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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
 

 หลักกำรและเหตุผล 
 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีบทบาทและ
หน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ Micro และ SME และ
เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ของประเทศ โดยเป็นหน่วยงานกลางใน
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลักดันการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละปี สสว. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ทั้งงานภารกิจพื้นฐานและงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME เพื่อสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับ
บริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับ สสว. 

 
ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบภาพรวมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ  สสว. จึงมีความประสงค์จะ

ด าเนินการส ารวจใน 2 ส่วน คือ (1) การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น และ 
(2) ส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 ที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แล้วธุรกิจดีขึ้น เพื่อวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น อันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่ได้รับของ SME ในระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการของ สสว. 
ส าหรับการด าเนินการส่งเสริม SME ต่อไปในอนาคต 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 วัตถุประสงค์ 
 
1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ภายใต้โครงการต่างๆ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

2) เพื่อส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. จากโครงการ
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีข้ึน 
 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานและให้บริการของ 
สสว. ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 
1.3.1 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
1) ศึกษารายละเอียดของงานโครงการต่างๆ ของ สสว. เพื่อให้ทราบหลักการและ

เหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินงานภายใต้โครงการที่จะด าเนินการส ารวจ 
 

2) ก าหนดกรอบแนวคิด วิธีการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของโครงการต่างๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา 

 
3) ก าหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสุ่มตัวอย่าง และจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

จากงานโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นไปตามหลักการทางสถิติ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ของการส ารวจออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการ

จาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวนประชากรโดยประมาณ 75,000 ราย 
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 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งที่
เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน
ประชากรโดยประมาณ 800 ราย 

 
4) สร้างแบบสอบถามส าหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยค าถามเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนตาม Likert Scale (ระดับคะแนน 1 ถึง 5) และมีค าถามปลายเปิด เช่น ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น และ
แบบสอบถามที่ทดสอบและส ารวจต้องมีข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถสุ่ม
ตัวอย่างได้ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ e-mail เป็นต้น ทั้งนี้ 
ก่อนด าเนินการทดสอบและส ารวจ แบบสอบถามจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และท าการทดสอบแบบสอบถาม 
(Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ชุด ตาม
หลักการทางสถิติ พร้อมสรุปผลการทดสอบแบบสอบถาม 
 

5) ด าเนินการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ให้ครบถ้วนตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ 

 
6) ประเมินผลการส ารวจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เช่น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น 
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ 
โดยน าเสนอผลการส ารวจในมิติต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงาน /โครงการ
ของ สสว. ให้ครอบคลุม เช่น กลุ่มผู้มาเข้ารับบริการจาก สสว. กลุ่มกิจกรรมและ
บริการที่ สสว. ให้บริการ เป็นต้น โดยมีบทวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการส ารวจที่
อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีตามหลักวิชาการ และสรุปผลการส ารวจของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 2 กลุ่มใน 2 รูปแบบ คือ 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) 
 ร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมาก (ให้คะแนน 5 

และ 4 ตามล าดับ) (Top 2 Box) จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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7) รวบรวมข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานและ
ให้บริการของ สสว. ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
 

8) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหารที่ครอบคลุมและสรุปเนื้องานตาม
ขอบเขตการด าเนินงานทั้งหมด 

 
1.3.2 กำรส ำรวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำรจำก สสว. แล้วธุรกิจ

ดีขึ้น 
 

1) ศึกษารายละเอียดของงานโครงการต่างๆ ของ สสว. เพื่อให้ทราบหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ รูปแบบการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการที่จะ
ด าเนินการส ารวจ 

 
2) ก าหนดกรอบแนวคิด วิธีการด าเนินงาน และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถ

ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
 
3) ก าหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสุ่มตัวอย่าง และจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเป็นไปตามหลักการทาง
สถิติ โดยกลุ่มเป้าหมายของการส ารวจ คือ 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ 

สสว. และเคยได้รับบริการใดๆ หรือเข้าร่วมโครงการใดๆ ที่ สสว. เป็นผู้บริหาร
โครงการในปีงบประมาณ 2561 แล้วมีส่วนช่วยธุรกิจให้ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง 
อาทิ ก าไรเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น บริหารจัดการดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SME ซึ่งผ่านกระบวนการในกิจกรรมสุดท้ายของ
แต่ละโครงการ จ านวนประชากรโดยประมาณ 10,000 ราย จาก 5 โครงการ ดังนี ้

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 
 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 
 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 

ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 
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 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 
 
4) สร้างแบบสอบถามส าหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยค าถามเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นการมีส่วนช่วยธุรกิจให้ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง 
อาทิ ก าไรเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น บริหารจัดการดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น และมีค าถามปลายเปิด เช่น ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการของ สสว. เป็นต้น และแบบสอบถามที่
ทดสอบและส ารวจต้องมีข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ 
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ e-mail เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อน
ด าเนินการทดสอบและส ารวจ แบบสอบถามจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และท าการทดสอบแบบสอบถาม 
(Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด ตามหลักการทาง
สถิติ พร้อมสรุปผลการทดสอบแบบสอบถาม 

 
5) ด าเนินการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนตามจ านวนที่

ก าหนดไว้ 
 
6) ประเมินผลการส ารวจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เช่น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็น
ต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด จ าแนกตามประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ 
โดยน าเสนอผลการส ารวจในมิติต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานโครงการ
ของ สสว.  โดยมีบทวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการส ารวจที่อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎี
ตามหลักวิชาการ และสรุปผลการส ารวจของกลุ่มเป้าหมายในรูปร้อยละของ
ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีข้ึน จาก
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
7) รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการของ สสว. และ

น าเสนอแนวทางในการออกแบบโครงการของ สสว. ส าหรับด าเนินการส่งเสริม 
SME ต่อไปในอนาคต 

 
8) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหารที่ครอบคลุมและสรุปเนื้องานตาม

ขอบเขตการด าเนินงานทั้งหมด 
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 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 
ระหว่างวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดและวิธกีารด าเนินงาน 

 
 

2.1 กรอบแนวคิด 
 

การส ารวจครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตการด าเนินงานของการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และการส ารวจร้อยละของ SME ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก 
สสว. แล้วธุรกิจดีข้ึน 

 
โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการ 
Micro และ SME ทั่วไป ที่เข้ารับบริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ 
สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับ สสว. และ 2) การส ารวจร้อยละ
ของ SME ที่ได้รับการบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ สสว. และเคยได้รับบริการใดๆ หรือเข้าร่วม
โครงการใดๆ ที่ สสว. เป็นผู้บริหารโครงการ ในปีงบประมาณ 2561  

 
ในการส ารวจครั้งนี้ จะสร้างแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 กลุ่ม และประเมินผลการส ารวจด้วยการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
1) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 

2562 จะรายงานค่าความถี่  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) และร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบ
มากที่สุดและมาก (ให้คะแนน 5 และ 4 ตามล าดับ) (Top 2 Box) จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และสรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย 
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2) ผลการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจ
ดีขึ้น จะรายงานค่าความถี่ คะแนนเฉลี่ย และร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีข้ึน จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และน าเสนอ
แนวทางในการออกแบบโครงการของ สสว. ส าหรับการด าเนินการส่งเสริม SME ใน
อนาคต 
 

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน แสดงดังภาพที่ 2-1  
 

ภาพที่ 2-1 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

การ  ารว 

ควา พ งพอ   อง    ี  วน ด   วนเ ี  
 อง   ว   ระ  า  งบ ระ า      

ร อ ละ อง SME  น  งบ ระ า       
ที่ธ รกิ ดี   น

    ระกอบการ 
Micro และ SME

 น ว งานที่เกี่ ว  องก บ
การ  งเ ริ  Micro และ SME

 ระเ ิน ลการ  ารว 

   ความถี่    
   คะแนนเฉลี่ย
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
   ร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะ
   ผู้ที่ตอบมากที่สุดและมาก

แนวทางการ ร บ ร งและพ  นาการ
ด าเนินงาน การ   บริการ    ี ระ ิทธิภาพ

แนวทางการออกแบบ ครงการ  า ร บการ
  งเ ริ  SME  นอนาค 

    ระกอบการ SME

 ระเ ิน ลการ  ารว 

   ความถี่
   คะแนนเฉลี่ย
- ร้อยละ SME ที่ธุรกิจดีขึ้น
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2-3 
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2.2 วิธกีารด าเนินงาน 
 

ในการด าเนินงานจะแบ่งการส ารวจออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2) การส ารวจร้อยละของ
ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีข้ึน 
 
2.2.1 การ  ารว ควา พ งพอ   อง    ี  วน ด   วนเ ี  อง   ว   ระ  า  งบ ระ า  2562 
 

1) การศ กษารา ละเอี ด องงาน  ครงการ  างๆ  อง   ว  
 
จากการศึกษาแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก 

ที่มีกลยุทธ์/แผนงานและมีความเชื่อมโยงกับ 5 แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2 
 
 ารางที่ 2-1  กลยุทธ์/แผนงานตามยุทธศาสตร์ของ สสว. ประจ าปี 2562 

  ทธศา  ร์ กล  ทธ์ แ นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม Micro และ SME 

ของประเทศ 
1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้รองรับ Micro และ SME BIG DATA 
1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน Micro และ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของ Micro และ SME 
2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ 
2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) 
3.2 ส่งเสริม Micro และ SME ให้รวมกลุ่มและก้าวสู่สากล (Internationalization) 
3.3 ส่ ง เสริมการใช้นวัตกรรม/ เทคโนโลยีดิ จิทั ล  และปรับเปลี่ ยนรูปแบบธุรกิจ  (Business 

Transformation) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office 
4.3 ผลักดันองค์กรให้เนน้ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 ารางที่ 2-2  ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562 และแผนงานบูรณาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แ น ฏิบ  ิการ อง   ว  แนวทาง า แ นงานบ ร าการฯ 
  ทธศา  ร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ Micro และ 
SME ของประเทศด้วย BIG DATA 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  ทธศา  ร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง Micro 
และ SME และเศรษฐกิจชุมชน 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  ทธศา  ร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและ
ก้าวสู่สากล 

แนวทางที่ 1 สร้างความเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจใน
ระยะเริ่มต้น (Early Stage) 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพ
มากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
(Turn Around) 
แนวทางที่  3 ส่ ง เ ส ริ ม  SME ที่ มี ศั ก ยภาพ  (Strong) ใ ห้ มี
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้น 
แนวทางที่ 4 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community-base) ให้
มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

  ทธศา  ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
(High Performance Agency) 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2562 ยังแบ่งงาน/โครงการ ที่ด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2562 รวม 39 โครงการ ออกเป็น 11 กิจกรรมการส่งเสริมตามแผนงานบูรณาการฯ 
ดังแสดงในตารางที ่2-3 
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 ารางที่ 2-3  ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางตามแผนบูรณาการฯ และกิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ 2562 

แนวทาง า แ นงาน
บ ร าการฯ 

กิ กรร  /  ครงการ 

Early Stage กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boot Up New Entrepreneurs) 

Regular / Turn Around กิจกรรมที ่2 พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจภุัณฑ์ SME ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME กลุ่มทั่วไป มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) 
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
โครงการประกวด SME National Awards 
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร ์
โครงการสนับสนนุเครือข่าย SME 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 

Strong กิจกรรมที ่6 ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
มากขึ้น 
โครงการพัฒนาชอ่งทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารดว้ยระบบมาตรฐานสากล 

Community-based กิจกรรมที ่8 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชด าริ  
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ  
โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกจิชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP 
Transformation) 
โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) 
โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีผลติภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม 

Ecosystem กิจกรรมที ่10 สนับสนนุข้อมูลส าหรับการประกอบธุรกิจของ SME 
โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 
งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 ารางที่ 2-3  ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางตามแผนบูรณาการฯ และกิจกรรม/โครงการ        
ปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) 

แนวทาง า แ นงาน
บ ร าการฯ 

กิ กรร     ครงการ 

Ecosystem (  อ) กิจกรรมที่ 11 จัดท าแผน พัฒนาฐานข้อมูลและสนับสนนุการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 
 งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/ราย
พื้นที่/รายประเด็น 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนส่งเสริม SME 
 งานติดตามและประเมินผลโครงการสง่เสริม SME 

 งานบริหารจัดการกองทุนร่วมลงทุน 

 งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 
งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies 
Working Group: ASEAN SMEWG) 

 งานจัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูล SME ประเทศไทย 

 โครงการพัฒนาเครื่องมือและตวัชีว้ัดการประมาณการทางเศรษฐกิจของ SME 

 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 งานจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 งานจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการ 

 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงการบริหารจัดการ อุดหนุน และสนับสนุนเงินทุนให้แก่ SME 

 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

  
จากการศึกษารายละเอียดของงาน/โครงการต่างๆ ของ สสว. จ านวน 39 งาน/โครงการที่

ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทราบหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ แล้ว ได้คัดเลือกงาน/โครงการที่จะส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วม
โครงการต่างๆ ของ สสว. และส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
Micro และ SME ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 20 และ 11 งาน/
โครงการ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2-4  
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 ารางที่ 2-4  งาน/โครงการท่ีจะส ารวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

งาน  ครงการ 
การ  ารว ควา พ งพอ   อง    ระกอบการ Micro และ SME ท ่ว  ทีเ่  าร บบริการ าก   ว  และร บการอบร  เ  า
ร ว  ครงการ  างๆ  อง   ว   
1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 
2. โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) 
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) 
5. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
6. โครงการประกวด SME National Awards 
7. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 
8. โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 
10. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล 
12. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชด าริ 
14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
15. โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & OTOP Transformation) 
16. โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) 
17. โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม 
18. งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 
19. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
20. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 
การ  ารว ควา พ งพอ   อง น ว งานที่เก่ี ว  องก บการ  งเ ริ  Micro และ SME ที่ ระ านงานก บ   ว   
1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. งานจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนส่งเสริม SME 
4. งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 
5. งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6. งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 
7. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
8. โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการ 
9. โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 
10. งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
12. หน่วยงานอื่นๆ ท่ีประสานงานกับ สสว. 

ทั้งน้ี รายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการส ารวจ จะแสดงในภาคผนวก 1 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

2) การค ดเลือกกล   เ ้า  า และการ      วอ  าง 
 
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ได้

คัดเลือกจาก 20 งาน/โครงการ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
ตามแผนบูรณาการฯ คือ Early Stage, Regular/Turn Around, Strong, Community-based และ 
Ecosystem ซึ่งมีจ านวนประชากรเป้าหมายตามข้อเสนอด้านเทคนิคจ านวน 82,292 ราย  

 
ในการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจะค านวณโดยใช้วิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความ

เชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

n =  [
N

1 + N𝑒2
] 

 
ก าหนดให้ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยระดับความเชื่อม่ัน 

ร้อยละ 95 จะมีสัดส่วนความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.05 
 
เม่ือค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการส ารวจในแต่ละแนวทางการด าเนินงาน

ส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ จากจ านวนประชากรเป้าหมายตามข้อเสนอด้านเทคนิค พบว่า 
จะต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั้งหมด 1,802 ราย 
แต่เม่ือพิจารณาจ านวนประชากรเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจาก สสว. ซึ่งมี 74,362 ราย (จากเดิม
มีประชากรเป้าหมาย 75,662 ราย แต่เนื่องจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตาม
แนวพระราชด าริ ไม่ได้ด าเนินโครงการ จึงไม่น าผู้ประกอบการภายใต้โครงการนี้มาค านวณ ดังนั้น
ประชากรเป้าหมายคงเหลือจ านวน 74,362 ราย) เม่ือค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วจะต้อง
ด าเนินการส ารวจ 1,789 ราย 

 
ทั้งน้ี เพื่อให้จ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่จะด าเนินการส ารวจไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีได้เสนอไว้

ในข้อเสนอด้านเทคนิค จึงปรับจ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่จะด าเนินการส ารวจใน 5 แนวทางการ
ด าเนนิงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ ให้เท่ากับ 1,802 ราย ดังแสดงในตารางที่ 2-5 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 ารางที่ 2-5  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ Micro และ SME 

แนวทาง า แ นงานบ ร าการฯ 
 ระชากรเ ้า  า 
ที่คาดว า ะ ด ร บ

 าก   ว  

  านวน  วอ  าง 
ค านว   ด  ช   
วิธี Taro Yamane 

ที่ ะ  ารว  ( ร บ า   อเ นอ
ทางเทคนิค) 

Early Stage 2,920 352 355 
Regular / Turn Around 59,712 398 400 
Strong 3,250 357 360 
Community-based 1,230 302 304 
Ecosystem 7,250 380 383 

รว  74,362 1,789 1,802 

 
เม่ือทราบจ านวนตัวอย่างที่จะด าเนินการส ารวจในแต่ละแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม

ตามแผนบูรณาการฯ แล้ว จึงแบ่งจ านวนตัวอย่างที่จะส ารวจในแต่ละงาน/โครงการ ด้วยการใช้
สัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน/โครงการนั้นๆ ต่อจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมดใน 
แต่ละแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-6 

 
 ารางที่ 2-6  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

จ าแนกตามงาน/โครงการ 

แนวทาง า แ นงานบ ร าการฯ 
 ระชากรเ ้า  า ที่

คาดว า ะ ด ร บ าก   ว  
  านวน  วอ  างที่ ะ

  ารว  
Early Stage 2,920 355 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 2,750 334 
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) 170 21 
Regular / Turn Around 59,712 400 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 1,000 7 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) 2,850 19 
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 
Champions) 

462 3 

โครงการประกวด SME National Awards 900 6 
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 1,000 7 
โครงการสนับสนนุเครือข่าย SME 4,000 27 
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 49,500 331 
Strong 3,250 360 
โครงการพัฒนาชอ่งทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 2,000 222 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารดว้ยระบบ
มาตรฐานสากล 

1,250 138 
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 ารางที่ 2-   จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME 
จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต่อ) 
แนวทาง า แ นงานบ ร าการฯ  ระชากรเ ้า  า ที่

คาดว า ะ ด ร บ าก   ว  
  านวน  วอ  างที่

 ะ  ารว  
Community-based 1,230 304 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 400 99 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าร ิ 

180 44 

โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกจิชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 
(SMEs & OTOP Transformation) 

500 124 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME 
(Micro to be SMEs) 

100 25 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม 50 12 
Ecosystem 7,250 383 
งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 4,000 211 
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 250 13 
งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN 
SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

3,000 159 

รว  74,362 1,802 

 
นอกจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนผู้ประกอบการในแต่ละงาน/โครงการแล้ว 

ยังได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในแต่ละงาน/โครงการให้มีความครอบคลุมการกระจายทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย 

 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม Micro และ SME ได้ท าการคัดเลือกจาก 11 งาน/โครงการ ที่อยู่ภายใต้แนวทาง 
Ecosystem ตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ ซึ่งมีจ านวนประชากร
เป้าหมายตามข้อเสนอด้านเทคนิค 800 ราย เมื่อใช้สูตรการค านวณตัวอย่างของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องส ารวจตามข้อเสนอด้านเทคนิคอยู่
ที่ 267 ราย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 7 
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 ารางที่ 2-7  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม Micro และ SME จ าแนกตามงาน/โครงการ 

แนวทาง า แ นงานบ ร าการฯ 
 ระชากรเ ้า  า ที่

คาดว า ะ ด ร บ าก   ว  
  านวน  วอ  างที่

 ะ  ารว  
Ecosystem 
งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 35 12 
งานจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที/่รายประเด็น 

30 10 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนส่งเสริม SME 10 3 
งานติดตามและประเมินผลโครงการสง่เสริม SME 60 20 
งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 60 20 
งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN 
SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

40 13 

โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

40 13 

โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ 
SME ในกลุ่มธุรกิจบริการ 

10 3 

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

400 134 

งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 7 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 10 3 
หน่วยงานรว่มอื่นๆ ท่ีประสานงานกับ สสว. เช่น ที่ปรึกษา หน่วยรว่ม
ด าเนินการ เป็นต้น 

85 29 

รว  800 267 

 
3) การ ร างแบบ อบถา   า ร บเ ็นเครื่อง ือ นการเก็บ  อ  ล 

 
การส ารวจครั้งนี้ได้สร้างแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

กับกลุ่มเป้าหมายของการส ารวจความพึงพอใจทั้ง 2 กลุ่ม คือ แบบสอบถามการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้า
ร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 และแบบสอบถามการส ารวจความพึง
พอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยการศึกษาและทบทวนแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจในปีที่ผ่านมา และ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

 
ทั้งนี้  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะประกอบด้วยค าถามเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่

ครอบคลุมประเด็นความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้าน
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กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น โดยก่อนด าเนินการทดสอบและส ารวจ แบบสอบถามจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สสว. 
และท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ชุด 
ตามหลักการทางสถิติ โดยมีรายละเอียดในบทถัดไป 

 
4) การ  ารว ภาค นา เพื่อการเก็บ  อ  ล 

 
ในการส ารวจภาคสนามจะใช้วิธีการส ารวจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน คือ  
 
1) การส่งแบบสอบถามทางอีเมลและโทรศัพท์เพื่อติดตามผล (Online Survey and 

Telephone Follow-Up) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว
กลับตามช่องทางที่สะดวก ส าหรับการติดตามผล (Follow-Up) จะติดต่อไปยังผู้ตอบ
แบบสอบถาม หากไม่ได้รับแบบสอบถามจะส่งแบบสอบถามให้ใหม่ ในกรณีที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้รับแบบสอบถามแล้ว แต่ยังไม่ได้ตอบกลับ จะสอบถามถึงช่องทาง
อื่นๆ ที่สะดวก 

2) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) โดยผู้สัมภาษณ์จะอ่านค าถาม
อย่างละเอียดแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวก จะสอบถามถึงวันและ
เวลาที่สะดวก เพื่อติดต่อกลับมาอีกครั้ง 

3) การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-Face Interview) ตามการจัดงาน/กิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้โครงการ 

 
ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการส ารวจความคิดเห็นคือ การได้รับจ านวนแบบสอบถาม

กลับคืนมาน้อยกว่าที่คาดหมายและต้องใช้เวลามากในการติดตาม ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น เกิดจาก
ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจที่เรียกว่า “Nonresponse Errors” ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) Not-at-
homes หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ที่มีอ านาจการตัดสินใจหรือมีความรู้เพียงพอที่จะตอบ
แบบสอบถาม และ (2) Refusal การปฏิ เสธไม่ให้ความร่วมมือซึ่ ง มีแนวทางการแก้ ไข 
Nonresponse Errors เพื่อเพิ่มอัตราการตอบรับ แสดงในตารางที่ 2 8 

 
 
 

 
  



 

 
 

 

2-13 

การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 ารางที่  -8  แนวทางการแก้ไข Nonresponse Errors 
 ระเภท นิ า  วิธีการ 

Nonresponse การไม่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
Not-at-homes ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สะดวก  

เมื่อมีการขอสัมภาษณ์ 
1. นัดหมายการสัมภาษณ์ 
2. ติดตอ่กลับอีกครั้ง ในช่วงเวลาอืน่ๆ 
3. ติดตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการอื่นๆ 

Refusals ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิเสธ 
การให้ข้อมูล 

1. อธิบายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

2. แจ้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบลว่งหน้า ก่อนเก็บ
แบบสอบถาม 

3. รับรองการเก็บความลับของขอ้มูล 
4. การให้สิ่งจูงใจในการให้ข้อมูล 
5. ไม่เปิดเผยชื่อหนว่ยงาน/ผู้สนับสนนุการส ารวจ 
6. สร้างความร่วมมือดว้ยการขอความช่วยเหลือจากสิ่งง่ายๆ ก่อน
เริ่มเก็บแบบสอบถาม เช่น สอบถามถงึข้อมูลพื้นฐานก่อนการ
เริ่มต้นสัมภาษณ์ เป็นต้น 

7. ใช้จดหมายที่มีการลงชื่อผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการเฉพาะ  
ส่งถึงผู้ที่ต้องการสัมภาษณ์โดยตรง 

8. สอบถามถึงช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวก 
9. หลีกเลี่ยงค าถามที่ไม่ตรงประเด็น 
10. ปรับปรุงการส ารวจ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่มา: Churchill, Jr., and Iacobucci (2005) 

 
ภายหลังจากการเก็บข้อมูลจะท าการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแบบสอบถามที่

ได้รับ ดังนี ้
 
(1) แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับการตอบกลับ จะท าการตวจสอบความครบถ้วนของ

ข้อมูลและความสอดคล้อง 
 

 ความครบถ้วนของข้อมูล ควรมีการตอบค าถามที่ครบถ้วนในทุกข้อค าถามของ
แบบสอบถาม ไม่ควรเว้น และ/หรือ กรอกค าตอบไม่สมบูรณ์ หากพบการตอบ
ค าถามไม่ครบถ้วนจะติดต่อกลับไปยังผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมในข้อดังกล่าว  

 ความถูกต้องสอดคล้องของข้อมูล จะพิจารณาค าตอบของแต่ละข้อที่สอดคล้อง
กัน และ/หรือ ไม่ขัดแย้งกัน หากพบค าตอบที่ขัดแย้งกัน จะท าการติดต่อกลับไป
ยังผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อทบทวนค าถามและค าตอบใหม่จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
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(2) แบบสอบถามทีไ่ด้รับผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และ/หรือสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
 
ส าหรับแบบสอบถามที่ได้รับผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และ/หรือสัมภาษณ์แบบ 

ตัวต่อตัว ได้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแบบสอบถาม ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
 มีผู้เชี่ยวชาญระดับหัวหน้างาน (Supervisor) ติดตามผู้สัมภาษณ์ไปในการสัมภาษณ์ 
 มีการตรวจสอบค าตอบที่ได้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นได้  
 ติดต่อกลับไปยังผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ได้รับการสัมภาษณ์จริง  
 
ทั้งนี้ ในการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างจะด าเนินการส ารวจให้เป็นไปตามกลุ่มตัวอย่าง

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะท าการส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายในกลุ่ม
เดียวกันให้ครบถ้วนแทน 

 
5) การ ระ วล ลการ  ารว และวิเคราะ ์  อ  ล 

 
เม่ือตรวจสอบคุณภาพและความครบถ้วนในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว จะ

บันทึกข้อมูลผลการส ารวจและประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดังนี ้

 
(1) การแจกแจงความถี่  (Frequency) เป็นการนับข้อมูลที่ เกิดขึ้นซ้ าๆ กันโดยข้อมูลที่

เหมือนกันจะถูกน ามารวมกัน แล้วสรุปเป็นภาพรวมว่ามีข้อมูลกลุ่มใดที่ถูกนับซ้ ามากที่สุด 
 

(2) ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ถูกใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด มี
สูตรการค านวณดังนี้ 

=
ผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อค าถาม

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
 

 

(3) การวัดร้อยละ (Percentage) คือ การน าค่าเฉลี่ยมาหารด้วยค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ 
แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในรูปร้อยละ แบ่งเป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดและร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมาก (ให้
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คะแนน 5 และ 4 ตามล าดับ) หรือ Top 2 Box จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีสูตร
การค านวณดังนี้ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

=
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ × 100

คะแนนความพึงพอใจสูงสุด
 

 
 ร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมาก (ให้คะแนน 

5 และ 4 ตามล าดับ) หรือ Top 2 Box จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

=
จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก × 100

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 

  
โดยเกณฑ์ในการแปลผลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นดังนี ้

 
 ารางที่  -9  มาตรประเมิน 5 ระดับของ Likert 

ค าระด บ ระด บควา พ งพอ   เก ฑ์การแ ล ล 
1 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 1.00   1.80 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
2 พึงพอใจนอ้ย 1.81 – 2.60 พึงพอใจนอ้ย 
3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
4 พึงพอใจมาก 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
5 พึงพอใจมากที่สุด 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

ที่มา: สรชัย พิศาลบุตร (2551) 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด จะจ าแนกและจัดกลุ่มค าตอบตาม

ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ โดยน าเสนอผลการส ารวจในมิติต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงาน
โครงการของ สสว. เช่น กลุ่มผู้มาเข้ารับบริการของ สสว., กลุ่มกิจกรรมและบริการที่ สสว. 
ให้บริการ เป็นต้น พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ สรุปแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานและให้บริการของ สสว. ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อไป 
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2.2.2 การ  ารว ร อ ละ อง    ระกอบการ SME ที่ ด ร บบริการ เ  าร ว  ครงการ าก   ว  
 น  งบ ระ า  2561 แล วธ รกิ ดี   น 

 
1) การศ กษารา ละเอี ด องงาน  ครงการ  างๆ  อง   ว  

 
จากแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ที่มีกล

ยุทธ์/แผนงานและมีความเชื่อมโยงกับ 4 แนวทางการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 2-10 และตารางที่ 
2 11 

 
 ารางที่ 2-10  กลยุทธ์/แผนงานตามยุทธ์ศาสตร์ของ สสว. ประจ าปี 2561 

  ทธศา  ร์ กล  ทธ์ แ นงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 บูรณาการการจัดท าแผนการส่งเสริม SME 

1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม SME ทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 พัฒนาฐานข้อมูล SME 
1.4 พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและเตือนภัย SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 
2.2 สนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์และประเด็นที่ส าคัญ 
2.3 สร้างและพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ SME 
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการส่งเสริม SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ OSS 
3.2 พัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลองค์ความรู้เพื่อให้บริการ SME 
3.3 ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน SME 
3.4 เชื่อมโยงข้อมูลด้วย ICT เพื่อให้บริการ SME 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.1 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
4.2 พัฒนาบุคลากร 
4.3 ยกระดับกระบวนการ เทคโนโลยีและสื่อสารที่ทันสมัย 
4.4 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 
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 ารางที่  -    ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบิติการของ สสว. ประจ าปี 2561 และแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แ น ฏิบิ ิการ อง   ว  แนวทาง า แ นงานบ ร การฯ 
  ทธศา  ร์ที่   บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ส่งเสริม SME 

แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อตอ่การประกอบธุรกิจเพื่อ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  ทธศา  ร์ที่ 2 ผลักดันงานตามแผนการส่งเสริม SME แนวทางที่   สร้างและพัฒนาวิสาหกจิเริ่มต้นและผู้ประกอบการ 
รายใหม่ (Startup) 
แนวทางที่   ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพ
มากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
(Turn Around) 
แนทางที่ 3 ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มคีวามสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากลได้มากขึน้ 
แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อตอ่การประกอบธุรกิจเพื่อ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  ทธศา  ร์ที่ 3 สร้างการเข้าถึงบริการเพื่อ SME แนวทางที่   ส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพ
มากขึ้น และให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
(Turn Around) 
แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อตอ่การประกอบธุรกิจเพื่อ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  ทธศา  ร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์กร แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อตอ่การประกอบธุรกิจเพื่อ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) 

 
โครงการที่จะใช้ในการส ารวจครั้งนี้ประกอบด้วย 5 โครงการ ที่ สสว. เป็นผู้บริหาร

โครงการและยังไม่ได้ด าเนินการส ารวจในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจากการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ของ สสว. ประจ าปี 2561 พบว่า เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันงานตาม
แผนการส่งเสริม SME ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการฯ ใน 3 แนวทาง ดังแสดงในตาราง
ที่ 2-12 
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 ารางที่ 2-12  ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางตามแผนงานบูรณาการฯ และกิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะส ารวจ 5 โครงการ 

แนวทาง า แ นงาน
บ ร าการฯ 

กิ กรร  /  ครงการ 

Startup กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 

Regular / Turn Around กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร ์
โครงการสนับสนนุเครือข่าย SME 
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ ์SME ให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 
กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SME และเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร ์
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 

Strong กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ได้มากขึ้น 
โครงการพัฒนาชอ่งทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 

 
ทั้งน้ี รายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนิการส ารวจ จะแสดงในภาคผนวก 1 
 

2) การค ดเลือกกล   เ ้า  า และการ      วอ  าง 
 
การส ารวจครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

สมาชิก สสว. และผ่านกิจกรรมสุดท้ายของทั้ง 5 โครงการ ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการวัดผลใน
เรื่องการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ แล้วช่วยให้ธุรกิจดีขึ้น ต้องประเมินผลหลังจากที่โครงการ
สิ้นสุดลงแล้วระยะหนึ่ง จึงจะเกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้  โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ตาม
แนวทางตามแผนงานบูรณาการฯ คือ Startup, Regular/Turn Around และ Strong ซึ่งมีประชากร
เป้าหมายตามข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 10,780 ราย 

 
เม่ือค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยในวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 

95 จากจ านวนประชากรเป้าหมายตามข้อเสนอด้านเทคนิค  (10,780 ราย) พบว่า จะต้อง
ด าเนินการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น 
ทั้งหมด 385 ราย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-13 
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 ารางที่ 2-13  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
โครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 
นอกจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนผู้ประกอบการในแต่ละโครงการแล้ว จะ

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในแต่ละโครงการให้มีความครอบคลุมการกระจายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคด้วย 

 
3) การ ร างแบบ อบถา   า ร บเ ็นเครื่อง ือ นการเก็บ  อ  ล 

 
การส ารวจครั้งนี้ได้สร้างแบบสอบถามส าหรับการส ารวจขึ้นใหม่ จากการศึกษาและ

ทบทวนแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจในปีที่ผ่านมา และปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจมากยิ่งขึ้น 

 
ทั้งนี้ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะประกอบด้วยค าถามทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ใน

ประเด็นการมีส่วนช่วยธุรกิจให้ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ ก าไรเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น บริหาร
จัดการดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น โดยก่อนด าเนินการทดสอบและ
ส ารวจ แบบสอบถามจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สสว. และท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-
Test) กับกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด ตามหลักการทางสถิติ โดยมีรายละเอียด
ในบทถัดไป 

  
4) การ  ารว ภาค นา เพื่อการเก็บ  อ  ล 

 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีการส ารวจภาคสนาม 2 รูปแบบควบคู่กันไป ได้แก่  

1) การส่งแบบสอบถามทางอีเมลและโทรศัพท์เพื่อติดตามผล (Online Survey and Telephone 

แนวทาง า 
แ นงานบ ร าการฯ 

 ครงการ 
 ระชากรเ ้า  า 
ที่ ด ร บ าก   ว  

  านวน  วอ  างที่
 ะ  ารว  

Startup โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) 1,571 58 
Regular/Turn 
Around 

โครงการสนับสนนุเครือข่าย SME 4,679 172 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด
สากล 

2,026 75 

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME 
Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 

167 6 

Strong โครงการพัฒนาชอ่งทางการตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME 

2,004 74 

รว  10,447 385 
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Follow-Up) และ 2) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) โดยมีรายละเอียดดังข้อที่ 
2.1.1 ข้อย่อย 4) ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
5) การ ระ วล ลการ  ารว และวิเคราะ ์  อ  ล  

 
เม่ือตรวจสอบคุณภาพและความครบถ้วนในการกรอกข้อมูลของแบบสอบถามแล้ว  จะ

บันทึกข้อมูลผลการส ารวจและประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ดังนี ้

 
(1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นการนับข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ าๆ กันโดยข้อมูลที่

เหมือนกันจะถูกน ามารวมกัน แล้วสรุปเป็นภาพรวมว่ามีข้อมูลกลุ่มใดที่ถูกนับซ้ า
มากที่สุด 
 

(2) ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งท่ีถูกใช้เป็นตัวแทนของข้อมูล
ทั้งหมด มีสูตรการค านวณดังนี้ 

=
ผลรวมของคะแนนในแต่ละข้อค าถาม

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
 

 
(3) ร้อยละ (Percentage) คือ การน าค่าเฉลี่ยมาหารด้วยค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ แล้ว

เปลี่ยนให้อยู่ในรูปร้อยละ มีสูตรการค านวณดังนี้ 
 
 ร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. และเห็นว่าการ

รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ มีส่วนช่วยยกระดับการด าเนินงานหรือท าให้ SME 
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

=
SME ที่ได้รบับริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วมีส่วนช่วยให้ธุรกิจดีขึ้น × 100

SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ในบัญชี 2561ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
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2.2.3 แ นการด าเนินงาน 
 
ระหว่างวันท่ี 27 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 14 
 

 ารางที่  -14  แผนการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน 
เดือน    ดา ์ 

กรกฎาค   ิง าค  ก น า น 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 การวางแ นเ รี  การศ กษา                   
1.1 วางแผนการด าเนินงานของโครงการในรายละเอียด                   
1.2 การก าหนดวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและจัดบุคลากรและทรพัยากร                   
1.3 การประชุมหารือเริ่มต้นโครงการร่วมกับ สสว.                   
2 การศ กษารา ละเอี ด องงาน  ครงการ  างๆ  อง   ว                     

2.1 งาน/โครงการส่งเสริม Micro และ SME ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562                    
2.2 โครงการส่งเสริม  SME ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2561                    
3 การค ดเลือกกล   เ ้า  า และการ      วอ  าง                    
4 การ ร างแบบ อบถา   า ร บเ ็นเครื่อง ือ นการเก็บ  อ  ล                    

4.1 ออกแบบ/ปรับปรุงแบบสอบถาม                   
4.2 น าเสนอแบบสอบถามให้ สสว. พิจารณา เพื่อน าไปใช้ทดสอบแบบสอบถาม                   
4.3 ปรับแบบสอบถามและเสนอ สสว. เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์                   
4.4 ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test)                   
5 การ  ารว ภาค นา เพ่ือเก็บ  อ  ล                     

5.1 การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว                    
5.2 การตรวจสอบคุณภาพ                   
6 การ ระ วล ลการ  ารว และวิเคราะ ์  อ  ล                    

6.1 ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ                   
6.2 จัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของ สสว.                   
7 การ  ดท ารา งาน                    

7.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ (รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียของ 
สสว. และการส ารวจรอ้ยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. 
แล้วธรุกิจดีขึ้น) และบทสรุปผู้บรหิาร                   

7.2 จัดส่งหลักฐานการส ารวจและผลการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ไฟล์สแกนแบบสอบถาม 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลดิบผลการส ารวจ และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากโปรแกรมทางสถิติ                         
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บทที่ 3  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

 
 

3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
 

ในการสร้างแบบสอบถามได้น าแนวคิดและขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ และน าแนวปฏิบัติในการสร้างแบบสอบถามของ Churchill, Jr., and Iaccobucci 
(2005) มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของแบบสอบถามและปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี ้

 
แนวคิดและขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 

1) พิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2) เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งจะน ามาใช้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) ก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่เลือกไว้ 
4) ตรวจสอบว่าข้อมูลที่จ าเป้นต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว

หรือต้องเก็บรวบรวมเอง 
5) ร่างแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 
6) ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย 
7) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด 
8) น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
ตารางที่ 3-1  แนวปฏิบัติในการสร้างแบบสอบถาม 

สิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
แบบสอบถามกระชับได้ใจความ ค าถามทีช่ักน าให้ตอบ 
ตั้งค าถามที่เฉพาะเจาะจง ใช้ค าหรือค าถามที่สามารถตีความได้หลายทาง 
ตั้งค าถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ใช้ข้อความที่วกวน 
ค าถามที่ยากหรืออ่อนไหว ควรอยู่ท้ายแบสอบถาม ค าถามที่มีหลายค าถามในข้อเดียวกัน 
ก าหนดค่าตัวเลขส าหรับค าตอบในแต่ละค าถาม เพื่อสะดวก
ต่อการบันทึกและจัดการข้อมูล 

ค าถามที่กว้างมากเกินไปและเป็นการคาดเดา 
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นอกจากการปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว ยังได้พิจารณาถึงประเภทของข้อมูลตามมาตร
ของการวัด เพราะประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันไป โดย
ประเภทของข้อมูลตามมาตรของการวัดมี 4 ประเภท ดังนี ้

 
1) มาตรการวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการจ าแนกความแตกต่างของสิ่งที่

ต้องการวัดออกเป็นกลุ่ม เพื่อใช้เรียกกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยการวิเคราะห์จะ
ใช้การแสดงแจกแจงความถี่หรือเป็นสัดส่วนเท่าไร  

2) มาตรการวัดเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เป็นระดับการวัดที่ มีการวัดและการ
วิเคราะห์เช่นเดียวกันกับมาตรนามบัญญัติ เพียงแต่มาตรเรียงล าดับจะสามารถ
ก าหนดความส าคัญหรือล าดับก่อนหลังได้ 

3) มาตรการวัดอันตรภาค (Interval Scale) เป็นมาตรวัดที่สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็น
กลุ่มหรือจัดล าดับได้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีช่วงการวัดที่มีระยะห่างเท่ากัน โดยค่าของ
มาตรวัดสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกี่เท่าของกัน
และกัน และในมาตรานี้ไม่มีศูนย์แท้ (Real Zero) มีเพียงศูนย์สมมติ    

4) มาตรการวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นมาตรการวัดระดับสูงที่สุด มีลักษณะ
เหมือนกับมาตรการวัดอันตรภาคทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ มาตรการวัด
อัตราส่วนเป็นมาตรที่มีศูนย์แท้ (Absolute Zero) นั่นหมายความว่า ผลที่ได้จากการ
วัดในมาตรนี้หากเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีอย่างแท้จริง 

 
ซึ่งการส ารวจในครั้งนี้จะใช้ข้อมูลตามมาตรการวัดทั้ง 4 ประเภทตามความเหมาะสมของ

ข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ 
 
การด าเนินงานในครั้งนี้ได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมมากขึ้นจาก

ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจออกเป็น 3 กลุ่มทีช่ัดเจน คือ 
 

1) ผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก สสว. และรับการอบรม/
เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งที่เป็นส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ทีป่ระสานงาน
กับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3) ผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ สสว. และเคยได้รับบริการใดๆ 
หรือเข้าร่วมโครงการใดๆ ที ่สสว. เป็นผู้บริหารโครงการในปีงบประมาณ 2561 แล้ว
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มีส่วนช่วยธุรกิจให้ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ ก าไรเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น 
บริหารจัดการดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

 
โดยสร้างแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการส ารวจ ซึ่งมีความ

เหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจมากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมค าถามเพื่อคัด
กรองผู้ประกอบการ ว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ/การอบรมและเข้าร่วมโครงการกับ
ทาง สสว. จริง และได้ตัดค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องออก  

 
ทั้งน้ี แบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ได้รับความเห็นชอบจาก สสว. ก่อนด าเนการทดสอบ (Pre-

Test) และส ารวจแล้ว ดังแสดงในภาคผนวก 2 
 

1) แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับ
บริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ในปีงบประมาณ 
2562  ประกอบด้วย 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับบริการ ได้แก่ ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวนแรงงาน รายได้ ข้อมูลส่วนตัว จ านวนครั้งและสถานที่/ช่องทางการรับ
บริการจาก สสว. 

 ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้แก่ การรับบริการโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนา ช่องทางการรับบริการ/
ข้อมูล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ การ
ปรับปรุงการให้บริการ และการบริการท่ีต้องการเพิ่มเติมจาก สสว. 

 
2) แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro 

และ SME ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ เข้ารับบริการ/ประสานงาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว 

หน่วยงานที่สังกัด จ านวนครั้ง ประเด็นและสถานที่ /ช่องทางการรับบริการ/
ประสานงานกับ สสว.  

 ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ/ประสานงาน ได้แก่ การเข้ารับบริการ/
ประสานงาน ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ การ
ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว. และบริการที่ต้องการเพิ่มเติมจาก สสว. 

 
3) แบบสอบถามการส ารวจร้อยละของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ

จาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีข้ึน ประกอบด้วย 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวนแรงงาน รายได้ของกิจการต่อปี ข้อมูลส่วนตัว จ านวนครั้งและสถานที่/
ช่องทางท่ีรับบริการจาก สสว. 

 ส่วนที่ 2 ผลการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ
ธุรกิจ ความพึงพอใจโดยรวม และความช่วยเหลือ/การส่งเสริมที่ต้องการเพิ่มเติมจาก 
สสว. 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการและการ
ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว. 

 
3.2 การทดสอบแบบสอบถาม 

 
ในการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 วิธี คือ การหา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) จากแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 และการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
(Validity) จากแบบสอบถามการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้ารว่มโครงการจาก สสว. 
แล้วธุรกิจดีข้ึน ดังนี ้

 
3.2.1 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 
แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ทั้ง 2 ชุดจะใช้

วิธีการทดสอบหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ด้วยการหาความสอดคล้องภายในจากสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Cronbach’s Alpha) โดยใช้ค าถามในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการ/ประสานงานมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ Micro และ 
SME จ านวน 30 ชุด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME จ านวน 30 ชุด 
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การหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ใช้กับแบบวัดความ
คิดเห็น แบบวัดความรู้สึกหรือแบบวัดทางจิตวิทยาโดยทั่วไปที่มีคะแนนเต็มเท่ากัน เช่น มาตรวัด
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นมาตรวัดชนิดประมาณค่าจากค่าน้อยที่สุดถึงค่ามากที่สุด เช่น 
มาตรวัด 5 ระดับ (1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด) เป็นต้น โดยมี
สูตรการค านวณดังนี้ 

 

Cronbach’s Alpha = (
𝑘

𝑘 − 1
) [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑃
2

] 

 
ก าหนดให้ 𝑘  = จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 

𝑆𝑖
2 = ความแปรปรวน (variance) ของข้อ i 

𝑆𝑃
2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรือความแปรปรวนระหว่างผู้ตอบ 

 
ทั้งนี้ เม่ือค านวณค่า Cronbach’s Alpha แล้ว ควรได้ค่าไม่ต่ ากว่า 0.80 จึงจะสรุปได้ว่า

ข้อค าถาม/แบบสอบถามมีเชื่อม่ันทางสถิติ  
 
นอกจากการทดสอบแบบสอบถามด้วยวิธีการทางสถิติแล้ว ในการทดสอบแบบสอบถาม 

ผู้สัมภาษณ์ได้อ่านค าชี้แจง ค าถามในแต่ละข้อค าถามและรายละเอียดทุกข้อ เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจค าถามและให้ค าตอบที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่สุด ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเข้าใจข้อค าถามแต่ละข้อได้เป็นอย่างดี ประเด็นในแต่ละค าถามมีความ
ชัดเจนและกระชับ ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบค าถามตามความเป็นจริงได้ 

 
ผลการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของ สสว. ในภาพรวมแสดงดังตารางที่  3-2 ซึ่งพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME มีค่าเท่ากับ 0.9121 
และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม Micro และ SME มีค่าเท่ากับ 0.9109 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8000 แสดงว่าแบบสอบถาม
ทั้ง 2 ชุด มีความเชื่อม่ันทางสถิติ สามารถน าไปใช้ส ารวจจริงได้ ส าหรับผลการทดสอบความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามรายข้อ แสดงดังตารางที่ 3-3 และตารางที่ 3-4 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ในทุกข้อค าถามมากว่า 0.800 เช่นกัน 
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ตารางที่ 3-2  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แบบสอบถาม จ านวนข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME  15 0.9121 
แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริม Micro และ SME 

13 0.9109 

 
ตารางที่ 3-3  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ  

Micro และ SME เป็นรายข้อ 
ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

1.1 ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตรงกับความต้องการ 0.9073 
1.2 โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 0.9050 
1.3 ระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 0.9088 
2.1 ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมีความรู้/ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา/การบรรยาย 0.9034 
2.2 ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมีเทคนิคการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย 0.9024 
2.3 ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบข้อซักถามได้ชดัเจน 0.9053 
3.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยดี 0.9053 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ 0.9074 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง ชดัเจน 0.9033 
3.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างเหมาะสม 0.9007 
4.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน และเหมาะสม 0.9014 
4.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 0.9035 
4.3 การให้บริการมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 0.9087 
5.1 สถานที่มีความเหมาะสมในการให้บริการ สะดวกแก่การเดินทาง 0.9210 
5.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เนต็ เป็นต้น 

0.9110 
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ตารางที่ 3-4  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม Micro และ SME เป็นรายข้อ 

ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยดี 0.9016 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ 0.9045 
1.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ค าแนะน าและตอบขอ้ซักถามได้ถูกต้องชัดเจน 0.9092 
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างเหมาะสม 0.9060 
1.5 เจ้าหน้าที่ติดตามการประสานงานและแจ้งกลับผู้ติดต่อโดยไม่ต้องร้องขอ 0.9018 
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม 0.9045 
2.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 0.9030 
2.3 การให้บริการมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 0.9092 
3.1 สถานที่มีความเหมาะสมในการให้บริการ สะดวกแก่การเดินทาง 0.9033 
3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศมีเพียงพอส าหรับผูร้ับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์และ      

อินเทอร์เนต็ เป็นต้น 
0.9060 

4.1 การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยง่าย 0.9044 
4.2 ข้อมูลที่ได้รับตรงกับความต้องการ 0.8987 
4.3 ข้อมูลมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 0.9007 

 
3.2.2 การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) 

 
ส าหรับแบบสอบถามการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก 

สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น จะใช้การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) กับค าถามใน
ส่วนที่ 2 ผลการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการที่ผู้ประกอบการ SME จะระบุการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเอง โดยค าตอบที่ได้จะไม่อยู่ในลักษณะของคะแนนหรือมีค าตอบที่
ถูกหรือผิด วิธีการทดสอบจะให้ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์จ านวน 3 ท่าน พิจารณาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา ( Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ว่าค าถามนั้นสอดคล้องกันกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์เพียงใด ด้วยการให้
คะแนนค่าความสอดคล้องทีมี่ค่าอยู่ระหว่าง +1 และ -1 โดย 

 
คะแนน +1 หมายถึง ค าถามที่ก าหนดสอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ค าถามที่ก าหนดสอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์

ของการส ารวจหรือไม่ 
คะแนน -1  หมายถึง ค าถามที่ก าหนดไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/วัตถุประสงค์ของการ

ส ารวจ 
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สูตรการค านวณ IOC เป็นดังนี ้
 

IOC =
∑ R
N

 

 
ก าหนดให้ ∑ R  = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

N      = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  
เม่ือค านวณค่า IOC แล้ว ควรได้ค่าไม่ต่ ากว่า 0.50 จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความ

สอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
 

ผลการทดสอบแบบสอบถามการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
โครงการจาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีขึ้น พบว่า มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.67 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทาง
สถิติ 0.50 แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าแบบสอบถามชุดนี้ มีข้อค าถามที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การส ารวจ เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของธุรกิจภายหลังการเข้ารับบริการ/เข้าร่วม
โครงการของ สสว. จึงสามารถน าแบบสอบถามไปใช้ในการส ารวจจริงได้  

  
ตารางที่ 3-5  ค่า IOC จากการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามร้อยละของ SME ที่ได้รับ

บริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีขึ้น 

ประเด็นค าถาม 
การให้คะแนนของ 

ค่า 
IOC 

ผู้เช่ียวชาญที่ 
1 

ผู้เช่ียวชาญที่ 
2 

ผู้เช่ียวชาญที่ 
3 

จากการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ธุรกิจของท่าน
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านใดบ้าง 

+1 0 +1 0.67 

 
นอกเหนือไปจากการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติแล้ว ในการทดสอบแบบสอบถาม

จ านวน 30 ชุด ผู้สัมภาษณ์ได้อ่านค าชี้แจง ค าถามในแต่ละข้อค าถามและรายละเอียดหรือตัวอย่าง
ทุกข้อ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามและให้ค าตอบที่ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจข้อค าถามแต่ละข้อได้เป็นอย่างดี ประเด็นในแต่ละ
ค าถามมีความชัดเจนและกระชับในการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบค าถามตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของธุรกิจจาก
การรับบริการ/เข้าร่วมโครงการได้ 
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3.2.3 ปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการทดสอบแบบสอบถาม 

 
จากการน าแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย พบปัญหา/อุปสรรคใน

การด าเนินงาน และได้ด าเนินการแก้ไข ดังแสดงในตารางที่ 3-6 
 
ตารางที่ 3-6  ปัญหา/อุปสรรคจากการทดสอบแบบสอบถามและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไป ที่เข้ารับบริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้า
ร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประกอบการไม่สามารถจ าหมายเลขสมาชิก สสว. ได ้ ผู้สัมภาษณจ์ะขอเลขประจ าตัวอื่นทดแทน เช่น บัตรประชาชน 

ทะเบียนนิติบุคคล เป็นตน้ 
ผู้ประกอบการไม่สะดวกใหข้้อมูลสว่นตัว เช่น เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน เบอรโ์ทรศพัท์ เป็นต้น 

ผู้สัมภาษณช์ี้แจงถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนตวั 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ 

ผู้ประกอบการไม่สามารถจ าชือ่โครงการที่เข้าร่วมได้ ผู้สัมภาษณ์สอบถามถึงลักษณะกิจกรรมที่เข้าร่วม สถานที่
หรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมว่าตรงกับที่ผู้ประกอบการได้เข้า
ร่วมหรอืไม ่เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก สสว. 

2. การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ที่ประสานงานกับ สสว. 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่สะดวกตอ่การให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะขอนัดเวลาสัมภาษณ์ใหม่ในวันและเวลาที่ผู้ถูก

สัมภาษณ์สะดวก และจะติดตามการขอสัมภาษณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การส ารวจร้อยละของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว.  
ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีข้ึน 
ผู้ประกอบการไม่สามารถจ าชือ่โครงการที่เข้าร่วมได้ ผู้สัมภาษณ์สอบถามถึงลักษณะกิจกรรมที่เข้าร่วม สถานที่

หรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมว่าตรงกับที่ผู้ประกอบการได้เข้า
ร่วมหรอืไม ่เทียบกับข้อมูลที่ได้รับจาก สสว. 

ผู้ประกอบการไม่สามารถระบุรายละเอียดของธุรกิจที่ดีขึ้นจาก
การเข้าร่วมโครงการได ้

ผู้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างการเปลี่ยนที่ธุรกิจดีขึ้น เช่น ยอดขาย
เพิ่มขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ประกอบการและหน่วยงานให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ค่อนข้างน้อย โดยมีเพียงร้อยละ 30 ที่ให้ความร่วมมือ ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากทั้ง
ผู้ประกอบการและหน่วยงานให้มากขึ้นในการส ารวจจริง เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มเป้าหมายครบ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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บทที่ 4 
ผลการส ารวจ 

 
 
การน าเสนอผลการส ารวจจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามขอบเขตการด าเนินงานคือ (1) ผล

การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ (2) ผล
การส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 
4.1.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไป ที่เข้ารับ

บริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ปีงบประมาณ 
2562 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจกับผู้ประกอบการ Micro และ SME จ านวน 1,802 ราย 

จาก 19 งาน/โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตาม
แผนบู รณาการฯ  คื อ  Early Stage, Regular/Turn Around, Strong, Community-based และ 
Ecosystem ดังแสดงในตารางที่ 4-1 พบว่าสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการส ารวจมีการกระจายในพื้นที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
แบ่งเป็นภาคกลาง จ านวน 782 ราย (ร้อยละ 43.40) ภาคเหนือ จ านวน 187 ราย (ร้อยละ 10.38) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 5.72) ภาคตะวันตก จ านวน 58 ราย (ร้อยละ 
3.22) ภาคตะวันออก จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 1.28) ภาคใต้ จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 1.17) และ
ไม่สะดวกให้ข้อมูล จ านวน 628 ราย (ร้อยละ 34.85) 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-1  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ 
SME จ าแนกตามงาน/โครงการ 

แนวทางตามแผนงานบูรณาการฯ 
งาน/โครงการ 

จ านวน
ตัวอย่างที่ 
จะส ารวจ 

จ านวน
ตัวอย่างที่
ส ารวจจริง 

ร้อยละ 

Early Stage 355 355 19.70 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 334 334 18.53 
โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) 21 21 1.17 
Regular / Turn Around 400 400 22.20 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 7 7 0.39 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเติบโต (SME Regular Level) 19 19 1.05 
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 3 3 0.17 
โครงการประกวด SME National Awards 6 6 0.33 
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 7 7 0.39 
โครงการสนับสนนุเครือข่าย SME 27 27 1.50 
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 331 331 18.37 
Strong 360 360 19.98 
โครงการพัฒนาชอ่งทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 222 222 12.32 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารดว้ยระบบ
มาตรฐานสากล 

138 138 7.66 

Community-based 304 304 16.87 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 99 99 5.49 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าร ิ 

44 44 2.44 

โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกจิชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 
(SMEs & OTOP Transformation) 

124 124 6.88 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู ่SME 
(Micro to be SMEs) 

25 25 1.39 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม 12 12 0.67 
Ecosystem 383 383 21.25 
งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 211 211 11.71 
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 13 13 0.72 
งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN 
SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

159 159 8.82 

รวม 1,802 1,802 100.00 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ผลการส ารวจจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามข้อค าถามในแบบสอบถาม ดังนี้  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเอกชน ที่อยู่ในภาคการผลิต

และภาคการค้า และเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจ านวนแรงงานไม่เกิน 5 คน และมีรายได้ของ
กิจการต่อปีไม่เกิน 1,800,000 บาท เคยเข้ารับบริการจาก สสว. 1-2 ครั้ง เช่น การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม การเข้ารับการอบรม และการขอค าปรึกษา เป็นต้น โดยรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ Application CONNEXT เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเอกชน จ านวน 

1,075 ราย (คิดเป็นร้อยละ 59.66) อยู่ในภาคการผลิต จ านวน 485 ราย ภาคการค้า จ านวน 331 ราย 
ภาคบริการ จ านวน 149 ราย และภาคธุรกิจการเกษตร จ านวน 110 ราย รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 487 ราย (คิดเป็นร้อยละ 27.02) กลุ่มบุคคลทั่วไป จ านวน 220 ราย 
(คิดเป็นร้อยละ 12.21) และอื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ เกษตรกร และแม่บ้าน เป็นต้น จ านวน 20 ราย 
(คิดเป็นร้อยละ 1.11) ดังแสดงในตารางที่ 4-2  

 
ตารางที่ 4-2  จ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านอาชีพ 

ข้อมูลด้านอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน 487 27.02 
วิสาหกิจชุมชน 297 16.48 
OTOP/กลุ่มชุมชน 178 9.88 
สมาชิกสหกรณ์/สหกรณ์ 12 0.66 
กลุ่มบุคคลทั่วไป 220 12.21 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 76 4.22 
อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย 12 0.66 
นักเรียน/นักศึกษา 132 7.33 
กลุ่มธุรกิจเอกชน  1,075 59.66 
เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน/ผู้มีอ านาจของกิจการ 894 49.61 
พนักงาน/ลูกจ้างของธุรกิจเอกชน 181 10.05 
ประเภทของกิจการ     - ภาคการผลิต 485 26.92 
                             - ภาคการค้า 331 18.37 
                             - ภาคการบริการ 149 8.27 
                             - ภาคธุรกิจการเกษตร 110 6.1 
อื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ เกษตรกร แม่บ้าน เป็นต้น 20 1.11 

รวม 1,802 100.00 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

จ านวนแรงงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 1-5 คน จ านวน 727 ราย 
(คิดเป็นร้อยละ 40.35) รองลงมา ได้แก่ มีจ านวนแรงงาน 6-30 คน จ านวน 643 ราย (ร้อยละ 35.69) 
31-50 คน จ านวน 78 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.33) 51-100 คน จ านวน 50 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.77) 
201 คน ขึ้นไป จ านวน 39 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16)  และ 101-200 คน จ านวน 30 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 1.66) ดังแสดงในตารางที่ 4-3 

 
ตารางที่ 4-3  จ านวนและร้อยละของจ านวนแรงงาน (พนักงานประจ ารวมเจ้าของกิจการ) 

จ านวนแรงงาน (พนักงานประจ ารวมเจ้าของกิจการ) จ านวน ร้อยละ 
1-5 คน 727 40.35 
6-30 คน 643 35.69 
31-50 คน 78 4.33 
51-100 คน 50 2.77 
101-200 คน 30 1.66 
201 คน ขึ้นไป 39 2.16 
ไม่มี/ไม่ทราบ 235 13.04 

รวม 1,802 100.00 

 
รายได้ของกิจการต่อปี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ของกิจการไม่เกิน 

1,800,000 บาท ต่อปี จ านวน 1,080 ราย (คิดเป็นร้อยละ 59.93) รองลงมา ได้แก่ รายได้ของกิจการ
ต่อปี 1,800,001-50,000,000 บาท จ านวน 358 ราย (คิดเป็นร้อยละ 19.87) 50,000,001-
100,000,000 บาท จ านวน35 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.94) 100,000,001-300,000,000 บาท จ านวน 10 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.55) 300,000,001-500,000,000 บาท จ านวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.39) 
500,000,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 12 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.67) และไม่ทราบรายได้ จ านวน 300 ราย 
(ร้อยละ 9.30) ดังแสดงในตารางที่ 4-4  

 
ตารางที่ 4-4 จ านวนและร้อยละของรายได้ของกิจการต่อป ี

รายได้ของกิจการต่อปี จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,800,000 บาท 1,080 59.93 
1,800,001-50,000,000 บาท 358 19.87 
50,000,001-100,000,000 บาท 35 1.94 
100,000,001-300,000,000 บาท 10 0.55 
300,000,001-500,000,000 บาท 7 0.39 
500,000,001 บาท ขึ้นไป 12 0.67 
ไม่ทราบ 300 16.65 

รวม 1,802 100.00 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

จ านวนคร้ังที่เข้ารับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับบริการจาก สสว. 1-2 ครั้ง 
เช่น การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การเข้ารับการอบรม การขอค าปรึกษา เป็นต้น จ านวน 1,118 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.04) รองลงมา ได้แก่ เข้ารับบริการ 3-4 ครั้ง จ านวน 445 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
24.70) และตั้งแต่ 5 ครั้ง ขึ้นไป จ านวน 239 ราย (คิดเป็นร้อยละ 13.26) ดังภาพที่ 4-1 

 
ภาพที่ 4-1 จ านวนและร้อยละของจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการจาก สสว. 

 
 
สถานที่/ช่องทางการรับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว. Line Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น จ านวน 
1,417 ราย (คิดเป็นร้อยละ 78.63) รองลงมา ได้แก่ หน่วยร่วมด าเนินงาน เช่น สถาบันการศึกษา 
สถาบันเฉพาะด้าน สมาคม และสมาพันธ์ เป็นต้น จ านวน 855 ราย (คิดเป็นร้อยละ 47.45) 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 406 ราย (คิดเป็นร้อยละ 22.53) 
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ านวน 277 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15.37) Call Center ของ 
สสว. (โทร 1301) จ านวน 73 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.05) และอื่นๆ เช่น ผู้น าชุมชน กลุ่ม OTOP 
เป็นต้น จ านวน 82 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4.55) ดังภาพที่ 4-2 

 
 
 
 
 

 

1-2 ครั ง (1,118 ราย)
62.04 

3-4 ครั ง (445 ราย)
24.70 

5 ครั ง ขึ นไป (239 ราย)
13.26 

38
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ภาพที่ 4-2  จ านวนและร้อยละของสถานที่/ช่องทางการรับบริการจาก สสว. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 
จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น

ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเอกชน โดยรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ดังนั้น สสว. จึง
ควรเพิ่มการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม จากช่องทางที่มีการให้บริการอยู่แล้ว เช่น 
เว็บไซต์ข่าวที่ได้รับความนิยม หรือเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มผู้ประกอบการ Micro และ 
SME เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการ Micro และ SME ได้รับบริการของ สสว. อย่างครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.55%

4.05%

15.37%

22.53%

47.45%

78.63%

อ่ืนๆ เช่น ผู้น าชุมชน กลุ่ม OTOP เป็นต้น (82 ราย)

Call Center ของ สสว. (โทร 1301) (73 ราย)

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) (277 ราย)

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (406 ราย)

หน่วยร่วมด าเนินงาน (เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะด้าน สมาคม และ
สมาพันธ์ เป็นต้น) (855 ราย)

ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ Application SME 
CONNEXT เป็นต้น (1,417 ราย)
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ จะใช้เกณฑ์ในการแปลผลดังตารางที่ 4-5 

 
ตารางที่ 4-5  มาตรประเมิน 5 ระดับของ Likert 

ค่าระดับ ระดับความพึงพอใจ เกณฑ์การแปลผล 
1 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 1.00 – 1.80 พึงพอใจนอ้ยที่สุด 
2 พึงพอใจนอ้ย 1.81 – 2.60 พึงพอใจนอ้ย 
3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
4 พึงพอใจมาก 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
5 พึงพอใจมากที่สุด 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

ที่มา: สรชัย พิศาลบุตร (2551) 

 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม  ผู้ประกอบการ Micro และ SME ที่ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมและในทุกๆ ด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) 
เท่ากับ 88.43 (4.42 คะแนน) และมีค่าร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุด
และมากจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (Top 2 Box) เท่ากับ 90.98 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.57 คะแนน) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้ให้ค าปรึกษา/บรรยาย (4.44 คะแนน) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ (4.37 คะแนน) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานท่ี (4.37) คะแนน และด้านลักษณะของ
โครงการ/กิจกรรม (4.28 คะแนน) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) 

=
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ × 100

คะแนนความพึงพอใจสูงสุด
 

    

=
4.42 × 100

5
= 88.43 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

- ร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมากจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด (Top 2 Box) 

=
จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก × 100

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 

=
(14,219 + 10,342)  × 100

26,997
= 90.98 

- ด้านลักษณะของโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 85.58) โดยหัวข้อโครงการ/กิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.98) รองลงมาได้แก่ หัวข้อลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตรงกับความ
ต้องการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.54) และระยะเวลาของ
โครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
83.22)     

 
- ด้านผู้ให้ค าปรึกษา/บรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนนความพึง

พอใจเฉลี่ย 4.44 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.86) โดยหัวข้อผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมีความรู้ /
ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา/การบรรยาย มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 (คิดเป็นร้อยละ 
89.96) รองลงมาได้แก่ หัวข้อผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมีเทคนิคการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย  
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.70) และหัวข้อผู้ให้ค าปรึกษา/
ผู้บรรยายเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.93) 

 
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนนความ

พึงพอใจเฉลี่ย 4.57 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 91.48) โดยหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
มีอัธยาศัยดี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.68 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 93.56)  รองลงมาได้แก่ 
หัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.65 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 92.92) เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้
ถูกต้อง ชัดเจน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.54 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 90.73) และเจ้าหน้าที่
สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.70) 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.49) โดยหัวข้อกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.39 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.74) รองลงมาได้แก่ หัวข้อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมี
ความชัดเจน และเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.56) 
และการให้บริการมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.17) 

 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนน

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.37) โดยหัวข้อสถานที่มีความเหมาะสมใน
การให้บริการ สะดวกแก่การเดินทาง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
88.90) และเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 85.83) 

 

ตารางที่ 4-6  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME 

การเข้ารับบริการโครงการ/
กิจกรรม เช่น การเข้ารับการ
อบรม การขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 ไม่มี

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) ด้านลักษณะของโครงการ/
กิจกรรม 

 2,375   2,286  647  74   24 0 4.28 85.58 มากที่สุด 

1.1) ลักษณะของโครงการ/
กิจกรรมตรงกับความตอ้งการ 

823 776 179 17 7 0 4.33 86.54 มากที่สุด 

1.2) โครงการ/กิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

863 733 183 18 5 0 4.35 86.98 มากที่สุด 

1.3) ระยะเวลาของโครงการ/
กิจกรรมมีความเหมาะสม 

689 777 285 39 12 0 4.16 83.22 มาก 



 

 

 

4-10 

 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-6  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME (ต่อ) 

การเข้ารับบริการโครงการ/
กิจกรรม เช่น การเข้ารับการ
อบรม การขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 ไม่มี

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2) ด้านผู้ให้ค าปรึกษา/
ผู้บรรยาย 

 2,967  1,939  426  53  14   7  4.44 88.86 มากที่สุด 

2.1) ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมี
ความรู้/ความเชี่ยวชาญในการให้
ค าปรึกษา/การบรรยาย 

1,047 627 105 17 4 2 4.50 89.96 มากที่สุด 

2.2) ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมี
เทคนิคการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย 

973 665 137 19 5 3 4.44 88.70 มากที่สุด 

2.3) ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายเปิด
โอกาสให้ซักถามและตอบขอ้
ซักถามได้ชัดเจน 

947 647 184 17 5 2 4.40 87.93 มากที่สุด 

3) ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

4,545 2,309 303 31 15 5 4.57 91.48 มากที่สุด 

3.1) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี 

1,286 462 47 4 3 0 4.68 93.56 มากที่สุด 

3.2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ กระตือรือร้น 
และเอาใจใส่ 

1,244 491 57 7 3 0 4.65 92.92 มากที่สุด 

3.3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้
ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

1,078 623 90 5 4 2 4.54 90.73 มากที่สุด 

3.4) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

937 733 109 15 5 3 4.44 88.70 มากที่สุด 

4) ด้านกระบวนการ/ขั นตอน
การให้บริการ 

 2,565   2,376   397   53   13   2  4.37 87.49 มากที่สุด 

4.1) กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความชัดเจน และ
เหมาะสม 

858 792 131 17 4 0 4.38 87.56 มากที่สุด 

4.2) กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว  
และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

870 784 127 17 4 0 4.39 87.74 มากที่สุด 

4.3) การให้บริการมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทีห่ลากหลาย 

837 800 139 19 5 2 4.36 87.17 มากที่สุด 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-6  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME (ต่อ) 

การเข้ารับบริการโครงการ/
กิจกรรม เช่น การเข้ารับการ
อบรม การขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 ไม่มี

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/
สถานที่ 

1,767 1,432 343 26 17 19 4.37 87.37 มากที่สุด 

5.1) สถานที่มีความเหมาะสมใน
การให้บริการ  สะดวกแก่การ
เดินทาง 

997 638 145 12 9 1 4.44 88.90 มากที่สุด 

5.2) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
ส า ร สน เทศ เพี ย งพอส าหรั บ
ผู้รับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

770 794 198 14 8 18 4.29 85.83 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 14,219 10,342 2,116 237 83 33 4.42 88.43 มากที่สุด 

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME 
จ าแนกตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ พบว่า  ในทุกแนวทางการ
ด าเนินงานมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
โครงการในแนวทาง Early Stage มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.50 คะแนน) รองลงมา 
ได้แก่ Ecosystem (4.48 คะแนน) Regular / Turn Around และ Community-based มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยเท่ากัน (4.46) และ Strong (4.26 คะแนน) ตามล าดับ  
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-7  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ โครงการ/กิจกรรมของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME จ าแนกตามแนวทางตามแผนบูรณาการฯ 

การเข้ารับบริการ
โครงการ/กิจกรรม 

แนวทางตามแผนงานบูรณาการฯ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
Early 
Stage 

Regular/ 
Turn 

Around 

Strong Community-
based 

Ecosystem 

ด้านลักษณะของ
โครงการ/กิจกรรม 

4.28 4.31 4.11 4.31 4.38 4.28 85.58 มากที่สุด 

ด้านผู้ให้ปรึกษา/
ผู้บรรยาย 

4.55 4.47 4.26 4.48 4.49 4.44 88.86 มากที่สุด 

ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

4.67 4.60 4.41 4.61 4.61 4.57 91.48 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.45 4.40 4.20 4.46 4.38 4.37 87.49 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก/สถานที ่

4.50 4.33 4.26 4.34 4.52 4.37 87.37 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.50 4.46 4.26 4.46 4.48 4.42 88.43 มากที่สุด 

 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 607 ราย ต่อการเข้ารับบริการโครงการ/

กิจกรรม สามารถแบ่งได้ 5 ประเด็นส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 4-8 
 
ตารางที่ 4-8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของผู้ประกอบการ 

Micro และ SME  

ข้อเสนอแนะในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
ด้านลักษณะโครงการ  316 

- ควรเพิ่มระยะเวลาอบรม/กิจกรรมในยาวนานขึ้น 
- ควรมีกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- ควรจัดการอบรม/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การต่อยอดจากการอบรม/สัมมนาสู่กิจกรรม Workshop 

เป็นต้น 
- หัวข้อการอบรม/กิจกรรมควรตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วม 
- ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
- ควรคัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีพื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกัน เช่น เป็นผู้ประกอบการสาขาการผลิตประเภท

เดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
- ควรมีการอบรม/กิจกรรมที่ครอบคลุมในต่างจังหวัด 

152 
50 
30 
 
27 
22 
21 

 
14 

ด้านผู้ให้ค าปรึกษาหรือผู้บรรยาย 45 
- ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 
- ควรมีการน าเสนอและใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย 

29 
16 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-8  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของผู้ประกอบการ 
Micro และ SME (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 43 

- ควรมีการติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ในบางครั้ง 
- ควรมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถาม 

28 
8 
7 

ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 90 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เช่น โทรทัศน์ SMS อีเมล เป็นต้น 
- ควรมีช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมซักถามในประเด็นที่สงสัยได้ 
- ขั้นตอนการลงทะเบียนยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน 

63 
18 
9 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 113 
- ควรปรับปรุงสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากบางแห่งมีความคับแคบ ไม่มีที่จอดรถ หรือ

เดินทางได้ไม่สะดวก 
- เอกสารหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

62 
 

51 
รวม 607 

 
จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด

ต่อการรับบริการโครงการ/กิจกรรม โดยมีความพึงพอใจมากในประเด็นระยะเวลาของโครงการ/
กิจกรรมมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการให้มีการ
เพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม/กิจกรรม ดังนั้น สสว. อาจมีการเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม/
ด าเนินกิจกรรม เช่น การอบรมสัมมนาจากครึ่งวันเป็น 1 วัน หรือจัดการด าเนินงานให้เป็นระบบ
ต่อเนื่องจากการอบรม/สัมมนาไปสู่กิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น 

 
ประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนา ผู้ประกอบการ Micro 

และ SME ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นท่ีเคยได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนาที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 85.04 (4.25 คะแนน) โดยเกือบทุก
ประเด็นมีความพึงพอใจมากที่สุด และมีเพียง 4 ประเด็นคือ การเงิน/การลงทุน การบัญชี/ภาษี 
กฎหมาย และการบริหารบุคคล ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นด้านเทคโนโลยี มีคะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ย 4.37 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.48) รองลงมา ได้แก่ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.90) ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.31 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.21) ด้านมาตรฐาน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

4.27 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 85.36) ด้านการตลาด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 85.33) ด้านการผลิต มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
84.80) ด้านการค้า มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.42) ด้าน
เครือข่ายธุรกิจ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.16) ด้านการบริหาร
บุคคล มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 83.54) ด้านการเงิน/การลงทุน 
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 82.85) ด้านกฎหมาย มีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 82.38) และด้านการบัญชี/ภาษี มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.08 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 81.64) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4-9 

 

ตารางที่ 4-9  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนาของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ประเด็นที่ได้รับการ
อบรม ขอค าปรึกษา  
และส่งเสริม/พัฒนา 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รวม 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) การบริหารจัดการ 1,121 505 508 99 8 1 4.35 86.90 มากที่สุด 
2) การเงิน/การลงทุน 758 271 341 133 9 4 4.14 82.85 มาก 
3) การบัญชี/ภาษี 524 161 252 104 7 0 4.08 81.64 มาก 
4) การตลาด 1,215 502 558 135 17 3 4.27 85.33 มากที่สุด 
5) การค้า 782 307 361 96 16 2 4.22 84.42 มากที่สุด 
6) เทคโนโลยี 1,230 592 520 105 12 1 4.37 87.48 มากที่สุด 
7) การผลิต 850 344 379 115 11 1 4.24 84.80 มากที่สุด 
8) ผลิตภัณฑ์ 1,021 456 441 111 11 2 4.31 86.21 มากที่สุด 
9) กฎหมาย 513 180 227 94 11 1 4.12 82.38 มาก 
10) การบริหารบุคคล 486 177 226 75 8 0 4.18 83.54 มาก 
11) เครือข่ายธุรกิจ 721 280 325 102 14 0 4.21 84.16 มากที่สุด 
12) มาตรฐาน 783 318 367 89 8 1 4.27 85.36 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 10,004 4,093 4,505  1,258 132 16 4.25 85.04 มากที่สุด 

 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ราย เกี่ยวกับการอบรม ขอค าปรึกษา 

และส่งเสริม/พัฒนา ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการได้รับเพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 4-10  
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-10  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนาของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ประเด็นที่ต้องการได้รับเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนาในหัวข้อย่อย จ านวน 
ผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปสินค้า การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 133 
การตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการเจาะตลาด เป็นต้น 88 
เทคโนโลยี เช่น E-commerce เป็นตน้ 59 
การบัญชี/ภาษีและกฎหมาย เช่น สิทธิประโยชน์ สินทรพัย์ทางปัญญา จุดคุ้มทุน เป็นต้น 38 
การเงิน/การลงทุน เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น 29 
การผลิต เช่น การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต เป็นต้น 20 
เครือข่ายธุรกิจ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ เป็นต้น 13 
การบริหารจัดการ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ การลดต้นทุนการผลติ การขนส่ง เป็นต้น 12 
การพัฒนาบุคคลการ เช่น เพิ่มความรูแ้ก่แรงงาน เป็นต้น 6 
มาตรฐาน เช่น การรับรองมาตรฐานสนิค้า เป็นต้น 2 

รวม 400 

 
จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน

ประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษาและส่งเสริม/พัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
เพียงประเด็นการเงิน/การลงทุน การบัญชี/ภาษี กฎหมาย และการบริหารบุคคล ที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนา พบว่า ในประเด็นการเงิน/การลงทุน การบัญชี/ภาษี การค้า กฎหมาย การบริหาร
บุคคล เครือข่ายธุรกิจ และมาตรฐาน มีผู้เคยได้รับบริการไม่มากนัก ดังนั้น สสว. จึงควรเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในทุกพื้นที่  เพื่อให้
ผู้ประกอบการ Micro และ SME สามารถเข้าร่วมโครงการที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ 

 
ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล ผู้ประกอบการ Micro และ SME ที่ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจต่อช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 83.56 
(4.18 คะแนน) เมื่อพิจารณาในแต่ละช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล พบว่า การรับบริการ/ข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลนมี์คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.31 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ช่องทางผ่าน
เว็บไซต์ (4.16 คะแนน) ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ (Mobile Service) (4.07 คะแนน) 
และผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ (4.04 คะแนน) ตามล าดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มี

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.23) โดยช่องทาง Line กลุ่ม มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.40) รองลงมา ได้แก่ Facebook (Osmep 
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สสว.) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.52) Application SME 
CONNEXT มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 85.62) Youtube (Osmep 
Channel) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.91 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 78.12) และ  Twitter 
(@Osmep) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.44 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 68.85) 

 
- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ มีคะแนนความพึง

พอใจเฉลี่ย 4.16 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 83.15) โดยการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สสว. 
(www.sme.go.th) หรืออีเมล มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.89) 
รองลงมาได้แก่ SME ONE (www.smeone.info) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 คะแนน (คิด
เป็นร้อยละ 83.65) องค์ความรู้ธุรกิจ (www.smeknowledgecenter.com) มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.90 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 78.00) และบริการของอาเซียน (www.aseansme.org) มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.66 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 73.25) 

 
- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ (Mobile Service) มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.07 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 81.45) โดย
การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านบูธให้บริการและประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.21 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.11) รองลงมา ได้แก่ บทความในสื่อสิ่งพิมพ์ มีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.07 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 81.49) ข่าวและสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ มีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.94 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 78.87) และข่าวทางวิทยุ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.63 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 72.59)  

 
- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านเอกสารและรายงานท่ีเผยแพร่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 80.88) โดยแผนการส่งเสริม SME/
แผนบูรณาการส่งเสริม SME มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.18) 
รองลงมาได้แก่ รายงานผลการส่งเสริม SME/รายงานการประเมินผล มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.10 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 82.08) รายงานผลการศึกษา/งานวิชาการ/บทความ มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.02 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 80.44) รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน/รายปี มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 75.97) และรายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาค
การค้าและบริการรายเดือน/รายปี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
75.46) 
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ตารางที่ 4-11  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในด้านช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รวม 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2,737 1,260 1,122 311 36 8 4.31 86.23 มากที่สุด 
1.1) Facebook (Osmep สสว.) 995 461 449 83 2 0 4.38 87.52 มากที่สุด 
1.2) Line กลุ่ม  781 413 291 70 6 1 4.42 88.40 มากที่สุด 
1.3) Youtube (Osmep Channel) 181 50 74 49 6 2 3.91 78.12 มาก 
1.4) Twitter (@Osmep) 61 7 26 18 7 3 3.44 68.85 มาก 
1.5) Application SME CONNEXT 719 329 282 91 15 2 4.28 85.62 มากที่สุด 
2) ผ่านเว็บไซต์ 1,211 445 544 195 22 5 4.16 83.15 มาก 
2.1) บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ 
สสว. (www.sme.go.th) หรืออีเมล  

806 306 397 98 4 1 4.24 84.89 มากที่สุด 

2.2) องค์ความรู้ธุรกิจ 
(www.smeknowledgecenter.com) 

130 37 53 32 6 2 3.90 78.00 มาก 

2.3) บริการของอาเซียน 
(www.aseansme.org) 

83 16 32 27 7 1 3.66 73.25 มาก 

2.4) บริการข้อมูลผ่าน SME ONE 
(www.smeone.info) 

192 86 62 38 5 1 4.18 83.65 มาก 

3) ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื นที่
ให้บริการ (Mobile Service) 

1,748 559 815 321 48 5 4.07 81.45 มาก 

3.1) บทความในสื่อสิ่งพิมพ์  375 127 165 69 12 2 4.07 81.49 มาก 
3.2) ข่าวและสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ 444 107 223 96 18 0 3.94 78.87 มาก 
3.3) ข่าวทางวิทยุ 116 21 46 36 11 2 3.63 72.59 มาก 
3.4) บูธให้บริการและประชาสัมพันธ์ใน
งานต่างๆ  

813 304 381 120 7 1 4.21 84.11 มากที่สุด 

4) ผ่านเอกสารและรายงานที่
เผยแพร่ 

1,181 394 477 281 26 3 4.04 80.88 มาก 

4.1) แผนการส่งเสริม SME/แผนบูรณา
การส่งเสริม SME  

402 165 161 71 5 0 4.21 84.18 มากที่สุด 

4.2) รายงานผลการส่งเสริม SME/
รายงานการประเมินผล 

221 73 103 41 3 1 4.10 82.08 มาก 

4.3) รายงานสถานการณ์ SME ราย
เดือน/รายปี 

144 36 50 52 5 1 3.80 75.97 มาก 

4.4) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาค
การค้าและบริการรายเดือน/รายปี  

141 27 60 49 5 0 3.77 75.46 มาก 

4.5) รายงานผลการศึกษา/งานวิชาการ/
บทความ  

273 93 103 68 8 1 4.02 80.44 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 6,877 2,658 2,958 1,108 132 21 4.18 83.56 มาก 
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- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 476 ราย เกี่ยวกับช่องทางการรับ
บริการ/ข้อมูล ดังนี ้

 
ตารางที่ 4-12  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของผู้ประกอบการ 

Micro และ SME 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล จ านวน 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ 414 

- Facebook และ Line 
- อีเมล 
- Application SME CONNEXT  
- SMS 
- โทรทัศน์และวิทยุ 
- หน่วยร่วมด าเนินงาน/ประสานงาน เช่น ธกส. อุตสาหกรรมจังหวัด ชุมชน หมู่บ้าน เป็นต้น 
- ไปรษณีย์ 
- ป้ายโฆษณา แผ่นพับ และใบปลิว 

163 
96 
49 
36 
29 
20 
15 
6 

มีการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางที่สามารถรับข้อมูล/ข่าวสารจาก สสว. เม่ือเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม 60 
ปรับปรุงเนื อหาให้มีความทันสมัย 16 

รวม 490* 
หมายเหตุ: *ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมากกวา 1 ประเด็น 

 
จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อช่อง

ทางการรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมากที่สุด ส่วนช่องทางอื่นๆ มีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ 
Micro และ SME จะสามารถเข้าถึงบริการ/ข้อมูลของ สสว. ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลจาก สสว. ซึ่ง 
สสว. มีการด าเนินการอยู่แล้วในหลายช่องทาง ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางเหล่านี้ใน 
เว็บไซต์ สสว. Application SME CONNEXT และงานอบรม/สัมมนาให้ครอบคลุม จะช่วยเพิ่มการ
เข้าถึงช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของผู้ประกอบการ Micro และ SME ได้เพิ่มมากขึ้น 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับการให้บริการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 440 ราย 

พบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ สสว. ใน 5 ประเด็นหลัก ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี ้
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-13 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเก่ียวกับการให้บริการ จ านวน 
ด้านลักษณะโครงการ  183 

- ระยะเวลาอบรม/กิจกรรมมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป 
- ควรคัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีพื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกัน เช่น เป็นผู้ประกอบการสาขาการผลิต

ประเภทเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
- เนื้อหาของโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
- โครงการ/กิจกรรมยังขาดการลงมือปฏิบัติ 
- การอบรมยังขาดความต่อเนื่อง 
- การจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
- การอบรม/กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมในต่างจังหวัด 

75 
48 
 
25 
12 
8 
8 
7 

ด้านผู้ให้ค าปรึกษาหรือผู้บรรยาย 13 
- ผู้ให้ค าปรึกษาเควรเป็นผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บรรยาย 
- ผู้บรรยายใช้ค าศัพท์วิชาการ/ภาษาอังกฤษ ท าให้เข้าใจได้ยาก 

7 
6 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 16 
- มีความล่าช้าในการด าเนินการ/ขอค าปรึกษา/ตอบข้อสงสัย 16 

ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 134 
- การประชาสัมพันธ์ยังคงไม่ครอบคลุมในหลายช่องทาง  
- ยังขาดการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการติดต่อ/รับข้อมูลจาก สสว. 
- ขั้นตอนการลงทะเบียนยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน 
- การติดตามและประเมินผลยังมีไม่มากนัก 

71 
34 
16 
13 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 94 
- สถานที่การจัดโครงการ/กิจกรรมมีความคับแคบ/ไม่สะดวกต่อเดินทาง 
- Application SME CONNEXT มีขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อน 
- อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

65 
20 
9 

รวม 440 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม  

631 รายมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว. ดังนี้ 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-14  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของผู้ประกอบการ 
Micro และ SME 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ จ านวน 

ด้านลักษณะโครงการ  202 
- ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรม/กิจกรรม 
- เนื้อหาการอบรม ควรเป็นเนื้อหาเชิงลึกและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
- โครงการ/กิจกรรมควรมีการกระจายไปในจังหวัดต่างๆ 
- มีการจัดอบรม/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- โครงการ/กิจกรรมควรเพิ่มการลงมือปฏิบัติ/Workshop 
- ปรับปรุงเนื้อหาควรมีความทันสมัยและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

69 
54 
24 
22 
22 
11 

ด้านผู้ให้ค าปรึกษาหรือผู้บรรยาย 25 
- ผู้บรรยายควรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย 
- ผู้บรรยายควรใช้การน าเสนอและภาษาที่เข้าใจได้ส าหรับบุคคลทั่วไป 

17 
8 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 15 
- เจ้าหน้าที่ควรด าเนินการเรื่องที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมขอค าปรึกษา/ตอบข้อสงสัยให้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 
15 

ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 179 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์และการส่งข้อมูล/ข่าวสารในหลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ SMS 

และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
- ควรมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
- มีการชี้แนะถึงช่องทางที่สามารถติดต่อหรือรับข้อมูลของ สสว.  

108 
 
49 
22 

ด้านสิง่อ านวยความสะดวก/สถานที่ 56 
- ปรับปรุง Application SME CONNEXT และเว็บไซต์ สสว. ให้เข้าใช้งานได้สะดวกและปรับปรุงให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
- สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมควรสะดวกต่อการเดินทางและมีที่จอดรถเพียงพอ 
- ควรมีอุปกรณ์/เครื่องมือที่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วม 

25 
 
24 
7 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม 154 
- การตลาด เช่น กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานแสดงสินค้า เป็นต้น 
- การเงิน/การลงทุน เช่น การขอเงินทุนสนับสนุนที่รวดเร็วขึ้น การจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุม เป็นต้น 
- ผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

86 
58 
10 

รวม 631 

 
ความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1,014 

รายมีความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพิ่มเติม ในประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-15 ความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพิ่มเติมของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ประเด็นที่ต้องการได้รับเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรับบริการจาก สสว. ในหัวข้อย่อย จ านวน 
การตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการเจาะตลาด เป็นต้น 367 
การเงิน/การลงทุน เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น 187 
ผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปสินค้า การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 164 
เทคโนโลยี เช่น E-commerce เป็นตน้ 121 
การบัญชี/ภาษีและกฎหมาย เช่น สิทธิประโยชน์ สินทรพัย์ทางปัญญา จุดคุ้มทุน เป็นต้น 69 
การผลิต เช่น การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต เป็นต้น 36 
เครือข่ายธุรกิจ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ เป็นต้น 25 
เทคโนโลยี เช่น สือ่การขาย การประสัมพันธ์ เป็นต้น 23 
มาตรฐาน เช่น การรับรองมาตรฐานสนิค้า เป็นต้น 22 

รวม 1,014 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 

 
การน าเสนอในส่วนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหา

ประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
การทดสอบสมมติฐาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ในการยืนยัน

หรือค้นหาค าตอบที่ต้องการศึกษา และน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ในการอ้างอิงถึงประชากรทั้งหมด 
โดยน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก 
สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 มาท าการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ One-way ANOVA เพื่อใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูล 2 กลุ่มขึ้นไปผ่านค่าความแปรปรวน (Variance) ซึ่งในการทดสอบ
สมมติฐาน หากพบว่าค่า Prob > F มีค่าน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แต่ถ้าหากมีค่า
มากกว่าก็จะยอมรับสมมติฐานหลัก โดยได้ด าเนินการทดสอบใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 
(1) คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของแนวทางการ

ด าเนินงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ ใน 5 ประเภท ได้แก่ Early Stage Regular/Turn Around 
Strong Community-based และ Ecosystem มีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐาน ดังนี้ 
 

H0: คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของแนวทางการ
ด าเนินการส่งเสริมตามแผนงานบูรณาการฯ ทั้ง 5 ประเภท ไม่แตกต่างกัน 

H1: คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของแนวทางการ
ด าเนินการส่งเสริมตามแผนงานบูรณาการฯ ทั้ง 5 ประเภท แตกต่างกัน 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-16 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Prob > F 

ระหว่างกลุ่ม 6.2749     32 0.1961      1.57      0.0287 
ภายในกลุ่ม 40.1842    322    0.1248   

รวม 46.4591    354 0.1312   

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) คือ คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของแนวทางการด าเนินการส่งเสริมตามแผนงาน
บูรณาการฯ มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่ม Ecosystem จะมีความแตกต่างกับกลุ่ม Early Stage 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

 
(2) จ านวนครั้ งที่ผู้ประกอบการ Micro และ SME เข้ารับบริการจาก สสว. ใน

ปีงบประมาณ 2562 ส่งผลท าให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม
มีความแตกต่างกันต่อหรือไม่ โดยมีสมมติฐาน ดังนี ้

H0: จ านวนครั้งในการเข้ารับบริการจาก สสว. ท าให้ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้ารับ
บริการโครงการ/กิจกรรมไม่แตกต่างกัน 

H1: จ านวนครั้งในการเข้ารับบริการจาก สสว. ท าให้ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้ารับ
บริการโครงการ/กิจกรรมแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4-17 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Prob > F 

ระหว่างกลุ่ม 0.6889       2 0.3445      2.76      0.0644 
ภายในกลุ่ม 47.3892     380 0.1247   

รวม 48.0781   382 0.1259   

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) คือ จ านวนครั้งในการเข้า

รับบริการจาก สสว. ท าให้ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

 
การสร้างแผนภาพเพื่อจัดล าดับความส าคัญ การก าหนดล าดับความส าคัญของตัวแปร 

โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการจัดกลุ่ม โดยข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจประเภท
เดียวกันจะถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งความพึงพอใจนี้เป็นตัวแปรแฝง (Latend Varible) หรือตัว
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
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แปรที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ การใช้โมเดลโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
เป็นเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงกับตัว
แปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดยท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลพร้อมกัน
ทั้งหมดด้วยระบบสมการ อย่างไรก็ตาม SEM เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Research Framework or Conceptual Framework) ที่รองรับอย่างดี การ
น าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ จึงเป็นเพียงการน าเสนอการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เท่าน้ัน เพื่อสังเกตถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
โครงการ/กิจกรรมจาก สสว. โดยตัวแปรแฝง คือ ระดับความพึงพอใจในด้านหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านลักษณะของโครงการ/กิจกรรม ด้านผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยาย ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ ขณะที่ตัวแปร
สังเกตได้ คือ ความพึงพอใจในประเด็นย่อยในแต่ละด้านหลัก  

 
ในการวิเคราะห์จะก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสังเกตได้ตัวแปรหนึ่งมีค่าเท่ากับ 1 

เพื่อให้เป็นตัวแปรฐานในการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ว่าตัวแปรอื่นจะมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น ด้านลักษณะของโครงการ/
กิจกรรม ก าหนดให้คะแนนความพึงพอใจของหัวข้อลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตรงกับความ
ต้องการเป็นตัวแปรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ค่าสัมประสิทธิ์จึงมีค่าเท่ากับ 1 ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า คะแนนความพึงพอใจของหัวข้อโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.99 และคะแนนความพึงพอใจของ
หัวข้อระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.85 จึงสามารถ
สรุปได้ว่า หากคะแนนความพึงพอใจของหัวข้อลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตรงกับความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจด้านลักษณะโครงการ/
กิจกรรมมากกว่าหัวข้ออื่นๆ เป็นต้น 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังภาพที่ 4-3 พบว่า 

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมตรงกับความต้องการเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความ
พึงพอใจด้านลักษณะของโครงการ/กิจกรรม (สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.00) ผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยายมี
เทคนิคการถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านผู้ให้ค าปรึกษา/
ผู้บรรยาย (สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.10)  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่เป็นปัจจัยส าคัญต่อด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.10)  กระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ (สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.00) และสถานที่มีความเหมาะสมในการให้บริการ สะดวกแก่
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การเดินทางเป็นปัจจัยส าคัญต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ (สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 1.00)  
ดังนั้น หาก สสว. ต้องการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเข้ารับบริการโครงการ/
กิจกรรม จ าเป็นต้องมีการเพิ่มความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ 

 
ภาพที่ 4-3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะของโครงการ กจิกรรมตรงกบัความตอ้งการ     

โครงการ กจิกรรมมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ

    

ระยะเวลาของโครงการ กจิกรรมมคีวามเหมาะสม     

ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูบ้รรยายมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในการใหค้ าปรกึษา การ
บรรยาย

    

ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูบ้รรยายมเีทคนิคการถ่ายทอดใหเ้ขา้ใจง่าย     

ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูบ้รรยายเปิดโอกาสใหซ้กัถามและตอบขอ้ซกัถามได้ชดัเจน     

เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความสุภาพ มอีธัยาศยัดี     

เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ กระตอืรอืรน้และเอาใจใส่     

เจา้หน้าทีม่คีวามรูใ้นการใหค้ าแนะน า และตอบขอ้ซกัถามไดถู้กตอ้ง ชดัเจน     

เจา้หน้าทีส่ามารถแกไ้ขปัญหา อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม     

ด้านลกัษณะของโครงการ กิจกรรม 

ด้านผูใ้ห้ค าปรึกษา ผูบ้รรยาย

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

กระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวามชดัเจน และเหมาะสม     

กระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็และเป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด

    

ใหบ้รกิารมชี่องทางการตดิต่อสื่อสารทีห่ลากหลาย     

สถานทีม่คีวามเหมาะสมในการใหบ้รกิาร สะดวกแก่การเดนิทาง     

เครื่องมอื อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศเพยีงพอส าหรบัผูร้บับรกิาร   
เช่น คอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

    

ด้านกระบวนการ ขั  นตอนการให้บริการ
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4.1.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ 
SME ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME 

จ านวน 267 ราย จาก 11 งาน/โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ คือ Ecosystem และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับ สสว. 
ดังแสดงในตารางที่ 4-18 พบว่า สามารถเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่มีบางงาน/โครงการ
ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ จึงได้ท าการเก็บข้อมูลทดแทนกันภายในกลุ่ม
โครงการ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการประมวลผลภาพรวมได้โดยไม่กระทบต่อความเชื่อม่ันทางสถิติ  

 
ตารางที่ 4-18  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม Micro และ SME จ าแนกตามงาน/โครงการ 

แนวทางตามแผนงานบูรณาการฯ 
งาน/โครงการ 

จ านวนตัวอย่าง
ที่จะส ารวจ 

จ านวนตัวอย่าง
ที่ส ารวจจริง 

ร้อยละ 

Ecosystem  
งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 12 7 2.62 
งานจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น 

10 10 3.75 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนส่งเสริม SME 3 3 1.12 
งานติดตามและประเมินผลโครงการสง่เสริม SME 20 20 7.49 
งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 20 9 3.37 
งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN 
SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

13 13 4.87 

โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

13 13 4.87 

โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME 
ในกลุ่มธุรกิจบริการ 

3 3 1.12 

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

134 134 50.19 

งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 6 2.25 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 3 3 1.12 
หน่วยงานรว่มอื่นๆ ท่ีประสานงานกับ สสว. เช่น ที่ปรึกษา หน่วยรว่ม
ด าเนินการ เป็นต้น 

29 46 17.25 

รวม 267 267 100.00 
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 ผลการส ารวจจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามข้อค าถามในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ/ประสานงาน 
 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ/องค์การมหาชน ที่เข้ารับบริการ/

ประสานงานกับ สสว. เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การรับบริการข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 1-2 ครั้ง 
ในประเด็นเรื่องการจัดงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา) การน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ และการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยรับบริการ/ประสานงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว. Line Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
หน่วยงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ/องค์การมหาชน 

จ านวน 75 ราย (คิดเป็นร้อยละ 28.09) รองลงมา ได้แก่ กระทรวง/กรม จ านวน 72 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 26.97) หน่วยงานเอกชน จ านวน 48 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.98) สถาบันการศึกษา 
จ านวน 41 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15.35) รัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.37) สถาบัน
อิสระ (มูลนิธิภายใต้กระทรวง) จ านวน 10 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.74) และสถาบันการเงิน จ านวน 
4 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.50) 

 
ตารางที่ 4-19 จ านวนและร้อยละของประเภทหน่วยงานท่ีสังกัด 

หน่วยงานที่สังกัด จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานของรัฐ/องค์การมหาชน 75 28.09 
กระทรวง/กรม 72 26.97 
หน่วยงานเอกชน 48 17.98 
สถาบันการศึกษา 41 15.35 
รัฐวิสาหกิจ 17 6.37 
สถาบันอิสระ (มูลนิธิภายใต้กระทรวง) 10 3.74 
สถาบันการเงิน 4 1.50 

รวม 267 100.00 

 
จ านวนครั้งที่เข้ารับริการ/ประสานงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับบริการ/

ประสานงานกับ สสว. 1-2 ครั้ง เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การรับบริการข้อมุลต่างๆ เป็นต้น 
จ านวน 127 ราย (คิดเป็นร้อยละ 47.57) รองลงมาคือ เข้ารับบริการ/ประสานงานตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้น
ไป จ านวน 93 ราย (คิดเป็นร้อยละ 34.83) และ 3-4 ครั้ง จ านวน 47 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.60) 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ภาพที่ 4-4 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการรับบริการ/ประสานงาน กับ สสว. 

 
 

ประเด็นที่เข้ารับบริการ/ประสานงานกับ สสว. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับ
บริการ/ประสานงานในประเด็นการจัดงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา) 
จ านวน 237 ราย (ร้อยละ 88.76) รองลงมาได้แก่ การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ านวน 126 ราย 
(ร้อยละ 47.19) การติดตามและประเมินผลโครงการ จ านวน 115 ราย (ร้อยละ 43.07) การแจ้ง
ปัญหาในการด าเนินงาน จ านวน 79 ราย (ร้อยละ 29.59)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-4 ครั ง (47 ราย)
17.60%

5 ครั ง ขึ นไป (93 ราย)
34.83%

1-2 ครั ง (127 ราย)
47.57%

56
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ภาพที่ 4-5 จ านวนและร้อยละของประเด็นที่เข้ารับบริการ/ประสานงานกับ สสว. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 
สถานที่/ช่องทางการรับบริการ/ประสานงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการ

ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ สสว. Line Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น) 
จ านวน 206 ราย (คิดเป็นร้อยละ 77.15) รองลงมาคือส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จ านวน 187 ราย (ร้อยละ 70.04) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ านวน 64 ราย 
(ร้อยละ 23.97) Call Center ของ สสว. (โทร 1301) จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 3.00) และอื่นๆ เช่น 
หน่วยร่วมด าเนินงาน เป็นต้น จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 4.87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.59%

43.07%

47.19%

88.76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การแจ้งปัญหาในการด าเนินงาน (79 ราย)

การติดตามและประเมินผลโครงการ (115 ราย)

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (126 ราย)

การจัดงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา) (237 ราย)
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ภาพที่  4-6 จ านวนและร้อยละของสถานที่ /ช่องทางการรับบริการ/ประสานงานกับ สสว.   
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

 

จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ/องค์การมหาชน และเข้ารับบริการ/ประสานงานกับ สสว. ในประเด็นการจัดงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ (การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา) ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ สสว. Line Facebook 
และ Application SME CONNEXT เป็นต้น) ดังนั้น สสว. จึงอาจเพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook 
Line กลุ่ม เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ/ประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สสว. ผู้รับผิดชอบ
โครงการกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของหน่วยงานอื่นๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และสามารถแจ้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถน าไปใช้ได้ในภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.87%

3.00%

23.97%

70.04%

77.15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

อ่ืนๆ (13 ราย)

Call Center ของ สสว. (โทร 1301) (8 ราย)

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) (64 ราย)

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (187 ราย)

ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Facebook และ Application SME 
CONNEXT เป็นต้น (206 ราย)
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ/ประสานงาน 
 
ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ/ประสานงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การเข้ารับบริการ/ประสานงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้ารับ

บริการ/ประสานงานในภาพรวมและในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละความพึง
พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 89.21 (4.46 คะแนน) และมีค่าร้อยละ
ความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมากจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (Top 2 
Box) เท่ากับ 94.05 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.57 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 
(4.43 คะแนน) ด้านข้อมูลที่ได้รับ (4.38 คะแนน) และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
(4.38 คะแนน) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) 

=
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ × 100

คะแนนความพึงพอใจสูงสุด
 

=
4.46 × 100

5
= 89.21 

- ร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมากจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด (Top 2 Box) 

=
จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก × 100

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 

=
(1,804 + 1,374)  × 100

3,379
= 94.05 

  
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนนความ

พึงพอใจเฉลี่ย 4.57 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 91.34) โดยหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
มีอัธยาศัยดี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 93.71) รองลงมา ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 93.18) เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้
ถูกต้องชัดเจน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 91.76) เจ้าหน้าที่
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.48 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.62) และเจ้าหน้าที่ติดตามการประสานงานและแจ้งกลับผู้ติดต่อโดยไม่
ต้องร้องขอ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.35) 
 
 - ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.55) โดยหัวข้อกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41 คะแนน (คิดเป็นร้อย
ละ 88.11) รองลงมา ได้แก่ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไป
ตามเวลาที่ก าหนด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.50) และการ
ให้บริการมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คะแนน (คิด
เป็นร้อยละ 87.05)  
 
 - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.64) โดยหัวข้อสถานที่มีความเหมาะสมใน
การให้บริการ สะดวกแก่การเดินทาง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
90.25) และเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศมีเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.98) 
 

- ด้านข้อมูลที่ได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.64) โดยหัวข้อข้อมูลมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
88.21) รองลงมา ได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับตรงกับความต้องการ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.95) และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยง่าย มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.34 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.74) 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-20  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ/ประสานงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME  

การเข้ารับบริการ/ประสานงาน  
เช่น การเข้ารับการอบรม  

การขอค าปรึกษา  
และส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 ไม่มี

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

816 457 37 14 0 11 4.57 91.34 มากที่สุด 

1.1) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ มีอัธยาศัยดี 

186 78 3 0 0 0 4.69 93.71 มากที่สุด 

1.2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ 

181 81 5 0 0 0 4.66 93.18 มากที่สุด 

1.3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้
ค าแนะน าและตอบขอ้ซักถามได้
ถูกต้องชัดเจน 

173 82 8 4 0 0 4.59 91.76 มากที่สุด 

1.4) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

145 103 9 5 0 5 4.48 89.62 มากที่สุด 

1.5) เจ้าหน้าที่ติดตามการ
ประสานงานและแจ้งกลับผู้ติดต่อ
โดยไม่ต้องร้องขอ 

131 113 12 5 0 6 4.42 88.35 มากที่สุด 

2) ด้านกระบวนการ/ขั นตอน
การให้บริการ 

387 339 48 14 4 9 4.38 87.55 มากที่สุด 

2.1) กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

135 106 18 5 0 3 4.41 88.11 มากที่สุด 

2.2) กระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 
และเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

127 116 14 7 0 3 4.38 87.50 มากที่สุด 

2.3) การให้บริการมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทีห่ลากหลาย 

125 117 16 2 4 3 4.35 87.05 มากที่สุด 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/
สถานที่ 

233 211 27 1 0 62 4.43 88.64 มากที่สุด 

3.1) สถานที่มีความเหมาะสมใน
การให้บริการ สะดวกแก่การ
เดินทาง 

133 97 10 0 0 27 4.51 90.25 มากที่สุด 

3.2) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
สารสนเทศมีเพียงพอส าหรับ
ผู้รับบริการ เช่น คอมพวิเตอร์และ
อินเทอร์เนต็ เป็นต้น 

100 114 17 1 0 35 4.35 86.98 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4-20  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ/ประสานงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME (ต่อ) 

การเข้ารับบริการ/ประสานงาน  
เช่น การเข้ารับการอบรม  

การขอค าปรึกษา  
และส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 ไม่มี

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4) ด้านข้อมูลที่ได้รับ 368 367 46 10 0 10 4.38 87.64 มากที่สุด 
4.1) การเข้าถึงข้อมูลเป็นไป
โดยง่าย 

114 129 17 4 0 3 4.34 86.74 มากที่สุด 

4.2) ข้อมูลที่ได้รับตรงกับความ
ต้องการ 

125 122 14 3 0 3 4.40 87.95 มากที่สุด 

4.3) ข้อมูลมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

129 116 15 3 0 4 4.41 88.21 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 1,804 1,374 158 39 4 92 4.46 89.21 มากที่สุด 

 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 47 ราย ในการเข้ารับบริการ/ประสานใน 

4 ประเด็นหลัก สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4-21  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเข้ารับบริการ/ประสานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม Micro และ SME 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเข้ารับบริการ/ประสานงาน จ านวน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 6 

- เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตอบข้อซักถามบางประเด็นได้อย่างถูกต้อง 6 
ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 26 

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในหลายช่องทาง เช่น Line กลุ่ม เป็นต้น 
- ควรเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อ/ประสานงาน 
- มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามพื้นฐานความรู้หรือลักษณะธุรกิจ 
- ควรเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม/สัมมนา 
- ควรมีการติดตามและประเมินผล 
- ปรับลดจ านวนรายการเอกสารที่ต้องส่ง 

8 
7 
5 
4 
1 
1 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 6 
- สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมควรสะดวกต่อการเดินทาง  
- ควรมีอุปกรณ์/เครื่องมือที่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

4 
2 

ด้านข้อมูลที่ได้รับ 9 
- ปรับปรุงการเข้าถึง SME CONNEXT ให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
- ควรมีเอกสารเพียงพอและสามารถดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้ได้ 

7 
2 

รวม 47 
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จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการ/ประสานงานในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น แสดงถึงการบริการ/ประสานงานที่ดีของ 
สสว. อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามยังคงต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางที่สามารถ
รับบริการ/ประสานงานที่หลากและครอบคลุม เช่น Line กลุ่ม ซึ่งจะท าให้การติดต่อ/ประสานงาน
เปน็ไปอย่างรวดเร็ว และสามารถแจ้งรายละเอียดถึงผู้รับได้หลายคนในเวลาเดียวกัน 

 
ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในช่องทางการ

รับบริการ/ข้อมูลที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในภาพรวมและในทุกๆ ช่องทางอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 87.61 
(4.38 คะแนน) เม่ือพิจารณาในแต่ละช่องทางพบว่า การรับบริการ/ข้อมูลผ่านเอกสารและรายงาน
ที่เผยแพร่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.49 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ การรับบริการ/
ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ (Mobile Service) (4.37 คะแนน) ผ่านเว็บไซต์ 
(4.36 คะแนน) และผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (4.29 คะแนน) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มี

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 85.75) โดยช่องทาง Facebook (Osmep 
สสว.) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.47 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.34) รองลงมา ได้แก่ 
Youtube (Osmep Channel) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 83.48) 
Application SME CONNEXT มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 82.99) 
และ Twitter (@Osmep) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.64 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 72.73) 
 

- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.19) โดยการรับบริการ/ข้อมูลผ่าน SME 
ONE (www.smeone.info) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.48 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.60) 
รองลงมา ได้แก่ บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สสว. (www.sme.go.th) หรืออีเมล มีคะแนน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ เ ฉ ลี่ ย  4.37 ค ะ แ น น  ( คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  87.43) อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ธุ ร กิ จ
(www.smeknowledgecenter.com) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
84.29) และบริการของอาเซียน (www.aseansme.org) มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.94 คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 78.82)  

 
- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ (Mobile Service) มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
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87.47) โดยการรับบริการ/ข้อมูลผ่านข่าวและสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.44 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.81) รองลงมา ได้แก่ บทความในสื่อสิ่งพิมพ์ มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.42 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.43) บูธให้บริการและประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.03) และข่าวทางวิทยุ มีคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.87 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 77.42) 
 

- การรับบริการ/ข้อมูลผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดคือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.87) โดยการรับบริการ/
ข้อมูลผ่านแผนการส่งเสริม SME/แผนบูรณาการส่งเสริม SME มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) รองลงมา ได้แก่ รายงานผลการศึกษา/งานวิชาการ/บทความ มี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.87) รายงานสถานการณ์ SME ราย
เดือน/รายปี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.48 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.57) รายงานดัชนีความ
เชื่อม่ันภาคการค้าและบริการรายเดือน/รายป ีมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 คะแนน (คิดเป็น
ร้อยละ 88.64) และรายงานผลการส่งเสริม SME/รายงานการประเมินผล มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.43 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 88.57) 

 
ตารางที่ 4-22  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจด้านช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME 

ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รวม 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 313 139 134 33 5 2 4.29 85.75 มากที่สุด 
1.1) Facebook (Osmep สสว.) 152 77 69 6 0 0 4.47 89.34 มากที่สุด 
1.2) Youtube (Osmep Channel) 23 8 11 4 0 0 4.17 83.48 มาก 
1.3) Twitter (@Osmep) 11 1 6 3 1 0 3.64 72.73 มาก 
1.4) Application SME CONNEXT 127 53 48 20 4 2 4.15 82.99 มาก 
2) ผ่านเว็บไซต์ 295 140 126 25 3 1 4.36 87.19 มากที่สุด 
2.1) บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สสว. 
(www.sme.go.th) หรืออีเมล  

175 85 73 15 1 1 4.37 87.43 มากที่สุด 

2.2) องค์ความรู้ธุรกิจ 
(www.smeknowledgecenter.com) 

28 11 13 3 1 0 4.21 84.29 มากที่สุด 

2.3) บริการของอาเซียน 
(www.aseansme.org) 

17 5 7 4 1 0 3.94 78.82 มาก 

2.4) บริการข้อมูลผ่าน SME ONE 
(www.smeone.info) 

75 39 33 3 0 0 4.48 89.60 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4-22  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจด้านช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME (ต่อ) 

ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รวม 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3) ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื นที่ให้บริการ 
(Mobile Service) 

383 185 157 40 1 0 4.37 87.47 มากที่สุด 

3.1) บทความในสื่อสิ่งพิมพ์  121 60 52 9 0 0 4.42 88.43 มากที่สุด 
3.2) ข่าวและสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ 84 47 27 10 0 0 4.44 88.81 มากที่สุด 
3.3) ข่าวทางวิทยุ 31 6 15 10 0 0 3.87 77.42 มาก 
3.4) บูธให้บริการและประชาสัมพันธ์ในงาน
ต่างๆ  

147 72 63 11 1 0 4.40 88.03 มากที่สุด 

4) ผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ 368 203 140 25 0 0 4.49 89.87 มากที่สุด 
4.1) แผนการส่งเสริม SME/แผนบูรณาการ
ส่งเสริม SME  

99 58 37 4 0 0 4.55 90.91 มากที่สุด 

4.2) รายงานผลการส่งเสริม SME/รายงาน
การประเมินผล 

77 37 36 4 0 0 4.43 88.57 มากที่สุด 

4.3) รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน/ราย
ปี 

69 40 22 7 0 0 4.48 89.57 มากที่สุด 

4.4) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและ
บริการรายเดือน/รายปี  

44 23 17 4 0 0 4.43 88.64 มากที่สุด 

4.5) รายงานผลการศึกษา/งานวิชาการ/
บทความ  

79 45 28 6 0 0 4.49 89.87 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 1,359 667 557 123 9 3 4.38 87.61 มากที่สุด 

 
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 87 ราย เกี่ยวกับช่องทางการรับบริการ/

ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 4-23  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม Micro และ SME 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล จ านวน 
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์  61 
ปรับปรุง Application SME CONNEXT ให้มีความเสถียร ใช้งานง่าย และทันสมัย 19 
ปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์ สสว. ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีการปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัย 2 
มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่าง Application SME CONNEXT และเว็บไซต์ สสว. 3 
มีรายละเอียดและข้อมูลของโครงการต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 2 

รวม 87 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้าน
ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลในระดับมากที่สุดในทุกช่องทาง แต่ยังคงมีบางหัวข้อที่มีความพึง
พอใจในระดับมาก เช่น ช่องทางสื่ อสั งคมออนไลน์  Youtube (Osmep Channel) Twitter 
(@Osmep) และ Application SME CONNEXT สสว. จึงอาจปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ใน 3 
ช่องทางนี้ เช่น Twitter (@Osmep) ซึ่งอาจเป็นช่องทางเฉพาะที่มีผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่ม หรือ 
Application SME CONNEXT ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงให้มีความ
เสถียร ใช้งานง่าย และปรับปรุงให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็นต้น ในขณะท่ีช่องทางเว็บไซต์ 
บริการของอาเซียน (www.aseansme.org) ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ จึงควรปรับปรุง
ให้ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ ช่องทางสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่
ให้บริการ (Mobile Service) หัวข้อข่าวทางวิทยุ อาจเป็นช่องทางที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักใน
ปัจจุบัน สสว. จึงอาจปรับเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการบริการ/ข้อมูลในช่องทางอื่นทดแทน 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับการรับบริการ/ประสานงาน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
56 ราย พบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับบริการ/ประสานงานกับ สสว. ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-24  ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับการรับริการ/ประสานงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเก่ียวกับการรับริการ/ประสานงาน จ านวน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 13 

- ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ท าได้ยาก เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลว่าต้องติดต่อท่านใด 
- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ในบางครั้ง 
- เจ้าหน้าที่ของ สสว. มีจ านวนน้อย 

8 
3 
2 

ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 29 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 
- โครงการไม่มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง 
- มีข้อจ ากัดในการของบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การติดต่อประสานงานยังมีความล่าช้า 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 

11 
6 
6 
4 
2 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 2 
- ศูนย์ OSS ไม่สะดวกต่อการเดินทาง/ที่จอดรถไม่เพียงพอ 2 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-24  ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับการรับริการ/ประสานงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME (ต่อ) 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเก่ียวกับการรับริการ/ประสานงาน จ านวน 

ด้านข้อมูลที่ได้รับ 22 
- Application SME CONNEXT ไม่เสถียร และขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อน 
- การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสว. ท าได้ยากและใช้เวลานาน 
- รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
- เอกสารที่แจกไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วม 

13 
6 
1 
1 

รวม 56 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 

57 ราย มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว. ดังนี ้
 

ตารางที่ 4-25  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ จ านวน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 8 

- ควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายโครงการ 
- ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น 

5 
3 

ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการให้บริการ 31 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เช่น โทรทัศน์ SMS อีเมล เป็นต้น 
- เพิ่มช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ สสว. เช่น Line กลุ่ม เป็นต้น เพื่อการประสานงานที่รวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น 
- จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
- ควรมีการติดตามและประเมินผลที่รวดเร็ว 

14 
8 
 
5 
4 

ด้านข้อมูลที่ได้รับ 18 
- ปรับปรุง Application SME CONNEXT ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีค าแนะน าในการใช้งาน 
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการผ่านศูนย์ OSS 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ สสว. ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย 
- ควรมี QR Code ให้ดาวน์โหลดเอกสารก่อนการอบรม/สัมมนา 
- มีการน าเสนอช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของ สสว. แก่ผู้ประกอบการ 

10 
2 
2 
2 
2 

รวม 57 

 
ความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพิ่มเติม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 107 

ราย มีความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพิ่มเติม ใน 3 ประเด็นหลัก โดยสรุปได้ดังนี้ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-26  ความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพิ่มเติมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม Micro และ SME 

ความต้องการในการรับบริการจาก สสว. เพ่ิมเติม จ านวน 
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วม เช่น การตลาด การเงิน/การลงทุน  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความรู้เพื่อเปน็ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

65 

การประชาสมัพันธ์ 21 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น โทรทัศน์ SMS อีเมล ศูนย์ OSS เป็นต้น 
- ปรับปรุง Application SME CONNEXT ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีค าแนะน าในการใช้งาน 
- ควรมี Line กลุ่มของเจ้าหน้าที่ สสว. เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว 

13 
6 
2 

การด าเนินงาน 21 
- มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะรายโครงการ เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว 
- มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

10 
7 
4 

รวม 107 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม 

 
การน าเสนอในส่วนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหา

ประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 
ด าเนินการทดสอบในประเด็นจ านวนครั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ 

SME เข้ารับบริการ/ประสานงานจาก สสว. ในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลท าให้คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยในการเข้ารับบริการ/ประสานงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

 
H0: จ านวนครั้งในการเข้ารับบริการ/ประสานงานจาก สสว. ท าให้คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยในการเข้ารับบริการ/ประสานงานไม่แตกต่างกัน 
H1: จ านวนครั้งในการเข้ารับบริการ/ประสานงานจาก สสว. ท าให้คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยในการเข้ารับบริการ/ประสานงานแตกต่างกัน 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 4-27 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Prob > F 

ระหว่างกลุ่ม 20.7946079 2 10.397304 2.80 0.0627 
ภายในกลุ่ม 980.553707 264 3.71421859   

รวม 1001.34831 266 3.76446735   

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับหลัก (H0) คือ จ านวนครั้งในการเข้ารับบริการ/

ประสานงานจาก สสว. ท าให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในการเข้ารับบริการ/ประสานงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

 
การสร้างแผนภาพเพื่อจัดล าดับความส าคัญ การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ จะ

น าเสนอการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อสังเกตถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมจาก สสว. โดยตัวแปรแฝง คือ ระดับ
ความพึงพอใจในด้านหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ และด้านข้อมูลที่ได้รับ ขณะที่ตัวแปร
สังเกตได้ คือ ความพึงพอใจในประเด็นย่อยในแต่ละด้านหลัก  

 
ในการวิเคราะห์จะก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสังเกตได้ตัวแปรหนึ่งมีค่า เท่ากับ 1 

เพื่อให้เป็นตัวแปรฐานในการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ว่าตัวแปรอื่นจะมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ เช่น ด้านลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดให้คะแนนความพึงพอใจของหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยดีเป็นตัว
แปรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ค่าสัมประสิทธิ์จึงมีค่าเท่ากับ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนน
ความพึงพอใจของหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.10 และคะแนนความพึงพอใจของหัวข้ออื่นๆ มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยกว่า 1 จึง
สามารถสรุปได้ว่า หากคะแนนความพึงพอใจของหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
กระตือรือร้นและเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มากกว่าหัวข้ออื่นๆ เป็นต้น 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความในแต่ละด้าน ดังภาพที่ 4-7 พบว่า เจ้าหน้าที่

ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.10) กระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้าน
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กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (สัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.00) เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ
มีเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยควาสะดวก/สถานท่ี และข้อมูลมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความ
พึงพอใจด้านข้อมูลที่ได้รับ ดังนั้น หาก สสว. ต้องการเพิ่มความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม Micro และ SME ในการเข้ารับบริการ/ประสานงานจาก สสว. จึงจ าเป็นต้องเพิ่ม
ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ 
 
ภาพที่ 4-7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

 
 
 
 

การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปโดยง่าย 1.00

ข้อมูลที่ได้รับตรงกับความต้องการ 1.00

ข้อมูลมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 1.40

ด้านข้อมูลท่ีได้รับ

สถานที่มีความเหมาะสมในการใหบ้ริการ สะดวกแก่การเดินทาง 1.00

เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศมีเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ เช่น 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

1.12 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานท่ี

กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม 1.00

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามเวลา
ที่ก าหนด

0.81

การให้บริการมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย 0.46

ด้านกระบวนการ/ขั นตอนการ
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยดี 1.00

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ 1.10

เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชดัเจน 0.93

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 0.76

เจ้าหน้าที่ติดตามการประสานงานและแจ้งกลับผู้ตดิต่อโดยไม่ตอ้งร้องขอ 0.65

71
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 ผลการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. 
แล้วธุรกิจดีขึ น 

 
จากการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดี

ขึ้น จ านวน 387 ราย จาก 5 โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมตามแผนบูรณาการฯ คือ Startup Regular/Turn Around และ Strong ดังแสดง
ในตารางที่  4-28 พบว่าสามารถด าเนินการเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการส ารวจมีการกระจายในพื้นที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค แบ่งเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 120 ราย (ร้อยละ 31.01) ภาคกลาง จ านวน 112 ราย (ร้อยละ 
28.94) ภาคใต้ จ านวน 52 ราย (ร้อยละ 13.44) ภาคตะวันออก จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 12.14) 
ภาคเหนือ จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 9.30) และภาคตะวันตก จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.17)  
 
ตารางที่ 4-28  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม

โครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีข้ึนจาก 5 โครงการ 

 
ผลการส ารวจจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามข้อค าถามในแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเอกชนท่ีอยู่ในภาคการผลิต 

มีจ านวนแรงงานไม่เกิน 30 คน และมีรายได้ของกิจการต่อปีไม่เกิน 1,800,000 บาท เคยเข้ารับ
บริการจาก สสว. เช่น การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การเข้ารับการอบรม และการขอค าปรึกษา 
เป็นต้น 1-2 ครั้ง โดยรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ 
Application CONNEXT เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวทางตามแผนงาน
บูรณาการฯ 

โครงการ 
จ านวน
ตัวอย่างที่
จะส ารวจ 

จ านวน
ตัวอย่างที่
ส ารวจจริง 

ร้อยละ 

Startup โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) 58 58 14.99 
Regular/Turn Around โครงการสนับสนนุเครือข่าย SME 172 172 44.44 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 75 76 19.64 
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 
Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 

6 6 1.55 

Strong โครงการพัฒนาชอ่งทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 74 75 19.38 
รวม 385 387 100.00 
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ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเอกชน จ านวน 
186 ราย (คิดเป็นร้อยละ 48.06) อยู่ในภาคการผลิต จ านวน 102 ราย ภาคธุรกิจการเกษตร 
จ านวน 32 ราย ภาคการค้า จ านวน 26 ราย และภาคบริการ จ านวน 26 ราย รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน จ านวน 159 ราย (คิดเป็นร้อยละ 41.06) กลุ่มบุคคลทั่วไป จ านวน 40 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 10.34) และอื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ เป็นต้น จ านวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
0.52) ดังแสดงในตารางที่ 4-29 

 
ตารางที่ 4-29 จ านวนและร้อยละของข้อมูลด้านอาชีพ 

ข้อมูลด้านอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน 159 41.08 
วิสาหกิจชุมชน 98 25.32 
OTOP/กลุ่มชุมชน 52 13.43 
สมาชิกสหกรณ์/สหกรณ์ 9 2.33 
กลุ่มบุคคลทั่วไป 40 10.34 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 29 7.50 
อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย 8 2.07 
นักเรียน/นักศึกษา 3 0.77 
กลุ่มธุรกิจเอกชน  186 48.06 
เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน/ผู้มีอ านาจของกิจการ 161 41.60 
พนักงาน/ลูกจ้างของธุรกิจเอกชน 25 6.46 
ประเภทของกิจการ     - ภาคการผลิต 102 26.35 
                             - ภาคธุรกิจการเกษตร 32 8.27 
                             - ภาคการค้า 26 6.72 
                             - ภาคการบริการ 26 6.72 
อื่นๆ เช่น อาชีพอิสระ เป็นต้น 2 0.52 

รวม 387 100.00 

 
จ านวนแรงงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 1-5 คน จ านวน 169 

ราย (คิดเป็นร้อยละ 43.67) รองลงมา ได้แก่ จ านวนแรงงาน 6-30 คน จ านวน 168 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 43.41) จ านวนแรงงาน 31-50 คน จ านวน 23 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.94) จ านวนแรงงาน 
51-100 คน จ านวน 8 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.07) จ านวนแรงงาน 101-200 คน จ านวน 8 ราย (คิด
เป็นร้อยละ 2.07) จ านวนแรงงานตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป จ านวน 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.55) และ
ไม่ทราบ/ไม่ระบจุ านวนแรงงาน จ านวน 5 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.29) 
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ตารางที่ 4-30 จ านวนและร้อยละของจ านวนแรงงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนแรงงาน (พนักงานประจ ารวมเจ้าของกิจการ) จ านวน ร้อยละ 
1-5 คน 169 43.67 
6-30 คน 168 43.41 
31-50 คน 23 5.94 
51-100 คน 8 2.07 
101-200 คน 8 2.07 
201 คน ขึ้นไป 6 1.55 
ไม่ทราบ/ไม่ระบุ 5 1.29 

รวม 387 100.00 

 
รายได้ของกิจการต่อปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ของกิจการต่อปีไม่เกิน 

1,800,000 บาท จ านวน 347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 89.66) รองลงมา ได้แก่ 1,800,001– 50,000,000 
บาท จ านวน 25 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.46) 50,000,001-100,000,000 บาท จ านวน 2 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 0.52) 100,000,001-300,000,000 บาท จ านวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.26) 300,000,001-
500,000,000 บาท จ านวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.26) มีรายได้ 500,000,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 1 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.26) และไม่ทราบรายได้ของกิจการ จ านวน 10 ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.58) 

 
ตารางที่ 4-31 จ านวนและร้อยละของรายได้ของกิจการต่อปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ของกิจการต่อปี จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 1,800,000 บาท 347 89.66 
1,800,001-50,000,000 บาท 25 6.46 
50,000,001-100,000,000 บาท 2 0.52 
100,000,001-300,000,000 บาท 1 0.26 
300,000,001-500,000,000 บาท 1 0.26 
500,000,001 บาท ขึ้นไป 1 0.26 
ไม่ทราบ/ไม่ระบุ 10 2.58 

รวม 387 100.00 

 
จ านวนคร้ังที่เข้ารับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับบริการ 1-2 ครั้ง จ านวน  

269 ราย (คิดเป็นร้อยละ 69.51) รองลงมา ได้แก่ เข้ารับบริการ 3-4 ครั้ง จ านวน 92 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 23.77) และ 5 ครั้ง ขึ้นไป จ านวน 26 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.72)
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ภาพที่ 4-8 จ านวนและร้อยละของจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการ จาก สสว. 

 
สถานที่/ช่องทางการรับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว. Line Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น จ านวน 242 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.53) รองลงมา ได้แก่ หน่วยร่วมด าเนินงาน เช่น สถาบันการศึกษา สถาบัน
เฉพาะด้าน สมาคม และสมาพันธ์ เป็นต้น จ านวน 201 ราย (คิดเป็นร้อยละ 51.94) ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 88 ราย (คิดเป็นร้อยละ 22.74) ศูนย์ให้บริการ SME ครบ
วงจร (OSS) จ านวน 43 ราย (คิดเป็นร้อยละ 11.11) และ Call Center ของ สสว. (โทร 1301) จ านวน 7 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.81) 
 
ภาพที่ 4-9 สถานที่/ช่องทางการรับบริการจาก สสว. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

1-2 ครั ง 269 ราย
69.51 

3-4 ครั ง 92 ราย
23.77 

5 ครั ง ขึ นไป 26 ราย
6.72 

1.81%

11.11%

22.74%

51.94%

62.53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Call Center ของ สสว. (โทร 1301) (7 ราย)

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) (43 ราย)

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (88 ราย)

หน่วยร่วมด าเนินงาน เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะด้าน 
สมาคม และสมาพันธ์ เป็นต้น (201 ราย)

ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ 
Application SME CONNEXT เป็นต้น (242 ราย)
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จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ Apllication SME CONNEXT เป็นต้น 
ดังนั้น สสว. จึงควรปรับปรุงและพัฒนาช่องทางออนไลน์ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการ SME 
ให้ครอบคลุม โดยอาจมีการแจ้งเตือนผ่าน Line หรือ Facebook ถึงโครงการ/กิจกรรมที่ก าลัง
ด าเนินการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการของ สสว. ที่ตรงกับความต้องการได้ เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 2 ผลการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ 

 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากการเข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ SME 

ที่ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ดีขึ้นจากการเข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 1 ด้าน จ านวน 337 ราย (คิดเป็นร้อยละ 87.08) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการได้รับ
บริการ/เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย (คิดเปน็ร้อยละ 12.92) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 - ร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกิจดีข้ึน 

=
SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วมีส่วนช่วยให้ธุรกิจดีขึ้น × 100

SME ที่ได้รบับริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ในปีบัญชี 2561 ทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
 

 

=
337 × 100

387
= 87.08 

 
จากตารางที่ 4-32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ดีขึ้นในด้าน

ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น จ านวน 210 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.31) รองลงมา ได้แก่ ยอดขายเพิ่มขึ้น 
จ านวน 185 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54.90)  บุคลากรมีทักษะมากขึ้น จ านวน 179 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
53.12) ก าไรเพิ่มขึ้น จ านวน 176 ราย (คิดเป็นร้อยละ 52.23) ลูกค้าเพิ่มขึ้น จ านวน 175 ราย (คิด
เป็นร้อยละ 51.93) ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจการเป็นที่รู้จักมากขึ้น/มีภาพลักษณ์ดีขึ้น จ านวน 125 ราย 
(คิดเป็นร้อยละ 37.09) ผลิตภัณฑ์/บริการมีคุณภาพ/มาตรฐานมากขึ้น จ านวน 122 ราย (คิดเป็นร้อย
ละ 36.20) การบริหารจัดการดีขึ้น จ านวน 99 ราย (คิดเป็นร้อยละ 29.38) ต้นทุนการผลิตลดลง 
จ านวน 64 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18.99) ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น จ านวน 62 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
18.40) มีแนวทาง/แผนการด าเนินธุรกิจชัดเจนข้ึน จ านวน 59 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17.51) มีความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายธุรกิจ/คู่ค้ามากขึ้น จ านวน 53 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15.73) มูลค่าผลิตภัณฑ์/
บริการเพิ่มขึ้น จ านวน 52 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15.43) มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 
จ านวน 30 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8.90) 
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ตารางที่ 4-32  จ านวน ร้อยละ และรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากการได้รับบริการ/
เข้าร่วมโครงการจาก สสว. 

การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ น 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวน ร้อยละ* รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

1) ยอดขายเพิ่มขึ้น 185 54.90 ยอดขายเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 19.73 
2) ก าไรเพิ่มขึ้น 176 52.23 ก าไรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 16.12 
3) ต้นทุนการผลติลดลง 64 18.99 ต้นทุนการผลิตลดลง เฉลี่ยร้อยละ 13.72 
4) ลูกค้าเพิ่มขึ้น 175 51.93 เช่น มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากงานแสดงสินค้า การบอก

ต่อ และช่องทางออนไลน ์
5) การบริหารจัดการดีขึ้น 99 29.38 เช่น เรียนรู้การจัดท าบัญชี และการท างานมีระบบ/

เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น 
6) ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ 62 18.40 เช่น ผลิตสนิค้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น และคุณภาพ

สินค้าเพิ่มขึ้น 
7) ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 210 62.31 เช่น การออกบูธ ช่องทางวางขายสินค้า และ

เครือข่ายผู้รับซือ้สนิค้า 
8) มูลค่าผลิตภัณฑ์/บริการเพิ่มขึ้น 52 15.43 เช่น ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑร์ูปแบบใหม่ 
9) ผลิตภัณฑ์/บริการมีคุณภาพ/มาตรฐาน
มากขึ้น 

122 36.20 เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ฮาลาล และ
ได้รางวัล OTOP 

10) ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจการเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น/มีภาพลักษณ์ดีขึ้น 

125 37.09 เช่น มีตราสินค้าที่จดจ าง่าย และเป็นที่รู้จักจากการ
ออกบูธและช่องทางออนไลน ์

11) บุคลากรมีทักษะมากขึ้น 179 53.12 เช่น พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการท างาน 
ท างานเป็นระบบ 

12) มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธุรกิจ/คู่
ค้ามากขึ้น 

53 15.73 เช่น ได้ซัพพลายเออร์ การรวมกลุ่มผูร้่วมการค้า
ของผู้ผลติ 

13) มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 30 8.90 เช่น เรียนรู้การจัดการที่เป็นระบบ และความพรอ้ม
ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

14) มีแนวทาง/แผนการด าเนินธุรกิจชัดเจน
ขึ้น 

59 17.51 เช่น มีเป้าหมายในการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

รวม 1,581   
หมายเหตุ: *ค านวณจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางธุรกิจอย่างน้อย 1 ด้าน จ านวน 337 ราย 

 
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ SME ที่ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 84.08 (4.20 คะแนน) เม่ือ
พิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME จ าแนกตามแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมตาม
แผนบูรณาการฯ พบว่า โครงการในแนวทาง Strong มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คะแนน (คิด
เป็นร้อยละ 85.40) รองลงมาได้แก่ โครงการในแนวทาง Startup มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 
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คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.20) และ Regular/Turn Around มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 83.80)  

 
ตารางที่ 4-33  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการของ

ผู้ประกอบการ SME 

แนวทางตามแผนงาน
บูรณาการฯ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การแปลผล 5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
Startup 22 28 6 2 0 4.21 84.20 มากที่สุด 
Regular/ 
Turn Around 

92 121 39 0 2 4.19 83.80 มาก 

Strong 32 31 12 0 0 4.27 85.40 มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียรวม 146 180 57 2 2 4.20 84.08 มาก 

 
ความช่วยเหลือ/ส่งเสริมจาก สสว. เพิ่มเติม  ผลส ารวจด้านความต้องการต่อความ

ช่วยเหลือ/ส่งเสริมเพิ่มเติมจาก สสว. โดยเรียงล าดับความส าคัญจากความส าคัญมากที่สุดไปหา
ความส าคัญน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมจาก สสว. 
เพิ่มเติมด้านการตลาด จ านวน 247 ราย รองลงมา ได้แก่ ด้านการเงิน/การลงทุน จ านวน 167 ราย 
การผลิต จ านวน 153 ราย ผลิตภัณฑ์ จ านวน 142 ราย เทคโนโลยี จ านวน 135 ราย การค้า จ านวน 
101 ราย เครือข่ายธุรกิจ จ านวน 53 ราย การบริหารจัดการ จ านวน 42 ราย การบัญชี/ภาษี จ านวน 
32 ราย มาตรฐาน จ านวน 29 ราย กฎหมาย จ านวน 24 ราย การบริหารบุคคล จ านวน 23 ราย ไม่มี 
จ านวน 10 ราย และอื่นๆ เช่น ภัยแล้ง เป็นต้น จ านวน 3 ราย ตามล าดับ 

 
เม่ือพิจารณาล าดับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมเพิ่มเติมจาก สสว. ในระดับความต้องการมาก

ที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมจาก สสว. เพิ่มเติมด้าน
การตลาด จ านวน 118 ราย รองลงมา ได้แก่ การเงิน/การลงทุน จ านวน 91 ราย การผลิต จ านวน 46 
ราย เทคโนโลยี จ านวน 42 ราย ผลิตภัณฑ์ จ านวน 27 ราย การบริหารจัดการ จ านวน 17 ราย 
การค้า จ านวน 14 ราย การบริหารบุคคลและเครือข่ายธุรกิจเท่ากัน จ านวน 9 ราย มาตรฐาน จ านวน 
7 ราย กฎหมาย จ านวน 3 ราย การบัญชี/ภาษีและอื่นๆ เช่น ภัยแล้ง เป็นต้น เท่ากัน จ านวน 2 ราย 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 4-34 จ านวนและร้อยละของความต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมเพิ่มเติมจาก สสว. 

ประเด็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริม
จาก สสว. 

ล าดับความต้องการ 
รวม ล าดับ 

มากที่สุด ปานกลาง น้อยที่สุด 
1) การบริหารจัดการ 17 10 15 42 8 
2) การเงิน/การลงทุน 91 41 35 167 2 
3) การบัญชี/ภาษี 2 9 21 32 9 
4) การตลาด 118 73 56 247 1 
5) การค้า 14 50 37 101 6 
6) เทคโนโลยี 42 54 39 135 5 
7) การผลิต 46 62 45 153 3 
8) ผลิตภัณฑ ์ 27 46 69 142 4 
9) กฎหมาย 3 10 11 24 11 
10) การบริหารบุคคล 9 8 6 23 12 
11) เครือข่ายธุรกิจ 9 16 28 53 7 
12) มาตรฐาน 7 7 15 29 10 
13) อื่นๆ  เช่น ภัยแล้ง 2 0 1 3 14 
ไม่มี 0 1 9 10 13 

รวม 387 387 387 1,161  

 
จากผลการส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

5 ล าดับแรก ในด้านช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น บุคลากรมีทักษะเพิ่มขึ้น ก าไร
เพิ่มขึ้น และลูกค้าเพิ่มขึ้น และเม่ือพิจารณาประเด็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมจาก 
สสว. 5 ล าดับแรก ได้แก่ การตลาด การเงิน/การลงทุน การผลิต ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี จะเห็น
ได้ว่า แม้ว่าการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. จะท าให้ผู้ประกอบการ SME มีช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านการตลาดเพิ่มเติม เช่นเดียวกันกับความ
ต้องการการเงิน/การลงทุน การผลิต ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี  ดังนั้น สสว. จึงควรเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือ
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรือ
แหล่งเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบ SME มี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการของ สสว.   จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 161 รายมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ สสว. ใน 2 
ประเด็นหลัก ดังนี ้
 
ตารางที่ 4-35 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการของ สสว. ของผู้ประกอบการ SME 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการของ สสว. จ านวน 
ประเภทโครงการที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการให้มีเพิ่มมากขึ น 90 

- การตลาด เช่น ช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
- การเงิน/การลงทุน เช่น จัดหาแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น 
- ผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์/บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า เป็นต้น 
- เทคโนโลยี เช่น การตลาดออนไลน์ เป็นต้น 
- มาตรฐาน เช่น อบรมถึงขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน GMP อย. เป็นต้น 
- การบัญชี/ภาษี เช่น อบรมเรื่องภาษีธุรกิจ กฎหมาย เป็นต้น 

36 
23 
15 
10 
3 
3 

ขั นตอนการด าเนินงานของ สสว. 71 
- มีการติดตามและประเมินผลการเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม 
- การอบรมควรเป็นความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงและสอดคลอ้งกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

ปัจจุบัน 
- มีการอบรมอย่างต่อเนือ่งและเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
- มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง 

22 
20 
 
20 
9 

รวม 161 

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว.  จากผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 132 ราย มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ 
สสว. ดังนี ้

 
ตารางที่ 4-36  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว. ของ

ผู้ประกอบการ SME 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว.   จ านวน 
ประเภทโครงการที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการให้มีเพิ่มมากขึ น 109 

- การตลาด เช่น งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้า OTOP เป็นต้น 
- การเงิน/การลงทุน เช่น จัดหาแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น 
- ผลิตภัณฑ ์เช่น การออกแบบผลติภณัฑ์/บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า เป็นต้น 
- เทคโนโลย ีเช่น การตลาดออนไลน์ เป็นต้น  
- การบัญชี/ภาษี เช่น อบรมเรื่องภาษีธุรกิจ กฎหมาย เป็นต้น 

32 
27 
20 
11 
9 
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ตารางที่ 4-36  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว. ของ
ผู้ประกอบการ SME (ต่อ)  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ของ สสว.   จ านวน 
ประเภทโครงการที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการให้มีเพิ่มมากขึ น (ต่อ)  

- มาตรฐาน เช่น อบรมความรู้การรับรองมาตรฐาน GMP อย. เป็นต้น 
- การค้า เช่น อบรมการขยายสาขา แฟรนไชส ์เป็นต้น 
- การผลิต เช่น กรน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่น าไปใช้ได้จริงในการการผลิต เป็นต้น 

6 
2 
2 

การด าเนินโครงการของ สสว. 50 
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
- มีการติดตามและประเมินผลการเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม 
- การอบรมควรเป็นความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริงและสอดคลอ้งกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

ปัจจุบัน 
- มีการแจ้งสมาชิกถึง โครงการ/กิจกรรมที่ก าลังจะมีขึ้น 
- สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมควรสะดวกต่อการเดินทาง 

15 
13 
9 
 
8 
5 

รวม 159* 
หมายเหตุ: *ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมากกวา 1 ประเด็น 
 

 

  



 

 

 

4-52 
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บทที่ 5 
สรุปผลการส ารวจ 

 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว.ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่  ผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไป ที่เข้ารับบริการจาก สสว. 
และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
Micro และ SME ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่
ประสานงานกับ สสว. และ 2) ผลการส ารวจร้อยละของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมโครงการจาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีข้ึน สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
 

 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 
ปีงบประมาณ 2562 

 
5.1.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไป ที่เข้า

รับบริการจาก สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. 
ปีงบประมาณ 2562 

 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก 

สสว. และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว.  จ านวน 1,802 ราย จาก 19 งาน/
โครงการ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในรายโครงการและรายพื้นที่  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจเอกชน ที่อยู่ในภาคการผลิตและภาคการค้า
และเป็นผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีจ านวนแรงงานไม่เกิน 5 คน และมีรายได้ของกิจการต่อปีไม่เกิน 
1,800,000 บาท เคยเข้ารับบริการจาก สสว. 1-2 ครั้ง เช่น การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การเข้า
รับการอบรม และการขอค าปรึกษา เป็นต้น โดยรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
สสว., Line, Facebook, และ Application CONNEXT เป็นต้น 

 
การเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม ผู้ประกอบการ Micro และ SME มีความพึงพอใจ

ในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของ สสว. ในภาพรวมและในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 88.43 (4.42 
คะแนน) และมีค่าร้อยละความพึงพอใจที่พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมากจากผู้ตอบ
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

แบบสอบถามทั้งหมด (Top 2 Box) เท่ากับ 90.98 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.57 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ผู้ให้ค าปรึกษา/บรรยาย (4.44 คะแนน) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (4.37 คะแนน) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ (4.37 คะแนน) และด้านลักษณะของโครงการ/กิจกรรม (4.28 
คะแนน) ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 5-1  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรมของ

ผู้ประกอบการ Micro และ SME ในแต่ละด้าน 

การเข้ารับบริการโครงการ/กิจกรรม เช่น การเข้ารับการอบรม 
การขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การแปลผล 

1) ด้านลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 4.28 85.58 มากที่สุด 
2) ด้านผู้ให้ค าปรึกษา/ผู้บรรยาย 4.44 88.86 มากที่สุด 
3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.57 91.48 มากที่สุด 
4) ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 4.37 87.49 มากที่สุด 
5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 4.37 87.37 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.42 88.43 มากที่สุด 

 

ประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนา ผู้ประกอบการ Micro 
และ SME ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นท่ีเคยได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนาที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 85.04 (4.25 คะแนน) โดยเกือบทุก
ประเด็นมีความพึงพอใจมากที่สุด และมีเพียง 4 ประเด็นคือ การเงิน/การลงทุน การบัญชี/ภาษี 
กฎหมาย และการบริหารบุคคล ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และส่งเสริม/

พัฒนามากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ประเด็นด้านเทคโนโลยี มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.48) รองลงมา ได้แก่ ประเด็นด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.35 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.90) ด้านผลิตภัณฑ์ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.31 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.21) ด้านมาตรฐาน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คะแนน 
(คิดเป็นร้อยละ 85.36) ด้านการตลาด มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 
85.33) ตามล าดับ 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 5-2  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา และ
ส่งเสริม/พัฒนาของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ประเด็นที่ได้รับการอบรม ขอค าปรึกษา 
และส่งเสริม/พัฒนา  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
รวม ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การแปลผล 

1) การบริหารจัดการ 1,121 4.35 86.90 มากที่สุด 
2) การเงิน/การลงทุน 758 4.14 82.85 มาก 
3) การบัญชี/ภาษี 524 4.08 81.64 มาก 
4) การตลาด 1,215 4.27 85.33 มากที่สุด 
5) การค้า 782 4.22 84.42 มากที่สุด 
6) เทคโนโลยี 1,230 4.37 87.48 มากที่สุด 
7) การผลิต 850 4.24 84.80 มากที่สุด 
8) ผลิตภัณฑ์ 1,021 4.31 86.21 มากที่สุด 
9) กฎหมาย 513 4.12 82.38 มาก 
10) การบริหารบุคคล 486 4.18 83.54 มาก 
11) เครือข่ายธุรกิจ 721 4.21 84.16 มากที่สุด 
12) มาตรฐาน 783 4.27 85.36 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 10,004 4.25 85.04 มากที่สุด 

 
ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล ผู้ประกอบการ Micro และ SME ที่ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจต่อช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 83.56 (4.18 
คะแนน) เม่ือพิจารณาในแต่ละช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล พบว่า การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.31 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ช่องทางผ่านเว็บไซต์ 
(4.16 คะแนน) ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นท่ีให้บริการ (Mobile Service) (4.07 คะแนน) และผ่าน
เอกสารและรายงานที่เผยแพร่ (4.04 คะแนน) ตามล าดับ 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ตารางที่ 5-3  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในด้านช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME 

ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รวม ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การแปลผล 

1) ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ 2,737 4.31 86.23 มากที่สุด 
2) ผ่านเว็บไซต ์ 1,211 4.16 83.15 มาก 
3) ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ (Mobile Service) 1,748 4.07 81.45 มาก 
4) ผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ 1,181 4.04 80.88 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 6,877 4.18 83.56 มาก 

 
5.1.2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro 

และ SME ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ทั้งที่

เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสานงานกับ สสว. 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 267 ราย จาก 11 งาน/โครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นหน่วยงานของรัฐ/องค์การมหาชน เคยเข้ารับบริการจาก สสว. 1-2 ครั้ง เช่น การเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา การรับบริการข้อมูลต่างๆ เป็นต้น โดยประเด็นท่ีเข้ารับบริการ/ประสานงานกับ สสว. เรื่อง
การจัดงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา) และรับบริการ/ประสานงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว. Line Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น 

 
การเข้ารับบริการ/ประสานงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ/

ประสานงานในภาพรวมและในทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 89.21 (4.46 คะแนน) และมีค่าร้อยละความพึงพอใจที่
พิจารณาเฉพาะผู้ที่ตอบมากที่สุดและมากจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด (Top 2 Box) เท่ากับ 
94.05 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
สูงที่สุด (4.57 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ (4.43 คะแนน) ด้าน
ข้อมูลที่ได้รับ (4.38 คะแนน) และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (4.38 คะแนน) ตามล าดับ 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 5-4  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ/ประสานงานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME  

การเข้ารับบริการ/ประสานงาน เช่น การเข้ารับการอบรม  
การขอค าปรึกษา และส่งเสริม/พัฒนา เป็นต้น 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การแปลผล 

1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.57 91.34 มากที่สุด 
2) ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 4.38 87.55 มากที่สุด 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ 4.43 88.64 มากที่สุด 
4) ด้านข้อมูลที่ได้รับ 4.38 87.64 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.46 89.21 มากที่สุด 

 
ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในช่องทางการรับ

บริการ/ข้อมูลที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในภาพรวมและในทุกๆ ช่องทางอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 87.61 (4.38 
คะแนน) เม่ือพิจารณาในแต่ละช่องทางพบว่า การรับบริการ/ข้อมูลผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด (4.49 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อ
ต่างๆ และการลงพื้นท่ีให้บริการ (Mobile Service) (4.37 คะแนน) ผ่านเว็บไซต์ (4.36 คะแนน) และ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (4.29 คะแนน) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5-5  ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในด้านช่องทางการรับบริการ/ข้อมูลของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME 

ช่องทางการรับบริการ/ข้อมูล 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
การ 

แปลผล 

1) ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ 4.29 85.75 มากที่สุด 

2) ผ่านเว็บไซต ์ 4.36 87.19 มากที่สุด 
3) ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ (Mobile Service) 4.37 87.47 มากที่สุด 
4) ผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ 4.49 89.87 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.38 87.61 มากที่สุด 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 ผลส ารวจร้อยละของผูป้ระกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ
จาก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น 

 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับรับบริการ/เข้าร่วมโครงการ

จาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีขึ้น จ านวน 387 ราย จาก 5 งาน/โครงการ ซึ่งมีการ
เก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในรายโครงการและรายพื้นที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเอกชนที่อยู่ในภาคการผลิต มีจ านวนแรงงานไม่เกิน 30 คน และมี
รายได้ของกิจการต่อปีไม่เกิน 1,800,000 บาท เคยเข้ารับบริการจาก สสว. 1-2 ครั้ง เช่น การเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม การเข้ารับการอบรม และการขอค าปรึกษา เป็นต้น โดยรับบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ Application CONNEXT เป็นต้น 

 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากการเข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ SME ที่

ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ดีขึ้นจากการเข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 1 ด้าน จ านวน 337 ราย (คิดเป็นร้อยละ 87.08) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการได้รับบริการ/
เข้าร่วมโครงการ จ านวน  50 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12.92) 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ดีขึ้น 5 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านช่องทาง

การตลาดเพิ่มขึ้น จ านวน 210 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.31) รองลงมา ได้แก่ ยอดขายเพิ่มขึ้น จ านวน 
185 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54.90)  บุคลากรมีทักษะมากขึ้น จ านวน 179 ราย (คิดเป็นร้อยละ 53.12) 
ก าไรเพิ่มขึ้น จ านวน 176 ราย (คิดเป็นร้อยละ 52.23) ลูกค้าเพิ่มขึ้น จ านวน 175 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
51.93) ตามล าดับ 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

ตารางที่ 5-6  จ านวน ร้อยละ และรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากการได้รับบริการ/
เข้าร่วมโครงการจาก สสว. 

การเปล่ียนแปลงที่ดีข้ึน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวน ร้อยละ* รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

1) ยอดขายเพิ่มขึ้น 185 54.90 ยอดขายเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 19.73 
2) ก าไรเพิ่มขึ้น 176 52.23 ก าไรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 16.12 
3) ต้นทุนการผลติลดลง 64 18.99 ต้นทุนการผลิตลดลง เฉลี่ยร้อยละ 13.72 
4) ลูกค้าเพิ่มขึ้น 175 51.93 เช่น มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากงานแสดงสินค้า การบอก

ต่อ และช่องทางออนไลน ์
5) การบริหารจัดการดีขึ้น 99 29.38 เช่น เรียนรู้การจัดท าบัญชี และการท างานมีระบบ/

เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น 
6) ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ 62 18.40 เช่น ผลิตสนิค้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น และคุณภาพ

สินค้าเพิ่มขึ้น 
7) ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 210 62.31 เช่น การออกบูธ ช่องทางวางขายสินค้า และ

เครือข่ายผู้รับซือ้สนิค้า 
8) มูลค่าผลิตภัณฑ์/บริการเพิ่มขึ้น 52 15.43 เช่น ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑร์ูปแบบใหม่ 
9) ผลิตภัณฑ์/บริการมีคุณภาพ/มาตรฐาน
มากขึ้น 

122 36.20 เช่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ฮาลาล และ
ได้รางวัล OTOP 

10) ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจการเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น/มีภาพลักษณ์ดีขึ้น 

125 37.09 เช่น มีตราสินค้าที่จดจ าง่าย และเป็นที่รู้จักจากการ
ออกบูธและช่องทางออนไลน ์

11) บุคลากรมีทักษะมากขึ้น 179 53.12 เช่น พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการท างาน 
ท างานเป็นระบบ 

12) มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธุรกิจ/คู่
ค้ามากขึ้น 

53 15.73 เช่น ได้ซัพพลายเออร์ การรวมกลุ่มผูร้่วมการค้า
ของผู้ผลติ 

13) มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 30 8.90 เช่น เรียนรู้การจัดการที่เป็นระบบ และความพรอ้ม
ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

14) มีแนวทาง/แผนการด าเนินธุรกิจชัดเจน
ขึ้น 

59 17.51 เช่น มีเป้าหมายในการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

รวม 1,581   
หมายเหตุ: *ค านวณจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างน้อย 1 ด้าน จ านวน 337 ราย 

 
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ SME ที่ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย) เท่ากับ 84.08 (4.20 คะแนน) 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ความช่วยเหลือ/ส่งเสริมจาก สสว. เพิ่มเติม  ผลส ารวจด้านความต้องการต่อความ
ช่วยเหลือ/ส่งเสริมเพิ่มเติมจาก สสว. โดยเรียงล าดับความส าคัญจากความส าคัญมากที่สุดไปหา
ความส าคัญน้อย 5 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการตลาด จ านวน 247 ราย รองลงมา ได้แก่ ด้านการเงิน/
การลงทุน จ านวน 167 ราย ด้านการผลิต จ านวน 153 ราย ด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 142 ราย และ
ด้านเทคโนโลยี จ านวน 135 ราย ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5-7 จ านวนและร้อยละของความต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมเพิ่มเติมจาก สสว. 

ประเด็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ/ส่งเสริมจาก สสว. รวม ล าดับ 
1) การบริหารจัดการ 42 8 
2) การเงิน/การลงทุน 167 2 
3) การบัญชี/ภาษี 32 9 
4) การตลาด 247 1 
5) การค้า 101 6 
6) เทคโนโลยี 135 5 
7) การผลิต 153 3 
8) ผลิตภัณฑ ์ 142 4 
9) กฎหมาย 24 11 
10) การบริหารบุคคล 23 12 
11) เครือข่ายธุรกิจ 53 7 
12) มาตรฐาน 29 10 
13) อื่นๆ  เช่น ภัยแล้ง 3 14 
ไม่ม ี 10 13 

รวม 1,161  
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของ สสว. 
 

5.3.1 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ สสว.  
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
(1)  ผู้ประกอบการ Micro และ SME 

 
 ผู้ประกอบการ Micro และ SME รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด สสว. จึง

ควรเพิ่มการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมจากช่องทางที่มีให้บริการอยู่แล้ว 
เช่น เว็บไซต์ข่าวที่ได้รับความนิยม หรือเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ 
ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการ Micro และ SME ได้รับบริการจาก สสว. อย่างครอบคลุม 

 ระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรม ผู้ประกอบการ Micro และ SME ต้องการให้มีการ
เพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม/ด าเนินกิจกรรมจากครึ่งวัน เพิ่มเป็น 1 วัน หรือ
ด าเนินงานให้เป็นระบบต่อเนื่องจากการอบรมสัมมนาไปสู่กิจกรรมที่มีการลงมือ
ปฏิบัติ 

 ประเด็นที่ได้รับการอบรม/สัมมนา พบว่า ด้านการเงิน/การลงทุน การบัญชี/ภาษี 
การค้า กฎหมาย การบริหารบุคคล เครือข่ายธุรกิจ และมาตรฐาน เป็นประเด็นที่
ผู้ประกอบการ Micro และ SME ได้รับบริการไม่มากนัก ดังนั้น สสว. ควรเพิ่ม
ประเด็นเหล่านี้ให้มากขึ้นและครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ Micro และ 
SME สามารถเข้าร่วมโครงการที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้  

 การรับบริการ/ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการ Micro และ 
SME มีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่อต่างๆ 
และการลงพื้นที่ให้บริการ และผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ Micro 
และ SME รับรู้ถึงช่องทางที่สามารถเข้าถึงบริการ/ข้อมูลที่ครอบคลุม ดังนั้น สสว. 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ใน Application SME CONNEXT หรือเว็บไซต์ สสว. 
เป็นต้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงในการรับบริการ/ข้อมูลของผู้ประกอบการ Micro และ 
SME รวมท้ังควรจัดหมวดหมู่บริการ/ข้อมูลให้สามารถค้นหาได้ง่ายด้วย  

 การเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME สสว. ควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้ 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

- ด้านลักษณะโครงการ/กิจกรรม ควรมีการปรับปรุงให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ Micro และ SME 

- ด้านผู้ให้ค าปรึกษา/บรรยาย ควรเลือกผู้ให้ค าปรึกษา/บรรยายที่มี
เทคนิคการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย 

- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรมีความเต็มใจ กระตือรือร้น และ
เอาใจใส่ในการให้บริการ 

- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานท่ี ควรมีความเหมาะสมและสะดวกแก่

การเดินทาง 
  

(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME 
 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME รับบริการ/ประสานงานกับ  

สสว. ผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ดังนั้น จึงอาจเพิ่มช่องทางการรับบริการ/
ประสานงานผ่านทาง Facebook หรือ Line กลุ่ม เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อ/ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ สสว. ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ให้
เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 การรับบริการ/ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ 
ผ่านสื่อต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการ และผ่านเอกสารและรายงานที่เผยแพร่ เป็น
ช่องทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Micro และ SME มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีบางช่องทาง เช่น Youtube, Application SME CONNEXT และ 
Twitter ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากอาจเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งาน
เฉพาะกลุ่ม หรือช่องทางวิทยุที่อาจไม่ได้รับความสนใจมากนักในปัจจุบัน สสว. จึง
อาจพิจารณาถึงการเปลี่ยนไปให้บริการ/ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ ทดแทน  

 การเพิ่มระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ 
SME สสว. ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ดังนี ้

 
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรมีความเต็มใจ กระตือรือร้น และ

เอาใจใส่ในการให้บริการ 
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม 
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- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก/สถานที่ ควรมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
สารสนเทศที่เพียงพอ เช่น อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

- ด้านข้อมูลที่ได้รับ ควรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 
5.3.2 แนวทางการออกแบบโครงการของ สสว. ส าหรับการด าเนินการส่งเสริม SME  

ในอนาคต 
 
 ผู้ประกอบการ SME รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด ดังนั้น สสว. ควร

ออกแบบโครงการที่ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 
เช่น โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME ผ่านเว็บไซต์ หรือ Facebook 
เป็นต้น ที่มีหลักสูตรให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกเข้าร่วมได้อย่างเหมาะสม
ตามขนาด ประเภท และศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการ 
SME ได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นท่ี 

 ผู้ประกอบการยังคงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านการตลาด การเงิน/การ
ลงทุน การผลิต ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ดังนั้น สสว. ควรเพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรมเหล่านี้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
หรือการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต หรือการสนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทาง
การเงิน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME มีความสามารถในการ
ด าเนินธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
 ข้อเสนอแนะจากการส ารวจ 

 
(1) ควรมีการแจ้งก าหนดการประจ าปีที่จะมีด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้จัดเตรียมฐานข้อมูลรายช่ือให้พร้อมต่อการด าเนินการส ารวจ 
(2) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนามค่อนข้างจ ากัด ขณะที่การด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว ท าให้ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลอาจไม่ตรงกับ
ก าหนดการในการจัดโครงการของ สสว.  

(3) การขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขสมาชิก 
สสว. อาจท าให้การเก็บข้อมูลไม่ได้สะท้อนต่อความเป็นจริงและความยินดีในการตอบ
แบบสอบถาม ค าตอบที่ได้อาจให้ผลการตอบที่มีลักษณะเป็นกลาง 
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ภาคผนวก 1 
รายละเอียดของงาน/โครงการที่ใชใ้นการส ารวจ 
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1. รายละเอียดของงาน/โครงการที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก สสว. และรับการ
อบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

1.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) 
 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

ความเป็นผู้ประกอบการ ให้ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SME 4.0 สร้าง
เครือข่ายให้เข้มแข็ง และการรวมกลุ่มกิจการในภาคเกษตร ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะ
ด าเนินการพัฒนากลุ่ม SME ทั่วไปและกลุ่ม SME ภาคการเกษตร  

 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ กลุ่ม SME ทั่วไปและกลุ่ม SME ภาคการเกษตร โดย

จะด าเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้มีความสมัยใหม่ เพื่อ
สร้างมูลค่าจากนวัตกรรม และยกระดับธุรกิจ High Value และพัฒนากลุ่ม SME ภาคการเกษตร 
ให้เรียนรู้แนวทางรูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และจัดการธุรกิจภาคเกษตรเป็น Smart 
Farmer  และการยกระดับธุรกิจ High Value และจัดท าแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึกและน าผู้ประกอบการสู่การทดสอบ
ตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 
SME และโครงการต่างๆ ของ สสว. ต่อไป  

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง
นวัตกรรมสู่ SME 4.0  

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการท าธุรกิจ มีระบบการบริหาร
จัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท าธุรกิจให้เกิด High Value  

 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเพื่อความยั่งยืนของรากฐาน
เศรษฐกิจ 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มผู้ประกอบการ SME เกษตร ต่อเนื่องจากปี 61 
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 กลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ
ทั่ ว ไ ป / ก ลุ่ ม  High Value (Agri Tech & Food Tech, Health Tech, Service 
Tech)/กลุ่มอุตสาหกรรม Agriculture and food/กลุ่มอุตสาหกรรม Health and 
Wellness/กลุ่มอุตสาหกรรม Smart Device/กลุ่ม Creative and Cultural + High 
Value Service กลุ่ม Digital/Internet of Things (IOT) 

 บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยังไม่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นนิติบุคคล
แล้วจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ เข้าร่วมโครงการการอบรมเกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Course) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะการจัดท าแผนธุรกิจการเตรียมพร้อมขอกู้เงิน 
 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึกตามความเหมาะสมของ

ผู้ประกอบการ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยงานวิจัย นวัตกรรม และ
การน าเทคโนโลยีและ ICT มาช่วยในการท าธุรกิจ การออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่การส่งเสริมการตลาด 
 

1.2 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) 
 
สสว.ได้ด าเนินโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้นมาเป็นเวลา 3 ปี (2559-2561) โดยมีการ

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่กว่า 30,000 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักธุรกิจใหม่ขึ้นทั่วประเทศ มีการ
พัฒนาแนวคิดและแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นให้สามารถขายสินค้าได้ เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน 
และสามารถเพิ่มมูลค่าอันก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นเพียงการพัฒนาระยะ
เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการบางส่วนมีศักยภาพสามารถเติบโตเข้าสู่ระดับธุรกิจในกลุ่ม Regular ได้ 
แต่บางส่วนยังไม่สามารถก้าวผ่านการพัฒนาธุรกิจได้ดีพอแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดให้
สามารถยกระดับได้ จ าเป็นจะต้องมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีศักยภาพ สามารถ
ยกระดับธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานสากล  
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ปี 2562 นี้ สสว. จึงได้จัดท าโครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boot up New 
Entrepreneurs) เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในโครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในปี 2559-2561 และผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีได้ไม่เกิน 3 ปี ใน
ภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น โดย
มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการด้วยการน าเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย และภาครัฐ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ก าหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ และปฏิรูปภาคเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ในช่วงปี 2559-2561 และผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีในระยะเริ่มต้นให้
สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0  

 เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สู่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น  

 เพื่อพัฒนาให้สินค้าของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นเป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาด
ได้อย่างยั่งยืน 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในช่วงปี 
2559-2561 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการทั่วไป ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

 ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีแล้วไม่เกิน 3 ปี 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ส ารวจความต้องการ และวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยท่ีปรึกษาซึ่ง

เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพิจารณา
ระดับของการน าเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมที่เหมาะสมมาปรับใช้กับสินค้า 
และธุรกิจของผู้ประกอบการ 

 แนะน าและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ัง
น าผู้ เชี่ยวชาญลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม ซึ่ง
ผู้ประกอบการจะสามารถน ามาปรับใช้เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างคุณค่า
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ให้แก่ธุรกิจของตนเอง เช่น การขยายช่องทางการตลาด สร้างความแตกต่างของ
สินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยืดอายุสินค้า 
เป็นต้น 

 จัดกิจกรรมทดสอบตลาดสินค้า เพื่อตรวจสอบความต้องการของผู้บริโภค เช่น 
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/การเจรจาการค้าทั้งในและต่างประเทศ 

 
1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 

 
การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นตัว

ขับเคลื่อนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยไปสู่ ยุคประเทศไทย 4.0  ซึ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของการยกขีดความสามารถ ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
อุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่มีความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้า
พื้นเมืองซึ่งล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งสามารถน ามาเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จะ
พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล 

 
การพัฒนาสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องส่งเสริมในด้านอุปทานการผลิตเท่านั้น แต่

จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องแต่งกาย
และแฟชั่น ที่ต้องให้ความส าคัญกับกระแสนิยมของกลุ่มเป้าหมายในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอ
ผ้าผืนพื้นเมืองแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ซึ่งมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้วยทุนวัฒนธรรม ให้สามารถผลิตผ้าผืนพื้นเมืองคุณภาพสูงลวดลาย
สวยงาม และการแปรรูปผ้าผืนมาเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส าเร็จรูปที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการ ผ้าพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือให้รู้จักคิดพัฒนารูปแบบสินค้า ผลิตสินค้าและขายสินค้าที่มีมาตรฐานและ
มีรูปแบบ ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์
ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย คือตลาดในประเทศและ
กลุ่มตลาดประเทศ ASEAN +3 จนสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
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 เพื่อยกระดับการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ ผ้าพื้นเมืองให้
เป็นท่ีนิยมของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และตอบสนองความต้ อ งการขยายตลาดผ้ าพื้ น เ มือ ง ในตลาดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่สินค้ายังสามารถคงอัตลักษณ์ของถิ่นก าเนิดและมี
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาด  

 เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาให้แพร่หลายสู่ตลาดสากล โดยใช้กล
ยุทธ์ตลาด 4.0  

 เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SME 
ภาคการผลิตและการสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น  

 เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ที่เป็นสมาชิก สสว. และกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก สสว. ที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นภายใต้แผนบูรณาการ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเพิ่มทักษะในด้านธุรกิจยุคใหม่ (Modern 
Business) การออกแบบ (Art & Design) และการจัดท า Pattern ผ้าที่มีมาตรฐาน
โดยใช้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Technology and innovation) ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในการเสริมสร้างนวัตกรรม ฯลฯ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้แนะน า 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผ่านการ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ และเตรียมพร้อมน าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์  
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1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) 
 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สสว. ได้ด าเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยจัดแบ่งกลุ่ม

ผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) กลุ่ม
ผู้ประกอบการระยะพลิกฟื้นกิจการ (Turn around) และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ (SME 
Strong/Regular) และพบว่าผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่มีศักยภาพสามารถจัดอยู่ใน
กลุ่ม Regular ที่จะพัฒนายกระดับสู่การเป็นนิติบุคคลจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและ
เกษตรแปรรูป กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และความงาม กลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ GDP ของประเทศ 

 
ในปี 2562 นี้ สสว. จึงเห็นควรในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม

ทั่วไป (Regular) โดยการให้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และให้
ปรึกษาแนะน าเชิงลึกโดยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น สร้างให้เกิดมาตรฐานและ
คุณภาพในกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์ รวมทั้งต่อยอดจนสามารถ
ได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
GDP ของประเทศ เช่น กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ กลุ่มบริการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกลุ่มท่องเที่ยวรายได้สูง กลุ่มสปาและความงาม กลุ่มอุตสาหกรรม  
โลจิสติกส์ ฯลฯ เป็นต้น  

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการตลาด ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้าน
การลดต้นทุน 

 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะน าสู่การสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งยังด าเนินธุรกิจปกติ 
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 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 จ าแนกกลุ่มผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากข้อมูลประเมินตนเอง 

(Self Assessment) หรือ การวินิจฉัย/Coaching หรืออื่นๆ เพื่อจัดแนวทางการ
ให้ค าปรึกษาและจัดโปรแกรมการให้ความรู้ผ่านการอบรม หรือ Workshop ใน
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวทาง 
Thailand Quality Awards (TQA) การลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น 

 เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ โดยจัดโปรแกรมการสนับสนุนในด้านที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เช่น การเสริมสร้างสมรรถนะด้านบัญชี การจัดการ
ฐานข้อมูลสินค้า การให้ค าปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน เช่น การสร้างแบรนด์ และ
การต่อยอดการให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานต่างๆ 
เป็นต้น 

 
1.5 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 

 
ตั้งแต่ปี 2558 สสว.ได้ด าเนินโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 

Champions) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจากแต่ละจังหวัด
ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มด าเนินธุรกิจ (Start Up) และกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ (Strong/Regular) น ามาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ จัด
ให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม/Workshop กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้ SMEs 
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการ
ขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการสุดยอดเอสเอ็ม

อีจังหวัด และเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการในภาคการ
ผลิต การค้า การบริการ และธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญตามแนวทางการพัฒนา 
SME 4.0 โดยมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการเสริมนวัตกรรม การวิจัย และความคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็ง และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับ
จังหวัด  
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 เพื่อสนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ 
SMEs ในภูมิภาค 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน บุคคลทั่วไป 
นิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่อยู่ในภาคบริการและภาคการผลิต 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 จัดให้มีการประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 

ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารการเงิน ระบบบัญชี การบริหารการตลาด เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในทุกมิติ ให้ตรงกับความ
ต้องการตามผลการประเมิน 

 อบรมการพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผ่านการ Coaching และกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือ บริการ 

 ด าเนินกิจกรรมทดสอบตลาด โดยพิจารณาความพร้อมของผู้ประกอบการในการ
เปิดตลาด ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการและมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดธุรกรรมทางธุรกิจ ด้วยกิจกรรมทดสอบตลาด/จัดงานแสดงสินค้าหรือ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และส่งต่อผู้ประกอบการเข้าสู่โครงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดส าหรับผู้ประกอบการต่อไป 

 
1.6 โครงการประกวด SME National Awards 

 
สสว. ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุด

ยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ขึ้น โดยได้ด าเนินการมาแล้ว 11 ครั้ง เริ่มครั้ง
แรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการน าแนวทางของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่า
จะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/
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คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐาน
มากขึ้นสู่ระดับสากล 

 
ในปี 2562 นี้ สสว. จึงได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME 

แห่งชาติ หรือ SME National Awards ส าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้น
ไป โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 20 กลุ่มธุรกิจย่อย และ 
SME Start up Awards ส าหรับผู้ประกอบการ SME ที่ด าเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ส าหรับเกณฑ์การ
พิจารณาตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) และเกณฑ์
การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การ
พิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานท่ีดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

 เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างส าหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ให้มี
การปรับปรุงวิธีการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของธุรกิจตนเอง  

 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนัก
ถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 SMEs ทั่วประเทศ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ ในกลุ่ม ภาคการผลิต 
การค้า บริการ และภาคการเกษตร  

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดการประกวด SME National Awards และ SME Start up Awards ด้วยการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ สรุปผลคะแนนเพื่อตัดสินและมอบรางวัล โดยผู้ประกอบการที่ผ่าน
การสัมภาษณ์จะได้รับ Feedback Report จากคณะกรรมการ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ 
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 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยการ
จัดอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ แลกเปลี่ยน Good Practices กับ
บริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ให้กับผู้แทนกิจการ และเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจโดยให้ผู้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์กร รวมถึงการให้ค าแนะน า
เพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 

 
1.7 โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า 

 
การเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานธุรกิจ เทคโนโลยีและพฤติกรรมการซื้อขายที่

เปลี่ยนแปลงไป ท าให้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีศักยภาพในการแข่งขันสูงในตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสช่องทางการจ าหน่าย
สินค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย  

 
โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับ

การส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า สนับสนุนการตรวจฉลาก
โภชนาการ Thai RDI การตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงการตรวจประเมินสถานประกอบการ เพื่ อเตรียมความ
พร้อมในการย่ืนขอมาตรฐานสินค้า อันจะน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการให้
มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างยั่งยืน 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อส่งเสริมสินค้าของผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ  
 เพื่อสร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของผู้ประกอบการมาก

ยิ่งขึ้น 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว. 
 วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และบุคคลทั่วไปท่ีเป็นสมาชิก สสว.  
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 วิสาหกิจรายย่อยท่ีเป็นสมาชิก สสว. 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โดยสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือ 

ตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมออกรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐานสินค้า 

 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต พร้อมให้ค าปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่น
ขอมาตรฐาน อย. 

 
1.8 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 

 
สสว. ได้เล็งเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ต่อการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การพัฒนาผู้ประกอบการจากการรวมกลุ่ม สร้างกลุ่มหรือ
เครือข่ายท าให้เกิดความเข้มแข็ง จ าเป็นจะต้องน าเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็น
เครื่องมือในการด าเนินการ ที่ผ่านมา สสว.ได้น านโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์ดังกล่าวมาก าหนด
แนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่าน
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในปี 2561 โดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่าง
ผู้ประกอบการ โดยค านึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า การพัฒนา
ผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใน
เชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
และสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่ อส่ ง เสริมและกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือและเชื่ อมโยงกันระหว่าง
ผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน ในกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายที่เป็นที่
ต้องการของตลาด ทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้เป็นคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็งได้  

 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายเป้าหมายให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดย
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐาน
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ของผลิตภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น  

 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้ จักผลิตภัณฑ์ของ
เครือข่ายเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของเครือข่ายเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ของไทย  

 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการด าเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับ
เครือข่ายเป้าหมาย 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 
 หน่วยงานด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์ 
 กลุ่มผู้ประกอบการ 30 เครือข่าย ทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และเป็นที่ต้องการ

ของตลาด 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ พร้อมทั้งจัดประชุมผู้น า
เครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ จัด
กลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกัน 

 จัดท าแผนพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับในการวางแผนพัฒนาและ
สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ ทั้งกลุ่มคลัสเตอร์ต่อเนื่องจากการด าเนินงานปี 
2561 และกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ 

 พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยการพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการในเครือข่าย สนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาในด้านมาตรฐาน 

 พัฒนา Service Provider และ ผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) โดยการให้ข้อมูล
ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือและส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนา
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็งของคลัสเตอร์ได้ 
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1.9 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME 
 
สสว. หน่วยงานหลักในการให้ การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ SMEs ขึ้น 
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้าง
ยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
ขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การช าระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น  
 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ

การแข่งขันมากยิ่งขึ้น  
 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ส าหรับ SME ให้เป็น

ช่องทางการตลาดที่ย่ังยืน 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิก สสว.  
 ผู้ประกอบการในโครงการ สสว.  
 ผู้ประกอบการในโครงการภายใต้แผนบูรณาการที่เป็นสมาชิก สสว. และ

วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  
 วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายย่อย ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน

ที่เข้มแข็ง 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 เตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การถ่ายภาพ

สินค้า การจัดท าเนื้อหาสินค้า การปรับปรุงเนื้อหาสินค้า การให้ค าแนะน าด้าน
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 ส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของตลาดออนไลน์ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ การอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการ
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ตลาดออนไลน์ การให้ค าปรึกษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐาน
สินค้า เป็นต้น 

 
1.10 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 

 
สสว. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่โครงการ

จับคู่ธุรกิจ ในปี 2549 โครงการ Capacity Building ด้านการส่งเสริมระบบสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศ (Internationalization Fund) ในปี 2551 และจัดท าโครงการสนับสนุนเงินทุนแก่
ผู้ประกอบการ SME และโครงการ Capacity Building ในปี 2553 และ ปี 2554-2556 เพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพและ
การขยายฐานการค้า และสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยใช้กลไกระบบการ
ช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นการด าเนินงานผ่านหน่วยร่วมด าเนินการซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นผู้ ด าเนินการน า
ผู้ประกอบการ SME ไปเจรจาธุรกิจกับผู้น าเข้าหรือผู้ซื้อในต่างประเทศ และจัดงานแสดงสินค้าใน
ประเทศที่มีศักยภาพ และตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในสาขาอุตสาหกรรม 
ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นประสบความส าเร็จอย่างสูง 

 
โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME นี้มุ่งเน้นผู้ประกอบการที่

ได้รับการส่งเสริมฯ จากโครงการต่างๆ ของ สสว. และโครงการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่
ยังไม่สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงการขยายช่องทางตลาด ผู้ประกอบการ SME เหล่านั้น
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และสามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างแท้จริง  

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ SME ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก  

 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการด าเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่  
 เพื่อสร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการค้าทั้งกับภาครัฐ

และภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้าร่วมโครงการกับ

หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ  
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว. หรือผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการของ สสว. เช่น กลุ่ม SMEs Strong, กลุ่ม SMEs ที่มีนวัตกรรม, กลุ่ม 
SMEs National Award, กลุ่ม SME Provincial Champion เป็นต้น 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 จัดอบรมสัมมนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย และจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศรายกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และผลักดันให้
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในไทยและต่างประเทศ จับคู่เจรจา
การค้า จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ น าคณะผู้
ซื้อจากต่างประเทศมาเจรจาการค้าในประเทศ และการสร้างช่องทางการตลาด
ต่อยอดในมิติต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐาน
ทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการชุมชน และ SME ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และตามนโยบายของรัฐบาล 

 
1.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล 

 
การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการ

เติบโตสูงสามารถและเข้าสู่ห่วงโซ่ Supply Chain ของโลก การมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นจุด
แข็งของประเทศจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหาร/โรงงานขนาดเล็กจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสามารถในการ
ผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น HACCP หรือ BRC 
หรือ ISO22000 เป็นต้น เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น มีความสามารถในการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปยังตลาดสากล อันเป็นช่อง
ทางการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ของการบริโภคอาหารไทยปลอดภัยใน
ระดับสากล ส่งผลให้เกิดความเชื่อม่ันทางการค้าระหว่างประเทศ โครงการนี้เน้นการพัฒนาระบบ
มาตรฐานตลอด Supply Chain ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่ไม่ได้ต้องการเพียง
แค่ผู้ส่งออกเท่านั้นที่พัฒนามาตรฐานการผลิต แต่ผู้ประกอบการที่เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย 

 



 

 

 

ผ 1-18 

 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 วัตถุประสงค์  
 เพื่อยกระดับสนับสนุนและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

ให้เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety 
Management) โดยได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 เพื่ อพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ มีความพร้อม และมี
ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว เป็นอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน  

 เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยสินค้าแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
โดยการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น HACCP หรือ BRC หรือ 
ISO22000 เป็นต้น 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่ม Supply Chain ของธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม 
 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการส่งออก 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน
แนวทางการบริหารจัดการผลิตด้วยระบบมาตรฐาน เช่น HACCP หรือ BRC 
หรือ ISO22000 เป็นต้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ
ในแต่ละภูมิภาค โดยประสานงานร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เป็นต้น 

 ส ารวจสภาพการผลิต ณ สถานที่ประกอบการผู้สมัคร เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและวางแผนการพัฒนาระบบ เช่น HACCP หรือ BRC หรือ ISO22000 
เป็นต้น 

 การพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานในระดับสากลใน
อุตสาหกรรมอาหารของไทย" โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร
ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 

 
 
 
 



 

 

 

ผ 1-19 

การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

1.12 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตั้งแต่ปี 2556 กรมราชองครักษ์ร่วมกับ สสว. จัดท าโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อด าเนินการเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐานให้ประชาชน สนับสนุน
ประชาชนที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพในรูปแบบธุรกิจให้เกิดการรวมกลุ่มกลายเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด และพัฒนายกระดับ
วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อขยายโอกาสทางการค้ากลายเป็น SMEs เช่น 
OTOP มผช. อย. ฯลฯ ด้วยการน าเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ฯลฯ รวมไปถึง
การน าวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพเหล่านั้น ไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายพื้นที่
ด าเนินการอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในการด าเนินการทั้งหมดนั้นจะน้อมน าหลัก 
"เศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ด าเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน
พื้นที่เป็นอย่างมาก 

 
ในปีงบประมาณ 2562 สสว. จึงได้จัดท าโครงการที่มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดิมขึ้น 

เพื่อขยายผลการด าเนินงานออกไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนายกระดับและมีการเจริญเติบโตด้วยความม่ันคงเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
 วัตถุประสงค์  

 เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่  
 ส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์ในการน าวัตถุดิบ ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีใน

ท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม  
 เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีการบริหาร

จัดการที่ดี และผลิตผลิตภัณฑ์ หรือบริการของชุมชนที่ได้มาตรฐาน  
 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (Cluster) และความร่วมมือ 

ระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 พัฒนาองค์ความรู้ และความเป็นอยู่เพื่อการยั่งยืน จากส่วนบุคคล (เพื่อการยัง

ชีพ) เป็นการรวมกลุ่มชุมชน (ยังชีพและธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก) และยกระดับเป็น 
กลุ่มธุรกิจ (วิสาหกิจชุมชน) และพัฒนาเป็น SME (วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน
นิติบุคคล/นิติบุคคล-บจก.-หจก.) 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนท่ัวไป 
 กลุ่มอาชีพและสมาชิก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนประเภท 

สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
 ผู้ประกอบการ SMEs เช่น ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

คณะบุคคล และนิติบุคคลต่างๆ เป็นต้น 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพหรือธุรกิจ โดยส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้อาชีพ

หรือธุรกิจ พร้อมจัดตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการจัด
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้อาชีพหรือธุรกิจหรือแนวทางในการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
เรียนรู้จากศูนย์ฯ 

 อบรมเพื่อให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/อบรมให้ความรู้การ
ยกระดับเข้าสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้า ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

 สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิตสินค้า 
หรือบรรจุภัณฑ์ 

 
1.13 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชด าริ 

 
สสว. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย และแผนงานโดยบูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
สร้างรายได้และจ้างงาน อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สสว. ได้ก าหนด
แนวทางของแผนการส่งเสริมเอสเอ็มอี ฉบับที่ 4 ปี 2560-2564 ที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดเอสเอ็ม
อี 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ SME ให้เติบโตเข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สสว. เล็งเห็นว่างานศิลปาชีพฯ มีภารกิจที่สอดคล้องในการ
พัฒนาผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณีกิจโดยการสนับสนุนโครงการใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สสว. จึงได้น้อมน าหลักการแนวทางดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทาง จัดท าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชด าริ เพื่อเป็น
การพัฒนาส่งเสริมและยกระดับ ประชาชนในทุกภาคส่วนท่ีมีความพร้อมและศักยภาพ 
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อฝึกอาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้ด้อยโอกาสตามแนวพระราชด าริ

เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ  
 เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรมและน าไปสู่การ

วางรากฐานเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ต้องการเสริมสร้างความรู้เพื่อประกอบอาชีพ

เสริมรายได้ 
 เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจให้มีทักษะความรู้ และสร้างโอกาสหรือ

ช่องทางในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถใน
การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรและผู้ประกอบการที่สนใจ 

 พัฒนาด้านธุรกิจตามแนวคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น ความรู้เชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ การออกแบบ ทฤษฎีสี แนวโน้มความ
ต้องการของตลาด เป็นต้น 

 ด าเนินการพัฒนาด้านเชิงลึก เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ราย และสนับสนุนการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป 
 ศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ 

 
1.14 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว

พระราชด าร ิ
 

สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสจัดท า “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ” ในปี 2562 ขึ้น เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ อบรมความรู้ในการประกอบธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และการเขียนแผนธุรกิจ
ให้กับผู้ขาดโอกาส ศิษย์พระดาบส ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งกลุ่มนักเรียน นิสิต 
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และนักศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นก าลังส าคัญใน
การที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ หากได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนที่สอดรับกับความสามารถเฉพาะด้านที่ตนเองมีอยู่ รวมทั้งการต่อยอด
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด ซึ่งน าไปสู่การสร้างงานสร้าง
อาชีพ ให้กับชุมชนและท้องถิ่น และเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ขาดโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริง 
และมีศรัทธาในการขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน ให้ได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ เพื่อวางรากฐานใน
การพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ  

 เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และอบรมความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ และการเขียนแผนธุรกิจให้กับผู้ขาดโอกาส ศิษย์พระ
ดาบส ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ  

 เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น และน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษกิจฐานรากในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ขาดโอกาส/ศิษย์พระดาบส/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจทั่วไป เมื่อน าไปปฏิบัติจริง
คาดว่าจะสามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ได้ ภายใน 3-5 ป ี

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 ประชุมเพื่อจัดท ากรอบหลักสูตรการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจในภาพรวมและเฉพาะประเภทธุรกิจ เช่น การให้ความรู้
ด้านวิชาชีพเฉพาะ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การ
เขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น  

 ฝึกอบรมวิชาชีพภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 

 พัฒนาศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จาก
ธุรกิจต้นแบบ 
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1.15 โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs & 
OTOP Transformation) 

 
ในปี 2560 สสว. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ 

SME ใน 41 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค พบว่า ผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กยังไม่เกิด
ความตระหนักในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าสู่
ระบบออนไลน์มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่น เช่น ช่องทางการรับเงินที่ปรับเปลี่ยน
ไปสู่การรับจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ภายหลังจากให้ความรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ แล้วพบว่า ผู้ประกอบการมีความตื่นตัว ตื่นรู้ สนใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความ
เข้าใจในภาพรวมการด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ า กระบวนการคิดวางแผน และการพัฒนาสินค้าให้
ได้มาตรฐาน การตลาดการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า การจัด
ระดับของผู้ประกอบการให้เหมาะสม สามารถท าให้การส่งเสริมจากภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ และสามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อนโยบาย
รัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 
ปี 2562 สสว. จึงด าเนินการขยายความร่วมมือเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ เน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ 
ให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าใจเรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า การ
ยกระดับกิจการ และตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป 

 
 วัตถุประสงค์  

 สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการตลาดได้  

 เป็นกลไกส าคัญในการเข้าถึงความต้องการ และส่งต่อ แก้ปัญหาของ
ผู้ประกอบการ ท าให้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  

 เพื่ อสร้ างทักษะการเรียนรู้ การ จัดการธุ รกิ จ  การตลาด สนับสนุนแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ัวประเทศ  

 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการต้นแบบระดับจังหวัดเป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 

ทั่วประเทศ 
 กลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ัวประเทศ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด 
 คัดเลือกชุมชนต้นแบบ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการต้นแบบ สนับสนุน

เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน ด้วยเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ 
รวมท้ังพัฒนารูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับบริบททางการตลาดของชุมชน 

 ทดสอบตลาดจ าหน่ายสินค้าประชารัฐในเมืองหลักเพื่อสร้างทักษะกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

 พัฒนาเครือข่ายกิจการชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด ให้มีศักยภาพการจัดการ
กิจการ การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์และการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการธุรกิจ 
เป็นช่องทางการตลาดส าหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ในพื้นที่และ
จังหวัดใกล้เคียง อย่างเป็นระบบ 

 
1.16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to 

be SMEs) 
 
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล ปี 

2562 และความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME โดยตรง ได้แก่ การสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ แนวทางปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
ในการส่งเสริม SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันในระดับสากล เพื่อผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

 
การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community-based) จึงเป็นบทบาทหนึ่งที่ส าคัญและ

จ าเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการบริหารธุรกิจ โดยการให้
ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อการบริหารจัดการ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 
ให้กับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และสหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนและผู้ประกอบการ
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ชุมชนให้มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความส าเร็จในปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success 
Factors) โดยใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้ เพื่อสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 วัตถุประสงค์  
 เพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นกับการเป็นผู้ประกอบการชุมชนเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการบริหารธุรกิจ  
 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ  
 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนให้มีศักยภาพและเป็นต้นแบบในการประกอบ

ธุรกิจแบบมืออาชีพ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการ OTOP ที่

ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน (2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร และ (3) สหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 ประเมินความพร้อมเบื้องต้นและก าหนดเป้าหมายวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ใน
การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการชุมชน 

 ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก และประเมินแนวทางการบริหารจัดการชุมชน 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารในหลายด้าน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านบัญชี-การเงิน ด้านการบริหารบุคคล เป็นต้น 

 ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาและยกระดับชุมชนที่มีศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมในการเป็นชุมชนต้นแบบในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 
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1.17 โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม มีการน าสินค้าเกษตร 

โดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตรส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่มี
มูลค่าต่ าเม่ือเทียบกับต้นทุนที่ใช้ในการผลิต อาหารแปรรูปจึงมีมูลค่าสูงขึ้นและมีแนวโน้มการ
เติบโตตามความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากเรื่องความปลอดภัยอาหารที่ส าคัญต่อ
ผู้บริโภคแล้ว อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สะดวกต่อการรับประทาน สามารถเก็บไว้ได้นาน
จะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

 
การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ มีอยู่ ในชุมชนแต่ละท้องถิ่นที่ มีความหลากหลาย  เป็น

เอกลักษณ์ให้ตอบสนองต่อการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจของชุมชนที่แข็งแกร่ง โดยการน าเอาวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นมา
ออกแบบและพัฒนาเป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ในตลาด
สากล โดยเน้นการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมกระบวนการผลิตโดยน าเทคโนโลยีทางอาหารเข้า
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และสร้างให้เกิดการบริโภคที่เป็น
เอกลักษณ์ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สสว. จึงได้
จัดท าโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้แข็งแกร่งและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

 วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ จาก

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น  
 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย โดยออกแบบ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด  
 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม OTOP 3-5 ดาว 
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 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม OTOP 3 - 5 ดาว  
 จัดกิจกรรมกลุ่ม Focus Group ระดมความคิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร/เครื่องดื่มในท้องถิ่นให้
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 

 จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์ 

 ส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย
อาหารหรือฉลากโภชนาการ และจัดท าสินค้าต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
และทดสอบตลาดเชิงพาณิชย์ 

 

1.18 งานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) 
 
สสว. ได้ด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ SME (Knowledge Center) โดยมุ่งเน้น

องค์ความรู้ในด้าน Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
ความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและ
การบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ ผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่ส าคัญจ าเป็น
ส าหรับการน าไปพัฒนาต่อยอด ความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพิ่มศักยภาพ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อจัดท าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ SME 
ให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจ  

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น E-book Information Clip และ 
Easy Pocketbook เป็นต้น ให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายขึ้น  
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 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการ SME 
 วิสาหกิจชุมชน 
 นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดท าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และ Case study ในรูปแบบ 
E-book, Information Clip, Easy Pocketbook เป็นต้น 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้ค าปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือ
ด้านอื่นๆ ที่มีความต้องการ 

 เผยแพร่คลังข้อมูลความรู้ส าหรับ SME และกิจกรรมของโครงการผ่านสื่อต่างๆ 
 
1.19 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
สสว. มีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและ

ต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทยให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมออกสู่สากลโลกได้อย่างมี
ศักยภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ปี 2560 -2564 
คือเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  

 
สสว. จึงท าหน้าที่เป็นกลไกการประสานเชื่อมโยงการจัดท าแผนความร่วมมือและก าหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดท ากิจกรรมความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง SMEs 
ไทยกับพันธมิตรธุรกิจนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดัน SMEs 
สู่สากล โดยที่การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจะด าเนินการในหลายแนวทาง ได้แก่ การ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การผลักดัน 
SMEs เข้าสู่ Global Supply Chain ในสาขาศักยภาพ และการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ เป็นต้น 
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ 

SMEs  
 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ในหลาย

ด้าน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้าและ
บริการสู่ระดับสากล รวมถึงการสร้างและขยายตลาดในต่างประเทศให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีศักยภาพและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการธุรกิจ การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
commerce) โดยผ่านทางการด าเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ และเชื่อมโยง
ธุรกิจกับต่างประเทศ  

 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ  

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้ ทั้งในเรื่องศูนย์บ่มเพาะ รวมถึงการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจให้สามารถ
เติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ (Smart SMEs) ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 จัดกิจกรรม Network Creation (ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ) กับเครือข่ายที่ สสว.เป็น Focal Point เช่น 
หน่วยงานด้านการส่งเสริม SMEs ของประเทศฝรั่งเศส, อิตาลี, เกาหลีใต้, ตุรกี 
และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมีความร่วมมือกันในสาขาเป้าหมายที่เป็น Mutual 
Interest เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้าง Cross - Border Cluster 

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ การด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ Strategic Partners ที่ สสว. มี MOU ด้าน SMEs 
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และการด าเนินกิจกรรมด้าน SMEs ตามนโยบายรัฐบาล กรณีมีการเยือน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และมีประเด็นเร่ือง SMEs การพัฒนาโครงการอัน
เป็นผลหรือมติจากกรอบการเจรจาทวิภาคี และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วไป และ
ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการของ สสว. ในสาขาเป้าหมาย ด้านการ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนข้อมูลการค้าการลงทุน 

 

1.20 งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME 
Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 

 
สสว. ได้เป็นผู้แทนของไทยในเวทีการประชุมด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะท างานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน 
(ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) ซึ่งจัดให้มีขึ้น 2 ครั้งต่อปี 

 
สสว. ได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้ด าเนินการ [การส่งเสริมผลิตภาพ การใช้การใช้

เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (Promote Productivity, Technology and Innovation) และการ
สนับสนุนการเข้าสู่ตลาด และการเป็นสากล (Enhance Market Access and Internationalization)] 
นั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs 
โดยผ่านทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพและ
ผลิตภาพ การพัฒนาช่องทางการตลาด และการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) โดยเป็นการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานไทย 
หน่วยงานในอาเซียน และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ การจัดท าตัวชี้วัดเชิงนโยบายใน
การพัฒนา SMEs อาเซียน (ASEAN SME Policy Index) เพื่อเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ
ของการด าเนินนโยบายด้าน SMEs ต่างๆ ของไทย เพื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม SMEs ให้มากขึ้น 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  
 เพื่อด าเนินกิจกรรมในกรอบอาเซียน+8 ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 

ไทยในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ และการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียน+8 ได้เพิ่มขึ้น  
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 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน+8 และ
พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ  ASEAN Strategic Action Plan for SME 

Development (2016 - 2025) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและอาเซียน 
 การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน  เช่น การ

บ ารุงรักษาเว็บไซต์และการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สู่
อาเซียน +8 

 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ เช่น การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
และจัดท าข้อมูลการค้าการลงทุน 
 

2. รายละเอียดของงาน/โครงการที่ใชใ้นการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ที่ประสานงานกับ สสว. ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 

2.1 งานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 

และ 38 ก าหนดให้ สสว. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประสานงานกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลการวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนสถานภาพความจ าเป็นและเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและสังคมของปัญหาดังกล่าว โดยจัดท า
เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม 
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สสว. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจ าปี ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริม SME ของ
ประเทศ สอดคล้องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทิศ
ทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และเพื่อให้การด าเนินงาน/โครงการส่งเสริม SME ในภาพรวม
ของประเทศ มีความชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้อย่างรูปธรรม 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจ าปี ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และปัจจัยส าคัญที่ผลต่อการด าเนินธุรกิจ
ของ SME  

 เพื่อบูรณาการการด าเนินงานส่งเสริม SME ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME 
 ผู้ประกอบการ SME 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของ SME  

 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ภาพรวมการด าเนินงาน และการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริม SME ของประเทศ 

 ประสานงาน/จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม SME เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ รวมไปถึงการจัดท า
งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริม SME 

 วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการส่งเสริม SME เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SME 

 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจ าปี และเผยแพร่ 
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2.2 งานจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น 

 
ด้วยเหตุที่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม (Sector) มี

คุณลักษณะ การด าเนินธุรกิจ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน 
การก าหนดแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  

 
สสว. จึงได้ท าการศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทราบถึง
ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/ราย
พื้นที่/รายประเด็น ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์ มาตรการหรือแผนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศ 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์หรือนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น ในสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ ภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนา
ของประเทศไทย  

 เพื่อให้มีมาตรการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกิดจาก
การบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทิศทางเดียวกัน 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ข้อมูล
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เชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย เป็นต้น รวมถึงกรณีศึกษาต้นแบบที่ดี (Best Practice) 
เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อทราบข้อมูลที่ส าคัญต่อการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นท่ี/รายประเด็น 

 จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมราย
สาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น 

 จัดท าร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น พร้อมจัดประชุมน าเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนส่งเสริม SME 
 
การส่งเสริม SME ที่ผ่านมา แม้จะมีทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง

สถาบันการศึกษา หลากหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุน SME แต่ที่ผ่านมาการท างานยังคงอยู่ในลักษณะต่างคน ต่างท า ขาดการเชื่อมโยง
การท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ที่มีประสิทธิภาพ  

 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้า
มาเชื่อมโยงเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็น
ระบบ สสว. จึงได้ด าเนินการจัดท า "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการ
ส่งเสริม SME" เพื่อพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงนโยบายและแผนการ
ส่งเสริม SME ไปสู่การปฏิบัติ พัฒนากลไก หรือเครื่องมือ ในการบริหารแผนฯ รวมท้ังน าข้อมูลผล
การศึกษา ผลการวิจัย และเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์
เป็นรูปธรรมต่อ SME ช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อผู้ประกอบการ SME และต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม  
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้

นโยบายและแผนการส่งเสริม SME ให้สามารถน าลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมทุกภาคส่วน
ทั่วประเทศ  

 เพื่อพัฒนากลไก หรือเครื่องมือ ในการบริหารแผนการส่งเสริม SME ที่เอื้อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปในการใช้ส่งเสริม SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เพื่อบริหารการน าผลการศึกษา รายงานการศึกษา ผลงานวิจัยของส านักงาน
หรือหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 
เป็นรูปธรรม แก่ผู้ประกอบการ SME 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME 
 สถาบันการศึกษา 
 ผู้ประกอบการ SME 

 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ SME กลไกหรือเครื่องมือ รวมถึงปัจจัย

เอื้อที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ทั้งทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรม อาทิ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การส ารวจด้วยแบบสอบถาม เป็นต้น 

 วิเคราะห์ ทบทวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือ
ในการบริหารแผนการส่งเสริม SME เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือหรือแนวทางการพัฒนากลไก หรือเครื่องมือ ในการบริหารแผนการ
ส่งเสริม SME หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 พัฒนากลไก หรือเครื่องมือ ในการบริหารแผนการส่งเสริม SME ที่จะเอื้อให้
หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการส่งเสริม SME ได้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งที่ด าเนินการเองและ/หรือร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 จัดการประชุมสัมมนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.4 งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล ปี 2562 มีแนวทางการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 5 แนวทาง 
และมีหลายหน่วยงานร่วมมือกันเพื่อสนับสนุน SME รายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart 
SME) พัฒนา SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพและผลิตภาพโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ตลอดจนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มใน
รูปแบบคลัสเตอร์ การยกระดับ SME กลุ่มที่มีศักยภาพ (Strong) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้ SME และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 
OTOP เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

 
นอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณา

การแล้ว ฝตป. มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลภาพรวมการส่งเสริม SME ของประเทศที่
ประกอบด้วย การติดตามผลงานส่งเสริม SME ประเมินผลงานส่งเสริม SME ภายใต้งบบูรณาการ 
ประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2561 และการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงาน
โครงการและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จึงมีความจ าเป็นในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงความคุ้มค่าของโครงการ ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมท้ังการจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารส าหรับการจัดท าโครงการในอนาคตที่ตรงกับความ
ต้องการของ SME เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริม SME ตามนโยบายของรัฐบาลและมีความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณให้มากขึ้น ดังนั้น
ฝ่ายติดตามและประเมินผล จึงได้จัดท างานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ขึ้น 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการส่งเสริม SME ในอนาคตต่อไป 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อติดตามและประเมินผลงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภาพรวม พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป  
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 เพื่อให้ผู้บริหารระดับนโยบายมีข้อมูลในการรายงานต่อรัฐบาล ให้ทราบถึงผล
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตามงบประมาณบูรณาการ SME และบูรณา
การพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
เศรษฐกิจชุมชน 

 หน่วยงานด าเนินงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
เศรษฐกิจชุมชน 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเศรษฐกิจชุมชน 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ประชุมหารือเพื่อติดตามผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลง

พื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริม การให้ค าแนะน าเพื่อ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประมวลผลการส่งเสริมและจัดท ารายงานสรุป
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาผู้ประกอบการน าเสนอผู้บริหารระดับ
นโยบาย 

 วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากตัวแบบวิชาการที่เหมาะสม ความคุ้มค่าของ
การใช้งบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม การตอบสนองต่อพื้นที่
และสาขาเป้าหมาย การส่งประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการ SME และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 จัดท ารายงานและผลการด าเนินงาน/โครงการ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและ
เผยแพร่ 

 ติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการท่ีเข้ารับบริกรจาก สสว. 
 

2.5 งานด าเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
สสว. เป็นหน่วยงานตัวแทนประเทศไทย (Focal Point) ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของประเทศไทย มีพันธกรณีที่รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันระหว่างประเทศด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเวทีระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัด
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ขึ้นเป็นประจ าทุกปี สสว. จึงท าหน้าที่เป็นกลไกการประสานเชื่อมโยงการจัดท าแผนความร่วมมือ
และก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย และมีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและธุรกิจไทย ใน
เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนในกรอบข้อตกลงความร่วมมือระดับทวิภาคีต่างๆ  

 
โดย สสว. มุ่งให้เกิดผลในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน 

SMEs ที่มีพลังในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผลิต การให้บริการ การบริหารจัดการ และการตลาด นอกจากนั้น ยังจะท างานเชิงรุกในด้าน
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใน
การเชื่อมโยง SMEs ไทยกับพันธมิตรธุรกิจนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และผลักดัน SMEs สู่สากล 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SMEs  

 เพื่อก าหนดท่าที แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของประเทศและ
ธุรกิจไทย ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศของ SMEs อย่างเป็นระบบ โดย
อยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการด าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practices)  

 เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อแก่การพัฒนาโครงการความร่วมมือต่างๆ และการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก และประเทศเครือข่ายต่างๆ ทุก
ภูมิภาคของโลก  

 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นประโยชน์ ในอันที่จะลด
ปัญหา และอุปสรรคทางการค้าในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการยกระดับการ
ด าเนินงาน อีกทั้งการเข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ทั้งภาครัฐ และเอกชน  

 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก ที่มีต่อ SMEs กับต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดมาตรการช่วยเหลือ 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากความร่วมมือ การส่งเสริม SMEs ระหว่างประเทศ 

เช่น การเป็นเจ้าภาพร่วม หรือการส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/งานการศึกษา/งานวิจัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ (เช่น 
สร้างเครือข่ายธุรกิจ/สัมมนา/เผยแพร่ผลงานการศึกษา ฯลฯ)  

 การให้บริการข้อมูลด้านองค์ความรู้ว่าด้วยการส่งเสริม SMEs และสถานการณ์ 
SMEs ไทยและต่างประเทศ โดยการเผยแพร่ข้อมูลการส่งเสริม SMEs ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลว่าด้วยการส่งเสริม SMEs และสถานการณ์ 
SMEs ตามการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เช่น สหประชาชาติ OECD เป็นต้น 

 
2.6 งานด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะท างานอาเซียนด้าน SME (ASEAN SME 

Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) 
 
สสว. ได้เป็นผู้แทนของไทยในเวทีการประชุมด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะท างานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน 
(ASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) ซึ่งจัดให้มีขึ้น 2 ครั้งต่อปี 

 
สสว. ได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้ด าเนินการ [การส่งเสริมผลิตภาพ การใช้การใช้

เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (Promote Productivity, Technology and Innovation) และการ
สนับสนุนการเข้าสู่ตลาด และการเป็นสากล (Enhance Market Access and Internationalization)] 
นั้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs 
โดยผ่านทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพและ
ผลิตภาพ การพัฒนาช่องทางการตลาด และการจัดการธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) โดยเป็นการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานไทย 
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หน่วยงานในอาเซียน และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ การจัดท าตัวชี้วัดเชิงนโยบายใน
การพัฒนา SMEs อาเซียน (ASEAN SME Policy Index) เพื่อเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ
ของการด าเนินนโยบายด้าน SMEs ต่างๆ ของไทย เพื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม SMEs ให้มากขึ้น 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SMEs  

 เพื่อด าเนินกิจกรรมในกรอบอาเซียน+8 ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 
ไทยในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ และการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียน+8 ได้เพิ่มขึ้น  

 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน+8 และ
พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ  ASEAN Strategic Action Plan for SME 

Development (2016 - 2025) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและอาเซียน 
 การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน  เช่น การ

บ ารุงรักษาเว็บไซต์และการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สู่
อาเซียน+8 

 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ เช่น การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
และจัดท าข้อมูลการค้าการลงทุน 
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2.7 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน
มาผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในหลายด้านทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยมีการประเมินผลการสนับสนุนดังกล่าวว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพียงในมิติ
มูลค่าหรือเป็นตัวเงิน (Money Value) เท่านั้น แต่การประเมินผลการส่งเสริมสนับสนุนจาก
โครงการของภาครัฐต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในมิติด้านอื่นยังไม่มีการจัดท าอย่างแพร่หลาย 
อาทิ มิติการค านวนมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต มิติเชิงสังคมด้านชุมชน หรือมิติเชิงปัจจัย
แวดล้อม เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีการประเมินผลทางเศรษฐกิจท่ีระบุออกมาเป็นตัวเลขหรือตัวคูณได้  

 
ดังนั้น สสว.จึงได้ท าการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหาแนวทางการ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงมูลค่าและความคุ้มค่าของเงินงบประมาณใน
การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันเป็นเครื่องมือในการประเมินความ
คุ้มค่าของงบประมาณจากการส่งเสริมของภาครัฐอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การก าหนดมาตรการ/โครงการ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อไปในอนาคต 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  

 เพื่อให้มีข้อมูลหรือเครื่องมือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการจัดท า
โครงการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็น

กรอบการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ 

 วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  

 จัดประชุมน าเสนอผลการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.8 โครงการศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ใน

กลุ่มธุรกิจบริการ 
 
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจในแต่ละ

กลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากและมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม กฎหมายหรือ
กฎระเบียบเหล่านี้อาจยังไม่มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจรวมทั้งอาจมีผลกระทบในการเติบโตได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเอื้อและลดอุปสรรคในแง่มุมทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการโดยรวมมากนัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรา
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 
จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยกฎหมายเพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มธุรกิจบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่ หรือจัดให้มีกฎหมายใหม่ 
เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเป็น
กฎหมายที่ มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยน าเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและกฎหมายที่ส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ 
ว่ามีลักษณะเป็นประการใด เกิดผลในทางปฏิบัติหรือมีการบังคับใช้หรือไม่ และ
มีผลกระทบที่เป็นอุปสรรคและที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจ SME อย่างไร  

 เพื่อน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลในการเสนอแนะและผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือ
แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการลดอุปสรรคและการเอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจของ SME ให้เป็นกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคและเอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นกฎหมายที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือมีภารกิจโดยตรงในกฎหมายในเรื่องนั้น หรือที่
มีภารกิจด้าน SME 

 ผู้ประกอบการ SME และองค์การเอกชน 
 

 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
 ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงเอกสารกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรค

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจบริการท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ
เป้าหมายอย่างน้อย 3 กลุ่ม และศึกษารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 

 วิจัยภาคสนาม โดยการด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ 
SME ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ประมวลผลการศึกษาและผลการวิจัยข้อมูลภาคสนาม รวมท้ังจัดท าข้อเสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งการเสนอให้มี
กฎหมายที่ช่วยเอื้อและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SME ในกลุ่มธุรกิจ
บริการ 

 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในการเตรียมยกร่างกฎหมาย 
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2.9 โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) 
 
สสว. ด าเนินการให้มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS) ในทุกจังหวัด ตั้งแต่ปี 

2558-2560 โดยมีศูนย์ OSS จังหวัดละ 1 ศูนย์ และที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจ านวน 2 ศูนย์ 
รวมศูนย์ OSS ทั้งสิ้น 78 ศูนย์ การด าเนินงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น การเชิญชวน และการส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง
โครงการต่างๆ ของ สสว. ตามวงจรธุรกิจ (Early Stage / Start up / Regular / Turn around) หรือ 
ส่งต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือ SME (SME Rescue Center) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดส่งผู้ประกอบการเข้ารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย แต่ละประเภทกิจการด้วย 

 
ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจะด าเนินการงานต่อเนื่อง

จากปีที่ผ่านมา และยังคงสานต่อประเด็นของการให้ความรู้และสอดรับกับโครงการต่างๆ ของ 
สสว. และบูรณาการความช่วยเหลือให้แก่ SME กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สสว. 
เพื่อการผลักดัน SME ก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวก
รวดเร็ว ณ จุดเดียว  

 เพื่อให้บริการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และประสานงานให้ส่งต่อ ผู้ประกอบการ 
SMEs เข้าสู่กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ 
เพื่อการให้ความช่วยเหลือ SMEs กลุ่มเป้าหมาย Early Stage/Startup/Regular 
/Turnaround  

 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในทิศทางและวิธีการด าเนินธุรกิจในทุกภาคธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี  

 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ สสว. ในแต่ละพื้นที่  
 เพื่อพัฒนาโค้ชที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ SMEs 

และระบบงานที่เกี่ยวข้องการให้ค าปรึกษาแนะน าของโค้ช 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกสาขา 
 ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม SMEs 
 วิสาหกิจธุรกิจการเกษตร วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 บริหารจัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: 
OSS) โดยให้ดูแลผู้ประกอบการทั้ง 77 จังหวัด  

 พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแต่ละพื้นที่ในการเข้าถึง SME เพื่อการส่ง
ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ SME รวมทั้งการเชิญ
ชวนให้เข้าโครงการต่างๆ ของ สสว. 

 ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ และบริการส่งต่อภาครัฐ 
พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. เพื่อการให้ความช่วยเหลือ 
SMEs กลุ่มเป้าหมาย Early Stage / Startup /Regular / Turnaround 

 พัฒนาเครือข่ายการให้บริการ ส่งเสริม SME และการพัฒนาโค้ช 
 เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้วิธีการด าเนินธุรกิจยุค 4.0 แก่ SME ในแต่ละพื้น

ที่ตั้งของศูนย์ OSS เพื่อสร้างการรับรู้ในทิศทางการด าเนินธุรกิจยุค 4.0 ที่
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีรวมทั้งเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการ
ต่างๆ 

 
2.10 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีภารกิจในการจัดท าและพัฒนา

องค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งการเสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดท า
แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการท างานในทุกระดับ เพื่อความรวดเร็วประหยัดทรัพยากรและลดมลภาวะให้กับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและ
บุคลากร เป็นงานส าคัญที่จะสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ สสว. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน พ.ศ. 2563 -2565 ที่

สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานฯ  
 เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มี

ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพื่อให้ระบบสารสนเทศของส านักงานมีความม่ันคงปลอดภัย ลดผลกระทบจาก

สถานการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่คาดคิด  
 มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานส่งเสริม เพื่อให้สามารถต่อยอด และส่งต่อการพัฒนา SME ใน
แต่ละด้านได้  

 เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล SME ตามมาตรการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 
และแผนบูรณาการส่งเสริม 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 SME ทั่วประเทศและหน่วยงานภาครัฐ สามารถได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดท ากรอบแผนดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2563-2565 
 บ ารุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงส านักงานฯ 
 พัฒนาระบบ SME ONE Portal  
 จัดซื้อระบบป้องกันความปลอดภัยและต่ออายุ Software ของส านักงานฯ 

และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล 

 พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data 
Analytics) (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ โปรแกรม
บริหารจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล) 
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2.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
 
จากการที่รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้ให้ความส าคัญกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ SME ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 3 ล้าน
กิจการ เป็นร้อยละ 99.7 ของจ านวนวิสาหกิจทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวน 11.74 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานรวมของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 
5.56 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของ GDP ประเทศ โดย SME เป็นกลไกการเชื่อมโยง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในทุกวงจรธุรกิจ และเป็นรากฐานส าคัญของระบบเศรษฐกิจไทย 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาท 
ภารกิจในการส่งเสริม SME  

 เพื่อเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรมและภาพลักษณ์
ของ สสว. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME 

 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีบทบาทหรือภารกิจในการส่งเสริม SME 
 ผู้ประกอบการ SME 
 ประชาชนทั่วไป 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เพื่อ
เผยแพร่นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME ของประเทศ และข้อมูลความรู้ที่
เป็นประโยชน ์

 จัดท าและเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมทั้งบทบาท ภารกิจ และภาพลักษณ์ของ 
สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อ โดยจัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ 
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โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ Online และ Social Media เช่น 
Facebook หรือ SME CHANNEL ซึ่งเป็นสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่
บทบาทภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้นทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างสังคมเอสเอ็มอีที่มี สสว. เป็นศูนย์กลางในการ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ 

 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) 
 

3. รายละเอียดของโครงการที่ใช้ในการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ในปีงบประมาณ 2561 แล้วธุรกิจดีขึ้น 

 
3.1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 

 
สสว. มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าสู่ระบบภาษี 

จ านวนเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่จ านวน 10 ,000 ราย โดยรัฐบาลมุ่งเน้นให้เป็น
ผู้ประกอบการ High Value ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรม Agriculture and 
Food กลุ่มอุตสาหกรรม Health and Wellness กลุ่มอุตสาหกรรม Smart Device กลุ่ม Creative 
and Cultural + High Value Service กลุ่ม Digital / Internet of Things (IOT) 

 
สสว.จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

ความเป็นผู้ประกอบการ ให้ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับสู่ SME 4.0 และ สร้าง
เครือข่ายให้เข้มแข็ง และการรวมกลุ่มกิจการในภาคเกษตร ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
จะด าเนินการพัฒนา กลุ่ม SME ทั่วไป และ กลุ่ม SME ภาคการเกษตร ซึ่ง กลุ่ม SME ทั่วไป  
จะด าเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้มีความสมัยใหม่เพื่อสร้าง
มูลค่าจากนวัตกรรม และการยกระดับธุรกิจ High Value และพัฒนากลุ่ม SME ภาคการเกษตรให้
เรียนรู้แนวทางรูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และจัดการธุรกิจภาคเกษตรเป็น Smart Farmer 
และการยกระดับธุรกิจ High Value และจัดท าแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเชิงลึกและน าผู้ประกอบการสู่การทดสอบตลาด เพื่อ
เตรียมความพร้อมที่จะเข้าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME และ
โครงการต่างๆ ของ สสว. ต่อไป 
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 วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้าง

นวัตกรรมสู่ SME 4.0  
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการท าธุรกิจ มีระบบการบริหาร

จัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท าธุรกิจให้เกิด High Value  
 เพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ 

 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มผู้ประกอบการ SME เกษตร ต่อเนื่องจากปี 60 
 กลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ

ทั่วไป/กลุ่ม High Value (Agri Tech & Food tech, Health tech, Service tech)/
กลุ่ มอุตสาหกรรม Agriculture and food/ กลุ่ มอุตสาหกรรม Health and 
wellness/ กลุ่มอุตสาหกรรม Smart Device/ กลุ่ม Creative and cultural + 
High Value service กลุ่ม Digital/Internet of things (IOT) 

 กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยังไม่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคล
แล้วจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี หรือผู้ประกอบใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปี 2559 
และ 2560 และยังไม่ได้จดทะเบียน 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 เผยแพร่การด าเนินงานโครงการ และจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ และให้
ความรู้เกี่ยวกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการ รวมท้ังพัฒนาแนวคิดและแรงจูงใจใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Course) โดย SME เกษตร มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวทาง
รูปแบบธุรกิจ Social Enterprise และด้านการจัดการธุรกิจภาคเกษตรเพื่อ
มุ่งเน้นเป็น Smart Farmer และการยกระดับธุรกิจ High Value ส่วน SME 
ทั่วไปมุ่งเน้นการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ให้มีความสมัยใหม่ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมและยกระดับธุรกิจ High Value 

 อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะการจัดท าแผนธุรกิจการเตรียมพร้อมขอกู้เงินและ
พร้อมเข้าสู่การบริการต่างๆ ของ สสว.และภาครัฐ และพัฒนาผู้ประกอบการใน
เชิงลึก 
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 เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่การส่งเสริมตลาด 
 

3.2 โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 
 
สสว. ได้น านโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์มาก าหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้

สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน
ปี 2560 โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ในปี 2562 สสว. จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME โดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อ
ยอดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในปี 2560 ในด้านต่างๆ และพัฒนาให้
ผู้ประกอบการกลุ่มซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ให้สามารถรวมกลุ่ม และได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
ธุรกิจทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น ใน
อันท่ีจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่ม
เครือข่ายเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของ
เครือข่ายต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้เป็นคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็งได้  

 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายเป้าหมาย ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวมไป
ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น  

 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้ จักผลิตภัณฑ์ของ
เครือข่ายเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์
ของเครือข่ายเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ของไทย  

 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการด าเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับ
เครือข่ายเป้าหมาย 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 
 หน่วยงานด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์ 
 กลุ่มผู้ประกอบการ 30 เครือข่าย เป็นท่ีต้องการของตลาด 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นคลัสเตอร์  

 จัดประชุมผู้น าเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) เพื่อชี้แจงท าความ
เข้าใจ จัดกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกัน 

 จัดท าแผนพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
และสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ 

 พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยการพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการในเครือข่าย และสนับสนุนและ
ส่งเสริมการตลาดในเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์
ไทย ทั้งการท าเครือข่ายจัดจ าหน่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
การแสดงสินค้า แสดงนิทรรศการ (Road Show) ทั้งในและต่างประเทศ รวมไป
ถึงการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

 พัฒนา Service Provider และ ผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) โดยการให้ข้อมูล
ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือและส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนา
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 

 
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นผ่านทางด้าน

ความเป็นอยู่ ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ยังไม่
แพร่หลายเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สมุนไพร และอาหารถิ่น เนื่องจากยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ใช้สอยหรือเป็นของฝากของที่ระลึกที่ตรงตามรสนิยมและความ
ต้องการของผู้บริโภค จนสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เติบโตเป็นเชิงพาณิชย์สร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนได้มากยิ่งขึ้น 
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เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่ม 
Regular และ Turn Around ในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องส าอาง และสมุนไพร เน้นความส าคัญด้าน
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf life) การออกแบบ 
(Design) ให้มีเอกลักษณ์ สามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าแล้ว ยังมีการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไปเปิดตลาดการค้าทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
 วัตถุประสงค์  

 เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ กลุ่ม Regular และ Turn 
around หรือกลุ่มอื่นๆ ในภาคการผลิต เน้น สินค้าประเภทอาหารถิ่น ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เครื่องส าอาง ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย จน
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยท่ีสินค้ายังสามารถคงอัตลักษณ์ของถิ่นก าเนิด
และมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาด 

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าที่ มีเอกลักษณ์ และสร้างความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ  

 เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาแล้วนั้น
ผ่านสื่อดิจิตอล ให้แพร่หลายสู่ตลาดจนเกิดการตอบรับอย่างดี โดยใช้ระบบ
ตลาดออนไลน์  

 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ในการพัฒนาสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษายาวนานพอที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  

 เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ SME  

 เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่ม Regular และ Turn 

Around ที่เป็นสมาชิก สสว. และกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สสว. ที่เข้าร่วม
โครงการกับหน่วยงานอื่นภายใต้แผนบูรณาการ 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ในแต่ละจังหวัด 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน 
อย. ฮาลาล ISO HACCP ฯลฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา SMEs 

 คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีศักยภาพโดดเด่นมารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์ในเชิงลึก เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการจัดท า Workshop จากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลรายละเอียดเนื้อหาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะ และเตรียมพร้อมน าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ 

 
3.4 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการ

ก้าวสู่ Thailand 4.0 
 
ในปี 2558 และ 2560 สสว. ได้ด าเนินโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial 

Champions) โดยการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มด าเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการSMEsที่อยู่
ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) น ามาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ จัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา 
การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ 
และการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการด้วย 

 
ปี 2562 นี้ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการให้เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนเป็น โครงการสุดยอด

เอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อสื่อให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ เพิ่งเริ่มด าเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่ม
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ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการSMEsที่อยู่
ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุด
ยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด นอกจากนี้ยังได้
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงผู้ประกอบการ SMEs 
เป็นหลัก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ด้วย
การเสริมนวัตกรรม การวิจัย และความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความ
เข้มแข็ง และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 วัตถุประสงค์  
 เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับ

จังหวัด  
 เพื่อสนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ 

SMEs ในภูมิภาค  
 เพื่อสร้างระบบการบูรณาการการส่งเสริม SMEs ทุกระดับให้ร่วมกัน ทุก

กระทรวง ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มด าเนินธุรกิจ (Start Up) 
 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) 
 กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs 77 จังหวัด  
 พัฒนาผู้ประกอบการโดยจัดกิจกรรมประเมินตนเอง (Self Assessment) เพื่อให้

ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ 
การบริหารการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริหารการเงิน ระบบบัญชี การ
บริหารการตลาด เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานใน
ทุกมิติในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้ตรงกับความต้องการตามผลการประเมิน 

 อบรมการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ด าเนินกิจกรรมทดสอบตลาด โดยพิจารณาความพร้อมของผู้ประกอบการในการ

เปิดตลาด ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการและมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดธุรกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องจัดให้มี กิจกรรมทดสอบตลาด/จัดงานแสดง
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สินค้า กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น และส่งต่อผู้ประกอบการไปโครงการพัฒนา
ช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME ต่อไป 

 
3.5 โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ SME 

 
ผู้ประกอบจ านวนมากประสบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ

ส่งออก กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าใน
ท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในด้านการพัฒนาศักยภาพและขยายฐาน
การค้า ในปี 2561 สสว. จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดตามแผนส่งเสริม SME ฉบับ
ที่ 4 ปี 2560-2564 (SME 4.0) เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ส่งออก ส่งเสริมสินค้าของผู้ประกอบการที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สนับสนุนสินค้าที่ มีการ
ออกแบบที่ดี มีการสร้างตราสินค้า นวัตกรรมต่างๆ จัดการอบรมสัมมนาเชิงลึกด้านการค้าการ
ส่งออก แนะแนวทางช่วยเหลือทางด้านแหล่งเงินทุน สนับสนุนการขยายฐานทางเศรษฐกิจให้กับ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ และตามนโยบายของรัฐ เช่น ตลาด ASEAN + 6 CLMV ตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกา เอเชีย
ใต้ ตลาดศักยภาพ ตะวันออกกลาง รัสเซีย ลาตินอเมริกา ฯลฯ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งใน
และต่างประเทศโดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานผ่านหน่วยร่วมด าเนินการซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้ประกอบการ SME และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 วัตถุประสงค์  
 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถ และโอกาสทางการค้าให้กับ

ผู้ประกอบการ SME  
 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าและ

การตลาดในปัจจุบันของประเทศคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ส าหรับตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เพื่อสร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการค้าทั้งกับภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้าร่วมโครงการกับ

หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ 
 ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว. หรือผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการของ สสว. เช่น กลุ่ม SMEs Start Up กลุ่ม SMEs Turn Around กลุ่ม 
SMEs Regular กลุ่ม SMEs ที่มีนวัตกรรม กลุ่ม SME National Awards และ
กลุ่ม SME Provincial Champion เป็นต้น 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

 
 แผนการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

 คัดเลือกผู้ประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายที่ ได้ รับประโยชน์ทั้ งในและ
ต่างประเทศ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรืออบรมเชิงลึก หรือการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเดินทาง อาทิ อบรมด้านธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ การ
จัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Logistics and Supply Chain Management) 
กลยุทธ์การขายในตลาดต่างประเทศ ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติหรือจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) 
ในต่างประเทศ 

 จัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ และผลักดันให้เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในไทยและต่างประเทศ จับคู่ เจรจาธุรกิจ 
การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ และน าคณะผู้
ซื้อจากต่างประเทศมาเจรจาการค้าในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า 
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ภาคผนวก 2 
แบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจ 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำร Micro และ 
SME ทั่วไปที่เข้ำรับบริกำรจำก สสว. และรับกำรอบรม/เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ของ สสว. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนใน
กำรตอบแบบสอบถำม เพื่อน ำผลกำรส ำรวจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจำกแบบสอบถำมจะถูกเก็บเป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำเสนอข้อมูลจะสรุปในภำพรวมเท่ำนั้น 
โดยไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยบุคคลแต่อย่ำงใด  

แบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 
   ส่วนท่ี 2  ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 
   ส่วนท่ี 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้รับบริกำร 
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  และกรอกข้อมลูลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง 

1. ท่ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสรมิ SME ของ สสว. หรือไม ่
 1) เข้ำร่วม    2) ไม่ได้เข้ำร่วม  

2. จำกข้อ 1 ถ้ำท่ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม SME ของ สสว. โปรดระบุชื่อโครงกำร 
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………......................................... 
……………………………………………………………………………….............................……………………................................................................................... 

3. ข้อมูลของกิจกำร 
   3.1 อำชีพ 

 3.1.1) กลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชน  3.1.2) กลุ่มบุคคลทั่วไป  3.1.3) กลุ่มธุรกิจเอกชน 

 1) วิสำหกิจชุมชน 
 2) OTOP/กลุ่มชุมชน 
 3) สมำชิกสหกรณ์/สหกรณ ์

 1) ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ/พนักงำนของรัฐ 
 2) อำจำรย/์นักวิชำกำร/นักวิจัย 
 3) นักเรียน/นักศึกษำ 

 1) เจ้ำของกิจกำร/หุ้นส่วน/ผูม้ีอ ำนำจของกิจกำร      
 2) พนักงำน/ลูกจ้ำงของธุรกิจเอกชน 
โปรดระบุประเภทของกิจกำร 
 A) ภำคกำรผลิต       B) ภำคกำรบริกำร 
 C) ภำคกำรคำ้         D) ภำคธุรกิจกำรเกษตร 

3.1.4)  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................ 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำร Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ำรับบริกำรจำก สสว. 

และรับกำรอบรม/เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ ของ สสว. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ส ำหรับนักวิจัย 

รหัสโครงกำร..................... ชุดที่.........................   

วันที่ส ำรวจ........................ วิธีส ำรวจ.................   

ผู้รับผิดชอบ…...................................................... 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

   3.2 จ ำนวนแรงงำน (พนักงำนประจ ำรวมเจ้ำของกิจกำร)  
        1) 1-5 คน    2) 6-30 คน          3) 31-50 คน 
        4) 51-100 คน    5) 101-200 คน        6) 201 คน ขึ้นไป 
  3.3 รำยได้ของกิจกำรต่อป ี
        1) ไม่เกิน 1,800,000 บำท   2) 1,800,001-50,000,000 บำท     3) 50,000,001-100,000,000 บำท 
        4) 100,000,001-300,000,000 บำท  5) 300,000,001-500,000,000 บำท   6) 500,000,001 บำท ข้ึนไป 

4. ข้อมูลของผู้รับบริกำร 
    4.1 ข้อมูลส่วนตัว 
         ช่ือ-นำมสกุล............................................................................................................................................................................................... 
         เบอร์โทรศัพท์มือถือ/เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีติดต่อไดส้ะดวก (1)......................................................(2)............................................................... 
         อีเมล์........................................หมำยเลขสมำชิก สสว. หรือทะเบียนนิติบคุคล หรือบัตรประชำชน ......................................................... 
    4.2 จ ำนวนครั้งที่เข้ำรับบริกำรจำก สสว. เช่น กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรเข้ำรับกำรอบรม กำรขอค ำปรึกษำ เป็นต้น   
         (ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงปัจจุบัน) 

 1) 1-2 ครั้ง   2) 3-4 ครั้ง   3) 5 ครั้ง ขึ้นไป 
    4.3 สถำนท่ี/ช่องทำงกำรรับบริกำรจำก สสว. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

 1) ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
 2) หน่วยร่วมด ำเนินงำน (เช่น สถำบันกำรศึกษำ สถำบันเฉพำะด้ำน สมำคม และสมำพันธ์ เป็นต้น) 
 3) ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร (OSS) โปรดระบ ุ 

 A) ศูนย์ OSS กรุงเทพฯ     B) ศูนย์ OSS ภูมิภำค (จังหวัดต่ำงๆ) 
 4) ช่องทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น 

  5) Call Center ของ สสว. (โทร 1301)  
  6) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 

5. กำรเข้ำรับบริกำรโครงกำร/กิจกรรม   
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน 

กำรเข้ำรับบริกำรโครงกำร/กิจกรรม   
เช่น กำรเข้ำรับกำรอบรม กำรขอค ำปรึกษำ และส่งเสริม/พัฒนำ เป็นต้น  

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่มีควำม
คิดเห็น 

1) ด้ำนลักษณะของโครงกำร/กิจกรรม  

 1.1) ลักษณะของโครงกำร/กิจกรรมตรงกับควำมต้องกำร       
 1.2) โครงกำร/กิจกรรมมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและ

น ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
      

    1.3) ระยะเวลำของโครงกำร/กิจกรรมมีควำมเหมำะสม       
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

กำรเข้ำรับบริกำรโครงกำร/กิจกรรม   
เช่น กำรเข้ำรับกำรอบรม กำรขอค ำปรึกษำ และส่งเสริม/พัฒนำ เป็นต้น  

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่มีควำม
คิดเห็น 

2) ด้ำนผู้ให้ค ำปรึกษำ/ผู้บรรยำย 
 2.1) ผู้ให้ค ำปรึกษำ/ผู้บรรยำยมคีวำมรู้/ควำมเช่ียวชำญในกำรให้

ค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 
      

 2.2) ผู้ให้ค ำปรึกษำ/ผู้บรรยำยมเีทคนิคกำรถ่ำยทอดให้เข้ำใจง่ำย       
 2.3) ผู้ให้ค ำปรึกษำ/ผู้บรรยำยเปดิโอกำสให้ซักถำมและตอบข้อซักถำมได้

ชัดเจน 
      

3) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
 3.1) เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี       
 3.2) เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้นและเอำใจใส่       
 3.3) เจ้ำหน้ำท่ีมคีวำมรู้ในกำรให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้ถูกต้อง 

ชัดเจน 
      

 3.4) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม       
4) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 4.1) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรมคีวำมชัดเจน และเหมำะสม       
 4.2) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรมคีวำมสะดวกรวดเร็ว และ

เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 
      

 4.3) กำรให้บริกำรมีช่องทำงกำรตดิต่อสื่อสำรที่หลำกหลำย       
5) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที ่
 5.1) สถำนท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำร สะดวกแก่กำรเดินทำง       
 5.2) เครื่องมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนเทศเพียงพอส ำหรับผู้รับบริกำร   

เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ เป็นต้น  
      

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกกำรเขำ้รับบริกำรโครงกำร/กิจกรรม  
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

7. ประเด็นทีไ่ด้รับกำรอบรม ขอค ำปรึกษำ และส่งเสริม/พัฒนำ   
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  ในประเด็นท่ีท่ำนเคยได้รับกำรอบรม ขอค ำปรึกษำ และส่งเสรมิ/พัฒนำ และท ำเครือ่งหมำย 
  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน 

ประเด็นที่ได้รับกำรอบรม ขอค ำปรึกษำ และส่งเสริม/พัฒนำ   
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 1) กำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ/แผนธรุกจิ/กำรเริ่มต้นธุรกิจ      

 2) กำรเงิน/กำรลงทุน หำแหล่งเงินทุน/กำรลงทุน/กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มคำ่ในกำร
ลงทุน 

     

 3) กำรบัญชี/ภำษ ี บัญชี/สิทธิประโยชน์ทำงภำษ ี      

 4) กำรตลำด กำรตลำดในประเทศ/ต่ำงประเทศ/กำรสร้ำงตรำสินคำ้      

 5) กำรค้ำ กำรค้ำปลีก/กำรค้ำส่ง/กำรค้ำชำยแดน/กำรน ำเข้ำ-ส่งออก/
ศุลกำกร/สิทธิประโยชน์ 

     

 6) เทคโนโลย ี เทคโนโลยีสำรสนเทศ/กำรสื่อสำร/E-Commerce      

 7) กำรผลิต กำรผลิต/นวัตกรรม      

 8) ผลิตภณัฑ ์ กำรพัฒนำผลิตภณัฑ/์บรรจุภณัฑ ์      

 9) กฎหมำย กฎหมำย/กฎระเบยีบ/ทรัพยส์ินทำงปัญญำ      

 10) กำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร/แรงงำน      

 11) เครือข่ำยธุรกิจ กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรจับคู่ธุรกิจ/กำรเจรจำกำรค้ำ      

 12) มำตรฐำน มำตรฐำนสินค้ำ/กำรให้บริกำร      

 13) อื่นๆ  โปรดระบุ......................................................................      

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับกำรอบรม ขอค ำปรึกษำ และส่งเสรมิ/พัฒนำ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

9. ช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมลู   

ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  ในช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมูลที่ท่ำนเคยใช้ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับ
ควำมพึงพอใจของท่ำน 

ช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมูล  
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน ์
  1.1) Facebook (Osmep สสว.)      

  1.2) Line กลุ่ม โปรดระบุ..............................................................      

  1.3) Youtube (Osmep Channel)      

  1.4) Twitter (@Osmep)      

  1.5) Application SME CONNEXT      

2) ผ่ำนเว็บไซต์ 
  2.1) บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ สสว. (www.sme.go.th) หรืออีเมล์       

  2.2) องค์ควำมรู้ธุรกิจ (www.smeknowledgecenter.com)      

  2.3) บริกำรของอำเซียน (www.aseansme.org)      

  2.4) บริกำรข้อมูลผ่ำน SME ONE (www.smeone.info)      

3) ผ่ำนสื่อต่ำงๆ และกำรลงพื้นที่ให้บริกำร (Mobile Service) 
  3.1) บทควำมในสื่อสิ่งพิมพ์       

  3.2) ข่ำวและสำรคดีสั้นทำงโทรทัศน์      

  3.3) ข่ำวทำงวิทย ุ      

  3.4) บูธให้บริกำรและประชำสัมพันธ์ในงำนต่ำงๆ       

4) ผ่ำนเอกสำรและรำยงำนที่เผยแพร่ 
  4.1) แผนกำรส่งเสริม SME/แผนบูรณำกำรส่งเสริม SME       

  4.2) รำยงำนผลกำรส่งเสริม SME/รำยงำนกำรประเมินผล      

  4.3) รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยเดือน/รำยป ี      

  4.4) รำยงำนดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคกำรค้ำและบริกำรรำยเดือน/รำยปี       

  4.5) รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม       

10. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมูล 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ส่วนที่ 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

11. ปัญหำและอุปสรรคท่ีพบเกี่ยวกับกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ สสว. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

12. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ สสว. (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมเร่งด่วนจำกมำกไปน้อย) 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
13. ท่ำนต้องกำรรับบริกำรจำก สสว. เพิ่มเติมในด้ำนใด (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมต้องกำรจำกมำกไปน้อย) 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 
 

 

 

 

ค ำชี้แจง  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริม Micro และ SME ทั้งที่เป็นส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรเอกชน รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ประสำนงำนกับ สสว. ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม เพื่อน ำผลกำรส ำรวจที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรมำกยิ่งข้ึน ทั้งนี้ ข้อมูลจำกแบบสอบถำมจะถูกเก็บเป็นควำมลับทุกประกำร 
กำรน ำเสนอข้อมูลจะสรุปในภำพรวมเท่ำนั้น โดยไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยบุคคลแต่อย่ำงใด  

แบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร/ประสำนงำน 
   ส่วนท่ี 2  ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร/ประสำนงำน 
   ส่วนท่ี 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้รับบริกำร/ประสำนงำน 
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  และกรอกข้อมลูลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
   ช่ือ-นำมสกุล........................................................................................................................................................................................................ 
   เบอร์โทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (1)................................................................(2).............................................................. 
   อีเมล์.................................................................................................................................................................................................................... 
2. หน่วยงำนที่สังกัด 
  1) กระทรวง/กรม      2) รัฐวิสำหกิจ   
 3) หน่วยงำนของรัฐ/องค์กำรมหำชน              4) สถำบันอิสระ (มูลนิธิภำยใต้กระทรวง)   
 5) สถำบันกำรศึกษำ      6) สถำบันกำรเงิน   
 7) หน่วยงำนเอกชน      8) อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................... 

3. จ ำนวนครั้งที่เข้ำรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. เช่น กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ กำรรับบริกำรข้อมูลต่ำงๆ เป็นต้น   
   (ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงปัจจุบัน) 
  1) 1-2 ครั้ง    2) 3-4 ครั้ง   3) 5 ครั้ง ขึ้นไป 
4. ประเด็นที่เข้ำรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 1) กำรจัดงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ (กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ)   2) กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 3) กำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์      4) กำรแจ้งปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสรมิ Micro และ SME  
ทีป่ระสำนงำนกับ สสว. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 

ส ำหรับนักวิจัย 

รหัสโครงกำร..................... ชุดที่.........................   
วันที่ส ำรวจ...................... วิธีส ำรวจ....................   
ผู้รับผิดชอบ…...................................................... 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

5. สถำนท่ี/ช่องทำงกำรรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
  1) ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
  2) ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร (OSS) โปรดระบ ุ 

 A) ศูนย์ OSS กรุงเทพฯ     B) ศูนย์ OSS ภูมิภำค (จังหวัดต่ำงๆ) 
 3) ช่องทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น 
 4) Call Center ของ สสว. (โทร 1301)  
 5) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร/ประสำนงำน 

6. กำรเข้ำรับบริกำร/ประสำนงำน   
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน 

กำรเข้ำรับบริกำรโครงกำร/กิจกรรม   
เช่น กำรเข้ำรับกำรอบรม กำรขอค ำปรึกษำ และส่งเสริม/พัฒนำ เป็นต้น     

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่มีควำม
คิดเห็น 

1) ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
 1.1) เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี       
 1.2) เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้นและเอำใจใส่       
 1.3) เจ้ำหน้ำท่ีมคีวำมรู้ในกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมได้ถูกต้อง

ชัดเจน 
      

 1.4) เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำ อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม       
 1.5) เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรประสำนงำนและแจ้งกลับผู้ติดต่อโดยไม่ต้องร้องขอ       
2) ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
 2.1) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรมคีวำมชัดเจนและเหมำะสม       
 2.2) กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรใหบ้ริกำรมคีวำมสะดวกรวดเร็ว และเป็นไป

ตำมเวลำทีก่ ำหนด 
      

 2.3) กำรให้บริกำรมีช่องทำงกำรตดิต่อสื่อสำรที่หลำกหลำย       
3) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที ่
 3.1) สถำนท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำร สะดวกแก่กำรเดินทำง       
 3.2) เครื่องมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนเทศมีเพียงพอส ำหรับผูร้ับบรกิำร 

เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ เป็นต้น 
      

4) ด้ำนข้อมูลที่ได้รับ  
 4.1) กำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นไปโดยง่ำย       
 4.2) ข้อมูลที่ได้รับตรงกับควำมต้องกำร       
 4.3) ข้อมูลมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  

และน ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกกำรเขำ้รับบริกำร/ประสำนงำน 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

8. ช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมลู   

ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  ในช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมูลที่ท่ำนเคยใช้ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมพึง
พอใจของท่ำน 

ช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมูล  
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด 

(5) 
มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1) ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน ์
  1.1) Facebook (Osmep สสว.)      

  1.2) Youtube (Osmep Channel)      

  1.3) Twitter (@Osmep)      

  1.4) Application SME CONNEXT      

2) ผ่ำนเว็บไซต์ 
  2.1) บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ สสว. (www.sme.go.th) หรืออีเมล       

  2.2) องค์ควำมรู้ธุรกิจ (www.smeknowledgecenter.com)      

  2.3) บริกำรของอำเซียน (www.aseansme.org)      

  2.4) บริกำรข้อมูลผ่ำน SME ONE (www.smeone.info)      

3) ผ่ำนสื่อต่ำงๆ และกำรลงพื้นที่ให้บริกำร (Mobile Service) 
  3.1) บทควำมในสื่อสิ่งพิมพ์       

  3.2) ข่ำวและสำรคดีสั้นทำงโทรทัศน์      

  3.3) ข่ำวทำงวิทย ุ      

  3.4) บูธให้บริกำรและประชำสัมพันธ์ในงำนต่ำงๆ       

4) ผ่ำนเอกสำรและรำยงำนที่เผยแพร่ 
  4.1) แผนกำรส่งเสริม SME/แผนบูรณำกำรส่งเสริม SME       

  4.2) รำยงำนผลกำรส่งเสริม SME/รำยงำนกำรประเมินผล      

  4.3) รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยเดือน/รำยป ี      

  4.4) รำยงำนดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคกำรค้ำและบริกำรรำยเดือน/รำยปี       

  4.5) รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม       

9. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทำงกำรรับบริกำร/ข้อมูล 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

ส่วนที่ 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

10. ปัญหำและอุปสรรคท่ีพบเกี่ยวกับกำรรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว.  
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

11. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ สสว. (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมเร่งด่วนจำกมำกไปน้อย) 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
12. ท่ำนต้องกำรรับบริกำรจำก สสว. เพิ่มเติมในด้ำนใด (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมต้องกำรจำกมำกไปน้อย) 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง  ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรส ำรวจร้อยละของผู้ประกอบกำร SME ที่ได้รับ
บริกำร/เข้ำร่วมโครงกำรของ สสว. ในปงีบประมำณ 2561 แล้วธุรกิจดีขึ้น จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำม เพื่อวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
และเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับของ SME ในระยะยำว ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรออกแบบโครงกำรของ สสว. ต่อไปในอนำคต  ทั้งนี้ ข้อมูลจำก
แบบสอบถำมจะถูกเก็บเป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำเสนอข้อมูลจะสรุปในภำพรวมเท่ำนั้น โดยไม่มีกำรแสดงข้อมูลรำยบุคคลแต่อย่ำงใด  

แบบสอบถำม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 
   ส่วนท่ี 2  ผลกำรได้รับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำร 
   สว่นท่ี 3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้รับบริกำร 
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  และกรอกข้อมลูลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง 

1. ท่ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสรมิ SME ของ สสว. หรือไม ่
 1) เข้ำร่วม    2) ไม่ได้เข้ำร่วม  

2. จำกข้อ 1 ถ้ำท่ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม SME ของ สสว. โปรดระบุชื่อโครงกำร 
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………......................................... 
……………………………………………………………………………….............................……………………................................................................................... 

3. ข้อมูลของกิจกำร 
   3.1 อำชีพ 

 3.1.1) กลุ่มผู้ประกอบกำรชุมชน  3.1.2) กลุ่มบุคคลทั่วไป  3.1.3) กลุ่มธุรกิจเอกชน 

 1) วิสำหกิจชุมชน 
 2) OTOP/กลุ่มชุมชน 
 3) สมำชิกสหกรณ์/สหกรณ ์

 1) ข้ำรำชกำร/พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ/พนักงำนของรัฐ 
 2) อำจำรย/์นักวิชำกำร/นักวิจัย 
 3) นักเรียน/นักศึกษำ 

 1) เจ้ำของกิจกำร/หุ้นส่วน/ผูม้ีอ ำนำจของกิจกำร      
 2) พนักงำน/ลูกจ้ำงของธุรกิจเอกชน 
โปรดระบุประเภทของกิจกำร 
 A) ภำคกำรผลิต       B) ภำคกำรบริกำร 
 C) ภำคกำรคำ้         D) ภำคธุรกิจกำรเกษตร 

3.1.4)  อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................ 

 

กำรส ำรวจร้อยละของผู้ประกอบกำร SME ทีไ่ด้รับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำรจำก สสว.  
ในปีงบประมำณ 2561 แล้วธุรกิจดีขึ้น 

 

ส ำหรับนักวิจัย 

รหัสโครงกำร..................... ชุดที่.........................   
วันที่ส ำรวจ...................... วิธีส ำรวจ....................   
ผู้รับผิดชอบ…...................................................... 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

 

3.2 จ ำนวนแรงงำน (พนักงำนประจ ำรวมเจ้ำของกิจกำร)  
        1) 1-5 คน    2) 6-30 คน          3) 31-50 คน 
        4) 51-100 คน    5) 101-200 คน        6) 201 คน ขึ้นไป 
 3.3 รำยได้ของกิจกำรต่อป ี
        1) ไม่เกิน 1,800,000 บำท   2) 1,800,001-50,000,000 บำท     3) 50,000,001-100,000,000 บำท 
        4) 100,000,001-300,000,000 บำท  5) 300,000,001-500,000,000 บำท   6) 500,000,001 บำท ข้ึนไป 

4. ข้อมูลของผู้รับบริกำร 

    4.1 ข้อมูลส่วนตัว 
         ช่ือ-นำมสกุล............................................................................................................................................................................................... 
         เบอร์โทรศัพท์มือถือ/เบอรโ์ทรศัพทท์ี่ติดต่อไดส้ะดวก (1)......................................................(2)............................................................... 
         อีเมล์........................................หมำยเลขสมำชิก สสว. หรือทะเบียนนิติบคุคล หรือบัตรประชำชน ........................................................ 

    4.2 จ ำนวนครั้งที่เข้ำรับบริกำรจำก สสว. เช่น กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรเข้ำรับกำรอบรม กำรขอค ำปรึกษำ เป็นต้น   
         (ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561) 

 1) 1-2 ครั้ง   2) 3-4 ครั้ง   3) 5 ครั้ง ขึ้นไป 

    4.3 สถำนท่ี/ช่องทำงกำรรับบริกำรจำก สสว. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 1) ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  
 2) หน่วยร่วมด ำเนินงำน (เช่น สถำบันกำรศึกษำ สถำบันเฉพำะด้ำน สมำคม และสมำพันธ์ เป็นต้น) 
 3) ศูนย์ให้บริกำร SME ครบวงจร (OSS) โปรดระบ ุ 

 A) ศูนย์ OSS กรุงเทพฯ     B) ศูนย์ OSS ภูมิภำค (จังหวัดต่ำงๆ) 
 4) ช่องทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สสว., Line, Facebook และ Application SME CONNEXT เป็นต้น 
 5) Call Center ของ สสว. (โทร 1301)  
 6) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................ 

 

ส่วนที่ 2 ผลกำรได้รับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำร 

5. จำกกำรไดร้ับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำรจำก สสว. ธุรกิจของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้ำนใดบ้ำง อย่ำงไร (ถ้ำมี) 
ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  ที่ธุรกิจของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำงตำมควำมเปน็จริง 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) อย่ำงไร 

 1) ยอดขำยเพิ่มขึ้น  

 2) ก ำไรเพิ่มขึ้น  

 3) ต้นทุนกำรผลิตลดลง  

 4) ลูกค้ำเพิ่มขึ้น  

 5) กำรบริหำรจดักำรดีขึ้น  

 6) ประสิทธิภำพกำรผลติเพิ่มขึ้น  

 7) ช่องทำงกำรตลำดเพิม่ขึ้น  

 8) มูลค่ำผลติภณัฑ/์บริกำรเพิม่ขึ้น  
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) อย่ำงไร 

 9) ผลิตภณัฑ์/บริกำรมีคณุภำพ/มำตรฐำนมำกขึ้น  

 10) ผลิตภณัฑ์/บริกำร/กิจกำรเป็นท่ีรู้จักมำกขึ้น/มภีำพลักษณด์ีขึ้น  

 11) บุคลำกรมีทักษะมำกขึ้น  

 12) มีควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยธุรกิจ/คู่ค้ำมำกขึ้น  

 13) มีควำมพร้อมในกำรด ำเนนิธุรกิจมำกขึ้น  

 14) มีแนวทำง/แผนกำรด ำเนนิธุรกิจชัดเจนขึ้น  

 15) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................  

6. ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ท่ำนพึงพอใจต่อกำรไดร้ับบริกำร/เข้ำร่วมโครงกำรจำก สสว. ในภำพรวม ในระดับใด 

 1) พึงพอใจน้อยที่สุด      2) พึงพอใจน้อย      3) พึงพอใจปำนกลำง      4) พึงพอใจมำก      5) พึงพอใจมำกท่ีสุด 

7. ในปัจจุบัน ท่ำนต้องกำรได้รบัควำมช่วยเหลือ/ส่งเสริมจำก สสว. เพิ่มเติมในด้ำนใด  
ค ำชี้แจง โปรดเรยีงล ำดบัควำมตอ้งกำร 3 ล ำดับแรก โดย 1 หมำยถึง มำกท่ีสุด และ 3 หมำยถึง น้อยท่ีสุด) 

ประเด็นที่ต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือ/ส่งเสริมจำก สสว. 
.......... 1) กำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ/แผนธรุกจิ/กำรเริ่มต้นธุรกิจ 
.......... 2) กำรเงิน/กำรลงทุน หำแหล่งเงินทุน/กำรลงทุน/กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มคำ่ในกำรลงทุน 
.......... 3) กำรบัญชี/ภำษ ี บัญชี/สิทธิประโยชน์ทำงภำษ ี
.......... 4) กำรตลำด กำรตลำดในประเทศ/ต่ำงประเทศ/กำรสร้ำงตรำสินคำ้ 
.......... 5) กำรค้ำ กำรค้ำปลีก/กำรค้ำส่ง/กำรค้ำชำยแดน/กำรน ำเข้ำ-ส่งออก/ศลุกำกร/สิทธิประโยชน์ 
.......... 6) เทคโนโลย ี เทคโนโลยีสำรสนเทศ/กำรสื่อสำร/E-Commerce 
.......... 7) กำรผลิต กำรผลิต/นวัตกรรม 
.......... 8) ผลติภณัฑ ์ กำรพัฒนำผลิตภณัฑ/์บรรจุภณัฑ ์
.......... 9) กฎหมำย กฎหมำย/กฎระเบยีบ/ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
.......... 10) กำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร/แรงงำน 
.......... 11) เครือข่ำยธุรกิจ กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรจับคู่ธุรกิจ/กำรเจรจำกำรค้ำ 
.......... 12) มำตรฐำน มำตรฐำนสินค้ำ/กำรให้บริกำร 
.......... 13) อื่นๆ  (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 
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 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
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ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
8. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินโครงกำรของ สสว.  
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………......................................... 
….................................................................................................................................................................................................................................………
…………………………………………………………………….............................……………………................................................................................... 
9. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของ สสว. (โปรดเรียงล ำดับตำมควำมเร่งด่วนจำกมำกไปน้อย) 
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………......................................... 
….................................................................................................................................................................................................................................………
…………………………………………………………………….............................……………………................................................................................... 

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ** 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 
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การส ารวจความพึงพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2562   
และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 
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และการส ารวจร้อยละของ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วธุรกจิดีขึ้น 
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