปัญหาท่ี SMEs กลุ่ม high growth/high impact ส่วนใหญ่ประสบท่ีส าคัญและมี
ผลกระทบค่อนข้างมากต่อการท าธุรกิจในขณะท่ีก าลังเติบโตก็คือกฎระเบียบจากภาครัฐท่ีท าให้ขาดความ
คล่องตัว หรืออาจไม่ได้รับทราบว่ามีระเบียบดังกล่าว และไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไร ต้องลองผิดลองถูก 
เสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย สสว. จึงควรพิจารณาหาทางปลดล็อกปัญหากฎระเบียบจากภาครัฐโดยอาจมีท่ี
ปรึกษาเชิงลึกเพื่อให้ค าแนะน าท่ีถูกต้องซึ่งไม่ใช่การหลบเล่ียงกฎหมาย แต่เป็นการท าให้ถูกกฎหมายใน
ระยะเวลาท่ีส้ันและรวดเร็ว ตรงตามสภาพปัญหา รวมท้ังอาจพิจารณาต้ังเป็นคณะท า งานร่วมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว  

6.11 โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) 

6.11.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front services SMEs) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจให้กับ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
SMEs ให้มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่วมสนับสนุนหรือให้บริการแก่ SMEs ผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการ 
SMEs และผู้ริเริ่มประกอบธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
สนับสนุน SMEs โดยแนวทางการด าเนินงานมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม front service กิจกรรมบริการ
ข้อมูลและองค์ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ ในส่วนของกิจกรรม front service จะมีการ
ด าเนินงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs 
โดยการลงนามความร่วมมือ การประชุมกับหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  หลังจากนั้นจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับ
ผู้ประกอบการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม SMEs การอบรม สัมมนาในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นและ SMEs ควร
ทราบ ประกอบด้วย ความรู้เบ้ืองต้นในการด าเนินธุรกิจ และความรู้เฉพาะทาง โดยด าเนินการท่ัวประเทศ ส่วน
กิจกรรมบริการข้อมูลและองค์ความรู้มีแนวทางการด าเนินงานคือการพัฒนาองค์ความรู้และรวบรวม                
องค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและท าหน้าท่ีส่งเสริม SMEs และจัดท าวีดีทัศน์ SMEs Case studies 15 
เรื่อง ส าหรับในส่วนของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ แนวทางการด าเนินงานคือสร้างความรู้                 
ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกิจกรรมของโครงการโดยผ่านส่ือต่างๆ ใช้งบประมาณ 3.0 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดือน 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 95 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

6.11.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ สังเกตได้จากผลลัพธ์ตัวช้ีวัดท้ังหมดท าได้ดีเท่ากับและมากกว่าเป้าหมาย รวมไปถึงผู้ท่ี
เข้าอบรมเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมอีกด้วย ท่ีส าคัญโครงการนี้ไม่ได้เกิดจากการด าเนินโครงการของ 
สสว. เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหน่วยงานพันธมิตรท่ียินดีเข้าร่วมการส่งเสริมจากการลงนามข้อตกลงและ
การระดมความคิดในการสนับสนุนการส่งเสริม ท าให้เห็นถึงการส่งเสริมแบบบูรณาการ อีกท้ังผลลัพธ์ยังเกิด
แบบยั่งยืน กล่าวคือผู้ประกอบการสามารถท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กิจการของตนเองได้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคตอีกด้วย แต่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องติดตามผลการอบรมว่าเกิดผล
กระทบในด้านใดแก่ผู้ประกอบการ จากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
และเป็นระดับดีมาก 

ตารางที่ 27 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.2 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.4 ดีมาก 

การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.2 ดีมาก 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.2 ดีมาก 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.11.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณการเดินทางไปจัดกิจกรรมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจจ าเป็นต้องพิจารณาในเรื่องเหตุผลและความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง 
คงไม่สามารถท่ีจะไปแก้ไขท่ีระเบียบได้เพราะเป็นเรื่องท่ีก าหนดมาใช้กับองค์กรท้ังหมด ท้ังนี้อาจแก้ไขโดยการ
จัดเตรียมแผนให้ชัดเจนและเหมาะสมแล้วด าเนินการตามแผนนั้น หรือถ้าไม่สามารถท่ีจะก าหนดรายละเอียด
ในแผนได้เพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องปฏิบัติหน้างานซึ่งก็คือการจัดรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนั้นก็จะต้องปรับงาน
ให้เขากับระเบียบท่ีก าหนด แต่ท้ังนี้ผู้ท างานจะต้องเรียนรู้ระเบียบต่างๆให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะโดย
หลักการแล้วระเบียบต่างๆมีไว้เพื่อให้ท างานมิใช่มีไว้เพื่อเป็นอุปสรรคต่อการท างาน ส่วนปัญหาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตขัดข้องนั้น ก็ต้องให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขโดยฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs จะต้องรีบประสานงาน 
เพราะปัญหาเชิงเทคนิคเป็นเรื่องท่ีสามารถแก้ไขได้ อาทิถ้าเกิดจากปัญหาหน่วยความจ าไม่เพียงพอก็อาจใช้วิธี
จัดหาหน่วยความจ าเพิ่มเติมเฉพาะช่วงท่ีจ าเป็นก็ได้ 
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2) เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการท่ีมีผลประเมินการด าเนินงานท่ีดี และเป็นงานท่ีมี
ความสอดคล้องกับประเด็นการส่งเสริมตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ ดังนั้น สสว. จึงควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการนี้ในเชิงลึกว่าเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง ไม่ควร
ประเมินเพียงแค่ความพึงพอใจ 

3) ในการพัฒนา Knowledge management (KM)  นั้น  เห็นว่ า  สสว .  ไม่ควร
ด าเนินการเองเนื่องจากจะเป็นภาระท่ีเกี่ยวกับก าลังบุคลากรในอนาคต ควรพิจารณาด าเนินโครงการนี้ให้
สมบูรณ์และมีผลการประเมินอย่างถ่องแท้เพื่อสามารถน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนางาน KM ส าหรับ SMEs 
ในอนาคตต่อไป หลังจากนั้นควรส่งมอบงานนี้ต่อให้กับหน่วยงานร่วมท่ีมีศักยภาพ โดยใช้ model ท่ี สสว. ได้
พัฒนาขึ้นมาจากโครงการนี้ให้เป็นต้นแบบในการด าเนินงาน ซึ่งในระยะแรก สสว. อาจจัดสรรงบประมาณ
รวมท้ังการส่งมอบระบบองค์ความรู้ให้กับหน่วยด าเนินการดังกล่าว ส่วน สสว. ควรไปด าเนินการในการสร้าง 
business model ในรูปแบบใหม่อื่นๆเพื่อน าร่องการส่งเสริม KM ส าหรับ SMEs ต่อไป 

4) ในการพัฒนาระบบ Knowledge management นั้น นอกจากการรวมรวมองค์
ความรู้แล้ว ส่ิงท่ีจะต้องท าต่อไปคือการจัดหมวดหมู่ KM และการเผยแพร่ KM ดังนั้น สสว. จึงควรน าบทเรียน
ต่างๆท่ีได้จดท าขึ้นมาในทุกรูปแบบ มาพัฒนาต่อโดยการจัดหมวดหมู่ต่างๆซึ่งควรเป็นหมวดหมู่โดยก าหนดขึ้น
ให้สอดคล้องหรือค านึงถึงความต้องการของ SMEs เป็นหลัก หลังจากนั้นควรน าเนื้อหาท่ีได้มาเผยแพร่ผ่านส่ือ
ต่างๆให้มีความหลากหลายและ SMEs สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะผ่านทางออนไลน์ 

5) ในการจัดอบรมควรก าหนดรูปแบบการอบรมเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม
การอบรมตลอดท้ังวัน และควรพิจารณาการฝึกอบรมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ผู้ประกอบการในวงกว้าง 

6.12 โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ 

6.12.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ  หรือ  SMEs National Awards ไ ด้
ด าเนินการมาแล้ว 7 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 ส าหรับโครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการ
ผลิต การค้าและบริการ ในปีงบประมาณ 2559 เป็นการด าเนินการครั้งท่ี 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา SMEs ท่ี
มีความสามารถในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีดี มีความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 
เพื่อให้เป็นแบบอย่างส าหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ โดยผลผลิตหลักท่ีส าคัญของโครงการ คือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ,000 ราย และมีผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่า 30 ราย ส่วนผลลัพธ์ ของโครงการมุ่งหวังให้มีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น
ได้รับความรู้เรื่องมาตรฐานในการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 และผู้ท่ีได้รับรางวัลได้รับความรู้จากการประกวด น ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 การด าเนินงานมีล าดับขั้นตอนดังนี้ (1) จัดท าแผนการด าเนินงานประกวด SMEs National 
Award (2) ก าหนดร่างหลักเกณฑ์การประกวด คุณสมบัติ ผู้สมัคร ขั้นตอนการพิจารณา  (3) แต่ง ต้ัง
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คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ และแต่งต้ังคณะท างานเพื่อท าหน้าท่ี
ด าเนินการ (4) รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (5) ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น (6) 
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจ
ประเมินและเยี่ยมชมสถานประกอบการ (7) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินและเย่ียมชมสถานประกอบการจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่การพิจรณาตัดสินรอบสุดท้ายเพื่อรับรางวัล (8) 
ตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการพิจารณาการตัดสินสุดยอดรางวัล SMEs แห่งชาติ เพื่อพิจาณาให้รางวัลแก่ 
SMEs ท่ี ผ่านเกณฑ์ ท่ีก าหนด  (9) จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ใช้งบประมาณด าเนินการโครงการ 5 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 
12 เดือน 

6.12.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าสมัคร 1,028 
ราย สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ที่ 1,000 ราย และผู้ท่ีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพียง 64 ราย และสุดท้ายแล้วมี
ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัล 36 ราย สูงกว่าเป็หมายท่ีก าหนดไว้ท่ี 30 ราย ประกอบด้วย ผู้ท่ีได้รับรางวัล 
SMEs แห่งชาติครั้งท่ี 8 จ านวน 7 กิจการ มีกิจการท่ีได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น จ านวน 20 กิจการ และมีกิจการ
ท่ีได้รับรางวัลมาตรฐาน SMES จ านวน 9 กิจการ รวมท้ังส้ิน 36 กิจการ ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี เป็นไป
ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามหากมุ่งไปท่ีผลลัพธ์เรื่องประโยชน์และการน าความรู้ไปใช้จากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก
และผู้ท่ีชนะการประกวดซึ่งตามรายงานการด าเนินงานโครงการระบุไว้ ท่ีร้อยละ 90 และ 88.3 ตามล าดับนั้น 
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ความรู้ด้านใด เนื่องจากในกระบวนการด าเนินการไม่ได้ระบุ
ถึงการสัมมนาหรือการอบรมแต่อย่างใด และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.9 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 

ตารางที่ 28 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการจัดโครงการ SMEs National Awards ภาค
การผลิต การค้าและบริการ 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.7 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 3.7 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.9 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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6.12.3 ข้อเสนอแนะ 

1) แม้ว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับภารกิจและบทบาทหน้าท่ีโดยตรงของ สสว. ตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นงานส าคัญท่ีสาธารณะได้รับรู้กันท่ัวไปแล้วว่าเป็นรางวัลของ สสว. ท่ีได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีการแจกรางวัลโดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ย่อมน าความภาคภูมิใจมาสู่ 
SMEs ผู้ได้รับรางวัล ดังนั้น สสว. จ าเป็นท่ีจะต้องมีการด าเนินงานโครงการนี้ต่อไปในลักษณะของงานประจ า โดย
อาจไม่จ าเป็นต้องท าเป็นโครงการ ก าหนดเป็นภารกิจท่ีมีรอบการท างานในแต่ละปีท่ีชัดเจน ควรมีการจัด
อัตราก าลังและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานทุกปี ตลอดจน การเตรียมบุคลากรระดับมืออาชีพ
ประจ า (ไม่ควรเป็นคณะท างานฯ) ก าหนดว่าภารกิจใด สสว. จะด าเนินการเองและภารกิจใดท่ีจะว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกด าเนินการ ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลให้มีความชัดเจน มีความยุติธรรม ไม่มีผลประโยชน์
ขัดแย้งกัน มีธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สมกับการเป็นรางวัลแห่งชาติท่ีผู้รับภาคภูมิใจ และเมื่อ
เป็นงานประจ าแล้ว ถ้าหากพิจารณาว่าการด าเนินการทุกปี มากเกินไป ก็อาจพิจาณาเป็นการให้รางวัลทุก 2 ปีก็ได้ 
เพื่อให้ SMEs ได้มีเวลาเพียงพอในการปรับปรุงกิจการเพื่อให้ได้รางวัลดังกล่าว  

2) หากประเมินจากปัญหาการด าเนินงานพบว่ามีสาเหตุ 4 ประการท่ีท าให้หลายกิจการ
ต้องตกเกณฑ์ประเมิน คือ เอกสารไม่ครบ ไม่ยินดีเปิดเผยข้อมูล จดทะเบียนนิติบุคลไม่ถึง 3 ปี และ ไม่ได้ จด
ทะเบียนเป็นบริษัท ปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถท่ีจะแก้ไขได้หากท าการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน มีการเผยแพร่
เกณฑ์การตัดสิน รวมท้ังการหาวิธีการประชาสัมพันธ์แบบ Two ways คือผู้ประกอบการสามารถสอบถามกลับมา
ได้ในกรณีมีข้อสงสัย หรืออาจใช้วิธีผ่อนผันให้ผู้ประกอบการน าส่ิงท่ีขาดตกบกพร่องมาเสนอหรือยื่นภายหลังก่อน
การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ผ่านเข้ารอบและมีโอกาสได้แสดงความสามารถของกิจการตนเองมากขึ้น  

3) ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ในการขอ SMEs Award 

4) การถอดบทเรียนผู้ประกอบการท่ีได้รับรางวัลเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ ของ
ผู้ประกอบการรายอื่น 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 

6) ในการปรับเกณฑ์การประเมินนั้น ควรปรับเพิ่มเกณฑ์ตามกรอบ TQA ด้วยการผนวก
เกณฑ์ด้านความยั่งยืนของกิจการ (Sustainability In divers) เข้าไปด้วย 

7) การวัดผลความรู้นั้น ควรมีการประเมินผลให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้ในด้านใดและอย่างไรจากการเข้าร่วมโครงการ และควรมีการติดตามผลในระยะยาวว่าสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด ปัญหาอุปสรรคคืออะไร มีแนวทางแก้ไขอย่างไรเป็นต้น 

8) ควรมีการยกระดับผู้ได้รางวัลหรือใกล้เคียงได้รางวัลให้สูงขึ้นไปอีก เช่นการจัดอบรม
หลักสูตรเชิงลึกเฉพาะด้าน หรือจัดส่งผู้เช่ียวชาญเพื่อเข้าท่ีจะเสนอแนะเป็นรายธุรกิจต่อไป 
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6.13 โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 

6.13.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

การจัดต้ังศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 
ด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีการจัดต้ังแล้ว จ านวน 11 ศูนย์ และพบว่ามีผู้ประกอบการมาใช้บริการ
ของศูนย์เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ สสว. จึงด าเนินโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบ
วงจร (SME One-stop Service Center: OSS) ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อจัดต้ังศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 21 ศูนย์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็ว ณ จุดเดียว 
ให้บริการค าปรึกษาเบื้องต้น และประสานงานส่งต่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่กระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ และเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ สสว. ใน
พื้นท่ีภูมิภาค โดยผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากโครงการประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
ทุกสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) โดยผลผลิตของโครงการคือมีศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ณ 
กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค 32 ศูนย์ มีผู้เข้ารับค าปรึกษาแนะน า และบริการส่งต่อภาครัฐ เพื่อการให้
ความช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่ม Startup/Regular/Turn around 12,500 ราย เกิดการพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรส่งเสริม SMEs 200 ราย และมีผลลัพธ์คือความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการจากศูนย์ร้อยละ 8 
งบประมาณโครงการ 40,475,000 บาท ใช้ด าเนินการไปจริงเท่ากับ 19,603,092 บาท เฉล่ียแล้วเป็นค่าใช้จ่าย
ต่อศูนย์เท่ากับ 612,59.7 บาท (รวม 32 ศูนย์) ระยะเวลาด าเนินการ 9 เดือน 

6.13.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการสามารถตอบสนองความต้องการและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาครัฐได้ดี เนื่องจากสามารถสร้างผลผลิตได้ใกล้เคียงกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ มีผู้เข้ารับบริการน้อยกว่าเป้าหมาย แต่มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ท่ี
มากกว่าเป้าหมาย อีกท้ังการด าเนินงานเปรียบเสมือนการส่งตัวแทนของหน่วยงานไปอยู่ในพื้นท่ี เพื่อให้การ
แก้ปัญหาและการให้ค าแนะน าสามารถท่ีจะเข้าถึงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความยั่งยืนในการด าเนินการ
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังใช้งบประมาณและระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม ขาดเพียงผลลัพธ์                 
ความพึงพอใจท่ีจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการและการวัดผลกระทบว่าสามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ใดตามมาหรือไม่ 
และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 
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ตารางที่ 29 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME 
One-stop Service Center: OSS) 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.4 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.0 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.7 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 2.9 ปานกลาง 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.4 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.13.3 ข้อเสนอแนะ 

1) สสว. ควรพิจารณาว่าในอดีต สสว. ได้เคยมีบทเรียนในการตั้งศูนย์ OSS ในลักษณะ
เดียวกันนี้กระจายอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆมาก่อนแล้ว และต้องยุติการด าเนินการลงไปในท่ีสุดอันเนื่องมาจาก
เหตุผลท่ีส าคัญ 2 ประการคือ (1) กรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าการให้บริการค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs 
นั้น ไม่ใช่หน้าท่ีของ สสว. (หน้าท่ีหลักของ สสว. คือการจัดท าแผนและโครงการส่งเสริม SMEs แล้วมอบหมาย
ให้หน่วยงานปฏิบัติไปด าเนินการโดย สสว. อุดหนุนงบประมาณจากกองทุนฯให้ตามความจ าเป็น ท าการ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ รวมท้ังการท าหน้าท่ีสนับสนุนในด้านปัจจัย
แวดล้อม เช่นข้อมูล SMEs รายงานสถานการณ์ หรือการให้ค าแนะน าในด้านกฎหมายและมาตรการด้าน
การเงิน การคลัง เป็นต้น) (2) บริการของศูนย์ฯไม่ได้มีผลงานในการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม SMEs ท่ี
เข้ามารับบริการมีจ านวนน้อยมาก ท าให้บริการของศูนย์เงียบเหงา คล้ายกับการปิดส านักงาน เสียงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายโดยได้ผลไม่คุ้มค่า รวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกหลายประการท่ีถือได้ว่าเป็นบทเรียนส าคัญท่ี สสว. ควรน ามา
ศึกษาและเตรียมหาทางแก้ไข ถ้าหาก สสว. มีความต้องการท่ีจะกลับมาเปิดให้บริการในลักษณะของศูนย์ OSS 
แบบเดียวกันนี้อีก มิฉะนั้น การด าเนินงานก็จะเกิดความล้มเหลวซ้ าเดิม โครงการไม่ยั่ งยืน ไม่ประสบ
ความส าเร็จและต้องปิดตัวลงและท่ีส าคัญคือกระทบต่อภาพลักษณ์ของ สสว. และจะต้องมาตามแก้ไขปัญหา
ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นตามมาอีกมาก 

2) ในการคัดเลือกพื้นท่ีและสถานท่ีปฏิบัติงานนั้น ในบางกรณีอาจมีข้อจ ากัดท่ีไม่
สามารถเลือกหาได้ตามท่ีต้องการ เนื่องจากปัจจัยและข้อจ ากัดหลายๆประการ ซึ่งจะมีผลต่อจ านวนผู้ท่ีจะเข้า
มาขอรับบริการ รวมท้ังการจัดหาบุคลากรท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีประจ าศูนย์เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาท่ีจะต้องมี
ความพร้อมท้ังความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจปัญหาท้ังในด้านของ SMEs และต้องมีข้อมูลมากเพียงพอว่ามี
หน่วยงานภาครัฐต่างๆหน่วยงานใดบ้างท่ีให้บริการกับ SMEs ให้บริการในเรื่องใด เพื่อท่ีว่าสามารถท่ีจะ 
matching และแนะน าในเบื้องต้นได้ว่าควรจะส่ง SMEs ท่ีมาขอรับค าปรึกษาดังกล่าว ไปท่ีหน่วยงานใด ควร
เป็นบุคลากรท่ีมี service mind ส่ิงต่างๆเหล่านี้หน่วยด าเนินการโครงการ OSS คือฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
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ควรจะต้องมีการติดตาม ประเมิน และท าหน้าท่ีสนับสนุน โดยแท้จริงแล้ว งาน backup เหล่านี้ถือว่ามี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่างาน front service แต่อย่างใด การปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ OSS ด าเนินการไปโดย
ขาดการสนับสนุนท่ีเพียงพออาจน าไปสู่ความล้มเหลวของการด าเนินโครงการในอนาคตได้ 

3) ควรมีการพิจารณาถึงผลส าเร็จของจ านวนผู้เข้ารับบริการให้ค าปรึกษาท่ีมีจ านวน
น้อยกว่าเป้าหมายเป็นเพราะเหตุใด เป็นปัญหาด้าน SMEs ท่ีไม่เข้ามารับบริการหรือเป็นปัญหาด้านการ
ให้บริการของศูนย์ ถ้าเป็นปัญหาท่ีมาจากด้านบริการของศูนย์ก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที ถ้า
ปล่อยละเลยไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สสว. ท้ังการขาดความเช่ือมมั่นและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
แต่ถ้าเป็นปัญหาด้าน SMEs เช่น อาจจะไม่ทราบว่ามีศูนย์ฯ ดังกล่าว สสว. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี
นั้นๆเป็นการเฉพาะ ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยศูนย์ฯ ตามจุดต่างๆเอง เพื่อเป็นการเข้าถึงและท าให้
ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นท่ีรับทราบถึงตัวตนและบทบาทของศูนย์ฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการท างานเชิงรุก เช่น
การเข้าร่วมเวทีสัมมนา เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ (ท้ังจัดเองและจัด
ร่วม) ในพื้นท่ี เป็นต้น สสว. ควรตระหนักอย่างยิ่งว่าการท่ีมีผู้เข้ามาขอรับบริการในจ านวนน้อยนี้ น่าท่ีจะเป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงโอกาสความยั่งยืนของศูนย์ฯในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย จึงต้องรีบหาทางแก้ไขโดยเร็ว 

4) สสว. ควรใช้บทบาทการท างานของศูนย์ฯ ให้เป็นตัวแทนของ สสว.ในการด าเนิน
โครงการต่างๆของ สสว. ในระดับพื้นท่ี เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของศูนย์ฯ และลดค่าใช้จ่ายเดินทางหาก
ส่วนกลางต้องลงสู่พื้นท่ีต่างจังหวัด 

5) เนื่องจากเฉล่ียแล้วแต่ละศูนย์จะใช้งบประมาณท่ีราว 7 แสนบาท ดังนั้นในการต้ัง
งบประมาณครั้งต่อไปอาจประมาณค่าใช้จ่ายโดยใช้จ านวน 7 แสนบาท คูณกับจ านวนหน่วยที่ต้องการจะจัดต้ัง
เพื่อการก าหนดวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการดังกล่าว 

6) ควรเพิ่มอีก 2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์เพื่อให้การเก็บข้อมูลครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น คือ
จ านวนผู้ประกอบการรับรู้ถึงตัวตนและบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือว่ามีมากน้อยประการใด ซึ่งจะเป็นตัวช่วยชี้
ว่าศูนย์ช่วยเหลือสามารถเข้าถึงความต้องการและปัญหาได้ดีหรือไม่ อีกประการหนึ่งคือควรเพิ่มว่าผู้ท่ีได้รับ
ข้อมูลสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการเปล่ียนแปลงกิจการของตนเองได้หรือไม่ 

7) ควรศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับ OSS 
แต่ด าเนินการในรูปแบบของศูนย์ในระบบออนไลน์ ในลักษณะของการจัดต้ังศูนย์บริการกลางท่ีผู้ประกอบการ 
SMEs จากทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงบริการผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรึกษาโดยตรงกับท่ีปรึกษาของศูนย์ในส่วนกลาง โดยภายใต้ระบบนี้ควรมีการ
จัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ คอยให้ค าปรึกษา รวมทั้งการจัดท าระบบข้อมูลและส่ือต่างๆ ท่ี
จะช่วยให้การปรึกษาแนะน าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรเช่ือมต่อระบบกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้งในลักษณะออนไลน์ เพื่อให้การแก้ไขหรือการส่งต่อสามารถเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทาง
นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประหยัดงบประมาณ สามารถหาผู้เช่ียวชาญมาประจ าศูนย์ สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6.14  งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6.14.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

สสว. เป็นหน่วยงานตัวแทนของประเทศไทย (Focal Point) ด้านการส่งเสริม SMEs 
และการด าเนินงานตามพันธกรณีท่ีรัฐบาลไทยมีข้อผูกพันระหว่างประเทศในด้านการส่งเสริม SMEs กับ
ประเทศต่างๆ ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ าทุกปี วัตถุประสงค์ของงานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมี 4 ประการคือ (1) เพื่อก าหนดท่าที แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของประเทศและธุรกิจไทย ในเวทีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของ SMEs อย่างเป็นระบบโดยอยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน (2) เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อแก่การพัฒนาโครงการความร่วมมือต่างๆ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก และ
ประเทศเครือข่ายต่างๆ ทุกภูมิภาคของโลก (3) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีเป็นประโยชน์ 
ในด้านการลดปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการยกระดับการด าเนินงาน อีกท้ังการเข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก ท่ีมีต่อ SMEs กับกลุ่มประเทศสมาชิกพหุภาคี และผลักดันให้เกิดมาตรการช่วยเหลือ โดยผู้ท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จากผลการด าเนินงานนี้คือผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม SMEs ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานคือมีการด าเนินการเป็นผู้แทนไทยในเวทีการ
ประชุมระหว่างประเทศและเวทีหารือเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ระดับพหุภาคีท้ังใน
กรอบการเจรจาหลัก และกรอบการเจรจาร่วมกับรัฐบาลไทย และมีการให้บริการข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้วย
การส่งเสริม SMEs และสถานการณ์ SMEs ไทยและต่างประเทศ ส่วนผลลัพธ์การด าเนินงานคือองค์ความรู้หรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs 
ภายใต้แผนปฏิบัติการและ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพการประกอบการ และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ท้ังตลาดภายในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 

6.14.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ท้ังในการด าเนินงานท่ีใช้เวลาได้ตามแผนและงบประมาณตามท่ีได้ก าหนดไว้ รวมไปถึงตัวเลข
ผลลัพธ์ท่ีก าหนดสามารถท าได้ดีกว่าเป้าหมายในทุกๆด้าน อีกท้ังยังสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาวได้
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ด้วยหากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถน าความรู้และข้อมูลไปใช้ และจากการประเมินโดย 
CIPP ได้คะแนนรวม 3.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี  

ตารางที่ 30 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.9 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 3.7 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.7 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของ
โครงการ (Product Evaluation)  

30.0 3.8 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.8 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

6.14.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรน าผลการเข้าร่วมประชุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ประกอบการ มา
จัดท าเป็นบทความเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

2) ควรจะก าหนดให้มีกิจกรรมด้านการศึกษาข้อมูลท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องส าหรับ
การเข้าร่วมประชุมในแต่ละเวที เพื่อส าหรับเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมในแต่ละครั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ SMEs ของประเทศไทย 

3) ควรก าหนดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าบทความท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีประชุมเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ SMEs ทราบ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs 

4) จัดสัมมนาในประเด็นส าคัญๆ จากการประชุมท่ีมีผลกระทบท้ังด้านบวกและด้าน
ลบต่อ SMEs ไทยสูง เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก และระดมความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ    การ
ด าเนินการของ สสว. และรัฐบาล และผู้ประกอบการ SMEs 

 
6.15 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6.15.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs โดยผ่านทางการด าเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ และ
เช่ือมโยงธุรกิจกับต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานนี้ คือ
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ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ครอบคลุมท่ัวประเทศ
และต่างประเทศ ท้ังนี้ผลผลิตท่ีส าคัญของงานคือ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ 
SMEs และผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย และมีผลลัพธ์คือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายคาดการณ์ว่าจะเกิดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ส าหรับแนวทางการด าเนินงานมี
กิจกรรม 2 ส่วนคู่ขนานกันไปคือจัดกิจกรรม Network creation เครือข่ายความร่วมมือในสาขาเป้าหมายท่ี
เป็น Mutual interest เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้าง cross border cluster และส่วนท่ี 2 เป็นการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ใช้งบประมาณด าเนินการ 5,000,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน 

6.15.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานประสบผลส าเร็จในด้านการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และการเจรจาทางการค้าระหว่างวิสาหกิจไทยกับต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ สังเกตได้จากผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีมากกว่าเป้าหมายในทุกๆตัวช้ีวัด อีกท้ังยังสามารถสร้าง
มูลค่าทางธุรกิจได้ถึง 836 ล้านบาท จากเป้าหมาย 150 ล้านบาท และสามารถด าเนินการได้ในงบประมาณ
และเวลาท่ีก าหนด อย่างไรก็ตามควรติดตามผลต่อไปในอนาคตว่า มูลค่าทางธุรกิจท่ีคาดการณ์ไว้นั้นสามารถ
ท าให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และมีมากน้อยเพียงใด และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.0 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี  

ตารางที่ 31 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.3 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 4.0 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.7 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.0 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.15.3 ข้อเสนอแนะ 

1) จากการสร้างมูลค่าทางธุรกิจท่ีสูงกว่าเป้าหมายนั้นนับว่าเป็นเรื่องท่ีดี ดังนั้นยิ่งมี
ปริมาณผลลัพธ์ท่ีดีมากขึ้นเท่าใดยิ่งส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมมากเท่านั้น ในครั้งต่อๆ  ไปท่ีมีการ
ด าเนินงาน ควรต้ังเป้าหมายให้ดีกว่าผลท่ีได้จากครั้งท่ีผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 10-20 เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ผลักดันการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปีนี้ผลลัพธ์มูลค่าทางธุรกิจอยู่ท่ี 836 ในปีต่อไปเป้าหมายควร
อยู่ท่ี 919-1,000 ล้านบาท เป็นต้น รวมไปถึงจ านวนคนท่ีเข้าร่วมงานเช่นกัน ควรต้ังเป้าให้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป 
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เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเครือข่ายท้ังผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีแข็งแกร่งมากขึ้นต่อไป 

2) สสว. ควรเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นการประชุม หารือและแลกเปล่ียนความรู้
ระหว่างประเทศด้าน SMEs เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ SMEs ในระดับนานาชาติ และน ามา
เผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ SMEs ส าหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายด้าน
การค้าหรือการท า Business Matching นั้น สสว. ควรมอบให้เป็นภารกิจหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 

3) ควรน าผลการเข้าร่วมประชุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ประกอบการ มา
จัดท าเป็นบทความเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 
6.16 งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies 

Working Group : ASEAN SMEWG) 

6.16.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

เนื่องด้วย สสว. เป็นผู้แทนไทยในเวทีการประชุมด้าน SMEs ระหว่างประเทศ รวมถึง
การประชุมคณะท างานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME Agencies Working 
Group : ASEAN SMEWG) ซึ่งเป็นเวทีกลางท่ีจะมีส่วนช่วยในการประสานความร่วมมือในทุกๆ ฝ่ายในอาเซียน
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นท่ีมาของงานด าเนินกิจกรรมภายใต้
ก รอบคณะท า ง านอา เซี ยน ด้ าน  SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) 
วัตถุประสงค์ของงานฯ เพื่อด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการใช้ประโยชน์จาก
อาเซียน และเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของ SMEs ไทยในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (SMEs regional 
Hub) ในสาขาศักยภาพ ผลผลิตท่ีส าคัญของงานคือมีกิจกรรมตามกรอบ ASEAN Strategic Action plan for 
SME Development 2 เรื่อง เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ 2 เครือข่าย ท่ีเช่ือมโยงกับเครือข่ายของ
ไทย และมีผู้ประกอบการได้รับบริการด้านการด าเนินธุรกิจในอาเซียน 1,000 ราย ส่วนผลลัพธ์คือมีหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม 30 หน่วยงาน ส าหรับการด าเนินงานสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นเรื่องของการด าเนินงานตามกรอบ ASEAN Strategic Action plan for SME 
development ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยและอาเซียน ส่วนท่ี 2 เป็นเรื่องของการเช่ือมโยง
เครือข่ายผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน มีกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการคือการบ ารุงรักษาเว็บไซต์
และการเช่ือมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน การพัฒนาข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล และใน
ส่วนท่ี 3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานอาเซียนและกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยมีงบประมาณ
ด าเนินการ 5,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดือน 

6.16.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานส าเร็จและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี  
ท้ังตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ รวมไปถึงการด าเนินงานท่ีเสร็จภายในระยะเวลา
และงบประมาณท่ีก าหนด แต่ควรติดตามประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม จากผลลัพธ์ท่ีด าเนินการได้  
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40 หน่วยงาน และการศึกษาผลกระทบของ SMEs ไทย จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
จากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดีมาก  

ตารางที่ 32 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียน
ด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.2 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.0 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ (Process 
Evaluation)  

30.0 4.0 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 4.1 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.1 ดีมาก 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.16.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรน าผลการเข้าร่วมประชุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ประกอบการ มา
จัดท าเป็นบทความเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

2) ควรเพิ่มการประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใน สสว. ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs เพื่อให้งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างาน
อาเซี ยนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) เกิ ดการประสานและ 
integrate เข้ากับการด าเนินงานของโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3) ควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของงานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างาน
อาเซียนด้าน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWG) ให้มีความเฉพาะเจาะจง
ให้มากขึ้น และก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 

6.17 งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.17.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงต่อ
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเครือข่าย บริหารจัดการงานด้านระบบสารสนเทศให้สามารถด าเนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและคุณภาพ และเพื่อปรับเปล่ียนครุภัณฑ์เทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยผลผลิตของงาน ประกอบด้วย การมีแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสาร ประจ าปี 2559 การมีรายงานการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 2560 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก  
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 107 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

12 ฉบับ และมีระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวดเร็วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานประกอบด้วย บุคลากร สสว. มีความพึงพอใจในการให้บริการบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
ต่อพ่วงร้อยละ 85 และมีความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ส าหรับแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดท าแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปี 2559 การส ารวจ
ตรวจสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงส านักงานฯ บ ารุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงส านักงานฯท่ีเกิดปัญหา จัดท ารายงานบ ารุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
ต่อพ่วงส านักงานฯ และด าเนินการปรับเปล่ียนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วใน
การท างาน ใช้งบประมาณ 9,326,400 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

6.17.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานฯ ประสบความส าเร็จในเชิงของการแก้ปัญหาและ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยในด้านผลผลิตพบว่ารายงานการซ่อมบ ารุงรักษาระบบและ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงนั้น สามารถจัดท ารายงานการซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง จ านวน 8 ฉบับ ต่ ากว่าเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้จ านวน 12 ฉบับ และด้านระบบสารสนเทศเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นั้น ปรากฏว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานเท่ากับ
ร้อยละ 81 ผลลัพธ์ในด้านความพึงพอใจในการให้บริการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงนั้น 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 100 และผลลัพธ์ในด้านความมีเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานนั้น ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจร้อยละ 81 และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม  
3.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 

ตารางที่ 33 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.0 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.1 ดีมาก 

การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.9 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.2 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.7 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.17.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การน าค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานมาใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบอาจท าได้ในระดับหนึ่ง ท้ังนี้เพราะอาจมีปัญหาในการตีค่ามาเป็นเชิงปริมาณได้ยากและมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละคน ดังนั้นจึงอาจหาตัวช้ีวัดเพิ่มเติม เช่น อาจวัดจากจ านวนปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อ user จ านวน
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล  หน้าที่ 108 
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ต่อการแก้ไขปัญหาของระบบในแต่ละครั้ง หรืออาจวัดจากต้นทุนในการจัดการระบบ 
ท่ีสามารถลดลงได้ เป็นต้น นอกจากนี้ การวัดควรด าเนินการโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย 

2) ควรท าการติดตามและประเมินผลต่ออีกระยะหนึ่ง เช่น อย่างน้อย 6 เดือนว่า
ภายในระยะเวลาการใช้งานกับโปรแกรมใหม่ดังกล่าวมีการร้องเรียน (Complain) หรือข้อผิดพลาด (Error) 
จากระบบและคอมพิวเตอร์หรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยันแน่นอนว่าบุคลากรมีความพอใจในการด าเนินงานจริง 

3) ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ ใ ช้สนับสนุนการปฏิบั ติ งานในรูปแบบ  
Smart Office 

6.18 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

6.18.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและความต้องการของพนักงานและ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการท างานและรองรับภารกิจของ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต ผลผลิตท่ีส าคัญของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คือมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 จ านวน 1 แผน, แผนปฏิบัติ
การด้านบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2559 จ านวน 1 แผน แผนพัฒนารายบุคคลประจ าปี 2559 จ านวน 1 แผน 
พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถในการท างาน 200 รายและมีการสนับสนุนทุนการศึกษา   
2 ทุน ส่วนผลลัพธ์การด าเนินงานคือพนักงานได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีหน่วยงานจัดการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 80 แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วยการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคลปี 2558 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2559 การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลประจ าปี 2559 การพัฒนาพนักงานให้ได้รับความรู้และความสามารถในการท างาน และ 
การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีงบประมาณ 5,640,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 

6.18.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จ
ในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 เป็นไปตามเป้าหมาย แต่แล้วเสร็จล่าช้า สามารถ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ า ปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ล่าช้ากว่าแผน และ
ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลประจ า ปี 2559 เนื่องจากต้องรอให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 และไม่สามารถจ้างท่ีปรึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
ส้ินปีงบประมาณ 2559 ส าหรับในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานของพนักงานได้รับการ
พัฒนาความรู้และความสามารถในการท างาน เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรโดยนับผู้เข้าร่วมทุกครั้ง จ านวน 
204 ราย เกินกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ 200 ราย แต่ยังไม่มีการสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งตามแผนก าหนดไว้ 
และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดี 
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ตารางที่ 34 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.5 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 3.6 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.2 ดี 

รวม (คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.6 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.18.3 ข้อเสนอแนะ 

1) พัฒนา Core Competency ของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

2) ควรเสริมทักษะการท างานภายในองค์กร (Skill based management) โดยการ
เชิญผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานต่างๆ มาแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล วิธีการท างานท่ีถูกต้อง จากนั้นจึงจัดท าเป็น
หลักสูตรขององค์กรขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีข้อดี คือ ลดงบประมาณการอบรม พนักงานท่ีเข้ามาใหม่มีวิธีการ
ท างานและหลักการท างานท่ีชัดเจน และพนักงานทุกๆคนท างานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การสับสนและการส่ือสารท่ีผิดพลาด 

3) สร้างโอกาสความเข้าใจการท างานในลักษณะ Multi skilled จะช่วยท าให้การ
โยกย้ายคนสามารถท าได้ง่ายข้ึน 

6.19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

6.19.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ เป็น
โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์ สสว. ผ่านการน าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ
ตามนโยบายของภาครัฐ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม SMEs ตาม
นโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีบทบาท ภารกิจในการส่งเสริม SMEs และเพื่อเผยแพร่นโยบายรัฐบาล 
รวมท้ังบทบาทภารกิจ กิจกรรมและภาพลักษณ์ของ สสว. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs 
ผลผลิตท่ีส าคัญคือ มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 5 ครั้ง มีการส่ือสารเผยแพร่
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรม และภาพลักษณ์ของ สสว. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 50 ครั้ง 
และมีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 1 เรื่อง ส าหรับผลลัพธ์คือ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 5 หน่วยงาน และ
กลุ่มเป้าหมายรับรู้นโยบายรัฐบาล รวมท้ังบทบาทภารกิจของ สสว. ในการเป็นหน่วยงานส่งเสริม SMEs ของ
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ประเทศร้อยละ 80 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานประกอบด้วยจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม และสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลรวมท้ัง
บทบาทและภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs ของประเทศและ
ข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ จัดท าและเผยแพร่นโยบายรัฐบาลรวมท้ังบทบาทภารกิจและกิจกรรมและ
ภาพลักษณ์ของ สสว. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ส่ือออนไลน์และ Social media เผยแพร่บทบาท ภารกิจ กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของ สสว. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 
รวมถึงข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจจ านวนไม่น้อยกว่า  
50 ครั้ง และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีซึ่งงานในส่วนนี้เป็นภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยมีงบประมาณด าเนินการ 10,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 

6.19.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี โดยได้ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีมากกว่าเป้าหมาย ดังนี้ การจัดกิจกรรมร่วมกับภาค
อื่นๆ 7 ครั้ง จากเป้าหมาย 5 ครั้ง การเผยแพร่บทบาทผ่านส่ือต่างๆ 173 ครั้งจากเป้าหมาย 50 ครั้ง             
การเผยแพร่รายงานประจ าปี 1,000 เล่ม สามารถท าได้ท่ี 1,040 เล่ม หน่วยงานท่ีร่วมมือสร้างเครือข่าย 12 
หน่วยงาน จากเป้าหมาย 5 เครือข่าย และจากการประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 3.9 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5 และเป็นระดับดี 

ตารางที่ 35 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติโครงการตาม
ภารกิจและนโยบายของรัฐ 

หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนน
ประเมิน* 

ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 3.6 ดี 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.0 ดี 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation)  

30.0 4.0 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 
(Product Evaluation)  

30.0 3.8 ดี 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 3.9 ดี 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.19.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรจัดท าแผนการส่ือสารและประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและผลงาน สสว . ใน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา SME เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมด้านการส่ือสารและประชาสัมพันธ์
นโยบายรัฐบาลและผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของรัฐบาล สสว. และเครือข่ายต่างๆ อย่างเป็น
ระบบและมีทิศทางการด าเนินการท่ีชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ สสว. 
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2) ควรส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของรัฐบาล เพื่อน ามาปรับปรุงนโยบายด้านการส่งเสริม SMEs ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3) ควรส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ต่อภาพลักษณ์ของ สสว. เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ของ สสว. 

6.20 งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร สสว. 

6.20.1 สรุปสาระส าคัญของโครงการ 

ตามแนวปฏิบัติท่ีผ่านมา สสว. ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกๆปี และ
เนื่องจากรัฐบาลในปัจจุบันมีนโยบายให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นวาระแห่งชาติ 
รวมท้ังก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนประเด็นต่างๆของ
แผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ สสว. ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ต่อไป จึงจ าเป็นต้องทบทวนจัดท าแผน            
กลยุทธ์ของส านักงานระยะส้ัน/ระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ และปัจจัยแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไป อันจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบริหารส านักงาน เป็นไปอย่างมีทิศทาง เพื่อให้การด าเนินการ
วางแผนและประสานการด าเนินงานของหน่วยงานในส านักงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ความรู้
ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร ผลผลิตท่ีส าคัญของงานคือมี
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปี 2560-2564 และมีแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2560 ส่วนผลลัพธ์คือมีผู้บริหารน าแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรไปใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานส านักงานร้อยละ 85 โดยมีงบประมาณด าเนินการ 
1,000,000 บาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 12 เดือน 

6.20.2 สรุปผลการวิเคราะห ์

สรุปโดยภาพรวม การด าเนินงานสามารถท่ีจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยค านึงถึง
ผลลัพธ์ท่ีได้คือแผนท่ีเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย ท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ใน
การด าเนินงานเป็นอย่างดี แต่ยังขาดปัจจัยช้ีวัดในการเผยแพร่ให้ทุกๆคนในองค์กรได้ทราบโดยท่ัวถึงกัน ซึ่ง
นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การส่งเสริมถูกด าเนินการภายในองค์กรในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวัด
ผลลัพธ์ในระยะยาว ว่าทุกๆ คนภายในองค์กรสามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่ และจากการ
ประเมินโดย CIPP ได้คะแนนรวม 4.1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 และเป็นระดับดีมาก 
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ตารางที่ 36 คะแนนผลประเมินตาม CIPP model งานสนับสนุนการวางแผนองค์กร 
หัวข้อประเมิน (CIPP model) น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
คะแนน

ประเมิน* 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินเชิงบริบท (Context Evaluation)  20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input Evaluation) 20.0 4.1 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการบริหารจัดการและการด าเนิน
โครงการ (Process Evaluation)  

30.0 3.7 ดี 

ผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/ผลลพัธ์
ของโครงการ (Product Evaluation)  

30.0 4.4 ดีมาก 

รวม (ถ่วงน้ าหนัก) 100.0 4.1 ดีมาก 
หมายเหตุ * คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

6.20.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การทบทวนแผนในคราวต่อไป ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์องค์กรปี 2560-2564 
และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี โดยค านึงถึงข้อแนะน าของเอกสารรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมบัญชีกลาง ท่ีเสนอแนะให้ สสว. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง รวมท้ังการน าเรื่องของการศึกษาปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับใส่ไว้ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการปฏิบัติและน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน 

2) ควรเน้นการสร้างความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงเพื่อการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาปัจจัยเอื้อท่ีใช้ระบบดิจิตอล 

3) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องส าคัญท่ีทุกๆฝ่ายควรทราบและจ าเป็นท่ีจะต้อง
ด าเนินการตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การพัฒนาสามารถส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายในอนาคต จึง ควร 
ปรับปรุงเป้าหมายร้อยละผู้รับทราบ เป็นร้อยละ 100 เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจตรงกันและสามารถ
ด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีรับทราบถึงแผนนั้นไม่ควรท่ีจะระบุเพียงแต่ผู้บริหาร
แต่เพียงกลุ่มเดียว ควรท่ีจะกระจายการช้ีแจงแผนไปสู่พนักงานในทุกฝ่ายและทุกระดับช้ัน เนื่องจากพนักงาน
ทุกคนถือว่าเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงาน หากไม่ทราบจุดประสงค์ท่ีชัดเจน จะมีโอกาสให้ไม่เข้าใจและเกิด
การท างานอย่างไม่มีเป้าหมายได้ อีกท้ังช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องกับจุดประสงค์มากยิ่งขึ้น 



ฝายติดตามและประเมินผล

สาํนกังานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เลขที� 21 อาคารทีเอสที ชั�น G , 17 , 18 และ 23 ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวงจอมพล เขตจต ุจกัร กร ุงเทพมหานคร 10900

โทรศพัท  0-2298-3116, 0-2298-3159 โทรสาร 0-2298-3122

เว็บไซต www.sme.go.th
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