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การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณบูรณาการ ปี 2562 

เป็นการติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการส่งเสริม SME (On-going Monitoring and Evaluation) 
ภายใต้งบประมาณบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล ปี 2652 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ มีแนวโน้มที่จะบรรลุผลลัพธ์
หรือองค์ประกอบต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยเป็นไปตามระดับคุณภาพ ระยะเวลา ภายใต้กรอบงบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้หรือไม ่ตลอดจนการรับทราบ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป   

โดยในการประเมินผล ที่ปรึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินผล 
 
ส่วนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบแผน 

การประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดจากแผน/นโยบายระดับประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เชื่อมไปสู่แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2560 -2564 
รวมทั้งกรอบงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2561-2562 จนถึงในระดับโครงการ โดย
ประเด็นการพิจารณา อาทิ มีแผนงาน/โครงการที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือไม่ หรือมีการเกิด 

รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการภายใต้แผนบูรณาการ

ส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ป ี2562 
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 (2) 
 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

Missing Link ที่ไม่มีแผนงาน/โครงการรองรับในบางกลยุทธ์ ซึ่งส่งผลให้กลยุทธ์ดังกล่าวไม่มีการขับเคลื่อน
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการก าหนดตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ กิจกรรมแผนงานโครงการหรือ
การด าเนินการที่แท้จริง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายและแผนหรือไม่ การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงจนถึง
ระดับโครงการ/ผลผลิต (KPIs Alignment) รวมทั้งความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ (Budget 
Allocation) การท างานในรูปแบบบูรณาการที่จะสนับสนุนเป้าหมายของประเทศ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 การติดตามประเมินผลแผนและโครงการ 

การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการฯ ปี 2562 (On-Going 
Monitoring and Evaluation) ที่ปรึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผลโครงการตามแบบจ าลองซิป 
(CIPP Model) และวัดความส าเร็จตาม Results Chain หรือพิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลที่ได้รับ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามทฤษฎีเชิงระบบ ( Systematic Approach) 
โดยการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการฯ ปี 2562 (On-Going 
Monitoring and Evaluation) จะเป็นการประเมินผลโครงการในขณะที่มีการด าเนินโครงการ หลังจากที่
มีการด าเนินการไประยะหนึ่ง การประเมินผลแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การประเมินความก้าวหน้า 
(Formative Evaluation) โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินคือเพ่ือให้ทราบว่าแผนงานโครงการมีความก้าวหน้า 
ความน่าจะเป็นที่ท าให้โครงการบรรลุหรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพียงใด มีแนวโน้มที่
จะบรรลุผลลัพธ์หรือองค์ประกอบต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยเป็นไปตามระดับคุณภาพ ระยะเวลา  
ภายใต้กรอบงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเกิดปัจจัยเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าหรือ
ความส าเร็จของแผนงานโครงการหรือไม่ เพ่ือให้ความเห็นในการพัฒนา 

โดยการติดตามประเมินผลที่ปรึกษาจะมีการศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  เช่น เอกสาร 
รายงานต่างๆ ผลการติดตามประเมินของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มีการลงพ้ืนที่ไปยังหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด ในการติดตามประเมินผลเพื่อส ารวจและจัดเก็บข้อมูล ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่
ในการสัมภาษณ์โครงการภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2562 จ านวน 45 โครงการหลัก/ 69 โครงการย่อย  
ซ่ึงหลังจากการส ารวจจัดเก็บข้อมูลแล้ว ที่ปรึกษาน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผล โดยสามารถสรุปผล
การประเมิน ได้ดังนี้ 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
                      งานประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ปี 2562 

 
 

 

 (3) 
 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 ผลการติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการส่งเสริม SME 
(On-going Monitoring and Evaluation) ภายใต้งบประมาณบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล ปี 2562 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) รายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่กับผู้ประกอบการ 
ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ (Smart SME) พัฒนา SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มี
ศักยภาพภาพและผลิตภาพ โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ธุรกิจ การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตลอดจนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ ยกระดับ SME กลุ่มที่มีศักยภาพ (Strong) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการสู่ระดับสากล การสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SME และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ SME และเศรษฐกิจชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยแผนบูรณาการฯ ก าหนด
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่จะให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชนมี
ความรู้และทักษะ ในการประกอบธุรกิจสามารถสร้างสรรค์และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสากล โดยก าหนดเป้าหมายของแผนบูรณาการฯ ไว้ ในการผลักดันให้ SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 70 ,000 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานร่วมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน 1 กองทุน ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรวม 
3,328,368,900 บาท มีโครงการหลักท้ังหมด 45 โครงการหลัก หรือโครงการย่อย 69 โครงการ โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการใน 5 แนวทางประกอบด้วย  

1. สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)   
2. ส่งเสริมให้ SME กลุ่มท่ัวไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือ 

SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)  
3. ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

ได้มากข้ึน 
4. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ  
5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

จากการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการปี 2562 มีผลคะแนนในภาพรวม ในระดับปานกลาง
ที่ระดับคะแนน 3.1498 โดยมีผลคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 คะแนนการประเมินติดตามโครงการ 

ปี 2562 

องค์ประกอบ 
การประเมินผล 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบทโครงการ 
(Context) 

0.20 4.9854 ดีมาก 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

0.10 4.2524 ด ี

ด้านกระบวนการ 
(Process) 

0.30 3.4159 ปานกลาง 

ด้านผลิตผล 
(Product) 

0.40 2.6806 พอใช้ 

 

 

จากการประเมินโครงการส่งเสริม SME ปี 2562 พบว่าแผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นไป
ตามทิศทางสนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ พบว่าการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทาง
และเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่วางไว้ โดยพบว่ามีการส่งเสริมผู้ประกอบการและการสนับสนุน
ทั้งในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมของหน่วยงาน 24 หน่วยงาน และ 
1 กองทุน โดยจากข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรไปผลักดันการด าเนินการส าคัญ พบว่ามีงบประมาณด าเนินการ
ในแต่ละรูปแบบการพัฒนา ดังนี้  

 
แผนภาพที่ 2 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 
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จากการติดตามประเมินผลพบว่ากิจกรรมด้านการส่งเสริมขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศหรือ
การขยายต่อยอดธุรกิจยังเป็นกิจกรรมโครงการที่ยังเป็น Miss Link โดยปี 2562 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านดังกล่าว 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ขอรับงบบูรณาการฯ สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว แต่เป็น
การด าเนินการผ่านงบยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

แผนภาพที่ 3 สัดส่วนโครงการที่ด าเนินการไดแ้ล้วเสร็จ 

แผนงานโครงการพบว่าโครงการส่วนใหญ่
ร้อยละ 84 ยังด าเนินการได้ตามแผนงาน
ที่ ว า ง ไ ว้  แ ล ะมี จ า น ว น ร้ อ ย ล ะ  13  
ที่ ด า เนินการล่ าช้ ากว่ าแผนที่ ว า ง ไว้  
แ ต ่ค าดว่ า จะด า เ นิ นการจบภาย ใน
ปีงบประมาณ และมีร้อยละ 2 ที่คาดว่าจะ
ด า เนนการล่ าช้ าข้ ามปี งบประมาณ  
โดย เมื่อพิจารณางบประมาณที่มีการ
เบิกจ่ายไปแล้วพบว่าแนวทางที่ 1 ยังมี  

สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณไปได้น้อยกว่า แนวทางอ่ืนๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ยังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะ
และด าเนินการ 

 

แผนภาพที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 
ในด้านผลผลิตจากการติดตามประเมินผล พบว่าผลผลิตที่รายงานกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงหลังจาก

ติดตามไม่สอดคล้องกัน นอกจากนั้นพบว่าที่มาการก าหนดเป้าหมายผลผลิตตั้งต้น กับที่หน่วยงานรายงานมี
วิธีการจัดเก็บไม่สอดคล้องกัน โดยผลผลิตบางรายการไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลจริง เป็นเพียงการประมาณการณ์ 
หรือมีการเปลี่ยนวิธีการนับผลผลิต และพบว่าบางหน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ไม่ชัดเจนต่อ
วิธีการในการพิจารณาหรือการวัดผล ทั้งนี้จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆ รายงาน สสว. และ
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ข้อมูลการรายงานผลผลิตมาพบว่าบางตัวชี้วัดระดับแนวทาง มีผลการด าเนินงานบรรลุเกินเป้าหมาย ในขณะที่
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต่ ามาก สะท้อนให้เห็นว่าการก าหนดตัวชี้วัดในระดับผลผลิตบางส่วน
เป็นการก าหนดในระดับปัจจัยน าเข้า เช่น จ านวนผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม ส่งผลให้ความก้าวหน้า
การด าเนินการของการเบิกจ่ายงบประมาณและการขับเคลื่อนผลผลิตไม่สอดคล้องและสะท้อนความก้าวหน้า
และปจัจุบัน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้ว รวม 992,465,650 บาท  

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา 
แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 แนวทางที่ 4 แนวทางที่ 5  
งบประมาณที่ไดร้ับ 
การจัดสรร (บาท) 

 830,750,132   726,091,518  878,122,101  411,287,360  166,938,000  

จ านวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา (คน) 

11,674 15,347 8,482 9,485 10,523 

รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
(บาท/ปี) 

 225,000,000  -     49,969,150   10,554,000   -    

มูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้น 
(บาท/ปี) 

 -     -     159,942,500   -     -    

มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 
(บาท/ปี) 

 -     -     547,000,000   -     -    

มูลค่าเศรษฐกจิ (บาท) 225,000,000 - 756,911,650 10,554,000 - 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         (       

                          (       

                           (                           
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โดยเมื่อพิจารณาห่วงโซ่การสนับสนุนผู้ประกอบการ พบว่าการส่งเสริมสนับสนุนในแต่ละช่วงมี
ประเด็นข้อสังเกต ดังนี้ 

ต้นน้ า : รูปแบบการด าเนินการประกอบด้วย การพัฒนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ คนในอาชีพ
หรือแรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดย
การเชื่อมโยงกลุ่ม Startup ให้ได้พบกับนักลงทุน ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินการ มีผู้ประกอบการได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทั้งสิ้น 46,340 ราย โดยการส่งเสริมพัฒนาในระดับต้นน้ าที่หน่วยงานด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่ กิจกรรมการอบรม โดยในปี 2562 มีหัวข้อทั้งการให้ความรู้ในการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การสร้างความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและการตลาด    

กลางน้ า : รูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิต ด้วยการใช้
เทคโนโลยี การยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การรวมกลุ่มหรือการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ โดยรูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่ เป็นการส่งที่ปรึกษาไปให้ค าปรึกษาเชิงลึก การบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ โดยจากการติดตามประเมินผลพบว่ากิจกรรมการพัฒนากลางน้ าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจได้แล้ว ณ ไตรมาส 2 รวม 547,000,000 บาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าการลงทุน ส าหรับมูลค่าส่วนอ่ืนๆ 
คาดว่าจะเริ่มทยอยเกิดผลได้ภายในไตรมาส 4 เนื่องจากหน่วยงานยังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ   

ปลายน้ า : รูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับธุรกิจในการพัฒนาต่อยอด S-Curve การพัฒนาแบรนด์ออกสู่ระดับสากล 
โดยพบว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ภายในเวลาอันสั้น เช่น การเกิดยอดขายจากการ
จ าหน่ายหรือค าสั่งซื้อหลังการเข้าร่วมงาน เป็นต้น โดยจากการติดตามประเมินผลพบว่ามี ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมงานจ าหน่ายหรือแสดงสินค้ารวม 4,950 ราย มีคู่ธุรกิจเกิดขึ้น 126 คู่ เกิดแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 67 แบรนด์ ณ ไตรมาส 2 เกิดมูลค่าทางส าหรับกิจกรรมที่จัดงานและด าเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น  
191,964,500 บาท  

นอกจากนั้นที่ปรึกษามีข้อสังเกตที่พบจากการด าเนินการระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
- การด าเนินโครงการ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่ชัดเจนขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

(Sector / level) แต่พบว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นลักษณะเชิงรุก (ผ่านเว็บไซต์/
ผ่านมหาวิทยาลัย) 

- ตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณไม่ได้มีการก าหนดคุณภาพก ากับ และเป็นการวัดผลในระดับ
ปัจจัยน าเข้า เช่น จ านวนคนเข้าร่วม  

- บางโครงการไม่สามารถเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานกับวิธีการปฏิบัติงานได้ โดย
กิจกรรมที่ด าเนินการ ไม่สามารถผลักดันวัตถุประสงค์และเป้าหมายแนวทางและเป้าหมาย
สุดท้ายของแผนบูรณาการได้  

- หลังการถูกปรับลดงบประมาณ ไม่มีการทบทวนขอบเขตการด าเนินการให้เหมาะสม  
เมื่อการด าเนินการที่เน้นปริมาณจ านวนมากเท่าเดิม จึงไม่สามารถผลักดันให้เกิดคุณภาพ
หรือการมุ่งเน้นอย่างท่ีควรจะเป็นได้  

- ขาดการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติส่งผลให้การผลักดันอาจส าเร็จในผลผลิตเชิงปริมาณ แต่คาดว่าคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์จะไม่เกิดตามเป้าหมาย 
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- การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการชุมชน 
ขาดผู้บริหารจัดการ (บางกลุ่มไม่เหมาะเป็นผู้ขาย เหมาะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการผลิต) 
และวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีหรือตลาดออนไลน์ได้  
(โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีคนรุ่นใหม่ช่วยบริหารจัดการ) ประกอบกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ไม่เข้าใจบริบทของวิสาหกิจและพ้ืนที่ (กรอบวิธีการเดียวกัน ไม่สามารถใช้ได้ทุกพ้ืนที่)   

 ข้อเสนอแนะต่อการก ากับติดตามการด าเนินงานในระยะต่อไป 
- หลายหน่วยงานที่ยังมีความล่าช้าในการด าเนินการ และโครงการจะต้องใช้ระยะเวลาใน

การด าเนินการ จะต้องเร่งรัด และก ากับในเชิงคุณภาพ เนื่องจากการติดตามประเมินผลที่ผ่านมา 
พบว่าโครงการที่ต้องมีการจ้างที่ปรึกษาลงไปพัฒนาผู้ประกอบการ แต่ในไตรมาส 2 แล้วยัง
ไม่สามารถจ้างที่ปรึกษาได้ ส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการน้อยเกินไปส่งผลต่อคุณภาพ
การด าเนินการ และผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

- การทบทวนการก าหนด KPIs ในระดับโครงการที่เป็นการวัดผลในระดับปัจจัยน าเข้า เช่น 
จ านวนผู้ได้รับการพัฒนา ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้มีการก ากับในเชิงคุณภาพ ที่จะน าส่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ  

- เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ในระยะต่อไปเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 
ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 

 
 

 

ขั้นตอนกระบวนการจัดท า
แผนงบประมาณและข้อเสนอ

โครงการ 

(ก่อนการจัดสรรงบประมาณ) 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
 มีการชี้แจง ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานรับ

งบประมาณต่อเป้าหมายแผนบูรณาการฯ และแนวทางการรับ
การถ่ายทอดเป้าหมายมาสู่ระดับแผนงานโครงการ รวมทั้งต้อง
มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   

 ปรับเป้าหมายรายแนวทางแผนบูรณาการในระดับผลผลิต 
ให้เป็นเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่ รองรับเป้าหมายแผน 
บูรณาการฯ ภาพรวม และปรับกลไกการถ่ายทอดจากระดับ
แนวทางไปยังโครงการต่างๆ เพ่ือให้แผนงานโครงการสนับสนุน
เป้าหมายแผนบูรณาการฯ ได้ 

ส านักงบประมาณ 
- ผลักดันให้เกิดโครงการและหน่วยงานที่เป็นกลไกส าคัญของการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนบูรณาการฯ ให้บรรจุขอรับการจัดสรร
งบประมาณผ่านแผนบูรณาการฯ เพื่อไม่ให้เกิด Missing Link 
ในการส่งเสริม เช่น การดึงหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME ไปลงทุนในต่างประเทศ การพิจารณาการ
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ 
SME  

หน่วยรับงบประมาณ 
- ต้องมีความเข้าใจต่อวิธีการออกแบบโครงการ ให้สอดคล้อง

เชื่อมโยงและสามารถน าส่งผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ และเป้าหมายแผนบูรณาการฯ  

 
 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาค าขอ
และกลั่นกรองโครงการ 

(ก่อนการจัดสรรงบประมาณ) 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
 ต้องมีกลไกในการคัดกรองโครงการ รวมทั้งกลไก ในการ

ถ่ายทอดเชื่อมโยงเป้าหมายจากระดับแผนบูรณาการฯ ไปสู่
ระดับแผนงานโครงการ เพ่ือให้โครงการสนับสนุนเป้าหมาย
แผนบูรณาการฯ และยุทธศาสตร์ประเทศ (โครงการต้อง
สนับสนุนเป้ าหมายตามแผนบูรณาการฯ และแนวทาง 
โครงการมีขอบเขตกิจกรรมโครงการที่เหมาะสมและสามารถ
ผลักดันวัตถุประสงค์ให้ส าเร็จได้)  
 

1 

2 
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 (10) 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ขั้นตอนที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุง 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 

ส านักงบประมาณ 
 การพิจารณาแผนงานโครงการและเป้าหมายผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ของโครงการ ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรหลังการปรับลดงบประมาณ (สามารถรักษาคุณภาพ 
และยังคงขับเคลื่อนให้วัตถุประสงค์โครงการบรรลุได้จริง)  

 
 
 

การด าเนินการตามแผน 

หน่วยรับงบประมาณ 
 เร่งรัดด าเนินการตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนงานที่วางไว้  
 บริหารจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมโครงการ ที่จะท าให้ไม่

สามารถบรรลุผลส าเร็จที่วางไว้ 
 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  

 
 
 

การติดตามผลการด าเนินงาน
(ระหว่างการใช้จ่าย

งบประมาณ) 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ 
 มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการติดตามผลการ

ด าเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นของหน่วยรับ
งบประมาณท่ีการใช้จ่ายงบประมาณหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
การน างบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
การใช้จ่ ายงบประมาณต่อของหน่วยรับตรวจต่อส านัก
งบประมาณและผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการเพ่ือ
พิจารณา 

หน่วยรับงบประมาณ 
 เร่งรัดการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น ไปตามแผน  
 ก ากับติดตามการด าเนินโครงการ บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้

โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย มีคุณภาพ สามารถน าส่ง
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย 

 
 
 

การประเมินสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์หลังการใช้จ่าย

งบประมาณ 

หน่วยรับงบประมาณ 
 ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของหน่วยงาน และรายงานผล

มายังหน่วยงานเจ้าภาพ 
 การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพในการสนับสนุนข้อมูล 

เพ่ือการประเมินผล   

 

3 

4 
4 

4 
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 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

  

 
  

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่

สากล ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) รายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่กับผู้ประกอบการ 
ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ (Smart SME) พัฒนา SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มี
ศักยภาพภาพและผลิตภาพ โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ
ธุรกิจ การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตลอดจนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ ยกระดับ SME กลุ่มที่มีศักยภาพ (Strong) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการสู่ระดับสากล การสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ SME และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้ SME และเศรษฐกิจชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  

โดยแผนบูรณาการฯ ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่จะให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้และทักษะ ในการประกอบธุรกิจสามารถสร้างสรรค์และบริการที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานและแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสากล โดยก าหนดเป้าหมายของแผน
บูรณาการฯ ไว้ ในการผลักดันให้ SME และผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ไมน่้อยกว่า 70,000 ล้านบาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  มีหน่วยงาน 24 หน่วยงาน 1 กองทุน ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรวม 
3,328,368,900 บาท มีโครงการหลักทั้งหมด 45 โครงการหลัก หรือโครงการย่อย 69 โครงการ โดยมี
แนวทางการด าเนินการใน 5 แนวทางประกอบด้วย  

1. สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)   
2. ส่งเสริมให้ SME กลุ่มท่ัวไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือ 

SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)  
3. ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

ได้มากข้ึน 
4. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ  
5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

 

 

 

 
    รายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้งบบูรณาการ ปี 2562 (On-Going) 
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 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

 ผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ปี 2562  
ที่ปรึกษาก าหนดกรอบแนวทางในการติดตามการด าเนินงานปี 2562 โดยพิจารณาจาก  
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินในส่วนของการวางแผนก่อน

เริ่มด าเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็น
ปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ควรจะมีการ
ด าเนินการ ณ ไตรมาส 2 การก ากับติดตามการท างาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มคาดการณ์
ว่าจะด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

4. การประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ (Product Evaluation: P) เป็นการประเมิน เพ่ือเปรียบเทียบผล
ที่ได้รับในระดับต่างๆ โดยเน้นไปที่ระดับผลผลิต (Output) เทียบกับที่ควรจะมีการด าเนินการ  
ณ ไตรมาส 2 
การคิดค านวณคะแนน จะเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์การให้คะแนนของทุกตัวชี้วัดที่

ก าหนดไว้ในรายโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบการประเมินผลโครงการแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะสรุปผลคะแนน
ถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์การพิจารณาท้ัง 4 ด้าน เพื่อสะท้อน “ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ” ทั้งใน
ด้านบริบท หรือ ความเหมาะสมในการออกแบบโครงการ (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลที่ได้รับ (Product) โดยมีระบบการให้คะแนน และความหมายของผลการประเมิน ดังนี้  

ความหมายของผลการประเมินระดับ
ความส าเร็จของโครงการฯ 

เทียบเท่ากับระดับคะแนน 

ดีมาก 4.5000 - 5.0000 
ดี 3.5000 – 4.4999 

ปานกลาง 3.0000 – 3.4999 
พอใช้ 2.5000 – 2.9999 

ควรปรับปรุง ต่ ากว่า 2.5000 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ปี 2562 ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาข้อมูลการรายงาน
ผลการประเมินโครงการจากฐานข้อมูลของ สสว.  ณ ไตรมาส 1 และ 2 และมีการลงพื้นที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือสัมภาษณ์และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานเพ่ือประเมินผลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ และหลังจากการส ารวจจัดเก็บข้อมูลแล้ว ที่ปรึกษาก็น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผล  
โดยสามารถสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้ 

จากการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการปี 2562 มีผลคะแนนในภาพรวม ในระดับปานกลาง
ที่ระดับคะแนน 3.1498 โดยมีผลคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
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 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

 
แผนภาพที่ 1 คะแนนการประเมินติดตามโครงการ 

ปี 2562 

องค์ประกอบ 
การประเมินผล 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบท
โครงการ 
(Context) 

0.20 4.9854 ดีมาก 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

0.10 4.2524 ดี 

ด้านกระบวนการ 
(Process) 

0.30 3.4159 ปานกลาง 

ด้านผลิตผล 
(Product) 

0.40 2.6806 พอใช้ 
 

โดยมีผลคะแนนความก้าวหน้าการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2 ผลคะแนนการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงาน 
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 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

ด้านบริบทโครงการ (Context) :  
จากผลการประเมินด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับคะแนน 

4.9500 โดยผลการประเมินพบว่าโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ปรึกษาได้สรุปรายละเอียดผลการ
ประเมินการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงไว้แล้วในบทที่ 4 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)  

จากการประเมินโครงการส่งเสริม SME ปี 2562 พบว่าแผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทาง
สนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ พบว่าการด าเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมาย
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่วางไว้ โดยพบว่ามีการส่งเสริมผู้ประกอบการและการสนับสนุนทั้งในระดับ
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมของหน่วยงาน 24 หน่วยงาน และ 1 กองทุน 
โดยจากข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรไปผลักดันการด าเนินการส าคัญ พบว่ามีงบประมาณด าเนินการในแต่ละ
รูปแบบการพัฒนา ดังนี้  

 
แผนภาพที่ 3 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

จากแผนภาพจะเห็นว่าหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นรูปแบบกิจกรรมไปในเรื่อง
ของการให้ค าปรึกษาเชิงลึกหรือการน างานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปปรับใช้เช่นเดียวกับปี 2561 รองลงมาเป็น
การส่งเสริมปัจจัยที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) จากการติดตามประเมินผลพบว่ากิจกรรมด้าน
การส่งเสริมขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศหรือการขยายต่อยอดธุรกิจยังเป็นกิจกรรมโครงการที่ยังเป็น Miss 
Link โดยปี 2562 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านดังกล่าว ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ขอรับ
งบบูรณาการฯ สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว แต่เป็นการด าเนินการผ่านงบยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
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 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

 
 แผนภาพที่ 4 บทบาทของหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการปี 2562 ต่อการสนับสนุน SME ในห่วงโซ่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

โดยเมื่อพิจารณาห่วงโซ่การสนับสนุนผู้ประกอบการ พบว่าการส่งเสริมสนับสนุนในแต่ละช่วง
มีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้ 

ต้นน้ า : รูปแบบการด าเนินการประกอบด้วย การพัฒนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ คนใน
อาชีพหรือแรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยการเชื่อมโยงกลุ่ม Startup ให้ได้พบกับนักลงทุน ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินการ มีผู้ประกอบการได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทั้งสิ้น 46,340 ราย โดยการส่งเสริมพัฒนาในระดับต้นน้ าที่หน่วยงานด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่ กิจกรรมการอบรม โดยในปี 2562 มีหัวข้อทั้งการให้ความรู้ในการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การสร้างความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและการตลาด การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ 
โดยหัวข้อที่มีการอบรมให้ความรู้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การอบรมด้านธุรกิจพ้ืนฐานทั่วไป รองลงมาเป็น
กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดอีคอมเมอร์ซ การอบรมให้ความรู้ การเงินและบัญชี  
 

 
แผนภาพที่ 5 หัวข้อการอบรม 5 ล าดับสูงสุด 

เพ่ือยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับ
ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจ และการ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ รองลงมาเป็นการอบรม
ด้านการบริหารจัดการ และการจัดท าแผน
ธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีหัวข้อท่ีส าคัญที่การ
อบรม เช่น การให้ความรู้ด้านมาตรฐาน
ต่างๆ กฎหมายธุรกิจ ให้ความรู้อาจไปร่วม
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ งของการจัดงาน
มหกรรม  

 
แผนภาพที่ 6 สัดส่วนโครงการที่มีมีระบบหรือกระบวนการ

เพื่อให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ทั้งนี้จากการติดตามพบว่าโครงการที่มี
รูปแบบที่ไม่ได้มีการก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
อบรมระยะสั้นๆ นั้น ไม่ได้มีการก าหนด
กิจกรรมการพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 
16 มีสัดส่วนลดลงจากปีท่ีผ่านมา  

กลางน้ า : รูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิต ด้วยการใช้
เทคโนโลยี การยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การรวมกลุ่มหรือการสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจ โดยรูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่ เป็นการส่งที่ปรึกษาไปให้ค าปรึกษาเชิงลึก การบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ โดยจากการติดตามประเมินผลพบว่ากิจกรรมการพัฒนากลางน้ าสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจได้แล้ว ณ ไตรมาส 2 รวม 547,000,000 บาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าการลงทุน ส าหรับมูลค่าส่วนอื่นๆ 
คาดว่าจะเริ่มทยอยเกิดผลได้ภายในไตรมาส 4 เนื่องจากหน่วยงานยังอยู่ระหว่างการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

    

แผนภาพที่ 7 หัวข้อการพัฒนาให้ค าปรึกษาเชิงลึก 5 ล าดับสูงสุด 

 ส าหรับการส่งที่ปรึกษาไปให้ค าปรึกษา
เชิงลึกนั้นมีผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนาไปแล้ว ณ ไตรมาส 2 รวม 9,549 
ราย ซึ่ง 5 อันดับที่โครงการส่วนใหญ่
ด า เนินการคือ การให้ค าปรึกษาให้
ความรู้ในเรื่องการผลิตและเทคโนโลยี 
รองลงมาเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การตลาด การให้ค าปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์    

จากการสุ่มเข้าร่วมการติดตามการส่งเสริมพัฒนาระหว่างการด าเนินการของการสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเชื่อมโยงไปสู่การทดสอบหรือผลักดันให้ออก
สู่ตลาดในงาน Thaiflex ซึ่งเป็นความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ในการผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่และส่งต่อให้กับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศในการทดสอบหรือผลักดันออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้แผน
บูรณาการฯ และหน่วยงานภายนอกแผนบูรณาการฯ พบว่าค่อนข้างประสบความส าเร็จ  และเป็นปัจจัยที่
สะท้อนให้เห็นว่าหากหน่วยงานมีการบูรณาการเป็นรูปธรรม การท างานโดยไม่ได้ค านึงถึงเฉพาะภารกิจของ
ตนเอง แต่คิดหาวิธีการที่จะส่งต่อหรือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในภารกิจด้านนั้นๆ จะท าให้
การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการเข้าร่วมโครงการคาดว่า ณ ไตรมาส 3 จะเกิดยอดค าสั่งซื้อในการเข้าร่วมงานครั้งนั้น
กว่า 251,280,000 บาท  
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ปลายน้ า : รูปแบบการด าเนินการส่วนใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับธุรกิจในการพัฒนาต่อยอด S-Curve การพัฒนาแบรนด์ออกสู่ระดับสากล 
โดยพบว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ภายในเวลาอันสั้น เช่น การเกิดยอดขายจากการ
จ าหน่ายหรือค าสั่งซื้อหลังการเข้าร่วมงาน เป็นต้น โดยจากการติดตามประเมินผลพบว่ามีผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมงานจ าหน่ายหรือแสดงสินค้ารวม 4,950 ราย มีคู่ธุรกิจเกิดขึ้น 126 คู่ เกิดแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 67 แบรนด์ ณ ไตรมาส 2 เกิดมูลค่าทางส าหรับกิจกรรมที่จัดงานและด าเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น  
191,964,500 บาท โดยเกิดจากแต่ละส่วน ดังนี้  
 

 
 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : 

จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่ามีผลการประเมินในระดับดี ที่ระดับคะแนน 
4.2250 จากการติดตามประเมินแผนงานโครงการพบว่าปัจจัยน าเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวัสดุในการ
ประเมินผล มีการสัมภาษณ์ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินการให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส าหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
โดยทั่วไปในการบริหารโครงการ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบ  

 
แผนภาพที่ 8 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 

บุคลากรผู้ รับผิดชอบโครงการพบว่า 
ส่วนใหญ่บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะบริหารโครงการ จะมีเพียง
โครงการร้อยละ 4 ที่มีบุคลากรที่ความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอและส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการ โดยจากการ
ติดตามประเมินผลพบว่าบางโครงการที่
ก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง แต่ขาด
การสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงาน
ในระดับพ้ืนที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติส่งผลให้การ
ผลักดันอาจส าเร็จในผลผลิตเชิงปริมาณ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ด้านกระบวนการ (Process) : 
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่ามีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับ

คะแนน 3.4092 จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการพบว่าโครงการ  

 
แผนภาพที่ 9 สัดส่วนโครงการที่ด าเนินการไดแ้ล้วเสร็จ 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 84 ยังด าเนินการได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ และมีจ านวนร้อยละ 13 
ที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ แต่คาดว่า
จะด าเนินการจบภายในปีงบประมาณ และ
มีร้อยละ 2 ที่คาดว่าจะด าเนินการล่าช้า
ข้ ามปี งบประมาณ  โดย เมื่ อพิ จ ารณา
งบประมาณที่มีการเบิกจ่ายไปแล้วพบว่า
แนวทางที่  1 ยังมีสัดส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณไปได้น้อยกว่าแนวทางอ่ืนๆ 
ส่ วนหนึ่ ง เกิดจากการที่ ยั งอยู่ ระหว่ า ง
การบ่มเพาะและด าเนินการ 

  
 

 
แผนภาพที่ 10 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ด้านผลิตผล (Product) : 
จากผลการประเมินด้านผลิตผล (Product) พบว่ามีผลการประเมินในระดับปานกลาง ที่ระดับ

คะแนน 1.7864 จากการติดตามประเมินผล พบว่าผลผลิตที่รายงานกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงหลังจากติดตามไม่
สอดคล้องกัน นอกจากนั้นพบว่าที่มาการก าหนดเป้าหมายผลผลิตตั้งต้น กับที่หน่วยงานรายงานมีวิธีการจัดเก็บ
ไม่สอดคล้องกัน โดยผลผลิตบางรายการไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลจริง เป็นเพียงการประมาณการณ์ หรือ
มีการเปลี่ยนวิธีการนับผลผลิต และพบว่าบางหน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ไม่ชัดเจนต่อวิธีการใน
การพิจารณาหรือการวัดผล  

 
แผนภาพที่ 11 ผลผลิตการด าเนินงานและ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ทั้งนี้จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่หน่วยงาน
ต่างๆ รายงาน สสว. และข้อมูลการรายงาน
ผลผลิตมาพบว่าบางตัวชี้วัดระดับแนวทาง มีผล
การด าเนินงานบรรลุเกินเป้าหมาย ในขณะที่ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในระดับที่ต่ ามาก 
สะท้อนให้เห็นว่าการก าหนดตัวชี้วัดในระดับ
ผลผลิตบางส่วนเป็นการก าหนดในระดับปัจจัย
น าเข้า เช่น จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ส่งผล
ให้ความก้าวหน้าการด าเนินการของการเบิกจ่าย
งบประมาณและการขับ เคลื่ อนผลผลิต ไม่
สอดคล้องและสะท้อนความก้าวหน้า  

นอกจากนั้นหน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์และมีการวางแผนในการติดตามประเมินผลจริงจัง 
ในขณะที่บางแห่งตัวชี้วัดผลลัพธ์ยังไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 

จากการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ ณ ไตรมาส 2 สรุปผลมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
โดยรวมของการด าเนินการตามแผนบูรณาการปี 2562 รวมทั้งสิ้น 992,465,650 บาท 

 
รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น (บาท/ปี)      285,523,150.00  
มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น (บาท/ปี)      159,942,500.00  
มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน (บาท/ปี)      547,000,000.00  
มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท)    992,465,650 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 ผลการติดตามแผนงานโครงการรายแนวทาง 
1) การสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) 

แนวทางการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) เป็นแนวทางการ
พัฒนาภายใต้แผนบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาเป็นแนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early – stage) 
โดยได้มีการทบทวนและปรับปรุงนิยามของกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวทางดังกล่าวให้มีความครอบคลุมและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วย 

1) กลุ่มผู้ประกอบการ Startup เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และมีการด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ Startup เป็น
กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก  เป็นผู้ประกอบการที่มี
แนวคิดในการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยใช้จุดแข็งที่
ตนเองมีอยู่เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นในการใช้เทคนิค เทคโนโลยี ความรู้
เฉพาะทาง การออกแบบที่โดดเด่น การให้บริการเฉพาะด้าน น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว มีการสร้างนวัตกรรมหรือการน าเสนอคุณค่าใหม่ ซึ่งจะส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท าให้มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว และ
เป็นจุดแข็งที่ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

2) กลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพ่ิงเริ่มด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นช่วงในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ค้นหาและขยาย
ตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องการค าปรึกษา
แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจและขยายกิจการต่อไปได้ 

ดังนั้น กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นในด้านของการให้ความรู้  
การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่มุ่งเน้น
การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น 
เช่น โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้) โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนักศึกษาฝึกงานธุรกิจเริ่มต้น 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็นต้น โครงการที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้
สามารถเติบโตได้ เช่น โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovative Startup) 
(ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher) (ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์) โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ 
(ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) เป็นต้น โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 
เช่น โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักลงทุนเพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่  
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) เป็นต้น  
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นอกจากนี้ กิจกรรม โครงการส่วนหนึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโดยการ
แก้ไขปัญหาหรือปิดจุดอ่อนเพ่ือให้เกิดความสามารถในการด าเนินธุรกิจและแข่งขันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น  
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการเปิดตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
จะมีกิจกรรม โครงการในลักษณะที่เป็นการอบรม การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านธุรกิจ การตลาด เป็นต้น 
รวมทั้งมีการสนับสนุนในลักษณะที่เป็นการให้เงินทุนหรือสินเชื่อ เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่
อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ จึงอาจยังมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
การสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อ จึงเป็นการสร้างความเข้มแข้งให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต 
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

 

 

แผนภาพที่ 12 กิจกรม โครงการ ภายใต้งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SME 
ด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) 

 
จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
และพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 879.73 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 26.43 ของงบประมาณท้ังหมด 

Input Process Output Outcome Impact

ให้ความรู้ 
เทคโนโลยี
คนรุ่นใหม่

จัดท ามาตรฐาน

ควบคุม ตรวจสอบ 
ตรวจวัดคุณภาพส่งเสริมนวัตกรรม

การออกแบบรายใหม่

ทรัพยากรการผลิต
เงินทุน แรงงาน 

ความรู้ เทคโนโลยี 
วัตถุดิบ การผลิต

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า

คุณภาพดี 
ได้มาตรฐาน

สร้างเครือข่าย
การผลิต

อบรม ให้ค าปรึกษา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ลดการสูญเสีย 
ลดต้นทุน 

เพ่ิมผลผลิต

สร้างแรงงาน
มีคุณภาพ

ให้เงินทุน 
สินเชื่อ

ความพอใจ
ความเชื่อมั่น

ทัศนคติ

จ านวนลูกค้า
ปริมาณการซ้ือ

การซื้อซ้ า

- มูลค่าสินค้า
- มูลค่าการค้า 
 ภายใน ส่งออก 

การตลาด
การประชาสัมพันธ์

สร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย
ขยายตลาด ลูกค้า

อบรม ให้ค าปรึกษา
ด้านธุรกิจ การตลาด 

ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจใหม่

ประชาสัมพันธ์
ออกงาน Road Show

E-Market

สร้างภาพลักษณ์ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ

การเจรจาการค้า

- GDP
 SMEs การส่งออก 
- การด ารงอยู่ของธุรกิจ 
การขยายตัว การฟ  นฟู 
การสร้างธุรกิจใหม่

Start UpStartup / Early - stage  
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ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่งบประมาณซึ่งจัดสรรมายังแนวทางในการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งในปี 2561 และปี 2562 เนื่องจากวิสาหกิจ
เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ส่วนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นจน
เป็น SME ที่มีศักยภาพ (Strong) โดยในปี 2561 การจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นในการส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และในปี 
2562 พบว่า ได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community - based) 
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการที่เพ่ิมเติมข้ึนมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
แผนภาพที่ 13 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 2562 ส าหรับแนวทาง 

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) 
 
ส าหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและ

ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และแนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะ
เริ่มต้น (Early - stage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
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 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
และพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) มีผลการติดตามการด าเนินงานแผนงานโครงการปี 2562 
อยู่ในระดับปานกลาง มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.5960 ดังแสดงในแผนภาพที่ 14 

 
แผนภาพที่ 14 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเป็น 

ผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) ปี 2562 
 
ทั้งนี้  เมื่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามสร้างความเป็น

ผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) ปี 2562 มีผลคะแนนการติดตามแผนงาน
โครงการในด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.9667 หรืออยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.6333 หรืออยู่ในระดับดีมาก 
ด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.4145 หรืออยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลิตผล 
(Product) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.7874 หรืออยู่ในระดับพอใช้ ตามล าดับ ทั้งนี้ ในด้านผลิตผล เนื่องจาก
โครงการยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ยังไม่เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ จึงท าให้ผลคะแนนยังอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.1 ผลการวิเคราะห์ความความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แนวทางหรือกลยุทธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากแผนงานโครงการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) 

เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมส าคัญ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 15 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
และพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและ

พัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้  
 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจใน

ระยะเริ่มต้น (Early - stage) พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาและ
การส่งเสริมมีแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต  ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้าน
วัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ การแปรรูป และการพัฒนาความต้องการ
ของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต เน้นการส่งเสริม SME ในสาขาที่มีศักยภาพจะต้องอยู่
บนพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบรูปแบบการบริการที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดการพัฒนาแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นรวมทั้งมีระบบการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารการเงินของผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรม
โครงการที่เป็นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยการผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือก้าวข้าม
กับดักจากผู้ซื้อเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 
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 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการก าหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดย
พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
การด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า  
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 

- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
ข้อ 2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากมี
โครงการที่เป็นการอบรมให้ความรู้และการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้น 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากมี
โครงการที่ เป็นการวิจัยพัฒนา และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ม าปรับใช้ใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การผลิต 

ตัวอย่างโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาภาคการเกษตร  
กลุ่มเป้าหมายจะเป็น SME กลุ่มทั่วไป (Regular) มากกว่ากลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่  
(Startup)  

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่ม Start Up 
ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต อีกท้ังมีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ข้อ 2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต เนื่องจากมีการวางแผนพัฒนา
ก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งเน้นการน านวัตกรรมมาใช้ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือนักศึกษาฝึกงานธุรกิจเริ่มต้น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะ
และพัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 
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- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิต

วิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME พัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตาม
ความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่
เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้ งในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ 
ตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากมี
กิจกรรม โครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็น 
SME รุ่นใหม่ ซึ่งจะมีการพัฒนา ฝึกทักษะให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่ในสถานศึกษา เช่น  โครงการเตรียมความพร้อม
นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้) โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
นักศึกษาฝึกงานธุรกิจเริ่มต้น (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ) เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วม
ที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 และยุทธศาสตร์ที่ 8 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และ
อาชีพอิสระ ทั้ งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่ เหมาะสมและให้
สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับแรงงานกลุ่ มนี้  เนื่ องจากมีการจัดตั้ งศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจในการ
ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการได้ต่อไป 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อ 1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิง
ดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็น
อุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหาร
จัดการโลจิสติกส์เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 
เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจช่วยให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองอยู่แล้ว กิจกรรม 
โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จึงมุ่งเน้นในด้านของการให้ความรู้  
การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

- ข้อ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี สู่เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่ านกลไกเครือข่ าย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยี
มืออาชีพ เข้ ามาช่ วยด า เนินการ  เนื่ องจากมีการจัดตั้ งศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
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การส่ ง เสริมให้นิสิต  นักศึกษา พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ๆ  ออกสู่ การ ใช้ประโยชน์
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการ
ประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการทาง
เทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงิ นทุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

 
 ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 – 2561  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - 
stage) มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นสร้าง
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์ SME มีการยกระดับด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสินค้านวัตกรรม ผลงานวิจัยและพัฒนาของ SME ไทยมีตลาดรองรับมีกิจกรรมการสนับสนุนให้มีการ
บริการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบวงจรแก่ SME การขยายปริมาณการให้บริการถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ SME ในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น และมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากขึ้น   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากิจกรรมแผนงาน
โครงการเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดริเริ่มเชิงเทคโนโลยีหรือผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่การบ่มเพาะ 
เพ่ือสนับสนุนให้ได้รับความรู้เชิงลึกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ที่ช่วยให้
ค าปรึกษาแนะน าให้สามารถจัดตั้งธุรกิจได้ พัฒนาการบ่มเพาะให้มีประสิทธิภาพในการสร้างผู้ประกอบการใหม่   

กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินการตามแผนงานโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 
2562)   
 

1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : 

จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.6333 หรือ
อยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยน าเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งหมดมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
โดยโครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ บางโครงการมีช่องทาง  
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ที่ปรึกษา ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการไดโ้ดยตรง เป็นต้น  
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แผนภาพที่ 16 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ส าหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพ่ือคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา ได้แก่ มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 39 และมีการก าหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 13 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กรณี
โครงการที่เป็นการอบรมหรือให้ความรู้โดยทั่วไป หรือไม่ได้ระบุเจาะจงสาขา/อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ
เป็นการเฉพาะ การก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการอาจไม่ได้มีความเข้มงวด หรือ
เฉพาะเจาะจงมากนัก เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และกรณีโครงการที่มีรูปแบบ
กิจกรรมเฉพาะเจาะจง หรือมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมที่ชัดเจน การก าหนด
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ จะมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

 
แผนภาพที่ 17 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93 โดยมีเพียงร้อยละ 7 ของโครงการที่บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ 
แต่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน  

(32%) 

(39%) 

(29%) 

(48%) 

(39%) 

(13%) 

(0%) 

(0%) 
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แผนภาพที่ 18 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 

 
ส าหรับปัจจัยน าเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวัสดุในการประเมินผล มีการสัมภาษณ์ความ

เพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ส าหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานโดยทั่วไปในการบริหารโครงการ  
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบหรือถ้ามีก็มีการจัดซื้อภายใต้โครงการ  

 
1.3 ด้านกระบวนการ (Process) :  
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.4145 

หรืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มส ารวจ โดยมีปัจจัยส าคัญสะท้อนความส าเร็จใน
การบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ 
(Startup) ดังนี้ 

 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการตามแนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและ
พัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

(7%) 

(93%) 

(0%) 
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แผนภาพที่ 19 การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานโครงการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

และพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early - stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
แผนงานโครงการการภายใต้แนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น 

(Early - stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 879.73 ล้านบาท มีการเบิกจ่าย
145.37 ล้านบาท ณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 16.52 และมีเป้าหมายผลผลิต 64,772 หน่วย มีการรายงาน
ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจ านวน 5,427 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.39 

 
 การบริหารโครงการปี 2562 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ร้อยละ 40 รองลงมา คือ โครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 33 
โครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 13 และโครงการที่ด าเนินการเอง และโครงการ
ที่โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7 
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แผนภาพที่ 20 ลักษณะการด าเนินโครงการ 

 
โครงการที่ด าเนินการในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรม

บางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา ได้แก่ โครงการใหม่ที่ไม่เคยด าเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 14 และ
โครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) และเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) จ านวนเท่ากัน 
คิดเป็นร้อยละ 13 

 

แผนภาพที่ 21 ความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ 
 
ในด้านการด าเนินงานตามแผนงาน พบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยคาดว่า

จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 93 และโครงการบางส่วนด าเนินการล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนดไว้ แต่คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 7 และ
จากการประเมินด้านการก ากับติดตามการด าเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมมีการติดตาม ก ากับ
การด าเนินงานโครงการในทุกโครงการ ท าให้สามารถก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีที่โครงการเกิดปัญหาในระหว่างการด าเนินการ 

(13%) 

(33%) 

(7%) 

(40%) 

(7%) 

(14%) 

(13%) 

(60%) 

(13%) 

(0%) 
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แผนภาพที่ 22 การบริหารระยะเวลาโครงการของหน่วยร่วม 

 

  
แผนภาพที่ 23 การติดตามก ากับโครงการของหน่วยร่วม 

 
ส าหรับการบูรณาการการด าเนินงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่มีการบูรณาการการด าเนินงาน

และการบริหารจัดการโครงการ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตร เครือข่าย มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องมีการสร้างและพัฒนาบ่ม เพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและถ่ายทอดลงไปสู่
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ในประเทศ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งต้องใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือกระจายไปตามศูนย์บ่มเพาะต่างๆ หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีการประสานความร่วมมือกับ สวทช. ในการประชุม 
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนด าเนินงานร่วมกัน เป็นต้น  
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1.4 ด้านผลผลิต (Product) :  

 ความก้าวหน้าการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การด าเนินงานภายใต้แผนงานโครงการการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจในระยะ

เริ่มต้น (Early - stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว มีความคืบหน้าของผลผลิต 
ณ ไตรมาส 2 ดังนี้ 

1) นักเรียน/นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8,400 ราย/คน 
พบว่ายังไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2  

2) สร้างและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า 2,500 ราย/กิจการ พบว่าการด าเนินโครงการ
มีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 อยู่ท่ี 4,732 ราย คิดเป็นร้อยละ 189.28 

3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและงานสนับสนุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า 
110 ศูนย์/แห่ง พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 อยู่ที่ 116 ศูนย์/แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 105.45 

 

2) ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือ SME 
ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 

หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น 
สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันหรือพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโต
มากขึ้น โดยกิจกรรมแผนงานโครงการมุ่งเน้นและสนับสนุนไปในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านการลดต้นทุน ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยด าเนินการส่งเสริมผ่านการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ตรงจุดมากกว่าการเข้าร่วม
โครงการประเภทอบรม สัมมนา ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างสั้น ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการสนับสนุน 
ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตและการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในรูปแบบที่คล้ายกัน  
เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตระหว่างผู้ประกอบการ หรือเกิดการส่งต่อมูลค่าในห่วงโ ซ่ฯ ขึ้น ท าให้
ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้น สร้างอ านาจต่อรอง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ได้มากขึ้นกว่าการด าเนินธุรกิจเพียงล าพัง 
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 การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการ
ขนส่ง และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการส่งเสริมผ่านการอบรม สัมมนาให้ความรู้ หรือการศึกษา
ดูงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจ ตัวอย่างกิจกรรม โครงการที่ด าเนินการ
สนับสนุน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  
(ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายส าหรับผู้ประกอบการ
ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เป็นต้น 

  การพัฒนาด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับรู้ในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพ่ิมยอดขาย 
ขยายตลาดให้กว้างขึ้นหรือขยายกลุ่มลูกค้าใหม่) รวมถึงการส่งเสริมการขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยด าเนินการส่งเสริมผ่านการอบรมให้ความรู้ด้าน E-Commerce 
การจัดประกวดหรือการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการสนับสนุน 
ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME (สสว.) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไปบางส่วน แม้ว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตพัฒนาได้ 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนหรือปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ส่งผลให้ประสบปัญหาในการ
ด าเนินธุรกิจ จึงมีการด าเนินกิจกรรม โครงการที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มีโอกาส
ฟ้ืนฟูธุรกิจ โดยการให้ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูธุรกิจ ตัวอย่างเช่น โครงการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (กรมบังคับคดี) หรือผู้ประกอบการบางส่วนประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากเข้าไม่ถึง
แหล่งเงินทุน ท าให้ขาดสภาพคล่อง จึงมีการด าเนินกิจกรรม โครงการในลักษณะที่เป็นการจัดให้มีแหล่ง
เงินทุนสินเชื่อ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยจะมีกระบวนการให้ค าปรึกษา  
แนะน า และวินิจฉัย เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือได้ตรงจุด
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมบริการจดทะเบียนเครื่องจักรและพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมสนับสนุนที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องและการต่อยอดจากผลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ จึงส่งผลให้การพัฒนา SME กลุ่มนี้บางส่วนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถ
ด าเนินการพัฒนาธุรกิจตนเองต่อไปได้ ดังนั้นกระบวนการติดตามผลหลังสิ้นสุดโครงการ จึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ความส าคัญต่อ
การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมายังพบว่าผู้ประกอบการบางส่วน
ไม่เคยรับทราบข้อมูลโครงการประชาสัมพันธ์จากโครงการต่างๆ จึงไม่ได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
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แผนภาพที่ 24 กิจกรรม โครงการ ภายใต้งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SME 

ด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น  
และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 

 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มี
ศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ เป็นมูลค่า 732.46 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.22 ของงบประมาณท้ังหมด  

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่งบประมาณซึ่งจัดสรรมายังแนวทางส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มี
ศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 
เนื่องจาก SME กลุ่มทั่วไปส่วนหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในปี 2561 มีศักยภาพสูงขึ้นจนเป็น SME 
ที่มีศักยภาพ (Strong) และในปี 2562 ได้ให้ความส าคัญมุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SME 
ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

Input Process Output Outcome Impact

ให้ความรู้ก หมาย
จัดท ามาตรฐาน

ควบคุม ตรวจสอบ 
ตรวจวัดคุณภาพ 

รับรองมาตรฐานสากล

ส่งเสริมนวัตกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์

ทรัพยากรการผลิต
เงินทุน แรงงาน 

ความรู้ เทคโนโลยี 
วัตถุดิบ

การผลิต

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า

คุณภาพดี 
ได้มาตรฐาน

สร้างเครือข่าย
การผลิต  Cluster)

อบรม ให้ค าปรึกษา 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ลดการสูญเสีย 
ลดต้นทุน 

เพ่ิมผลผลิต

สร้างแรงงาน
มีคุณภาพ

ให้เงินทุน 
สินเชื่อ

ความพอใจ
ความเชื่อมั่น

ทัศนคติ

จ านวนลูกค้า
ปริมาณการซ้ือ

การซื้อซ้ า

- มูลค่าสินค้า
- มูลค่าการค้า 
 ภายใน ส่งออก 

การตลาด
การประชาสัมพันธ์

สร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย
ขยายตลาด ลูกค้า

อบรม ให้ค าปรึกษา
ด้านธุรกิจ การตลาด 

ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจใหม่

ประชาสัมพันธ์
ออกงาน Road Show

E-Market  สากล 

สร้างภาพลักษณ์ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ

การเจรจาการค้า

- GDP
 SMEs การส่งออก 
- การด ารงอยู่ของธุรกิจ 
การขยายตัว การฟ  นฟู 
การสร้างธุรกิจใหม่

Regular Turn Around

ให้ความรู้ 
เทคโนโลยี 
 ขั้นสูง 
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แผนภาพที่ 25 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 2562 

ส าหรับการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular)  
ใหมี้ศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME  

ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า        
มีหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 11 หน่วยงาน  
ได ้แก ่ ส าน ักงานบร ิหารและพัฒนาองค์
ค ว าม รู้  ( อ ง ค์ ก า รมห าชน )  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
มาตรว ิทยาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม) และกรมบังคับคดี 

 

 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป 
(Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 
พบว่ามีผลการติดตามการด าเนินงานแผนงานโครงการปี 2562 อยู่ในระดับดี หรือมีระดับคะแนน 3.5711 
คะแนน ดังแผนภาพที่ 26 

 

 
 

แผนภาพที่ 26 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริม 
SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME  

ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) ปี 2562 
 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
                      งานประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ปี 2562 

 

 

 29 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริม SME กลุ่ม
ทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn 
Around) ปี 2562 มีผลคะแนนการติดตามด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด ที่ระดับคะแนน 5.0000 
คะแนน รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 
โดยมีระดับคะแนน 4.6957 3.1146 และ 2.9178 คะแนน ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากแผนงานโครงการส่วนใหญ่
ในปี 2562 ยังอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ ส่งผลให้ผลผลิต (Product) ที่เกิดขึ้นยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้   

 
2.1 ผลการวิเคราะห์ความความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แนวทางหรือกลยุทธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 

จากแผนงานโครงการการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME 
ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมส าคัญ 
ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 27 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular)  
ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 
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จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การด าเนินกิจกรรมโครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป 
(Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการการด าเนินกิจกรรมโครงการด้านการส่งเสริม SME 

กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn 
Around) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมแผนงานเป็นการมุ่งเน้นที่
การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดด
เด่นในด้าน เศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม และบริการ แห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่ม
รายได้ จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่ มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจตลาด 
ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถ ในการปรับตัวและ
ใช้โอกาสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบการด าเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้
สามารถเป็นฐานรายได้และสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน รวมทั้งสามารถเป็นฐาน  
ของการผลิตของอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากข้ึนได้ การพัฒนาให้มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ ส่งเสริม SME สาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการคิด  
 
 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มี
ศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการก าหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้  
เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาธุรกิจ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 

- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
ข้อ 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ เนื่องจากมีการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการที่มุ่ง เน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีการ
ส่งเสริมการสร้าง Cluster สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรม โครงการ
ที่เน้นการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิต
และการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ มีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมี
การสนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย Cluster อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท า
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ เช่น e-Commerce เป็นต้น 

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ งมีการด าเนินการในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ และแหล่งเงินทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
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พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ ดังเห็นได้จากการมีโครงการในลักษณะที่เป็น
การจัดให้มีแหล่งเงินทุนสินเชื่อ ส าหรับผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไป เพ่ือใช้ใน
การต่อยอด พัฒนาธุรกิจ และส าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ิมสภาพคล่อง เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 
 ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ

เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME 
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการด าเนินกิจกรรม โครงการ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงาน การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง รวมถึงมีการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อ 1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล 
สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรม
ระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง
แหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เนื่องจากมี
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การสนับสนุนการเชื่ อ มโยง เครื อข่ ายคลัส เตอร์ทั้ ง ในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ดังกล่าวในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้ 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรม โครงการที่เน้นการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างช่องทางและขยายตลาดด้วย e-Commerce 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  ดังเห็นได้จากการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการที่เป็นลักษณะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเข้ากับการด าเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา เพ่ิมมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อ  
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
- ข้อ 3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังเห็นได้จากมีการด าเนินกิจกรรม โครงการใน

การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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 ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 

– 2564) พบว่าแผนงานโครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และ
ให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการยกระดับ 
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้ SME และบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดท าระบบบัญชีการบริหารการเงิน การน ารูปแบบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  (Best Practices) 
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น มีกิจกรรมในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจในด้านต่างๆ 
โดยจัดที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจ การยกระดับ SME ได้รับการยกระดับด้านผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมผลผลิต เช่น การจัดผังกระบวนการผลิตเพ่ือลดเวลาด าเนินการ การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ
ให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุง  
การผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME มากขึ้น 
มีการส่งเสริมให้SME ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้ น เสริมสร้างความรู้ให้กับ SME ด้านการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ SME สนับสนุนให้ SME พัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่และความ
ต้องการสินค้าและบริการเพื่อเผยแพร่ ให้ SME ที่มีศักยภาพทราบ และสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนา
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประกอบการรายใหญ่ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มสมาชิก สนับสนุนให้วิสาหกิจฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
ส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจให้วิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางตลาด
ยกระดับสินค้าและบริการ (Product Upgrading) ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินการตามแผนงานโครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป 
(Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) 
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับท้ังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

 
2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : 

จากผลการติดตามด้านปัจจัยน าเข้า (Input) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.6957 
หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยน าเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการติดตามแผนงานโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่เป็นการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ
พบว่า มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 41 เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง
สมาคม ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ อาทิ อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
ร้อยละ 37 และช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 22 
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แผนภาพที่ 28 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

ส าหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการพบว่า ส่วนใหญ่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือ
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น การระบุสาขาเป้าหมาย ร้อยละ 41 รองลงมา คือมีการก าหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที่จะด าเนินการใน
เรื่องที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือความต้องการ ร้อยละ 25 มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็น
ข้อก าหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน เป็นต้น ร้อยละ 20 และมีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวแล้ว ร้อยละ 14  
 

 
แผนภาพที่ 29 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ หรือมีปัญหา/ความต้องการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
และสามารถแข่งขันหรือพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตมากข้ึนได้  

และจากผลการประเมินแผนงานโครงการพบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหลักในการบริหารโครงการ
และบุคลากรที่สนับสนุนการด าเนินโครงการมีความรู้ ความสามารถ (Competency) เพียงพอที่จะบริหาร
โครงการให้ประสบความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร้อยละ 96 และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมีนัยส าคัญ ร้อยละ 4  

(41%) 

(41%) 

(22%) 

(37%) 

(25%) 

(14%) 

(20%) 
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แผนภาพที่ 30 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 
 

2.3 ด้านกระบวนการ (Process) :  

จากผลการติดตามด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.1146
หรืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการติดตามผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มส ารวจ โดยมีปัจจัยส าคัญสะท้อนความส าเร็จใน
การบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้น 
และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 31 การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานโครงการการส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป 

(Regular) มีศักยภาพและผลิตภาพมากขึ้นและให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ  
(Turn Around) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

จากข้อมูลพบว่า ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 732.46 ล้านบาท 
มีการเบิกจ่ายแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 145.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.83 

 
 
 

145,259,688.40 

587,203,011.60 

 -

 100,000,000.00

 200,000,000.00

 300,000,000.00

 400,000,000.00

 500,000,000.00

 600,000,000.00

 700,000,000.00

 800,000,000.00

           

                 

         

                    

          

(4%) 

(96%) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
                      งานประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ปี 2562 

 

 

 37 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 การบริหารโครงการปี 2562  
จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็น

การด าเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด ร้อยละ 33 รองลงมา คือ จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมา
บางส่วน ร้อยละ 29 ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ 21 และด าเนินการเอง ร้อยละ 17  

 

แผนภาพที่ 32 ลักษณะการด าเนินโครงการ 

และจากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ       
ร้อยละ 75 (ซึ่งโครงการทั้งหมดคาดว่าจะด าเนินการได้เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ  100) อย่างไรก็ตาม 
ยังมีโครงการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ ร้อยละ 4  

 

แผนภาพที่ 33 ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินการ 

จากผลการติดตามด้านการก ากับติดตามการด าเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่
มีการติดตาม ก ากับโครงการ อย่างสม่ าเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส เช่น โครงการสนับสนุนเครือข่าย  
SME โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า และโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น และมีการติดตาม ก ากับโครงการ อย่างเป็นระบบและ
อย่างสม่ าเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส เช่น โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
ให้แข่งขันได้ในสากล และโครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น เท่ากัน
ที่ร้อยละ 42   

(29%) 

(33%) 

(17%) 

(21%) 

(75%) 

(21%) 

(4%) 
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แผนภาพที่ 34 การติดตามก ากับโครงการของหน่วยงานร่วม 

2.4 ด้านผลผลิต (Product) ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมายแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้ตามแผนบูรณาการฯ  
การด าเนินงานภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากข้ึน 

และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัว มีความคืบหน้าของผลผลิต ณ ไตรมาส 2 ดังนี้ 

1) SME ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า  
1,100 ราย/กิจการ พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 384 
ราย/กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.54 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการ
เพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 171 ราย/กิจการ และการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 50 ราย/กิจการ เป็นต้น 

2) SME ได้รับการยกระดับผลิตภาพ/ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 
3,300 ราย/กิจการ พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 1,623 
ราย/กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.18 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการ
ยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Smart Enterprise) 1,071 ราย/กิจการ และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 487 ราย/กิจการ เป็นต้น 

3) SME ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 38 กลุ่ม/คลัสเตอร์  พบว่า
การด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 5 กลุ่ม/คลัสเตอร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 
13.16 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ เช่น กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และ
เชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ 5 กลุ่ม/คลัสเตอร์ เป็นต้น 

4) SME ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ ไม่น้อยกว่า 50 ,000 ราย/กิจการ พบว่า
การด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 7,129 ราย/กิจการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14.26 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ 
SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) 
2,179 ราย/กิจการ และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 4,950 ราย/กิจการ 

(42%) 

(42%) 

(12%) 

(4%) 
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5) SME กลุม่ Turn Around ได้รับความช่วยเหลือในการฟื้นฟูธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2,100 ราย/กิจการ 
พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 1,082 ราย/กิจการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.52 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือ SME ให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน 1,082 ราย/กิจการ 

 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงาน 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่วนใหญ่ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

ส่งผลให้ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานยังไม่เกิดขึ้นให้เห็นได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
มากเท่าที่ควร   

 ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผล 
1. การขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ เนื่องจากบางโครงการ

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีถัดไป ซึ่งส่งผลให้การผลักดันผู้ประกอบการไม่สามารถเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมได้  

2. การสร้างเครือข่าย/คลัสเตอร์ ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จในช่วง 1-2 ปีแรก เนื่องจาก
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นความส าคัญหรือประโยชน์ในการรวมกลุ่มเท่าที่ควร  

3. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยการต่อยอดจากการเข้าร่วมโครงการให้
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เช่น การอบรมท าการตลาดออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการด าเนินการแล้ว แต่ยอดขายไม่ได้
เพ่ิมขึ้นมากเท่าที่ควร เนื่องจากคุณภาพและราคายังไม่โดดเด่นมากพอเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ดังนั้น จึงควรมี
การพัฒนาด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

4. โครงการในลักษณะการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาของกิจการได้ตรงจุดมากกว่าการเข้าร่วมโครงการอบรม ซึ่งหากที่ปรึกษามีความ
เชี่ยวชาญจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และสามารถให้ค าปรึกษาที่ผู้ประกอบการน าไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจได้  

5. ในการติดตามผลหลังจากที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยังมีการด าเนินการไม่มาก
เท่าที่ควร และไม่ได้เป็นการติดตามผลในเชิงลึกหรือสามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. หน่วยงานควรมีการวางแผนการด าเนินโครงการที่มีความต่อเนื่องและส่งต่อผู้เข้าร่วม

โครงการ โดยพิจารณาออกแบบรูปแบบ/กิจกรรมโครงการที่เหมาะสมกับกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่
จ ากัด ซึ่งอาจจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาในระยะต่อไป หรือส่งต่อไปผู้ประกอบการไปยังโครงการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่ต่อเนื่องและเกิดผลส าเร็จแก่ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง 
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2. ในการสร้างเครือข่ายหรือการรวมกลุ่ม (คลัสเตอร์) หน่วยงานควรมุ่งเน้นการสร้างความ
ตระหนักแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในช่วง 1 - 2 ปีแรก เช่น มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หรือการให้ความรู้/
ฝึกอบรมต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความส าคัญ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่ม และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่าย /คลัสเตอร์มีจ านวนมาก
พอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่อไปได้  

3. หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ ควรมีการบูรณาการท างาน หรือข้อตกลงความร่วมมือกับ 
SME ให้มากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาหรือให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ตลอดทั้งห่วงโซ่นับตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า เช่น การช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หน่วยงานที่รับเรื่องกับหน่วยงาน
ที่ให้เงินทุนควรมีระบบแจ้งเตือนการรับเรื่อง การตอบกลับที่มีระยะเวลาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถติดตาม
ผลการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขอรับค าปรึกษาได้ พร้อมทั้งเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาสิ้นสุดการขอรับ
ความช่วยเหลือเงินทุนจากกองทุนต่างๆ เป็นต้น 

 
3) การส่งเสริม SME ทีมี่ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากลได้มากขึ้น  

   ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ สามารถผลิตสินค้า/
บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีตลาดรองรับการผลิตในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม 
กลุม่นี้ยังคงต้องการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง สามารถส่งออก
สินค้า/บริการสู่ตลาดโลกได้ การสนับสนุนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่ม
นี้ จึงเน้นไปในด้านการให้ความรู้ด้านการตลาด ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ 
อาทิ การส่งเสริมการขายประชาสัมพันธ์ ออกงาน roadshow E-Market ในระดับสากล เพื่อรองรับ
กลุ่มเป้าหมายในตลาดระดับสูง (Hi-End) และระดับสากล นอกจากนี้ อาจมีการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่ม/
การสร้างเครือข่าย (Cluster) ในด้านการผลิตหรือการค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ/สร้างอ านาจการต่อรอง หรือ
บุกเบิกขยายฐานลูกค้าร่วมกัน ดังนั้น กิจกรรม  โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จึงมุ่งเน้นไป
ในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่  

 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง/นวัตกรรม 
กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ 
SME ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาในลักษณะเทคโนโลยีขั้นสูงยัง
ไม่มีความชัดเจนมากนัก  

 ด้านการพัฒนามาตรฐานระดับสากล 
กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย  
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI) 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เป็นต้น 
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 ด้านการส่งเสริมการเข้าสู่ระดับสากล 
กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ

ชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและ
ธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขั้นสูง และโครงการภายใต้กองทุนฯ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่าการส่งเสริม SME ภายใต้
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ยังเกิด Missing Link ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 
ทั้งการส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ การส่งเสริมให้ผู้รับบริการจากต่างประเทศเข้า
มาซื้อบริการในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมด้านต้นทุนหรือการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  

 
 

แผนภาพที่ 35 กิจกรรม โครงการ ภายใต้งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SME 
ด้านการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 

 
จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า งบประมาณของการด าเนินการ ได้จัดสรรมายังแนวทางในการส่งเสริม 
SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น เท่ากับ 844.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 25.36  
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 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานที่
ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ได้มากขึ้น รวม 11 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมแห่ งชาติ  สถาบั น
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันวิจ ัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

แผนภาพที่ 36 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 
2562 ส าหรับการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ 

(Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการติดตามผลการด าเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น พบว่าผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 
ขณะนี้อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 3.7854 คะแนน 

 
 

แผนภาพที่ 37 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางส่งเสริม SME 
ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ปี 2562 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมแผนงานโครงการตามแนวทางส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ปี 2562  มีผลคะแนนการติดตามด้านบริบท
โครงการ (Context) สูงสุด ที่ระดับคะแนน 4.9722 คะแนน รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยมีระดับคะแนน 4.7500 3.6358 และ 3.0631 
คะแนน ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากแผนงานโครงการส่วนใหญ่ในปี 2562 ยังอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 
ส่งผลให้ผลผลิต (Product) ที่เกิดขึ้นยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
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3.1 ผลการวิเคราะห์ความความเหมาะสมของโครงการ (Context)  
จากแผนงานโครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ได้มากขึ้น เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมส าคัญ ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 38 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) 

ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ 
(Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและ

ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้าน
เศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม และบริการ แห่งอนาคตเพ่ือที่จะเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่ การยกระดับคุณภาพและ  ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่ด้านวัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  การแปรรูปและ
การพัฒนาความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต เน้นการพัฒนาสู่มาตรฐานเป็น
ระดับสากลมากขึ้น และการแสวงหาโอกาสในการขยายสู่ตลาดสากล  
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 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของ 
SME โดยตรง โดยมีการก าหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า/บริการ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  อาทิ 
โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท า
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาช่องทางการตลาด การพัฒนามาตรฐานสินค้า และการสร้าง
เครือข่ายกับธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ การขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce 
และโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Business) เป็นต้น  

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME 
เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME 
สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น พบว่า มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ

ต้องการของตลาดงาน เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่ให้ความรู้/ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า/บริการให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด 
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์กร ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
และการเชื่อมโยงวัตถุดิบ แหล่งผลิต ตลาด เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้
จากการด าเนินกิจกรรม โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมรวบกลุ่มอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น  

ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เนื่องจากมีการ

ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล หรือ                       
E- commerce 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน

การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้   
ดังจะเห็นได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง   

- ข้อ 3.1.3  ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจในภาคกลาง ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า/บริการ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ข้อ 3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 

ส าหรับสินค้าและบริการของไทย โดยการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทาง
เศรษฐกิจที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดผลเต็มที่ รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ และพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ  

ข้อ 3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
- ข้อ 3.4.1  พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ

พัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และ
พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้  

ดังจะเห็นได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขยายตลาดหรือการสร้าง
เครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทย อาทิ โครงการจัดน าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การยกระดับธุรกิจ 
เฟรนไชน์สู่ตลาดโลก โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่ตลาดสากล เป็นต้น 
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 ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการส่งเสริม SME ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันได้มากขึ้นมีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการ
สนับสนุนให้มีการบริการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบวงจรแก่ SME การขยายปริมาณ การให้บริการ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ SME ในจ านวนที่เพิ่มมากขึ้น และมีกิจกรรม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากขึ้น เช่น จากเดิมที่เป็นการทดลองผลิตในห้องทดลอง (Lab Scale) ให้ขยายกิจกรรม
ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercialization Scale) การเสริม กิจกรรมทางการตลาดให้ SME มีโอกาสใน
การทดสอบตลาด ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายทอดและพัฒนา เทคโนโลยีให้กับ SME นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด SME 
สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงในการ  ประกอบธุรกิจ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SME ในการยกระดับ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีให้ SME รวมทั้งมีกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้ SME ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการส่งออกมาก่อน หรือเพ่ิงเริ่มมีการส่งออก โดยการให้ความรู้ทั้งที่เป็นการฝึกอบรม การให้ความรู้ ผ่านทาง
ระบบ On-line ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SME ผู้ส่งออกรายใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการด าเนินธุรกิจด้าน
การส่งออก ให้มากขึ้น และให้ความช่วยเหลือแก่ SME ที่ยังไม่เคยส่งออกมาก่อน ให้ความรู้ด้านการขยาย 
ช่องทางการตลาดต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากิจกรรมแผนงานโครงการเป็น
การสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ยกระดับสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริมภายใต้แผนงาน
โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนการส่งเสริม 
SME ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
3.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : 

จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) พบว่าในปี 2562          
มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.7500 หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยน าเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่
ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ        
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่ เป็นการพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการพบว่ามีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 46 เช่น การประชาสัมพันธ์
ไปยังสมาคม ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นต้น รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป 
เช่น เว็บไซต์ ร้อยละ 35 และช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 19 
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แผนภาพที่ 39 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ส าหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการพบว่า ส่วนใหญ่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที่จะด าเนินการในเรื่องที่อบรม
หรือพัฒนา มีปัญหาหรือความต้องการ ร้อยละ 48 รองลงมา คือ มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น การระบุสาขาเป้าหมาย ร้อยละ 41 มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ 
แต่เป็นข้อก าหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน ร้อยละ 7  และมีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวแล้ว ร้อยละ 4 

 

แผนภาพที่ 40 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ 

บุคลากรหลักในการบริหารโครงการและบุคลากรที่สนับสนุนการด าเนินโครงการมีความรู้ 
ความสามารถ (Competency) เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

(46%) 

(19%) 

(35%) 

(48%) 

(41%) 

(4%) 

(7%) 
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แผนภาพที่ 41 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 

3.3 ด้านกระบวนการ (Process) :  

     จากผลการติดตามด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 
3.6340 หรืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการติดตามผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหาร
จัดการของหน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มส ารวจ โดยมีปัจจัยส าคัญสะท้อน
ความส าเร็จในการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริมภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริม 
SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 42 การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) 

ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

จากข้อมูลพบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 844.05 ล้านบาท 
มีการเบิกจ่ายแล้ว  408.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.41 

 
    
 

(100%) 
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 การบริหารโครงการปี 2562  
จากการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการที่ด า เนินการส่วนใหญ่เป็น

การด าเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน และด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เท่ากันที่ร้อยละ 28 รองลงมา คือ ด าเนินการเอง ร้อยละ 16  

 
 แผนภาพที่ 43 ลักษณะการด าเนินโครงการ 

จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ร้อยละ 83 (ซึ่งโครงการทั้งหมดคาดว่าจะด าเนินการได้เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100) และมีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 6 เช่น โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 

 
แผนภาพที่ 44 ความก้าวหน้า/ผลการด าเนินการ 

จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2562 พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่างเป็นระบบและอย่างสม่ าเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส ร้อยละ 67 เช่น โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โครงการยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะและพัฒนา
นักลงทุนเพ่ือธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ รองลงมา คือ มีการติดตาม ก ากับโครงการ อย่างสม่ าเสมอ รายเดือน 
หรือรายไตรมาส ร้อยละ 33 เช่น โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น 

(28%) 

(28%) 

(16%) 

(28%) 

(6%) 

(83%) 

(11%) 
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แผนภาพที่ 45 การติดตามก ากับโครงการของหน่วยงานร่วม 

3.4 ด้านผลผลิต (Product) ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมายแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้ตามแผนบูรณาการฯ  

การด าเนินงานภายใต้แผนงานส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากลได้มากขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว มีความคืบหน้าของผลผลิต 
ณ ไตรมาส 2 ดังนี้ 

1) SME ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง/นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 2,800 ราย/กิจการ พบว่าการด าเนิน
โครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 1,685 ราย/กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 60.18 
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 645 ราย/กิจการ 
เป็นต้น 

2) SME ได้รับการพัฒนามาตรฐานระดับสากล ไม่น้อยกว่า 230 ราย/กิจการ พบว่าการด าเนิน
โครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 222 ราย /กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 
96.52 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) 209 ราย/กิจการ เป็นต้น 

3) SME ได้รับการส่งเสริมการเข้าสู่ระดับสากล ไม่น้อยกว่า 2 ,500 ราย/กิจการ พบว่าการด าเนิน
โครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 จ านวน 1,484 ราย/กิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 59.36 
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ เช่น โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และ
ผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) 533 ราย/กิจการ 
เป็นต้น 

 
 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงาน 

ส าหรับการส่งเสริมกลุ่ม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) พบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือยกระดับเสริมศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจากผลการประเมินและการส ารวจ
ข้อมูลพบว่าเกิดการจับคู่ธุรกิจ 26 คู่ มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน 159.94 ล้านบาท และมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  
547.00 ล้านบาท  

(67%) 

(33%) 
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แผนภาพที่ 46 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SME กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ (Strong) 
 

 ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
 

1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการการพัฒนาที่ครบวงจร คือสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สถานที่การผลิต จนไปถึงการจ าหน่ายได้ ซึ่งการด าเนินโครงการในปัจจุบันยังมีการแยกกัน
ด าเนินการของแต่ละหน่วยงาน ยังไม่สามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างครบวงจร เนื่องจากอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตการท างานของหน่วยงาน   

2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิดผลที่ เป็น
รูปธรรม เช่น การให้ค าปรึกษาในบางกรณีท่ีมีระยะเวลาสั้นเกินไป  

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการ ควรมีการบูรณาการ

ท างานร่วมกับหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละด้านให้มีความต่อเนื่องกั น เช่น 
ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ควรส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้กระทรวงพาณิชย์เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร 

2. หน่วยงานอาจมีการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและระยะเวลาให้ค าปรึกษาที่มีความ
สอดคล้องกัน และควรมีการแบ่งกลุ่มเนื้อหาความรู้ในแต่ละหลักสูตรโดยพิจารณาจากผลการส ารวจความรู้
ความเข้าใจ หรือการน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือก าหนดระยะเวลา และรูปแบบการอบรมที่
เหมาะสม โดยในบางหลักสูตรที่เน้นการน าไปใช้ต่อ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
รับทราบปัญหาจากการน าความรู้ไปใช้จริง 

3. หน่วยงานควรมีการติดตามผลการด าเนินโครงการในเชิงความยั่งยืนด้วย เนื่องจากปัจจุบัน
ยังไม่มีการด าเนินการติดตามในเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรมว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีการน าผลผลิต
ของโครงการไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้จริงทุกกลุ่มหรือไม่ 
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4) การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 
ผู้ประกอบการชุมชนนับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในระดับฐานราก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ด้วยการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เพ่ีอแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน
ของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจและให้
ค าแนะน าด้านข้อมูลต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน แม้ที่ผ่านมา
ภาครัฐจะมีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน  
เป็นกลุ่มแนวทางที่แผนบูรณาการฯ ปี 2562 มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา จึงยกระดับขึ้นเป็นแนวทางหนึ่ ง 
โดยแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา จะเป็นการพัฒนาทักษะ ฝีมือของสมาชิกกลุ่มชุมชนให้เป็นมาตรฐาน 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจโดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและในชีวิตประจ าวันจึงอาจจะ
ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพ่ิมที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่าง 
ราคาต้นทุนต่างหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนกันได้มากขึ้น ท าให้ลูกค้าสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและมีอ านาจในการต่อรองสูง ซึ่งน าไปสู่การกดดันทางราคา และจากปัจจุบันถึงอนาคตการผลิต
สินค้าตามค าสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดรูปทรงต่างๆ สี ขนาด  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จ าเป็นต้องมีการวางแผนการผลิต โดยมีการกระจายงานให้กับสมาชิกผลิตเพ่ือที่จะได้ผลิตให้ทันกับความ
ต้องการของลูกค้า และมีการเก็บส ารองสินค้าไว้ ซึ่งถ้ามีค าสั่งซื้อจากลูกค้ามากเกินก าลังการผลิต ตลอดจน
ควรพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่รวดเร็วกว่าเดิมเพื่อลดขั้นตอนในการผลิต ลดระยะเวลาในการผลิต 
ส่งผลต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการชุมชน
จึงต้องมีทักษะการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลปี 2562 พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา
ผู้ประกอบการชุมชน เป็นงบประมาณ 491.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของงบประมาณท้ังหมด 
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จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการ

พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลปี 2562 

พบว่ามีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนา

ผู้ประกอบการชุมชน เป็นงบประมาณ 491.17 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของงบประมาณทั้งหมด 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงาน

ที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการการพัฒนา

ผู้ ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถใน

การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ รวม 11 หน่วยงาน 

 
แผนภาพที่ 47 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 
2562 ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม) 
 

 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ มีผลการติดตามการด าเนินงานแผนงานโครงการปี 2562 
อยู่ในระดับปานกลาง มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6860 ดังแสดงในแผนภาพที่ 48 

 
แผนภาพที่ 48 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มี

ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพปี 2562 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่าในภาพรวมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ปี 2562 มีผลคะแนนการประเมินความก้าวหน้าการ
ด าเนินการ โดยในด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 หรืออยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7895 ด้านกระบวนการ 
(Process) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6242 หรืออยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลิตผล (Product) มีผล
คะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.7995 หรืออยู่ในระดับควรปรับปรุง ตามล าดับ ทั้งนี้ ในด้านผลิตผล เนื่องจากโครงการ
ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ยังไม่เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ จึงท าให้ผลคะแนนยังอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง 

ส าหรับผลการด าเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ความความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แนวทางหรือกลยุทธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากแผนงานโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ

แบบมืออาชีพเมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมส าคัญ ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 49 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 
ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่าการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจแบบมืออาชีพมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้  
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 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถใน

การประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพพบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมแผนงานเป็น
การมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม  และบริการแห่งอนาคต
เพ่ือที่จะเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม  และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่ มีกิจกรรมการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ ใช้ได้อย่างชาญฉลาด 
มีความสามารถ ในการปรับตัวและใช้โอกาสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งส่งเสริมการยกระดับ
การผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรายได้และสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการผลิตของอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นได้  การพัฒนา
ให้มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ ส่งเสริม SME สาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการคดิ  

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การด าเนินกิจกรรม/โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มี

ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการก าหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้  
เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาธุรกิจ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 

- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
ข้อ 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ เนื่องจากมีการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการที่มุ่ง เน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
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ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดยมี
การส่งเสริมการสร้าง Cluster สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรม โครงการ
ที่เน้นการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิต
และการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ มีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมี
การสนับสนุนการสร้างและเชื ่อมโยงเครือข่าย Cluster อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการท า
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ เช่น e-Commerce เป็นต้น 

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ งมีการด าเนินการในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ และแหล่งเงินทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ ดังเห็นได้จากการมีโครงการในลักษณะที่
เป็นการจัดให้มีแหล่งเงินทุนสินเชื่อ ส าหรับผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไป 
เพ่ือใช้ในการต่อยอด พัฒนาธุรกิจ และส าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหา
ทางธุรกิจ เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ิมสภาพคล่อง เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
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 ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 และยุทธศาสตร์ที่ 9 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการด าเนินกิจกรรม โครงการ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงาน การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง รวมถึงมีการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าธุรกิจให้เป็นระบบ

ดิจิทัล โดยจัดท าแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรม โครงการที่เน้นการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างช่องทางและขยายตลาดด้วย e-Commerce 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  ดังเห็นได้จากการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการที่เป็นลักษณะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเข้ากับการด าเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา เพ่ิมมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ เป็นต้น 
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- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อ  
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

เนื่องจากผู้ประกอบการชุมชนส่วนใหญ่จะกระจายทุกภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งในการติดตามประเมินผลจะต้องพิจารณา
การกระจายตัวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม และการสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  
การพัฒนาพื้นที่อีกครั้ง 
 

 ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 – 2561  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  

ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพมีความสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการยกระดับ 

ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้ SME และบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดท าระบบบัญชีการบริหารการเงิน การน ารูปแบบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  (Best Practices) 
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น มีกิจกรรมในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจในด้านต่างๆ 
โดยจัดที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจ การยกระดับ SME ได้รับการยกระดับด้านผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมผลผลิต เช่น การจัดผังกระบวนการผลิตเพ่ือลดเวลาด าเนินการ การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ
ให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุงการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME มากขึ้น 
มีการส่งเสริมให้ SME ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เสริมสร้างความรู้ให้กับ SME ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ SME สนับสนุนให้ SME พัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่และความ
ต้องการสินค้าและบริการเพื่อเผยแพร่ให้ SME ที่มีศักยภาพทราบ และสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนาสินค้า
และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประกอบการรายใหญ่ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายของ
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มสมาชิก สนับสนุนให้วิสาหกิจฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ส่งเสริมความรู้
ในการประกอบธุรกิจให้วิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางตลาดยกระดับสินค้าและ
บริการ (Product Upgrading) ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
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กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินการตามแผนงานโครงการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน  
ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561 – 2562)   

 
4.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.7895 

หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยน าเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งหมดมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดย
โครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ บางโครงการมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเ พ่ือให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับโดยตรง เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้  

 
แผนภาพที่ 50 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
ส าหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือ

คุณสมบัติเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็นการคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นการก าหนดเงื่อนไขเพียงเพ่ือลดความซ้ าซ้อนร้อยละ 17 และ
มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่เป็นข้อก าหนดทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13 อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่
ติดตามพบว่าโครงการบางโครงการคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและได้รับ
ความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานอยู่แล้ว ดังนั้น ควรกระจายความช่วยเหลือไปยังรายอื่นๆ ที่ยังต้องการ
โอกาสในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนด้วย 

(37%) 

(34%) 

(29%) 

(0%) 
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แผนภาพที่ 51 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

 
ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีเพียงร้อยละ 10 ของโครงการที่บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ 
แต่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน  

 

 
 

แผนภาพที่ 52 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 
 
ส าหรับปัจจัยน าเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวัสดุในการประเมินผล มีการสัมภาษณ์ความ

เพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ส าหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานโดยทั่วไปในการบริหารโครงการ  
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบหรือถ้ามีก็มีการจัดซื้อภายใต้โครงการ  

30%

40%

17%

13% ก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม 

ก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์   

ก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการrพัฒนา

ก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็น
ข้อก าหนดทั่วไป  

10%

90%

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถไม่เพียงพอ 
แต่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
บางส่วน
บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอที่จะ
บริหารโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

(30%) 

(40%) 

(17%) 

(13%) 

(10%) 

(90%) 
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4.3 ด้านกระบวนการ (Process) :   

ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ในปี 2562 หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 125,173,527.24 บาท 

 
แผนภาพที่ 53 การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 

ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

 การบริหารโครงการปี 2562 
จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการจัดจ้าง

ที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ โครงการที่ด าเนินการเอง คิดเป็นร้อยละ 25 เป็น
โครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 และโครงการที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
คิดเป็นร้อยละ 10 และเป็นโครงการที่โอนงบประมาณไปให้หน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการร้อยละ 10 เช่นกัน  

 
แผนภาพที่ 54 ลักษณะการด าเนินโครงการ 

125,173,527.24 

365,990,672.76 
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จัดจ้างที่ปรึกษา จ้างเหมาบางสว่น

ด าเนินการเอง

ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ

โอนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนๆ 
ด าเนินการ

(40%) 
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(25%) 
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แผนภาพที่ 55 ความก้าวหน้าการด าเนินการ 

 
ในด้านการด าเนินงานตามแผนงาน พบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยคาดว่า

จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ  85 และมีโครงการร้อยละ 15 ที่โครงการ
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ บางโครงการหน่วยงานยังจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ ในขณะที่ขอบเขตงาน
มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและส่งเสริมพัฒนาที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้ การเริ่มด าเนินการล่าช้าอาจ
ส่งผลต่อคุณภาพหรือการปรับกิจกรรมสนับสนุนที่ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็ม
รูปแบบ และจากการติดตามพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มีการก ากับติดตามโครงการอย่างสม่ าเสมอเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาส 

 
4.4 ด้านผลผลิต (Product) : 

 ความก้าวหน้าการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การด าเนนิงานภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบ

ธุรกิจแบบมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 
1)  ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  1,800 ราย 

พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 แล้ว 1,271 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.61 

2) ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน  ไม่น้อยกว่า 
1,600 ราย พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 แล้ว  205 ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.81 

3) ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 1,100 ราย พบว่ายังไม่มี
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2   

 
 

85%

15%

เป็นไปตามแผน   

ล่าช้า  อยู่ภายในปีงบประมาณ     (15%) 

(85%) 
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 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ส าหรับการส่งเสริมกลุ่ม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) พบว่าผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่

ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือยอดขายเกิดข้ึนแล้วรวม 10,554,000 บาท  
 

 

 ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
1. วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ดังนั้น ต้องกระจาย

การสนับสนุนไปยังกลุ่มที่มีความต้องการในการพัฒนาให้มากข้ึน 
2. วิสาหกิจมีบริบทและรูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจต่างกัน บางพื้นที่มีผู้ดูแลบริหารจัดการ

ด้านการตลาดเพียงรายเดียว การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นเพียงการรวมกลุ่มด้านการ
ผลิตจึงไม่ได้ส่งผลให้พื ้นที ่ด ังกล่าวเกิดบรรยากาศการเป็นหมู ่บ้านท ามาค้าขายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือบางพ้ืนที่วิสาหกิจเน้นการรวมกลุ่ มเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การผลิต แต่การขายไม่ได้เน้นขายผ่านวิสาหกิจ การส่งเสริมตลาดผ่านกลุ่มวิสาหกิจจึงไม่
ประสบความส าเร็จ ดังนั้น หน่วยงานต้องศึกษาบริบทของพื้นที่และลักษณะวิสาหกิจก่อน
การออกแบบการส่งเสริมพัฒนา 

3. จากการลงพื้นที่พบว่าการส่งเสริมตลาดออนไลน์ หรือการบริหารจัดการกับกลุ่มหรือ
วิสาหกิจชุมชน หากไม่มีคนรุ่นใหม่มาบริหารจัดการหรือดูแลต่อ ก็ไม่ประสบความส าเร็จ
เพราะไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. การส่งเสริมหรือพัฒนาต้องพิจารณาจาก Area based เป็นส าคัญ โดยให้พิจารณาจาก

จุดอ่อนและความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
2. การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชน จะช่วยให้

การท างานกับพ้ืนที่มีความเข้าใจและสนองความต้องการชุมชนได้มากข้ึน 
3. การส่งเสริมโดยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชน จะช่วยให้การพัฒนาเกิดความ

ยั่งยืนกับชุมชนมากขึ้น  
 
 

5) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 
ตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) พันธกิจหนึ่งของแผนฯ ซึ่งมีความส าคัญ คือ

การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ SME โดยด าเนินการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ SME ให้อยู่ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของ SME เช่น การจัดตั้งหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือแบบครบวงจร ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นได้โดยสะดวก การมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการติดต่อกับภาครัฐที่ช่วยให้บริการได้
รวดเร็ว การให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และการมีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจ เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม SME แต่ละกลุ่มมีความต้องการการสนับสนุนและพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป  
เนื่องจากการมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องที่แตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมจึงจ าเป็นต้องได้รับการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะ (Tailor-made) แตกต่างกันไป
ในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม โดยสามารถจ าแนกแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลส าคัญส าหรับการ
ประกอบธุรกิจของ SME เช่น โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)) โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โครงการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) โครงการเร่งรัดการจดทะเบียน
เครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นต้น และ 2) ด้านการพัฒนา
ผู้ให้บริการ SME ให้สามารถสนับสนุนการส่งเสริม SME ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม โครงการด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ได้แก่ กิจกรรม จัดท าแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME (กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมแผนงานโครงการจะเป็นไปเพื่อให้ SME มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้เพ่ือให้เกิดคุณภาพท้ังในระดับปัจจัยน าเข้า กระบวนการ สู่ผลผลิต 

 
 
 

 
แผนภาพที่ 56 กิจกรรมโครงการภายใต้งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SME 

ด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem)  
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จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 381.00 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.45 ของงบประมาณท้ังหมด 

 
 

แผนภาพที่ 57 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 2562 ส าหรับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

 
ส าหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบ

ธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (หน่วยงานที่ไม่ได้มีแผนงานโครงการในแนวทางการพัฒนา
ปัจจัยแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

 
 สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีผลการติดตามการด าเนินงานแผนงานโครงการ
ปี 2562 อยู่ในระดับปานกลาง มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.1376 ดังแสดงในแผนภาพที่ 58 
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แผนภาพที่ 58 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ปี 2562 
 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวการพัฒนาปัจจัย

แวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) ปี 2562 มีผลคะแนนการติดตาม
ความก้าวหน้าด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 หรืออยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.3529 หรืออยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.8600 หรืออยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลิตผล (Product) 
มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.1444 หรืออยู่ในระดับควรปรับปรุง ตามล าดับ ทั้งนี้  ในด้านผลิตผล เนื่องจาก
โครงการยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ยังไม่เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ จึงท าให้ผลคะแนนยังอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง 

ส าหรับผลการด าเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ผลการวิเคราะห์ความความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แนวทางหรือกลยุทธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 

จากแผนงานโครงการการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมส าคัญ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 59 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ 
ดังนี้ 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ

เพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นการ สร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ และ การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริม SME คือ 
การขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและ
บริการของไทย ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน  
และองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
ให้สามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน จะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการก าหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า 
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดใน

ประเทศโดยสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มี
มาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานบังคับขั้นพ้ืนฐานทั้งสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศและสินค้าน าเข้าเพ่ือสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้
ความส าคัญกับการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันต้อง
มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าที่รองรับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อสูง เป็นต้น เช่น โครงการ
ฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)) และโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ 
SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นต้น  

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี

จิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SMEs และ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และ
ตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
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สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (2) สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้และ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประ เทศโดยการก าหนด
นโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได ้

ข้อ 7)  พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุน
การสร้างตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยเพ่ือให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีการด าเนินการอย่างแข็งขันในการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย  เช่น 
โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โครงการฐานข้อมูลสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์ (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน))  
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โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และกิจกรรมพัฒนาศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ 
SME และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เป็นต้น  

 
 ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการด าเนินกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่

เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่า มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 และยุทธศาสตร์ที่ 8 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
โดยเน้นการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง
ระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์  อาทิ 
ความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก  (WTO Trade 
Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค  (Trans-
Pacific Partnership: TPP) เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผน  
การพัฒนา รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ  อาทิ ฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.5 ปรับปรุงก  ระเบียบ และก หมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การก าหนด
มาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนา
และขยายโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภา
วิชาชีพดิจิทัล เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชนที่
เชื่อมโยงกับภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

- ข้อ 3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้  รวมถึงมี
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึง  ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการ
พัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความส าเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดย
จูงใจให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

- ข้อ 3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ  ผ่านทางสื่อและ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการด าเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

 
 ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 – 2561  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 

– 2564) พบว่าแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมีกิจกรรม
แผนงานที่เป็นการยกระดับการพัฒนามาตรฐานให้ SME มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างระบบติดตามและ
ประเมินศักยภาพ SME  

กล่าวโดยสรุป คือ การด าเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2561) 
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5.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) : 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.8600 

หรืออยู่ในระดับพอใช้ โดยปัจจัยน าเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งหมดมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
โดยโครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ บางโครงการมีช่องทาง  
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย 
ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ 

 
แผนภาพที่ 60 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ส าหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพ่ือคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก่ มีการก าหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 37 และมีการก าหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติที่เป็นข้อก าหนดทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) ไม่มีโครงการที่มีการก าหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรม 

 
แผนภาพที่ 61 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จได้ตามแผนงาน
ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 96 โดยมีเพียงร้อยละ 4 ของโครงการที่บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ 
แต่ส่งผลต่อความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน ได้แก่ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) 

(39%) 

(23%) 

(38%) 

(0%) 

(50%) 

(37%) 

(13%) 

(0%) 
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แผนภาพที่ 62 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 

 

ส าหรับปัจจัยน าเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวัสดุในการประเมินผล มีการสัมภาษณ์คว าม
เพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ส าหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานโดยทั่วไปในการบริหารโครงการ  
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบหรือถ้ามีก็มีการจัดซื้อภายใต้โครงการ  

 
5.3 ด้านกระบวนการ (Process) : 
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2562 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.3529 

หรืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มส ารวจ โดยมีปัจจัยส าคัญสะท้อนความส าเร็จใน
การบริหารจัดการแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) ดังนี้ 

 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือ

การส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 63 การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

การประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(4%) 

(96%) 

(0%) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

แผนงานโครงภายใต้แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม 
SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 381.00 ล้านบาท มีการ
เบิกจ่ายแล้ว 184.61 ล้านบาท ณ ไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 48.46 และมีเป้าหมายผลผลิต 175,000 หน่วย 
มีการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจ านวน 101,008 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 57.72 

 
 การบริหารโครงการปี 2562 
จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2562 พบว่าโครงการที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นการจัดจ้าง

ที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา คือ โครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 27 โครงการที่ด าเนินการเอง คิดเป็นร้อยละ 8 และโครงการที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 4  
 

 
แผนภาพที่ 64 ลักษณะการด าเนินโครงการ 

 

โครงการที่ด าเนินการในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรม
บางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา ได้แก่ โครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 15 โครงการต่อเนื่อง
จากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 11 และโครงการใหม่ที่ไม่เคยด าเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 8 
 

 
แผนภาพที่ 65 ความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ในด้านการด าเนินงานตามแผนงาน พบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน โดยคาดว่า
จะสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 54 และมีบางส่วนที่สามารถด าเนินการได้เร็ว
กว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 4 โครงการบางส่วนด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ แต่คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 7 และโครงการบางส่วนด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้ และคาดว่าจะต้องด าเนินการข้ามปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 4 และจากการประเมินด้านการ
ก ากับติดตามการด าเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่มีการติดตาม ก ากับการด าเนินงาน
โครงการในทุกโครงการ ท าให้สามารถก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงทีในกรณีที่โครงการเกิดปัญหาในระหว่างการด าเนินการ 

 

แผนภาพที่ 66 การบริหารระยะเวลาโครงการของหน่วยร่วม 
 

 
 

แผนภาพที่ 67 การติดตามก ากับโครงการของหน่วยร่วม 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

5.4 ด้านผลผลิต (Product) :   

 ความก้าวหน้าการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การด าเนินงานภายใต้แผนงานโครงการการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพื่อ

การส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 
1) ระบบการให้บริการข้อมูลที่ส าคัญแก่ SME ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 170,000 ราย/กิจการ 

พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 อยู่ที่ 93,935 ราย/กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 55.26 

2) ผู้ให้บริการ SME ได้รับการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการพัฒนา SME ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย/
กิจการ พบว่าการด าเนินโครงการมีผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2 อยู่ที่ 7,613 ราย/กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 152.26 

3) งานบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีการก าหนดเป้าหมายผลผลิตเชิง
ปริมาณที่ใช้ประกอบการค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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