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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 

ปัจจัยหลักที่มีส่วนส ำคัญในกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำจำกปัจจัยทุน แรงงำน ที่ดิน และกำรขยำยตัว
ของผลิตภำพกำรผลิตรวม (TFP) เป็นหลัก ดังนั้น ในกำรรักษำเสถียรภำพในกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจให้มี
ควำมมั่นคงยั่งยืน ที่ตั้งบนพ้ืนฐำนของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงจ ำกัด แต่ให้มีประสิทธิภำพสูงที่สุด กำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต (Productivity) ในแต่ละกิจกรรมกำรผลิต จึงเป็นประเด็นท้ำทำย
ควำมสำมำรถทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ประกอบกับปัจจุบันประเทศต่ำง ๆ มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำสูง  
หลำยประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นคู่แข่งกับไทย เช่น จีน เวียดนำม มำเลเซีย เป็นต้น ล้วนมี
ควำมต้องกำรหำส่วนแบ่งตลำดเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือส่งสินค้ำออกไปประเทศในกลุ่มซีกโลกต่ำง ๆ ซึ่งระบบ
เศรษฐกิจมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรและใช้ปัจจัยกำรผลิตให้น้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
ดังนั้น นโยบำยกำรส่งเสริมและพัฒนำของประเทศในช่วงหลัง จึงเน้นพัฒนำศักยภำพให้มีกำรเพ่ิมผลิตภำพ 
กำรผลิตในทุกภำคส่วนทั้งภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร เป็นต้น  

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ด ำเนินกำรวัดผลกำรพัฒนำ SMEs 
ตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในแต่ละปีมำโดยล ำดับ โดยเฉพำะ
กำรค ำนวณมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs มูลค่ำกำรส่งออกของ SMEs และผลิตภำพแรงงำน
ของ SMEs ในสำขำอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ โดยในกำรวัดผลกำรพัฒนำดังกล่ำว ยังมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงเครื่องมือที่มีมำตรฐำนเพ่ือใช้ในกำรประมวลผล และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถทรำบข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและสอดคล้องกับควำมเป็นจริงมำก
ที่สุด ดังนั้น ส ำนักงำนฯ จึงควรมีฐำนข้อมูล องค์ควำมรู้ และเครื่องมือที่มีระบบมำตรฐำนที่เหมำะสมในกำร
ติดตำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของ SMEs ของประเทศไทย โดยเฉพำะในตัวชี้วัดเป้ำหมำยของ
แผนกำรส่งเสริม SMEs ในแต่ละปี ได้แก่ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs มูลค่ำกำรส่งออกของ 
SMEs และผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของ SMEs รวมทั้งผลิตภำพกำรผลิต
โดยรวมของสำขำเป้ำหมำยและผลิตภำพแรงงำน SMEs พร้อมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคำดกำรณ์ภำวะ
เศรษฐกิจของ SMEs ในระดับมหภำคให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ส ำนักงำนฯ สำมำรถด ำเนินภำรกิจหลักในด้ำน
กำรจัดท ำนโยบำย และกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ SMEs ของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพ
แรงงำน (Labor Productivity) และผลิตภำพทุน (Capital Productivity) ของ SMEs 

1.2.2 เพ่ือจัดท ำแบบจ ำลองกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) ผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) และผลิตภำพทุน (Capital Productivity) 
ของ SMEs 

1.2.3 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของ สสว. ให้มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม 
(Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) และผลิตภำพทุน 
(Capital Productivity) ของ SMEs 

 
1.3 เป้ำหมำยของโครงกำร/ตัวชี้วัด  
 

เพ่ือประเมินผลแผนกำรส่งเสริม SMEs จัดท ำแผนกำรส่งเสริม SMEs และเสนอแนะมำตรกำรเพ่ิม
ผลิตภำพ SMEs ทั้งภำคกำรผลิต กำรค้ำ และบริกำร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนภำครัฐในกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึงหน่วยงำนภำคเอกชนที่มีบทบำท
ในกำรส่งเสริม SMEs เพ่ือกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs ได้ตรงตำมเป้ำหมำย 
 
1.4 วิธีกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
 

1.4.1 ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิต่ำง ๆ ด้ำนแนวคิดกำรวิเครำะห์และวิธีกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ผลิตภำพ
กำรผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุน 
ของภำพรวมทั้งประเทศในแบบต่ำง ๆ ทั้งในประเทศ อำทิ สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกระทรวงอุตสำหกรรม 
เป็นต้น และต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 2 ประเทศ 

1.4.2 ก ำหนดกรอบแนวคิดและแนวทำงกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total 
Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 

1.4.3 จัดท ำกรอบและแนวคิดแบบจ ำลอง เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ 
SMEs (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs  
ที่เหมำะสม 

1.4.4 ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยที่ใช้ในกำรส ำรวจภำคสนำมให้ครอบคลุมทั้งภำคธุรกิจกำรเกษตร  
กำรผลิต กำรค้ำ และกำรบริกำร 

1.4.5 ส ำรวจกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมไม่น้อยกว่ำ 800 ตัวอย่ำง พร้อมกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลแบบสอบถำม 

1.4.6 จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำและแสดงผลกำรวัดผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total 
Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 
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1.4.7 จัดท ำแบบจ ำลองพร้อมคู่มือ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลกำรวิเครำะห์ TFP ผลิต
ภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 

1.4.8 จัดกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรได้มำซึ่งแบบจ ำลอง และแนวทำงกำรวิ เครำะห์ 
ตลอดจนกำรวัดผลและกำรวิเครำะห์กำรวัดผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total 
Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs ให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
สสว. 

1.4.9 จัดท ำวีดีทัศน์ของกำรฝึกอบรมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งแบบจ ำลอง และแนวทำง 
กำรวิเครำะห์ ตลอดจนกำรวัดผลและกำรวิเครำะห์กำรวัดผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ 
SMEs (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 
ในทุกครั้งและตลอดเวลำกำรอบรม 

1.4.10  จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ โดยมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 
คน และไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยงำน 

 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 เป้ำหมำยผลผลิต 
1) มีรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) 

ผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) และผลิตภำพทุน (Capital Productivity) ของ 
SMEs จ ำนวน 1 รำยงำน 

2) มีแบบจ ำลองกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) ผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity)  และผลิตภำพทุน (Capital Productivity) 
ของ SMEs  

3) คู่มือวิธีกำรใช้แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม  (Total Factor 
Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) และผลิตภำพทุน (Capital 
Productivity) ของ SMEs จ ำนวน 1 คู่มือ 

1.5.2 เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ SMEs ไปใช้ใน 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ SME รวมถึงน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรส่งเสริม SME 
 
1.6 คณะท ำงำน 
 

คณะท ำงำนที่จะร่วมกันปฏิบัติงำนในขอบเขตกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องบูรณำกำรผลกำรวิเครำะห์
ร่วมกัน เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรนี้มีควำมสมบูรณ์และสอดคล้องกัน เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล
ตรงตำมเป้ำหมำยของโครงกำร ประกอบด้วยคณะท ำงำน 5 คณะ ดังแผนภำพด้ำนล่ำง 
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ที่ปรึกษำโครงกำร 
ดร. ธนพร เศรษฐอุดม 

ดร. อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์  
 

I.งำนด้ำนกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ
ด้ำนแนวคิดกำรวิเครำะห์และวิธี 
กำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ผลิตภำพ
กำรผลิตโดยรวม (Total Factor 
Productivity: TFP) ผลติภำพ
แรงงำน และผลิตภำพทุนของ
ภำพรวมทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
 นำงสำวผำณิต ชยัรุ่งโรจน์ปัญญำ 
 นำยอนุชิต ขัติรัตน ์
 

III.งำนด้ำนกำรจัดท ำแบบจ ำลอง คู่มือ 
และจัดฝึกอบรม เพื่อวิเครำะห์ผลิต
ภำพกำรผลิตโดยรวมของ SMEs 
(Total Factor Productivity: TFP) 
ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุน
ของ SMEs  
 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
 นำยธันยกร บุนนำค 
 นำงสำวผำณิต ชยัรุ่งโรจน์ปัญญำ 

 

ฝ่ำยอ ำนวยกำรโครงกำร 
 

หัวหน้าโครงการ 
นำยธันยกร บุนนำค 

 
คณะท างานวิจัย 

นำงสำวผำณิต ชัยรุ่งโรจน์ปัญญำ 
นำยปิยะชนันท์ เมตติยวงส์ 

นำยอนุชิต ขัติรัตน์ 
 

เจ้าหน้าที่โครงการ 
(เลขานุการโครงการ) 

นำยอนุชิต ขัติรัตน์ 
 

II.งำนด้ำนกำรก ำหนดกรอบแนวคิด
และแนวทำงกำรวิเครำะห์จัดท ำ
แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์ผลิตภำพ
กำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total 
Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพ
แรงงำน และผลิตภำพทุนของ 
SMEs 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
 นำยธันยกร บุนนำค 
 นำยอนุชิต ขัติรัตน ์

IV.งำนด้ำนกำรส ำรวจจดัเก็บข้อมูล
ภำคสนำม วิเครำะหแ์ละประมวลผล
แบบสอบถำม และกำรจดัท ำรำยงำน
กำรศึกษำและแสดงผลกำรวดั TFP 
ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุน
ของ SMEs 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
 นำยปยิะชนันท์ เมตติยวงส์ 
 นำงสำวผำณิต ชยัรุ่งโรจน์ปัญญำ 

V.งำนด้ำนกำรจัดท ำวดีิทัศน์ 
กำรอบรมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
แบบจ ำลองกำรวิเครำะห์ TFP ของ 
SMEs ผลิตภำพแรงงำน และผลิต
ภำพทุนของ SMEs และจัดสัมมนำ
เผยแพร่กำรศึกษำให้หน่วยงำนตำ่ง ๆ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
 นำยธันยกร บุนนำค 
 นำยปยิะชนันท์ เมตติยวงส์ 
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1.7 แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
 

ในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตของ SMEs มูลนิธิ สวค.  
ได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนรำยสัปดำห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 16 กันยำยน 2562 เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินงำนได้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยของโครงกำร โดยมีรำยละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 1.1 : แผนงำนและกิจกรรมในช่วงเดือนต่ำง ๆ 

แผนงำน/กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลำด ำเนินงำน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 16 ก.ย. 2562 
1. ก ำหนดกรอบและแนวทำงกำรวิเครำะหผ์ลิตภำพ 

กำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor 
Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุน
ของ SMEs ที่เหมำะสม 

           

2. ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิต่ำง ๆ ด้ำนแนวคิดและ 
วิธีกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม
ของ SMEs (Total Factor Productivity: TFP)  
ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs ในแบบ
ต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 2 
ประเทศ 

           

3. จัดท ำแผนกำรส ำรวจ กรอบตวัอย่ำง และด ำเนินกำร 
ที่จะใช้ในกำรส ำรวจเบื้องต้น 

           

4. ท ำกำรส ำรวจเก็บขอ้มูลภำคสนำมของผลิตภำพกำรผลิต
โดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity: TFP) 
ไม่น้อยกวำ่ 800 ตัวอย่ำง 

           

5. จัดท ำแผนกำรอบรมกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิต
โดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity: TFP) 
ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 

           

6. จัดท ำกรอบและแนวคิดแบบจ ำลองเบื้องต้น เพื่อใช้ใน
กำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ SMEs 
(Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน 
และผลิตภำพทุนของ SMEs ที่เหมำะสม 

           

7. จัดท ำผลสรุปเบื้องต้น ที่ได้จำกกำรส ำรวจข้อมูลปฐมภูมิ            
8. ประมวลผลเบื้องต้นของกำรจัดท ำแบบจ ำลองพร้อมคู่มือ 

เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ 
SMEs (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพ
แรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 

           

9. ร่ำงกำรจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ ผลิตภำพกำรผลิต
โดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity: TFP) 

           

10. จัดท ำแบบจ ำลองพร้อมคู่มือในกำรวิเครำะห์ผลิตภำพ
กำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor 
Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุน
ของ SMEs 

           

11. รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ 
SMEs (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพ
แรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 

           

12. สรุปผลกำรส ำรวจพรอ้มส่งมอบไฟล์สแกนแบบสอบถำม
กำรจัดเก็บขอ้มูลภำคสนำม 
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แผนงำน/กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลำด ำเนินงำน (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 16 ก.ย. 2562 
13. จัดอบรมให้กับเจำ้หน้ำที ่สสว. เพื่อให้เข้ำใจแบบจ ำลอง

ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลิตภำพกำรผลิตโดยรวมของ 
SMEs (Total Factor Productivity: TFP) ผลิตภำพ
แรงงำน และผลิตภำพทุนของ SMEs 

           

14. จัดท ำวีดีทัศน์ของกำรฝึกอบรมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ 
กำรได้มำซ่ึงแบบจ ำลองที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลิตภำพ
กำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor 
Productivity: TFP) ผลิตภำพแรงงำน และผลิตภำพทุน
ของ SMEs จ ำนวน 1 ชุด 

           

15. จัดสัมมนำเพื่อเผยแพร่ผลกำรศึกษำ ผลติภำพกำรผลิต
โดยรวมของ SMEs (Total Factor Productivity: TFP) 

           

16. ผลกำรจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ ผลิตภำพ 
กำรผลิตโดยรวมของ SMEs (Total Factor 
Productivity: TFP) 

           

17. งวดที่ 1 ส่งมอบรำยงำนเบื้องต้น (Inception Report) 
จ ำนวน 10 เล่ม ภำยใน 45 วัน 

           

18. งวดที่ 2 ส่งมอบรำยงำนขั้นกลำง (Progress Report) 
จ ำนวน 10 เล่ม ภำยใน 80 วัน 

           

19. งวดที่ 3 ส่งมอบร่ำงรำยงำนขั้นสุดท้ำย (Draft Final 
Report) จ ำนวน 10 เล่ม ภำยใน 140 วัน 

           

20. งวดที่ 4 ส่งมอบรำยงำนขั้นสุดท้ำย (Final Report) 
ภำยในวันที่ 16 กันยำยน 2562 (จ ำนวน 30 เล่ม  
CD จ ำนวน 30 แผ่น และวิดิทัศน์ของกำรฝึกอบรม 
จ ำนวน 1 ชุด) 

           

 


