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บทสรุปผูຌบริหาร 
 

การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 ทำการสำรวจกับ
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. จำนวน 1,849 ราย ประกอบดຌวย ผูຌประกอบการ MSME จำนวน แ,5แๆ ราย 
หนวยงานพันธมิตร จำนวน แๆไ ราย หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง จำนวน ไ่ ราย คณะกรรมการฯ  
คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 16 ราย หนวยตรวจประมิน จำนวน 5 ราย ละมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละ
ประชาชน จำนวน 100 ราย ดยสรุปผลการสำรวจเดຌ ดังนีๅ 

1. ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ภาพรวม  มีความพึงพอ฿จอยู
฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.42 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ไใ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง
ลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.39 ดยมีผลการสำรวจความพึงพอ฿จละความคาดหวังตามมิติตางโ ทีไ
ทำการสำรวจ ดังนีๅ 

1.1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ สวน฿หญมีความ 

พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.44 

คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.88 รองลงมาคือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย ไ.ใ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่็.ๆโ ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ คาฉลีไย 4.36 คะนน คิดป็นรຌอยละ 87.13 ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความ
สะดวก คาฉลีไย ไ.33 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.5ใ ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล คาฉลีไย ไ.ใ2 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่6.42 ละดຌานผลการดำนินงานของ สสว. มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.89 

คะนน คิดป็นรຌอยละ 77.86 มืไอปรียบทียบกับความคาดหวัง พบวา สวน฿หญมีความพึงพอ฿จสูงกวาความ
คาดหวังลຌว ยกวຌน ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. ทีไประมินดยกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
ละหนวยตรวจประมิน ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวาคาดหวังคอนขຌางมาก มืไอพิจารณารายประดในทีไทำการสำรวจ 
พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังทุกรืไอง ดยฉพาะการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ทีไมีความพึงพอ
฿จความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังมากทีไสุด 

1.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังจำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวา มีความ 

พึงพอ฿จตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทีไระดับความชืไอมัไน ้5ั ดยมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด 
ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ฿น โ กลุม คือ หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย ไ.5เ คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ ละผูຌประกอบการ MSME คาฉลีไย ไ.ไ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่้.5ไ สวนผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุมอืไนโ มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง เดຌก 
หนวยงานพันธมิตร คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆ่ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 
คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆเ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คาฉลีไย ใ.่่ คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ็็.5เ ละหนวยตรวจประมิน มีความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คาฉลีไย ใ.่เ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
็ๆ.เเ ดยสรุปผลการสำรวจของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตละกลุมเดຌ ดังนีๅ 
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ิ1) กลุมผู ຌประกอบการ MSME ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ พบวา สวน฿หญมีความ 

พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกดຌานลຌว ยกวຌน ผลการสำรวจทีไจำนกราย
ครงการ ดังนีๅ 

ู จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จ 

สูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ9 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.็่ รองลงมาคือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย ไ.ไใ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.5ๆ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ใ6 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.แไ  

ู จำนกตามประภทธุรกิจ ภาคการผลิต มีความพึงพอ฿จสูงที ไสุด คาฉลีไย ไ.ไ้  
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.้เ รองลงมาคือ ภาคการคຌา คาฉลีไย ไ.ไๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.โ5 ละภาค
บริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ใไ  

ู จำนกตามนวทางการสงสริม กลุม Early Stage มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.66 คะนน คิดป็นรຌอยละ 93.16 รองลงมาคือ กลุม Eco-system คาฉลีไย ไ.61 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
92.12 กลุม Micro คาฉลีไย ไ.51 คะนน คิดป็นรຌอยละ 90.24 ละกลุม Small มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด 
คาฉลีไย ไ.39 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่7.77  

ู จำนกรายครงการ สวน฿หญมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ครงการ
ประกวด SME National Awards ละครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME 

SCALE UP) ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม มีความ
พึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ้ใ.แๆ สวนครงการพัฒนาศักยภาพละชองทาง
การตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ 

่ไ.้โ 

ิ2) กลุมหนวยงานพันธมิตร สวน฿หญมีความพึงพอ฿จอยู ฿นระดับมาก ดยดຌานการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.โแ  คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.แ็ สวนดຌานการ
นำเป฿ชຌประยชน ์มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆแ 

ิ3) กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน 
ตสวน฿หญยังมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
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ค 

คาฉลีไย 4.57 คะนน คิดป็นรຌอยละ 91.49 สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จ 

ตไำทีไสุด คาฉลีไย 4.26 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.23 

ิ4) กลุ มคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ  มีความพึงพอ฿จอยู ฿นระดับมาก ละ 

พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.19  
คะนน คิดป็นรຌอยละ 83.75 สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.84 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 76.88 

ิ5) กลุมหนวยตรวจประมิน มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละสวน฿หญพึงพอ฿จ 

ตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไเ  คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ่่.เเ สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.่เ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ็ๆ.เเ 

ิ6) กลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก 

ทุกดຌาน ละสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จ 

สูงทีไสุด คาฉลีไย 4.10 คะนน คิดป็นรຌอยละ 81.94 สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความ 

พึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.93 คะนน คิดป็นรຌอยละ 78.50 

 

2. ผลการสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. เดຌทำการสำรวจ฿น 2 มิติ เดຌก  
2.1 การ฿ชຌบริการซๅำ ฿นภาพรวมมีกลุมผูຌสนับสนุน ิPromoters) คิดป็นรຌอยละ ๆ5.่ๆ ซึไง 

สูงกวากลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา ิPassives) คิดป็นรຌอยละ ใเ.่เ ละกลุมทีไเมป็นผูຌสนับสนุน ละ
อาจพูดถึง฿นทางทีไเมดี ิDetractors) คิดป็นรຌอยละ ใ.ใไ คอนขຌางมาก ดังนัๅน ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net 

Promoters Score (NPS) ที ไคำนวณจากสวนตางของสัดสวนของกลุ ม Promoters ละ Detractors มีคา
คอนขຌางสูง ทากับ ๆโ.5ใ  

2.2 การนะนำบอกตอ ฿นภาพรวมมีกลุมผูຌสนับสนุน ิPromoters) คิดป็นรຌอยละ ๆๆ.เไ 
กลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา ิPassives) คิดป็นรຌอยละ โ้.ๆ้ ละกลุมทีไเมป็นผูຌสนับสนุน ละอาจ 

พูดถงึ฿นทางเมดี ิDetractors) คิดป็นรຌอยละ ไ.โ็ ดยระดับความภักดีมีคาทากับ ๆแ.็ๆ  
ซึไงจะหในเดຌวาภาพรวมระดับความภักดีของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีตอ สสว. อยู฿นระดับ

คอนขຌางสูง ดยฉพาะกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละผูຌประกอบการ MSME ทีไมีระดับความภักดี 
สูงกวากลุมอืไนโ ชนดียวกับผลการสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการ฿หຌบริการของ สสว. สวนกลุมหนวยงาน
พันธมิตร คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน มีระดับความภักดีตไำกวาผูຌมีสวนเดຌ  
สวนสียกลุ มอื ไน ซึ ไงจากการวิคราะห์พิ ไมติมสำหรับกลุ มหนวยงานพันธมิตร พบวา มีสัดสวนของกลุม 
Promoters มากกวากลุม Passives ลใกนຌอย มื ไอปรียบทียบกับผลการสำรวจความพึงพอ฿จ หนวยงาน
พันธมิตรมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละจากการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวม 
เมพบวามีรืไองทีไตຌองปรับปรุงกຌเขรงดวน ดังนัๅน จากผลการสำรวจทัๅงสองสวนจึงสรุปเดຌวากลุมหนวยงาน
พันธมิตร เมเดຌมีทัศนคติ฿นทางลบหรือเมพึงพอ฿จ ตอาจจะยังเมประทับ฿จ฿นระดับทีไจะยอมรับละมีความ
ภักดีกับบริการของ สสว. ทำ฿หຌระดับความภักดีตไำกวากลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีความสัมพั นธ์฿กลຌชิดกลุมอืไน 
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สำหรับกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน มีสัดสวนของกลุม Promoters นຌอย
กวากลุม Passives คอนขຌางมาก มืไอปรียบทียบกับผลการสำรวจความพึงพอ฿จ ทัๅงสองกลุมมีความพึงพอ฿จ
นຌอยทีไสุด ดยฉพาะความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานของ สสว. รืไองการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ทีไยังเม
ป็นเปตามความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงสองกลุม ดังนัๅน นวทางพิไมระดับความภักดีของทัๅงสองกลุม 
คือ การปรับปรุงกຌเขบริการทีไยังมีความพึงพอ฿จนຌอย ฿หຌอยู฿นระดับทีไทากับหรือสูงกวาทีไผูຌมีสวน เดຌสวนสีย
คาดหวัง มืไอระดับความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจะสงผลตอระดับความภักดี฿นระยะตอเป สำหรับกลุมมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา ละประชาชน มีระดับความภักดีอยู฿นระดับปานกลางมืไอทียบกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

อืไน โ ดยมีสัดสวนของกลุม Promoters มากกวากลุม Passives ลใกนຌอย จะหในเดຌวามຌจะป็นผูຌมีสวนเดຌสวน
สียภายนอกทีไเมมีสวนกีไยวขຌองกับ สสว. ดยตรง ตมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก เมมีบริการทีไตຌองปรับปรุง
กຌเขรงดวน ละมีระดับความภักดีอยู฿นกณฑ์ทีไคอนขຌางดี ดังนัๅน จึงควรรักษาระดับการ฿หຌบริการทีไดีนีๅเวຌ 
นืไองจากกลุมดังกลาวสวน฿หญป็นผูຌนำความคิดทีไอาจจจะชวยป็นกระบอกสียง฿หຌกับ สสว. ฿นทางอຌอม ดຌวย
การพูดถึง หรือนะนำบริการ สสว. ฿หຌกับภาคสวนอืไน โ ตอเป 

 

3. ผลการสำรวจความผูกพันทีไมีตอ สสว. ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไ
ของ สสว. ดย฿นการวัดระดับความผูกพัน฿นการศึกษานีๅ มาจากคาความผูกพันดยสมบูรณ์ ิั Completely 

Engagement) พบวา ระดับความผูกพัน฿นภาพรวม คิดป็นรຌอยละ ไโ.ๆ็ ซึไงหากระดับความผูกพันมีคามาก 
สดง฿หຌหในถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีความหในดຌวยตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ฿นมิติตาง โ มาก ละนำเปสูการ
กลับมา฿ชຌบริการ ละนึกถึง สสว. มืไอตຌองการความชวยหลือ฿นบทบาทหนຌาทีไทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียรับรูຌ  
เดຌก การป็นหนวยงานทีไสามารถกຌเขปัญหา฿หຌกับผูຌมารับบริการเดຌ ป็นหนวยงานทีไสามารถชืไอมัไนละชืไอถือ
เดຌ ละป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ  

 

4. ผลการสำรวจปัญหาละอุปสรรค ละขຌอสนอนะทีไตຌองการ฿หຌปรับปรุงการ฿หຌบริการ ดຌาน
ชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ ป็นบริการทีไผูຌมีสวนเดຌสวนสียพบปัญหา฿นการรับบริการจาก สสว. 
คอนขຌางมาก฿นทุกกลุ ม นอกจากนี ๅ กลุ มผู ຌประกอบการมีความตຌองการ฿หຌมีการจัดกิจกรรมหรือนื ๅอหา  

ที ไชวยสงสริมดຌานการตลาด พื ไอ฿หຌสามารถปรับตัวเดຌกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที ไมุมมองของกลุม 

คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน มีความพึงพอ฿จตอบทบาทของ สสว. ฿นการป็น
องค์กรทีไมีการบริหารบบมืออาชีพ ตไำกวาทีไคาดหวังเวຌ นืไองจากติดขัดรืไองกฎระบียบ ขาดความยืดหยุน  
ทำ฿หຌเมสามารถตอบสนองตอรืไองตาง โ เดຌทันที ซึไงปัญหาดังกลาวเดຌนำมาสูการสรุปป็นขຌอสนอนะพืไอการ
พัฒนาปรับปรุงการ฿หຌบริการเดຌ ดังนีๅ 

1ี ดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก 
ู ชองทางการติดตอสื ไอสารประชาสัมพันธ์  ควรมีการรวบรวมขຌอมูลขาวสารระหวาง

หนวยงานพันธมิตร หนวยรวม ละ สสว. รวมถึงชองทางการติดตอสืไอสารทีไป็นระบบ พรຌอมพัฒนาชองทางการ
ติดตอกลางทีไป็นชองทางหลัก฿นการติดตอสืไอสารกับผูຌประกอบการ ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร ดย
การพิ ไมชองทางการติดตอของ สสว. ทั ๅงการพิ ไมคู สาย ละจຌาหนຌาที ไรับสาย ละการพิ ไมชองทางการ
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ติดตอสืไอสาร ชน ชองทางออนเลน์ผานฟซบุຍก เลน์ ทีไผูຌรับบริการสามารถติดตอกับจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌ
ดยตรง  

ู ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากขึๅน สืไอสารผานชองทางทีไสมาชิกสามารถ
ขຌาถึงเดຌ฿นวงกวຌาง ชน ทรทัศน์ วใบเซต์ ละมีระยะวลา฿นการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารลวงหนຌา฿หຌนาน
ขึๅน  

ู กลุมปງาหมายทีไขຌารวมกิจกรรม ควรอยู฿นประภทธุรกิจดียวกัน พืไอ฿หຌสามารถรวม
ลกปลีไยนความคิดหในเดຌตรงประดใน ละสามารถตอบจทย์เดຌตรงกับผูຌประกอบการ 

ู จัดกิจกรรม฿หຌมีความตอนืไอง ละมีการติดตามผลจากการขຌารวมครงการ จนกระทัไง
ผูຌประกอบการจะประสบความสำรใจ หรือสามารถดำนินธุรกิจเดຌดຌวยตนอง  

ู การนำขຌอมูลความรูຌทีไเดຌรับเป฿ชຌประยชน์ จากการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความ
พึงพอ฿จภาพรวม พบวา ป็นรืไองทีไตຌองปรับปรุงกຌเขรงดวนสำหรับกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละ
ป็นรืไองทีไสามารถปรับปรุงกຌเขทีหลังเดຌสำหรับกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน ซึไง฿นระยะ
ตอเปควรมีการสำรวจความตຌองการของนืๅอหา ครงการ หลักสูตรทีไตรงกับความตຌองการละมีความหมาะสม
กับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงสองกลุม พืไอ฿หຌบริการของ สสว. สามารถสะทຌอนผลลัพธ์฿นงของการนำเป฿ชຌ
ประยชน์เดຌมากขึๅน  

2ี ดຌานการบริหารจัดการองค์กร ผลการวิคราะห์ผลการดำนินงานของ สสว. ฿นงของ
บทบาทหนຌาทีไ พบวา การบริหารองค์กรบบมืออาชีพ ป็นจุดออนทีไควรกຌเข ดังนัๅน ควรพิจารณาปรับปรุง
ระบบการทำงานภาย฿น รวมถึงครงสรຌางกฎระบียบตาง โ ฿หຌอืๅอตอการทำงาน พืไอสรຌางภาพลักษณ์องค์กร฿หຌ
ป็นองค์กรสมัย฿หม ทันตอการปลีไยนปลง 

3) การสรຌางความสัมพันธ์กับผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก จากผลการสำรวจกลุมมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา ละประชาชน มีทัศนคติทีไดีตอ สสว. ละมีนวนຌมทีไจะป็นกลุมทีไจะมา฿ชຌบริการ หรือป็น
ผูຌสนับสนุนเดຌมากขึๅน ดังนัๅน จึงควรปรับปรุงบริการ฿หຌตรงกับความตຌองการดຌวยการมีครงการทีไนຌนนวคิด 
นวัตกรรม฿หม โ ละสงขຌอมูลขาวสารดยตรงกับกลุมปງาหมายดังกลาว พืไอสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿นระยะยาว 

4) การปรับปรุงภาพลักษณ์การ฿หຌบริการของ สสว. ฿หຌป็นบริการบบชิงรุก ทีไมืไอมา฿ชຌบริการ
ลຌวสามารถกຌเขปัญหา฿หຌกับผูຌรับบริการเดຌอยางทຌจริง เมพียงตจัดกิจกรรมพืไอ฿หຌความรูຌ ขຌอมูล ขาวสาร 
ตเมเดຌลงมือปฏิบัติ ละตอบจทย์฿นการกຌเขปัญหากับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยฉพาะ฿นสถานการณ์
ปัจจุบันทีไปลีไยนปลงคอนขຌางรใว ทัๅงนีๅ ภาพลักษณ์ดังกลาวป็นปัจจัยสำคัญทีไผูຌรับบริการจะนำมาพิจารณา
ประกอบการตัดสิน฿จ รวมเปถึงการกลับมา฿ชຌบริการอีกครัๅง ละการนะนำบอกตอกับคนอืไน ซึไงจะนำเปสูการ
สรຌางความภักดีละความผูกพัน฿นอนาคต 



ภาพรวมคะแนนความพงึพอใจและความคาดหว
ั
(จากคะแนนเตม็ 5)

ความพงึพอใจ 4.42 ความคาดหวงั 4.39

ความพงึพอใจและความคาดหวงัตามดา้นการใหบ้รกิาร

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร
ดา้นสถานที่และสิ่งอqำนว

ความสะดวก

ดา้นชอ่งทางการตดิตอ่ร
ั
บรกิาร/ขอ้มลู

รอ้ยละความพงึพอใจ 87.62 รอ้ยละความพงึพอใจ 86.53 รอ้ยละความพงึพอใจ 86.42

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.38

4.31

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.33

4.27

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.32

4.31

ดา้นการนqำไปใชป้ระโยชน์
ดา้นการใหบ้รกิารขอ

เจา้หนา้ที่

ดา้นผลการดqำเนนิงานของ

สสว.

รอ้ยละความพงึพอใจ 87.13 รอ้ยละความพงึพอใจ 88.88 รอ้ยละความพงึพอใจ 77.86

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.36

4.36

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.44

4.36

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

3.89

4.39

ความพงึพอใจและความคาดหวงัตามกลุ่มผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

ผู้ประกอบการ MSME
คณะกรรมการฯ

คณะอนกุรรมการฯ

หนว่ยงานพนัธมติร

รอ้ยละความพงึพอใจ 89.54 รอ้ยละความพงึพอใจ 77.50 รอ้ยละความพงึพอใจ 82.68

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.48

4.43

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

3.88

4.31

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.13

4.18

หนว่ยตรวจประเมนิ
หนว่ยงานรว่ม

/ หนว่ยงานรบัจา้ง

มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษา

และประชาชน

รอ้ยละความพงึพอใจ 76.00 รอ้ยละความพงึพอใจ 90.00 รอ้ยละความพงึพอใจ 82.60

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

3.80

4.20

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.50

4.48

ความพงึพอใจ

ความคาดหวงั 4.42

4.13

4.20

การสqำรวจความพงึพอใจของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

ของ สสว. ประจqำปงีบประมาณ 2564

88.43

ภาพรวมรอ้ยล

ความพงึพอใจ

จ�ำนวนผู้ตอบ

1,849 ราย



ส�ำนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

การส4ำรวจความพงึพอใจของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

ของ สสว. ประจ4ำปงีบประมาณ 2564

ภาพรวมรอ้ยละความภกัดแีละความผกูพนั

ความภกัดแีละความผกูพนัตามกลุ่มผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

จะกลบัมาใชบ้รกิารกบั สสว.NPS Score 62.53

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงการของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 61.7661.76

42.67ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว.%Completely Engagement

ผู้ประกอบการ MSME

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงกา

ของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 64.97

65.04จะกลบัมาใชบ้รกิารกบั สสว.

ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว. 46.64

หนว่ยงานรว่ม/หนว่ยงานรบัจา้ง

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงกา

ของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 79.92

72.92จะกลบัมาใชบ้รกิารกบั สสว.

ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว. 41.67

หนว่ยตรวจประเมนิ

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงกา

ของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 0.00

ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว. 0.00

คณะกรรมการฯ คณะอนกุรรมการฯ

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงกา

ของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 31.25

ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว. 12.50

มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษา และ ประชาชน

54.00

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงกา

ของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 53.00

จะกลบัมาใชบ้รกิารกบั สสว.

ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว. 19.00

หนว่ยงานพนัธมติร

จะแนะน4ำกจิกรรม / โครงกา

ของ สสว. ใหก้บับคุคลอื่นๆ 39.02

41.46จะใหค้วามรว่มมอืกบั สสว.

ความผกูพนัที่มตีอ่ สสว. 25.00
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บทนำ 

1.1 หลักการละหตุผล 

สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงานของรัฐที ไจัดตั ๅงขึ ๅนตาม 
พระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. 2543 มีบทบาทละหนຌาทีไหลัก฿นการสนอนะ 
นยบายละยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศ รวมถึงการ฿หຌความอุดหนุน 
หรือชวยหลือพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงป็นหนวยงานกลาง฿นการบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละอกชน พืไอผลักดันละขับคลืไอนการสงสริม฿หຌกิดความตอนืไองละ
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน  

฿นตละป สสว. เดຌรับการจัดสรรงบประมาณ฿นการด้านินงานตามภารกิจพืๅนฐานละผนปฏิบัติการ
สงสริม SME ผลักดัน สนับสนุน สงสริมผูຌประกอบการ Micro ละ SME (MSME) ฿นการขຌารับบริการ หรือ
ขຌารับการอบรม/ขຌารวมครงการตาง โ จาก สสว. รวมทัๅงการประสานความรวมมือ หรือติดตอ ประสานงาน
กับหนวยงานทัๅงสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การอกชน ละหนวยงานอืไน ฿นการ฿หຌการ
สงสริม MSME ตลอดจนการป็นหลงบริการองค์ความรูຌ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌสน฿จทัไวเป ละดຌวย
ภารกิจของ สสว. ทีไกีไยวขຌองกับกลุมบุคคลละหนวยงานดังทีไกลาวมา ซึไงลຌวนป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. 
ดังนัๅน พืไอ฿หຌกลเกการสงสริม MSME ละการด้านินงานตาง โ ของ สสว. มีประสิทธิภาพละ สนองประยชน์
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย สสว. จึงเดຌมอบหมาย฿หຌบริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จำกัด ดำนินการส้ารวจความพึงพอ฿จ
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำป งบประมาณ 2564 พืไอน้าเปป็นนวทาง฿นการพิจารณาปรับปรุงละ
พัฒนาการด้านินงาน / การ฿หຌบริการ ฿หຌบรรลุปງาหมายอยางมีประสิทธิภาพละตอบสนองตอความตຌองการ
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียมากยิไงขึๅน  

1.2 วัตถุประสงค ์

1) พืไอส้ารวจความพึงพอ฿จ ความผูกพัน ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ภาย฿ตຌการด้านินงานตาม
ภารกิจ รวมถึงการด้านินงานครงการตาง โ ของ สสว.ประจำปงบประมาณ 2564  

2) พืไอสนอนะนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาการด้านินงานละ฿หຌบริการของ สสว. ฿หຌสอดคลຌอง
ละตอบสนองกับความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

1.3 ผลทีไตຌองการเดຌรับ 

รายงานการส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 พรຌอม
บทสรุปผูຌบริหาร จำนวน 1 รายงาน 
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1.4 ขอบขตการดำนินงาน 

1.4.1 ศึกษาผนยุทธศาสตร์ สสว. ละผนปฏิบัติการประจำป 2564 รายละอียดของงาน / ครงการ 
ปງาหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ผนการด้านินงาน หาความชื ไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนยุทธศาสตร์ 
ผนปฏิบัติการ งานละครงการ รวมถึงพืไอ฿หຌทราบหลักการละหตุผล วัตถุประสงค์ กลุมปງาหมาย ผนการ
ด้านินงานภาย฿ตຌครงการทีไจะดำนินการส้ารวจ  

1.4.2 ศึกษารายละอียดกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. พืไอ฿หຌทราบถึงนิยาม ระดับความสัมพันธ์ ละ
การมีสวนรวมตามบทบาทกับ สสว. ซึไงจ้านกเดຌ 7 กลุม ดังนีๅ 

ตารางทีไ แูแ กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย สสว. 
ทางตรง ทางอຌอม 

แ. ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น โ. ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ทีไมีความสัมพันธ์฿กลຌชิด 

ใ. ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

ป็นผูຌทีไกีไยวขຌองละเดຌรับ
ประยชน์หรือผลกระทบทางตรง
จากการดำนินงานละผูຌมีอิทธิพล
หรือมีความสำคัญตอความสำรใจ
ของกิจกรรมของ สสว. 

ป็นผูຌทีไกีไยวขຌองละเดຌรับ
ประยชน์หรือผลกระทบทางตรง
จากการดำนินงานละผูຌมีอิทธิพล
หรือมีความสำคัญตอความสำรใจ
ของกิจกรรมของ สสว. 

ป็นผูຌทีไเมมีสวนกีไยวขຌอง
ดยตรง ชน หนวยงานทีไทำ
หนຌาทีไตรวจสอบติดตามละ
ประมินผลองค์กร 

1.1 คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม / 
คณะกรรมการบริหาร สสว. / 
คณะอนุกรรมการติดตามละ
ประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ 
สสว. ฯลฯ  

1.2 ผูຌบริหาร / พนักงาน สสว. 

โ.แ หนวยงานพันธมิตรภาครัฐละ
อกชนทัๅง฿นละตางประทศ 

โ.โ ผูຌประกอบการ MSME 

2.3 หนวยงานรวม / หนวยงาน
รับจຌาง 

ใ.แ กรมบัญชีกลาง / ก.พ.ร. / 
ป.ป.ช. / ส.ต.ง. /  
สำนักนายกรัฐมนตรี 
ใ.โ มหาวิทยาลัย /
สถาบันการศึกษา / ประชาชน 

1.4.3 กำหนดกรอบนวคิด ทฤษฎีที ไกี ไยวขຌอง วิธีการด้านินงาน ละวางผนการด้านินงาน฿หຌ
สอดคลຌองกับระยะวลา฿นการดำนินกิจกรรมของครงการตาง โ พืไอ฿หຌสามารถดำนินการส้ารวจละกใบ
ขຌอมูลเดຌอยาง ครบถຌวน ละป็นเปตามก้าหนดวลา  

1.4.4 กำหนดวิธีการคัดลือกกลุมปງาหมาย วิธีการสุมตัวอยาง ละจำนวนกลุมตัวอยาง อยางนຌอย 
1,800 ราย จากงาน / ครงการทีไดำนินการ฿นปงบประมาณ 2564 จากการกใบขຌอมูลจากหนวยงานบริหาร
ครงการ ละหนวยงานภาย฿น สสว. ทีไกีไยวขຌองกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นตละกลุม ดยวิธีการนัๅนตຌองป็นเป
ตามหลักการทางสถิติ พรຌอมทัๅงกำหนดวิธีการส้ารวจทีไหมาะสม฿นตละกลุม ละบงกลุมปງาหมายของการ
ส้ารวจ ตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 6 กลุม ิยกวຌนกลุมผูຌบริหาร / พนักงาน สสว.ี จำนวนประชากรปງาหมาย
ดยประมาณ 20,600 ราย ดังนีๅ  
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(1) ผูຌประกอบการ หมายถึง ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารับบริการจาก สสว. / ขຌารวมครงการ
ของ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 จำนวนประชากรดยประมาณ 20,000 ราย  

(2) หนวยงานพันธมิตร หมายถึง หนวยงานทีไกี ไยวขຌองกับการสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวน 
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การอกชน รวมถึงหนวยงานอืไนทีไประสานงานกับ สสว.  ประจำป
งบประมาณ 2564 จำนวนประชากรดยประมาณ 300 ราย  

(3) หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง หมายถึง หนวยงานทีไรวมด้านินงาน / ครงการกับ สสว. 
฿นปงบประมาณ 2564 ภาย฿ตຌสัญญาจຌาง สัญญารวมดำนินการ บันทึกขຌอตกลงความรวมมือ จำนวนประชากร
ดยประมาณ 100 ราย  

(4) คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม คณะกรรมการบริหาร สสว. ละ
คณะอนุกรรมการติดตามละประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ สสว. / กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. ป.ป.ช. สตง. 
ละสำนักนายกรัฐมนตรี / มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน จำนวนประชากร ดยประมาณ 200 ราย 

1.4.5 รวบรวมบบสอบถามจากหนวยงานบริหารครงการละหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง น้ามาออก
บบสอบถามกลาง ิSingle Form) สำหรับป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูลผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นตละกลุม ละ
จัดประชุมยอยรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียตละกลุม พืไอรับฟังความคิดหใน ขຌอสนอนะ
฿นการปรับปรุงบบสอบถาม ดยบบสอบถามตຌองประกอบดຌวยค้าถามชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ละ
ครอบคลุมประดในดังตอเปนีๅ  

- ความพึงพอ฿จ฿นดຌานตาง โ ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียตละกลุม ชน ดຌานการ฿หຌบริการของ
จຌาหนຌาทีไ ดຌานกระบวนการหรือขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวก ละดຌานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับ
การเดຌรับประยชน์จากการขຌารับบริการ/ขຌารวมครงการ ป็นตຌน ดยกำหนดกณฑ์การ฿หຌคะนนตาม Likert 

Scale (ระดับคะนน 1 ถึง 5)  

- ความผูกพันละความภักดีทีไมีตอ สสว. 
ละออกบบค้าถามปลายปຂด พืไอรับทราบขຌอมูลตาง โ อาทิ ปัญหา ความคิดหใน ขຌอสนอนะ 

ความตຌองการ ป็นตຌน  
ทัๅงนีๅ บบสอบถามทีไ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการส้ารวจตຌองมีขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถาม อาทิ ชืไอ 

นามสกุล หมายลขทรศัพท์ ละ / หรือ e-mail ป็นตຌน ละบบสอบถามนัๅนจะตຌองเดຌรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษากอนน้าเปทดสอบ  

1.4.6 ดำนินการทดสอบบบสอบถาม ิPre-Test) ตามหลักการทางสถิติ กับกลุ มตัวอยางจาก 
กลุมปງาหมาย จำนวน 2 กลุม ิผูຌประกอบการละหนวยงานพันธมิตรี กลุมละ 30 ชุด ละ฿นอีก 4 กลุม 
ดำนินการทดสอบดยวิธีการทีไหมาะสม พรຌอมทัๅงสรุปผลการทดสอบบบสอบถามของกลุมตัวอยางทัๅง 6 กลุม 
ละรายละอียดขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถามทีไสามารถสุมตัวอยางเดຌ ทัๅงนีๅ บบสอบถามจะตຌองเดຌรับความ
หในชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษากอนน้าเปส้ารวจจริง  

1.4.7 ดำนินการส้ารวจจริงกับกลุมตัวอยางจากกลุมปງาหมาย (ตามขຌอ 1.4.4) ดຌวยวิธีการทีไหมาะสม 
฿หຌครบถຌวนละครอบคลุมทุกกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตามจำนวนทีไกำหนดเวຌ 
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1.4.8 ประมินหรือวิคราะห์ผลการส้ารวจดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics) ชน ความถีไ 
ิFrequency) รຌอยละ ิPercentage) คาฉลีไย ิMean) สถิติชิงอนุมาน ิInferential Statistics) การวิคราะห์
สหสัมพันธ์ ิCorrelation Analysis) ป็นตຌน รวมทัๅงวิคราะห์ขຌอมูลจากค้าถามปลายปຂด จ้านกตามประดใน 

ตาง โ ทีไสำคัญ ละน้าสนอระดับความพึงพอ฿จทัๅงความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม ละ฿นมิติตาง โ ตามความ
หมาะสมของตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ชน กลุมผูຌประกอบการละหนวยงานพันธมิตร จ้านกรายครงการ 
ละจ้านกตามนวทางการสงสริมของ สสว. ิEarly Stage, Micro, Small, Ecosystem) กลุมหนวยงานรวม 

/ หนวยงานรับจຌาง จ้านกรายครงการ หรือ฿นมิติอืไน โ ป็นตຌน ดยมีบทวิคราะห์ละวิจารณ์ผลการส้ารวจทีไ
อຌางอิงนวคิดละทฤษฎีตามหลักวิชาการละสรุปผลการส้ารวจของกลุมปງาหมาย ดังนีๅ  

(1) รຌอยละความพึงพอ฿จ รຌอยละความเมพึงพอ฿จ ระดับความผูกพันละความภักดี ของผูຌตอบ
บบสอบถามจากกลุมปງาหมายทัๅง 6 กลุม  

(2) รຌอยละความพึงพอ฿จที ไพิจารณาฉพาะผู ຌที ไตอบมากทีไสุดละมาก ิ฿หຌคะนน 5 ละ 4 
ตามลำดับี ิTop 2 box) ของผูຌตอบบบสอบถามจากกลุมปງาหมายอยางนຌอย 2 กลุม เดຌก กลุมผูຌประกอบการ 
ละกลุมหนวยงานพันธมิตร  

1.4.9 รวบรวมขຌอสนอนะ ละสรุปนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาการด้านินงานละ฿หຌบริการ
ของ สสว. ฿หຌสอดคลຌองละตอบสนองกับความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

1.4.10 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ละบทสรุปผูຌบริหารทีไครอบคลุมละสรุปนืๅองานตามขอบขตการ
ด้านินงานทัๅงหมด พรຌอม Infographic สรุปผลการส้ารวจฯ 
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ขัๅนตอนละผนการดำนินงาน 

 

2.1 ขัๅนตอนการดำนินงาน 

฿นขัๅนตอนการดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียครัๅงนีๅ มีกิจกรรมทีไกี ไยวขຌอง 6 

ขัๅนตอน ดังนีๅ 
2.1.1 การทบทวนขຌอมูลทุติยภูม ิประกอบดຌวย  

ู ศึกษาผนตาง โ ทีไกีไยวขຌอง เดຌก ผนปฏิบัติการของ สสว. ป โ5ๆเูโ5ๆ5 ผนปฏิบัติการ
ประจำป 2564 รายละอียดงาน / ครงการ พืไอ฿หຌทราบหลักการละหตุผล วัตถุประสงค์ กลุมปງาหมาย 
ผนการดำนินงาน ละกิจกรรมตาง โ  

ู ศึกษารายละอียดของกลุมผู ຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ละของหนวยงานอืไน กรอบการ
ประมินผลระบบราชการ ละกรอบการประมินรัฐวิสาหกิจ พืไอนำมาป็นนวทาง฿นการกำหนดขຌอคำถาม฿น
การสำรวจ 

 

2.1.2 การกำหนดกรอบนวคิด฿นการสำรวจ พืไอกำหนดตัวปร฿หຌมีความสอดคลຌองกับนวทางการ
วิคราะห์ผลการสำรวจ ดยตัวปรประกอบดຌวย ตัวปรตຌนทีไกิดจากความคาดหวัง฿นการ฿ชຌบริการ฿นปัจจัย
ตางโ เดຌก ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไ ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก ดຌานชองทางการ
ติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ ละดຌานการดำนินงานของ สสว. ละมืไอ฿ชຌบริการลຌว
สงผลตอความพึงพอ฿จ ความเมพึงพอ฿จ ความภักดี ละความผูกพัน ซึไงป็นตัวปรตาม฿นการสำรวจ 

 

2.1.3 การกำหนดกลุมตัวอยางละวิธีการสำรวจ ดยทำการกำหนดจำนวนตัวอยางตามวิธีการทางสถิติ 
฿หຌมีความครอบคลุมทัๅงมิติของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละงาน / ครงการทีไจะทำการสำรวจ ทัๅงนีๅ การสำรวจ
ขຌอมูลจะ฿ชຌวิธีการผสมผสานทัๅงการสำรวจบบออนเลน์ ชน Google Form, Snap Survey หรือวิธีการอืไน โ 
ตามความหมาะสม ละการสำรวจบบออฟเลน์ ชน การสัมภาษณ์บบผชิญหนຌา การทอดบบสอบถาม ละ
การสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ ป็นตຌน ดยมีรายละอียดตละวิธีการ ดังนีๅ 

 
ตารางทีไ โูแ วิธีการละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จ  

วิธีการ ครืไองมือทีไ฿ชຌ 
• สัมภาษณ์ทางทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

• กรณีการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ ที ไปรึกษาจะ฿ชຌครื ไองมือการสำรวจบน
พลตฟอร์มออนเลน์ ิCATIี ดยมีขຌอดีทีไสามารถสรຌางครืไองมือทีไรองรับการ
สัมภาษณ์ดยบันทึกผานปรกรมคอมพิวตอร์เดຌ ละสามารถตรวจสอบ
ความถูกตຌองขຌอมูลเดຌดຌวยการมีระบบบันทึกสียงทีไสามารถตรวจสอบยຌอนกลับ
เดຌ ละสามารถสรຌาง Logic Check ฿นปรกรม฿หຌสามารถตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของคำถามเดຌดยอัตนมัติ  
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วิธีการ ครืไองมือทีไ฿ชຌ 
• การสัมภาษณ์บบผชิญหนຌา  

 

 

 

• ผูຌ฿หຌขຌอมูลกรอกบบสอบถาม
ดຌวยตนอง 
 

• สัมภาษณ์ชิงลกึ ิInูdepth 

Interviewี 

• กรณีทีไมีการจัดงานกิจกรรม / ครงการ ระหวางทีไดำนินการสำรวจ จะทำการ
สัมภาษณ์บบผชิญหนຌา ดย฿ชຌการจัดทำบบสอบถามผานพลตฟอร์ม 
Snap Survey ผานอุปกรณ์ทใปลใต฿นการสัมภาษณ์ หรือพลตฟอร์มอืไนตาม
ความหมาะสม 

• กรณีทีไมีการจัดงานกิจกรรม / ครงการ ระหวางทีไดำนินการสำรวจ จะทำการ
ทอดบบสอบถาม หรือจัดทำ QR Code เวຌสำหรับผู ຌขຌารวมกิจกรรม / 
ครงการ สกนตอบบบสอบถาม 

• กรณีสัมภาษณ์ชิงลึก จะ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บบผชิญหนຌา หรือการสัมภาษณ์
ทางทรศัพท์ ิขึ ๅนอยู กับความสะดวกของผู ຌ฿หຌขຌอมูลี ซึ ไงจะ฿ชຌกรณีพืไอ
สอบถามความหในพิไมติมจากกลุมตัวอยางจำนวน 10 ราย 

หมายหต:ุ 1) วิธีการสำรวจทัๅงบบสัมภาษณ์ผชิญหนຌา สัมภาษณ์ทางทรศัพท์ ผูຌตอบกรอกขຌอมูลดຌวยตนอง ละการสัมภาษณ์
ชิงลึก ขึๅนอยูกับชวงวลาทีไจัดกิจกรรม / ครงการ ละฐานขຌอมูลรายชืไอของ สสว. 

 2) วิธีการสำรวจดังกลาวอาจปรับปลีไยนเดຌภายหลังหารือกับ สสว. หรือสถานการณ์ ณ ชวงวลาทีไดำนินการสำรวจ 

 

2.1.4 การพัฒนาครืไองมือ฿นการสำรวจ มีขัๅนตอนทีไกีไยวขຌอง 3 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 1) การจัดทำบบสอบถาม ดยจะมีการรวบรวมบบสอบถามจากหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง 

รวบรวมคำถามการสำรวจความพึงพอ฿จจากหนวยงานอื ไน ละทำการยกรางบบสอบถาม ซึไงการจัดทำ
บบสอบถามนัๅนทีไปรึกษาจะคำนึงถึงประดในสำคัญ โ ดังนีๅ 

ิแี จัดทำบบสอบถามตามกรอบครงสรຌางการประมินทีไกำหนดเวຌสอดคลຌองกับมดลทีไ฿ชຌ฿น
การประมินซึไงจะทำ฿หຌประมินผลเดຌครอบคลุมทุกประดใน 

ิโี ฿ชຌภาษาอยางรัดกุมกระชับถูกตຌองชัดจนรอบคอบพืไอ฿หຌสามารถสืไอความหมายเดຌตรงกัน 

ิใี ขຌอคำถาม฿นบบสอบถามตละขຌอตຌองสามารถวัดผลตามทีไกำหนดเดຌอยางทຌจริง พืไอ฿หຌ
ครืไองมือมีคุณภาพดຌานความทีไยงตรง 

ิไี ถามฉพาะประดในสำคัญมีประยชน์สะทຌอนถึงความป็นเปของสิไงทีไตຌองการประมิน 

ิ5ี คำนึงถึงความถูกตຌองตามหลักวิชาการ฿นการตัๅงคำถามละสามารถหาคำตอบทีไถูกตຌอง
ตามหลักวิชาการเดຌชนกัน 

ิๆี การจัดทำบบสอบถามควรคำนึงถึงความสะดวก฿นการ฿ชຌ เมยุ งยากซับซຌอน ฿ชຌวลา 

เมนาน ตรงกับกลุมปງาหมายทีไตຌองการวัดละการประมินผล ละครงสรຌางคำถามตຌองสัมพันธ์กับการ
ดำนินงานตามกิจกรรมตาง โ ของหนวยงาน 

 2) การจัดประชุมกลุมยอย พืไอรับฟังความคิดหในจากหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง ละนำความ
คิดหในหรือขຌอสนอนะมาปรับปรุงกຌเขตอเป 

3) การทดสอบบบสอบถาม พืไอ฿หຌมัไน฿จวามีความป็นปรนัย ิObjective) พืไอตรวจสอบความ
ชัดจน ขຌา฿จความหมายเดຌตรงกันทัๅงผูຌสัมภาษณ์ละผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ ละมีความชืไอมัไน ิReliability) ป็นการ
ตรวจสอบการวัดทีไสมไำสมอ นนอน คงทีไ ของครืไองมือทีไ฿ชຌวัด ดยการหาคาสัมประสิทธิ่อัลฟา  ี Cronbach's 
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Alpha ิการทดสอบความทีไยงตรง ิValidity) ดย฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาขຌอคำถาม฿นบบสอบถาม ลຌว
ประมินคาดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามรายขຌอกับวัตถุประสงค์ที ไตຌองการวัด ิ Index of item 

Objective Congruence: IOC) ทัๅงนีๅ จะลือก฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับบบสอบถามตละชุด ดยขึๅนอยูกับความ
หมาะสมของขຌอมูล฿นบบสอบถาม 

 

2.1.5 การควบคุมคุณภาพ฿นการดำนินงาน 

ทีไปรึกษามีศักยภาพ฿นการดำนินการจัดกใบขຌอมูลขนาด฿หญ ตรวจสอบความถูกตຌองขຌอมูล 
ิQuality Control) ลงรหัส ิEditing) ประมวลผลขຌอมูลดຌวยคอมพิวตอร์ ิData processing) ละนักวิคราะห์ู
นักสถิติ ิAnalysts-Statisticians) เดຌอยางครบวงจร มีทรัพยากรบุคคลทีไป็นพนักงานประจำ ละพนักงาน
ชัไวคราว ิPart-Timers) ตัๅงตระดับจຌาหนຌาทีไอาวุส ผูຌจัดการงานภาคสนาม ผูຌจัดการประมวลผล จนถึงผูຌจัดการ
ครงการฯ ป็นผูຌดูลละรับผิดชอบ฿นตละสวนงาน ดยมีกระบวนการดำนินการตละสวนงาน ดังนีๅ 

- การอบรมทีมงาน จຌาหนຌาทีไทุกสวนงานตຌองขຌาอบรมกอนริไมดำนินงาน พืไอทำความขຌา฿จ
วัตถุประสงค์ ครืไองมือการวิจัย กระบวนการทำงาน การปฏิบัติตัว฿นงานภาคสนาม ละการกຌปัญหาบืๅองตຌน 

- การกใบขຌอมูลภาคสนาม มีจຌาหนຌาทีไระดับอาวุสคอยสังกตการณ์ พืไอคอยชวยหลือละกຌเข
ปัญหา พรຌอมทัๅงควบคุมการทำงาน฿หຌเดຌมาตรฐาน 

- การตรวจสอบความถูกตຌองของบบสอบถาม หลังจบการสัมภาษณ์ จຌาหนຌาทีไอาวุส จะทำการ
ตรวจคุณภาพ (Quality Control) บบสอบถามทุกชุด พืไอตรวจสอบความครบถຌวน สมบูรณ์ ละความสัมพันธ์
ของคำตอบ฿นบืๅองตຌน ถຌาหากขຌอมูลเมสมบูรณ์ หรือจำป็นตຌองกຌเขบบสอบถาม จຌาหนຌาทีไอาวุสจะป็น 

ผูຌสอบถามพิไมติมละกຌเขขຌอมูล  
- การตรวจชใคจากทีม QC จຌาหนຌาทีไ QC ทำการตรวจชใคบบสอบถามของพนักงานสัมภาษณ์

ทุกคน ละทำการสุมพืไอตรวจสอบกลับเปยังกลุมตัวอยางอีกครัๅงเมนຌอยกวารຌอยละ ใเ พืไอ฿หຌน฿จวาป็น 

การสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทีไถูกตຌอง กอนจะนำสง฿หຌมีการตรวจสอบความถูกตຌองอีกครัๅงกับทีมประมวลผล
ขຌอมูล (Data Processing) 

- การประมวลผลขຌอมูล (Data Processing) กอนจะทำการประมวลผลขຌอมูลจะมีการตรวจสอบ
ความสอดคลຌองของขຌอมูล Logic Check ตาง โ หากพบวายังเมสมหตุผลกใจะสง฿หຌกับทีมตรวจสอบคุณภาพทำ
การตรวจสอบละกຌเข฿หมอีกครัๅง 
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2.1.6 การนำสนอ ละวิคราะห์ผล 

฿นการศึกษาครั ๅงนี ๅจะทำการวิคราะห์ละประมวลผลดຌวยสถิติชิงพรรณนา ิDescriptive 

Statisticี ซึไงป็นสถิติพืๅนฐาน฿นการคำนวณละวิคราะห์ผลการวิจัย พืไออธิบายลักษณะของขຌอมูลของตัวปรทีไ
สน฿จบางตัววามีลักษณะป็นอยางเร ละ฿ชຌสถิติชิงอนุมาน ิInferential Statisticsี พืไอสรุปคาสถิติอຌางอิงเปสู
ประชากร ดยอຌางอิงตามหลักวิชาการ ดังนีๅ 

 
ตารางทีไ โูโ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล  

สถิติทีไ฿ชຌ คำอธิบาย การปลผลขຌอมูล 

การสดงผลดຌวยตาราง 
จกจงความถีไของ
ขຌอมูล  
ิFrequency Crossู
tabulation Tableี 

ป็นการนับขຌอมลูทีไกิดขึๅน ดยขຌอมูลทีไ
หมือนกันจะถกูนำมารวมกันลຌวสรุปป็น
ภาพรวมวามขีຌอมูลกลุม฿ดทีไถูกนับซๅำมากทีไสุด 

จกจงการนับความถีไ฿นตละคำถาม พืไอหา
จำนวนผูຌตอบคำถาม฿นตละประดใน ชน 

ู ความถีไ฿นการขຌารวมกิจกรรม / ครงการ
ของ สสว. 
ู ความถีไประภทธุรกิจ  
ิการผลิต การคຌา การบริการี 
ู ความถีไของขຌอสนอนะดຌานตาง โ 

คารຌอยละ 
ิPercentageี 
- สัดสวนของผูຌทีไมี
ทัศนคติทางบวก  
ิพึงพอ฿จมากี  
ิTop 2 Boxี 

- สัดสวนของผูຌทีไมี
ทัศนคติทางลบ  
ิพึงพอ฿จนຌอยี 
ิBottom 2 Boxี 

ป็นการนำคาฉลีไยมาหารดຌวยคามากทีไสุดทีไ
ป็นเปเดຌ ิ5 คะนนี ลຌวปลีไยน฿หຌอยู฿นรูป
รຌอยละ บงปน็ รຌอยละความพึงพอ฿จของ
ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด รຌอยละความ 

พึงพอ฿จทีไพิจารณาฉพาะผูຌทีไตอบมากทีไสุด
ละมาก ิ฿หຌคะนน 5 ละ 4 ตามลำดับี 
หรือสัดสวนของผูຌทีไมีทัศนคตทิางบวก ิพึง
พอ฿จมากี ิTop โ boxี ละรຌอยละความพึง
พอ฿จทีไพิจารณาฉพาะผูຌทีไตอบนຌอยทีไสุด ละ
นຌอย ิ฿หຌคะนน 1 ละ 2 ตามลำดับี หรอื
สัดสวนของผูຌทีไมีทัศนคติทางลบ ิพึงพอ฿จ
นຌอยี ิBottom โ boxี  
- รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌตอบบบสอบถาม

ทัๅงหมด คำนวณจาก 

 

 

 

 

 

 

สัดสวนของผูຌทีไพึงพอ฿จละมาก ิTop โ Box) 

สัดสวนของผูຌทีไพึงพอ฿จนຌอย ิBottom โ Box) 

ู ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ู ดຌานจຌาหนຌาทีไ 
ู ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ู ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ู ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน ์

ู ดຌานการดำนินงานของ สสว. 

คาฉลีไยความพึงพอ฿จ 

คะนนความพึงพอ฿จสูงสุด 
X 100 
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สถิติทีไ฿ชຌ คำอธิบาย การปลผลขຌอมูล 

- รຌอยละความพึงพอ฿จทีไพิจารณาฉพาะผูຌตอบ
มากทีไสุดละมาก คำนวณจาก 

 

 

- รຌอยละความพึงพอ฿จทีไพิจารณาฉพาะผูຌตอบ
นຌอยทีไสุดละนຌอย คำนวณจาก 

 

 

 

คาฉลีไย ิMeanี ป็นคากลางของขຌอมูลชุดหนึไงทีไถูก฿ชຌป็น
ตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด คำนวณจาก 

ผลรวมของคะนน฿นตละขຌอคำถาม
จำนวนผูຌตอบบบสอบถาม

 

 

ู คาฉลีไยความพึงพอ฿จละความคาดหวัง  
ู คาฉลีไยความภักดีละผูกพัน 

การวิคราะห์
สหสัมพันธ์ 
ิCorrelationี 

ป็นสถิติทีไ฿ชຌวัดระดับความสัมพันธ์ชิงสຌน
ระหวางตัวปรตอนืไอง โ ตัวปรมีคาอยู
ระหวาง ูแ ถงึ แ ดยหากมีคาป็นบวก 
หมายความวา มืไอตัวปรตัวหนึไงพิไมหรือ
ลดลงอีกตวัปรหนึไงกใจะพิไมขึๅนหรือลดลงเป
ดຌวย ตหากมีคาป็นลบ หมายความวา มืไอ
ตัวปรตัวหนึไงมีคาพิไมขึๅน อีกตัวหนึไงจะลดลง
หรือปลีไยนปลง฿นทิศทางตรงกันขຌาม 

฿ชຌสำหรับหาคาสหสัมพันธ์ระหวางความ 

พึงพอ฿จตละดຌานมืไอทียบกับความ 

พึงพอ฿จภาพรวม ยิไงคาสหสัมพันธ์มาก หรือ
ขຌา฿กลຌ แ สดงวาปัจจยัหรอืประดในการ
ประมินนัๅนมีผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม
มาก ดยมีกณฑ์การปลผล ดังนีๅ  
ู คาสหสัมพันธ์อยูระหวาง เ.้แูแ.เเ ขຌอมูลมี
ความสัมพันธ์กัน฿นระดับสูงมาก  
ู คาสหสัมพันธ์อยูระหวาง เ.็แูเ.้เ ขຌอมูลมี
ความสัมพันธ์กัน฿นระดับสูง  
ู คาสหสัมพันธ์อยูระหวาง เ.ใแูเ.็เ ขຌอมูลมี
ความสัมพันธ์กัน฿นระดับปานกลาง  
ู คาสหสัมพันธ์อยูระหวาง เ.เแูเ.ใเ ขຌอมูลมี
ความสัมพันธ์กัน฿นระดับตไำ 

การทดสอบความ
ตกตางดຌวยระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 

ป็นการทดสอบระดับความตกตางของชุด
ขຌอมูลระหวางกลุม ดຌวยวิธีการทดสอบ
นัยสำคัญทางสถิติ อาจจะ฿ชຌคา Mean, 

%Top2Box หรือ %Bottom2Box ขึๅนอยูกับ
ความหมาะสมของขຌอมูล 

ป็นการทดสอบความพึงพอ฿จของตละ
กลุมปງาหมายทีไทำการสำรวจ หรือนำมา
วิคราะห์ พืไอพจิารณาวาความพึงพอ฿จของ
กลุม฿ดตกตาง฿นทิศทางมากหรือนຌอยกวา
กลุมอืไน โ อยางมีนัยสำคัญหรือเม ชน  
หาความตกตางระหวางความพึงพอ฿จ
ภาพรวมระหวางประภทกิจการดຌานการผลิต 
การคຌา ละการบริการ ป็นตຌน 

จำนวนของผูຌตอบคะนน ไ ละ 5 

จำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด 
X 100 

จำนวนของผูຌตอบคะนน 1 ละ 2 

จำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด 
X 100 
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ดยมีกณฑ์การประมิน 5 ระดับ ิLikert Scaleี1 ของความพึงพอ฿จ ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ โูใ กณฑ์การ฿หຌคะนนของ Likert Scale  
กณฑ์การ฿หຌคะนน กณฑ์การปลผลระดับความพึงพอ฿จ 

ระดับทีไ แ นຌอยทีไสุด 1.00 – 1.80 พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 

ระดับทีไ โ นຌอย 1.81 ู 2.60 พึงพอ฿จนຌอย 

ระดับทีไ ใ ปานกลาง 2.61 ู 3.40 พึงพอ฿จปานกลาง 
ระดับทีไ ไ มาก 3.41 ู 4.20 พึงพอ฿จมาก 

ระดับทีไ 5 มากทีไสุด 4.21 – 5.00 พึงพอ฿จมากทีไสุด 

 

฿นการวิคราะห์ขຌอมูลจะทำการวิคราะห์฿หຌมีความครอบคลุมทัๅง฿นภาพรวม ครงการ ประภท
กิจการ ละอืไน โ ทีไมีความหมาะสมของขຌอมูล นอกหนือจากนัๅน จะมีการวิคราะห์พิไมติม ดังนีๅ 

- การปรียบทียบผลการสำรวจกับปทีไผานมา พืไอ฿หຌทราบนวนຌมหรือทิศทาง฿นการ฿หຌบริการ
หรือดำนินงานของ สสว. ละนำมาป็นนวทาง฿นพิจารณาปรับปรุงปลีไยนปลงบริการ฿นอกาสตอเป 

- การวิคราะห์ความพึงพอ฿จ ทียบกับความตຌองการ ความคาดหวังของผูຌรับบริการ ิGap 

Analysis) จะ฿ชຌการวิคราะห์ดຌวยทคนิค Gap Analysis พืไอ฿หຌทราบชองวางของบริการ ดยปรียบทียบระดับ
ความพอ฿จละระดับความคาดหวังทีไมีตอประดในตาง โ 

- การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ ป็นการวิคราะห์ผลกระทบ ิImpact) ทีไมีผล
ตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ดยจะ฿ชຌคาผลกระทบ ิImpact) ซึไง฿ชຌคาคะนนความคาดหวัง ละคะนน
ความพึงพอ฿จ มาบงปัจจัยทีไประมินลง฿นตาราง Matrix พืไอ฿หຌทราบถึงประดในทีไป็นจุดขใง ประดในทีไควร
รักษาระดับเวຌ ละประดในทีไป็นปัญหา รวมถึงลำดับการกຌเขดยพิจารณาผลกระทบ ิ Impact) หรือความ
คาดหวังป็นสำคัญ ดยสามารถบงกลุมบริการทีไควรปรับปรุงกຌเขกอนหลังเดຌ ดังนีๅ 

1) ประดในทีไควรปรับปรุงกຌเขป็นลำดับรก ิPriority Area for Improvement) ป็นรืไองทีไ
มีความคาดหวังสูง ตป็นรืไองทีไมีความพึงพอ฿จ฿นระดับตไำ ิตไำกวาคะนนความพึงพอ฿จภาพรวมี ดังนัๅน จึง
ควรพิจารณาพัฒนาปรับปรุงบริการทีไอยู฿น Matrix นีๅป็นอันดับรก 

2) ประดในทีไทำเดຌดี ถือป็นจุดขใง ิMaintain Strong Performance) ป็นรื ไองทีไมีความ
คาดหวังสูง ละป็นรืไองทีไมีความพึงพอ฿จ฿นระดับสูงลຌว ิสูงกวาคะนนความพึงพอ฿จภาพรวมี ดังนัๅน จึงควร
พัฒนาปรับปรุงบริการทีไอยู฿น Matrix นีๅ฿หຌดียิไงขึๅนเปอีก 

3) ประดในทีไทำเดຌดี ควรรักษาระดับเวຌ ิMonitor for Change in Importance) ป็นรืไองทีไมี
ความคาดหวังตไำ ตป็นรืไองทีไมีความพึงพอ฿จ฿นระดับสูงลຌว ิสูงกวาคะนนความพึงพอ฿จภาพรวมี ดังนัๅน จึง
ควรรักษาระดับการ฿หຌบริการทีไอยู฿น Matrix นีๅเวຌ 

 
1 ฐณัฐ วงศ์สายชืๅอ ิ2554) 
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4) ประดในที ไปรับปรุงกຌเขภายหลังเดຌ ิFocus if Resource Permit) ป็นรื ไองที ไมีความ
คาดหวังตไำ ละป็นรืไองทีไมีความพึงพอ฿จ฿นระดับตไำ ิตไำกวาคะนนความพึงพอ฿จภาพรวมี ดังนัๅน จึงควร
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงบริการทีไอยู฿น Matrix นีๅ฿นภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ 

 

 

รูปทีไ โูแ นวทางการวิคราะห์ Impact Analysis 
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2.2 ผนการดำนินงาน 

฿นการดำนินงานสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ฿นครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาเดຌกำหนดรายละอียดของงานทีไจะทำ฿นตละขัๅนตอน พรຌอมทัๅงกำหนด
ระยะวลาการปฏิบัติงานการริไมตຌนละการสิๅนสุดของตละกิจกรรม พืไอป็นนวทาง฿นการกำกับ ควบคุม ดูลการดำนินงาน฿หຌป็นเปตามระยะวลาทีไกำหนดเวຌ฿นขຌอสนอ
ครงการ ดยมีระยะวลาการดำนินงานนับจากวันลงนาม฿นสัญญาจຌางจนถึงวันทีไ ใแ สิงหาคม โ5ๆ4 

ลำดับ กิจกรรม ละระยะวลาดำนินงาน 
ดือน 

ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 ศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง กำหนดกรอบนวคิด วิธีการคัดลือกกลุมปງาหมาย จัดทำละทดสอบบบสอบถาม 

1.1 การศึกษาขຌอมูลผนยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติการ ครงการ รวมถึงกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว.               

1.2 กำหนดกรอบนวคิด ทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง วิธีการดำนินงาน ละผนการดำนินงาน               

1.3 กำหนดวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง ละจำนวนกลุมตัวอยาง               

1.4 รวบรวมบบสอบถาม จัดประชุมกลุมยอยกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พัฒนา ละทดสอบบบสอบถาม               

สงมอบรายงานขัๅนตຌน (Inception Report) ิภาย฿นวันทีไ 31 มีนาคม 2564)               

2 สำรวจขຌอมูล ประมินผล ละวิคราะห์ผลการสำรวจ               

2.1 สำรวจขຌอมูลกับกลุมตัวอยางปງาหมาย               

2.2 ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูล บันทึกผล ลงรหัสขຌอมูล ประมวลผลทางสถิติ               

2.3 ประมินผล สรุปละวิคราะห์ผลการสำรวจ ละจัดทำรายงานขัๅนกลาง (Progress Report)               

สงมอบรายงานขัๅนกลาง (Progress Report) ิภาย฿นวันทีไ 30 กรกฎาคม 2564ี                

3 จัดทำรายงานฉบบัสมบูรณ์               

3.1 จัดทำรายงานฉบบัสมบูรณ์ บทสรุปผูຌบริหาร ละ Infographic               

สงมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ิภาย฿นวันทีไ 31 สิงหาคม 2564ี               
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การพัฒนากรอบนวคิด  
ละครืไองมือ฿นการสำรวจ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

3-1 

  

การพัฒนากรอบนวคิด ละครืไองมือ฿นการสำรวจ 

 

3.1 การทบทวนขຌอมูลทุติยภูม ิ

3.1.1 ผนปฏิบัติการ ละงาน / ครงการของ สสว.  

 มีการทบทวนผนปฏิบัติการของ สสว. ป โ5ๆเูโ5ๆ5 ผนปฏิบัติการประจำป 2564 ของ สสว. 
ตลอดจนรายละอียดงาน / ครงการทีไจะทำการสำรวจ พืไอจะเดຌทราบหลักการละหตุผล ปງาประสงค์ 
ปງาหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ผนการดำนินงาน รวมถึงหาความชืไอมยงระหวางยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติการ 
รายละอียดงาน / ครงการ ของ สสว. ดังนีๅ 

 บทบาทหนຌาทีไของ สสว. มีภารกิจหลัก฿นการสนอนะนยบายละยุทธศาสตร์การสงสริม 
SME ของประทศ รวมถึงป็นหนวยงานกลาง฿นการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละอกชน พืไอ
ขับคลืไอนการสงสริม SME ฿หຌกิดความตอนืไองละสอดคลຌอง฿นทิศทางดียวกัน ดังนีๅ 

• MSME Policy จัดทำนยบายละผนการสงสริม SME พืไอ฿ชຌป็นกรอบการสงสริม SME 

ของประทศ 

• MSME Action Plan จัดทำผนปฏิบัติการสงสริม SME ระยะสัๅน ระยะกลาง ละระยะ
ยาว พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดำนินงานสงสริม SME 

• MSME Data base/ BIG DATA จัดทำฐานขຌอมูล SME ละดัชนีชี ๅวัดทางศรษฐกิจ พืไอ
ประยชน์฿นการกำหนดนยบายสงสริม SME 

• KM for MSME จัดทำ พัฒนาองค์ความรูຌละขຌอมูลสำหรับ SME พืไอประยชน์฿นการทำ
ธุรกิจ 

• Integration ประสานละบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละอกชนทัๅง฿นละ
ตางประทศ พืไอสงสริม SME อยางป็นระบบละตอนืไอง 

• Public Private Partnership: PPP ชืไอมยงครือขายทัๅงหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน 
ผูຌประกอบการ SME ผูຌประกอบการขนาด฿หญ พืไอสรຌางความขຌมขใงทางธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ ป็นผูຌชีๅนำ฿นการขับคลืไอนละพิไมศักยภาพ MSME สูความมัไงคัไงอยางยัไงยืน  
พันธกิจ บูรณาการ ละผลักดันการสงสริม MSME ของหนวยงานภาครัฐละอกชน พืไอ฿หຌ 

MSME สามารถติบตละขงขันเดຌ฿นระดับสากล 

สำหรับการทบทวนขຌอมูลบทบาทหนຌาทีไ วิสัยทัศน์ ละพันธกิจนีๅ จะนำเปสูการกำหนดขຌอคำถาม
ทีไจะ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. ตอเป 

ตามผนยุทธศาสตร์ของ สสว. ป 2560ู2565 ิฉบับทบทวนป 2564-2565) ประกอบดຌวย  
4 ยุทธศาสตร์ เดຌนำกรอบยุทธศาสตร์หลักมาจัดทำป็นผนปฏิบัติการประจำป 2564 ของ สสว. ซึ ไงมี
รายละอียดยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ ละกลยุทธ์ / ผนงาน ดังนีๅ 
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ตารางทีไ ใูแ ยุทธศาสตร์ ปງาประสงค์ ละกลยุทธ์ / ผนงาน ประจำป 2564 

ยุทธศาสตร ์ ป้าประสงค์ กลยทุธ ์/ ผนงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ: 
ยกระดับการบรูณาการ 
MSME ของประทศ 
ดຌวย BIG DATA 

ป็นทีไยอมรับ฿นฐานะของ
ผูຌชีๅนำ฿นการขับคลืไอน
ละพิไมศักยภาพ MSME 

ละมีขຌอมูลทีไนาชืไอถือ 
ถูกตຌอง ครบถຌวน ทันสมัย
ละป็นประยชน์ 

1. บรูณาการผนงบประมาณละติดตามประมินผล฿หຌ
ครอบคลุมหนวยงานสงสริม MSME ของประทศ 

2. สรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม MSME ทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

3. พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมูล฿หຌรองรับ MSME BIG DATA 

4. พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์ / ประมินผลกระทบทาง
ศรษฐกิจดຌาน MSME 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ: พัฒนา
กลเกการสงสริม฿หຌ
ขຌาถึง MSME ละ
ศรษฐกิจชุมชน  

ผูຌประกอบการขຌาถงึการ
บริการละสรຌางระบบ
นิวศทีไสนับสนุนการทำ
ธุรกจิของผูຌประกอบการ
ผูຌประกอบการละ฿ชຌงาน
เดຌจรงิ 

1. พัฒนาปจัจัยอืๅอตอการติบตของ MSME 

2. ยกระดับการ฿หຌบรกิารของศูนย์ OSS ละชืไอมยงนยบาย
ของรัฐ 

3. พัฒนาครือขายทีไปรึกษา / ครือขายการ฿หຌบริการ 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ:  
สรຌางสังคม
ผูຌประกอบการ฿หຌติบต
ละกຌาวสูสากล  

สรຌางสังคมผูຌประกอบการ
ทีไขຌมขใง 

1. สงสริมการริไมตຌนธุรกิจ ิEarly Stage / Startupี 
2. พัฒนาผูຌประกอบการรายยอย฿หຌประกอบธรุกิจอยางมือ
อาชีพ (Micro) 

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม฿หຌกຌาวสูธุรกิจสมัย฿หม (Small) 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4:  
พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมี
สมรรถนะสูง ิHigh 

Performance 

Agencyี  

พัฒนาองค์กร฿หຌมี
สมรรถนะสูงละสามารถ
สนับสนุนการดำนินงาน
ละทิศทางขององค์กร 

1. ปรับครงสรຌางองคก์ร฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทภารกิจองค์กร 
2. ยกระดับการบริหารจัดการสู Smart Office 

3. ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผล ละมีธรรมาภิบาล 
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ดยรายละอียดของครงการทีไจะสำรวจ จำนกตามยุทธศาสตร์ ละกลยุทธ์ / ผนงาน มีดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประทศดຌวย BIG DATA 

ป้าประสงค์: ป็นทีไยอมรับ฿นฐานะของผูຌชีๅนำ฿นการขับคลืไอนละพิไมศักยภาพ MSME ละมี
ขຌอมูลทีไนาชืไอถือ ถูกตຌอง ครบถຌวน ทันสมัย ละป็นประยชน์ 

กลุมป้าหมาย: หนวยงานภาครัฐ อกชนทัๅง฿นละตางประทศ 

 

ตารางทีไ ใูโ กลยุทธ ์/ ผนงาน ละชืไองาน / ครงการ ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทีไ 1 

กลยทุธ ์/ ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
1.1 บูรณาการผนงบประมาณ
ละติดตามประมินผล฿หຌ
ครอบคลุมหนวยงานสงสริม 
MSME ของประทศ 

1. งานจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

2. งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน 

3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขบัคลืไอนผนการสงสริม SME 

4. ครงการศึกษามาตรการสงสริม SME พืไอขับคลืไอนผนการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม 

5. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 

1.2 สรຌางความรวมมือ฿นการ
สงสริม MSME ทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

1. งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 

2. งานสรຌางครอืขายความรวมมือระหวางประทศ 

3. งานดำนินกจิกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียนดຌาน SME ิASEAN SME 

Agencies Working Group: ASEAN SMEWGี 
1.3 พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมูล
฿หຌรองรับ MSME BIG DATA 

1. งานจัดทำละปรับปรุงฐานขຌอมูล SME ประทศเทย 

1.4 พัฒนาครืไองมือ฿นการ
วิคราะห์  ประมินผลกระทบทาง
ศรษฐกิจดຌาน  MSME 

1. ครงการพัฒนาครืไองชีๅวัดสภาพการติบตของวิสาหกิจขนาดยอยละขนาดยอม 

2. ครงการจัดทำการศึกษาสถานภาพวิสาหกจิขนาดยอยประทศเทย 

3. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

4. งานจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

5. งานจัดทำดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกจิสำหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

6. ครงการสำรวจความตຌองการวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม ิSME Surveyี 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง MSME ละศรษฐกิจชุมชน 

ป้าประสงค์: ผูຌประกอบการขຌาถึงการบริการละสรຌางระบบนิวศทีไสนับสนุนการทำธุรกิจของ
ผูຌประกอบการละ฿ชຌงานเดຌจริง 

กลุมป้าหมาย: หนวยงานภาครัฐ อกชน฿นพืๅนทีไ ละผูຌประกอบการ MSME  

 
ตารางทีไ ใูใ กลยุทธ ์/ ผนงาน ละชืไองาน / ครงการ ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทีไ 2 

กลยทุธ ์/ ผนงาน ชืไองาน / ครงการ 
2.1 พัฒนาปัจจยัอืๅอ
ตอการติบตของ 
MSME 

1. ครงการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ SMEs 

2. ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการประกอบธุรกจิขนาดกลางละขนาดยอม 

2.2 ยกระดับการ
฿หຌบริการของศูนย์ 
OSS ละชืไอมยง
นยบายของรัฐ 

1. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME OneูStop Service Center: OSSี 
2. ครงการ SME Academy 365 

3. ครงการพัฒนา Application: SME CONNEXT พืไอผูຌประกอบการ  
4. ครงการพัฒนา SME PORTAL ละระบบกลาง฿นการ฿หຌบริการวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

5. ครงการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

2.3 พัฒนาครอืขายทีไ
ปรึกษา / ครือขาย
การ฿หຌบริการ 

1. ครงการ Train the Coach 

2. ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ ิService Providerี 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล 

ป้าประสงค์: สรຌางสังคมผูຌประกอบการทีไขຌมขใง 
กลุมป้าหมาย: ผูຌประกอบการ MSME รายประดใน ละฉพาะกลุม 

 

ตารางทีไ ใูไ กลยุทธ์ / ผนงาน ละชืไองาน / ครงการ ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทีไ 3 

กลยทุธ ์/ ผนงาน ชืไองาน / ครงการ 
3.1 สงสริมการริไมตຌนธุรกิจ 
ิEarly Stage / Startupี 

1. ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 

3.2 พัฒนาผูຌประกอบการ
รายยอย฿หຌประกอบธรุกิจ
อยางมืออาชีพ (Micro) 

 

1. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกจิอยางมืออาชีพ 

2. ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการรายยอย 

3. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนว
พระราชดำร ิ
4. ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 
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กลยทุธ ์/ ผนงาน ชืไองาน / ครงการ 
3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาด
ยอม฿หຌกຌาวสูธุรกิจสมัย฿หม 
(Small) 

1. ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 

2. ครงการประกวด SME National Awards 

3. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
4. ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอขยายธุรกิจสูสากล (SME SCALE UP) 

5. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง ิHigh Performance Agencyี 
ป้าประสงค์: พัฒนาองค์กรละบุคลากร฿หຌมีสมรรถนะสูงละสามารถสนับสนุนการดำนินงาน

ละทิศทางขององค์กร 
กลุมป้าหมาย: บุคลากร สสว. 
 

ตารางทีไ ใู5 กลยุทธ์ / ผนงาน ละชืไองาน / ครงการ ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทีไ 4 

กลยทุธ ์/ ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
4.1 ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌ
สอดคลຌองกับบทบาทภารกิจองค์กร 

1. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู 
Smart Office 

1. งานพัฒนาศกัยภาพทคนลยีสารสนทศ 

2. งานพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการบรหิารจัดการสำนักงาน Smart Office 

4.3 ผลักดันองค์กร฿หຌนຌน
ประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล 

1. งานสนับสนุนละวางผนองค์กร 
2. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจละนยบายของรฐั 

3. งานบริหารจัดการกองทุนรวมลงทุน 

4. ครงการบริหารจัดการ อุดหนุน ละสนับสนุนงินทุน฿หຌก SME 

 

จากการศึกษาผนปฏิบัติการฯ ของ สสว. ประจำป 2564 ทีไประกอบดຌวย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ทีไมี
กลยุทธ์ / ผนงาน ละมีความชืไอมยงกับ 4 นวทางการสงสริม ดังนีๅ  

 

ตารางทีไ ใูๆ ความชืไอมยงของผนปฏิบัติการฯ ประจำป 2564 กลยุทธ์ / ผนงาน ละผนงานยอย 

ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์/ ผนงาน ผนงานยอย 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ  ยกระดับ
การบรูณาการ MSME ของ
ประทศดຌวย BIG DATA 

1.1 บูรณาการผนงบประมาณละติดตามประมินผล฿หຌครอบคลุม
หนวยงานสงสริม MSME ของประทศ 

1.2 สรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม MSME ทัๅง฿นละตางประทศ 

1.3 พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมูล฿หຌรองรับ MSME BIG DATA 

1.4 พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์ ประมินผลกระทบทางศรษฐกิจ
ดຌาน MSME 

Ecosystem 
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ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์/ ผนงาน ผนงานยอย 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ  พัฒนา
กลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง 
MSME ละศรษฐกจิชุมชน 

2.1 พัฒนาปัจจยัอืๅอตอการตบิตของ MSME 

2.2 ยกระดับการ฿หຌบริการของศูนย์ OSS ละชืไอมยงนยบายของรัฐ 

2.3 พัฒนาครอืขายทีไปรกึษา / ครือขายการ฿หຌบริการ 

Ecosystem 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สรຌางสังคม
ผูຌประกอบการ฿หຌติบตละ
กຌาวสูสากล 

ใ.แ สงสริมการริไมตຌนธุรกิจ ิEarly Stage / Startup) 

ใ.โ พัฒนาผูຌประกอบการรายยอย฿หຌประกอบธรุกิจอยางมอือาชีพ 
ิMicro) 

ใ.ใ พัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม฿หຌกຌาวสูธุรกิจสมยั฿หม ิSmall) 

Early 

Micro 

Small 

ยุทธศาสตร์ทีไ ไ พิไม
ศักยภาพองคก์ร฿หຌมี
สมรรถนะสูง  ิHigh 

Performance Agencyี 

4.1 ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทภารกจิองคก์ร 

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู Smart Office 

4.3 ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผลละมีธรรมาภิบาล 

Ecosystem 

 

นอกจากนีๅ ผนปฏิบัติการฯ ยังมีการบงงาน / ครงการทีไดำนินงานตามผนงานยอยป็น  
4 กลุม ดังนีๅ 

 
ตารางทีไ ใู็ ความชืไอมยงระหวางผนงานยอย ละงาน / ครงการ ปงบประมาณ โ5ๆ4 

ผนงานยอย ชืไองาน/ครงการ 
กลุม Early Stage 1. ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 

กลุม Micro 

2. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกจิรายยอย฿หຌประกอบธุรกจิอยางมืออาชีพ 

3. ครงการพิไมศกัยภาพ฿นการประกอบธรุกจิ฿หຌกับผูຌประกอบการรายยอย 

4. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนวพระราชดำริ 
5. ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

กลุม Small 

6. ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 

7. ครงการประกวด SME National Awards 

8. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

9. ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) 

10. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

กลุม Ecoูsystem 

11. งานจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 

12. งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน 

13. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

14. ครงการศึกษามาตรการสงสริม SME พืไอขับคลืไอนผนการสงสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
ละขนาดยอม 

15. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 

16. งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 
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ผนงานยอย ชืไองาน/ครงการ 

กลุม Ecoูsystem 

ิตอี 

17. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 

18. งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียนดຌาน SME (ASEAN SME Agencies 

Working Group: ASEAN SMEWG) 

19. งานจัดทำละปรับปรุงฐานขຌอมลู SME ประทศเทย 

20. ครงการพัฒนาครืไองชีๅวัดสภาพการติบตของวิสาหกจิขนาดยอยละขนาดยอม 

21. ครงการจัดทำการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดยอยประทศเทย 

22. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกจิสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

23. งานจัดทำรายงานสถานการณว์ิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

24. งานจัดทำดัชนีชีๅวัดภาวะศรษฐกิจสำหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

25. ครงการสำรวจความตຌองการวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME Survey) 

26. ครงการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ SMEs 

27. ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

28. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME One-Stop Service Center: OSS) 

29. ครงการ SME Academy 365 

30. ครงการพัฒนา Application: SME CONNEXT พืไอผูຌประกอบการ 
31. ครงการพัฒนา SME PORTAL ละระบบกลาง฿นการ฿หຌบริการวิสาหกจิขนาดกลางละ
ขนาดยอม 

32. ครงการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาถึงการจดัซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

33. ครงการ Train the Coach 

34. ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ ิService Provider) 

35. งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

36. งานพัฒนาศักยภาพทคนลยีสารสนทศ 

37. งานพัฒนาระบบสารสนทศพืไอการบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart Office 

38. งานสนับสนุนละวางผนองค์กร 
39. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจละนยบายของรัฐ 

40. งานบริหารจัดการกองทุนรวมลงทุน 

41. ครงการบริหารจัดการ อุดหนุน สนับสนุนงินทุน฿หຌก SMEs  

 

ซึไงจากการทบทวนงาน / ครงการตาง โ ของ สสว. ทีไดำนินการ฿นปงบประมาณ 2564 จำนวน 
41 งาน / ครงการ พืไอ฿หຌทราบหลักการละหตุผล วัตถุประสงค์ กลุมปງาหมาย ผนการดำนินงาน ละ
กิจกรรมตาง โ ลຌว จึงเดຌทำการคัดลือกงาน / ครงการทีไจะสำรวจความพึงพอ฿จ มีทัๅงสิๅน 28 ครงการ ดย
พิจารณาจากความสอดคลຌองของยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัต ิการ ผนงานยอย การมีส วนร วมของกลุม 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 6 กลุมทีไจะทำการสำรวจ ละพิจารณาปัจจัยอืไนประกอบดຌวย เดຌก งาน / ครงการทีไมี
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ชวงวลาการดำนินกิจกรรมตรงกับชวงวลาทีไจะทำการสำรวจขຌอมูล  ิรายละอียดงาน / ครงการสดง฿น
ภาคผนวก กี ดังนีๅ 

 

ตารางทีไ ใู่ งาน / ครงการ ทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จ ปงบประมาณ 2564 

ลำดับ งาน / ครงการ 
1 งานจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

2 งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน 

3 ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

4 งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 

5 งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 

6 งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 

7 
งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียนดຌาน  SME (ASEAN SME Agencies Working 

Group: ASEAN SMEWG) 

8 ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

9 ครงการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ SME 

10 ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

11 ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME One-stop Service Center: OSS) 

12 ครงการ SME Academy 365 

13 ครงการพัฒนา SME PORTAL ละระบบกลาง฿นการ฿หຌบริการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

14 ครงการ Train the Coach 

15 ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ (Service Provider)  

16 ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม  
17 ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ 

18 ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

19 ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนวพระราชดำริ 
20 ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

21 ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME  

22 ครงการประกวด SME National Awards 

23 ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต (SME Regular Level) 

24 ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล (SME SCALE UP)  

25 ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

26 ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจละนยบายของรัฐ 

27 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
28 งานสนับสนุนละวางผนองค์กร 
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3.1.2 กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

1) กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. 
จากการรวบรวมขຌอมูลกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว .จาก ิรางี รายงานวิคราะห์ผูຌมีสวน

เดຌสวนสียทัๅงทางตรงละทางอຌอมของกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ประจำปบัญชี 2562 

(Voice of Stakeholder: VOS) สามารถระบุกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย฿ชຌกณฑ์ความกีไยวขຌองกับ สสว .
จำนกป็น 3 กลุม ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ใู้ กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. 
ทางตรง ทางอຌอม 

แ. ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภาย฿น โ. ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ทีไมีความสัมพันธ์฿กลຌชิด 

ใ. ผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอก 

ป็นผูຌทีไกีไยวขຌองละเดຌรับ
ประยชน์หรือผลกระทบทางตรง
จากการดำนินงานละผูຌมีอิทธิพล
หรือมีความสำคัญตอความสำรใจ
ของกิจกรรมของ สสว. 

ป็นผูຌทีไกีไยวขຌองละเดຌรับ
ประยชน์หรือผลกระทบทางตรง
จากการดำนินงาน ละผูຌมี
อิทธิพลหรือมีความสำคัญตอ
ความสำรใจของกิจกรรมของ สสว. 

ป็นผูຌทีไเมมีสวนกีไยวขຌอง
ดยตรง ชน หนวยงานทีไทำ
หนຌาทีไตรวจสอบติดตามละ
ประมินผลองค์กร 

1.1 คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม / 
คณะกรรมการบริหาร สสว. / 
คณะอนุกรรมการติดตามละ
ประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ 
สสว. 

1.2 ผูຌบริหาร / พนักงาน สสว. 

โ.แ หนวยงานพันธมิตรภาครัฐละ
อกชนทัๅง฿นละตางประทศ 

โ.โ ผูຌประกอบการ MSME 

2.3 หนวยงานรวม / หนวยงาน
รับจຌาง 

ใ.แ กรมบัญชีกลาง / ก.พ.ร. / 
ป.ป.ช. / ส.ต.ง. /  
สำนักนายกรัฐมนตรี 
ใ.โ มหาวิทยาลัย /
สถาบันการศึกษา / ประชาชน 

 

ซึไง฿นการจัดลำดับความสำคัญละวิคราะห์นวทางปฏิบัติ฿นการตอบสนองผูຌมีสวนเดຌสวน
สียของ สสว. ฿ชຌหลักการจัดลำดับความสำคัญของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย฿ชຌตารางการจัดลำดับความสำคัญผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย (Force field stakeholder prioritization matrix) สำหรับกำหนดนวทางบริหารความสัมพันธ์
พืไอ฿หຌกิดรูปธรรม ดังนีๅ 

(1) กรณีผูຌมีอิทธิพล / ส้าคัญมากละมีความสน฿จ / พรຌอมสนับสนุนมาก ิHigh power – 

High interest = Manage closely) จะตຌองขຌาเปสรຌางความสัมพันธ์ ความชืไอมยง ฿ชຌครืไองมือสืไอสาร ส้ารวจ 
รับฟังความคิดหในกีไยวกับการด้านินงาน / ครงการทีไ สสว. จัดท้าขึๅน ละชิญชวน฿หຌขຌามารวมด้านินงาน / 
ครงการตาง โ พืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีบทบาทส้าคัญ สามารถ฿หຌการสนับสนุนละรวมขับคลืไอนผน
ยุทธศาสตร์องค์กรเปพรຌอมกัน ละสรຌางความสัมพันธ์ที ไดีกับผู ຌมีสวนเดຌสวนสีย฿หຌกิดการสนับสนุนการ
ด้านินงานของ สสว.  
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(โ) กรณีผูຌมีอิทธิพล / ส้าคัญมากตมีความสน฿จ / พรຌอมสนับสนุนเมมากนัก ิHigh power 

- Low interest = Keep satisfied): จะตຌองจຌงขาวสาร ละชีๅจงผลการด้านินงาน฿นอดีต ผลงานดน โ ของ 
สสว. ฿นปัจจุบันละผนการด้านินงาน฿นอนาคต฿หຌรับทราบ พืไอรักษาความพอ฿จหรือ฿นอกาสทีไหมาะสม฿หຌ
สรຌางความสัมพันธ์ ดยการชิญชวน฿หຌสดงความคิดหในละชื ไอมยงการด้านินงานรวมกั น พืไอสรຌาง
ความสัมพันธ์ละความพึงพอ฿จ฿หຌอยู฿นระดับทีไดี  

(ใ) กรณีผูຌมีอิทธิพล / ส้าคัญเมมากละมีความสน฿จ / พรຌอมสนับสนุนมาก ิLow power 

High interest = Keep Informed): ผู ຌมีสวนเดຌสวนสียหลานี ๅ ดยสวน฿หญจะป็นบุคลากรสายวิชาชีพ 
ผูຌชีไยวชาญ นักวิชาการ จะตຌอง฿หຌขຌอมูลขาวสาร ลกปลีไยนความคิดริริไม ละขอความคิดหในพิไมติมกีไยวกับ
รายละอียดของการด้านินงาน จะชวย฿หຌกิดความสัมพันธ์ละมีการติดตามผลการด้านินงานของ สสว. อยาง
สมไำสมอ  

(ไ) กรณีผูຌมีอิทธิพล / ส้าคัญเมมากละมีความสน฿จ / พรຌอมสนับสนุนเมมาก ิLow power 

– Low interest =Monitor): จะท้า฿หຌตຌองฝງาติดตามพืไอจຌงขาวสาร รับฟังขຌอสนอนะพิไมติม พืไอรักษา
เม฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลายป็นผูຌขัดขวางการด้านินงานของ สสว. 

ซึไงจากรายงานวิคราะห์ผู ຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงทางตรงละทางอຌอมของกองทุนสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ประจำปบัญชี โ5ๆโ ตามนวทางการจัดลำดับความสำคัญขຌางตຌน พบวา 
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสวนสียทัๅง 7 กลุม อยู฿นกลุมทีไ 1 ทัๅงหมด คือ ป็นกลุมทีไมีอิทธิพล / ส้าคัญมาก ละมีความ
สน฿จ / พรຌอมสนับสนุนมาก ิHigh power – High interest = Manage closely) ตมีคาคะนนความสำคัญ 
ดังนีๅ ลำดับทีไ 1 ผูຌประกอบการ SME ลำดับทีไ 2 คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม / 
คณะกรรมการบริหาร สสว. / คณะอนุกรรมการติดตามละประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ สสว. ลำดับทีไ 3 

หนวยงานทีไตรวจประมิน / ตรวจสอบจากภายนอก ลำดับทีไ 4 ผูຌบริหารละพนักงาน สสว. ลำดับทีไ 5 หนวยงาน
ทีไสงสริม MSME ลำดับทีไ 6 หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ลำดับทีไ 7 มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา / 
ประชาชน รายละอียดตามรูปภาพทีไ 3-1 

 
รูปทีไ ใูแ การจดัลำดับความสำคัญผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิForce field stakeholder prioritization matrix) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

3-11 

2) กรอบการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจ ละกณฑ์ประมินสถานะการป็นระบบ
ราชการ ไ.เ 

นอกหนือจากทบทวนการวิคราะห์กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ลຌว ยังเดຌมีการศึกษา
กรอบการประมินความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 2 กรอบหลัก พืไอนำมาสูการกำหนดกลุมผูຌมีสวนเดຌสวน
สียของตละนวทาง เดຌก 

2.1) กรอบการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ 
ิState Enterprise Assessment Model: SE-AM) ตามคูมือการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจตาม
ระบบประมินผล฿หม สำนักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ซึไงมีองค์ประกอบ฿นการประมินหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿น 8 ดຌาน เดຌก แี การกำกับดูลทีไดีละการนำองค์กร ิCorporate Governance & Leadership 

: CG & Leadership) โี การวางผนชิงยุทธศาสตร์ ิStrategic Planning : SP) ใี การบริหารความสีไยงละ
การควบคุมภาย฿น ิRisk Management & Internal Control : RM &IC) ไี มุงนຌนผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละ
ล ูกค ຌ า  ิStakeholder & Customer Management : SCM) 5 ี  การพ ัฒนาทคนลย ีด ิ จ ิท ั ล  ิ Digital 

Technology: DT) ๆี การบริหารทุนมนุษย์ ิHuman Capital Management: HCM) ็ี การจัดการความรูຌละ
นวัตกรรม ิKnowledge Management & Innovation Management: KM&IM) ละ่ี การตรวจสอบภาย฿น 
ิInternal Audit: IA) ดยองค์ประกอบทีไ 4 ป็นรืไองทีไกีไยวขຌองกับการกำหนดผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละลูกคຌาทีไมา
รับบริการ ซึไงมีกระบวนการมุงนຌนพืไอนำเปสูการสรຌางความสัมพันธ์ของตละกลุม ดังนีๅ 
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รูปทีไ ใูโ การมุงนຌนผูຌมีสวนเดຌสวนสียละลูกคຌาของกรอบการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ทัๅงนีๅ ระบบประมินผลรฐัวิสาหกิจ เดຌบงกลุมผูຌมสีวนเดຌสวนสียออกป็น 2 กลุม ดังนีๅ 
(1) ลูกคຌา หมายถึง ผูຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์ บริการ หรือปรกรม/ ผนงาน ดยครอบคลุมถึง

ลูกคຌา฿นปัจจุบัน ลูกคຌา฿นอดีต ผูຌทีไอาจจะป็นลูกคຌา฿นอนาคต ละลูกคຌาของคูขง นอกจากนีๅ หมายรวมถึงผูຌ฿ชຌ
ผลิตภัณฑ์ดยตรงละผูຌซืๅอผลิตภัณฑ์พืไอจำหนายตอ ชน ผูຌจัดจำหนาย ผูຌทน หรือหนวยงานทีไ฿ชຌผลิตภัณฑ์ของ
รัฐวิสาหกิจป็นสวนประกอบหนึไงของผลิตภัณฑ์นัๅน 

(2) ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย บงออกป็น 2 กลุม คือ 

- องค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุมบุคคล ละบุคคลทีไสำคัญทัๅงหมด฿นอดีตจนถึง
ปัจจุบันทีไเดຌรับผลกระทบทัๅงชิงบวก ละชิงลบจากบริบทการดำนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/
หนวยงานชุมชน กลุมบุคคล ละบุคคลทีไสำคัญทัๅงหมด ซึไงมีอกาสเดຌรับผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบจาก
การดำนินงาน฿นอนาคตตามบริบททิศทางการดำนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

- องค์กร/หนวยงาน ชุมชน กลุมบุคคล ละบุคคลทีไสำคัญทัๅงหมด฿นอดีตจนถึง
ปัจจุบันทีไดำนินงานละสงผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบตอรัฐวิสาหกิจ รวมทัๅงองค์กร/ หนวยงาน ชุมชน 
กลุมบุคคล ละบุคคล ทีไสำคัญทัๅงหมด฿นอนาคต ซึไงมีอกาสดำนินงานละสงผลกระทบทัๅงชิงบวกละชิงลบ
ตอรัฐวิสาหกิจ 

2.2) กณฑ์ประมินสถานะการป็นระบบราชการ ไ.เ จากคูมือนวทางการพัฒนา
องค์การสูระบบราชการ 4.0 (PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ิก.พ.ร.ี เดຌกำหนด
นวทางการประมินเวຌทัๅงหมด 7 หมวด เดຌก หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางผนชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การ฿หຌความสำคัญกับผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย หมวด 4 การวัด การวิคราะห์ ละการจัดการ
ความรูຌ หมวด 5 การมุงนຌนบุคลากร หมวด 6 การมุงนຌนระบบปฏิบัติการ ละหมวด 7 ผลลัพธ์การดำนินการ 
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ซึไงนวคิดหลักคือการบูรณาการทีไริไมตัๅงตการนำองค์การ ยุทธศาสตร์ ผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทีไ
นำมาสูระบบปฏิบัติการ ละกิดผลลัพธ์ขององค์การ 

 
รูปทีไ ใูใ กณฑ์ประมินสถานะการป็นระบบราชการ ไ.เ 

ทัๅงนีๅ กณฑ์ประมินสถานะการป็นระบบราชการ ไ.เ เดຌบงกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ออกป็น โ กลุม ดังนีๅ 

(1) ผูຌรับบริการ เดຌก ผูຌที ไขຌามารับบริการจากสวนราชการดยตรง มีสวนทีไสัมผัส 
ิTouch Point) ผลผลิต หรือการ฿หຌบริการของสวนราชการดยตรง เมวาจะรຌองขอขຌามารับบริการ หรือ
จำป็นตຌองขຌามารับบริการกใตาม ผูຌรับบริการจัดป็นทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลัก ิKey Stakeholders) นืไองจากมี
อิทธิพลตอความสำรใจของสวนราชการดยตรง ละป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียขัๅนตຌน ิPrimary Stakeholders) 

ของสวนราชการ นืไองจากเดຌรับผลกระทบดยตรงจากการดำนินการของสวนราชการ 

(2) ผูຌที ไเดຌรับผลกระทบจากการดำนินการ หรือการ฿หຌบริการของสวนราชการทัๅง
ทางบวกละทางลบ เมเดຌขຌามาสัมผัสการ฿หຌบริการของสวนราชการดยตรง กลุมนีๅอาจป็นเดຌทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวน
สียขัๅนตຌน ิPrimary Stakeholders) หากกลุมนีๅป็นกลุมปງาหมายทีไตຌองเดຌรับประยชน์ตามพันธกิจของสวน
ราชการ หรืออาจป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียขัๅนรอง ิSecondary Stakeholders) หากเม฿ชกลุมปງาหมายหรือ
กีไยวขຌอง฿นการดำนินการดยตรงกับองค์การ ต฿หຌความสน฿จกับการดำนินการขององค์การ 
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จากการศึกษาทบทวนกรอบการประมินผลการดำนินงานรัฐวิสาหกิจ ละกณฑ์ประมิน
สถานะการป็นระบบราชการ ไ.เ จึงนำมาสูการวิคราะห์กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยยึดนวทางการกำหนด
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตามคูมือนวทางการพัฒนาองค์การสูระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ิก.พ.ร.ี ป็นหลัก นืไองจากป็นกรอบทีไ฿ชຌประมินหนวยงานของรัฐชนดียวกับ สสว. ดย
฿นสวนของการวิคราะห์ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ควรริไมจากการระบุผลผลิต / บริการ ละกระบวนการสำคัญตาม
พันธกิจหลักของสวนราชการ฿หຌเดຌกอน จึงวิคราะห์กลุมทีไเดຌรับผลกระทบจากการดำนินการตามกระบวนการ 
ละผลผลิต / บริการของพันธกิจหลานัๅน ดังนีๅ 

 

 
รูปทีไ ใูไ นวทางการกำหนดรูปบบของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. 

จากครงสรຌางการดำนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน สามารถกำหนดกลุมผูຌรับบริการ 
ละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌอง ดังนีๅ 

- หนวยงานกำกับ   / ฿หຌนยบาย เดຌก หนวยงานทีไกำกับการดำนินการของสวนราชการ 
หรือสวนราชการจำป็นตຌองปฏิบัติตามนยบายของหนวยงานนัๅน อาจตຌองมีการรายงานผลการดำนินการป็น
ระยะ โ หนวยงานกำกับ   / ฿หຌนยบาย฿หຌส วนราชการ จัดป็นผู ຌม ีส วนเดຌส วนส ียขั ๅนต ຌน  ี Primary 

Stakeholders) ของ สวนราชการ  
- ผูຌรับบริการ เดຌก ผูຌทีไขຌามารับบริการจากสวนราชการดยตรง มีสวนทีไสัมผัส  ี Touch 

Point) ผลผลิต หรือการ฿หຌบริการของสวนราชการดยตรง เมวาจะรຌองขอขຌามารับบริการ หรือจำป็นตຌองขຌา
มารับบริการกใตาม ผูຌรับบริการจัดป็นทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลัก  ี Key Stakeholders) นืไองจากมีอิทธิพลตอ
ความสำรใจของสวนราชการดยตรง ละป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียขัๅนตຌน  ี Primary Stakeholders) ของสวน
ราชการ นืไองจากเดຌรับผลกระทบดยตรงจากการดำนินการของสวนราชการ 

- ผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการ฿หຌบริการ เดຌก ผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการดำนินการ หรือ
การ ฿หຌบริการของสวนราชการทัๅงทางบวกละทางลบ เมเดຌขຌามาสัมผัสการ฿หຌบริการของสวนราชการดยตรง 
กลุมนีๅอาจป็นเดຌทัๅงผูຌมีสวนเดຌสวนสียขัๅนตຌน  ี Primary Stakeholders) หากกลุมนีๅป็นกลุมปງาหมายทีไตຌอง



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

3-15 

เด ຌร ับประยชน์ตามพันธกิจของสวนราชการ  หรืออาจป็นผ ู ຌม ีส วนเดຌส วนส ียข ั ๅนรอง  ี Secondary 

Stakeholders) หากเม฿ชกลุมปງาหมาย หรือกีไยวขຌอง฿นการดำนินการดยตรงกับองค์การ ต฿หຌความสน฿จ
กับการดำนินการขององค์การ  

- หนวยงานรวมปฏิบัต ิเดຌก พันธมิตร หรือหุຌนสวนความรวมมือ ทีไมีสวน฿นการดำนินการ
รวมกัน พืไอ฿หຌกิดผลผลิต บริการ หรือสรຌางนวัตกรรม ตามพันธกิจของสวนราชการ หนวยงานรวมปฏิบัติอาจ
ป็นทัๅงสวนราชการ ภาคอกชน ภาคประชาชนกใเดຌ กลุมนีๅจัดป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลัก ิKey Stakeholders) 
นื ไองจากมีอิทธิพลตอความสำรใจของสวนราชการดยตรง ละป็นผู ຌมีสวนเดຌสวนสียขั ๅนตຌน ิPrimary 

Stakeholders) ของสวนราชการ นืไองจากเดຌรับผลกระทบดยตรงจากการดำนินการของสวนราชการดຌวย
ชนกัน  

- หนวยงานสนับสนุนทรัพยากร เดຌก หนวยงานทีไสนับสนุนทรัพยากรตาง โ ชน อุปกรณ ์
ครืไองมือ  วัตถุดิบ สารสนทศทีไจำป็นตอการดำนินการ฿หຌบริการตามพันธกิจของสวนราชการ  หนวยงาน
สนับสนุน ทรัพยากร฿หຌสวนราชการ จัดป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียหลัก ิKey Stakeholders) นืไองจากมีอิทธิพลตอ
ความสำรใจของสวนราชการดยตรง 

 

ดยมืไอวิคราะห์ปรียบทียบระหวางคูมือนวทางการพัฒนาองค์การสูระบบราชการ  ไ.เ 
ละ ิรางี รายงานวิคราะห์ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงทางตรงละทางอຌอมของกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ของ สสว .สามารถจัดกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตามมิติการรับบริการ ละการเดຌรับผลกระทบจาก
การดำนินงานของ สสว .เดຌดังนีๅ 
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ตารางทีไ ใูแเ การกำหนดนวทางการสำรวจความพึงพอ฿จของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตละกลุม  

กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย สสว. 
กลุมทีไเดຌรับผลกระทบจากการดำนินการตามกระบวนการ ละผลผลิต ิก.พ.ร.ี 

หนวยงานกำกับ /   
฿หຌนยบาย 

หนวยงานรวม
ปฏิบัติ 

ผูຌรับบริการ ผูຌเดຌรับผลกระทบ 

จากการ฿หຌบริการ 

ผูຌประกอบการ MSME 
  

√ 

สัมผัสกับผลผลิตของ 
สสว. ดยตรง 

√ 

ิKey Stakeholder) 

หนวยงานพันธมิตร 
 √ 

√ 

สัมผัสกับผลผลิตของ 
สสว. ดยตรง 

√ 

ิKey + Primary 

Stakeholder) 

มหาวิทยาลัย / 
สถาบันการศกึษา / ประชาชน   

√ 

ิเดຌรับ / เมเดຌบริการ
ของ สสว.ี 

√ 

ิSecondary 

Stakeholder) 

คกก.สงสริม / คกก.บริหาร / 
คณะอนุกรรมการติดตามฯ √   

√ 

ิPrimary 

Stakeholder) 

หนวยตรวจประมิน 
ิกรมบัญชีกลาง / สตง. /  
ปปช.ี 

√   
√ 

ิPrimary 

Stakeholder) 

หนวยงานรวม / รับจຌาง 
 √  √ 

ิKey Stakeholder) 
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3.2 กรอบนวคิด฿นการสำรวจ 

พืไอ฿หຌการดำนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ครบถຌวน จึงเดຌทำการกำหนดตัวปร฿นการวิคราะห์ผล
ตามกระบวนการ฿หຌบริการของ สสว. ริไมตัๅงตกอนมา฿ชຌบริการทีไจะสะทຌอนถึงความคาดหวังกอนการ฿ชຌบริการ 
หลังจากนัๅนมืไอมา฿ชຌบริการลຌวจะสะทຌอนผลผานความรูຌสึก / ทัศนคติความพึงพอ฿จ หรือเมพึงพอ฿จตามปจัจัย
การ฿หຌบริการ฿นรืไองนัๅน โ ละสุดทຌายจะสงผลเปถึงความผูกพัน ความภักดีทีไมีครงการของ สสว. ดยมีตัวปร
ทีไจะ฿ชຌ฿นสำรวจ ดังนีๅ 

 

รูปทีไ ใู5 ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จ 

 

นอกหนือจากการสำรวจความพึงพอ฿จฯ ลຌว จะทำการสำรวจความผูกพัน ละความภักดีดຌวย พืไอ฿หຌ
การวิคราะห์ผลมีมิติทีไหลากหลายมากขึๅน ดยนำนวทาง฿นการวัดระดับความผูกพันละความภักดีของผูຌมีสวน
เดຌสวนสียของ สสว. มาทำการวิคราะห์พิไมติม ดังนีๅ 

1) ความผูกพัน จะทำการสอบถามถึงระดับความหในดຌวยของผูຌมา฿ชຌบริการตอคำถาม ใ ขຌอดังตอเปนีๅ 
ิแี สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ 
ิโี สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ 

ิใี สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs มากทีไสุด 

ระดับคะนนทีไ฿ชຌวัด คือ คะนน 1ู5 ตาม Likert Scale ซึไงคะนนตใมของทัๅง ใ ขຌอ มืไอรวมกันลຌว
จะมีคาทากับ แ5 คะนน ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ ตัวชีๅวัด ิ Indicatorี สำหรับการวัดระดับความผูกพันของผูຌมา฿ชຌ
บริการ ิCustomer Engagementี จะทำดยการคำนวณหา สัดสวนป็นรຌอยละ ิัี ของผูຌมา฿ชຌบริการทีไ฿หຌ 
คะนนความหในดຌวย ตใม 5 คะนนสำหรับทัๅง ใ คำถามขຌางตຌน ิซึไงกใคือ สัดสวนของผูຌ฿หຌคะนนทัๅง ใ ขຌอ
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รวมกัน ทากับ แ5 คะนนี ซึไงจะขอรียกคา ั ดังกลาววา ัCompletely Engaged Customers ดยมี
ผนภาพสดงนวคิดการประมินความผูกพันของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ 

 
รูปทีไ ใูๆ นวคิดการประมินความผูกพันของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

นอกจากนีๅ จะพิจารณาความผูกพัน฿นมิติทีไมีความสอดคลຌองกับผลลัพธ์ของการดำนินครงการ ทีไวัด
฿นมิติของการปฏิบัติมากกวาความรูຌสึก ชน มีการประมินผลจากความพึงพอ฿จ พบวามีความพึงพอ฿จ฿นการขຌา
รวมครงการอยู฿นระดับสูง ตจากการสำรวจพบวาเมเดຌมีการนำสิไงทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการเป฿ชຌ
ประยชน์ ิความผูกพันี ซึไงป็นรืไองทีไจะตຌองคຌนหาพืไอขຌา฿จสาหตุ ละวางนวทาง฿นการกຌเขปัญหาชิงรุก
ตอเป ิทีไมา: คูมือการประมินสถานของหนวยงานภาครัฐ฿นการป็นระบบราชการ 4.0 กรอบการประมิน
สถานการณ์ป็นระบบราชการ 4.0) 

 

2) ความภักดี จะนำนวคิดกีไยวกับการกลับมา฿ชຌบริการ ละการนะนำบอกตอ มาทำการวิคราะห์
ประกอบกับความพึงพอ฿จดຌวย ดยคะนนทีไเดຌจากการศึกษา฿นรืไองนวนຌมการนะนำ฿หຌผูຌอืไนมา฿ชຌบริการ 
สามารถนำมา฿ชຌคำนวณหาคา NPS ซึไงจะป็นคาทีไบงบอกถึงระดับผูຌมา฿ชຌบริการทีไ สสว. วาดยรวมลຌวมีผูຌทีไป็น
ผูຌสนับสนุน สสว. อยู฿นสัดสวนสูงมากนຌอยคเหน ิPromoterี ซึไงมืไอนำมาหักลบกับสัดสวนของผูຌที ไป็น 
Detractor ลຌวจะเดຌจำนวนของผูຌทีไป็น Net Promoter ดยทีไจำนกกลุมของผูຌ฿ชຌบริการ เดຌดังนีๅ 

 

        /        

         

                        

                        

            

       

        

            

          
          

        

       
   

      

Indicator = CSI (Customer satisfaction Index) 
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ู Detractor หรือกลุมทีไคอนขຌางเมพึงพอ฿จตอบริการ ิ฿หຌคะนนการนะนำบอกตอ เูๆ คะนนี 
กลุมนีๅนอกจากจะเมนะนำ฿หຌผูຌอืไนมา฿ชຌบริการ สสว. ตอเปลຌว ยังอาจจะทำลายชืไอสียงอีกดຌวย กลุมนีๅอาจจะ
ยังคง฿ชຌบริการ สสว. ตอเป ตกในืไองดຌวยความจำป็นบางอยางจึงตຌองมา฿ชຌบริการ 

ู Passives หรือกลุมทีไพรຌอมจะปลีไยน฿จเป฿ชຌบริการทีไอืไนถຌาพบวามีขຌอสนอทีไดีกวา ิ฿หຌคะนนการ
นะนำบอกตอ ็ู่ คะนนี 

ู Promoters หรือกลุมทีไจะสนับสนุนองค์กร ิ฿หຌคะนนการนะนำบอกตอ ู้แเ คะนนี กลุมนีๅ
นอกจากจะ฿ชຌบริการ สสว. ตอเปลຌว ยังจะบอกตอ฿หຌผูຌอืไนหันมานะนำ฿หຌคนอืไนมา฿ชຌบริการอีกดຌวย 

 
รูปทีไ ใู็ นวคิดการประมินความภักดี ิNet Promoters Score ี 

 

3.3 การกำหนดกลุมตัวอยาง฿นการสำรวจ 

จากจำนวนประชากรปງาหมายดยประมาณ ใโ,ใ้่ ราย จาก 6 กลุมผู ຌมีสวนเดຌสวนสีย ละจาก  
28 ครงการทีไจะสำรวจ เดຌก 

1) ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม  
2) ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ 

3) ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

4) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธรุกิจชุมชนตามนวพระราชดำร ิ
5) ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค ไ.เ 

6) ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME  
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7) ครงการประกวด SME National Awards 

8) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

9) ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP)  

10) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

11) งานจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

12) งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน 

13) ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

14) งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 

15) งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 

16) งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 

17) งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียนดຌาน SME (ASEAN SME Agencies Working 

Group: ASEAN SMEWG) 

18) ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

19) ครงการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ SME 

20) ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

21) ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME One-stop Service Center: OSS) 

22) ครงการ SME Academy ใๆ5 

23) ครงการพัฒนา SME PORTAL ละระบบกลาง฿นการ฿หຌบริการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

24) ครงการ Train the Coach 

25) ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ ิService Provider)  

26) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

27) งานสนับสนุนละวางผนองค์กร 
28) ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจละนยบายของรัฐ 

 

นำมาสูการกำหนดจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจดย฿ชຌวิธีการของ Taro Yamane ทีไระดับความชืไอมัไน 
้5ั ตามสูตรของ Taro Yamane, 1973, กำหนด฿หຌความคลาดคลืไอน฿นทางสถิติทีไยอมรับเดຌมีคาเมกิน  

รຌอยละ 5 ทีไระดับความชืไอมัไน ิ1ูαี ํ 95ั หรือ ิε< 0.05, α ํ 0.05ี ซึไงจะคำนวณจำนวนตัวอยางดยรวม
เดຌดังนีๅ 

2
1 Ne

N
n

+
=  

ดยทีไ n ํ ขนาดตัวอยางทีไตຌองการ 

N ํ จำนวนประชากรทัๅงหมด 

e ํ ความคลาดคลืไอนทีไยอมรับเดຌ 
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รูปทีไ ใู่ ขนาดตัวอยางทีไกำหนดตามวิธีของ Taro Yamane 

ทีไมา: บริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จำกัด 

 

จากจำนวนประชากรปງาหมายขຌางตຌน มืไอนำมากำหนดกลุมตัวอยางตามนวทางของ Taro Yamane 

พบวา จำนวนตัวอยางขัๅนตไำทีไชืไอถือเดຌทางสถิติทีไจะสำรวจ อยูทีไจำนวน 395 ราย ตพืไอ฿หຌผลการสำรวจมี
ความนาชืไอถือมากขึๅน ละมีความครอบคลุมทัๅง฿นมิติของการกระจายตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย จำนวน
ครงการทีไสำรวจ จึงกำหนดจำนวนตัวอยางทีไจะทำการสำรวจ จำนวนทัๅงสิๅน 1,800 ราย 

฿นการสุมกลุมตัวอยางจะ฿ชຌวิธีการสุมหลายขัๅน (Multi-stage Sampling) ดยมีการกำหนดขัๅนของกลุม
ตัวอยางจากระดับหลักเปถึงระดับยอย สำหรับขัๅนรกจะกำหนดจำนวนตัวอยางตามกลุมของผูຌสวนเดຌสวนสีย
ทัๅง 6 กลุม ซึไงจะพิจารณาจากสัดสวนของจำนวนประชากร รวมกับนๅำหนักความสำคัญของตละกลุมทีไจะสงผล
ตอความพึงพอ฿จ ละองค์กรดยรวม ซึไงพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ตามบทบาทกับ สสว. ทีไกำหนดความ
กี ไยวขຌองละเดຌรับประยชน์หรือผลกระทบจากการดำนินงาน ละผู ຌที ไมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญตอ
ความสำรใจของกิจกรรม สสว. ตามรูปทีไ 3-1 สวนขัๅนตอน฿นลำดับถัดเป จะพิจารณา฿หຌกระจายครอบคลุมทัๅง
ตามนวทางการสงสริมตามกลุม SME (Early Stage, Micro, Small, Ecosystem)  ครงการทีไขຌารวม ละ
คุณลักษณะของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไขຌารวม ชน ภาคธุรกิจ ขนาดกิจการ ประภทหนวยงาน ประภทการรับ
บริการ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ การกำหนดจำนวนตละกลุมจะยึด฿หຌสอดคลຌองกับสัดสวนจริงของประชากรทีไมีการจัด
กิจกรรมระหวางทีไทำการสำรวจ รวมถึงจากรายชืไอทีไเดຌรับ ละสามารถนำมาวิคราะห์ผลละอຌางอิงเดຌทางสถิติ 

อยางเรกใตาม จากการทีไทีไปรึกษาเดຌมีการประชุมกลุมยอยรวมกับหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง ิซึไงจะ
กลาวถึง฿นหัวขຌอถัดเปี พบวา จำนวนประชากรตละครงการอาจจะนຌอยกวาทีไกำหนดเวຌ฿นบืๅองตຌน นืไองจาก
ชวงวลาทีไสำรวจขຌอมูลครงการตาง โ อาจจะยังดำนินการเปเดຌพียงบางสวน ดังนัๅน ทีไปรึกษาจึงมีนวทางการ
กำหนดจำนวนตัวอยางตามสัดสวนจำนวนประชากรปງาหมายทีไคาดวาจะอยู฿นชวงทีไทำการสำรวจ  ละนๅำหนัก
ความสำคญัของผูຌมีสวนเดຌสวนสียตละกลุม ดังนีๅ 
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ตารางทีไ ใูแแ จำนวนตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย สสว. 

กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

สัดสวน
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวน
ตัวอยาง

คำนวณตาม
สัดสวน

ประชากร 

จำนวน
ตัวอยางทีไจะ

สำรวจ 

1. ผูຌประกอบการ MSME 31,092 95.97 379 1,480 

2. หนวยงานพันธมิตร 744 2.30 9 160 

3. หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 95 0.29 1 40 

4. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 55 0.17 1 15 

5. หนวยตรวจประมิน 12 0.04 0 5 

6. มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 400 1.23 5 100 

รวม 32,398 100.00 395 1,800 

 

ดยมีจำนวนตัวอยางทีไจำนกตามงาน / ครงการของตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย จำนกเดຌดังนีๅ 
1) ผูຌประกอบการ หมายถึง ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารับบริการจาก สสว. / ขຌารวมครงการของ สสว. 

ประจำปงบประมาณ 2564 จำนวนประชากรดยประมาณ 31,092 ราย ละจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจ 1,480 

ราย ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ใูแโ จำนวนตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME จำนกตามงาน / ครงการ 

งาน / ครงการ 

จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

สัดสวน
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวนตัวอยาง
คำนวณตาม

สัดสวน
ประชากร 

จำนวน
ตัวอยางทีไจะ

สำรวจ 

1. ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 3,300 10.61 3 150 

2. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกจิราย
ยอย฿หຌประกอบธุรกจิอยางมืออาชีพ 

365 1.17 12 40 

3. ครงการพิไมศกัยภาพ฿นการประกอบธรุกจิ
฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

4,962 15.96 122 200 

4. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความ
ขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนวพระราชดำริ 

230 0.74 12 30 

5. ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 150 0.48 2 30 

6. ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 4,080 13.12 40 170 

7. ครงการประกวด SME National Awards 900 2.89 4 90 
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งาน / ครงการ 

จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

สัดสวน
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวนตัวอยาง
คำนวณตาม

สัดสวน
ประชากร 

จำนวน
ตัวอยางทีไจะ

สำรวจ 

8. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต 
ิSME Regular Level) 

3,000 9.65 60 130 

9. ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการ
ขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) 

100 0.32 3 30 

10. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาด
ชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

1,600 5.15 2 130 

11. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 250 0.80 50 30 

12. งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงาน
อาซียนดຌาน SME (ASEAN SME Agencies 

Working Group : ASEAN SMEWG) 

1,000 3.22 11 50 

13. ครงการ SME Academy 365 10,000 32.16 37 320 

14. ครงการ Train the Coach 1,000 3.22 1 50 

15. ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนา
ระบบผูຌ฿หຌบรกิารทางธุรกิจ ิSerิice Proิiderี 

155 0.50 20 30 

รวม 31,092 100.00 379 1,480 

หมายหต:ุ จำนวนตัวอยางขຌางตຌนอาจมีขຌอจำกัดรืไองการจัดกิจกรรมทีไเมตรงตามชวงระยะวลาทีไทำการสำรวจ จึงอาจทำ฿หຌ
บางครงการมีจำนวนตัวอยางนຌอยกวาทีไกำหนด ตจะทำการกใบขຌอมูล฿นครงการอืไนทดทน พืไอ฿หຌเดຌจำนวน
ตัวอยางรวมครบตามทีไกำหนด 

  

2) หนวยงานพันธมิตร หมายถึง หนวยงานทีไกี ไยวขຌองกับการสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การอกชน รวมถึงหนวยงานอืไนทีไประสานงานกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 
โ5ๆไ พบวา มีจำนวนประชากร 744 ราย ละจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจ 160 ราย ดังนีๅ 
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ตารางทีไ ใูแใ จำนวนตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยงานพันธมิตร จำนกตามงาน / ครงการ 

งาน / ครงการ 

จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

สัดสวน
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวนตัวอยาง
คำนวณตาม

สัดสวน
ประชากร 

จำนวน
ตัวอยาง 

ทีไจะ
สำรวจ 

1. งานจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกจิขนาด
กลางละขนาดยอม 

35 4.70 8 8 

2. งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / ราย
ประดใน 

30 4.03 6 6 

3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอน
ผนการสงสริม SME 

10 1.34 2 2 

4. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 60 8.06 13 13 

5. งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวาง
ประทศ 

60 8.06 13 13 

6. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 14 1.88 3 3 

7. งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงาน
อาซียนดຌาน SME (ASEAN SME Agencies Working 

Group : ASEAN SMEWG) 

40 5.38 9 9 

8. ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกจิ
สำหรับวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 

240 32.26 52 52 

9. ครงการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐ
ทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกจิ SME 

20 2.69 4 4 

10. ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการ
ประกอบธรุกจิวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

20 2.69 4 4 

11. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME 

One-stop Service Center OSS) 

200 26.88 43 43 

12. ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ
฿หຌบริการทางธรุกิจ ิService Provider) 

5 0.67 1 1 

13. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจละนยบายของรัฐ 

10 1.34 2 2 

รวม 744 100.00 160 160 
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3) หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง หมายถึง หนวยงานทีไรวมด้านินงาน / ครงการกับ สสว. ฿น
ปงบประมาณ โ5ๆไ ภาย฿ตຌสัญญาจຌาง สัญญารวมดำนินการ บันทึกขຌอตกลงความรวมมือ ทัๅงนีๅ จากการขຌาพบ
หนวยงานภาย฿น สสว. พืไอสัมภาษณ์กใบขຌอมูลพิไมติม พบวา มีจำนวนประชากร 95 ราย ละจำนวนตัวอยาง
ทีไจะสำรวจ 40 ราย  

4) คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม คณะกรรมการบริหาร สสว. ละ
คณะอนุกรรมการติดตามละประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ สสว. พบวา มีจำนวนประชากร  55 ราย ละ
จำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจ 15 ราย  

5) หนวยตรวจประมิน เดຌก กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. ป.ป.ช. ละสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนประชากร 
12 ราย ละจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจ 5 ราย 

6) มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน  จากการขຌาพบหนวยงานภาย฿นทีไกี ไยวขຌองพืไอ
สัมภาษณ์กใบขຌอมูลพิไมติม พบวา มีจำนวนประชากร 400 ราย ละจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจ 100 ราย  

 

3.4 การพัฒนาครืไองมือ฿นการสำรวจ 

฿นการพัฒนาครืไองมือ฿นการสำรวจ บงป็น 3 ขัๅนตอน เดຌก การจัดทำบบสอบถาม การจัดประชุม
กลุมยอย ละการทดสอบบบสอบถาม ดยมีรายละอียดการดำนินงานตละขัๅนตอน ดังนีๅ 

3.4.1  การจัดทำบบสอบถาม  
1) การรวบรวมบบสอบถามจากหนวยงานภาย฿นทีไกี ไยวขຌอง  พื ไอ฿หຌเดຌนวทาง ความ

ตຌองการ฿นการสำรวจความพึงพอ฿จของตละหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง ดยการรวบรวมบบสอบถามตาง โ 
ิสดงรายละอียดตัวอยางบบสอบถาม฿นภาคผนวก ขี ละสัมภาษณ์หนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง วันทีไ 2-4 

ละ 8 มีนาคม 2564 จำนวน 13 ฝຆาย เดຌก ฝຆายนยบายละผนสงสริม SMEs (ฝนผ.ี ฝຆายกลยุทธ์องค์กร 
ิฝกก.ี ฝຆายความรวมมือระหวางประทศ ิฝรท.ี ฝຆายวิคราะห์สถานการณ์ละตือนภัยทางศรษฐกิจ ิฝวต.ี 
ฝຆายศูนย์฿หຌบริการ SMEs ครบวงจร ิฝศบ.ี ฝຆายสนับสนุนองค์ความรูຌละระบบ฿หຌบริการ SMEs (ฝสร.ี ฝຆาย
ติดตามละประมินผลครงการ ิฝตป.ี ฝຆายประสานงานครือขายผูຌ฿หຌบริการ SMEs ละสงสริมนยบาย
ภาครัฐ ิฝปค.ี ฝຆายสงสริมธุรกิจ SMEs (ฝสส.ี ฝຆายอำนวยการ ิฝอก.ี สวนสืไอสารองค์กร สวนลขานุการ
ผูຌอำนวยการ ฝຆายทรัพยากรบุคคล ิฝทบ.ี ฝຆายกฎหมาย ิฝกม.ี ละฝຆายบริหารกลาง ิฝบก.ี ิรายละอียดการ
นัดหมาย ดังสดง฿นภาคผนวก จี พบวา มีการประมินความพึงพอ฿จกับผูຌประกอบการ หนวยงานพันธมิตร 
ละประชาชน บงป็น 3 ประภทกิจกรรม คือ บริการ฿หຌคำปรึกษา อบรม / สัมมนา ละผยพรขຌอมูล
อกสาร รายงาน ดยรวบรวมประดในทีไ฿ชຌ฿นการประมินความพึงพอ฿จเดຌ 6 มิติ เดຌก ดຌานกระบวนการ
฿หຌบริการ ดຌานจຌาหนຌาทีไ ดຌานผูຌ฿หຌคำปรึกษา ดຌานสิไงอำนวยความสะดวก ดຌานนืๅอหา / ขຌอมูล ละดຌานการ
นำเป฿ชຌประยชน์ ดยจากการสัมภาษณ์หนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌองเดຌ฿หຌขຌอมูลวาผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุมคณะ
กรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน ยังเมคยมีการสำรวจความพึงพอ฿จมากอน ดยมี
รายละอียด ดังนีๅ 
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รูปทีไ ใู้ ประดในการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยงานภาย฿นของ สสว. 

 

2) การศึกษานวคำถามการสำรวจความพึงพอ฿จจากหนวยงานอืไน มีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌ
ประกอบการการตัดสิน฿จ฿นการกำหนดขຌอคำถาม ดยมีการศึกษาการสำรวจความพึงพอ฿จของ 3 หนวยงาน ทีไ
บริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จำกัด เดຌดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จ฿หຌกับหนวยงานดังกลาว เดຌก ธนาคารพืไอ
การสงออกละนำขຌาหงประทศเทย กองทุนพัฒนานๅำบาดาล ละ ก.พ.ร. ซึไงนวทางการสำรวจความพึง
พอ฿จของตละหงมีทัๅง฿นสวนของผูຌรับบริการ ผูຌทีไเดຌรับผลกระทบทางตรงละทางอຌอม หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กับองคก์กรหรือหนวยงาน ละมีประดในการสำรวจ 2 ประดในทีไคลຌายคลึงกัน คือ การรับรูຌกีไยวกับบริการหรือ
บทบาทหนຌาทีไของหนวยงาน ละความพึงพอ฿จทีไมีตอการ฿หຌบริการ ซึไงมีประดในหลัก โ ทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจความ
พึงพอ฿จของทัๅง 3 หนวยงาน สรุปเดຌดังนีๅ 

ู ดຌานผลิตภัณฑ์ / บริการ ที ไสงมอบกับลูกคຌา หรือผู ຌรับบริการ รวมเปถึงผลลัพธ์หรือ
ประยชน์ทีไเดຌรับจากหนวยงาน 

ู ดຌานการ฿หຌบริการ฿นมิติทีไกีไยวขຌอง เดຌก ขัๅนตอน กระบวนการ฿หຌบริการ การ฿หຌบริการ
ของจຌาหนຌาทีไ ชองทาง฿นการติดตอสืไอสาร ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ู ดຌานการรับรูຌทีไมีตอบริการ บทบาทหนຌาทีไขององค์กร 
 

3) การยกรางบบสอบถาม ภายหลังจากทำการทบทวนขຌอมูลตาง โ จากหนวยงานบริหาร
ครงการ ละหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌองลຌว ทีไปรึกษาจึงเดຌขຌอสรุป฿นการยกรางบบสอบถามกลาง (Single 

Form) ละบบสอบถามสำหรับการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 
2564 ซึไงมีครงสรຌางคำถามหมือนกัน ตบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจครัๅงนีๅจะตกตางจากบบสอบถาม
กลาง นืไองจากมีการพิไมประดในคำถามดຌานความคาดหวัง ละความเมพึงพอ฿จ พืไอนำมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์฿หຌ
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มีความครอบคลุมตามมิติทีไกำหนด฿นขอบขตงาน ละขຌอสนอครงการ สำหรับป็นครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูล
จำนวน 2 บบ ิรายละอียดสดง฿นภาคผนวก คี ดยมีครงสรຌางคำถามตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ 

3.1) บบสอบถามความพึงพอ฿จของกลุ มผูຌประกอบการ MSME หนวยงานพันธมิตร 
หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน มีสวนประกอบของ
คำถาม ไ สวน ดยมีครงสรຌางคำถาม ดังนีๅ 

 
 ตารางทีไ ใูแไ ครงสรຌาง ละรายละอียดคำถามความพึงพอ฿จของกลุมผูຌประกอบการ MSME หนวยงานพันธมิตร หนวยงานรวม 

/ หนวยงานรับจຌาง ละมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอยีดคำถาม 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของ
ผูຌรับบริการ 

- การขຌารวม / รับบริการ / ประสานงาน 

- สถานะของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

สวนทีไ โ ความคาดหวัง 
ความพึงพอ฿จ ละความเม
พึงพอ฿จ ทีไมีตอการ
ดำนินงานของ สสว. 

- ดຌานขัๅนตอนละกระบวนการ฿หຌบริการ ประกอบดຌวย การประสานงาน กระบวนการ
รับสมัคร / ขຌารวมกิจกรรม ความรวดรใว รูปบบการจัดกิจกรรม 

- ดຌานจຌาหนຌาทีไทีไ฿หຌบริการ ประกอบดຌวย ความอา฿จ฿ส การนะนำ การถายทอด
ความรูຌ 

- ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก ประกอบดຌวย สถานทีไ ครืไองมือละอุปกรณ์ 
- ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร ประกอบดຌวย มีชองทางทีไหมาะสม มีชองทางรับฟัง

ความคิดหใน การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูล 

- ดຌานประยชน์฿นการเปประยุกต์฿ชຌ 
สวนทีไ 3 ความผูกพันทีไมีตอ 
สสว. 

- การกลับมา฿ชຌบริการ ละการนะนำบอกตอ 

- ความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. 
สวนทีไ ไ ความคิดหในละ
ขຌอสนอนะ 

- ปัญหาละอุปสรรคทีไพบจากการ฿ชຌบริการ 
- ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงบริการ 
- บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. 

หมายหต:ุ ครงสรຌางคำถามสวนทีไ 2 ของบบสอบถามกลาง ละบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจครัๅงนีๅตกตางกัน ดยมีการ
พิไมคำถามดຌานความคาดหวัง ละความเมพึงพอ฿จ ฿นการสำรวจครัๅงนีๅ 
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3.2) บบสอบถามความพึงพอ฿จของกลุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ละหนวยตรวจ
ประมิน มีสวนประกอบของคำถาม 2 สวน ดยมีครงสรຌางคำถาม ดังนีๅ 

 
 ตารางทีไ ใูแ5 ครงสรຌาง ละรายละอียดคำถามความพึงพอ฿จของกลุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ละหนวยตรวจ

ประมิน 

ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอยีดคำถาม 

สวนทีไ 1 ความคาดหวัง ความพึงพอ฿จ ละ
ความเมพึงพอ฿จ ทีไมีตอการดำนินงาน ละ
การ฿หຌบริการของ สสว. 

- การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ 

- การบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ  
- ความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ 

- มีผลสัมฤทธิ่จากการดำนินงานทีไครบถຌวน ชัดจน 

- การประสานงานละการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
- ขัๅนตอน/ กระบวนการดำนินงาน 

- อกสาร/ ขຌอมูล/ รายงานทีไนำสนอ 

- ความผูกพันทีไมีตอ สสว. 
สวนทีไ 2 ความคิดหในละขຌอสนอนะ - ปัญหาละอุปสรรคทีไพบจากการดำนินงาน 

- ขຌอสนอนะกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไ 
- ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการดำนินงานหรือการ฿หຌบริการ 

หมายหต:ุ ครงสรຌางคำถามสวนทีไ 1 ของบบสอบถามกลาง ละบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจครัๅงนีๅตกตางกัน ดยมีการ
พิไมคำถามดຌานความคาดหวัง ละความเมพึงพอ฿จ ฿นการสำรวจครัๅงนีๅ 

 

3.4.2 การจัดประชุมกลุมยอย 

ภายหลังจากการรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองครบถຌวน ละยกรางบบสอบถามลຌวจึงเดຌจัดประชุม
กลุมยอย พืไอระดมความคิดหในบบสอบถามของหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง ดยจัดขึๅน฿นวันทีไ โๆ มีนาคม 
โ5ๆไ บงป็น โ รอบ ยกตามความกีไยวขຌองกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย สสว. ิรายละอียดการจัดประชุม ละ
ผูຌขຌารวมประชุม สดง฿นภาคผนวก งี ซึไงทีไประชุมมีการสดงความคิดหในตอบบสอบถามทีไหลากหลาย ละ
ทีไปรึกษาเดຌมีการนำความคิดหในตาง โ เปดำนินการปรับปรุงกຌเขบบสอบถาม มีรายละอียดดังนีๅ 

1) กลุมผูຌประกอบการ หนวยงานพันธมิตร หนวยรวม / หนวยรับจຌาง ละประชาชน  

ทีไประชุมมีขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงกຌเขบบสอบถาม ดังนีๅ 
ชืไอบบสอบถาม ฿หຌปลีไยนจากการสำรวจความพึงพอ฿จตอบริการของ สสว. ป็นการสำรวจ

ความพึงพอ฿จตอการดำนินงานของ สสว. นืไองจากทีไประชุมหในวาการประมินการดำนินงาน฿นภาพรวมมี
ความหมายทีไกวຌางกวาการ฿หຌบริการของ สสว. พียงมิติดียว 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริการ ที ไประชุมมีความกังวลวาผู ຌตอบบบสอบถามจะ 

เมทราบ สถานะกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียของตนอง จึงเดຌมีการปรับกຌเขดยสลับหัวขຌอ฿หຌมีการระบุกิจกรรม 
ขึๅนมากอนการระบุสถานะผูຌตอบ รวมทัๅงมีการกຌเขพิไมตมิตัวลือกการตอบ฿หຌครอบคลุมมากขึๅน เดຌก 
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1) กิจกรรมทีไทานเดຌขຌารวม / รับบริการ / ประสานงาน มีการพิไมกิจกรรม฿หຌสอดคลຌองกับ
การรับบริการของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ 

- กลุมของผูຌประกอบการ พิไมกิจกรรมสงสริมการตลาด ิออกบูธี / ฿หຌคำปรึกษา 
- กลุมหนวยงานพันธมิตร พิไมผูຌขຌารวมประชุมสดงความคิดหใน฿นงาน / กิจกรรม / 

ครงการ  
ู กลุมหนวยรวม/ รับจຌาง พิไมผูຌรับจຌางดำนินงาน฿หຌกับ สสว. 
ู ปรับกຌเขการผยพรผลการดำนินงาน ละนำขຌอมูลจาก สสว. เป฿ชຌประยชน์  

ป็นการนำขຌอมูล รายงาน อกสาร ขຌอมูลขาวสารจาก สสว. เป฿ชຌประยชน์  
2) สถานะของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย มีการพิไมขຌอความ ละกลุมทีไมารับบริการ หรือรวม

ดำนินงานกับ สสว. ฿หຌมีความครอบคลุม ครบทุกกลุมปງาหมาย เดຌก 
ู พิไมชอง฿หຌระบุสิไงทีไกิจการผลิต หรือบริการ หรือการคຌา สำหรับผูຌประกอบการ 
ู พิไมหัวขຌอหนวยงานรับบริการ จากดิมทีไมีพียงหนวยงานพันธมิตร  
ู พิไมสวนราชการ ละองค์การอกชน สำหรับการระบุประภทหนวยงาน  
ู พิไมหนวยงานอกชน / องค์การอกชน สำหรับการระบุประภทหนวยรวม / รับจຌาง  

สวนทีไ โ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. พิไมการสำรวจ
ความเมพึงพอ฿จ ละปรับกิจกรรมทีไรับบริการ฿หຌมีความชัดจนมากขึๅน ดังนีๅ 

ู พิไมคำถามรืไองทีไเมพึงพอ฿จ ละหตุผลทีไเมพึงพอ฿จ 

ู พิไมระดับความเมพึงพอ฿จ฿นระดับความพึงพอ฿จ฿นภาพรวม 

ู พิไมระดับความคาดหวัง฿นรืไองทีไประมินความพงึพอ฿จ 

ู ปรับขຌอความที ไจะ฿ชຌประมินความพึงพอ฿จ฿นตละดຌาน฿หຌหมาะสมละขຌา฿จตาม
คำนะนำ 

สวนทีไ ใ ความภักดีละความผูกพันทีไมีตอบริการของ สสว. 
1) มิติทีไวัดการจะกลับมา฿ชຌบริการของ สสว. อีก ยังเมครอบคลุมเปถึงหนวยงานพันธมิ ตร 

พราะหนวยงานพันธมิตรมาขຌารวมประชุม สดงความคิดหในเมเดຌขຌารับบริการของ สสว. จึงมีการกຌเขดย
พิไมขຌอความยินดีทีไจะกลับมา฿หຌความรวมมือกับ สสว.  

2) การปรับปลีไยนขຌอความ฿นคำถาม฿หຌสามารถสืไอความหมายเดຌชัดจนมากขึๅน ดังนีๅ  
- สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ทีไดีทีไสุด ปลีไยนป็น 

สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ 

- สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมั ไนละชื ไอถือเดຌสมอ กຌเขป็น สสว. ป็น
หนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ 
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2) กลุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หนวยตรวจประมิน  

ทีไประชุมมีขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงกຌเขบบสอบถาม ดังนีๅ 
สวนทีไ 1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. ทีไประชุม 

มีความหในวาคำถามสวนนีๅ฿นบางขຌอมีการถามขຌอมูล฿นชิงลึก อาจทำ฿หຌคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  

เมสามารถตอบเดຌ ควรถามภาพกวຌาง฿นชิงนยบาย หรือการนำผนมาดำนินงานหรือประยุกต์฿ชຌมากกวา 
ดังนัๅน จึงทำการกຌเขดยตัดคำถาม฿นสวนนีๅออก฿นบางขຌอ พืไอ฿หຌมีฉพาะคำถามดຌานการดำนิน฿นภาพรวม 
เดຌก การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ การบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตาม
กฎระบียบ ละมีผลสัมฤทธิ่จากการดำนินงานทีไครบถຌวน ชัดจน สวนประดในการ฿หຌบริการยังคงเวຌชนดิม 

สวนทีไ 2 บทบาทหนຌาทีไของ สสว. ทีไประชุมมีความหในวาคำถาม฿นบบสอบถามสวนนีๅ ป็น
คำถามทีไมีความ฿กลຌคียงกับสวนรก ละอาจจะยากสำหรับการตอบคำถามกรณีทีไเมเดຌสัมผัสหรือรับทราบ
บทบาทหนຌาทีไของ สสว. ครอบคลุมทุกมิติ ดังนัๅน ทีไประชุมจึงหใน฿หຌมีการตัดคำถาม฿นสวนนีๅออกเป ละ฿หຌปรับ
สวนทีไ 2 ป็นรืไองความภักดีละผูกพันทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 

สวนทีไ 3 ขຌอสนอนะ ฿หຌพิไมคำถามขຌอสนอนะกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไของ สสว. 
 

3.4.3 การทดสอบบบสอบถาม  

฿นการทดสอบถามบบสอบถามครัๅงนีๅ เดຌทำการทดสอบความทีไยงตรง ิValidity) ละทดสอบ
ความชืไอมัไน ิReliability) พืไอ฿หຌบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจมีประสิทธิภาพ สำหรับการทดสอบความ
ทีไยงตรงมีการทดสอบการ฿ชຌภาษา฿หຌรัดกุม กระชับ ถูกตຌอง ชัดจน รอบคอบ พืไอ฿หຌสามารถสืไอความหมายเดຌ
ตรงกัน ละขຌอคำถาม฿นบบสอบถามตละขຌอตຌองสามารถวัดผลตามที ไกำหนดเดຌอยางทຌจริง ดย฿น
บบสอบถามทีไเดຌทำการทดสอบดยการสัมภาษณ์กับกลุมผูຌประกอบการ MSME ละหนวยงานพันธมิตร พบวา 
ผูຌตอบบบสอบถามมีความขຌา฿จนืๅอหาของบบสอบถามอยางดี ละสามารถตอบคำถามเดຌตรงตามการสืไอ
ความหมายของผู ຌส ัมภาษณ์ ส วนกลุ มหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ประชาชน คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ละหนวยตรวจประมิน เดຌทำการทดสอบความทีไยงตรง ิValidity) ดยขอความหในจาก
ผูຌชีไยวชาญดย฿ชຌวิธีการ Index of Item-Objective Congruence ิIOCี ซึไงจะนำสนอผลการทดสอบ฿นลำดับ
ถัดเป สวนการทดสอบความชื ไอมั ไน ิReliability) เดຌทำการทดสอบดยการหาคาสัมประสิทธิ ่อ ัลฟา 
ีCronbach's Alphaิ ดยทำการทดสอบกับกลุมผูຌประกอบการ MSME จำนวน 40 ราย ละหนวยงานพันธมิตร 
30 ราย ิรายละอียดผูຌตอบบบสอบถามสดง฿นภาคผนวก จี อัตราการตอบรับ฿นการตอบบบสอบถาม 
ิResponse Rate) ทีไคำนวณจากสัดสวนของจำนวนบบสอบถามทีไสัมภาษณ์สำรใจ ละจำนวนรายชืไอทีไติดตอ
เปทัๅงหมด พบวา กลุ มผู ຌประกอบการ MSME อัตราตอบรับฯ คิดป็น 78ั ิติดตอทั ๅงหมด 5แ ราย จาก
บบสอบถามทีไสำรใจ ไเ ชุดี กลุมหนวยงานพันธมิตร อัตราตอบรับฯ คิดป็น ็1ั ิติดตอทัๅงหมด 42 ราย 
จากบบสอบถามทีไสำรใจ 3เ ชุดี ทัๅงนีๅ กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ประชาชน คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ละหนวยตรวจประมิน เมเดຌทำการทดสอบความชืไอมัไนดຌวยวิธีการดังกลาว นืไองจากมี
ขຌอจำกัดรืไองจำนวนตัวอยางนຌอยราย ซึไงมีผลการทดสอบบบสอบถามของตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ 
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1) กลุมผูຌประกอบการ MSME ฿นการทดสอบบบสอบถามเดຌทำการทดสอบความชืไอมัไน  
ิReliabilityี ดย฿ชຌวิธีทดสอบคาสัมประสิทธิ่อัลฟา ิCronbach's Alphaี ซึไงคาของระดับความชืไอมัไนทีไเดຌ
จะตຌองเมตไำกวา 0 .7 ดยบบสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME มีคาสัมประสิทธิ่อัลฟาอยูทีไ 
0.921 จากจำนวนขຌอคำถามทัๅงหมด 18 ขຌอ 

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0 .921 18 

 

ดยมีรายละอียดคาสัมประสิทธิ่อัลฟารายคำถาม ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ใูแๆ ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ่อัลฟาของบบสอบถามความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME 

ขຌอคำถาม คาสัมประสิทธิอ์ัลฟา 
คำถามความพึงพอ฿จ 

1. กระบวนการสมัคร / ขຌารวมมีความชัดจน 0.916 

2. ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด 0.914 

3. รูปบบการจัดกิจกรรม 0.912 

4. การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซักถามครบถຌวน 0.919 

5. ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 0.914 

6. การประสานงานละอำนวยความสะดวก 0.917 

7. การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 0.920 

8. สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจดักิจกรรม 0.914 

9. ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ฿ชຌ฿นการจดักิจกรรม 0.915 

10. มีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม 0.918 

11. การมีชองทางรับฟงัคำติชม / รຌองรียนปัญหา 0.919 

12. การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 0.917 

13. การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿์ชຌประยชน์ 0.915 

คำถามความภักดีละผูกพัน 

แ . จะกลับมา฿ชຌบริการ / ฿หຌความรวมมือกับ สสว. 0.921 

2 .จะนะนำกจิกรรม   / ครงการของ สสว  .฿หຌกับบุคคลอืไน โ  0.922 

3 .สสว .ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบรกิารพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ 0.921 

4 .สสว .ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ 0.920 

5 .สสว .ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ 0.920 
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2) กลุ มหนวยงานพันธมิตร ฿นการทดสอบบบสอบถามเดຌทำการทดสอบความชื ไอมั ไน  
ิReliabilityี ดย฿ชຌวิธีทดสอบคาสัมประสิทธิ่อัลฟา ิCronbach's Alphaี ซึไงคาของระดับความชืไอมัไนทีไเดຌ
จะตຌองเมตไำกวา 0 .7 ดยบบสอบถามความพึงพอ฿จของหนวยงานพันธมิตร มีคาสัมประสิทธิ่อัลฟาอยูทีไ  
0.863 จากจำนวนขຌอคำถามทัๅงหมด 18 ขຌอ 

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.863 18 

 

ดยมีรายละอียดคาสัมประสิทธิ่อัลฟารายคำถาม ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ใูแ็ ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ่อัลฟาของบบสอบถามความพึงพอ฿จของหนวยงานพันธมิตร 
ขຌอคำถาม คาสัมประสิทธิอ์ัลฟา 

คำถามความพึงพอ฿จ 

1. กระบวนการสมัคร / ขຌารวมมีความชัดจน 0.856 

2. ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด 0.867 

3. รูปบบการจัดกิจกรรม 0.856 

4. การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซักถามครบถຌวน 0.861 

5. ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 0.852 

6. การประสานงานละอำนวยความสะดวก 0.859 

7. การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 0.852 

8. สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจดักิจกรรม 0.860 

9. ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ฿ชຌ฿นการจดักิจกรรม 0.851 

10. มีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม 0.854 

11. การมีชองทางรับฟงัคำติชม / รຌองรียนปัญหา 0.843 

12. การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 0.845 

13. การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿์ชຌประยชน์ 0.849 

คำถามความภักดีละผูกพัน 

แ . จะกลับมา฿ชຌบริการ / ฿หຌความรวมมือกับ สสว. 0.882 

2 .จะนะนำกจิกรรม   / ครงการของ สสว  .฿หຌกับบุคคลอืไน โ  0.872 

3 .สสว .ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบรกิารพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ 0.851 

4 .สสว .ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ 0.850 

5 .สสว .ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ 0.858 
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3) กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ประชาชน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ละ
หนวยตรวจประมิน เดຌทำการทดสอบความที ไยงตรง ิValidityี ดยขอความหในจากผู ຌชี ไยวชาญดຌาน
ศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 ทาน ฿นการพิจารณาคาความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามตละขຌอกับวัตถุประสงค์หรือ
นืๅอหา ิIndex of ItemูObjective Congruence: IOCี ดยมีคะนนคาความสอดคลຌองมีคาอยูระหวาง ู0 ถึง 
ื1 ดยทีไ  

คะนน ื1 หมายถึง คำถามทีไกำหนดสอดคลຌองกับนืๅอหาหรือวัตถุประสงค์ของการสำรวจ  
คะนน 0 หมายถึง เมน฿จวาคำถามทีไกำหนดสอดคลຌองกับนืๅอหาหรือวัตถุประสงค์ของการ

สำรวจหรือเม 
คะนน ู1 หมายถึง คำถามทีไกำหนดเมสอดคลຌองกับนืๅอหาหรือวัตถุประสงค์ของการสำรวจ  
 

ดยคาดัชนี IOC คำนวณเดຌจาก 

IOC =  ∑ R
N

 

IOC  คือ ดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามกับวัตถุประสงค ์

R คือ คะนนของผูຌชีไยวชาญ 

 ∑ R คือ ผลรวมของคะนนผูຌชีไยวชาญตละคน 

N คือ จำนวนผูຌชีไยวชาญ 

 

ซึไงจากการ฿หຌความหในของผูຌชีไยวชาญทัๅง 3 ทาน ดຌานความสอดคลຌองของขຌอคำถามตละขຌอ
กับวัตถุประสงค์หรือนืๅอหา ฿นภาพรวมผูຌชีไยวชาญ฿หຌคะนน ื1 ทัๅงหมด สดงวา คำถามทีไกำหนดสอดคลຌอง
กับนืๅอหาหรือวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ซึไงถือวากณฑ์ทีไกำหนดวาดัชนี IOC มีคาตัๅงต 0.50 ขึๅนเป จึงจะมี
ความหมาะสม ดังนีๅ 

 
ตารางทีไ ใูแ่ ผลการทดสอบคา IOC 

ประดในคำถาม การ฿หຌคะนน คา IOC 

ผูຌชีไยวชาญ 1 ผูຌชีไยวชาญ 2 ผูຌชีไยวชาญ 3 

ความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามตละขຌอกับ
วัตถุประสงค์หรือนืๅอหา 

ื1 ื1 ื1 1 

รวม 1 
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ผลการสำรวจ 

4.1 ผลการสำรวจภาพรวม 

การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 ทำการสำรวจดยวิธีการ
สงบบสอบถามออนเลน์ ละการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์กับผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. จำนวน 1,849 ราย ฿นชวง
ระหวางดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ดยมีจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ ดังนีๅ 
 
ตารางทีไ ไูแ จำนวนตัวอยางทีไทำการสำรวจ จำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวนรายชืไอ
ทีไเดຌรับ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
จะสำรวจ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
สำรวจเดຌ 

1. ผูຌประกอบการ MSME 31,092 2,432 1,480 1,516 

2. หนวยงานพันธมิตร 744 1,761 160 164 

3. หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 95 46 40 48 

4. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 55 27 15 16 

5. หนวยตรวจประมิน 12 7 5 5 

6. มหาวิทยาลยั สถาบันการศึกษา ละประชาชน 400 168 100 100 

รวม 32,398 4,441 1,800 1,849 

หมายหต:ุ จำนวนรายชืไอทีไเดຌรับของหนวยงานพันธมิตรเดຌรับมาทีหลังทำ฿หຌมีจำนวนมากกวาจำนวนประชากรปງาหมาย 

 

฿นนืๅอหาลำดับถัดเปจะนำสนอผลการสำรวจความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ความภักดีละความ
ผูกพัน ละขຌอสนอ฿นการ฿หຌบริการ ดยนำสนอผล฿นภาพรวม ละจำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ 

 

4.1.1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ภาพรวม คำนวณมาจากการ
สอบถาม ระดับความพึงพอ฿จภาพรวมตอการดำนินงานของ สสว.  จากผู ຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅง 6 กลุม 
นืไองจากประดใน฿นการสำรวจกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียตกลุมมีความตกตางกัน จึงเมเดຌทำการคำนวณดย
วิธีการหาคาฉลีไยจากประดในการสำรวจของตละดຌาน ตประมินความพึงพอ฿จภาพรวมดຌวยการสอบถามตรง
กับผูຌตอบบบสอบถาม  พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.42 คิดป็นรຌอยละ ่่.ไใ มืไอ
ปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.39 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง
ลใกนຌอย ิสวนตางทากับ 0.03 คะนนี ดยมีผูຌทีไพึงพอ฿จมากทีไสุด ิ5 คะนนี ละพึงพอ฿จมาก ิ4 คะนนี 
(%Tob2Box) คิดป็นรຌอยละ ้ใ.แใ ผู ຌท ี ไพ ึงพอ฿จนຌอยที ไส ุด ิ1 คะนนี ละพึงพอ฿จนຌอย ิ2 คะนนี
(%Bottom2Box) คิดป็นรຌอยละ 0.38 ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว.  
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4.1.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ 
฿นการสำรวจครัๅงนีๅเดຌทำการวิคราะห์ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง จำนกตามดຌานการ

฿หຌบริการ พืไอ฿หຌมีความครอบคลุมตัๅงตขั ๅนตอนกระบวนการ฿นการติดตอขอรับบริการ เปจนถึงผลการ
ดำนินงานของ สสว. ดยประดใน฿นการสำรวจจะมีความตกตางกันตามบริบทของการรับบริการ ละการมี
สวนกีไยวขຌองของตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ ไูโ บริการทีไทำการสำรวจ จำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ประดใน฿นการสำรวจ ผูຌประกอบการ 
MSME 

หนวยงาน
พันธมิตร 

หนวยงานรวม 
/ หนวยงาน

รับจຌาง 

คณะ
กรรมการฯ 
คณะอนุ

กรรมการฯ 

หนวย
ตรวจ

ประมิน 

มหาวิทยาลัย 
สถาบัน 

การศึกษา ละ
ประชาชน 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
1) กระบวนการสมคัร/ 

ขຌารวมมีความชัดจน 
√ √ √   √ 

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ √ √ √ √ √ √ 
3) รูปบบการจัดกิจกรรม √ √ √   √ 
4) อกสาร / ขຌอมลู / 

รายงานทีไนำสนอ 
   √ √  

ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

5) มีชองทางการ
ติดตอสืไอสารทีไ
หมาะสม 

√ √ √   √ 

6) มีชองทางรับฟังคำติชม 
/ รຌองรียนปัญหา 

√ √ √   √ 

7) การประชาสัมพันธ์ละ
การขຌาถึงขຌอมลู
ขาวสาร 

√ √ √   √ 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
8) การ฿หຌคำนะนำ ละ

ตอบขຌอซกัถาม
ครบถຌวน 

√ √ √   √ 

9) ความสามารถ฿นการ
ถายทอดความรูຌ การ฿หຌ
คำปรึกษา 

√ √ √   √ 
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ประดใน฿นการสำรวจ ผูຌประกอบการ 
MSME 

หนวยงาน
พันธมิตร 

หนวยงานรวม 
/ หนวยงาน

รับจຌาง 

คณะ
กรรมการฯ 
คณะอนุ

กรรมการฯ 

หนวย
ตรวจ

ประมิน 

มหาวิทยาลัย 
สถาบัน 

การศึกษา ละ
ประชาชน 

10) การประสานงานละ
อำนวยความสะดวก 

√ √ √ √ √ √ 

11) การ฿หຌบริการดຌวยความ
อา฿จ฿ส กระตอืรือรຌน 

√ √ √   √ 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

12) สถานทีไละสิไงอำนวย
ความสะดวก฿นการจดั
กิจกรรม 

√ √ √   √ 

13) ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ
฿ชຌ฿นการจดักิจกรรม  

√ √ √   √ 

ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 
14) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไ

เดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ
ประยชน์ 

√ √ √   √ 

ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. 
15) การตอบสนองตอ

นยบายภาครัฐ 
   √ √  

16) การบริหารองคก์รทีไ
ป็นมืออาชีพ 

   √ √  

17) ความปรง฿ส 
ดำนินงานถูกตຌองตาม
กฎระบียบ 

   √ √  

18) มีผลสัมฤทธิ่จากการ
ดำนินงานทีไครบถຌวน 
ชัดจน 

   √ √  

 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มากทีไสุดทุกดຌาน ยกวຌน ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. ทีไพึงพอ฿จ฿นระดับมาก ดยดຌานการ฿หຌบริการของ
จຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.44 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่8.88 สวนดຌานผลการดำนินงานของ 
สสว. มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.่้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ็็.่ๆ ปรียบทียบกับความคาดหวัง พบวา 
สวน฿หญมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวา
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คาดหวังคอนขຌางมาก ิสวนตางทากับ -0.50 คะนน) มืไอพิจารณารายประดในทีไทำการสำรวจ พบวา มีความ
พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังทุกรืไอง ดยฉพาะการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ทีไมีความพึงพอ฿จความ 

พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังมากทีไสุด ิสวนตางทากับ -0.79 คะนน) 

 
ผนภาพทีไ ไูแ ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ  
1) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.44 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่8.88 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยการ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส 
กระตือรือรຌน มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ7 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่9.ไ2 สวนการ฿หຌคำนะนำ ละ
ตอบขຌอซักถามครบถຌวน มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.41 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.30  

 
ผนภาพทีไ ไูโ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
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2) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ่ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่็.ๆโ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.31 มืไอ
พิจารณารายปัจจัย พบวา สวน฿หญมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง
ลใกนຌอย ดยดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ไ่ 
สวนอกสาร / ขຌอมูล / รายงานทีไนำสนอ ทีไสำรวจกับกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจ
ประมิน มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.้5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ็้.เ5 ดย
มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.31 ิสวนตางทากับ -0.36 คะนน)  

 
ผนภาพทีไ ไูใ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 

 

3) การนำเป฿ชຌประยชน์ 
ความพึงพอ฿จ฿นการนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ อยู฿นระดับมากทีไสุด 

คาฉลีไย ไ.36 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.แใ ละมีความพึงพอ฿จทากับความคาดหวัง  
 

4) ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอ฿จดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.33  
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.5ใ ละมีความพึงพอ฿จมากกวาความคาดหวังลใกนຌอย มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา 
มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยดຌานสถานทีไละสิไงอำนวย
ความสะดวก฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.33 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆใ ละ
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.32 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
86.43 
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ผนภาพทีไ ไูไ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

 

5) ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ2 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่6.42 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
4.31 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ละสวน฿หญพึงพอ฿จสูงกวา
ความคาดหวังลใกนຌอย ดยดຌานมีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.36 
คะนน คิดป็นรຌอยละ 87.20 ละมีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 

ไ.โ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.็เ สวนการประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร มีความพึงพอ฿จตไำกวา
ความคาดหวังลใกนຌอย  

 

 
ผนภาพทีไ ไู5 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 
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6) ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. 
ความพึงพอ฿จดຌานผลการดำนินงานของ สสว. อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ใ.่้ คะนน  

คิดป็นรຌอยละ ็็.่ๆ ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.39 
ิสวนตางทากับ -0.50 คะนน) มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก  ละพึงพอ฿จ
นຌอยกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยดຌานการตอบสนองตอนยบายภาครัฐ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
4.05 คะนน คิดป็นรຌอยละ 80.95 ละการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.็แ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ็ไ.โ้ ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังมากทีไสุด คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
4.50 ิสวนตางทากับ -0.79 คะนน)  

 

 
ผนภาพทีไ ไูๆ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานผลการดำนินงานของ สสว. 

 

4.1.3 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง จำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ความพึงพอ฿จภาพรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. พบวา มีความพึงพอ฿จตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ทีไระดับความชืไอมัไน 95% ดยมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความ
คาดหวัง จำนวน 2 กลุม คือ หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.5เ รຌอยละ 
้เ.เเ คาฉลีไยความคาดหวัง ไ.18 ิสวนตางทากับ 0.32 คะนนี ละผูຌประกอบการ MSME คาฉลีไย 4.48  

คะนน คิดป็นรຌอยละ 89.54 คาฉลีไยความคาดหวัง ไ.43 ิสวนตางทากับ 0.05 คะนนี สวนผูຌมีสวนเดຌ 
สวนสีย จำนวน 4 กลุม มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง เดຌก หนวยงาน
พันธมิตร คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆ่ คาฉลีไยความคาดหวัง ไ.48 ิสวนตางทากับ -0.35 
คะนนี มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆเ คาฉลีไย
ความคาดหวัง ไ.20 ิสวนตางทากับ -0.07 คะนนี คณะกรรมการฯ ละคณะอนุกรรมการฯ คาฉลีไย ใ.่่ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ็็.5เ คาฉลีไยความคาดหวัง 4.31 ิสวนตางทากับ -0.44 คะนนี ละหนวยตรวจ
ประมิน คาฉลีไย ใ.่เ คะนน คิดป็นรຌอยละ ็ๆ.เเ คาฉลีไยความคาดหวัง ไ.20 ิสวนตางทากับ -0.40 
คะนนี 
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ผนภาพทีไ ไู็ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม จำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

 

4.1.4 ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม ดย฿ชຌสถิติคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ 
อยางงายของพียร์สัน ิPearson Product Moment Correlation Coefficient) พื ไอทดสอบความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรสองตัวทีไป็นอิสระตอกัน ดยปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสอดคลຌองกับบริการ
ทีไตละกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌสัมผัสกับ สสว. ดยกลุมผูຌประกอบการ หนวยงานพันธมิตร ทีไมีการติดตอกับ 
สสว. ดຌานบริการงานครงการมากทีไสุด ดังนัๅน ปัจจัยดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จึงมี
ความสำคัญกับกลุมผู ຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงสองกลุม หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละ มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา ละประชาชน ปัจจัยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จ
ภาพรวมสูง สวนกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน ปัจจัยดຌานผลการดำนินงาน
ของ สสว. สงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวมมากทีไสุด 

 

ตารางทีไ ไูใ ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม  

ประดในการสำรวจ 

ผูຌประกอบการ 
MSME 

หนวยงาน
พันธมิตร 

หนวยงานรวม / 

หนวยงานรับจຌาง 
คณะกรรมการฯ  

คณะอนุกรรมการฯ 

หนวยตรวจ
ประมิน 

มหาวิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา  
ละประชาชน 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 

1) กระบวนการสมัคร / 

ขຌารวมมีความชัดจน 
0.509** 0.601** 0.346*   -0.024 

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
รวดรใว ป็นเปตามวลาทีไ
กำหนด 

0.532** 0.573** 0.280 -0.024 1.000** 0.334** 

3) รูปบบการจัดกิจกรรม 0.595** 0.485** 0.763**   0.541** 
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ประดในการสำรวจ 

ผูຌประกอบการ 
MSME 

หนวยงาน
พันธมิตร 

หนวยงานรวม / 

หนวยงานรับจຌาง 
คณะกรรมการฯ  

คณะอนุกรรมการฯ 

หนวยตรวจ
ประมิน 

มหาวิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา  
ละประชาชน 

4) อกสาร / ขຌอมูล / 

รายงานทีไนำสนอ 
   0.334** 1.000**  

ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล  

5) การ฿หຌคำนะนำ ละ
ตอบขຌอซกัถามครบถຌวน 

0.582** 0.572** 0.656**   0.615** 

6) ความสามารถ฿นการ
ถายทอดความรูຌ การ฿หຌ
คำปรึกษา 

0.561** 0.631** 0.736**   0.369** 

7) การประสานงานละ
อำนวยความสะดวก 

0.558** 0.642** 0.600** 0.541** 0.408 0.550** 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

8) การ฿หຌบริการดຌวย
ความอา฿จ฿ส 
กระตือรือรຌน 

0.474** 0.603** 0.474**   0.500** 

9) สถานทีไละสิไงอำนวย
ความสะดวก฿นการจดั
กิจกรรม 

0.539** 0.513** 0.475**   0.488** 

10) ครืไองมือละอุปกรณ์
ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  

0.533** 0.529** 0.516**   0.532** 

11) มีชองทางการ
ติดตอสืไอสารทีไหมาะสม 

0.561** 0.627** 0.475**   0.391** 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

12) มีชองทางรับฟังคำ 
ติชม / รຌองรียนปัญหา 

0.573** 0.647** 0.663**   0.419** 

13) การประชาสัมพันธ์
ละการขຌาถึงขຌอมูล
ขาวสาร 

0.610** 0.705** 0.641**   0.529** 
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ประดในการสำรวจ 

ผูຌประกอบการ 
MSME 

หนวยงาน
พันธมิตร 

หนวยงานรวม / 

หนวยงานรับจຌาง 
คณะกรรมการฯ  

คณะอนุกรรมการฯ 

หนวยตรวจ
ประมิน 

มหาวิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา  
ละประชาชน 

ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 

14) การนำขຌอมูล ความรูຌ
ทีไเดຌรับเปประยกุต์฿ชຌ
ประยชน์ 

0.615** 0.666** 0.579**   0.560** 

ดຌานผลการดำนินงานของ สสว . 

15) การตอบสนองตอ
นยบายภาครัฐ 

   0.615** N/A  

16) การบริหารองค์กรทีไ
ป็นมืออาชีพ 

   0.369** 0.612  

17) ความปรง฿ส 

ดำนินงานถูกตຌองตาม
กฎระบียบ 

   0.550** 0.535  

18) มีผลสัมฤทธิ่จากการ
ดำนินงานทีไครบถຌวน 

ชัดจน 

   0.500** 0.791  

หมายหต:ุ ** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% 
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4.1.5 ความภักดีละความผูกพัน 

1) ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. 

฿นการสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ 
ละการนะนำบอกตอ ซึไงมีรายละอียดผลการสำรวจตละมิติ ดังนีๅ 

(1) การ฿ชຌบริการซๅำ สำรวจจากคำถาม จะกลับมา฿ชຌบริการ / ฿หຌความรวมมือกับ สสว.   
ผลการสำรวจกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅง 4 กลุม ยกวຌน กลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวย
ตรวจประมิน นืไองจากทัๅงสองกลุมเมเดຌรับบริการจาก สสว. ดยตรง ตมีการทำงานรวมกันตามบริบทของ
องค์กรทานัๅน ฿นภาพรวมมีกลุมผูຌสนับสนุน (Promoters) คิดป็นรຌอยละ 65.86 กลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌ
ตลอดวลา (Passives) คิดป็นรຌอยละ 30.80 ละกลุ มที ไเมป็นผู ຌสนับสนุน ละอาจพูดถึง฿นทางที ไเมดี 
(Detractors) คิดป็นรຌอยละ 3.34 ดย฿นการวัดระดับความภักดีจะวัดจากคา Net Promoters Score (NPS)  

ทีไคำนวณจากสวนตางของกลุม Promoters ละ Detractors ซึไงมีคาทากับ 62.53 ละมืไอพิจารณาตามกลุม 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวา หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง มีระดับความภักดีตอ สสว. สูงทีไสุ ด (NPS ทากับ 
72.92) รองลงมาคือ ผู ຌประกอบการ MSME (NPS ทากับ 65.04) มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละ
ประชาชน (NPS ทากับ 54.00) ละหนวยงานพันธมิตร (NPS ทากับ 41.46) ตามลำดับ 

 
ผนภาพทีไ ไู่ Net Promoters Score การกลับมา฿ชຌบริการซๅำ 
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(2) การนะนำบอกตอ สำรวจจากคำถาม จะนะนำกิจกรรม / ครงการของ สสว. ฿หຌกับ
บุคคลอืไน โ  ผลการสำรวจ พบวา ฿นภาพรวมมีกลุมผูຌสนับสนุน (Promoters) คิดป็นรຌอยละ 66.04 กลุมทีไ
อาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา (Passives) คิดป็นรຌอยละ 29.69 ละกลุมทีไเมป็นผูຌสนับสนุน ละอาจพูดถึง
฿นทางเมดี (Detractors) คิดป็นรຌอยละ 4.27 ดย฿นการวัดระดับความภักดีจะวัดจากคา Net Promoters 

Score (NPS) ทีไคำนวณจากสวนตางของกลุม Promoters ละ Detractors ซึ ไงมีคาทากับ 61.76 ละมืไอ
พิจารณาตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวา หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง มีระดับความภักดีตอ สสว.  
สูงที ไส ุด (NPS ท าก ับ 72.92) รองลงมาคือ ผ ู ຌประกอบการ MSME (NPS ท าก ับ 64.97) มหาวิทยาลัย 
สถาบ ันการศ ึกษา ละประชาชน  (NPS ท าก ับ 53.00) หน วยงานพ ันธม ิตร (NPS ท าก ับ 39.02)  
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ (NPS ทากับ 31.25) ละหนวยตรวจประมิน (NPS ทากับ 0.00) 

 
ผนภาพทีไ ไู้ Net Promoters Score การนะนำบอกตอ 
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2) ความผูกพันทีไมีตอ สสว. 

การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. จาก  
3 คำถาม คือ สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ  ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไน
ละชื ไอถือเดຌ  ละ สสว. ป็นหนวยงานที ไหมาะสมที ไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ   
ผลการสำรวจ พบวา ผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. มีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมาก 
ละมากที ไสุด นอกจากนี ๅ ฿นการวัดระดับความผูกพัน฿นการศึกษานี ๅ จะหาคาความผูกพันดยสมบูรณ์  
(% Completely Engagement) ซึไงคำนวณหาสัดสวนป็นรຌอยละ ิัี ของผูຌทีไ฿หຌ คะนนความคิดหใน ตใม 
5 คะนนสำหรับทัๅง ใ คำถามขຌางตຌน ดยระดับความผูกพัน฿นภาพรวม คิดป็นรຌอยละ 42.67 มืไอพิจารณา 

ตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวา ผูຌประกอบการมีระดับความผูกพันมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 46.64 รองลงมา
คือ หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง คิดป็นรຌอยละ 41.67 หนวยงานพันธมิตร คิดป็นรຌอยละ 25.00  

คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คิดป็นรຌอยละ 12.50 ละหนวยตรวจประมิน คิดป็นรຌอยละ 0.00 

 
ผนภาพทีไ ไูแเ ความผูกพันทีไมีตอ สสว. 

 

สำหรับความผูกพัน฿นมิติทีไมีความสอดคลຌองกับผลลัพธ์ของการดำนินครงการ ทีไวัด฿นมิติของ
การปฏิบัติดยการสะทຌอนจากการนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเป฿ชຌประยชน์ ซึไงจากการผลการสำรวจ พบวา มี
ระดับความพึงพอ฿จ฿นประดในดังกลาวอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.36 ดยกลุมหนวยงานรวม / หนวยงาน
รับจຌาง มีระดับความพึงพอ฿จมากทีไสุด ไ.ไใ รองลงมาคือ กลุมผูຌประกอบการ MSME คาฉลีไย ไ.ไเ กลุม
หนวยงานพันธมิตร คาฉลีไย ไ.แใ ละกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน คาฉลีไย 4.06 ซึไง
ระดับคะนนดังกลาวสะทຌอนถึงความผูกพันจากผลลัพธ์เดຌชนดียวกัน ดยหากผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีความ  

พึงพอ฿จสงู จะสงผล฿หຌตຌองการกลับมา฿ชຌบริการซๅำ หรือมีความผูกพันกับบริการของ สสว.  
นอกจากนีๅ ฿นมุมมองของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวย

ตรวจประมิน ทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไละการดำนินงานของ สสว. มีขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
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(1) ดຌานนยบายการสงสรมิ SME  

- ควรมีความชัดจน฿นการสนับสนุนสงสริมวิสาหกิจรายยอย / วิสาหกิจชุมชน ิกลุมธุรกิจ
กษตรี ทัๅงนวนยบายละผนงานอยางป็นรูปธรรม  

ู ปรับนยบาย / มาตรการสงสริม SME ฿หຌสอดคลຌองละทันกับสถานการณ์ละปัจจัย
วดลຌอมทัๅง฿นประทศละลก 

ู สนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุน สสว. จะตຌองมีสวนรวม฿นการกำหนดนยบายตาง โ ทีไ
กีไยวกับการงินของประทศ฿นการชวยหลือ MSME ละการตลาด฿หຌ SME มากกวานีๅ 

ู ดຌานการตลาด สสว. จะตຌองป็นหนวยงานหลัก฿นการชีๅนำ MSME ดยมีการ฿ชຌ Big Data 

มาวิคราะห์ขຌอมูล฿หຌกับผูຌประกอบการ 
ู ดำนินการ฿หຌหในผลผลิตทีไป็นนยบาย฿หม โ ทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงสถานะผูຌนำ฿นการพัฒนา SME 

- สสว. จะตຌองป็นผูຌนำ฿นการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการทำธุรกิจของ MSME สรຌาง
Ecosystem ฿หຌอืๅอตอการประกอบธุรกิจ ชน กฎระบียบการขออนุญาต฿หຌจบ฿นขัๅนตอนดียวหรือทีไหนวยงาน
ดียว฿หຌป็นระบบ Single Sign-On ทีไขຌอมูลมีการชืไอมยงทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

(2) ดຌานบุคลากร พิไมปริมาณบุคลากรคนรุน฿หมทีไมีความชีไยวชาญดຌานเอที ฿หຌทันลกยุค฿หม 
จะตຌองมีความรใว ละขຌาถึงระบบทีไทันสมัย สามารถ฿หຌคำนะนำตอผูຌ฿ชຌบริการเดຌทันทวงท ี

(3) ครงการสงสริมผูຌประกอบการ 
ู การ฿หຌบริการผูຌประกอบการ ควรมกีารจัดสรรครงการ฿หຌครอบคลุมทุกกลุมปງาหมาย  
ู ควรจะสงสรมิผูຌประกอบการดຌานการทองทีไยว฿หຌมากกวานีๅ 

(4) การปรับตัว฿นสถานการณ์รงดวน มีผนชวยหลือบบรงดวน ทีไยืดหยุน ชน สถานการณ์ควิด  
(5) ระบบฐานขຌอมูล ละการชืไอมยงขຌอมูล 

ู ควรมีการชืไอมยงการพัฒนา SME อยางป็นระบบ 

ู การบูรณาการฐานขຌอมูลของ SMEs กับหนวยงานภาครัฐอืไน ดยฉพาะธนาคารฉพาะกิจ
ของรัฐทีไมีภารกิจสนับสนุน SME 
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4.2 ผลการสำรวจกลุมผูຌประกอบการ MSME 

4.2.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

1) จำนวนตัวอยางทีไทำการสำรวจ 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 1,516 ราย ภาย฿ตຌ 10 ครงการ จากดิม
ทีไกำหนดเวຌ 15 ครงการ ตเมสามารถดำนินการสำรวจเดຌ฿นบางครงการ นืไองจากเมมีขຌอมูล ละการจัด
กิจกรรมของครงการนัๅนเมเดຌอยู฿นชวงวลาทีไทำการสำรวจ จึงทำการกระจายตัวอยางเปยังครงการอืไนโ ทีไอยู
ภาย฿ตຌนวทางการสงสริม ิผนงานยอยี นัๅนโ ดังนีๅ 
ตารางทีไ ไูไ จำนวนตัวอยางทีไทำการสำรวจ กลุมผูຌประกอบการ MSME 

งาน / ครงการ 
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวน
รายชืไอ
ทีไเดຌรับ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
จะสำรวจ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
สำรวจเดຌ 

1) ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 3,300 244 150 196 

2) ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกจิรายยอย฿หຌ
ประกอบธรุกจิอยางมืออาชีพ 

365 270 40 157 

3) ครงการพิไมศกัยภาพ฿นการประกอบธรุกจิ฿หຌกับ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

4,962 400 200 333 

4) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงก
ธุรกจิชุมชนตามนวพระราชดำร ิ

230 0 30 0 

5) ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 150 275 30 51 

6) ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 4,080 400 170 369 

7) ครงการประกวด SME National Awards 900 68 90 45 

8) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME 

Regular Level) 

3,000 275 130 156 

9) ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยาย
ธุรกจิสูสากล ิSME SCALE UP) 

100 110 30 82 

10) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึก
สำหรับผูຌประกอบการ SME 

1,600 90 130 61 

11) งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 250 0 30 0 

12) งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียนดຌาน 
SME  

1,000 0 50 0 

13) ครงการ SME Academy 365 10,000 0 320 0 

14) ครงการ Train the Coach 1,000 300 50 66 

15) ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบ 

ผูຌ฿หຌบรกิารทางธุรกิจ ิService Provider) 

155 0 30 0 

รวม 31,092 2,432 1,480 1,516 
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2) ประภทธุรกิจ 

ผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถามจำนวน 1,516 ราย อยู฿นภาคการผลิตมากทีไสุด จำนวน 
897 ราย คิดป็นรຌอยละ 59.17 รองลงมาคือ ภาคการคຌา จำนวน 456 ราย คิดป็นรຌอยละ 30.08 ละภาค
บริการ จำนวน 163 ราย คิดป็นรຌอยละ 10.75 ดยจำนกประภทธุรกิจตละสาขา พบวา สวน฿หญดำนิน
กิจการดຌานอาหาร อาหารปรรูป ละการกษตร มีรายละอียดตละสาขา ดังนีๅ 

ู ภาคการผลิต จำนวน 897 ราย สาขาทีไมีการประกอบธุรกิจ 3 ลำดับรก เดຌก อาหาร 
อาหารปรรูปทางการกษตร จำนวน 223 ราย คิดป็นรຌอยละ 24.90 ผลิตภัณฑ์ทางการกษตร ชน ขຌาว ผัก 
ผลเมຌ ลีๅยงกุຌง ลีๅยงปลา จำนวน 176 ราย คิดป็นรຌอยละ 19.60 ผลิตสิไงทอ ชน ผຌาเหม ผຌาพืๅนมือง ละสินคຌา
ภูมิปัญญาเทย /สมุนเพร จำนวน 59 ราย คิดป็นรຌอยละ 6.60 

- ภาคการคຌา จำนวน 456 ราย สาขาทีไมีการประกอบธุรกิจ 3 ลำดับรก เดຌก อาหาร 
จำนวน 120 ราย คิดป็นรຌอยละ 26.30 สินคຌากษตร จำนวน 42 ราย คิดป็นรຌอยละ 9.20 ละสืๅอผຌา ครืไอง
ตงกาย จำนวน 38 ราย คิดป็นรຌอยละ 8.30 

- ภาคบริการ จำนวน 163 ราย สาขาทีไมีการประกอบธุรกิจ 3 ลำดับรก เดຌก รຌานอาหาร 
จำนวน 37 ราย คิดป็นรຌอยละ 22.70 ธุรกิจทองทีไยวละทีไพัก จำนวน 19 ราย คิดป็นรຌอยละ 11.70 ละ
ธุรกิจทองทีไยวชิงกษตร จำนวน 11 ราย คิดป็นรຌอยละ 6.70 

 

4.2.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿น
ระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.48 คะนน คิดป็นรຌอยละ 89.54 มืไอปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมีคาฉลีไย
ทากับ 4.43 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย ิสวนตางทากับ 0.05 คะนนี ดยมี
ผูຌทีไพึงพอ฿จมาก (Top2Box) คิดป็นรຌอยละ ้ไ.ใใ ผูຌทีไพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) คิดป็นรຌอยละ 0.26 ทัๅงนีๅ 
เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว.  

ปรียบทียบความพึงพอ฿จภาพรวม ปงบประมาณ 2560-2564 พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับมากทีไสุดทุกป ยกวຌน ปงบประมาณ 2560 ดยมีนวนຌมความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจากปทีไผานมาตอนืไอง 
อัตราการปลีไยนปลงฉลีไย 5 ปงบประมาณ ทากับ 0.93% ปงบประมาณ 2564 มีอัตราการปลีไยนปลงความ
พึงพอ฿จพิไมขึๅน คิดป็นรຌอยละ 2.68 ปงบประมาณ 2563 มีอัตราการปลีไยนปลงความพึงพอ฿จลดลง คิดป็น
รຌอยละ 1.36 ปงบประมาณ 2562 มีอัตราการปลีไยนปลงความพึงพอ฿จพิไมขึๅน คิดป็นรຌอยละ 1.84 ละ
ปงบประมาณ 2561 มีอัตราการปลีไยนปลงความพึงพอ฿จพิไมขึๅน คิดป็นรຌอยละ 6.37 
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ผนภาพทีไ ไูแแ ปรียบทียบความพึงพอ฿จ ปงบประมาณ 2560-2564 

 

4.2.3 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ 
ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ

มากทีไสุด ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความ
พึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ9 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.็่ รองลงมาคือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย 
ไ.ไใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.5ๆ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำที ไสุด 
คาฉลีไย ไ.ใ6 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.แไ  

 

 
ผนภาพทีไ ไูแโ ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการ MSME 
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ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ 
1) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.49 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่้.็่ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.39 
คะนน มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด  ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง
ทุกปัจจัย ดยการ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.5โ คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ้เ.ใเ สวนการ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซักถามครบถຌวน มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไๆ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.โโ  

ทัๅงนีๅ มีผู ຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามบางสวนมีความพึงพอ฿จนຌอย หรือ฿หຌ
คะนนความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) เดຌก การประสานงานลาชຌา จำนวน 4 ราย การอา฿จ฿สละ
กระตือรือรຌน฿นการ฿หຌบริการ จำนวน 3 ราย ละการ฿หຌคำนะนำเมชัดจน จำนวน 2 ราย  

 

 
ผนภาพทีไ ไูแใ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ผูຌประกอบการ MSME 

 

2) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไใ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่่.5ๆ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไย ไ.ใ3 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มี
ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกปัจจัย ดยดຌานขัๅนตอนการ
฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.5็ สวนรูปบบการจัดกิจกรรม มี
ความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ใ็ ตามลำดับ 

ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามบางสวนมีความพึงพอ฿จนຌอย หรือ฿หຌคะนน
ความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ประกอบดຌวย ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ จำนวน 6 ราย เดຌก การ฿หຌบริการชຌา เม
ป็นเปตามวลาทีไกำหนด รูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 5 ราย เดຌก กิจกรรมเมนาสน฿จ เมทราบหัวขຌอกอน
ขຌารวมกิจกรรม ละระยะวลาจัดกิจกรรมนຌอย ละกระบวนการสมัคร / ขຌารวมกิจกรรม จำนวน 4 ราย เดຌก 
มีหลายขัๅนตอน ละ฿ชຌอกสารประกอบจำนวนมาก 
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ผนภาพทีไ ไูแไ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการ MSME 

  

3) ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 
ความพึงพอ฿จ฿นการนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ อยู฿นระดับมากทีไสุด 

คาฉลีไย ไ.ไเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.้ๆ มืไอปรียบทียบกับความคาดหวัง พบวา มีความพึงพอ฿จสูงกวา
ความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.ใ่ คะนน 

ท ั ๅ งน ี ๅ  ผ ู ຌประกอบการ MSME ท ี ไตอบบบสอบถามบางส วนม ีความพ ึงพอ฿จน ຌอย 
(Bottom2Box) จำนวน 5 ราย เดຌก ความรูຌทีไเดຌรับเมตรงกับธุรกิจ จำนวน 3 ราย เดຌรับความรูຌนຌอย จำนวน 1 
ราย ละขຌอจำกัด฿นการอบรมออนเลน์ ทำ฿หຌเมสามารถสอบถามเดຌตใมทีไ จำนวน 1 ราย 

 

4) ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ็ 

คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ใใ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวัง ไ.ใ4 
มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย 

ทุกปัจจัย ดยดຌานมีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไแ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่่.โเ สวนมีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใใ คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.5ใ  

ท ั ๅ งน ี ๅ  ผ ู ຌประกอบการ MSME ท ี ไตอบบบสอบถามบางส วนม ีความพ ึงพอ฿จน ຌอย 
(Bottom2Box) ประกอบดຌวย ชองทางการติดตอสื ไอสารมีนຌอย จำนวน 8 ราย การประชาสัมพันธ์นຌอย เม
สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร จำนวน 8 ราย ชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา มีนຌอย เมสามารถติดตอเดຌ 
จำนวน 7 ราย  
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ผนภาพทีไ ไูแ5 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ผูຌประกอบการ MSME 

 

5) ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอ฿จดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.36 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.แไ ละมีความพึงพอ฿จมากกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
ไ.32 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุก
ปัจจัย ดยดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ็ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ใใ สวนครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ใ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.้ๆ  

ท ั ๅ งน ี ๅ  ผ ู ຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามบางส วนม ีความพ ึงพอ฿จน ຌอย 
(Bottom2Box) ประกอบดຌวย สถานทีไเมสะดวก เมพรຌอม฿นการขຌารวมกิจกรรมออเลน์  จำนวน 5 ราย ละ
ความพรຌอมของครืไองมือละอุปกรณ์฿นการจัดกิจกรรมออนเลน์ จำนวน 2 ราย 

 
ผนภาพทีไ ไูแๆ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก ผูຌประกอบการ MSME 
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4.2.4 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง จำนกตามประภทธุรกิจ 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามประภทธุรกิจ พบวา ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด 
ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกดຌาน ดยภาคการผลิต มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ไ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.้เ รองลงมาคือ ภาคการคຌา คาฉลีไย ไ.ไๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.โ5 ละ
ภาคบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ใไ  

 

 
ผนภาพทีไ ไูแ็ ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามประภทธุรกิจ ผูຌประกอบการ MSME 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละประภทธุรกิจ ดังนีๅ 
1) ภาคการผลิต 

ความพึงพอ฿จของผู ຌประกอบการ MSME สาขาภาคการผลิต พบวา มีความพึงพอ฿จ 

ภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.้เ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความ
คาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.45  

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ่   

คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.ๆเ สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ใ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.เใ  

อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ
฿หຌบริการ เดຌก ดຌานการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 17 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 10 ราย ดຌานการนำเป฿ชຌ
ประยชน์ 5 ราย ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 4 ราย ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 2 ราย 
ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. เดຌก ดຌานการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 2 ราย ดຌานสถานทีไละ 

สิไงอำนวยความสะดวก 2 ราย ละดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 1 ราย 
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ผนภาพทีไ ไูแ่ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ภาคการผลิต 

 

2) ภาคการคຌา 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME สาขาภาคการคຌา พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู
฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ2 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่8.34 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง
ลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.38 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละสวน฿หญ
พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ทีไมีความพึงพอ฿จทากับความ
คาดหวัง ละดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย ดยดຌานการ฿หຌบริการ
ของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.45 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.96 สวนดຌานการนำเป฿ชຌ
ประยชน ์มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ2 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.38  

อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ
฿หຌบริการ เดຌก ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 5 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 4 ราย ดຌานการติดตอรับ
บริการ / ขຌอมูล 3 ราย ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 3 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ
฿หຌบริการของ สสว.  

 
ผนภาพทีไ ไูแ้ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ภาคการคຌา 
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3) ภาคบริการ 
ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME สาขาภาคบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿น

ระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ6 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.โ5 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย 
คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.39 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน ละ
สวน฿หญพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง
ลใกนຌอย ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.52 คะนน คิดป็นรຌอยละ 90.42 

สวนดຌานสถาทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ3 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.61 

อยางเรกใตาม มีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ
฿หຌบริการ เดຌก ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 3 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 1 ราย ละดຌานการติดตอ
รับบริการ / ขຌอมูล 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโเ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ภาคบริการ 

 

4.2.5 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง จำนกตามนวทางการสงสริม 

การจำนกครงการตามนวทางการสงสริมของ สสว. มืไอพิจารณาความชืไอมยงระหวาง
ผนงานยอย ละงาน / ครงการ ปงบประมาณ โ5ๆไ  พบวา ม ีการบงนวทางการสงสร ิมป็น  
4 กลุม เดຌก กลุม Early Stage ครงการทีไสำรวจ คือ ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม จำนวน
ตัวอยางทีไสำรวจเดຌทากับ แ้ๆ ราย กลุม Micro ครงการทีไสำรวจ เดຌก ครงการยกระดับผูຌประกอบการ
วิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ  ครงการพิ ไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับ
ผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย ละครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค ไ.เ จำนวนตัวอยางทีไสำรวจเดຌทากับ 
5ไแ ราย กลุม Small ครงการทีไสำรวจ เดຌก ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME ครงการประกวด 
SME National Awards ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) ครงการสงสริม
ละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) ละครงการพัฒนาศักยภาพละชองทาง
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การตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME จำนวนตัวอยางทีไสำรวจเดຌทากับ 713 ราย ละกลุม Eco-system 

ครงการทีไสำรวจ คือ ครงการ Train the Coach จำนวนตัวอยางทีไสำรวจเดຌทากับ ๆๆ ราย 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามนวทางการสงสริม พบวา ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มากทีไสุด ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกดຌาน  ดยกลุม Early Stage มีความพึงพอ฿จสูง
ทีไสุด คาฉลีไย ไ.66 คะนน คิดป็นรຌอยละ 93.16 รองลงมาคือ กลุม Eco-system คาฉลีไย ไ.61 คะนน  
คิดป็นรຌอยละ 92.12 กลุม Micro คาฉลีไย ไ.51 คะนน คิดป็นรຌอยละ 90.24 ละกลุม Small มีความ 

พึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.39 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่7.77 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโแ ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามนวทางการสงสริม ผูຌประกอบการ MSME 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละนวทางการสงสริม 
ดังนีๅ 

1) กลุม Early Stage 

ความพึงพอ฿จของผู ຌประกอบการ MSME กลุ ม Early Stage พบวา ม ีความพึงพอ฿จ 

ภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.66 คะนน คิดป็นรຌอยละ 93.16 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความ
คาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.64 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.64 

คะนน คิดป็นรຌอยละ 91.99 สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.52 คะนน คิดปน็รຌอยละ 90.26 

อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จมากกวาความคาดหวัง
ลຌว ตยังมีผู ຌประกอบการบางสวนที ไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก  
ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 2 ราย ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 2 ละราย ดຌานการ฿หຌบริการของ
จຌาหนຌาทีไ 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว.  
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ผนภาพทีไ ไูโโ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง กลุม Early stage 

 

2) กลุม Ecosystem 

ความพึงพอ฿จของผู ຌประกอบการ MSME กลุ ม Ecosystem พบวา ม ีความพึงพอ฿จ 

ภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.61 คะนน คิดป็นรຌอยละ 92.12 ละมีความพึงพอ฿จทากับความ
คาดหวัง  

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละสวน฿หญ
พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน การนำเป฿ชຌประยชน์ ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก ทีไมี
ความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย ไ.59 คะนน คิดป็นรຌอยละ 91.56 สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำ
ทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ1 คะนน คิดป็นรຌอยละ 89.30  

ทัๅงนีๅ เมมผีูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว.  
 

 
ผนภาพทีไ ไูโใ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง กลุม Ecosystem 
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3) กลุม Micro 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME กลุม Micro พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับ
มากทีไสุด คาฉลีไย ไ.51 คะนน คิดป็นรຌอยละ 90.24 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย 
คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.44 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.53 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 90.55 สวนดຌานสถาทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใ9 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่7.83 

อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จมากกวาความคาดหวัง
ลຌว ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 8 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 6 ราย ดຌานการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 6 ราย ละ
ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 2 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโไ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง กลุม Micro 

 

4) กลุม Small 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME กลุม Small พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับ
มากทีไสุด คาฉลีไย ไ.39 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่7.77 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย 
คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.34 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.41 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 88.17 สวนดຌานการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.26 คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ่5.19 

อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จมากกวาความคาดหวัง
ลຌว ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานการ
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฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 3 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 1 ราย ละดຌานการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 1 ราย 

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูโ5 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง กลุม Small 

 

4.2.6 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง จำนกรายครงการ 
ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกรายครงการ พบวา ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละ

สวน฿หญมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ครงการประกวด SME National Awards ละครงการ
สงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวาความ
คาดหวัง ดยครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆๆ คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ้ใ.แๆ สวนครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ MSME 
มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.้โ  

 
ผนภาพทีไ ไูโๆ ความพึงพอ฿จภาพรวมผูຌประกอบการ MSME จำนกรายครงการ 
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ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละครงการ ดังนีๅ 
1) ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม  

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม จำนวน 
196 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ไ.66 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้ใ.แๆ ละมีความ 

พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.64 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆไ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ้แ.้้ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.5โ 

คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.โๆ อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จมากกวา
ความคาดหวังลຌว ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ 
เดຌก ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 2 ราย ละดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ จำนวน 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌ
ทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูโ็ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 22 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 11 ราย เดຌก การขຌาถึงครืไองมือ฿นการอบรม
ออนเลน์ ฿ชຌงานเมสะดวก ระบบอินทอร์นใตเมสถียร ละดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 9 ราย เดຌก ติดตอจຌาหนຌาทีไยาก ชองทางการติดตอสืไอสารมีนຌอย ละการประชาสัมพันธ์ขาวสารลาชຌา 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 44  ราย 
ดยสวน฿หญสนอนะดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ ทีไตຌองการ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์
ขຌอมูลขาวสารพิไมขึๅน จำนวน 21 ราย ละรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 15 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรม
บบตอนืไอง ละลงพืๅนทีไมากขึๅน 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
87 ราย ดยสวน฿หญตຌองการรื ไองชองทางการตลาด จำนวน 51 ราย เดຌก มีการจัดอบรมดຌานชองทาง
การตลาด การขายสินคຌาออนเลน์ พิไมชองทางการจำหนาย ละมีการชวยหลือการจัดงาน การออกบูธ ทีไนำ
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สินคຌาเปวางขายมากขึๅน ดຌานความตอนืไอง฿นการรับบริการ จำนวน 40 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละดຌานหลงงินทุน จำนวน 20 ราย 

2) ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค ไ.เ  

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค ไ.เ จำนวน 
51 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ้โ.55 ละ
มีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.57 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดละสวน฿หญ
พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน ์ทีไมีความพึงพอ฿จทากับความคาดหวัง ดยดຌาน
การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย  ไ.5ไ คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.่่ สวนดຌาน
สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.โ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ไ้ อยางเร
กใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละสวน฿หญพึงพอ฿จมากกวาความคาดหวังลຌว ตยังมี
ผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานการนำเป฿ชຌ
ประยชน ์จำนวน 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูโ่ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค ไ.เ 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 14 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 10 ราย เดຌก การขຌาถึงครืไองมือ฿นการอบรม
ออนเลน์ ฿ชຌงานเมสะดวก ระบบอินทอร์นใตเมสถียร  

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 15  ราย 
ดยสวน฿หญสนอนะดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 7 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรมบบลงพืๅนทีไ ละ
จัดกิจกรรม฿หຌมากขึๅน 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
28 ราย ดยสวน฿หญตຌองการรืไองชองทางการตลาด จำนวน 10 ราย เดຌก มีการจัดอบรมดຌานชองตลาดดຌาน
การขาย การขายออนเลน์มากขึๅน ชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ ละมีการ
นะนำชองทางการตลาดมากขึๅนชองทาง฿หม ดຌานความตอนืไอง฿นการรับบริการ จำนวน 10 ราย เดຌก การ
ดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเปตอยอดเดຌ   
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3) ครงการประกวด SME National Awards  

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการประกวด SME National Awards จำนวน 
45 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆ2 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้โ.44 ตมี
ความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.67 คะนน 

ม ื ไอพิจารณาตามดຌานการ฿ห ຌบร ิการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู  ฿นระดับมากที ไสุด 

ตสวน฿หญพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆไ 

คะนน คิดป็นรຌอยละ ้โ.่้ สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ไโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ไไ อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ตสวน฿หญ 
พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ละยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌาน
การ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 1 ราย ละดຌานการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล จำนวน 1 ราย 
ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูโ้ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการประกวด SME National Awards 

 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผู ຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน  
7 ราย ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ ์จำนวน 5 ราย เดຌก ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารนຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 15  ราย 
ดยสวน฿หญสนอนะดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 7 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง 
จำนวน 4 ราย ละดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 3 ราย เดຌก ควรพิไมชอง
ทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน  Facebook, Line ป็นตຌน 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
20 ราย ดยสวน฿หญตຌองการรืไองความตอนืไอง฿นการ฿หຌบริการ จำนวน 9 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง ดຌาน
ชองทางการตลาด จำนวน 8 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌานการขาย การขายออนเลน์มากขึๅน ละการ
หาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย 
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4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต 
ิSME Regular Level) จำนวน 156 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.62  
คะนน คิดป็นรຌอยละ ้โ.ใแ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
4.49 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.5แ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ้เ.แ้ สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใแ 

คะนน คิดป็นรຌอยละ ่6.11 อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวา
ความคาดหวัง ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก 
ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก จำนวน 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูใเ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 8 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 5 ราย เดຌก ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารนຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 20  ราย 
ดยสวน฿หญสนอนะดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 10 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง 
การจัดอบรมควรยกป็นกลุมตามประภทธุรกิจ เมควรจัดอบรมรวมกันทำ฿หຌเดຌรับความรูຌเมตใมทีไ พิไมกิจกรรม
฿นการอบรม มีการทำ Work Shop รวมกันมากขึๅน ละดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์  
จำนวน 6 ราย เดຌก ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
42 ราย ดยสวน฿หญตຌองการรืไองความตอนืไอง฿นการ฿หຌบริการ จำนวน 20 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง ละ
ดຌานชองทางการตลาด จำนวน 14 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌานการขาย การขายออนเลน์มากขึๅน 
ละชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 
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5) ครงการ Train the Coach  

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการ Train the Coach จำนวน 66 ราย พบวา 
มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.61 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้โ.แโ ละมีความพึงพอ฿จ
ทากับความคาดหวัง  

ม ื ไอพิจารณาตามดຌานการ฿ห ຌบร ิการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู  ฿นระดับมากที ไสุด 

ละสวน฿หญพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวย
ความสะดวก ทีไพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูง
ทีไสุด คาฉลีไย ไ.5้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ้แ.่้ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จ
ตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่6.21 ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละเม
พึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูใแ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการ Train the Coach 

 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 12 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ราย เดຌก ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารนຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 24 ราย ดย
สวน฿หญสนอนะดຌานชองทางการติดตอสื ไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 13 ราย เดຌก ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ ละควรมีชองทาง฿หຌติดตอตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ดยตรง พราะติดตอ
กับผูຌทน฿นพืๅนทีไลຌวการดำนินงานชຌา ละดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 6 ราย เดຌก ควรมีการจัด
กิจกรรมบบตอนืไอง 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
41 ราย ดยสวน฿หญตຌองการดຌานชองทางการตลาด จำนวน 26 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌาน 

การขาย การขายออนเลน์มากขึๅน ชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ ความตอนืไอง฿น
การ฿หຌบริการ จำนวน 16 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน 
พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละดຌานหลงงินทุน จำนวน 12 ราย 
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6) ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ
฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย จำนวน 333 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด 
คาฉลีไย คาฉลีไย ไ.52 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.ใใ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความ
คาดหวังทากับ 4.45 คะนน 

มื ไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู ฿นระดับมากที ไสุด 

ละสวน฿หญพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ยกวຌน ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวย
ความสะดวก ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.55 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
้แ.เไ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด  คาฉลีไย ไ.ไแ คะนน คิดป็น 

รຌอยละ ่่.โใ อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละสวน฿หญพึงพอ฿จสูงกวาความ
คาดหวัง ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก ดຌาน
การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ จำนวน 8 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 6 ราย ดຌานชองทางการติดตอรับ
บริการ / ขຌอมูล จำนวน 4 ราย ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก จำนวน 2 ราย ละดຌานการนำเป฿ชຌ
ประยชน ์จำนวน 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูใโ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย 

 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 55 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ราย เดຌก  ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา ละดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 21 

ราย เดຌก ระบบอินทอร์นใตเมสถียร / ดาวน์หลดขຌอมูลเดຌชຌา ละขัๅนตอนการสมัครยุงยาก หลายขัๅนตอน 
ตຌอง฿ชຌอกสารประกอบการกรอกขຌอมูลขຌารวมอบรม 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 88 ราย ดย
สวน฿หญสนอนะดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 40 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง ละ
ควรมีการติดตามผลการดำนินกิจการของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวมครงการลຌวอยางตอนืไ อง ดຌาน



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

4-34 

ชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ จำนวน 24 ราย เดຌก ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌ
มากกวานีๅ  

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
118 ราย ดยสวน฿หญตຌองการดຌานชองทางการตลาด จำนวน 46 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌานการ
ขาย การขายออนเลน์มากขึๅน ละชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ ความตอนืไอง฿น
การ฿หຌบริการ จำนวน 36 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน 
พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง ดຌานหลงงินทุน จำนวน 26 ราย เดຌก ชวยหาหลง
งินทุนทีไดี฿หຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย ละดຌานนวัตกรรม ทคนลยี
สมัย฿หม จำนวน 24 ราย เดຌก จัดกิจกรรม/อบรม ตามทิศทางหรือนวัตกรรม฿หมโ ทคนิค฿นกระบวนการผลิต
ทีไทันสมัย ละจัดอบรมดຌาน IT การทำพลตฟอร์มตางโ ตงรูป ทำคอนทนต์ตางโ ทีไหมาะสมกับธุรกิจ 

 

7) ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย
฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ จำนวน 157 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ไๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.ใเ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
4.39 คะนน 

ม ื ไอพิจารณาตามดຌานการ฿ห ຌบร ิการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู  ฿นระดับมากที ไสุด 

ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ไ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.ใ้ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำที ไสุด 
คาฉลีไย ไ.ใ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.็ๆ อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละสวน
฿หญพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌาน
การ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล จำนวน 2 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ
฿หຌบริการของ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูใใ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยาง 

มืออาชีพ 
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ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 7 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 4 ราย เดຌก ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา ละดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 3 

ราย เดຌก การอบรมออนเลน์ ทำ฿หຌเมมีอกาสปรึกษาละสอบถามกับบุคลากรอยาง฿กลຌชิด 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 19 ราย ดย
สวน฿หญสนอนะดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 6 ราย เดຌก ควรจัดกิจกรรม฿หຌบอยขึ ๅน ดຌาน
กระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 5 ราย เดຌก ควรยกลิกขຌอจำกัดทีไหຌามผูຌทีไคยอบรมลຌว เม฿หຌขຌาอบรมอีก 
ยกลิกกำหนด฿หຌขຌาอบรมเดຌ แ คนตอ แ บริษัท ละควรลดขัๅนตอนการสมัคร เมตຌองยืไนอกสารหลายฉบับ  
ิ฿ชຌบัตรประชาชน฿บดียวกใดำนินการเดຌี ละดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 

ราย เดຌก ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ  
บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 

45 ราย ดยสวน฿หญตຌองการดຌานชองทางการตลาด จำนวน 19 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌาน 

การขาย การขายออนเลน์มากขึๅน ละชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ  ความ
ตอนืไอง฿นการ฿หຌบริการ จำนวน 11 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละ
ตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง ละดຌานหลงงินทุน จำนวน 10 ราย 
เดຌก ชวยหาหลงงินทุนทีไดี฿หຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย  
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8) ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการ
ขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) จำนวน 82 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด 
คาฉลีไย ไ.ไ1 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.โ้ ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวัง
ทากับ 4.67 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดละพึงพอ฿จ
ตไำกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.5แ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ้เ.แ5 สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด  คาฉลีไย ไ.โ่ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.5ๆ อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ตพึงพอ฿จตไำกวาความ
คาดหวังทุกดຌาน ละยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ 
เดຌก ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล จำนวน 4 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 3 ราย ละ
ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ จำนวน 2 ราย ทัๅงนีๅ มีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. ดຌานชองทางการติดตอ
รับบริการ / ขຌอมูล จำนวน 2 ราย ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก จำนวน 2 ราย 

 
ผนภาพทีไ ไูใไ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนา พืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 5 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 4 ราย เดຌก ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา  ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ 
สสว. นຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 14 ราย ดย
สวน฿หญสนอนะดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 9 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง ละ
ควรกำหนดระยะวลาทำครงการ กิจกรรม การอบรม฿หຌหมาะสมกับนืๅอหา 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
8 ราย ดยสวน฿หญตຌองการดຌานชองทางการตลาด จำนวน 3 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌานการขาย 
การขายออนเลน์มากขึๅน ความตอนืไอง฿นการ฿หຌบริการ จำนวน 3 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเปตอยอดเดຌ  
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9) ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 

จำนวน 369 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.โ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่5.ๆไ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 4.20 คะนน 

ม ื ไอพิจารณาตามดຌานการ฿ห ຌบร ิการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู  ฿นระดับมากที ไสุด 

ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.ใใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.็เ สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด 
คาฉลีไย ไ.โแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.แ1 อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละ 

พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ตยังมีผูຌประกอบการบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอ
ดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล จำนวน 10 ราย ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
จำนวน 1 ราย ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ จำนวน 1 ราย ละดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ จำนวน 1 ราย 
ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว.  

 
ผนภาพทีไ ไูใ5 ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 44 ราย 
ปัญหาสวน฿หญทีไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ จำนวน 36 ราย เดຌก ติดตอ
จຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา ละชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวม
ครงการกับ สสว. มีนຌอย ทำ฿หຌพลาดการขຌาสมัครอบรม฿นครงการตางโ 

ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 88 ราย ดย
สวน฿หญสนอนะดຌานชองทางการติดตอสื ไอสาร / การประชาสัมพันธ์ จำนวน 38 ราย เดຌก ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ พิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน  
Facebook, Line ป็นตຌน ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 29 ราย เดຌก ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง 
ละควรมีการติดตามผลการดำนินกิจการของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวมครงการลຌวอยางตอนืไอง 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
92 ราย ดยสวน฿หญตຌองการดຌานชองทางการตลาด จำนวน 32 ราย เดຌก มีการจัดอบรมชองตลาดดຌาน 

การขาย การขายออนเลน์มากขึๅน ชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ ความตอนืไอง฿น
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การ฿หຌบริการ จำนวน 28 ราย เดຌก การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน 
พืไอนำเปตอยอดเดຌ ละดຌานหลงงินทุน 19 ราย เดຌก ชวยหาหลงงินทุนทีไดี฿หຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเข
เมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย 

 

10) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

ความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ MSME ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาด 

ชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME จำนวน 61 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.้โ ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
4.11 คะนน 

มืไอพิจารณาตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละพึงพอ฿จ
สูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ใไ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ ละดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึง
พอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.โ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ไๆ อยางเรกใตาม มຌจะมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก
ที ไส ุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังทุกดຌาน ตยังมีผูຌ ประกอบการบางสวนที ไมีความพึงพอ฿จนຌอย 
(Bottom2Box) ตอดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 2 ราย ดຌานการ฿หຌบริการของ
จຌาหนຌาทีไ จำนวน 2 ราย ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก จำนวน 2 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอ
การ฿หຌบริการของ สสว.  

 
ผนภาพทีไ ไูใๆ ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึก สำหรับ

ผูຌประกอบการ SME 
 

ปัญหาละอุปสรรค฿นการ฿ชຌบริการ ผูຌประกอบการพบปัญหาละอุปสรรค จำนวน 9 ราย 
ปัญหาสวน฿หญที ไพบ คือ ดຌานชองทางการติดตอสื ไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 3 ราย เดຌก การ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ สสว. นຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา  ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
จำนวน 3 ราย เดຌก ขัๅนตอนการสมัครยุงยาก หลายขัๅนตอน ตຌอง฿ชຌอกสารประกอบการกรอกขຌอมูลขຌารวม
อบรม ละดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก จำนวน 3 ราย เดຌก สถานทีไจัดอบรมคับคบ/ ทีไจอดรถมี
นຌอยเมพียงพอ 
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ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ผูຌประกอบการมีขຌอสนอนะ จำนวน 11 ราย ดย
สวน฿หญสนอนะดຌานชองทางการติดตอสื ไอสาร / การประชาสัมพันธ์  จำนวน 6 ราย เดຌก ควรพิไม 

ชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน  Facebook, Line ป็นตຌน  

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการตຌองการบริการพิไมติมจาก สสว. จำนวน 
20 ราย ดยสวน฿หญตຌองการดຌานหลงงินทุน 10 ราย เดຌก ชวยหาหลงงินทุนทีไดี฿หຌ ดยมีขຌอกำหนดหรือ
งืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย 

 

4.2.7 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ 
ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จำนวน 

111 ราย เดຌก ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา  จำนวน 54 ราย  

คิดป็นรຌอยละ 29.67 การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ สสว. นຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา จำนวน 
32 ราย คิดป็นรຌอยละ 17.58 ละชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. มีนຌอย ทำ฿หຌพลาด
การขຌาสมัครอบรม฿นครงการตาง โ จำนวน 25 ราย คิดป็นรຌอยละ 13.74 
ตารางทีไ ไู5 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบรกิารของกลุมผูຌประกอบการ MSME 

ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 111 60.99 

1) ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมผีูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา 54 29.67 

2) การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ สสว. นຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา 32 17.58 

3) ชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. มีนຌอย ทำ฿หຌพลาดการขຌา
สมัครอบรม฿นครงการตาง โ 

25 13.74 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 39 21.43 

4) ระบบอินทอร์นใตเมสถียร / ดาวน์หลดขຌอมลูเดຌชຌา 17 9.34 

5) ขัๅนตอนการสมคัรยุงยาก หลายขัๅนตอน ตຌอง฿ชຌอกสารประกอบการขຌารวมอบรม 15 8.24 

6) ระยะวลา฿นการจัดอบรมตละครงการ ฿ชຌวลาอบรมนຌอย เดຌความรูຌเมพียงพอ 3 1.65 

7) ลิงค์฿นการอบรมเมชัดจนทำ฿หຌสับสน 3 1.65 

8) การจำกัดจำนวนครัๅงควตาการขຌารวมกิจกรรม 1 0.55 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 22 12.08 

9) การอบรมออนเลน์  เมมีอกาสปรึกษาละสอบถามกับบุคลากรอยาง฿กลຌชิด 11 6.04 

10) เมถนัด฿ชຌชองทางออนเลน์฿นการอบรม 11 6.04 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 5 2.75 

11) สถานทีไจัดอบรมคับคบ/ ทีไจอดรถมีนຌอยเมพียงพอ 5 2.75 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 5 2.75 

12) วิทยากร / ผูຌบรรยาย  การนะนำถายทอดความรูຌ อธิบายเมคอยขຌา฿จ เมชีไยวชาญ 5 2.75 

รวม 182  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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นอกจากนีๅ จากการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌประกอบการ MSME จำนวน 10 ราย ประกอบดຌวย 
ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME จำนวน 3 ราย ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 
จำนวน 3 ราย ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME จำนวน 1 ราย 
ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย ครงการสงสริมละตอ
ยอดการพัฒนาพืไอการขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) จำนวน 1 ราย ละครงการสนับสนุน฿หຌSME 

ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐจำนวน 1 ราย ดยมาจากครงการทีไมีคะนนความพึงพอ฿จคอนขຌางนຌอย ดยสรุป
รายละอียดผลการสัมภาษณ์฿น 3 ประดในเดຌ ดังนีๅ 

(1) ปัญหาละอุปสรรคทีไพบจากการ฿ชຌบริการ  
(1.1) ชองทางการติดตอสืไอสารกับ สสว. ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร  การติดตอ 

สสว. คอนขຌางยาก เมมีผู ຌร ับสาย ทั ๅงชองทางการติดตอสอบถาม ละการรຌองรียนปัญหา นอกจากนีๅ  
การประชาสัมพันธ์ของ สสว. คอนขຌางนຌอย ทำ฿หຌผูຌประกอบการตางจังหวัดเมรูຌจัก สสว. จะทราบจากหนวยรวมฯ 
ทีไขຌารวมครงการดຌวยทานัๅน 

(1.2) กระบวนการสมัคร การจัดการฐานขຌอมูลสมาชิก ขัๅนตอนการสมัครขຌารวมครงการตຌอง
฿ชຌอกสารประกอบ ละกรอกขຌอมูลหมายลขสมาชิกทีไจำคอนขຌางยาก 

(1.3) รูปบบการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเมตอนืไอง เมมีการตอยอด฿หຌกับผูຌประกอบการ 
เมจกอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา ละระยะวลาการจัดกิจกรรมเมสอดคลຌองกับนืๅอหา 

(1.4) การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ จຌาหนຌาทีไระหวางจัดกิจกรรมมีนຌอย ดูลเมทัไวถึง  
(1.5) นืๅอหา฿นการจัดกิจกรรม นืๅอหาเมปลก฿หม ป็นรืไองทีไทราบอยูลຌว การบรรยายนຌน

ขຌอมูลชิงนืๅอหา ทฤษฎีกินเป การยกตัวอยางกรณีศึกษาควรนำธุรกิจ SME มาป็นอยาง เม฿ชธุรกิจขนาด฿หญทีไ
ประสบความสำรใจลຌว  

(1.6) การขຌาถึงหลงงินทุน งืไอนเขเมชัดจน เมมีจຌาหนຌา฿หຌคำนะนำปรึกษา 
(2) นวทางทางกຌเขปัญหา 

(2.1) ชองทางการติดตอสืไอสารกับ สสว. ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร  ควรพิไม 

คูสาย฿นการติดตอกับ สสว. พืไอกຌเขปัญหาติดตอยาก ละพิไมจຌาหนຌาทีไรับสาย฿หຌมากขึๅน นอกจากนีๅ ควรพิไม
ชองทาง฿นการติดตอดยตรงกับจຌาหนຌาที ไที ไร ับผิดชอบ ชน เลน์กลุ ม บอร์ทรศัพท์มือถือ ฿นดຌานการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร ควรผยพรสืไอ฿หຌป็นทีไรู ຌจัก฿นวงกวຌางละหลากหลายชองทาง ชน วใบเซต์ 
ทรทัศน์ สืไอซชียลมีดีย ละผยพรขຌอมูลขาวสารลวงหนຌาอยางนຌอย 1 ดือน พืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌมีวลา
ตรียมความพรຌอม 

(2.2) กระบวนการสมัคร การจัดการฐานขຌอมูลสมาชิก ปรับปรุงระบบฐานขຌอมูล฿หຌสามารถ฿ชຌ
หมายลขบัตรประชาชนละขຌาถ ึงบริการเดຌท ุกส วน ละพัฒนาระบบงานบริการ฿หຌม ีความสถียร  
มีระบบการตอบกลับทีไสามารถทราบผลการสมัครเดຌอยางรวดรใว 

(2.3) รูปบบการจัดกิจกรรม ควรจัดทำอกสารประกอบการอบรม / สัมมนา พราะ
ผู ຌประกอบการบางกลุ มยังเมสามารถขຌาถึงสื ไอบบออนเลน์เดຌ สถานทีไ จัดกิจกรรมควรมีความหมาะสม 
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สอดคลຌองกับกิจกรรมทีไจัด ชน ความพรຌอมของสถานทีไละบรรยากาศ฿นการลกปลีไยนความคิดหในของ
ผูຌขຌารวมกิจกรรม พิไมกิจกรรม฿นลักษณะการลกปลีไยน การจัด Workshop ทีไมีการ฿หຌปฏิบัติงานจริง  

(2.4) การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ควรพิไมจຌาหนຌาทีไ฿หຌพียงพอกับการ฿หຌบริการ ิ฿นชวง
ระหวางจัดกิจกรรมี ละควรมีทีมของ สสว. ขຌารวมกิจกรรมดຌวย พื ไอจะเดຌทราบความตຌองการของ
ผูຌประกอบการดยตรง 

(2.5) นืๅอหา฿นการจัดกิจกรรม ควรมีหลักกณฑ์฿นการคัดลือกกลุมปງาหมาย฿นการขຌารวม
ครงการทีไตรงกับวัตถุประสงค์ของครงการ พืไอ฿หຌเดຌผูຌประกอบการเดຌรวมลกปลีไยนประสบการณ์เดຌตรงกับ
ธุรกิจ นืๅอหาทีไจะจัดกิจกรรมควรลือก฿หຌหมาะสมกับการปรับตัว฿นสถานการณ์ปัจจุบัน เมสามารถศึกษาเดຌจาก
สืไอทัไวเป กรณีทีไมีการลงพืๅนทีไติดตามผลงานควรจะจัดกลุมลใก จำนวนคนขຌารวมเมมาก พืไอ฿หຌสามารถตอบขຌอ
ซักถาม ฿หຌคำปรึกษาเดຌทัไวถึง การ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการควรมุงผลลัพธ์เปทีไผูຌประกอบการมีความ
ยัไงยืน สามารถดำนินธุรกิจเดຌตอนืไอง สินคຌามีคุณภาพ มีชองทาง฿นการขาย ลูกคຌาประทับ฿จสินคຌา  

(2.6) การขຌาถึงหลงงินทุน ควรมีจຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการคำนะนำทีไชัดจนครบถຌวน สามารถ
นำเปปฏิบัติเดຌ 

(3) การ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ MSME ฿นสถานการณ์ปัจจุบัน 

(3.1) สนับสนุนหลงงินทุน หรือชวยจรจากับสถาบันการงิน ทัๅงรืไองการปรับครงสรຌางหนีๅ 
การลดอัตราดอกบีๅยกูຌยืม นืไองจากผูຌประกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคลอง ตຌองการงินทุนหมุนวียน
กิจการ  

(3.2) จัดอบรมหลักสูตรดຌานการปรับตัวกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅน ดยจัดผานระบบออนเลน์ 
(3.3) จัดกิจกรรม฿หຌตอนืไองจนกระทัไงผูຌประกอบการสามารถนำเปตอยอด ละดำนินธุรกิจ

เดຌดຌวยตนอง  
(3.4) รวบรวมนืๅอหา กิจกรรม ทีไอบรม / สัมมนา ป็นวิดีอ หรืออกสารประกอบกิจกรรม 

฿หຌอยู฿นรูปบบทีไสามารถขຌาเปดาวน์หลด หรือขຌาเปดูซๅำเดຌ  
 

4.2.8 การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ทำการวิคราะห์฿น 2 มิติ คือ ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (Correlation) ปัจจัยทีไสงผลกระทบจาก
ระดับความคาดหวังทียบกับระดับความพึงพอ฿จ ผลจากการวิคราะห์ พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก การนำเป฿ชຌประยชน์  การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูล
ขาวสาร ละรูปบบการจัดกิจกรรม ตมืไอพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบวา ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 
คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถพิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿นภายหลังหากมี
ทรัพยากรพียงพอ สวนดຌานการนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ การประชาสัมพันธ์ละการ
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร มีความพึงพอ฿จสูงกวาความพึงพอ฿จภาพรวม ตความคาดหวังตไำ ดังนัๅน ควรรักษาระดับ
การ฿หຌบริการนีๅเวຌ ดยมีรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลกระทบตละมิติ ดังนีๅ 
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1) ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวมมากทีไสุด 3 ลำดับรก เดຌก การนำ
ขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.615) การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึง
ขຌอมูลขาวสาร ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.610) ละรูปบบการจัดกิจกรรม ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.595) ซึไงหาก
พิจารณระดับความพึงพอ฿จทีไเดຌจากการสำรวจ พบวา ระดับความพึงพอ฿จเมเดຌตไำมากนักมืไอทียบกับปัจจัย
การ฿หຌบริการอืไน โ ดังนัๅน อาจจะพิจารณาปรับปรุงบริการเดຌ฿นภายหลังมืไอมีอกาส 

 
ตารางทีไ ไูๆ ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม กลุมผูຌประกอบการ MSME 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

1) กระบวนการสมคัร / ขຌารวมมีความชัดจน 4.44 1513 0.509** 

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด 4.48 1513 0.532** 

3) รูปบบการจัดกิจกรรม 4.37 1514 0.595** 

4) การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซกัถามครบถຌวน 4.46 1514 0.582** 

5) ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 4.50 1514 0.561** 

6) การประสานงานละอำนวยความสะดวก 4.48 1514 0.558** 

7) การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 4.52 1512 0.474** 

8) สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกจิกรรม 4.37 1483 0.539** 

9) ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  4.35 1492 0.533** 

10) มีชองทางการตดิตอสืไอสารทีไหมาะสม 4.41 1514 0.561** 

11) มีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา 4.33 1513 0.573** 

12) การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 4.36 1515 0.610** 

13) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿์ชຌประยชน์ 4.40 1515 0.615** 

ความพึงพอ฿จภาพรวม 4.48 1516 1 

หมายหต:ุ **มีระดับนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% 
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2) การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ 
ผลการวิคราะห์นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของกลุมผูຌประกอบการ MSME 

พบวา เมมีบริการทีไตຌองรงกຌเข ละบริการทีไทำเดຌดี ป็นจุดขใง นืไองจากความคาดหวังทีไมีตอการ฿หຌบริการ
ของ สสว. อยู฿นระดับทีไตไำกวาความคาดหวังภาพรวม 

 
ผนภาพทีไ ไูใ็ การวิคราะห์ Impact Analysis กลุมผูຌประกอบการ MSME 

 

4.2.9 ความภักดีละความผูกพัน 

การสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการ
นะนำบอกตอ พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ 
ทากับ 65.04 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 64.97 มืไอพิจารณาสัดสวนกลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา 
ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไนຌอยมืไอทียบกับกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) สดงถึงระดับความภักดีทีไ
คอนขຌางสูงของกลุมผูຌประกอบการ MSME ทีไมีตอ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูใ่ Net Promoters Score  กลุมผูຌประกอบการ MSME 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

4-44 

การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มี
ระดับความผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 46.64 มืไอพิจารณารายปัจจัย 
พบวา มีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน สดงถึงระดับความผูกพันทีไมีตอ 
สสว. คอนขຌางสูง 

 
ผนภาพทีไ ไูใ้ ความผูกพันทีไมีตอ สสว. กลุมผูຌประกอบการ MSME 

 

4.2.10 ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการมากทีไสุด คือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 

134 ราย ละดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จำนวน 112 ราย ซึไงสอดคลຌองกับผลการสำรวจ
ความพึงพอ฿จ฿นดຌานทีไพึงพอ฿จนຌอย ละพบปัญหา฿นการ฿ชຌบริการ 

 
ตารางทีไ ไู็ ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมผูຌประกอบการ MSME 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 134 40.40 

1) ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง  45 13.60 

2) ควรมีการติดตามผลการดำนินกิจการของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวม
ครงการลຌวอยางตอนืไอง  

21 6.40 

3) ควรจัดอบรมลงพืๅนทีไ฿หຌบอยขึๅน  16 4.80 

4) ควรกำหนดระยะวลาทำครงการ กิจกรรม การอบรม฿หຌหมาะสมกับนืๅอหา 16 4.80 

5) การจดัอบรมควรยกป็นกลุมตามประภทธุรกิจ เมควรจัดอบรมรวมกันทำ฿หຌเดຌรับ
ความรูຌเมตใมทีไ 

11 3.30 

6) ควรมีการจัดอบรมบบตัวตอตวัพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌมีอกาส฿กลຌชิด สสว. มากขึๅน  9 2.70 

7) พิไมกิจกรรม฿นการอบรม มีการทำ Workshop รวมกันมากขึๅน 8 2.40 

8) ควรมีการบรรยายนืๅอหาสลับกับขຌอมูลทีไประสบความสำรใจทีไนำเป฿ชຌเดຌจริง 3 0.90 

9) ควรมีการจัดกิจกรรมผานระบบออนเลน์฿นชวงสถานการณ์ควิด 2 0.60 

10) ควรจัดการอบรม฿นวันสาร์ูอาทิตย์ จะเดຌดินทางสะดวกมากขึๅน รถเมติด 2 0.60 
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ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
11) ควรขຌามาพบสมาชิกพืไอ฿หຌคำนะนำดຌานธุรกจิ฿หຌบอยกวาดิม 1 0.30 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 112 33.90 

12) ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ 68 20.60 

13) พิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน  ฟซบุຍก, เลน ์ป็นตຌน  33 10.00 

14) ควรมีชองทาง฿หຌติดตอตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ดยตรง พราะตดิตอกับผูຌทน฿นพืๅนทีไลຌว
การดำนินงานชຌา 

11 3.30 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 48 14.40 

15) ควรยกลิกขຌอจำกัดทีไหຌามผูຌทีไคยอบรมลຌว เม฿หຌขຌาอบรมอีก ยกลิกขຌอกำหนด฿หຌ
ขຌาอบรมเดຌ 1 คนตอ 1 บริษัท 

14 4.20 

16) ควรลดขัๅนตอนการสมัคร เมตຌองยืไนอกสารหลายฉบับ ิบัตรประชาชน฿บดยีวกใ
ดำนินการเดຌี 

10 3.00 

17) ควรมีขຌอมูลการอบรม / ลงิค์การอบรม / คลิปลง฿นยูทูปสำหรบัดูยຌอนหลัง 9 2.70 

18) มีกำหนดระยะวลา ผนงาน ละการประชาสมัพันธ์กับผูຌขຌารวม฿หຌชัดจน 8 2.40 

19) ควรมีอกสารจก฿หຌกับผูຌขຌารวมอบรมผูຌอบรมจะเดຌขຌา฿จนืๅอหาทีไมากขึๅน  4 1.20 

20) ควรคัดลือกกลุมคูคຌา฿หຌตรงกลุมปງาหมายกับผูຌประกอบการทีไขຌารวม 2 0.60 

21) มีบริการบบ One stop service 1 0.30 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 36 10.90 

22) จຌาหนຌาทีไทีไมาอบรม ควรมีประสบการณ์สูง ระดับประทศ หรือชีไยวชาญฉพาะดຌาน
฿นตละดຌาน  

27 8.20 

23) ควรจัดหาทีไปรึกษาทีไป็นผูຌมีประสบการณ฿์นการทำธุรกิจทีไประสบความสำรใจจริงมา
฿หຌบริการกับผูຌประกอบการ 

6 1.80 

24) ควรมีจำนวนจຌาหนຌาทีไ฿หຌพียงพอตอผูຌขຌารวมกิจกรรม  3 0.90 

ดຌานหลงงินทุน 31 9.40 

25) การสนับสนุนหลงงินทุน หรือชวยหาหลงงินทุน 27 8.20 

26) ควรลดงืไอนเขการกูຌยืมของ สสว. ฿หຌลดลง  4 1.20 

ดຌานนืๅอหา 8 2.40 

27) พิไมการจัดอบรมชองทางตลาดออนเลน์มากขึๅน  6 1.80 

28) ควรมีการสอบถามความคิดหในหรือความตຌองการของผูຌประกอบการกอนริไม
ครงการ 

2 0.60 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 5 1.80 

29) สถานทีไจัดอบรม เมควรเกลกินเป ละควรสะดวก฿นการดนิทาง 3 0.90 

30) มีบริการการรถรับูสง จากบຌานเปสถานทีไอบรมทุกครัๅง 2 0.60 
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ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานอืไน โ  27 8.10 

31) ควร฿หຌความสน฿จกับผูຌประกอบการรายยอย รายลใก฿หຌมากขึๅน 10 3.00 

32) ฿หຌความชวยหลือ฿หຌตรงตามความตຌองการของสมาชิก 10 3.00 

33) ชวยประสานงาน หรือป็นสืไอกลางกับหนวยงานตาง โ ของรัฐ฿หຌกับผูຌประกอบการ 4 1.20 

34) คณะทำงานควรจะมีความปรง฿สละมีความจริง฿จ฿นการกຌปัญหา 3 0.90 

รวม 330 
 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติมมากทีไสุด คือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 
236 ราย ละดຌานนืๅอหา฿นการจัดกิจกรรม 178 ราย  

 
ตารางทีไ ไู่ ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม 

ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 236 47.20 

1) การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเป
ตอยอดเดຌ 

125 25.00 

2) มีการจดักิจกรรมบบตอนืไอง  41 8.20 

3) จัดครงการชวยหลือ ฿หຌความรูຌ ฿หຌผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการเดຌขຌาถึงการรับรอง
มาตรฐานตาง โ เดຌงายขึๅน 

20 4.00 

4) มอบประกาศนยีบัตร /รางวัลกผูຌทีไขຌารวมอบรมจนจบหลกัสูตร  พืไอทีไจะเดຌรบัการ
รับรองมาตรฐานละความนาชืไอถือ฿นธุรกิจ  

14 2.80 

5) จัดกิจกรรมพบคูคຌา฿นประทศ฿หຌมากขึๅน พืไอจะเดຌลกปลีไยนความคิดหในทางธรุกจิ 8 1.60 

6) จัดกิจกรรมระหวางสมาชิกทีไขຌารวมครงการนัๅน โ พืไอจะเดຌลกปลีไยนประสบการณ์
ระหวางกัน 

8 1.60 

7) ควรรวบรวมชืไอของครือขายทัๅงหมด฿หຌเดຌละประสานคน฿นครือขาย฿หຌมาพูดคุย
ลกปลีไยนพืไอชวยกัน฿นทางธุรกิจเดຌ  

3 0.60 

8) จัดอบรมบบลงพืๅนทีไ฿หຌบอยขึๅน 6 1.20 

9) จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกทีไทำธุรกิจบบดียวกัน พืไอพิไมครือขายความรวมมือละ
ลกปลีไยนความคิดหในกัน 

5 1.00 

10) อยาก฿หຌพิไมกิจกรรม฿นการอบรมมีการทำ Work Shop รวมกนัมากขึๅน 2 0.40 

11) มีการจดัอบรมบบตัวตอตัว พืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌมีอกาส฿กลຌชิด สสว  .มากขึๅน   2 0.40 

12) จัดกิจกรรม อบรม ออกบูธ ทีไตางประทศ 2 0.40 
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ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานนืๅอหา 178 35.60 

13) มีการจดัอบรมชองทางตลาดดຌานการขาย การขายออนเลน์มากขึๅน  96 19.20 

14) จัดกิจกรรม  /อบรม  ตามทิศทางหรือนวตักรรม฿หม โ ทคนิค฿นกระบวนการผลิตทีไ
ทันสมัย  

50 10.00 

15) อยาก฿หຌจัดอบรมดຌาน IT การทำพลตฟอร์มตาง โ ตงรูป ทำคอนทนต์ตาง โ ทีไ
หมาะสมกับธุรกิจ 

25 5.00 

16) จัดกิจกรรม  /อบรมชิงลกึ฿หຌกับธุรกิจพิไม฿นระหวางรอปຂดประทศ  มืไอปຂดประทศ
ลຌวจะเดຌลงมือทำธุรกิจเดຌลย 

6 1.20 

17) อยาก฿หຌอบรมความรูຌรืไองขຌอกฎหมาย CSDT  1 0.20 

ดຌานการตลาด 116 23.20 

18) ชวยหาชองทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 74 14.80 

19) มีการชวยหลือการจดังาน Event  การออกบูธ ทีไนำสินคຌาเปวางขายมากขึๅน  23 4.60 

20) มีการนะนำชองทางการตลาดมากขึๅนชองทาง฿หม ชน สงสินคຌาออกสูประทศจีน 19 3.80 

ดຌานหลงงินทุน 107 21.40 

21) ชวยหาหลงงนิทุนทีได฿ีหຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย 107 21.40 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 31 6.20 

22) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือครงการตาง โ ฿หຌทัไวถึงละบอยครัๅง จะทำ฿หຌผูຌสน฿จ
ทราบขาวสารรใวขึๅน 

31 6.20 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 24 4.80 

23) จัดหาอุปกรณ์ ครืไองมือ หลงวัตถุดิบ มลใดพนัธุ์ ทีไเดຌมาตรฐาน ฿หຌกับสมาชกิทีไขຌารวม
อบรมดຌวย 

18 3.60 

24) สถานทีไ฿นการจดัประชุม / อบรมควรมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครนั  /
ะดวกสบายส  

6 1.20 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 17 3.40 

25) จຌาหนຌาทีไทีไมาอบรมควรมีประสบการณร์ะดับประทศ ชีไยวชาญฉพาะดຌาน  
มีประสบการณต์รงกับธรุกิจ 

17 3.40 

ดຌานอืไน โ  1 0.20 

26) ออกคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง / คาทีไพัก฿หຌกับสมาชิกทีไเปอบรม 1 0.20 

รวม 501  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.3 ผลการสำรวจหนวยงานพันธมิตร 
4.3.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

1) จำนวนตัวอยางทีไสำรวจ  
หนวยงานพันธมิตรทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 164 ราย ภาย฿ตຌ 12 ครงการ จากดิมทีไ

กำหนดเวຌ 14 ครงการ ตเมสามารถดำนินการสำรวจเดຌ฿นบางครงการ นืไองจากเมมีขຌอมูล ละการจัด
กิจกรรมของครงการนัๅนเมเดຌอยู฿นชวงวลาทีไทำการสำรวจ จึงทำการกระจายตัวอยางเปยังครงการอืไนโ ละ
พิไมครงการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐมาทดทน ดังนีๅ 

 
ตารางทีไ ไู้ จำนวนตัวอยางทีไทำการสำรวจ กลุมหนวยงานพันธมิตร 

งาน / ครงการ 
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวน
รายชืไอ
ทีไเดຌรับ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
จะสำรวจ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
สำรวจเดຌ 

1) งานจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม 

35 37 9 9 

2) งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / ราย
ประดใน 

30 45 6 3 

3) ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขบัคลืไอน
ผนการสงสรมิ SME 

10 61 2 5 

4) งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 60 60 13 14 

5) งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 60 16 13 3 

6) งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 14 3 3 3 

7) งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียน
ดຌาน SME (ASEAN SME Agencies Working Group: 

ASEAN SMEWG) 

40 13 9 4 

8) ครงการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

240 0 52 0 

9) ครงการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทาง
กฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ SME 

20 98 4 10 

10) ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

20 21 4 12 

11) ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME One-

stop Service Center OSS) 

200 200 43 44 

12) ครงการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ 

0 1,200 0 55 
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งาน / ครงการ 
จำนวน

ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวน
รายชืไอ
ทีไเดຌรับ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
จะสำรวจ 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
สำรวจเดຌ 

13) ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ
฿หຌบริการทางธุรกิจ ิService Provider) 

5 0 0 0 

14) ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ละนยบายของรัฐ 

10 7 2 2 

รวม 744 1,761 160 164 

หมายหต:ุ จำนวนตัวอยางทีไสำรวจเดຌมากกวาจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจ นืไองจากทำการกใบขຌอมูลทดทนครงการอืไนทีไเมมี
ขຌอมูล ละการจัดกิจกรรมของครงการนัๅนเมเดຌอยู฿นชวงวลาทีไทำการสำรวจ พืไอ฿หຌเดຌจำนวนตัวอยางรวมครบ
ตามทีไกำหนด 

 

2) ประภทหนวยงาน 

หนวยงานพันธมิตรทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 164 ราย ประกอบดຌวย สวนราชการ / 
หนวยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การอกชน มากทีไสุด จำนวน แเ่ ราย คิดป็นรຌอยละ ๆ5.85 รองลงมาคือ 
นิติบุคคล จำนวน ใ่ ราย คิดป็นรຌอยละ โใ.17 หนวยงานอกชน จำนวน แแ ราย คิดป็นรຌอยละ ๆ.็1 
สถาบันการศึกษา จำนวน ไ ราย คิดป็นรຌอยละ โ.ไ4 ละบุคคลทัไวเป จำนวน ใ ราย คิดป็นรຌอยละ แ.่3 

 

ตารางทีไ ไูแเ ประภทหนวยงานทีไทำการสำรวจ กลุมหนวยงานพันธมิตร 

ประภทหนวยงาน จำนวน ิรายี รຌอยละ 
สวนราชการ / หนวยงานของรัฐ / รฐัวิสาหกจิ / องคก์ารอกชน แเ่ ๆ5.่5 

นิติบุคคล ใ่ โใ.แ็ 

หนวยงานอกชน 11 6.71 

สถาบันการศกึษา 4 2.44 

บุคคลทัไวเป 3 1.83 

รวม 164 100.00 

 

4.3.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยงานพันธมิตร จำนวน 164 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จ
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆ่ มืไอปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมี
คาฉลีไยทากับ 4.18 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย  

มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา สวน฿หญมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละมีความ
พึงพอ฿จทากับความคาดหวัง ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.โแ  
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คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.แ็ สวนดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.แใ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆแ  

 

 
ผนภาพทีไ ไูไเ ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ หนวยงานพันธมิตร 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ 
1) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.โแ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่ไ.แ็ ตมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.22 

คะนน มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด  ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความ
คาดหวังลใกนຌอย คือ ดຌานการ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.26 
คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.15 มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมีความพึงพอ฿จทากับความคาดหวัง 
คือ การประสานงานละอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง เดຌก ความสามารถ฿นการ
ถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา ละการ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซักถามครบถຌวน มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด 
คาฉลีไย 4.16 คะนน คิดป็นรຌอยละ 83.13 

อยางเรกใตาม มีหนวยงานพันธมิตรบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ จำนวน 2 ราย เดຌก การ฿หຌคำนะนำเมชัดจน จำนวน 1 ราย ละการประสานงาน
ของจຌาหนຌาทีไลาชຌา จำนวน 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
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ผนภาพทีไ ไูไแ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ หนวยงานพันธมิตร 

 

2) ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอ฿จดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ไ.โเ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่ไ.เ0 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด  คือ ครืไองมือละ
อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม คาฉลีไย 4.22 คะนน คิดป็นรຌอยละ 84.49 มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก คือ 
ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกิจกรรม คาฉลีไย 4.18 คะนน คิดป็นรຌอยละ 83.59 ดยทัๅง 2 

ปัจจัย มีความพึงพอ฿จทากับความคาดหวัง 
อยางเรกใตาม ดຌานสถานที ไละสิ ไงอำนวยความสะดวก เมมีผูຌ ทีไม ีความพึงพอ฿จนຌอย 

(Bottom2Box) ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
 

 
ผนภาพทีไ ไูไโ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก หนวยงานพันธมิตร 
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3) ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ไ.แไ  
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.็5 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทุกปัจจัย ละสวน
฿หญมีความพึงพอ฿จนຌอยกวาความคาดหวังลใกนຌอย ดยดຌานมีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม มีความ 

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.แ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.ๆๆ สวนมีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา มี
ความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คาฉลีไย ไ.แแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.โแ  

อยางเรกใตาม ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย 
(Bottom2Box) ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
 

 
ผนภาพทีไ ไูไใ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล หนวยงานพันธมิตร 

 

4) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็น 

รຌอยละ ่โ.ๆ5 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทุกปัจจัย  ละสวน฿หญมีความ 

พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย ดยดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.แไ  
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.่โ สวนกระบวนการสมัคร/ ขຌารวมมีความชัดจน มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.แโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ไใ  

อยางเรกใตาม มีหนวยงานพันธมิตรบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอ
กระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 1 ราย คือ ระยะวลาการจัดอบรมนຌอยกินเป ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ
฿หຌบริการของ สสว. 
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ผนภาพทีไ ไูไไ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ หนวยงานพันธมิตร 

 

5) ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 
ความพึงพอ฿จดຌานการนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ อยู฿นระดับมาก ละ

พึงพอ฿จทากับความคาดหวัง คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆแ 

อยางเรกใตาม มหีนวยงานพันธมิตรบางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอการนำ
ขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ จำนวน 1 ราย คือ เดຌรับความรูຌละนำมา฿ชຌประยชน์เดຌนຌอย ทัๅงนีๅ 
เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 

4.3.3 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ 
ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ ทีไ

ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา จำนวน 15 ราย คิดป็นรຌอยละ 60.00 

ดยป็นปัญหาทีไกิดขึๅนกับครงการสนับสนุน฿หຌSME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ละครงการศูนย์฿หຌบริการ 
SME ครบวงจร ิSME One-stop Service Center OSS) 

 
ตารางทีไ ไูแแ ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบรกิารของกลุมหนวยงานพันธมิตร 

ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ 17 68.00 

1) ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมผีูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา 15 60.00 

2) ชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว  .ทำ฿หຌพลาดการขຌาสมัครมีนຌอย 
อบรม฿นครงการตาง โ 

2 8.00 

ดຌานกระบวนการ ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ 7 28.00 

3) ขัๅนตอนการสมคัรยุงยาก หลายขัๅนตอน ตຌอง฿ชຌอกสารประกอบการกรอกขຌอมูลขຌารวม
อบรม 

2 8.00 

4) ระยะวลา฿นการจัดอบรมตละครงการ ฿ชຌวลาอบรมนຌอย เดຌความรูຌเมพียงพอ 2 8.00 
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ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 
5) ระบบอินทอร์นใตเมสถียร / ดาวน์หลดขຌอมลูเดຌชຌา 1 4.00 

6) การอบรมออนเลน์  เมมีอกาสปรึกษาละสอบถามกับบุคลากรอยาง฿กลຌชิด 1 4.00 

7) การขຌาหาขຌอมลู฿นวใบเซต์ สสว  .คอนขຌางยาก หลายขัๅนตอน  1 4.00 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 1 4.00 

8) สถานทีไจัดอบรมคับคบ/ ทีไจอดรถมีนຌอยเมพียงพอ 1 4.00 

ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 1 4.00 

9) นืๅอหาทีไอบรมนຌอยเป เมครอบคลุม 1 4.00 

รวม 25  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

4.3.4 การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ทำการวิคราะห์฿น 2 มิติ คือ ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (Correlation) ละปัจจัยทีไสงผลกระทบ
จากระดับความคาดหวังทียบกับระดับความพึงพอ฿จ ผลจากการวิคราะห์ พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ละการนำเป฿ชຌประยชน์ 
ตมืไอพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถ
พิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿นภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ ดยมีรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผล
กระทบตละมิติ ดังนีๅ 

1) ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

ปัจจัยที ไส งผลกระทบตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวมมากที ไส ุด 3 ลำดับรก เดຌก  
การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.705) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับ 

เปประยุกต์฿ชຌประยชน์ ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.666) ละมีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา  
ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.647) ซึไงหากพิจารณระดับความพึงพอ฿จทีไเดຌจากการสำรวจ พบวา การ฿หຌบริการดຌาน
ชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ละการนำเป฿ชຌประยชน์ มีความพึงพอ฿จคอนขຌางนຌอย มืไอทียบกับ
บริการดຌานอืไนโ ทีไทำการสำรวจ ดังนัๅน จึงควรพิจารณาปรับปรุงบริการตามความตຌองการของหนวยงานฯ 
นืไองจากป็นปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมมากกวาปัจจัยอืไน 
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ตารางทีไ ไูแโ  ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม กลุมหนวยงานพันธมิตร 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

1) กระบวนการสมคัร / ขຌารวมมีความชัดจน 4.12 148 0.601** 

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด 4.14 156 0.573** 

3) รูปบบการจัดกิจกรรม 4.13 156 0.485** 

4) การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซกัถามครบถຌวน 4.16 160 0.572** 

5) ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 4.18 158 0.631** 

6) การประสานงานละอำนวยความสะดวก 4.24 162 0.642** 

7) การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 4.26 163 0.603** 

8) สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกจิกรรม 4.18 156 0.513** 

9) ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  4.22 156 0.529** 

10) มีชองทางการตดิตอสืไอสารทีไหมาะสม 4.18 164 0.627** 

11) มีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา 4.11 154 0.647** 

12) การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 4.12 162 0.705** 

13) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿์ชຌประยชน์ 4.13 161 0.666** 

ความพึงพอ฿จภาพรวม 4.13 164 1 

หมายหตุ: **มีระดับนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% 

 

2) การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ 
ผลการวิคราะห์นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของกลุมหนวยงานพันธมิตร พบวา 

เมมีบริการทีไตຌองรงกຌเข ละมีบริการทีไทำเดຌดี ป็นจุดขใง เดຌก การถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม การประสานงานละอำนวยความสะดวก การ฿หຌบริการดຌวยความ
อา฿จ฿ส กระตือรือรຌน ละมีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม 
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ผนภาพทีไ  ไูไ5 การวิคราะห์ Impact Analysis กลุมหนวยงานพันธมิตร 

 

4.3.5 ความภักดีละความผูกพัน 

การสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการ
นะนำบอกตอ พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ 
ทากับ 41.46 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 39.02 มืไอพิจารณาสัดสวนกลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา 
ิPassives) พบวามีสัดสวนที ไคอนขຌางสูงมื ไอทียบกับกลุ มที ไป็นผู ຌสนับสนุน ิPromoters) ดังนั ๅน ควร฿หຌ
ความสำคัญกับกลุมนี ๅ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿หຌมีความพึงพอ฿จพิไมขึ ๅน พื ไอพิ ไมสัดสวนกลุมทีไป็น
ผูຌสนับสนุน ิPromoters) ละจะสงผล฿หຌระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score พิไมขึๅนดຌวย 

 
ผนภาพทีไ  ไูไๆ  Net Promoters Score  กลุมหนวยงานพันธมิตร 
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การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มี
ระดับความผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 25.00 มืไอพิจารณารายปัจจัย 
พบวา สวน฿หญมีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุด เดຌก สสว. ป็นหนวยงานทีไทาน
สามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละ สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ 
สวน สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ  มีระดับความหในดຌวยตไำทีไสุด ละหากพิจารณา
ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ พบวา ดຌานชองทางการติดตอสืไอสารป็นบริการทีไพบปัญหามากทีไสุด
สำหรับกลุมหนวยงานพันธมิตร ดังนัๅน จึงควรดำนินการปຂดชองวางดังกลาวพืไอทำ฿หຌหนวยงาน มีความชืไอมัไน
การกຌเขปัญหา฿หຌกับหนวยงานเดຌ 

 
ผนภาพทีไ ไูไ็  ความผูกพันทีไมีตอ สสว. กลุมหนวยงานพันธมิตร 

 

4.3.6 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะจากการสำรวจ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมหนวยงานพันธมิตร สอดคลຌองกับบริการทีไ
พึงพอ฿จ ละพบปัญหาระหวาง฿ชຌบริการ ดยดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ ป็นดຌานทีไมี
ขຌอสนอนะ฿หຌมีการปรับปรุงมากทีไสุด จำนวน 11 ราย คิดป็นรຌอยละ 37.90 

 
ตารางทีไ ไูแใ  ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมหนวยงานพันธมิตร 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ 11 37.90 

1) พิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว  .ชน  ฟซบุຍก เลน์ ป็นตຌน  6 20.70 

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ 3 10.30 

3) ควรมีชองทาง฿หຌติดตอตอจຌาหนຌาทีไ สสว  .พราะตดิตอกับผูຌทน฿นพืๅนทีไลຌวดยตรง 
การดำนินงานชຌา 

2 6.90 

รูปบบการจัดกิจกรรม 8 27.50 

4) การจดัอบรมควรยกป็นกลุมตามประภทธุรกิจ เมควรจัดอบรมรวมกันทำ฿หຌเดຌรับ
ความรูຌเมตใมทีไ 

3 10.30 

5) ควรจัดอบรมลงพืๅนทีไ฿หຌบอยขึๅน  2 6.90 
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ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
6) ควรกำหนดระยะวลาทำครงการ กิจกรรม การอบรม฿หຌหมาะสมกับนืๅอหา 2 6.90 

7) ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง  1 3.40 

ดຌานกระบวนการ ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ 5 17.10 

8) ควรลดขัๅนตอนการสมัคร เมตຌองยืไนอกสารหลายฉบับ ฿ชຌบัตรประชาชนอยางดียว 2 6.90 

9) ชวยประสานงาน หรือป็นสืไอกลางกับหนวยงานตาง โ ของรัฐ฿หຌกับผูຌประกอบการ 1 3.40 

10) ลดขัๅนตอน฿นการตอทะบียน กรณทีีไผูຌประกอบการมกีารปลีไยนปลง 1 3.40 

11) การทำรายงาน /อกสาร  ควรมีระบบ ป็น E-Document ละลดบบฟอร์มบางสวน 1 3.40 

การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 4 13.70 

12) จຌาหนຌาทีไทีไมาอบรม ควรมีประสบการณ์สูง ระดับประทศ หรอืชีไยวชาญฉพาะดຌาน
฿นตละดຌาน  

2 6.90 

13) ควรจัดหาทีไปรึกษาทีไป็นผูຌมีประสบการณ฿์นการทำธุรกิจทีไประสบความสำรใจจริงมา
฿หຌบริการกับผูຌประกอบการ 

1 3.40 

14) ควรมีจำนวนจຌาหนຌาทีไ฿หຌพียงพอตอผูຌขຌารวมกิจกรรม  1 3.40 

ดຌานหลงงินทุน 1 3.40 

15) การสนับสนุนหลงงินทุน หรือชวยหาหลงงินทุน 1 3.40 

ดຌานอืไนโ 2 6.80 

16) ควร฿หຌความสน฿จกับผูຌประกอบการรายยอย รายลใก฿หຌมากขึๅน 1 3.40 

17) คณะทำงานควรจะมีความปรง฿สละมีความจริง฿จ฿นการกຌปัญหา 1 3.40 

รวม 29  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม ใ ลำดับรก เดຌก ดຌานหลงงินทุน จำนวน ่ 
ราย ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย ดຌานครือขาย฿นการดำนินธุรกิจ จำนวน 7 

ราย เดຌก ควรรวบรวมชืไอของครือขายทัๅงหมด฿หຌเดຌละประสานคน฿นครือขาย฿หຌมาพูดคุยลกปลีไยนพืไอ
ชวยกัน฿นทางธุรกิจเดຌ ละจัดกิจกรรมทีไมีการลกปลีไยนประสบการณ์ ละดຌานนืๅอหา จำนวน 6 ราย เดຌก 
จัดกิจกรรม/อบรม ตามทิศทางหรือนวัตกรรม฿หม โ ทคนิค฿นกระบวนการผลิตทีไทันสมัย ละจัดครงการ
ชวยหลือ ฿หຌความรูຌ ฿หຌผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการเดຌขຌาถึงการรับรองมาตรฐานตาง โ เดຌงายขึๅน  
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ตารางทีไ ไูแไ  ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติมของหนวยงานพันธมิตร 

ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานหลงงินทุน 8 29.60 

1) ชวยหาหลงงนิทุนทีได฿ีหຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถงึงาย 8 29.60 

ดຌานครือขาย 7 25.90 

2) ควรรวบรวมชืไอของครือขายทัๅงหมด฿หຌเดຌละประสานคน฿นครือขาย฿หຌมาพูดคุย
ลกปลีไยนพืไอชวยกัน฿นทางธุรกิจเดຌ  

5 18.50 

3) จัดกิจกรรมพบคูคຌา฿นประทศ฿หຌมากขึๅน พืไอจะเดຌลกปลีไยนความคิดหในทางธรุกจิ 1 3.70 

4) จัดกิจกรรมระหวางสมาชิกทีไขຌารวมครงการนัๅน โ พืไอจะเดຌลกปลีไยนประสบการณ์
ระหวางกัน 

1 3.70 

ดຌานนืๅอหา 6 22.20 

5) จัดกิจกรรม  /อบรม  ตามทิศทางหรือนวตักรรม฿หม โ ทคนิค฿นกระบวนการผลิตทีไ
ทันสมัย  

3 11.10 

6) จัดครงการชวยหลือ ฿หຌความรูຌ ฿หຌผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการเดຌขຌาถึงการรับรอง
มาตรฐานตาง โ เดຌงายขึๅน 

3 11.10 

รูปบบการจัดกิจกรรม 5 18.50 

7) มีการจดักิจกรรมบบตอนืไอง  3 11.10 

8) จัดอบรมบบลงพืๅนทีไ฿หຌบอยขึๅน 2 7.40 

ดຌานการสืไอสารประชาสัมพันธ์ 3 11.10 

9) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือครงการตาง โ ฿หຌทัไวถึงละบอยครัๅง จะทำ฿หຌผูຌสน฿จ
ทราบขาวสารรใวขึๅน 

3 11.10 

ดຌานการตลาด 2 7.40 

10) ชวยหาชองทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 1 3.70 

11) มีการชวยหลือการจดังาน Event การออกบูธ ทีไนำสินคຌาเปวางขายมากขึๅน  1 3.70 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 1 3.70 

12) จຌาหนຌาทีไทีไมาอบรมควรมีประสบการณ์ ระดับประทศ ชีไยวชาญฉพาะดຌาน  
มีประสบการณต์รงกับธรุกิจ 

1 3.70 

ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 1 3.70 

13) สถานทีไ฿นการจดัประชุม / อบรมควรมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครนั  /
ะดวกสบายส  

1 3.70 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 1 3.70 

14) ระบบกรอกขຌอมูลรายงานผลการดำนินงาน / การกรอกฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ  
ควร฿ชຌระบบทีไสถียร รวดรใว 

1 3.70 

รวม 27  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.4 ผลการสำรวจหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  

4.4.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌางทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 48 ราย ประกอบดຌวย นิติบุคคล 
มากทีไสุด จำนวน แ็ ราย คิดป็นรຌอยละ ใ5.ไ2 รองลงมาคือ บุคคลทัไวเป จำนวน แๆ ราย คิดป็นรຌอยละ ใใ.ใ3 
สวนราชการ / หนวยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การอกชน จำนวน ๆ ราย คิดป็นรຌอยละ แโ.50 
สถาบันการศึกษา จำนวน ๆ ราย คิดป็นรຌอยละ แโ.50 องค์กรเมสวงหากำเร จำนวน โ ราย คิดป็นรຌอยละ 
ไ.17 ละหนวยงานอกชน จำนวน แ ราย คิดป็นรຌอยละ โ.08 

 

ตารางทีไ ไูแ5  ประภทหนวยงานทีไทำการสำรวจ กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
ประภทหนวยงาน จำนวน ิรายี รຌอยละ 

นิติบุคคล 17 35.42 

บุคคลทัไวเป 16 33.33 

สวนราชการ / หนวยงานของรัฐ / รฐัวิสาหกจิ / องคก์ารอกชน 6 12.50 

สถาบันการศกึษา 6 12.50 

องค์กรเมสวงหากำเรละดำนินงานป็นอิสระ 2 4.17 

หนวยงานอกชน 1 2.08 

รวม 48 100.00 

 

4.4.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง จำนวน 48 ราย  พบวา มี
ความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.50 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ มืไอปรียบทียบกับ
ความคาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.48 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย  

มืไอพิจารณาจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน 
ตสวน฿หญพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
4.57 คะนน คิดป็นรຌอยละ 91.49 สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำที ไสุด 
คาฉลีไย 4.26 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.23  
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ผนภาพทีไ ไูไ่  ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ 
1) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.57 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 91.49 ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.56 มืไอ
พิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ละสวน฿หญมีความพึงพอ฿จสูงกวา
คาดหวัง ดยการประสานงานละอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ๆเ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ้แ.้แ ดຌานการ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.55 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ้แ.เๆ ละพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.5็ ิสวนตางทากับ    
ูเ.เโี 

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ 
สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูไ้ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
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2) ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 
ความพึงพอ฿จดຌานการนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ อยู฿นระดับมากทีไสุด 

คาฉลีไย ไ.ไใ คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.64 ตมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความ
คาดหวังทากับ 4.50 คะนน 

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ 
สสว. 

 

3) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.41 คะนน คิดป็น

รຌอยละ 88.15 ตมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.42 คะนน มืไอ
พิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ตสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตไำกวา
คาดหวังลใกนຌอย ดยกระบวนการสมัคร/ ขຌารวมมีความชัดจน มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.50 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 90.00 สวนรูปบบการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 4.29 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
85.85 

อยางเรกใตาม มีหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌางบางสวนทีไม ีความพึงพอ฿จนຌอย 

(Bottom2Box) ตอกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 2 ราย เดຌก การ฿หຌคำนะนำเมชัดจน จำนวน 1 ราย ละ
การประสานงานของจຌาหนຌาทีไลาชຌา จำนวน 1 ราย ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
 

 
ผนภาพทีไ ไู5เ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 

 

4) ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.30 
คะนน คิดป็นรຌอยละ 86.00 ตมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
ไ.ใใ คะนน มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ตสวน฿หญมีความ 

พึงพอ฿จตไำกวาคาดหวังลใกนຌอย ดยการมีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุดคาฉลีไย 
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4.41 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.26 สวนการมีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด 
คาฉลีไย 4.21 คะนน คิดป็นรຌอยละ 84.26  

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ 
สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไู5แ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 

 

5) ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอ฿จดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก อยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.โๆ  
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.โใ ละมีความพึงพอ฿จทากับความคาดหวัง มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ดยสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จ
สูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.โ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ไ5 ละครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม คาฉลีไย 
ไ.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.เเ  

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ 
สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไู5โ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
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4.4.3 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ 
ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ ทีไ

เดຌรับขຌอมูลขาวสารนຌอย ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา  จำนวน  
5 ราย  

 

ตารางทีไ ไูแๆ ปัญหาละอปุสรรคจากการ฿ชຌบริการของกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 5 45.45 

1) การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ สสว. เมเดຌรับขาวสารนຌอย  เดຌรับขาวสารชຌา 3 27.27 

2) ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมผีูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา 2 18.18 

รูปบบการจัดกิจกรรม 4 36.36 

3) การอบรมออนเลน์  เมมีอกาสปรึกษาละสอบถามกับบุคลากรอยาง฿กลຌชิด 2 18.18 

4) ระยะวลา฿นการจัดอบรมตละครงการ ฿ชຌวลาอบรมนຌอย เดຌความรูຌเมพียงพอ 2 18.18 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 2 18.18 

5) ขัๅนตอนการสมคัรยุงยาก หลายขัๅนตอน ตຌอง฿ชຌอกสารประกอบการกรอกขຌอมูลขຌา
รวมอบรม 

2 18.18 

รวม 11 
 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

4.4.4 การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ทำการวิคราะห์฿น 2 มิติ คือ ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (Correlation) ปัจจัยทีไสงผลกระทบจาก
ระดับความคาดหวังทียบกับระดับความพึงพอ฿จ ผลจากการวิคราะห์ พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูงกวาปัจจัยอืไน โ เดຌก ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม ความสามารถ฿นการ
ถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา ละชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ตมืไอพิจารณาจากมิติความ
คาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถพิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿น
ภายหลัง ดຌานความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา ป็นปัจจัยทีไมีความคาดหวังสูง ละความ
พึงพอ฿จสูง จึงป็นจุดขใง฿นการ฿หຌบริการ ละดຌานการนำขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ มืไอพิจารณาจากความคาดหวัง
ละความพึงพอ฿จของหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ป็นปัจจัยทีไตຌองรงกຌเขอันดับรก พราะมีความพึ ง
พอ฿จตไำกวาความพึงพอ฿จภาพรวม ตความคาดหวังสูงกวาความคาดหวังภาพรวม ดยมีรายละอียดการ
วิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลกระทบตละมิติ ดังนีๅ 
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1) ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวมมากทีไสุด 3 ลำดับรก เดຌก รูปบบ
การจัดกิจกรรม ิคาสหสัมพันธ์ทากับ เ.็ๆใี ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา ิคา
สหสัมพันธ์ทากับ 0.736) ละมีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.663) ซึไงหาก
พิจารณระดับความพึงพอ฿จทีไเดຌจากการสำรวจ พบวา ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา มี
ความพึงพอ฿จสูงลຌวซึไงสงผลดีกับภาพรวมการ฿หຌบริการ สวนรูปบบการจัดกิจกรรม ละชองทางรับฟังคำติชม 
/ รຌองรียนปัญหา มีความพึงพอ฿จคอนขຌางนຌอย มืไอทียบกับบริการดຌานอืไนโ ทีไทำการสำรวจ ดังนัๅน จึงควร
พิจารณาปรับปรุงบริการตามความตຌองการของหนวยงานฯ นืไองจากป็นปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จ
ภาพรวมมากกวาปัจจัยอืไน 

 
ตารางทีไ ไูแ็  ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

1) กระบวนการสมคัร / ขຌารวมมีความชัดจน 4.50 48 0.346* 

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด 4.43 48 0.280 

3) รูปบบการจัดกิจกรรม 4.29 41 0.763** 

4) การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซกัถามครบถຌวน 4.57 47 0.656** 

5) ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 4.58 40 0.736** 

6) การประสานงานละอำนวยความสะดวก 4.60 47 0.600** 

7) การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 4.55 47 0.474** 

8) สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกจิกรรม 4.27 44 0.475** 

9) ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  4.25 44 0.516** 

10) มีชองทางการตดิตอสืไอสารทีไหมาะสม 4.41 46 0.475** 

11) มีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา 4.21 47 0.663** 

12) การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 4.28 47 0.641** 

13) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ 4.43 44 0.579** 

ความพึงพอ฿จภาพรวม 4.50 48 1 

หมายหต:ุ **มีระดับนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% 
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2) การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ 
ผลการวิคราะห์นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของกลุมหนวยงานรวม / หนวยงาน

รับจຌาง พบวา บริการทีไตຌองรงกຌเข คือ การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ สวนบริการทีไทำเดຌดี 
ป็นจุดขใง เดຌก การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไดຌานการ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซักถาม การถายทอดความรูຌ 
การ฿หຌคำปรึกษา การประสานงานละอำนวยความสะดวก ละการ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 

 

 
ผนภาพทีไ  ไู5ใ  การวิคราะห์ Impact Analysis กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
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4.4.5 ความภักดีละความผูกพัน 

การสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการ
นะนำบอกตอ พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ 
ทากับ 72.92 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 72.92 ซึไงป็นระดับทีไสูงลຌว ดยป็นผลมาจากกลุมทีไป็น
ผูຌสนับสนุน ิPromoters) มีสัดสวนทีไคอนขຌางสูง 

 
ผนภาพทีไ ไู5ไ  Net Promoters Score  กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
 

การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มี
ระดับความผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 41.67 มืไอพิจารณารายปัจจัย 
พบวา มีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ดยหในดຌวยวา สสว. ป็น
หนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ มากทีไสุด รองลงมาคือ สสว. ป็นหนวยงาน
ทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละ สวน สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ มีระดับ
ความหในดຌวยตไำทีไสุด  

 
ผนภาพทีไ ไู55  ความผูกพันทีไมีตอ สสว. กลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
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4.4.6 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะจากการสำรวจ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌางสวน฿หญ
ป็นดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 11 ราย ชน การกำหนดระยะวลาครงการ ฿หຌหมาะสมกับนืๅอหา 
ละการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง 
ตารางทีไ ไูแ่  ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
รูปบบการจัดกิจกรรม 11 73.34 

1) ควรกำหนดระยะวลาทำครงการ กิจกรรม การอบรม฿หຌหมาะสมกับนืๅอหา 5 33.33 

2) ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง  3 20.00 

3) ควรมีการติดตามผลการดำนินกิจการของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวมครงการ
ลຌวอยางตอนืไอง 

1 6.67 

4) ควรจัดการอบรม฿นวันสาร์  ูอาทิตย์  จะเดຌดินทางสะดวกมากขึๅน รถเมติด 1 6.67 

5) ควรมีการจัดอบรมบบตัวตอตวัพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌมีอกาส฿กลຌชิด สสว. มากขึๅน  1 6.67 

ดຌานการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 6 40.00 

6) ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ 3 20.00 

7) มีกำหนดระยะวลา ผนงาน ละการประชาสมัพันธ์กับผูຌขຌารวม฿หຌชัดจน 2 13.33 

8) พิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว.  ชน ฟซบุຍก เลน์ ป็นตຌน  1 6.67 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 3 20.01 

9) การทำรายงาน /อกสาร  ควรมีระบบ ป็น E-Document ละลดบบฟอร์มบางสวน 1 6.67 

10) ควรยกลิกขຌอจำกัดทีไหຌามผูຌทีไคยอบรมลຌว เม฿หຌขຌาอบรมอีก ยกลิกขຌอกำหนด฿หຌขຌา
อบรมเดຌ 1 คนตอ 1 บริษทั 

1 6.67 

11) ควรลดขัๅนตอนการสมัคร เมตຌองยืไนอกสารหลายฉบับ ยืไนบัตรประชาชน฿บดียว 1 6.67 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 3 20.01 

12) ชวยประสานงาน หรือป็นสืไอกลางกับหนวยงานตาง โ ของรัฐ฿หຌกับผูຌประกอบการ 1 6.67 

13) จຌาหนຌาทีไทีไมาอบรม ควรมีประสบการณ์สูง ระดับประทศ หรอืชีไยวชาญฉพาะดຌาน  1 6.67 

14) ควรจัดหาทีไปรึกษาทีไป็นผูຌมีประสบการณ฿์นการทำธุรกิจทีไประสบความสำรใจจริงมา
฿หຌบริการกับผูຌประกอบการ 

1 6.67 

ดຌานหลงงินทุน 2 13.34 

15) ควรลดงืไอนเขการกูຌยืมของ สสว. ฿หຌลดลง  1 6.67 

16) การสนับสนุนหลงงินทุน หรือชวยหาหลงงินทุน 1 6.67 

ดຌานอืไน โ 3 20.00 

17) ฿หຌความชวยหลือ฿หຌตรงตามความตຌองการของสมาชิก 2 13.33 

18) ควร฿หຌความสน฿จกับผูຌประกอบการรายยอย รายลใก฿หຌมากขึๅน 1 6.67 

รวม 15  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติมมากทีไสุด คือ ดຌานหลงงินทุน จำนวน 10 
ราย เดຌก ชวยหาหลงงินทุนทีไดี฿หຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองื ไอนเขเมยุ งยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย  ละ
ชวยหลือรืไองงบประมาณ฿หຌกับหนวยงาน / งบประมาณ฿นการดำนินงานครงการจาก สสว. 

 

ตารางทีไ ไูแ้  ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติมของหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม จำนวน ิรายี รຌอยละ 

ดຌานหลงงินทุน 10 37.03 

1) ชวยหาหลงงนิทุนทีได฿ีหຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถงึงาย 9 33.33 

2) ชวยหลือรืไองงบประมาณ฿หຌกบัหนวยงาน / งบประมาณ฿นการดำนินงานครงการจาก 
สสว. 

1 3.70 

ดຌานนืๅอหา 7 25.93 

3) จัดกิจกรรม  /อบรม  ตามทิศทางหรือนวตักรรม฿หม โ ทคนิค฿นกระบวนการผลิตทีไ
ทันสมัย  

5 18.52 

4) มีการจดัอบรมชองตลาดดຌานการขาย การขายออนเลน์มากขึๅน  2 7.41 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 5 25.92 

5) จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกทีไทำธุรกิจบบดียวกัน พืไอพิไมครือขายความรวมมือละ
ลกปลีไยนความคิดหในกัน 

2 7.41 

6) มีการจดักิจกรรมบบตอนืไอง  2 7.41 

7) จัดอบรมบบลงพืๅนทีไ฿หຌบอยขึๅน 1 3.70 

8) จัดกิจกรรม  /อบรมชิงลกึ฿หຌกับธุรกิจพิไม฿นระหวางรอปຂดประทศ  มืไอปຂดประทศลຌว
จะเดຌลงมือทำธรุกิจเดຌลย 

1 3.70 

9) มอบประกาศนยีบัตร /รางวัลกผูຌทีไขຌารวมอบรมจนจบหลกัสูตร  พืไอทีไจะเดຌรบัการรับรอง
มาตรฐานละความนาชืไอถอื฿นธุรกจิ  

1 3.70 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 4 14.81 

10) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือครงการตาง โ ฿หຌทัไวถึงละบอยครัๅง จะทำ฿หຌผูຌสน฿จ
ทราบขาวสารรใวขึๅน 

4 14.81 

ดຌานการตลาด 2 7.40 

11) ชวยหาชองทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 1 3.70 

12) มีการนะนำชองทางการตลาดมากขึๅนชองทาง฿หม ชน สงสินคຌาออกสูประทศจีน 1 3.70 

รวม 18  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.5 ผลการสำรวจคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

4.5.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม คณะกรรมการบริหารสำนักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ละคณะอนุกรรมการติดตามละประมินผล ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 16 ราย 
ประกอบดຌวย คณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจำนวน 11 ราย คณะกรรมการบริหาร
สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จำนวน 7 ราย คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จำนวน 2 ราย ละคณะอนุกรรมการติดตามละ
ประมินผล จำนวน 1 ราย ิหมายหตุ: 1 ทานอาจจะดำรงตำหนงมากกวา 1 คณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯี 

 

4.5.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 16 ราย พบวา มี
ความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ใ.่่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ็็.5เ มืไอปรียบทียบกับความ
คาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.31 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก ิสวนตาง
ทากับ -0.43 คะนนี 

มืไอพิจารณาจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จ 

ตไำกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.19 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 83.75 สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.84 คะนน คิดป็น
รຌอยละ 76.88  

 

 
ผนภาพทีไ ไู5ๆ  ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

4-71 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ 
1) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ทำการสำรวจดຌานการประสานงานละอำนวย
ความสะดวก มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 4.19 คะนน คิดป็นรຌอยละ 83.75 ตมีความพึงพอ฿จ
ตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.ใแ คะนน 

อยางเรกใตาม มีคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ บางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย 
(Bottom2Box) จำนวน 1 ราย คือ การประสานงานขาดความตอนืไอง เมพิจารณารืไองรงดวนกอนหลัง ละ
ขาดความยืดหยุนหรืออำนวยความสะดวก฿นการดำนินงาน ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 

2) ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. 
ความพึงพอ฿จดຌานผลการดำนินงานของ สสว. อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ใ.้แ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ็่.แใ ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.ใ้ คะนน  
ิสวนตางทากับ ูเ.ไ่ คะนนี มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จ 

ตไำกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยการตอบสนองตอนยบายภาครัฐ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.เๆ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่แ.โ5 สวนการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.็5 คะนน คิดป็น
รຌอยละ ็5.เเ  

อยางเรกใตาม มีคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ บางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย 
(Bottom2Box) ตอผลการดำนินงานของ สสว. จำนวน 2 ราย เดຌก ปัญหาจากระบบราชการทีไเมมีความ
คลองตัว ละการกำหนด KPI เมอยูบนพืๅนฐานทีไสามารถนำเปเปฏิบัติ ละกิดผลลัพธ์กับประทศเดຌยาก ทัๅงนีๅ 
เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
 

 
ผนภาพทีไ ไู5็ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานผลการดำนินงานของ สสว. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
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3) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.84 คะนน คิดป็น 

รຌอยละ 76.88 ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.ใแ 
คะนน ิสวนตางทากับ ูเ.ไ็ คะนนี มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละ 

พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยอกสาร / ขຌอมูล / รายงานทีไนำสนอ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย 4.00 คะนน คิดป็นรຌอยละ 80.00 ละขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด มี
ความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.69 คะนน คิดป็นรຌอยละ 73.75  

อยางเรกใตาม มีคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ บางสวนทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย 
(Bottom2Box) จำนวน 1 ราย คือ เมมีการถายทอดขຌอมูลขาวสารภาย฿นทีไพียงพอภาย฿น สสว. ทำ฿หຌการ
ประสานงานป็นเปเดຌยาก ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 

 
ผนภาพทีไ ไู5่ ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

 

4.5.3 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ 
ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานระบบการทำงานของ สสว. ทีไทำ฿หຌมีการติดตอยาก 

เมมีการประสานงาน ความลาชຌา฿นการทำงาน  
 

ตารางทีไ ไูโเ  ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบรกิารของกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ระบบการทำงาน 7 63.63 

1) การตดิตอยาก เมมีการประสานงาน 2 18.18 

2) ระบบหนวยงานราชการทีไมีความลาชຌา฿นการทำงาน 2 18.18 

3) ครงสรຌางการบริหารงาน ละคุณภาพบุคลากร ตลอดจนระบบ฿นการปฏิบัติการตาง โ 1 9.09 

4) ขาดความรวมมือทีไจริงจัง ขาดการประสานงานทีไดีทัๅงภาย฿น สสว. ละภายนอก 1 9.09 

5) วิสัยทัศน์ภาพรวม ละทัศนคติรวมของทุกสวน฿นองคก์รเมขຌมขใง 1 9.09 
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ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานระบบทคนลยีสารสนทศ 2 18.18 

6) ระบบของ สสว . เมสถียร 1 9.09 

7) สสว. พัฒนาระบบการจดักใบขຌอมูล Big Data ลาชຌา จึงเมสามารถ฿หຌคำนะนำ MSME 

เดຌตรงจุด  

1 9.09 

ดຌานกฎระบียบ 1 9.09 

8) พรบ. ละระบียบปฏิบัติ ทำ฿หຌการชวยผูຌประกอบการเมสอดคลຌองเมทันกับ
สถานการณ์เดຌอยางทันทวงท ี

1 9.09 

ดຌานอืไน โ  2 18.18 

9) ผูຌประกอบการรายยอย ขຌาถึงบริการของ สสว . เดຌนຌอย 1 9.09 

10) คณะกรรมการบริหารเมขຌา฿จถึงความตຌองการของผูຌประกอบการดຌานทองทีไยว  

เมพยายามผลักดัน฿หຌการชวยหลือดຌานทองทีไยวอยางรวดรใว 

1 9.09 

รวม 11 
 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

4.5.4 การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ทำการวิคราะห์฿น 2 มิติ คือ ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (Correlation) ปัจจัยทีไสงผลกระทบจาก
ระดับความคาดหวังทียบกับระดับความพึงพอ฿จ ผลจากการวิคราะห์ พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ การประสานงานละการ฿หຌบริการ
ของจຌาหนຌาทีไ ละความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ ตนวทางการพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ่
สหสัมพันธ์ จำนวนตัวอยางคอนขຌางนຌอย ดังนัๅน จึงพิจารณาจากมิติความคาดหวังป็นนวทางหลัก ซึไงการ
บริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ป็นบทบาทหนຌาทีไทีไควรรงดำนินการกຌเข นืไองจากป็นบริการทีไมีผลกระทบสูง
จากระดับความคาดหวังสูง ขณะทีไความพึงพอ฿จตไำกวาปัจจัยดຌานอืไน โ ดยมีรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตละมิติ ดังนีๅ 

 

1) ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวมมากทีไสุด 3 ลำดับรก เดຌก การ
ตอบสนองตอนยบายภาครัฐ ิคาสหสัมพันธ์ทากับ เ.ๆแ5ี การประสานงานละการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.541) ละความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.550) 
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ตารางทีไ ไูโแ  ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม กลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

1) ขัๅนตอน / กระบวนการดำนินงาน 4.10 100 -0.024 

2) อกสาร / ขຌอมูล / รายงานทีไนำสนอ 4.18 100 0.334** 

3) การประสานงานละการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 4.01 96 0.541** 

4) การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ 4.05 100 0.615** 

5) การบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ 4.20 99 0.369** 

6) ความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ 4.00 100 0.550** 

7) มีผลสัมฤทธิ่จากการดำนินงานทีไครบถຌวน ชดัจน 4.11 100 0.500** 

ความพึงพอ฿จภาพรวม 4.13 100 1 

หมายหต:ุ **มีระดับนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% 

 

2) การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ 
ผลการวิคราะห์นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของกลุ มคณะกรรมการฯ  

คณะอนุกรรมการฯ พบวา บริการทีไตຌองรงกຌเข คือ การบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ สวนบริการทีไทำเดຌดี  
ป็นจุดขใง คือ การตอบสนองนยบายภาครัฐ 

 

 
ผนภาพทีไ  ไู5้  การวิคราะห์ Impact Analysis กลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
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4.5.5 ความภักดีละความผูกพัน 

การสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจการนะนำบอกตอบริการของ สสว. 
พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) ทากับ 31.25 มืไอพิจารณาสัดสวนกลุมทีไ
อาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไคอนขຌางสูงมืไอทียบกับกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน 
ิPromoters) ดังนัๅน ควร฿หຌความสำคัญกับกลุมนีๅ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿หຌมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅน พืไอ
พิไมสัดสวนกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ละจะสงผล฿หຌระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters 

Score พิไมขึๅนดຌวย 

 
ผนภาพทีไ  ไูๆเ  Net Promoters Score  กลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

 

การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา 
มีระดับความผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คะนน คิดป็นรຌอยละ 12.50 มืไอพิจารณา
รายปัจจัย พบวา มีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมาก ดยหในดຌวยวา สสว. ป็นหนวยงาน
ทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ มากทีไสุด รองลงมาคือ สสว. ป็นหนวยงานทีไ
ปฏิบัติงานเดຌสอดคลຌองกับพันธกิจขององค์กร ละ สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ หใน
ดຌวยนຌอยทีไสุด ละหากพิจารณาปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ พบวา พบปัญหามากทีไสุดดຌานระบบการ
ทำงานของ สสว. ดังนัๅน จึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบการทำงาน฿หຌมีความคลองตัว ทำงานเดຌรวดรใว สามารถ
ตอบสนองเดຌทุกภาคสวน ซึไงจะมผีลตอความชืไอมัไนทีไมีตอ สสว. ฿นระยะตอเป 

 
ผนภาพทีไ ไูๆแ  ความผูกพันทีไมีตอ สสว. กลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
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4.5.6 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะจากการสำรวจ 

ขຌอสนอนะพื ไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุ มคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
สอดคลຌองกับปัญหาละอุปสรรค฿นการทำงาน ดยดຌานระบบการทำงาน มีขຌอสนอนะ฿หຌมีการปรับปรุงมาก
ทีไสุด จำนวน 10 ราย คิดป็นรຌอยละ 76.92 

 
ตารางทีไ ไูโโ  ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ระบบการทำงาน 10 76.92 

1) ปรับปรงุระบบการสืไอสารจากภาย฿นสูภายนอกองคก์ร 4 30.77 

2) ปรับปรงุกระบวนการดำนินงานละการบริการ฿หຌสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายทีไ
ชัดจนมากกวานีๅ 

3 23.08 

3) ควรมีความยืดหยุน฿นการบรหิารจัดการทีไตຌองปรับปลีไยนบทบาท ผนดำนินงาน 
ตามสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว 

2 15.38 

4) การขຌาถึงการบริการของ สสว. ทีไทันสมัย รวดรใว 1 7.69 

ดຌานนยบาย 6 46.14 

5) ตຌองมีความตอนืไองของนยบายพืไอ฿หຌ SME วางผนการทำงานลวงหนຌาเดຌดีกวานีๅ 2 15.38 

6) การกำหนดตัวชีๅวัด฿นการประมินผลการดำนนิงานทีไครอบคลุมทุกภารกิจ 1 7.69 

7) ควร฿หຌการสนับสนุน Micro SME มากกวานีๅ การยกระดับ SME เทย 1 7.69 

8) นຌนบทบาทดຌานวิคราะห์ละสนับสนุนดຌาน SME ฿หຌมากขึๅน 1 7.69 

9) การกำหนดนยบายควรตัดสิน฿จอง ละสอบถามความคิดหในของประชาชน  
เม฿ชขึๅนอยูกับรฐับาล 

1 7.69 

ดຌานทคนลย ีละระบบฐานขຌอมูล  3 23.07 

10) ควรพัฒนาระบบฐานขຌอมูล฿หຌดีละมีประสิทธิภาพ 2 15.38 

11) ควรมีทคนลยี฿หมมา฿ชຌเดຌอยางหมาะสมทาทันบริบทละสถานการณ์ 1 7.69 

ดຌานบุคลากร 2 15.38 

12) ควรมีคณะบุคลากรรุน฿หมทีไมีบทบาท฿นการพฒันานยบายสนับสนุนสงสริม SME 2 15.38 

ดຌานอืไน โ  3 23.07 

13) ควรมีการลงพืๅนทีไสำรวจความตຌองการของ MSME อยางตอนืไองพืไอขຌา฿จปัญหา 
ละชวยหลือเดຌทันทวงที 

1 7.69 

14) อยาก฿หຌทาง สสว. มีการประชาสัมพันธ์มากกวานีๅ  1 7.69 

15) อยาก฿หຌสนับสนุนทุนหรือหาหลงงินลงทุนตຌนทุนตไำ฿หຌกับ SME อยางป็นรปูธรรม
ชัดจน 

1 7.69 

รวม 13  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.6 ผลการสำรวจหนวยตรวจประมิน 

4.6.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

หนวยตรวจประมินทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 5 ราย ประกอบดຌวย ผูຌทนจากกรมบัญชีกลาง 
จำนวน 1 ราย บริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จำกัด จำนวน 1 ราย สำนักงานการตรวจงินผนดิน จำนวน 2 ราย 
ละสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 1 ราย 

 

4.6.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยตรวจประมิน จำนวน 5 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จ 

ภาพรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ใ.่0 คะนน คิดป็นรຌอยละ ็ๆ.เเ มืไอปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมี
คาฉลีไยทากับ 4.20 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก ิสวนตางทากับ -0.40 

คะนนี 
มืไอพิจารณาจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความ  

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.เเ สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จ
ตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.่เ คะนน คิดป็นรຌอยละ ็ๆ.เเ  

 

 
ผนภาพทีไ ไูๆโ  ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ หนวยตรวจประมิน 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ 
1) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ทำการสำรวจดຌานการประสานงานละอำนวย
ความสะดวก มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.40 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.00 ละมีความ 

พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.โเ คะนน 

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
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2) ดຌานผลการดำนินงานของ สสว. 
ความพึงพอ฿จดຌานผลการดำนินงานของ สสว. อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ใ.่5 คะนน  

คิดป็นรຌอยละ ็็.เเ ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.20 
คะนน ิสวนตางทากับ ูเ.ใ5 คะนนี มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละ 

พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยการตอบสนองตอนยบายภาครัฐ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
ไ.เเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่เ.เเ สวนการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ใ.ๆเ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ็โ.เเ  

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
 

 
ผนภาพทีไ ไูๆใ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานผลการดำนินงานของ สสว. หนวยตรวจประมิน 

 

3) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 
ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.80 คะนน คิดป็น 

รຌอยละ 76.00 ละมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก คาฉลีไยความคาดหวังทากับ ไ.20 
คะนน ิสวนตางทากับ ูเ.ไ0 คะนนี มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละ 

พึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังทุกปัจจัย ดยอกสาร / ขຌอมูล / รายงานทีไนำสนอ มีความพึงพอ฿จทากับขัๅนตอน
การ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด คาฉลีไย 3.80 คะนน คิดป็นรຌอยละ 76.00  

ทัๅงนีๅ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
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ผนภาพทีไ ไูๆไ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ หนวยตรวจประมิน 

 

4.6.3 การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ทำการวิคราะห์฿น 2 มิติ คือ ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (Correlation) ละปัจจัยทีไสงผลกระทบ
จากระดับความคาดหวังทียบกับระดับความพึงพอ฿จ ผลจากการวิคราะห์ พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก ดຌานการบริหารองค์กรบบมืออาชีพ ตมืไอพิจารณาจากมิติความ
คาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถพิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿น
ภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ ดยมีรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลกระทบตละมิติ ดังนีๅ 

1) ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

ปัจจัยที ไสงผลกระทบตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวมมากที ไสุด 3 ลำดับรก เดຌก มี
ผลสัมฤทธิ่จากการดำนินงานทีไครบถຌวน ชัดจน ิคาสหสัมพันธ์ทากับ เ.็้แี การบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ  
ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.612) ละความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.535) 
ตทัๅง 3 ปัจจัย เมมีนัยสำคัญทางสถิติ นืไองจากจำนวนตัวอยางนຌอยราย จึงควรพิจารณานวทางอืไน฿นการ
วิคราะห์ระดับผลกระทบ 

 
ตารางทีไ ไูโใ  ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม กลุมหนวยตรวจประมิน 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

1) ขัๅนตอน / กระบวนการดำนินงาน 3.80 5 1.000** 

2) อกสาร / ขຌอมลู / รายงานทีไนำสนอ 3.80 5 1.000** 

3) การประสานงานละการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 4.40 5 0.408 

4) การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ 4.00 5 N/A 

5) การบริหารองคก์รทีไป็นมืออาชีพ 3.60 5 0.612 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

4-80 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

6) ความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ 3.80 5 0.535 

7) มีผลสัมฤทธิ่จากการดำนินงานทีไครบถຌวน ชดัจน 4.00 5 0.791 

ความพึงพอ฿จภาพรวม 3.80 5 1 

หมายหต:ุ จำนวนตัวอยางนຌอยอาจมีขຌอจำกัด฿นการอຌางอิงทางสถิติ 
 

2) การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ 
ผลการวิคราะห์นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการของกลุมหนวยตรวจประมิน พบวา 

เมมีบริการทีไตຌองรงกຌเข ตมีบริการทีไทำเดຌดี ป็นจุดขใง คือ มีผลสัมฤทธิ่จากการดำนินงานทีไครบถຌวน 
ชัดจน 

 

 
ผนภาพทีไ ไูๆ5  การวิคราะห์ Impact Analysis กลุมหนวยตรวจประมิน 
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4.6.4 ความภักดีละความผูกพัน 

การสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจการนะนำบอกตอบริการของ สสว. 
พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) ทากับ 0.00 ทัๅงนีๅ นืไองจากบทบาทของ
หนวยตรวจประมินควรมีความป็นกลาง ละมีความป็นอิสระจากการดำนินงานของ สสว. ดังนัๅน อาจมี
ขຌอจำกัด฿นการประมินความภักดีละความผูกพันทีไมีตอ สสว. 

 
ผนภาพทีไ ไูๆๆ  Net Promoters Score  กลุมหนวยตรวจประมิน 

 

การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มี
ระดับความผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 0.00 หรือเมมีราย฿ดทีไหในดຌวย
ระดับ 5 คะนน กับการดำนินงานตามบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ครบทัๅง 3 ปัจจัย  

 
ผนภาพทีไ ไูๆ็  ความผูกพันทีไมีตอ สสว. กลุมหนวยตรวจประมิน 
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4.6.5 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะจากการสำรวจ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมหนวยตรวจประมิน สวน฿หญป็นรืไองระบบ
การทำงานของ สสว. ดยมีผูຌ฿หຌขຌอสนอจำนวน 2 ราย 

 
ตารางทีไ ไูโไ  ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมหนวยตรวจประมิน 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
1) ปรับปรงุกระบวนการดำนินงานละการบริการ฿หຌสอดคลຌองกับกลุมปງาหมายทีไ

ชัดจนมากกวานีๅ 
1 50.00 

2) ควรมีความยืดหยุน฿นการบรหิารจัดการทีไตຌองปรับปลีไยนบทบาท ผนดำนินงาน 
ตามสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว 

1 50.00 

3) ควรมีทคนลยี฿หมมา฿ชຌเดຌอยางหมาะสมทาทันบริบทละสถานการณ์ 1 50.00 

4) การกำหนดตัวชีๅวัด฿นการประมินผลการดำนนิงานทีไครอบคลุมทุกภารกิจ 1 50.00 

5) ควร฿หຌการสนับสนุน Micro SME มากกวานีๅ การยกระดับ SME เทย 1 50.00 

6) การรวบรวมละวิคราะห์ฐานขຌอมูลระดับประทศถึง Impact ละ Outcome 1 50.00 

รวม 2  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.7 ผลการสำรวจมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

4.7.1 ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชนที ไตอบบบสอบถาม จำนวน 100 ราย 
ประกอบดຌวย ประชาชนทัไวเป มากทีไสุด จำนวน 5่ ราย คิดป็นรຌอยละ 5่.เ0 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท 
จำนวน โเ ราย คิดป็นรຌอยละ โเ.เ0 ขຌาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ จำนวน ่ ราย  
คิดป็นรຌอยละ ่.เ0 นักรียน/นักศึกษา จำนวน ่ ราย คิดป็นรຌอยละ ่.เ0 จຌาของกิจการ จำนวน ไ ราย  
คิดป็นรຌอยละ ไ.เ0 ละอาจารย์/นักวิชาการ นักวิจัย จำนวน โ ราย คิดป็นรຌอยละ โ.00 

 
ตารางทีไ ไูโ5  ประภทหนวยงานทีไทำการสำรวจ กลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ประภทหนวยงาน จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ประชาชนทัไวเป 58 58.00 

พนักงานบริษัท 20 20.00 

ขຌาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ 8 8.00 

นักรียน / นกัศึกษา 8 8.00 

จຌาของกจิการ                                                                                                                                                                                                                                                   4 4.00 

อาจารย์ / นักวชิาการ นกัวิจัย 2 2.00 

รวม 100 100.00 

 

4.7.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน จำนวน 100 

ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู ฿นระดับมาก คาฉลี ไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆเ มืไอ
ปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.20 คะนน พบวา มีพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย 

มืไอพิจารณาจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทุกดຌาน ละ
สวน฿หญมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
4.10 คะนน คิดป็นรຌอยละ 81.94 สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด 
คาฉลีไย 3.93 คะนน คิดป็นรຌอยละ 78.50 
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ผนภาพทีไ ไูๆ่  ความพึงพอ฿จภาพรวม จำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

 

ดยมีรายละอียดความพึงพอ฿จละความคาดหวังตอการ฿หຌบริการตละดຌาน ดังนีๅ 
1) ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 

ความพึงพอ฿จดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 4.10 คะนน คิดป็น 

รຌอยละ 81.94 ละมีความพึงพอ฿จทากับความคาดหวัง มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับมากทุกปัจจัย ดยขัๅนตอนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด ละพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย 
คาฉลีไย 4.18 คะนน คิดป็นรຌอยละ 83.54 สวนรูปบบการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด ละพึงพอ฿จ
ตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย คาฉลีไย 4.01 คะนน คิดป็นรຌอยละ 80.21  

ทัๅงนีๅ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน จำนวน 1 ราย ทีไเมพึงพอ฿จ฿นการ
฿หຌบริการ นืไองจากขัๅนตอนการ฿หຌบริการลาชຌา  

 

 
ผนภาพทีไ ไูๆ้  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 
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2) ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
ความพึงพอ฿จดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ อยู ฿นระดับมาก คาฉลีไย 4.09 คะนน  

คิดป็นรຌอยละ 81.81 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จตไำกวาความ
คาดหวังลใกนຌอยทุกปัจจัย ดยความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย 4.20 คะนน คิดป็นรຌอยละ 84.00 สวนการประสานงานละอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จ 

ตไำทีไสุด คาฉลีไย 4.00 คะนน คิดป็นรຌอยละ 80.00  

อยางเรก ใตาม มีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชนบางสวนทีไม ีความ 

พึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ตอการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ จำนวน 2 ราย เดຌก การ฿หຌคำนะนำเมชัดจน 
จำนวน 1 ราย การประสานงานของจຌาหนຌาทีไลาชຌา จำนวน 1 ราย ละเมกระตือรือรຌน฿นการ฿หຌบริการ จำนวน 
1 ราย ทัๅงนีๅ มีผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. จำนวน 1 ราย 

 

 
ผนภาพทีไ ไู็เ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

 

3) ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอ฿จดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 4.07 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 81.33 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทุกปัจจัย ดยครืไองมือละ
อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.08 คะนน คิดป็นรຌอยละ 81.57 สวนสถานทีไ
ละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกิจกรรม มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 4.05 คะนน คิดป็นรຌอยละ 

81.10  

ทัๅงนีๅ ดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) 

ละผูຌทีไเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 
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ผนภาพทีไ ไู็แ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

ละประชาชน 

 

4) ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ 
ความพึงพอ฿จดຌานการนำขຌอมูล ความรูຌที ไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ อยู฿นระดับมาก 

คาฉลีไย ไ.เๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่แ.โเ ละพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง คาฉลีไยความคาดหวังทากับ 
4.12 คะนน 

ทัๅงนีๅ ดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ เมมีผูຌทีไมีความพึงพอ฿จนຌอย (Bottom2Box) ละผูຌทีไเม 
พึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการของ สสว. 

 

5) ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ความพึงพอ฿จดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.93  
คะนน คิดป็นรຌอยละ 78.50 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละมีความ 

พึงพอ฿จนຌอยกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกปัจจัย ดยการประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร มีความ 

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 3.96 คะนน คิดป็นรຌอยละ 79.20 ละมีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม มี
ความพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คาฉลีไย 3.87 คะนน คิดป็นรຌอยละ 77.35  

อยางเรกใตาม มีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชนบางสวน ทีไทีไมีความพึงพอ฿จ
นຌอย (Bottom2Box) จำนวน 8 ราย ละเมพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ จำนวน 2 ราย เดຌก ชองทางการ
ติดตอสืไอสารมีนຌอย จำนวน 6 ราย ติดตอชองทางรຌองรียนปัญหาเมเดຌ 3 ราย ละการประชาสัมพันธ์ขาวสาร 

มีนຌอย จำนวน 1 ราย 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

4-87 

 
ผนภาพทีไ ไู็โ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

ละประชาชน 

 

4.7.3 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ 
ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จำนวน 

24 ราย  
 

ตารางทีไ ไูโๆ  ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบรกิารของกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ปัญหาละอุปสรรค จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 24 100.00 

1) ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมผีูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา 17 70.83 

2) ชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ทำ฿หຌพลาดการขຌามีนຌอย 
สมัครอบรม฿นครงการตาง โ 

5 20.83 

3) การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ สสว. นຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา 2 8.33 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 3 12.50 

4) ระบบอินทอร์นใตเมสถียร / ดาวน์หลดขຌอมลูเดຌชຌา 2 8.33 

5) ขัๅนตอนการสมคัรยุงยาก หลายขัๅนตอน ตຌอง฿ชຌอกสารประกอบการกรอกขຌอมูลขຌา
รวมอบรม 

1 4.17 

รวม 24 
 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.7.4 การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ทำการวิคราะห์฿น 2 มิติ คือ ปัจจัยทีไ
สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมจากคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ (Correlation) ปัจจัยทีไสงผลกระทบจาก
ระดับความคาดหวังทียบกับระดับความพึงพอ฿จ ผลจากการวิคราะห์ พบวา ดຌานบริ การทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ละการนำเป฿ชຌประยชน์ ตมืไอ
พิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถ
พิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿นภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ ดยมีรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผล
กระทบตละมิติ ดังนีๅ 

1) ระดับผลกระทบระหวางปัจจัยการ฿หຌบริการทีไมีตอความพึงพอ฿จภาพรวม 

ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวมมากทีไสุด 3 ลำดับรก เดຌก การ฿หຌ
คำนะนำ ละตอบขຌอซักถามครบถຌวน ิคาสหสัมพันธ์ทากับ เ.ๆแ5ี การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ
ประยชน์ ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.560) ละการประสานงานละอำนวยความสะดวก ิคาสหสัมพันธ์ทากับ 0.550) 

ซึไงหากพิจารณระดับความพึงพอ฿จทีไเดຌจากการสำรวจ พบวา ระดับความพึงพอ฿จเมเดຌตไำมากนักมืไอทียบกับ
ปัจจัยการ฿หຌบริการอืไน โ ดังนัๅน อาจจะพิจารณาปรับปรุงบริการเดຌ฿นภายหลังมืไอมีอกาส 

 

ตารางทีไ ไูโ็  ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม กลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ประดในการสำรวจ 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

จำนวน
ตัวอยาง 

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(Correlation) 

1) กระบวนการสมคัร / ขຌารวมมีความชัดจน 4.10 100 -0.024 

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด 4.18 100 0.334** 

3) รูปบบการจัดกิจกรรม 4.01 96 0.541** 

4) การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซกัถามครบถຌวน 4.05 100 0.615** 

5) ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา 4.20 99 0.369** 

6) การประสานงานละอำนวยความสะดวก 4.00 100 0.550** 

7) การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน 4.11 100 0.500** 

8) สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกจิกรรม 4.05 91 0.488** 

9) ครืไองมือละอุปกรณท์ีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  4.08 89 0.532** 

10) มีชองทางการตดิตอสืไอสารทีไหมาะสม 3.87 99 0.391** 

11) มีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปัญหา 3.95 97 0.419** 

12) การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 3.96 100 0.529** 

13) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ 4.06 100 0.560** 

ความพึงพอ฿จภาพรวม 4.13 100 1 

หมายหต:ุ **มีระดับนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับความชืไอมัไน 99% 
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2) การวิคราะห์นวทางการพัฒนาการ฿หຌบริการ 
ผลการว ิคราะห์นวทางการพัฒนาคุณภาพการ฿ห ຌบร ิการของกล ุ ม มหาว ิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา ละประชาชน พบวา เมมีบริการที ไตຌองรงกຌเข ตมีบริการที ไทำเดຌดี ป็นจุดขใง  
การถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา  

 

 
ผนภาพทีไ ไู็ใ  การวิคราะห์ Impact Analysis กลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

 

4.7.5 ความภักดีละความผูกพัน 

การสำรวจความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการ
นะนำบอกตอ พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ 
ทากับ 54.00 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 53.00 มืไอพิจารณาสัดสวนกลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา 
ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไนຌอยกวากลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ดังนัๅน ควร฿หຌความสำคัญกับกลุมนีๅ฿น
การปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿หຌมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅน พืไอพิไมสัดสวนกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ละจะ
สงผล฿หຌระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score พิไมขึๅนดຌวย ละอาจจะชิญชวน฿หຌขຌารวมป็น
สมาชิกกับ สสว. พืไอขຌารวมครงการตางโ ฿นระยะตอเป 
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ผนภาพทีไ  ไู็ไ  Net Promoters Score  กลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

 

การสำรวจความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มี
ระดับความผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 19.00 มืไอพิจารณารายปัจจัย 
พบวา สวน฿หญมีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุด เดຌก สสว. ป็นหนวยงานทีไทาน
สามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ ละ 
สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ  

 
ผนภาพทีไ ไู็5  ความผูกพันทีไมีตอ สสว. กลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 
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4.7.6 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะจากการสำรวจ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสื ไอสาร / 
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 ราย  

 
ตารางทีไ ไูโ่  ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 19 79.16 

1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากกวานีๅ 8 33.33 

2) พิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน ฟซบุຍก, เลน์ ป็นตຌน  6 25.00 

3) ควรมีชองทาง฿หຌติดตอตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ดยตรง พราะตดิตอกับผูຌทน฿นพืๅนทีไลຌว
การดำนินงานชຌา 

5 20.83 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 6 25.00 

4) ควรมีการจัดกิจกรรมบบตอนืไอง  2 8.33 

5) ควรมีการติดตามผลการดำนินกิจการของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวม
ครงการลຌวอยางตอนืไอง  

2 8.33 

6) การจดัอบรมควรยกป็นกลุมตามประภทธุรกิจ เมควรจัดอบรมรวมกันทำ฿หຌเดຌรับ
ความรูຌเมตใมทีไ 

1 4.17 

7) ควรขຌามาพบสมาชิกพืไอ฿หຌคำนะนำดຌานธุรกจิ฿หຌบอยกวาดิม 1 4.17 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 2 8.33 

8) ควรมีจำนวนจຌาหนຌาทีไ฿หຌพียงพอตอผูຌขຌารวมกิจกรรม  2 8.33 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 1 4.17 

9) ควรยกลิกขຌอจำกัดทีไหຌามผูຌทีไคยอบรมลຌว เม฿หຌขຌาอบรมอีก ยกลิกขຌอกำหนด฿หຌ
ขຌาอบรมเดຌ 1 คนตอ 1 บริษัท 

1 4.17 

ดຌานอืไน โ  1 4.17 

10) ชวยประสานงาน หรือป็นสืไอกลางกับหนวยงานตาง โ ของรัฐ฿หຌกับผูຌประกอบการ 1 4.17 

รวม 24  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติมมากทีไสุด คือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม จำนวน 
13 ราย ละดຌานนืๅอหา฿นการจัดกิจกรรม฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌรับบริการ จำนวน 11 ราย 

 

ตารางทีไ ไูโ้  ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติมของกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 13 72.22 

1) จัดกิจกรรมพบคูคຌา฿นประทศ฿หຌมากขึๅน พืไอจะเดຌลกปลีไยนความคิดหในทางธรุกจิ 5 27.78 

2) การดูลอยาง฿กลຌชิด฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละตลาด฿หຌดียิไงขึๅน พืไอนำเป
ตอยอดเดຌ 

4 22.22 

3) จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกทีไทำธุรกิจบบดียวกัน พืไอพิไมครือขายความรวมมือละ
ลกปลีไยนความคิดหในกัน 

2 11.11 

4) มอบประกาศนยีบัตร /หลกัสูตรรางวัลกผูຌทีไขຌารวมอบรมจนจบ  พืไอทีไจะเดຌรบัการ
รับรองมาตรฐานละความนาชืไอถือ฿นธุรกิจ  

2 11.11 

ดຌานนืๅอหา 11 61.11 

5) จัดกิจกรรม  /อบรม  ตามทิศทางหรือนวตักรรม฿หม โ ทคนิค฿นกระบวนการผลิตทีไ
ทันสมัย  

4 22.22 

6) มีการจดัอบรมชองทางตลาดดຌานการขาย การขายออนเลน์มากขึๅน  2 11.11 

7) อยาก฿หຌอบรมความรูຌรืไองขຌอกฎหมาย CSDT  2 11.11 

8) จัดครงการชวยหลือ ฿หຌความรูຌ ฿หຌผลิตภัณฑ์ของผูຌประกอบการเดຌขຌาถึงการรับรอง
มาตรฐานตาง โ เดຌงายขึๅน 

2 11.11 

9) อยาก฿หຌจัดอบรมดຌาน IT การทำพลตฟอร์มตาง โ ตงรูป ทำคอนทนต์ตาง โ ทีไ
หมาะสมกับธุรกิจ 

1 5.56 

ดຌานการตลาด 6 33.34 

10) มีการชวยหลือการจดังาน Event  การออกบูธ ทีไนำสินคຌาเปวางขายมากขึๅน  2 11.11 

11) จัดกิจกรรม อบรม ออกบูธ ทีไตางประทศ 2 11.11 

12) ชวยหาชองทางการตลาด฿นการจัดจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 1 5.56 

13) มีการนะนำชองทางการตลาดมากขึๅนชองทาง฿หม ชน สงสินคຌาออกสูประทศจีน 1 5.56 

ดຌานหลงงินทุน 4 22.22 

14) ชวยหาหลงงนิทุนทีได฿ีหຌ ดยมีขຌอกำหนดหรืองืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ ขຌาถึงงาย 4 22.22 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 4 22.22 

15) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือครงการตาง โ ฿หຌทัไวถึงละบอยครัๅง จะทำ฿หຌผูຌสน฿จ
ทราบขาวสารรใวขึๅน 

4 22.22 
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ประดในทีไตຌองการ฿หຌ สสว. ดำนินการพิไมติม จำนวน ิรายี รຌอยละ 
ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 1 5.56 

16) ระบบกรอกขຌอมูลรายงานผลการดำนินงาน / การกรอกฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ  
ควร฿ชຌระบบทีไสถียร รวดรใว 

1 5.56 

ดຌานอืไน โ 1 5.56 

17) ควรรวบรวมชืไอของครือขายทัๅงหมด฿หຌเดຌละประสานคน฿นครือขาย฿หຌมาพูดคุย
ลกปลีไยนพืไอชวยกัน฿นทางธุรกิจเดຌ  

1 5.56 

รวม 27  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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สรุปผลละขຌอสนอนะ 
 

5.1 สรุปผลการสำรวจ 

5.1.1 ผลการสำรวจภาพรวม 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ภาพรวม คำนวณมาจากการ
สอบถาม ระดับความพึงพอ฿จภาพรวมตอการดำนินงานของ สสว.  จากผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅง 6 กลุม พบวา มี
ความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.42 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ไใ มืไอปรียบทียบกับ
ความคาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.39 คะนน พบวา มีพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย ิสวนตางทากับ 
0.03 คะนนี มืไอพิจารณาความพึงพอ฿จตามดຌานการ฿หຌบริการลຌว พบวา สวน฿หญมีความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับมากทีไสุด ิคาฉลีไย 4.21-5.00ี ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.44 

คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.88 รองลงมาคือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย 4.38 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
87.62 สวนดຌานผลการดำนินงานของ สสว. มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.89 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
77.86 มืไอปรียบทียบกับความคาดหวัง พบวา สวน฿หญมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลຌว ยกวຌน ดຌาน
ผลการดำนินงานของ สสว. ทีไมีความพึงพอ฿จตไำกวาคาดหวังคอนขຌางมาก ิสวนตางทากับ ู0.50 คะนน) 

ดยฉพาะการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ทีไมีความพึงพอ฿จความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังมากทีไสุด  
ิสวนตางทากับ ู0.79 คะนน) ที ไประมินดยกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจ
ประมิน 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวม ดย฿ชຌสถิติคาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์อยาง
งายของพียร์สัน ิPearson Product Moment Correlation Coefficient) พืไอทดสอบความสัมพันธ์ระหวาง
ตัวปรสองตัวทีไป็นอิสระตอกัน ดยปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสอดคลຌองกับบริการทีไตละ
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌสัมผัสกับ สสว. กลุมผูຌประกอบการ ละหนวยงานพันธมิตร ทีไมีการติดตอกับ สสว. 
พืไอรับบริการงาน / ครงการมากทีไสุด ปัจจัยดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จึง ป็นปัจจัยทีไมี
ความสำคัญกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงสองกลุม ซึไงจะหในวาปัจจัยดังกลาวป็นปัญหาอุปสรรคระหวางรับ
บริการจาก สสว. ตคะนนความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการประมินยังอยู฿นระดับทีไดี สวนหนวยงานรวม / หนวยงาน
รับจຌาง ละมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน ปัจจัยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ป็นปัจจัยทีไ
สงผลตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง ละคะนนความพึงพอ฿จทีไเดຌรับการประมินยังอยู฿นระดับทีไดี สงผล฿หຌป็น
จุดขใงของการ฿หຌบร ิการสำหรับกลุ มหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  ส วนกลุ มคณะกรรมการฯ  
คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน ปัจจัยดຌานผลการดำนินงานของ สสว. สงผลต อความพึงพอ฿จ
ภาพรวมมากทีไสุด ซึไงจากผลการสำรวจคะนนความพึงพอ฿จปัจจัยดังกลาวนຌอยทีไสุด จึงป็นบริการทีไควรทำการ
ปรับปรุงกຌเข 

ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการนะนำบอก
ตอ สำหรับการ฿ชຌบริการซๅำ ฿นภาพรวมระดับความภักดีของกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีตอ สสว. อยู฿นระดับ
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คอนขຌางสูงลຌว ดยระดับความภักดีดຌานการ฿ชຌบริการซๅำ ฿นภาพรวมมีกลุมผูຌสนับสนุน ิPromoters) คิดป็น
รຌอยละ 65.86 ซึไงคอนขຌางสูงกวากลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา ิPassives) คิดป็นรຌอยละ 30.80 ละ
กลุมทีไเมป็นผูຌสนับสนุน ละอาจพูดถึง฿นทางทีไเมดี ิDetractors) คิดป็นรຌอยละ 3.34 ทำ฿หຌระดับความภักดีทีไ
วัดจากคา Net Promoters Score (NPS) ทีไคำนวณจากสวนตางของกลุม Promoters ละ Detractors มีคา
คอนขຌางสูง ทากับ 62.53 สวนการนะนำบอกตอ สำรวจจากคำถาม จะนะนำกิจกรรม / ครงการของ สสว. 
฿หຌกับบุคคลอืไน โ ฿นภาพรวมมีกลุมผูຌสนับสนุน ิPromoters) คิดป็นรຌอยละ 66.04 กลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌ
ตลอดวลา ิPassives) คิดป็นรຌอยละ 29.69 ละกลุ มที ไเมป็นผู ຌสนับสนุน ละอาจพูดถึง฿นทางเมดี  
ิDetractors) คิดป็นรຌอยละ 4.27 ดยระดับความภักดีมีคาทากับ 61.76 ทัๅงนีๅ จากการวิคราะห์ระดับความ
ภักดีจำนกตามกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวา สามารถบงกลุมตามระดับความภักดีเดຌ ดังนีๅ 

1) กลุมทีไมีระดับความภักดีสูง เดຌก หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละผูຌประกอบการ 
MSME ทีไมีระดับความภักดีสูงกวากลุมอืไนโ สอดคลຌองกับผลการสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการ฿หຌบริการของ 
สสว. ทีไมีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด 

2) กลุมทีไมีระดับความภักดีปานกลาง คือ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน มีระดับ
ความภักดีอยู฿นระดับปานกลางมืไอทียบกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียอืไนโ ดยมีสัดสวนของกลุม Promoters 

มากกวากลุม Passives ลใกนຌอย จะหในเดຌวามຌจะป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียภายนอกทีไเมมีสวนกีไยวขຌองกับ สสว. 
ดยตรง ตมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก เมมีบริการทีไตຌองปรับปรุงกຌเขรงดวน ละมีระดับความภักดีอยู฿น
กณฑ์ทีไคอนขຌางดี ดังนัๅน จึงควรรักษาระดับการ฿หຌบริการทีไดีนีๅเวຌ นืไองจากกลุมดังกลาวสวน฿หญป็นผูຌนำ
ความคิดทีไอาจจจะชวยป็นกระบอกสียง฿หຌกับ สสว. ฿นทางอຌอม ดຌวยการพูดถึง หรือการนะนำบริการ สสว. 
฿หຌกับภาคสวนอืไนโ ตอเป 

3) กลุมทีไมีความภักดีตไำ เดຌก หนวยงานพันธมิตร คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละ
หนวยตรวจประมิน มีระดับความภักดีตไำกวาผูຌมีสวนเดຌสวนสียกลุมอืไน ซึไงกลุมหนวยงานพันธมิตรมีสัดสวนของ
กลุม Promoters มากกวากลุม Passives ลใกนຌอย มืไอปรียบทียบกับผลการสำรวจความพึงพอ฿จ หนวยงาน
พันธมิตรมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละจากการวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวม 
เมพบวามีรืไองทีไตຌองปรับปรุงกຌเขรงดวน ดังนัๅน จากผลการสำรวจทัๅงสองสวนจึงสรุปเดຌวากลุมหนวยงาน
พันธมิตร เมเดຌมีทัศนคติ฿นทางลบหรือเมพึงพอ฿จ ตอาจจะยังเมประทับ฿จ฿นระดับทีไจะยอมรับ ละมีความ
ภักดีกับบริการของ สสว. ทำ฿หຌระดับความภักดีตไำกวากลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีความสัมพันธ์฿กลຌชิดกลุมอืไน 
สำหรับกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน มีสัดสวนของกลุม Promoters นຌอย
กวากลุม Passives คอนขຌางมาก มืไอปรียบทียบกับผลการสำรวจความพึงพอ฿จ ทัๅงสองกลุมมีความพึงพอ฿จ
นຌอยทีไสุด ดยฉพาะความพึงพอ฿จตอผลการดำนินงานของ สสว. รืไองการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ทีไยังเม
ป็นเปตามความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงสองกลุม ดังนัๅน นวทางพิไมระดับความภักดีของทัๅงสองกลุม 
คือ การปรับปรุงกຌเขบริการทีไยังมีความพึงพอ฿จนຌอย ฿หຌอยู฿นระดับทีไทากับหรือสูงกวาทีไผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
คาดหวัง มืไอระดับความพึงพอ฿จพิไมขึๅนจะสงผลตอระดับความภักด฿ีนระยะตอเป 

ความผูกพันทีไมีตอ สสว. ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. จาก 3 
คำถาม คือ สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละ
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ชื ไอถือเดຌ ละ สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการส งสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ พบวา  
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. มีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมาก ถึง มากทีไสุด นอกจากนีๅ 
฿นการวัดระดับความผูกพัน฿นการศึกษานีๅ จะหาคาความผูกพันดยสมบูรณ์ (% Completely Engagement) 

ซึไงคำนวณหาสัดสวนป็นรຌอยละ ิัี ของผูຌทีไ฿หຌ คะนนความคิดหใน ตใม 5 คะนนสำหรับทัๅง 3 คำถาม
ขຌางตຌน ดยระดับความผูกพัน฿นภาพรวม คิดป็นรຌอยละ 42.67 ซึไงหากระดับความผูกพันมีคามาก สดง฿หຌหใน
ถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียมีความหในดຌวยตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ฿นมิติตาง โ มาก ละนำมาสู การกลับมา฿ชຌ
บริการ ละนึกถึง สสว. มืไอตຌองการความชวยหลือ฿นบทบาทหนຌาทีไทีไกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียรับรูຌ  เดຌก การ
ป็นหนวยงานทีไสามารถกຌเขปัญหา฿หຌกับผูຌมารับบริการเดຌ ป็นหนวยงานทีไสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละ
ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ อยางเรกใตาม มຌระดับความผูกพัน
ภาพรวมจะอยู฿นกณฑ์ทีไดีลຌว ตจากผลการสำรวจครัๅงนีๅมีขຌอสังกตทีไควรพิจารณา คือ บทบาท การป็น
หนวยงานทีไสามารถกຌเขปัญหา฿หຌกับผูຌมารับบริการเดຌของ สสว. พบวา กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไเดຌสัมผัสหรือ
รับบริการของ สสว. เดຌก ผูຌประกอบการ MSME หนวยงานพันธมิตร หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน หในดຌวยกับบทบาทหนຌาทีไดังกลาวนຌอยทีไสุด มืไอทียบกับความ
ชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ ซึไงบทบาท
ดังกลาวป็นปัจจัยลำดับรกโ ทีไจะดึงดูด฿หຌผูຌรับบริการมีความสน฿จมา฿ชຌบริการของ สสว. จึงควรดำนินการ
พัฒนาปรับปรุงบทบาทดังกลาว฿หຌมีความนาชืไอถือ ละผูຌ฿ชຌบริการมีความมัไน฿จมากขึๅน 

  

5.1.2 ผลการสำรวจกลุมผูຌประกอบการ MSME 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของผู ຌประกอบการ MSME จำนวน 1,516 ราย พบวา มีความ 

พึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย 4.48 คะนน คิดป็นรຌอยละ 89.54 มืไอปรียบทียบกับความ
คาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.43 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย ิสวนตางทากับ 
0.05 คะนน) มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมีความ 

พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย ไ.ไ9 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.็่ รองลงมาคือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย ไ.ไใ คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ่่.5ๆ สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด  คาฉลีไย ไ.ใ6 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.แไ 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามประภทธุรกิจ พบวา มีความพึงพอ฿จเมตกตางกัน ดย
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกดຌาน  ภาคการผลิต มีความ 

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.้เ รองลงมาคือ ภาคการคຌา คาฉลีไย ไ.ไๆ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่้.โ5 ละภาคบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.ไโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ใไ  

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จ จำนกตามนวทางการสงสริม พบวา กลุมผูຌประกอบการ฿หม ละ
ผูຌประกอบการรายยอยมีความพึงพอ฿จสูงกวากลุมอืไน ดยความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด ละมีความ 

พึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอยทุกดຌาน ดยกลุม Early Stage มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.66  
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คะนน คิดป็นรຌอยละ 93.16 รองลงมาคือ กลุม Eco-system คาฉลีไย 4.61 คะนน คิดป็นรຌอยละ 92.12 

กลุม Micro คาฉลีไย 4.51 คะนน คิดป็นรຌอยละ 90.24 ละกลุม Small มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
4.39 คะนน คิดป็นรຌอยละ 87.77 

ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จำนวน 
111 ราย เดຌก ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา จำนวน 54 ราย  

คิดป็นรຌอยละ 29.67 การประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารของ สสว. นຌอย เมเดຌรับขาวสาร เดຌรับขาวสารชຌา จำนวน 
32 ราย คิดป็นรຌอยละ 17.58 ละชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. มีนຌอย ทำ฿หຌพลาด
การขຌาสมัครอบรม฿นครงการตาง โ จำนวน 25 ราย คิดป็นรຌอยละ 13.74 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก การนำขຌอมูล ความรู ຌที ไเดຌร ับเปประยุกต์฿ชຌประยชน์ การ
ประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร ละรูปบบการจัดกิจกรรม ตมืไอพิจารณาจากมิติความคาดหวัง 
พบวา ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถพิจารณา
ปรับปรุงกຌเขเดຌ฿นภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ สวนดຌานการนำขຌอมูล ความรูຌที ไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ
ประยชน์ การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร มีความพึงพอ฿จสูงกวาความพึงพอ฿จภาพรวม ต
ความคาดหวังตไำ ป็นบริการทีไทำเดຌดีลຌวควรรักษาระดับการ฿หຌบริการนีๅเวຌ 

ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการนะนำ 

บอกตอ พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ ทากับ 
65.04 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 64.97 มื ไอพิจารณาสัดสวนกลุ มที ไอาจจะปลี ไยน฿จเดຌตลอดวลา 
ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไนຌอยมืไอทียบกับกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) สดงถึงระดับความภักดีทีไ
คอนขຌางสูงของกลุมผูຌประกอบการ MSME ทีไมีตอ สสว. 

ความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มีระดับความ
ผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 46.64 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มี
ความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน สดงถึงระดับความผูกพันทีไมีตอ สสว. ทีไ
คอนขຌางสูง 

 

5.1.3 ผลการสำรวจกลุมหนวยงานพันธมิตร 
ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยงานพันธมิตร จำนวน 164 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จ

ภาพรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.ๆ่ มืไอปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมี
คาฉลีไยทากับ 4.18 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย ิสวนตางทากับ -0.05 

คะนนี มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา สวน฿หญมีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละมีความพึงพอ฿จ
ทากับความคาดหวัง ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย ไ.โแ  คะนน  
คิดป็นรຌอยละ ่ไ.แ็ สวนดຌานการนำเป฿ชຌประยชน์ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย ไ.แใ คะนน คิดป็น 

รຌอยละ ่โ.ๆแ  
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ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ ทีไ
ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา จำนวน 15 ราย คะนน คิดป็น 

รຌอยละ 60.00 ดยป็นปัญหาทีไกิดขึ ๅนกับครงการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ละ
ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME One-stop Service Center OSS) 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล
กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ละการนำเป฿ชຌประยชน์ 
ตมืไอพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถ
พิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿นภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ  

ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score 

(NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ ทากับ 41.46 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 39.02 มืไอพิจารณาสัดสวน
กลุมทีไอาจจะปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไคอนขຌางสูงมืไอทียบกับกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน 
ิPromoters) ดังนัๅน ควร฿หຌความสำคัญกับกลุมนีๅ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿หຌมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅน พืไอ
พิไมสัดสวนกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ละจะสงผล฿หຌระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters 

Score พิไมขึๅนดຌวย 

ความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มีระดับความ
ผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 25.00 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา สวน
฿หญมีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุด มีพียง สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอ
กຌปัญหากับทานเดຌ มีระดับความหในดຌวยตไำทีไสุด ละหากพิจารณาปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ พบวา 
ดຌานชองทางการติดตอสืไอสารป็นบริการทีไพบปัญหามากทีไสุดสำหรับกลุมหนวยงานพันธมิตร ดังนัๅน จึงควร
ดำนินการปຂดชองวางดังกลาวพืไอทำ฿หຌหนวยงาน มีความชืไอมัไนการกຌเขปัญหา฿หຌกับหนวยงานเดຌ 

 

5.1.4 ผลการสำรวจกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง 
ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง จำนวน 48 ราย  พบวา มี

ความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด คาฉลีไย ไ.50 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ มืไอปรียบทียบกับ
ความคาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.48 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จสูงกวาความคาดหวังลใกนຌอย ิสวนตาง
ทากับ 0.02 คะนนี มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดทุกดຌาน ต
สวน฿หญพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 
4.57 คะนน คิดป็นรຌอยละ 91.49 สวนดຌานสถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอ฿จตไำที ไสุด 
คาฉลีไย 4.26 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.23  

ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / การประชาสัมพันธ์ ทีไ
เดຌรับขຌอมูลขาวสารนຌอย ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว.ยาก เมมีผูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา  จำนวน 5 

ราย  
การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสงผล

กระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูงกวาปัจจัยอืไน โ เดຌก ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม ความสามารถ฿นการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

5-6 

ถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา ละชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล ตมืไอพิจารณาจากมิติความ
คาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถพิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿น
ภายหลังเดຌ ดຌานความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรึกษา ป็นปัจจัยทีไมีความคาดหวังสูง ละความ
พึงพอ฿จสูง จึงป็นจุดขใง฿นการ฿หຌบริการ ละดຌานการนำขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ มืไอพิจารณาจากความคาดหวัง
ละความพึงพอ฿จของหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ป็นปัจจัยทีไตຌองรงกຌเขอันดับรก พราะมีความ  

พึงพอ฿จตไำกวาความพึงพอ฿จภาพรวม ตความคาดหวังสูงกวาความคาดหวังภาพรวม  
ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score 

(NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ ทากับ 72.92 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 72.92 ซึไงป็นระดับทีไสูงลຌว 
ดยป็นผลมาจากกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) มีสัดสวนทีไคอนขຌางสูง 

ความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มีระดับความ
ผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 41.67 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มี
ความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุดทุกปัจจัย ดยหในดຌวยวา สสว. ป็นหนวยงานทีไ
หมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ มากทีไสุด รองลงมาคือ สสว. ป็นหนวยงานทีไทาน
สามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละ สวน สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ  มีระดับ
ความหในดຌวยตไำทีไสุด  

 

5.1.5 ผลการสำรวจกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ จำนวน 16 ราย พบวา มี
ความพึงพอ฿จภาพรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.88 คะนน คิดป็นรຌอยละ 77.50 มืไอปรียบทียบกับความ
คาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.31 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก ิสวนตาง
ทากับ ู0.43 คะนน) มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละพึงพอ฿จ 

ตไำกวาความคาดหวังทุกดຌาน ดยดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด คาฉลีไย 4.19 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 83.75 สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 3.84 คะนน คิดป็น
รຌอยละ 76.88  

ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานระบบการทำงานของ สสว. ทีไทำ฿หຌมีการติดตอยาก 
เมมีการประสานงาน ความลาชຌา฿นการทำงาน  

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสง 
ผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ การประสานงานละการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ละความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ ตนวทางการพิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ จำนวนตัวอยางคอนขຌางนຌอย ดังนัๅน จึงพิจารณาจากมิติความคาดหวังป็นนวทางหลัก 
ซึไงการบริหารองค์กรทีไป็นมืออาชีพ ป็นบทบาทหนຌาทีไทีไควรรงดำนินการกຌเข นืไองจากป็นบริการทีไมี
ผลกระทบสูงจากระดับความคาดหวังสูง ขณะทีไความพึงพอ฿จตไำกวาปัจจัยดຌานอืไน โ  

ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจการนะนำบอกตอบริการของ สสว. พบวา 
ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) ทากับ 31.25 มืไอพิจารณาสัดสวนกลุมทีไอาจจะ
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ปลีไยน฿จเดຌตลอดวลา ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไคอนขຌางสูงมืไอทียบกับกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) 
ดังนัๅน ควร฿หຌความสำคัญกับกลุมนีๅ฿นการปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿หຌมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅน พืไอพิไมสัดสวนกลุมทีไ
ป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ละจะสงผล฿หຌระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score พิไมขึๅนดຌวย 

ความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มีระดับความ
ผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 12.50 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา มี
ความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมาก ดยหในดຌวยวา สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌ
การสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ มากทีไสุด รองลงมาคือ สสว. ป็นหนวยงานทีไปฏิบัติงานเดຌสอดคลຌอง
กับพันธกิจขององค์กร ละ สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ หในดຌวยนຌอยทีไสุด ละหาก
พิจารณาปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการ พบวา พบปัญหามากทีไสุดดຌานระบบการทำงานของ สสว. ดังนัๅน 
จึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบการทำงาน฿หຌมีความคลองตัว ทำงานเดຌรวดรใว สามารถตอบสนองเดຌทุกภาคสวน 
ซึไงจะมีผลตอความชืไอมัไนทีไมีตอ สสว. ฿นระยะตอเป 

 

5.1.6 ผลการสำรวจกลุมหนวยตรวจประมิน 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของหนวยตรวจประมิน จำนวน 5 ราย พบวา มีความพึงพอ฿จ 

ภาพรวมอยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.80 คะนน คิดป็นรຌอยละ 76.00 มืไอปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมี
คาฉลีไยทากับ 4.20 คะนน พบวา มีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังคอนขຌางมาก ิสวนตางทากับ ู0.40 

คะนน) มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย 4.40 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.00 สวนดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จตไำทีไสุด คาฉลีไย 
3.80 คะนน คิดป็นรຌอยละ 76.00 

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสง 
ผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก ดຌานการบริหารองค์กรบบมืออาชีพ ตมืไอพิจารณาจากมิติความ
คาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถพิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿น
ภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ  

ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจการนะนำบอกตอบริการของ สสว. พบวา 
ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) ทากับ 0.00 ทัๅงนีๅ นืไองจากบทบาทของหนวยตรวจ
ประมินควรมีความป็นกลาง ละมีความป็นอิสระจากการดำนินงานของ สสว. ดังนัๅน อาจมีขຌอจำกัด฿นการ
ประมินความภักดีละความผูกพันทีไมีตอ สสว. 

ความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มีระดับความ
ผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 0.00 หรือเมมีราย฿ดทีไหในดຌวยระดับ 5 

คะนน กับการดำนินงานตามบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ครบทัๅง 3 ปัจจัย  
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5.1.7 ผลการสำรวจกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ผลการสำรวจความพึงพอ฿จของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน จำนวน 100 
ราย พบวา มีความพึงพอ฿จภาพรวมอยู ฿นระดับมาก คาฉลี ไย 4.13 คะนน คิดป็นรຌอยละ 82.60 มืไอ
ปรียบทียบกับความคาดหวังทีไมีคาฉลีไยทากับ 4.20 คะนน พบวา มีพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวังลใกนຌอย 
ิสวนตางทากับ ู0.07 คะนน) มืไอจำนกตามดຌานการ฿หຌบริการ พบวา มีความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทุก
ดຌาน ละสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตไำกวาความคาดหวัง ดยดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ มีความพึงพอ฿จสูงทีไสุด 
คาฉลีไย 4.10 คะนน คิดป็นรຌอยละ 81.94 สวนดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล มีความพึงพอ฿จตไำ
ทีไสุด คาฉลีไย 3.93 คะนน คิดป็นรຌอยละ 78.50 

ปัญหาละอุปสรรคทีไพบมากทีไสุด คือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ จำนวน 
24 ราย  

การวิคราะห์ปัจจัยทีไสงผลตอระดับความพึงพอ฿จภาพรวม พบวา ดຌานบริการทีไป็นปัจจัยทีไสง 
ผลกระทบตอความพึงพอ฿จภาพรวมสูง เดຌก ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ละการนำเป฿ชຌประยชน์ ต
มืไอพิจารณาจากมิติความคาดหวัง พบวา คะนนความคาดหวังตไำกวาความคาดหวังภาพรวม ดังนัๅน สามารถ
พิจารณาปรับปรุงกຌเขเดຌ฿นภายหลังหากมีทรัพยากรพียงพอ ดยมีรายละอียดการวิคราะห์ปัจจัยทีไส ง 
ผลกระทบตละมิติ ดังนีๅ 

ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ทำการสำรวจ 2 มิติ คือ การ฿ชຌบริการซๅำ ละการนะนำบอก
ตอ พบวา ระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score (NPS) สำหรับการกลับมา฿ชຌบริการ ทากับ 
54.00 ละการนะนำบอกตอ ทากับ 53.00 มื ไอพิจารณาสัดสวนกลุ มที ไอาจจะปลี ไยน฿จเดຌตลอดวลา 
ิPassives) พบวามีสัดสวนทีไนຌอยกวากลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ดังนัๅน ควร฿หຌความสำคัญกับกลุมนีๅ฿น
การปรับปรุงการ฿หຌบริการ฿หຌมีความพึงพอ฿จพิไมขึๅน พืไอพิไมสัดสวนกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน ิPromoters) ละจะ
สงผล฿หຌระดับความภักดีทีไวัดจากคา Net Promoters Score พิไมขึๅนดຌวย ละอาจจะชิญชวน฿หຌขຌารวมป็น
สมาชิกกับ สสว. พืไอขຌารวมครงการตางโ ฿นระยะตอเป 

ความผูกพัน ทำการสำรวจระดับความคิดหในทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. พบวา มีระดับความ
ผูกพัน฿นภาพรวม (% Completely Engagement) คิดป็นรຌอยละ 19.00 มืไอพิจารณารายปัจจัย พบวา สวน
฿หญมีความคิดหในตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. อยู฿นระดับมากทีไสุด เดຌก สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถ
ชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ ละ สสว. 
ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากับทานเดຌ  
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5.2 ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการสำรวจ 

จากผลการสำรวจทัๅงมิติของปัญหาละอุปสรรค ละขຌอสนอนะทีไตຌองการ฿หຌปรับปรุงการ฿หຌบริการของ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียตละกลุม พบวา ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ ป็นบริการทีไผูຌมีสวนเดຌสวน
สียพบปัญหา฿นการรับบริการจาก สสว. คอนขຌางมาก฿นทุกกลุม นอกจากนีๅ กลุมผูຌประกอบการมีความตຌองการ
฿หຌมีการจัดกิจกรรมหรือนืๅอหาทีไชวยสงสริมดຌานการตลาด พืไอ฿หຌสามารถปรับตัวเดຌกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ขณะทีไมุมมองของกลุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ละหนวยตรวจประมิน มีความพึงพอ฿จตอบทบาท
ของ สสว. ฿นการป็นองค์กรทีไมีการบริหารบบมืออาชีพตไำกวาทีไคาดหวังเวຌ นืไองจากติดขัดรืไองกฎระบียบ 
ขาดความยืดหยุน ทำ฿หຌเมสามารถตอบสนองตอรืไองตาง โ เดຌทันที  ซึไงปัญหาดังกลาวเดຌนำมาสูการสรุปป็น
ขຌอสนอนะพืไอการพัฒนาปรับปรุงการ฿หຌบริการเดຌ ดังนีๅ 

1) ดຌานการ฿หຌบริการ เดຌก 
- ชองทางการติดตอสืไอสารประชาสัมพันธ์ ควรมีการรวบรวมขຌอมูลขาวสารระหวางหนวยงานพันธมิตร 

หนวยรวม ละ สสว. รวมถึงชองทางการติดตอสืไอสารทีไป็นระบบ พรຌอมพัฒนาชองทางการติดตอกลางทีไป็น
ชองทางหลัก฿นการติดตอสืไอสารกับผูຌประกอบการ ละการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลข าวสาร ดยการพิไมชอง
ทางการติดตอของ สสว. ทัๅงการพิไมคูสาย ละจຌาหนຌาทีไรับสาย ละการพิไมชองทางการติดตอสืไอสาร ชน 
ชองทางออนเลน์ผานฟซบุຍก เลน์ ทีไผูຌรับบริการสามารถติดตอกับจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบเดຌดยตรง  

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร฿หຌมากขึๅน สืไอสารผานชองทางทีไสมาชิกสามารถขຌาถึงเดຌ฿นวง
กวຌาง ชน ทรทัศน์ วใบเซต์ ละมีระยะวลา฿นการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารลวงหนຌา฿หຌนานขึๅน  

- กลุมปງาหมายทีไขຌารวมกิจกรรม ควรอยู฿นประภทธุรกิจดียวกัน พืไอ฿หຌสามารถรวมลกปลีไยน
ความคิดหในเดຌตรงประดใน ละสามารถตอบจทย์เดຌตรงกับผูຌประกอบการ 

- จัดกิจกรรม฿หຌมีความตอนืไอง ละมีการติดตามผลจากการขຌารวมครงการ จนกวาผูຌประกอบการ
จะประสบความสำรใจ หรือสามารถดำนินธุรกิจเดຌดຌวยตนอง  

- การนำขຌอมูลความรูຌทีไเดຌรับเป฿ชຌประยชน์ จากการวิคราะห์ปัจจัยทีไ สงผลกระทบตอความพึงพอ฿จ
ภาพรวม พบวา ป็นรืไองทีไตຌองปรับปรุงกຌเขรงดวนสำหรับกลุมหนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง ละป็น
รืไองทีไสามารถปรับปรุงกຌเขทีหลังเดຌสำหรับกลุมมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ละประชาชน ซึไง฿นระยะ
ตอเปควรมีการสำรวจความตຌองการของนืๅอหา ครงการ หลักสูตรทีไตรงกับความตຌองการละมีความหมาะสม
กับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงสองกลุม พืไอ฿หຌบริการของ สสว. สามารถสะทຌอนผลลัพธ์฿นงของการนำเป฿ชຌ
ประยชน์เดຌมากขึๅน  

2) ดຌานการบริหารจัดการองค์กร ผลการวิคราะห์ผลการดำนินงานของ สสว. ฿นงของบทบาทหนຌาทีไ 
พบวา การบริหารองค์กรบบมืออาชีพ ป็นจุดออนทีไควรกຌเข ดังนัๅน ควรพิจารณาปรับปรุงระบบการทำงาน
ภาย฿น รวมถึงครงสรຌางกฎระบียบตาง โ ฿หຌอืๅอตอการทำงาน พืไอสรຌางภาพลักษณ์องค์กร฿หຌป็นองค์กร
สมัย฿หม ทันตอการปลีไยนปลง 

3) การสรຌางความสัมพันธ์ก ับผูຌม ีส วนเดຌสวนสียภายนอก จากผลการสำรวจกลุ มมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา ละประชาชน มีทัศนคติทีไดีตอ สสว. ละมีนวนຌมทีไจะป็นกลุมทีไจะมา฿ชຌบริการ หรือป็น
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ผูຌสนับสนุนเดຌมากขึๅน ดังนัๅน จึงควรปรับปรุงบริการ฿หຌตรงกับความตຌองการดຌวยการมีครงการทีไนຌนนวคิด 
นวัตกรรม฿หมโ ละสงขຌอมูลขาวสารดยตรงกับกลุมปງาหมายดังกลาว พืไอสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี฿นระยะยาว 

4) การปรับปรุงภาพลักษณ์การ฿หຌบริการของ สสว. ฿หຌป็นบริการบบชิงรุก ทีไมืไอมา฿ชຌบริการลຌว
สามารถกຌเขปัญหา฿หຌกับผูຌรับบริการเดຌอยางทຌจริง เมพียงตจัดกิจกรรมพืไอ฿หຌความรูຌ ขຌอมูล ขาวสาร ต
เมเดຌลงมือปฏิบัติ ละตอบจทย์฿นการกຌเขปัญหากับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยฉพาะ฿นสถานการณ์ปัจจุบัน
ทีไปลีไยนปลงคอนขຌางรใว ทัๅงนีๅ ภาพลักษณ์ดังกลาวป็นปัจจัยสำคัญทีไผูຌรับบริการจะนำมาพิจารณาประกอบการ
ตัดสิน฿จ รวมเปถึงการกลับมา฿ชຌบริการอีกครัๅง ละการนะนำบอกตอกับคนอืไน ซึไงจะนำเปสูการสรຌางความ
ภักดีละความผูกพัน฿นอนาคต 
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ภาคผนวก ก รายละอียดงาน / ครงการทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจ 
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1. งานจัดทำผนปฏบิัติการสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หลักการละหตุผล 

แี ตามพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ มาตรา ใ็ ละ ใ่ 
ก้าหนด฿หຌส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี จัดท้าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม พืไอปฏิบัติตามนยบายละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดย
ประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีไกีไยวขຌอง ดยค้านึงถึงผลการวิจัยละพัฒนา 
ตลอดจนสถานภาพความจ้าป็นละงืไอนเขดຌานศรษฐกิจละสังคมของปัญหาดังกลาว ดยจัดท้าป็นผน  

ระยะสัๅน ระยะกลาง หรือระยะยาว ทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาคตามความหมาะสม  
โี รัฐบาลเดຌก้าหนด฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME) ของประทศป็นวาระ

หงชาติ อีกทัๅง฿นปงบประมาณ โ55้ ป็นตຌนมา ส้านักงบประมาณเดຌตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาการจัดท้า
งบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ ดยการสงสริม SME ป็นรืไองส้าคัญทีไจะตຌองบูรณาการตาม
นยบายของรัฐบาล พืไอ฿หຌการด้านินงานสงสริม SME ฿นภาพรวมของประทศ มีประสิทธิภาพ ลดความ
ซๅำซຌอน ละประสานสอดคลຌองกันระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดย สสว. ป็นหนวยงานจຌาภาพหลัก฿นการ  

บูรณาการ ทัๅง฿นรืไองของผนงาน ละงบประมาณการสงสริม SME  

ใี พืไอ฿หຌการด้านินงานสงสริม SME ของประทศ สามารถพัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอน
ศรษฐกิจยุค฿หม ละสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรม สินคຌา ละบริการทีไหลากหลาย พืไอ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภค ละรองรับความกຌาวหนຌาทางทคนลยี สอดคลຌองกับสถานการณ์ทาง
ศรษฐกิจละธุรกิจ ปัจจัยวดลຌอมทีไกีไยวขຌองทีไปลีไยนปลงเป รวมทัๅงทิศทางการพัฒนาประทศของรัฐบาล 
ตลอดจนป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ละกอ฿หຌกิด มูลคาพิไม฿หຌกับศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม 
สสว. จึงตຌองด้านินการจัดท้าผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจ้าป ดຌวยการ  

บูรณาการรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการด้านินงาน / ครงการสงสริม SME ฿นภาพรวมของประทศ 
มีความชัดจน สามารถบรรลุปງาหมายของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌอยางรูปธรรม 

วัตถุประสงค ์

1) พื ไอจัดทำผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจำป ที ไสอดคลຌองกับ
สถานการณ์ละนำมา฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดทำงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 

 2) พืไอศึกษา วิคราะห์ขຌอมูล สถานการณ์ละปัจจัยสำคัญทีไผลตอการดำนินธุรกิจของ SME 

 3) พืไอบูรณาการการดำนินงานสงสริม SME ของประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

กลุมป้าหมาย 

1) หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME 

 2) ผูຌประกอบการ SME 

งบประมาณ 

2,908,000 บาท 
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ตัวชีๅวัดผลผลิต 

ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมประจำป 1 ผน 

ตัวชีๅวัดผลลัพธ ์

หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการบูรณาการการดำนินงานสงสริม SME 35 หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

1ี ศึกษาละวิคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยวดลຌอมทีไสำคัญละสงผลกระทบตอการดำนินธุรกจิของ 

SME  

 2ี ศึกษา วิคราะห ์ทบทวน ภาพรวมการด้านินงาน ละการขับคลืไอนการสงสริม SME ของประทศ  

 3ี ประสานงาน / จัดประชุมระดมความคิดรวมกับหนวยงานหรือผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริม  

SME พืไอบูรณาการ ผนงาน / ครงการ รวมเปถึงการจัดทำงบประมาณบูรณาการชิงยุทธศาสตร์รืไองการ
สงสริม SME  

 4ี วิคราะห์ขຌอมูลผนงาน / ครงการสงสริม SME พืไอ฿ชຌ฿นการจัดทำผนปฏิบัติการสงสริม SME  

 5ี จัดทำผนปฏิบัติการสงสริม SME ประจำป ละผยพร  
6ี ประสานละบริหารการด้านินงาน 
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2. งานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน 

หลักการละหตุผล 

ภารกิจของส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ คือ การสนอนะนยบายละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ตลอดจนการจัดท้าผนปฏิบัติการสงสริม วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

นืไองจากวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีป็นจ้านวนมาก มีความหลากหลาย ทัๅงขนาดของสถาน
ประกอบการ สาขาธุรกิจ ทีไประกอบดຌวย ภาคการผลิต ภาคการคຌา ภาคบริการ กระจายตัวอยู฿นทุกภูมิภาคของ
ประทศ ซึไงตละพืๅนที ไมีศักยภาพตกตางกันเป รวมถึงประดในการสงสริมหรือประดในทีไจะกอ฿หຌกิด
ผลกระทบตอผูຌประกอบการ การทราบขຌอมูลชิงลึก฿นมิติตาง โ หลานีๅจะป็นประยชน์ตอการด้านินงาน
สงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศเทย 

ดังนัๅน สสว. จึงเดຌท้าการศึกษาขຌอมูลชิงลึกทีไกีไยวขຌองกับการด้านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นมิติตาง โ ขຌางตຌน คือ รายสาขา / รายพื ๅนที ไ / รายประดใน พื ไอทราบถึงศักยภาพละ 

ขีดความสามารถของผู ຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม อันป็นประยชน์ตอการก้าหนด  

นวทางการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไหมาะสม ทันตอสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ 
สอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล รวมถึงน้าเป฿ชຌ฿นการก้าหนดครงการ฿นการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการทีไ
สอดคลຌอง ตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการเดຌดียิไงขึๅน 

วัตถุประสงค ์

1ี พืไอทราบถึงขຌอมูลหรือสถานการณ์฿นการดำนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นมิติ
สาขาธุรกิจ หรือมิติชิงพืๅนทีไ หรือมิติประดในการสงสริม  

2ี พืไอ฿หຌเดຌนวทาง฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ หรือมิติชิงพืๅนทีไ 
หรือมิติประดในการสงสริม  

กลุมป้าหมาย 

1ี วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

2ี หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

งบประมาณ 

 5ุแโ5ุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 แ ี นวทาง฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ หรือมิติชิงพืๅนทีไ หรือมิติ
ประดในการสงสริม  โ รายงาน 

โี ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมรายสาขา   / รายพืๅนทีไ / 
รายประดใน  โ รืไอง 
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ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม นำขຌอมูล หรือนวทางการ
สงสริม หรือขຌอสนอนะชิงนยบายจากรายงานเป฿ชຌประยชน ์ใเ หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

1ี ศึกษา รวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิทีไกีไยวขຌองกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ หรือ
มิติชิงพืๅนทีไ หรือมิติประดใน การสงสริม ชน ขຌอมูลสถิติ หรืองานศึกษาวิจัย หรือกรณีศึกษาจากตางประทศ  

ป็นตຌน 

2ี ศึกษา รวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง หรือผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม พืไอทราบขຌอมูลทีไ สำคัญตอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ หรือมิติ
ชิงพืๅนทีไ หรือมิติประดในการสงสริม  

3ี กำหนดนวทางการสงสริม รวมถึงสนอขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ หรือมิติชิงพืๅนทีไ หรือมิติประดในการสงสริม  

4ี จัดประชุมหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมถึงผูຌประกอบการพืไอรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะตอ
นวทางการสงสริม รวมถึงสนอ ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
มิติสาขาธุรกิจ หรือมิติชิงพืๅนทีไ หรือมิติประดในการสงสริม  

5ี จัดทำรายงานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นมิติสาขาธุรกิจ หรือมิติชิงพืๅนทีไ หรือ
มิติประดในการสงสริมน้าสนอผูຌบริหาร สสว. พืไอผยพรตอหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

6ี ประสาน บริหาร ละติดตามการด้านินงาน  
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ใ. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขบัคลืไอนผนการสงสริม SME 

หลักการละหตุผล 

จากจ้านวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME) ทีไมีกวา ใ ลຌานรายทัไวประทศ กระจายอยู฿นภาค
การผลิต ภาคการคຌา ภาคบริการ ละภาคกษตร มีทัๅงกลุมทีไป็นนิติบุคคล กลุมผูຌประกอบการทีไป็นบุคคล
ธรรมดา ผูຌประกอบการ OTOP ละวิสาหกิจชุมชน ซึไงภาย฿ตຌผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ.โ5ๆเูโ5ๆไี มุงหวังจะพิไมขีดความสามารถละยกระดับการท้าธุรกิจ พืไอ฿หຌ SME มี
บทบาท฿นการสรຌางมูลคาทางศรษฐกิจพิไมขึๅน ละบรรลุปງาหมาย฿หຌสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME 

ตอผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศพิไมขึๅนป็นกวารຌอยละ 5เ ภาย฿นป โ5ๆไ 

ทีไผานมา มຌจะมีทัๅงหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา หลากหลายหนวยงานขຌามา
มีสวนกีไยวขຌองกับการ฿หຌความชวยหลือ สงสริมละสนับสนุน SME ตทีไผานมาการท้างานยังคงอยู฿นลักษณะ
ตางคนตางท้า ขาดการชื ไอมยงการท้างานรวมกันพืไอ฿หຌกิดกลเกการขับคลื ไอน การสงสริม SME ทีไมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั ๅน พื ไอ฿หຌการบริหารผนการสงสริม SME ฉบับที ไ ไ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละบรรลุ
ปງาหมายทีไตัๅงเวຌ ตลอดจนตอบสนองนยบาย รัฐบาล฿นการพัฒนาระบบนิวศรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค
฿หม ทีไมุงหวัง฿หຌทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง ขຌามาชืไอมยงครือขายละบูรณาการความรวมมือ฿นการขับคลืไอน
การสงสริม SME อยางป็นระบบ รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการยุค฿หม สามารถพัฒนาสินคຌาละบริการ
ตอบสนองความ ตຌองการของผูຌบริภคละความกຌาวหนຌาทางทคนลยี พืไอสรຌางคุณคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ละ
กอ฿หຌกิดมูลคาพิไมกับศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม สสว. จึงด้านินการจัดท้า ฮครงการพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME" พืไอพัฒนา฿หຌกิดครือขายความรวมมือ฿นการชืไอมยง
นยบายละผนการสงสริม SME เปสูการปฏิบัติ พัฒนากลเก หรือครืไองมือ฿นการบริหารผนฯ รวมทัๅงน้า
ขຌอมูลผลการศึกษา ผลการวิจัย ละรืไองตาง โ ทีไป็นประยชน์เปประยุกต์฿ชຌ หรือตอยอด฿หຌกิดประยชน์ป็น
รูปธรรมตอ SME ชวย฿หຌการสงสริมละพัฒนา SME ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด ทัๅงตอ
ผูຌประกอบการ SME ละตอระบบศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม 

วัตถุประสงค ์

1ี พืไอสรຌางครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง  ฿นการผลักดัน฿หຌนยบายละผนการ
สงสริม SME น้าเปสูการปฏิบัติเดຌอยางป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน  

2ี พืไอพัฒนากลเก หรือครืไองมือ ฿นการบริหารผนการสงสริม SME ทีไอืๅอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
น้าเป฿ชຌ฿นการสงสริม SME เดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

3ี พืไอสงสริม฿หຌมีการน้าผลการศึกษา รายงานการศึกษา ผลงานวิจัยของสำนักงานหรือหนวยงาน
ครือขายทีไกีไยวขຌอง เปประยุกต์฿ชຌหรือตอยอด฿หຌกิด ประยชน์กผูຌประกอบการ SME  
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กลุมป้าหมาย 

 1ี หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME  

 2ี สถาบันการศึกษา  
 3ี ผูຌประกอบการ SME 

งบประมาณ 

 โุไ้ๆุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี รายงานผลการศึกษาการพิไมประสิทธิภาพการบริหาร ละขับคลืไอนผนการสงสริม SME แ รืไอง 
 2ี ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพิไมประสิทธิภาพการ บริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME แ 
รืไอง 

ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

หนวยงานที ไกี ไยวขຌองกับการสงสริม SME นำรายงานการศึกษา / ขຌอสนอนะชิงนยบายเป
ประยุกต์฿ชຌ 10 หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ศึกษา รวบรวมขຌอมูลสถานการณ ์SME กลเก หรือครืไองมือ รวมถึงปัจจัยอืๅอทีไมีผลตอการขับคลืไอน
การสงสริม SME ทัๅงขຌอมูล ทุติยภูมิ ขຌอมูลปฐมภูมิ ขຌอมูล฿นประทศละตางประทศ ผานกิจกรรม อาทิ การ
สัมภาษณ์ชิงลึก การส้ารวจดຌวยบบสอบถาม  ฯลฯ (4 ภูมิภาค = ภาคกลาง ภาคหนือ ภาค฿ตຌ ภาค
ตะวันออกฉียงหนือ)  

 2ี วิคราะห์ ทบทวนการสรຌางครือขายความรวมมือ การพัฒนากลเก หรือครืไองมือ ฿นการบริหาร
ผนการสงสริม SME พืไอ฿หຌทราบถึงนวทางการสรຌางครือขายความรวมมือ หรือนวทางการพัฒนากลเก 

หรือครืไองมือ ฿นการบริหารผนการสงสริม SME หรือปัจจัยทีไกีไยวขຌอง฿นการขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

ทีไมีประสิทธิภาพ  

 3ี พัฒนากลเก หรือครืไองมือ฿นการบริหารผนการสงสริม SME ทีไจะอืๅอ฿หຌหนวยงานละครือขายทีไ
กีไยวขຌองสามารถดำนินการสงสริม SME เดຌมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผลสูงสุด ทัๅงทีไดำนินการองละ / 
หรือรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
 4ี จัดสวนาทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SME พืไอรับฟังขຌอคิดหในละขຌอสนอนะตอ 

นวทางการสรຌางครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน 

 5ี จัดทำรายงานผลการศึกษาละผยพรขຌอมูลองค์ความรูຌทีไป็นประยชน์ พืไอป็นหลงขຌอมูล฿นการ
น้าเปประยุกต์฿ชຌหรือตอยอด฿หຌกิดประยชน์อยางป็นรูปธรรม  

 6ี ประสานละบริหารการด้านินงาน 
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4. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 

หลักการละหตุผล 

ดຌวย SME ป็นหนวยธุรกิจทีไรัฐบาล฿หຌความส้าคัญอยางยิ ไง นื ไองจากป็นธุรกิจฐานรากทีไชวย฿หຌ
ศรษฐกิจของประทศติบต รัฐบาลจึงประกาศ฿หຌการสงสริม SME ป็นนยบายรงดวน ดังนัๅน฿นปงบประมาณ 
โ5ๆไ ฝตป.ิภรี จะด้านินการติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME ตามบทบาทละภารกิจทีไเดຌรับ
มอบหมาย ดังนีๅ  

แ. ตามนยบายของรัฐบาลทีไถลงตอรัฐสภามืไอวันทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆโ นยบายหลักดຌานทีไ 5 การ
พัฒนาศรษฐกิจละความสามารถ฿นการขงขันของเทย นยบายหลักดຌานทีไ ็ การพัฒนาสรຌางความขຌมขใง
จากฐานราก ละนยบายรงดวน ขຌอ ใ ิใ.5ี สงสริมผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม ละขຌอ ๆ ิๆ.แี 
พัฒนาทักษะของผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม ละชุมชน฿นการขຌาสูตลาด฿นประทศละตลาดลก  

โ. ตามพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ มาตรา ใู้ไแ ก้าหนด฿หຌ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ละองค์การอกชน ทีไมีหนຌาทีได้านินการตามผนปฏิบัติการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รายงานผลการด้านินงานตอคณะกรรมการสงสริม SME อยางนຌอยปละ แ 
ครัๅง ซึไงหนวยงานดังกลาวตຌองจัดท้าละรับรองสถิติขຌอมูลทีไสดงภาพรวมของ SME ตละสาขาออกผยพร 
ละสง฿หຌ สสว. พืไอกใบรวบรวมเวຌป็นขຌอมูลประกอบการจัดท้านยบายละผนการสงสริม SME รายงาน
สถานการณ์ ละผนปฏิบัติการสงสริม SME ตอเป  

ใ. ตามประกาศ สสว. รืไองครงสรຌางอัตราก้าลัง การบงสวนงาน หนຌาทีไความรับผิดชอบของหนวยงาน 
การก้าหนดต้าหนงมาตรฐาน ต้าหนงคุณสมบัติฉพาะต้าหนง ครงสรຌางต้าหนง กรอบอัตรางินดือน 
ประกาศ ณ วันทีไ โไ มษายน โ55่ ก้าหนด฿หຌ ฝตป.ิภรี มีภารกิจหนຌาทีไ฿นการติดตามละประมินผลการ
ด้านินงานครงการภาย฿ตຌภารกิจพืๅนฐานของส้านักงาน ทัๅง฿นระดับครงการละภาพรวม การติดตามละ
ประมินผลผนการสงสริม SME ละผนปฏิบัติการ ทัๅงทีไเดຌรับงบประมาณชวยหลืออุดหนุนจากกองทุน
สงสริม SME ละทีไ฿ชຌงบประมาณนอกกองทุนสงสริม SME ทัๅง฿นสวนทีไอยูภาย฿ตຌผนปฏิบัติการสงสริม SME 

ละนอกผนปฏิบัติการฯ  
ไ. ตามทีไรัฐบาลมอบหมาย฿หຌ สสว. ติดตามประมินผลการด้านินงานครงการสงสริม SME ภาย฿ตຌ

ผนงบบูรณการตัๅงตป โ55้ ป็นตຌนเป พืไอป็นขຌอมูล฿หຌรัฐบาลตัดสิน฿จชิงนยบาย฿นการสงสริม SME ละ
ส้านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ฿หຌหนวยงานตอเป  

5. ตามผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ไ พ.ศ.โ5ๆเูโ5ๆไ ละผนปฏิบัติการสงสริม SME พ.ศ.โ5ๆเู
โ5ๆไ ทีไประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ระบุปງาหมายละตัวชีๅวัดของผนฯ ซึไง สสว. ตຌองรายงานละวัดผลการ
สงสริม SME ทีไสอดคลຌองละตอบปງาหมายของผนฯ พืไอรายงานคณะกรรมการสงสริม SME ละรัฐบาล
ทราบ ส้าหรับป็นขຌอมูล฿นการพัฒนา SME ฿นระยะตอเป  

ๆ. ด้านินการ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆแ หมวด ็ ก้าหนดกีไยวกับการ
ประมินผลละการรายงาน ละระบียบวาดຌวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.โ5ๆโ หมวด ๆ ก้าหนดกีไยวกับการ
ประมินผลละการรายงาน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

9 

็. ตามมติคณะกรรมการสงสริม SME ทีไ฿หຌ สสว. รายงานผลสัมฤทธิ่ของการด้านินงานสงสริม SME 

ทีไกอ฿หຌกิดมูลคาพิไมทางศรษฐกิจตอคณะกรรมการฯ ละรัฐบาลป็นประจ้าทุก ใ ดือน  
่. คณะอนุกรรมการติดตามละประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณ ทีไตงตัๅงตามพระราชบัญญัติสงสริม 

SME พ.ศ.โ5ๆแ ฉบับทีไ โ ละรับนยบายมาจากประธานคณะกรรมการสงสริม SME (นายกรัฐมนตรีี ซึไงจะมี
การประชุมป็นประจ้าละตอนืไอง ตຌองการหในผลการสงสริม SME ป็นรูปธรรม ทุกหนวยงานด้านินการ
พัฒนา SME คุຌมคากับงบประมาณทีไรัฐบาลจัดสรร฿หຌ ดยครอบคลุมธุรกิจระดับฐานราก ิMicro) ดຌวย จึง
จ้าป็นตຌองจัดท้างานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME ประจ้าปงบประมาณ โ5ๆไ ขึๅน พืไอปฏิบัติ
หนຌาทีไตามทีไรัฐบาลเดຌ มอบหมาย฿หຌกิดผลส้ารใจอยางมีประสิทธิภาพตอเป 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอติดตามละประมินผลงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

ละมีขຌอสนอนะชิงนยบายสำหรับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นระยะตอเป  ทัๅง฿นสวน
สำนักงาน ละภาพรวมการสงสริม SME  

 2ี พืไอ฿หຌผูຌบริหารระดับนยบายมีขຌอมูล฿นการรายงานตอรัฐบาล ฿หຌทราบถึงผลการด้านินงานดຌานการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของสำนักงาน หนวยงานภาครัฐ ละภาคอกชน  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌกำหนดนยบายดຌานการสงสริม SME  

 2ี หนวยงานนยบายละผนการสงสริม SME ละหนวยงานบริหารกำกับงานสงสริม SME ของ 
สสว.  

งบประมาณ 

 แเุ่ใใุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 แี รายงานการติดตามผลการสงสริม SME รายเตรมาส  แ รืไอง 
  โี รายงานการประมินผลครงการงบประมาณบูรณาการ ป  โ5ๆใูโ5ๆไ แ รืไอง 
  ใี รายงานการประมินผลความยัไงยืนของธุรกิจ SME  แ รืไอง 
  ไี รายงานการประมวลผลงานสงสริม SME ตามนยบายรัฐ  แ รืไอง 
  5ี ระบบติดตามละประมนิผลการสงสรมิ SME  แ ระบบ 

ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

ผูຌบริการละหนวยงานทีไกี ไยวขຌอง฿ชຌรายงานผลการติดตาม ละประมินผลเปตอยอดพัฒนางาน
สงสริม SME ของตน 60 หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

 1ี งานติดตามผลการดำนินงาน / ครงการ  
ดยการประชุมหารือพืไอติดตามผลการด้านินงานระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  การลงพืๅนทีไกใบ

ขຌอมูลชิงลึก การวิคราะห์สภาพการสงสริม การ฿หຌคำนะน้าพืไอกຌเขปัญหาฉพาะหนຌา การกใบขຌอมูล฿น
ระบบ การประมวลผลการสงสริมละจัดทำรายงาน สรุป ขຌอสนอนะ ปัญหา อุปสรรค฿นการพัฒนา
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ผูຌประกอบการน้าสนอผูຌบริหารระดับนยบาย ภาย฿ตຌการด้านินงานตามภารกิจของสำนักงาน / ครงการ
สงสริม SME ฿นภาพรวมของผนปฏิบัติการสงสริม SME หรือตามผนงานบูรณาการ หรือการติดตาม
พัฒนาการของผูຌประกอบการ หรือนยบายสำคัญของรัฐ การลงพืๅนทีไรวมกับคณะอนุกรรมการติดตามฯ ป็นตຌน  

 2ี งานประมินผลการดำนินงาน / ครงการ  
ดยการวัดผลสัมฤทธิ่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด้านินงาน / ครงการสงสริม SME จาก 

ตัวบบวิชาการทีไหมาะสม ชน ความคุຌมคาของการ฿ชຌงบประมาณ ความยัไงยืนจากการพัฒนา ความสอดคลຌอง
ละตอบปງาหมายของผนการสงสริม SME ผนปฏิบัติการ ละผนบูรณาการ การสอดรับกับพืๅนทีไละสาขา
ปງาหมายการสงสริม การตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการ SME ผลกระทบชิงศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลຌอม ประยชน์ตอผูຌประกอบการ SME ละมูลคาทางศรษฐกิจของประทศ ดยทำการประมินงาน / 
ครงการสงสริม SME ปงบประมาณ 2563 ทีไสรใจสิๅนลຌว ละงาน / ครงการสงสริม SME ปงบประมาณ 
2561 (On-Going) รวมทั ๅงการประมินการด้านินงานของสำนักงาน ละการประมินความพึงพอ฿จจาก
ผูຌรับบริการของ สสว. ละการประมวลผลงานสงสริม SME ตามนยบายรัฐ ป็นตຌน  

2.1ี รวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิละปฐมภูมิ พืไอการประมินผลครงการ  
2.2ี ประมวลละวิคราะห์ขຌอมูลพืไอการติดตามละประมินผล  

2.3ี จัดประชุมผยพรผลการประมิน  

 3ี งานจัดทำรายงานผลการด้านินงานตามภารกิจสำนักงาน  / ครงการ ภาย฿ตຌผนการสงสริม 

SME พืไอ฿ชຌประยชน์ชิงนยบายละผยพร ประกอบดຌวย  

3.1ี รายงานผลการด้านินงานของสำนักงานฯ (รายเตรมาส ละรายป)  
3.2ี รายงานผลการด้านินงานสงสริม SME ตามผนงานบูรณาการ  ี รายเตรมาส ละรายป  

 4ี งานปรับปรุงละพัฒนาระบบติดตามละประมินผลครงการสงสริม  SME ดยการปรับปรุงละ
พัฒนาระบบการติดตามฯ ตามความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน พืไอ฿หຌระบบการติดตามฯ สามารถ฿ชຌงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌงาน  

 5ี ประสาน อ้านวยการ ละบริหารจัดการ ชน การติดตอ ประสานงาน การด้านินงานทีไสนับสนุน
หรือกีไยวขຌองกับงานติดตามละประมินผล   
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5. งานดำนินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 

หลักการละหตุผล 

ตามทีไ สสว. ฿นฐานะทีไป็นหนวยงานตัวทนประทศเทย ิFocal Point) ดຌานการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมของประทศเทย มีพันธกรณีทีไรัฐบาลเทยมีขຌอผูกพันระหวางประทศดຌานการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นวทีระหวางประทศตาง โ ซึไงป็นการประชุมทีไจัดขึๅนป็นประจ้าทุกป 
อาทิ  

• APEC SME Working Group ปละ โ ครัๅง ละการประชุม APEC SME Ministerial Meeting ปละ แ 
ครัๅง  

• ASEAN SME ละ ASEAN + ่ ปละ โ ครัๅง  
• East Asia Round Table ปละ แ ครัๅง  
• ISBC ปละ แ ครัๅง  
• OECD คณะท้างานดຌานวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละการประกอบธุรกิจ ปละ แ ครัๅง  
• CICA, IMT-GT, UNICITRAL วทีละ แ ครัๅงตอป ฯลฯ 

สสว. จึงท้าหนຌาทีไป็นกลเกการประสานชืไอมยงการจัดท้าผนความรวมมือ ละก้าหนดนยบาย 
ยุทธศาสตร์ระหวางประทศ พืไอสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย ละมีสวนรวม฿นการก้าหนด
ทาทีเทย พืไอรักษาผลประยชน์ของประทศละธุรกิจเทย ฿นวทีความรวมมือระหวางประทศ ตลอดจน฿น
กรอบขຌอตกลงความรวมมือระดับทวิภาคีตาง โ 

฿นการนีๅ สสว. มุง฿หຌกิดผล฿นทางสงสริม สนับสนุน การพัฒนาครือขายความรวมมือดຌาน SMEs ทีไมี
พลัง฿นการพิไมขีดความสามารถ฿นดຌานตาง โ ของผูຌประกอบการ ดยฉพาะอยางยิไงการผลิต การ฿หຌบริการ การ
บริหารจัดการ ละการตลาด นอกจากนัๅน ยังจะท้างานชิงรุก฿นดຌานการผยพรขຌอมูล ขาวสารทีไป็นประยชน์
฿นการท้างานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตลอดจน฿นการชืไอมยง SMEs เทยกับพันธมิตรธุรกิจนานาชาติ พืไอ
สริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขัน พิไมอกาสทางศรษฐกิจ ละผลักดัน SMEs สูสากล สอดคลຌองกับ
นยบายรงดวนของรัฐบาล฿นดຌานมาตรการศรษฐกิจพืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ดยการขยาย
ความรวมมือทางศรษฐกิจกับประทศทีไมีศักยภาพ พรຌอมทัๅงยังป็นการด้านินการตามนยบายรัฐบาลทีไตຌองการ
ชวยขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หมดยการพัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ซึไงรวมถึง
การสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการยุค฿หมสามารถพัฒนาอปพลิคชัน นวัตกรรม สินคຌาละบริการทีไหลากหลาย
พืไอตอบสนองตอ ความตຌองการของผูຌบริภคละความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว พืไอ
สรຌางคุณคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ละกอ฿หຌกิด มูลคาพิไม฿หຌกับศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม 

วัตถุประสงค ์

 แี พืไอดำนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาล฿นดຌานการสงสริมผูຌประกอบการ SMEs  

 2ี พืไอกำหนดทาที นวทางความรวมมือ฿นการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ตลอดจนรักษาผลประยชน์ของประทศละธุรกิจเทย ฿นวทีความรวมมือระหวางประทศของSMEs 

อยางป็นระบบ ดยอยูบนพืๅนฐานของนวปฏิบัติทีไป็นลิศ (Best Practices) ละการดำนินธุรกิจอยางยัไงยืน 

(Sustainable Business Practices)  
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 3ี พืไอสรຌางปัจจัยอืๅอกการพัฒนาครงการความรวมมือตาง โ ละการสรຌางครือขายผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม การชืไอมยงธุรกิจระหวางประทศรวมกับกลุมประทศสมาชิก ละประทศ
ครือขายตาง โ ทุกภมูิภาคของลก  
 4ี พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสาร ทัๅงทางตรงละทางอຌอมทีไป็นประยชน์ ฿นอันทีไจะลดปัญหา ละอุปสรรค
ทางการคຌา฿นการดำนินธุรกิจระหวางประทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿นการยกระดับการด้านินงาน อีกทัๅงการขຌาสูตลาด฿หม฿นตางประทศ฿หຌกผูຌประกอบการเทย ละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿นการสงสริม ละสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅงภาครัฐ ละอกชน  

 5ิ พืไอลกปลีไยนประสบการณ์นวทางการกຌเขปัญหาผลกระทบวิกฤติศรษฐกิจลก ทีไมีตอ SMEs 

กับตางประทศ ละผลักดัน฿หຌกิดมาตรการชวยหลือ  

กลุมป้าหมาย 

แี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม   

โี หนวยงานทัๅงภาครัฐ ละอกชนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

งบประมาณ 

 5ุเเเุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี การดำนินการป็นผูຌทนเทย฿นวทีการประชุมระหวางประทศ ละการประชุมกลุมความรวมมือ฿น
ภูมิภาค ตามพันธกรณี ละวทีจราจจา หารือหนวยงาน฿นประทศทีไกีไยวขຌองป็นพันธมิตรกับครือขายการ 
สงสริม SMEs ฿นกรอบการจรจาหลัก ละกรอบการจรจารวมกับรัฐบาลเทย แใ ครือขาย 

 2ี ดำนินการทีไกีไยวนืไองจากความรวมมือดຌานการสงสริม SMEs ฿นระดับระหวางประทศ ละระดับ
ภูมิภาค ชน การป็นจຌาภาพรวม การสงผู ຌทนขຌารวมประชุม / สัมมนา / ประชุมชิงปฏิบัติการ  / งาน
การศึกษา  / งานวิจัย การจัดกิจกรรมสงสริมความรวมมือ  ี ชน สรຌาง ครือขายธุรกิจ /สัมมนา/ผยพรผลงาน
การศึกษา ฯลฯ) ไ รืไอง 
 3ี การ฿หຌบริการขຌอมูล องค์ความรูຌ ผลการศึกษาวิจัยสถานการณ์ละการสงสริม SMEs เทย ละ SME

ของตางประทศ  แเ ครัๅง  
ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

1) ขຌอมูล องค์ความรูຌ ขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะกีไยวกับมาตรฐาน กฎระบียบ ละสิทธิประยชน์ ละ
การสงสริม SMEs ภาย฿ตຌการดำนินการ฿นความรวมมือระหวางประทศ 10 รืไอง 

2) หนวยงานภาครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองดຌานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รับรูຌ
ขຌอมูล ผนงาน รายงาน ขຌอสนอนะ การประมิน / ปัญหา / อุปสรรค การสงสริม SMEs เทย / SMEs 

ตางประทศ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติอยางบูรณาการ 10 หนวยงาน 

3) หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับขຌอมูลละองค์ความรูຌดຌาน SMEs เทย / SMEs ตางประทศ 50 

หนวยงาน 
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ผนการดำนินงาน 

 1ี การด้านินงานกับความรวมมือระหวางประทศ จำนวนเมนຌอยกวา 13 ครือขาย คือการดำนิน
ความรวมมือกับประทศปງาหมาย ละกลุมประทศ฿นภูมิภาค อาท ิ 

ิ1) ดำนินความรวมมือกับกลุ มประทศสมาชิก  APEC ฿นกรอบ APEC SME ฿นฐานะตัวทน
ประทศเทยทีไเดຌรับมอบหมาย  

ิ2) ดำนินความรวมมือกับกลุมประทศสมาชิก ASEAN ฿นกรอบ ASEAN SME  

ิ3) ดำนินความรัๅวมมือกับกลุมประทศ OECD ฿นกรอบ SMEs  

ิ4) ดำนินความรวมมือกับกลุม EAST ASIA Round Table  

ิ5) ดำนินความรวมมือกับกลุมการประชุม International Smal Business Congress (ISBC)  

ิ6) ดำนินความรวมมือกับ UNCITRAL คณะทำงาน1 วาดຌวยวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ละ
รายยอย พืไอรวมรางกฎหมายระหวางประทศทีไกีไยวขຌองกับ SMEs  

ิ7) ดำนินความรวมมือกับกลุม CICA ฿นกรอบการสงสริม SME  

ิ8) ดำนินความรวมมือกับกรอบความรวมมือระหวางประทศอืไน โ (หากม)ี  

ิ9) การรวมประชุม฿นประทศ฿นฐานะกรรมการรวมดຌานศรษฐกิจภาย฿ตຌกรอบจรจารวมกับรัฐบาล
เทย ดยมีจຌาภาพหลัก ชน กระทรวงการ ตางประทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมละความ
มัไนคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละ สังคมหงชาติ ฯลฯ ทัๅงนีๅครอบคลุมการขຌา
รวมประชุมละการจัดประชุมความรวมมือกับหนวยงานภาย฿นประทศทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนา SMEs  

 2ี ดำนินการทีไกีไยวนืไองจากความรวมมือ การสงสริม SMEs ระหวางประทศ ชน การป็นจຌาภาพ
รวม หรือการสงผูຌทนขຌารวมสัมมนา / ประชุมชิงปฏิบัติการ / งานการศึกษา / งานวิจัย การจัดกิจกรรม
สงสริมความรวมมือ (ชน สรຌางครือขายธุรกิจ / สัมมนา / ผยพรผลงานการศึกษา ฯลฯ)  

 3ี การ฿หຌบริการขຌอมูลดຌานองค์ความรูຌวาดຌวยการสงสริม SMEs ละสถานการณ์ SMEs เทย ละ
ตางประทศ ดยการผยพรขຌอมูลการสงสริม SMEs ระหวางประทศ ซึไงป็นการ฿หຌบริการขຌอมูลวาดຌวยการ
สงสริม SMEs ละสถานการณ์ SMEs ตามการประสานงานของหนวยงานตาง  โ ชน กระทรวงการ
ตางประทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์องค์กรความรวมมือระหวางประทศ ชน สหประชาชาติ, 
OECD เมนຌอยกวา 10 ครัๅง ดยมีหนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับมูลละองค์ความรูຌดຌาน  SMEs เทย ละ
ตางประทศ เมนຌอยกวา 50 หนวยงาน  

 4ี คาบ้ารุงสมาชิก OECD จำนวน 1 ครัๅง  
 5ี ประสาน ติดตาม อ้านวยการ ละบริหารจัดการ  
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6. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 

หลักการละหตุผล 

ตามทีไ สสว. มีภารกิจตามพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ.2543 มาตรา 
17 ฿หຌส้านักงานมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอกชนทัๅง
฿นละตางประทศ พืไอประยชน์฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดยอม นัๅน 

นอกจากนีๅ สสว. ยังป็นหนวยงานตัวทน ิFocal Point) ดຌานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมของประทศเทย ซึไงมีภารกิจทีไจะตຌองด้านินการตามพันธกรณีระหวางประทศดຌานการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นวทีระหวางประทศ ซึไงรวมถึงการด้านินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบพหุภาคีละ
ทวิภาคีตาง โ 

ดยทีไการปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ สังคม ละสภาพวดลຌอมทางธุรกิจ ิBusiness Environment) 

ชน การปຂดสรีทางการคຌา การลงทุน ละการบริการ การกีดกันทางการคຌา฿นรูปบบตาง  โ ทีไเม฿ชภาษี การ
ปลีไยนปลงอยางรวดรใวของทคนลยี ละการปลีไยนปลงพฤติกรรม การบริภค ละอืไน โ หลานีๅ ลຌวน
สงผลกระทบตอศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของเทย ซึไงป็นกลเกหลักทางศรษฐกิจละ
สังคมของประทศ 

สสว. จึงมีบทบาท฿นการชืไอมยงครือขายความรวมมือผูຌประกอบการ SMEs ของเทยละตางประทศ 
พืไอชวยหลือละพัฒนาศักยภาพของผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย ฿หຌสามารถด้านิน
ธุรกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละพรຌอมออกสูสากลลกเดຌอยางมีศักยภาพ ซึไงป็นยุทธศาสตร์การสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย ป 2560 - 2564 คือ สริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมเทย฿หຌชื ไอมยงกับศรษฐกิจระหวางประทศ สอดคลຌองกับนยบายรงดวนของรัฐบาล฿นดຌาน
มาตรการศรษฐกิจพืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ดยการขยายความรวมมือทางศรษฐกิจกับ
ประทศทีไมีศักยภาพ พรຌอมทัๅงยังป็นการด้านินการตามนยบายรัฐบาลทีไตຌองการชวยขับคลืไอนศรษฐกิจยุค
฿หม ดยการพัฒนาระบบนิวศพื ไอรองรับการขับคลื ไอนศรษฐกิจยุค฿หม ซึ ไงรวมถึงการสนับสนุน฿หຌ
ผูຌประกอบการยุค฿หมสามารถพัฒนาอปพลิคชัน นวัตกรรม สินคຌาละบริการทีไหลากหลาย พืไอตอบสนองตอ
ความตຌองการของผูຌบริภคละความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว พืไอสรຌางคุณคาพิไม
฿หຌกผลิตภัณฑ์ละกอ฿หຌกิดมูลคาพิไม฿หຌกับศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม 

฿นการนีๅ สสว. จะตຌองท้าหนຌาทีไป็นกลเกการประสานชืไอมยงการจัดท้าผนความรวมมือ ละก้าหนด
นยบาย ยุทธศาสตร์ระหวางประทศ พืไอสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทยรวมกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทัๅง฿นละตางประทศ พรຌอมจัดท้ากิจกรรมความรวมมือพืไอชืไอมยง SMEs เทยกับพันธมิตรธุรกิจ
นานาชาติ พื ไอสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันละผลักดัน SMEs สูสากล ดยทีไการสริมสรຌาง
ครือขายผูຌประกอบการจะด้านินการ฿นหลายนวทาง อาทิ  

1. การสรຌางครือขายกับหนวยงานภาครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละตางประทศ  
2. การผลักดัน SMEs ขຌาสู  Global Supply Chain ฿นสาขาศักยภาพ ดยสนับสนุนการพัฒนา

ทคนลยีละนวัตกรรมการพัฒนามาตรฐานสินคຌา ละบริการสูระดับสากล การสรຌางละขยายตลาด฿น
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ตางประทศ฿หຌกผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีศักยภาพ  ละมีขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันสูง  

3. การสรຌางครือขายคลัสตอร์ ดยป็นการชืไอมยงคลัสตอร์ระหวางเทยละประทศปງาหมาย 
ิCross-Border Clusters) 

4. การขຌาถึงหลงทคนลยี วัตถุดิบละขຌอมูล ดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดละพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิe-Commerce) ตลอดจนการรวมกลุมละชืไอมยง
อุตสาหกรรม฿นรูปบบคลัสตอร์ หรือชืไอมยงการผลิตกับอุตสาหกรรมขนาด ฿หญทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง  

5. การสงสริมการพัฒนาระบบนิวศทีไอืๅอตอการประกอบธุรกิจ ิEcosystem) ฿หຌกับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม  

6. การยกระดับองค์ความรูຌความสามารถ฿นการบริหารจัดการธุรกิจระหวางประทศ ดยการสนับสนุน
การสรຌางละพัฒนาวิสาหกิจริ ไมตຌน ละผู ຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมราย฿หมดຌาน
ทคนลยีละนวัตกรรม รวมทัๅงสนับสนุนการสรຌางองค์ความรูຌของผูຌประกอบการ ทัๅง฿นรืไองศูนย์บมพาะละ
การ฿หຌค้าปรึกษาทางธุริจ฿หຌสามารถติบตละขงขันเดຌ฿นตลาดยุค฿หม ิSmart SMEs)  

กรอบภารกิจภาย฿ตຌครงการสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศทีไจะด้านินการ บงป็น 3 
สวน ดังนีๅ  

• สวนทีไ 1 กลุมประทศ Strategic Partners ทีไ สสว.มี MOU ดຌาน SMEs  

• สวนทีไ 2 กลุมประทศทีไป็นตลาด฿หม อาทิชน กลุมประทศ BRICs ป็นตຌน  
• สวนทีไ 3 ด้านินกิจกรรมดຌาน SMEs ตามนยบายรัฐบาล กรณีมีการยือนตางประทศอยางป็น

ทางการ ละมีประดในรืไอง SMEs 

สินคຌาละบริการกลุมปງาหมายการสรຌางครือขายตามทีไ สสว. มีการก้าหนดทิศทางการสงสริม
ผูຌประกอบการ SMEs ป็นกลุมปງาหมาย ส้าหรับกิจกรรมสงสริมการสรຌางครือขายฯ ดังนีๅ  

1. กลุมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีการติบตสูงของประทศเทย ิSME High Growth 

Sectors) ประกอบดຌวย 12 กลุมสาขาธุรกิจ  
• กลุมธุรกิจชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์  
• กลุมธุรกิจยานยนต์ละชิๅนสวน  
• กลุมธุรกิจอาหารละครืไองดืไม  
• กลุมธุรกิจสมุนเพรละครืไองส้าอาง  
• กลุมธุรกิจภาคการกษตรกรรม  
• กลุมธุรกิจดຌานพลังงาน  
• กลุมธุรกิจกอสรຌาง  
• กลุมธุรกิจการขนสงละลจิสติกส์  
• กลุมธุรกิจดຌานทคนลยีสารสนทศ ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละอุตสาหกรรม

สรຌางสรรค์  
• กลุมธุรกิจการบริการดຌานการศึกษา  
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• กลุมธุรกิจทองทีไยว  
• กลุมการบริการดຌานสุขภาพ  

2. กลุ มวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีความส้าคัญตอระบบศรษฐกิจเทย ิHigh Impact 

Sectors) ประกอบดຌวย 7 กลุมสาขาธุรกิจ  
• กลุมอุตสาหกรรมครืไองจักรกล  
• กลุมอุตสาหกรรมอาหาร  
• กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  
• กลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ละผลิตภัณฑ์พลาสติก  
• กลุมอุตสาหกรรมสิไงทอละครืไองนุงหม  
• กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีละครืไองประดับ  
• กลุมธุรกิจคຌาปลีกคຌาสง 

การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุมละครือขายวิสาหกิจกับตางประทศ กใป็นนวทางส้าคัญทีไ
ท้า฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีความขຌมขใง ละมีศักยภาพทางการขงขันพิไมขึๅนจากการน้า
ศักยภาพทีไตกตางกันมากืๅอหนุนกัน ละชืไอมยงการด้านินธุรกิจรวมกันของสมาชิกครือขาย฿นหวงซ
อุปทาน ิSupply Chain) ดยพัฒนาครือขายรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละสถาบันทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น
ละตางประทศ ซึไงท้า฿หຌกิดการลกปลีไยนขຌอมูลละองค์ความรูຌ ิKnowledge Sharing) อีกทัๅงชวยลดตຌนทุน
฿นการด้านินธุรกิจ รวมทัๅงป็นการสนับสนุนการพิไมผลิตภาพ ิProductivity) 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอดำนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาล฿นดຌานการสงสริมผูຌประกอบการ SMEs ละขยายความ
รวมมือทางศรษฐกิจกับประทศทีไมีศักยภาพ  

 โี พืไอพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของผูຌประกอบการ SMEs ฿นหลายดຌาน ชน การพัฒนา
ทคนลยีละนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินคຌาละบริการสูระดับสากล รวมถึงการสรຌางละขยายตลาด฿น
ตางประทศ฿หຌกผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีศักยภาพละมีขีดความสามารถ ฿นการ
ขงขันสูง การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการธุรกิจ การตลาดละ
พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์  ี e-Commerce)ดยผานทางการดำนินครงการความรวมมือตาง โ ละชืไอมยงธุรกิจ
กับตางประทศ฿นการพัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม  
 3ี พืไอสรຌางครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละอกชน ทัๅง฿นละตางประทศ  

 4ี พืไอผยพรขຌอมูลละขาวสารทีไป็นประยชน์ ละสนับสนุนการสรຌางองค์ความรูຌ ทัๅง฿นรืไองศูนย์ 
บมพาะ รวมถึงการ฿หຌคำปรึกษาทางธุรกิจ ฿หຌสามารถติบตละขงขันเดຌ฿นตลาดยุค฿หม  ี Smart SMEs) 

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจระหวางประทศ฿หຌกผูຌประกอบการเทย ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

กลุมป้าหมาย 

 แี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 2ี หนวยงานทัๅงภาครัฐ ละอกชนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
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งบประมาณ 

 ็ุ็็แุ่เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี กิดครือขายความรวมมือทางธุรกิจพืไอผูຌประกอบการ SMEs เทย   แโ ครือขาย 

โี ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารวมกิจกรรมสรຌางครือขายเมนຌอยกวา  โ5เ ราย 

ใี ขຌอตกลงความรวมมือระหวาง สสว .กับหนวยงานภาครัฐหรืออกชนตางประทศ  โ ขຌอตกลง 
ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

ผูຌประกอบการ SMEs มีศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจกับตางประทศเมนຌอยกวารຌอยละ 80 

ผนการดำนินงาน 

 ถึงมຌวาอกาสทางการตลาดจะมีอยูมาก฿นหลายทวีปทัไวลกทีไเดຌมีการปຂดการคຌาสรีกันมากขึๅนป็น
ลำดับ ตการสนับสนุนละสงสริม ฿หຌผูຌประกอบการ SMEs สามารถออกสูตลาดลกเดຌอยางมีศักยภาพละ
ยัไงยืนนัๅน จำป็นตຌองมีการพัฒนาตัๅงตระดับพืๅนฐาน พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถดำนินธุรกิจเดຌดຌวยตนองตอเป  

 สสว. จึงลใงหในถึงความสำคัญ฿นการสรຌางครือขายผูຌประกอบการ  พรຌอม฿หຌความรูຌ฿นรืไองพืๅนฐาน฿น
การสงออก พรຌอมพัฒนาละปรับปรุงสินคຌา฿หຌตรงกับความตຌองการของตลาดปງาหมาย  ดยจะเดຌมีการดำนิน
กิจกรรมสรຌางครือขายตามลำดับ ดังนีๅ  
 1. จัดกิจกรรม Network Creation (ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละอกชนทัๅง฿นละ
ตางประทศ ิกับครือขายทีไ สสว . ป็น Focal Point ดยมีความรวมมือกัน฿นสาขาปງาหมายทีไป็น mutual 

interest พืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน฿นการสรຌาง cross border cluster  

 2. จัดกิจกรรมสริมสรຌางความรวมมือระหวางประทศ ดังนีๅ  
• ดำนินกิจกรรมความรวมมือกับกลุมประทศ Strategic Partners ทีไ สสว. ม ีMOU ดຌาน SMEs ดຌวย 

• ดำนินกิจกรรมดຌาน SMEs ตามนยบายรัฐบาล กรณีมีการยือนตางประทศอยางป็นทางการ 
ละมีประดในรืไอง SMEs  

• พัฒนาครงการอันป็นผลหรือมติจากกรอบการจรจาทวิภาค ี 

• พัฒนาองค์ความรูຌพืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบการ  SME ทัไวเป ละ
ผู ຌประกอบการ SME ที ไ ข ຌาร วมครงการ  ของ สสว .ช น ผ ู ຌประกอบการ SME กลุ มทั ไวเป  ี Regular), 

ผูຌประกอบการ SME ทีไมีศักยภาพ  ี Strong), ผูຌประกอบการ฿นกลุม National Award ป็นตຌน ฿นสาขาปງาหมาย 
ชน สาขา ICT, สาขาผลิตภัณฑ์ละบริการพืไอสุขภาพ, สาขาของขวัญของชำรวย, สาขากษตรปรรูป, สาขา
ทองทีไยว ป็นตຌน ฿นดຌานการสรຌางครือขาย ชน ระดับ Networking/Cluster / Global Supply Chain / 

Global value Chain ละสนับสนุนขຌอมูลการคຌาการลงทุน ดยการสรຌางครือขายผูຌประกอบการกับหนวยงาน
฿นตางประทศ อาทิ หนวยงานดຌานการคຌาการลงทุน สมาคมตาง โ ละครือขายตางประทศทีไ สสว .ป็น 
Focal Point ดຌานการสงสริม SMEs  

 3. จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ ละอกชน ดยการจัดประชุมตรียมการรวมกันทัๅงสองฝຆายพืไอ
ดำนินการจัดทำบันทึกขຌอตกลงความรวมมือระหวางกัน  

 4. ประสาน ติดตาม อ้านวยการ ละบริหารจัดการ  
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7. งานดำนินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะทำงานอาซียนดຌาน SME (ASEAN SME Agencies Working 

Group ASEAN SMEWG) 

หลักการละหตุผล 

ตามทีไส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌป็นผูຌทนของเทย฿นวทีการ
ประชุมดຌานวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมระหวางประทศ ซึไงรวมถึงการประชุมคณะท้างานดຌานวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมอาซียน ิASEAN SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWG) นัๅน 

ดยทีไการประชุม ASEAN SMEWG นัๅนจะจัด฿หຌมีขึๅน 2 ครัๅงตอป พืไอรวมกันด้านินภารกิจตามทีไเดຌรับ
มอบหมายจากทีไประชุมสุดยอดผูຌน้าอาซียน ซึไงรวมถึงการด้านินงานตามกรอบผนปฏิบัติการชิงยุทธศาสตร์  
พืไอการพัฒนาผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของอาซียน ป 2559 - 2568 ละการด้านิน
กิจกรรม฿นการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน รวมทัๅงสงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการ SMEs อาซียน ดยมี
รายละอียด฿นการด้านินครงการละภารกิจทีไ สสว. จะตຌองด้านินการตามทีไเดຌรับมอบหมายจากอาซียน฿น
หลาย ภารกิจ คือ 

1.1 การด้านินงานตามกรอบผนปฏิบัติการชิงยุทธศาสตร์ พืไอการพัฒนาผูຌประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อมของอาซ ียน ป   2559 - 2568 [ASEAN Strategic Action Plan for the SME 

Development (SAP SMED) 2016-2025] ซึไงป็นผนปฏิบัติการระยะ 10 ป พืไอ฿ชຌป็นผนงานการสงสริม
ผูຌประกอบการ SMEs รวมถึงการก้าหนดตัวชีๅวัดพืไอวัดผลการท้างานละความมีประสิทธิภาพ฿นการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงป็นการด้านินการรวมกับอาซียน รวมทัๅงการสริมสรຌางความขใงกรง
฿นประทศ฿น 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

- การสงสริมผลิตภาพ การ฿ชຌการ฿ชຌทคนลยี ละนวัตกรรม 

(Promote Productivity, Technology and Innovation)  

- การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน 

(Increase Access to Finance)  

- การสนับสนุนการขຌาสูตลาด ละการป็นสากล 

(Enhance Market Access and Internationalization)  

- การพัฒนานยบายการสงสริม ละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 
(Enhance Policy and Regulatory Environment)  

- การสงสริมความป็นผูຌประกอบการ ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Promote Entrepreneurship and Human Capital Development)  

1.2 การชืไอมยงครือขายผูຌ฿หຌบริการผูຌประกอบการ SMEs สูอาซียนื8 ซึไงจะนຌนการด้านินงาน฿น 4 
สวน คือ 

- การพัฒนาละบ้ารุงรักษาวใบเซต์฿หຌบริการผูຌประกอบการ SMEs ฿นอาซียน ซึไง สสว. ป็นผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมายจากอาซียน฿หຌด้านินการ ซึไงป็นกิจกรรมภาย฿ตຌพิมพ์ขียวพืไอการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจ
อาซียนดຌวย ิASEAN Economic Community Blueprint) 
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- การพัฒนาครือขายผูຌ฿หຌบริการผูຌประกอบการ SMEs สูอาซียน฿นสวนของเทย พรຌอมทัๅงชืไอมยง
กับตางประทศ 

- การพัฒนาขຌอมูลส้าหรับวใบเซต์ ละส้าหรับผูຌ฿หຌบริการ SMEs ฿นการ฿หຌขຌอมูลผูຌประกอบการ 
รวมทัๅงป็นนวทาง฿นการสงสริมผูຌประกอบการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผยพรขຌอมูล฿หຌผูຌประกอบการรับทราบละน้าเป฿ชຌประยชน ์

การด้านินการ฿นสวนของ สสว. ดังกลาว ซึไงป็นเปตามสองยุทธศาสตร์หลักทีไ สสว. เดຌรับมอบหมาย
จากอาซียน฿หຌด ้านินการการสงสริมผลิตภาพ การ฿ ชຌการ฿ชຌทคนลยี ละนวัตกรรม ิPromote 

Productivity, Technology and Innovation) ละการสนับสนุนการขຌาสูตลาด ละการป็นสากล ิEnhance 

Market Access and Internationalization) นัๅน สอดคลຌองกับนยบายรงดวนของรัฐบาล฿นดຌานมาตรการ
ศรษฐกิจพืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ดยการขยายความรวมมือทางศรษฐกิจกับประทศทีไมี
ศักยภาพ พรຌอมทัๅงยังป็นการด้านินการตามนยบายรัฐบาลทีไตຌองการชวยขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม  ดยการ
พัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ซึไงรวมถึงการสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการยุค฿หม
สามารถพัฒนาอปพลิคชัน นวัตกรรม สินคຌาละบริการทีไหลากหลายพืไอตอบสนองตอความตຌองการของ
ผูຌบริภคละความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว พืไอสรຌางคุณคาพิไม฿หຌกผลิตภัณฑ์ ละ
กอ฿หຌกิดมูลคาพิไม฿หຌกับศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม ดยจะป็นการด้า นินการผานทางการด้านิน
กิจกรรมตาง โ ภาย฿ตຌผนปฏิบัติการชิงยุทธศาสตร์พืไอการพัฒนาผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ย  อมของอา ซ ี ยน  ป   2559 - 2568 [ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development (SAP 

SMED) 2016-2025] ซึไงรวมถึงดຌานทคนลยีละนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพละผลิตภาพ การพัฒนา
ชองทางการตลาด ละการจัดการธุรกิจ รวมทัๅงการพัฒนาระบบนิวศทีไอืๅอตอการประกอบธุรกิจ ิEcosystem) 

ดยป็นการด้านินกิจกรรมความรวมมือกับทัๅงหนวยงานเทย หนวยงาน฿นอาซียน ละหนวยงานระหวาง
ประทศตาง โ อาทิ การจัดท้าตัวชีๅวัดชิงนยบาย฿นการพัฒนา SMEs อาซียน ิASEAN SME Policy Index) 

พื ไอป็นตัวชี ๅวัดความมีประสิทธิภาพของการด้านินนยบายดຌาน SMEs ตาง โ ของเทย พืไอหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองน้าขຌอมูลเปปรับปรุงละพัฒนานยบาย฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการสงสริม SMEs ฿หຌมากขึๅน 

ดย฿นป 2562 ทีไผานมา สสว. เดຌด้านินครงการตามผนปฏิบัติการชิงยุทธศาสตร์พืไอการพัฒนา 
SMEs อาซียน ิป 2559-2568) จ้านวน 8 รืไอง ิปງาหมาย 6 รืไองี ซึไงป็นการสรຌางครือขายผูຌประกอบการเทย
กับอาซียน พรຌอมทัๅงพัฒนาสภาพวดลຌอมทางธุรกิจทีไจ้าป็นส้าหรับผูຌประกอบการ ละเดຌมีการสรຌางครือขาย
กับครือขายผูຌ฿หຌบริการ฿น 15 ครือขาย ิปງาหมาย 4 ครือขายี ฿นประทศอินดีย จีน มียนมา ละกัมพูชา 
พืไอ฿หຌผูຌ฿หຌบริการของเทยมีศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการ ละชืไอมตอเปยังประทศนัๅน โ กผูຌประกอบการ SMEs 

เดຌ อยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน พรຌอมกันนีๅ ผูຌประกอบการเดຌรับบริการดຌานการด้านินธุรกิจ฿นอาซียนจ้านวน
มากกวา 4,053 ราย ิปງาหมาย 3,000 รายี นอกจากนีๅ หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับประยชน์จากการ
ด้านินกิจกรรมจ้านวน 43 หนวยงาน ิปງาหมาย 40 หนวยงานี ซึไงเดຌพิไมศักยภาพของหนวยงานดຌานการ
ด้านินธุรกิจ฿นอาซียน พรຌอมทัๅงเดຌรับครืไองมือละขຌอมูล฿นการ฿หຌบริการผูຌประกอบการ฿นครือขาย 
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วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอดำนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาล฿นดຌานการสงสริมผูຌประกอบการ SMEs  

 2ี พืไอขยายความรวมมือทางศรษฐกิจกับประทศทีไมีศักยภาพ฿นกรอบอาซียน+8 ละประทศคู
จรจา พืไอสงสริมผูຌประกอบการ SMEs เทย฿นดຌานตาง โ รวมถึงดຌานการพัฒนาศักยภาพละผลิตภาพ ละ
การพิไมชองทางการตลาด พรຌอมทัๅงสามารถ฿ชຌประยชน์จากอาซียน+8 ละประทศคูจรจาเดຌพิไมขึๅน  

 3ี พืไอชืไอมยงครือขายผูຌ฿หຌบริการผูຌประกอบการ SMEs สูอาซียน+8 ละประทศคูจรจา พรຌอมทัๅง
พัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม  

กลุมป้าหมาย 

 1ี หนวยงานภาครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมของเทย  
 2ี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของเทย  

งบประมาณ 

 แไุ็ๆใุๆเเ บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี กิจกรรมตามกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development (2016 - 2025) 

พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ของผูຌประกอบการ ๆ รืไอง 
 2ี ครือขายผูຌ฿หຌบริการ฿นตางประทศ ๆ ครือขาย 

 3ี ผูຌประกอบการเดຌรับบริการดຌานการดำนินธุรกิจ฿นอาซียน+8  แุเเเ ราย  
ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

 หนวยงานภาครัฐละอกชนเดຌรับประยชน์จากการดำนินงาน 40 หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

 1ี การด้านินงานตามกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development (2016 – 

2025ี รวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองของเทยละอาซียน ซึไงป็นการดำนินครงการพืไอสอดรับกับการพัฒนา
฿น 5 ยุทธศาสตร์ ซึไงอาซียนเดຌบงประทศรับผิดชอบ คือ  

ู การพิไมผลิตภาพ การ฿ชຌการ฿ชຌทคนลย ีละนวัตกรรม (เทย / วียดนามิ  
- การขຌาถึงหลงงินทุน (มาลซีย / ลาว)  

- การสนับสนุนการขຌาสูตลาด ละการป็นสากล  ี เทย 7 สิงคปร ์ 
- การพัฒนานยบายการสงสริม ละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง (กัมพูชา   / อินดนีซียิ  
- การสงสริมความป็นผูຌประกอบการ ละการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ี บรูเน   / ฟຂลิปปຂนส์ / พมา)  

 ดยกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for SME Development นัๅนจะป็นผนงาน 10 ปของ
อาซียนซึไงจะเดຌมีการระบุครงการ ละกิจกรรม฿นตละสวนขຌางตຌน ดยมีครงการรวมทัๅงสิๅน 62 ครงการละ
บงออกป็นกิจกรรม 190 รืไอง ซึไง฿นตละปอาซียนจะเดຌ มีการคดัลือกครงการ ละกิจกรรมทีไจะดำนินการ
รวมกัน ดย฿นป 2563 เทยจะตຌองดำนินกิจกรรมจำนวนอยางนຌอย 6 รืไองภาย฿ตຌ 62 ครงการดังกลาว ซึไงต
ละรืไอง เทยจะตຌองดำนินการ ดังนีๅ  
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  ู ประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐละอกชนของเทยถึงกรอบละนวคิด฿นการด้านินงาน  

  - จัดทำกรอบการด้านินงาน ละประชุมรวมกับอาซียนพืไอสรุปกรอบการด้านินงานรวมกัน  

  - ประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐละอกชนของเทยถึงกรอบละนวคิด฿นการที ไจะ
ด้านินงานรวมกับอาซียน 

    ู ดำนินกิจกรรมตาง โ ตามผนงานทีไเดຌระบุรวมกับอาซียน อาทิ การศึกษาวิจัย การสรຌาง
ครือขาย การประชุมสัมมนา ละการจัดทำขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพัฒนาการสงสริม  SMEs ฿น
อาซียน  
  ู รายงานผลการด้านินงาน฿หຌอาซียนรับทราบ  

 2ี การชืไอมยงครือขายผูຌ฿หຌบริการผูຌประกอบการ SMEs สูอาซียน คือ  

  - การบำรุงรักษาวใบเซต ์ 

  - การชืไอมยงละพัฒนาครือขายผูຌ฿หຌบริการ SMEs สูอาซียน+8  

 3ี การจัดกิจกรรม฿หຌความรูຌผูຌประกอบการ ดยมีขัๅนตอน฿นการด้านินงาน ดังนีๅ  
  - การศึกษาขຌอมูลทุติยภูมิของประทศปງาหมายละวางผนการศึกษาพืไอมยงครือขาย
ผูຌประกอบการ  
  - ลงพืๅนทีไศึกษาขຌอมูลปฐมภูมิละจัดทำขຌอมูลการคຌาการลงทุน  

  - ผยพรขຌอมูลละจัดกิจกรรม฿หຌความรูຌผูຌประกอบการ   
 4ี การประสานละติดตามการด้านินงาน  
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8 . ครงการศกึษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หลักการละหตุผล 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME) มีความส้าคัญตอระบบศรษฐกิจละสังคมของประทศเทย
ป็นอยางมาก ทัๅง฿นดຌานการสรຌางงาน สรຌางรายเดຌ ตลอดระยะวลาหลายปทีไผานมาผูຌประกอบการ SME เดຌรับ
การสงสริมสนับสนุน฿นหลาย ดຌานทัๅงจากหนวยงานภาครัฐละอกชน ดยมีการประมินผลการสนับสนุน
ดังกลาววามีผลกระทบตอศรษฐกิจดยรวมพียง ฿นมิติมูลคาหรือป็นตัวงิน ิMoney Value) ทานัๅน ละสวน
฿หญป็นการประมินจากรายเดຌการจ้าหนายสินคຌาละบริการของ SME ทานัๅน ซึไงถือป็นผลดຌานศรษฐกิจทีไมี
การประมินกันอยู ดยทั ไวเป ตการประมินผลการสงสริมสนับสนุนจากครงการของภาครัฐตอกลุม
ผูຌประกอบการ SME ฿นมิติดຌานอืไนยังเมมีการจัดท้าอยางพรหลาย อาทิ มิติการค้านวนมูลคา ทางศรษฐกิจ฿น
อนาคต มิติชิงสังคมดຌานชุมชน หรือมิติชิงปัจจัยวดลຌอม ป็นตຌน ซึไงยังเมมีการประมินผลทางศรษฐกิจทีไ ระบุ
ออกมาป็นตัวลขหรือตัวคูณเดຌ 

ดังนัๅน สสว. จึงเดຌท้าการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจส้าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ทีไเดຌรับการสนับสนุนสงสริมจากหนวยงานภาครัฐ พืไอหานวทางการประมินผลทางศรษฐกิจ ซึไงสามารถ
สดง฿หຌหในถึงมูลคาละความคุຌมคาของงินงบประมาณ฿นการด้านินงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม  อันป็นครืไองมือทีไส้าคัญตอการพัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม พราะป็น
การประมินความคุຌมคาของงบประมาณจากการสงสริมของภาครัฐ อันจะป็นประยชน์ตอการ฿ชຌป็นขຌอมูล
ประกอบการก้าหนดมาตรการ / ครงการ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตอเป฿นอนาคต 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ทีไเดຌรับการสนับสนุน 

สงสริมจากหนวยงานภาครัฐ  

 2ี พืไอ฿หຌมีขຌอมูลหรือครืไองมือการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ทีไป็นประยชน์ตอหนวยงานภาครัฐ฿นการจัดทำครงการสนับสนุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม  

กลุมป้าหมาย 

 หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

งบประมาณ 

 ใุไ็5ุโเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี รายงานการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  แ 
รายงาน 

โี ผูຌขຌารวมการประชุมผยพรผลการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม เมนຌอยกวา  โเเ ราย 
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ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม นำผลการศึกษาเป฿ชຌ
฿นการประมินมูลคาทางศรษฐกิจ 40 หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ศึกษา รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับการประมินมูลคาทางศรษฐกิจ พืไอ฿ชຌป็นกรอบการประมินมูลคา
ทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 2ี พัฒนาครืไองมือการประมินมูลคาทางศรษฐกิจทีไหมาะสมตามหลักศรษฐศาสตร์  
 3ี รวบรวมขຌอมูลวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  พื ไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการประมินมูลคาทาง
ศรษฐกิจ  

 4ี วิคราะห์ละประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  จากขຌอมูลทีไ
รวบรวมเดຌ  
 5ี จัดประชุมพืไอน้าสนอผลการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม  

 6ี จัดทำรายงานพืไอผยพรผลการศึกษาการประมินมูลคาทางศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม  

 7ี ประสาน บริหาร ละติดตามการด้านินงาน  
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9. ครงการศกึษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ SME 

หลักการละหตุผล 

การประกอบวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ถือป็นปัจจัยส้าคัญทีไสุดปัจจัยหนึไง฿นการพัฒนา
ประทศ ดังนัๅนการพัฒนาการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs) จึงถือป็นปัจจัยทีไส้าคัญดຌวย
ชนกัน ละ฿นการพัฒนาการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จ้าป็นตຌองมีการพัฒนา฿นทุกดຌาน เม
วาจะป็น฿นดຌานการผลิต การจัดการ การบริหารงานบุคคล การงิน การตลาด การประชาสั มพันธ์ ละ
ดยฉพาะอยางยิไง฿นดຌานกฎหมาย ซึไงสามารถ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายป็นครืไองมือ฿นการพัฒนา สนับสนุน 
สงสริมละปรับปรุงการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดังนัๅน ทัๅง฿นภาครัฐละภาคอกชนตางเดຌ
ด้านินการจัดตัๅงหนวยงาน สวนงาน หรือมอบหมาย฿หຌคณะบุคคล หรือบุคคลตาง โ พืไอก้ากับดูลงานดຌาน
กฎหมายทีไกีไยวกับการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงรวมทัๅงการตราพระราชบัญญัติสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ จัดตัๅงส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ิสสว.ี ขึๅน พืไอป็นศูนย์กลางประสานระบบการท้างานของสวนราชการ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ทีไมี
หนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿หຌกิดความตอนืไองละสอดคลຌอง฿นทิศทางดียวกัน 

฿นบรรดากฎหมายตาง โ ของประทศเทยทีไ฿ชຌอยู฿นวลานีๅประมาณ ๆเเ กวาฉบับ เดຌมีการศึกษาวิจัย
พบวาป็นกฎหมายทีไกี ไยวขຌองกับการประกอบธุรกิจประมาณ แๆเ กวาฉบับ ตมีรายงานการศึกษาวิจัยทีไ
กีไยวขຌองกับกฎหมายธุรกิจละกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจ้านวนพียงเมกีไฉบับ ละยังเมมี
งานวิจัยฉบับ฿ดทีไท้าการศึกษาวิจัยถึงกฎหมายละนวนยบาย ภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ 
SMEs ดยตรง ละดยฉพาะอยางยิไงมืไอรัฐบาลมีนยบายขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ดຌวยการมุงพัฒนาระบบ
นิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจ ดยมีนยบายปรับปรุงกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุน฿หຌ
ผูຌประกอบการยุค฿หมสามารถพัฒนาอปพลิคชัน นวัตกรรม สินคຌาละบริการทีไหลากหลาย พืไอตอบสนองตอ
ความตຌองการของ ผูຌบริภคละความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว นอกจากนีๅ รัฐบาลยัง
มีนยบายรงดวนทีไจะพัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนดยรงกຌเขกฎหมายทีไเมป็นธรรม ลຌาสมัย ละป็น
อุปสรรคตอการพัฒนาประทศ ดยก้าหนดเวຌ฿นกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ ู โ5่เี 
ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน ละผนพัฒนาศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ  
พ.ศ. โ5ๆเ ู โ5ๆไ ทีไมุ งนຌนสริมสรຌางศักยภาพการขงขัน฿หຌกับ SME ซึไงสอดคลຌองกับผนการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ5ๆเ ู โ5ๆไี ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ การพัฒนากลเกพืไอ
ขับคลืไอนการ สงสริม SME อยางป็นระบบ ละผนยุทธศาสตร์ สสว. ป โ5ๆเ ู โ5ๆไ ิฉบบัทบทวนป โ5ๆโ 
ู โ5ๆไี ยุทธศาสตร์ทีไ โ การพัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง Micro ละ SME ละศรษฐกิจชุมชน 

สสว. ฿นฐานะทีไป็นหนวยงานทีไมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการสนอนะกีไยวกับการด้านินการ฿หຌมีกฎหมาย฿หม 
หรือกຌเขพิไมติม หรือการปรับกฎหมายทีไกีไยวกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามทีไระบุเวຌ
฿นมาตรา แๆ ิ5ี หงพระราชบัญญัติ สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ 

ดังนัๅน จึงหในควรมีการด้านินงานครงการศึกษาวิจัยกฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมี
ผลกระทบตอธุรกิจ SMEs ดยป็นการศึกษาทัๅง฿นงของภาพรวมกีไยวกับกฎหมายละนวนยบายของภาครัฐ
ทีไกีไยวขຌองกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅงหมด ดยมีการศึกษาวิจัยทีไลงลึก฿นรายละอียดของกฎหมาย
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ฉพาะบางฉบับ หรือกฎหมาย฿นกลุมทีไมีความส้าคัญละมีผลกระทบอยางมากตอการประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ซึไงผลทีไเดຌรับจากงานศึกษาวิจัยจะป็นขຌอมูลละนวทาง฿นการทีไ สสว. จะน้าเปสนอนะ
ละผลักดัน฿หຌรัฐบาลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง มีการด้านินการปรับปรุงกຌเขกฎหมายทีไกีไยวกับวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมทีไป็นปัญหาอุปสรรค฿นการสงสริม SMEs หรือ฿หຌมีกฎหมาย฿หมพิไมขึๅน ยกลิก หรือกຌเข 
ปรับปรุงกฎหมายทีไกีไยวกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿หຌป็นเปตามตามจตนารมณ์
ละบรรลุวัตถุประสงค์฿นการกอตัๅงส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดังกลาวขຌางตຌน 

วัตถุประสงค ์

 แี พืไอศึกษาวิจัยถึงภาพรวมของกฎหมายตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ดยมีการศึกษาวิจัยอยางละอียด฿นกฎหมายฉพาะบางฉบับ หรือกฎหมายทีไมีผลกระทบตอ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅงของประทศเทยละของตางประทศ  

 โี พืไอทราบถึงนวนยบายของรัฐบาล ละหนวยงานภาครัฐทางกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงสภาพปัญหาอุปสรรคกีไยวกับกฎหมายทีไมีผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 ใี พืไอป็นการพัฒนากฎหมายทีไกีไยวกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌป็นกฎหมายทีไมี
ความทันสมัย หมาะสมกับสภาพการณ์ทางศรษฐกิจ สังคม ละทคนลยีทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว 
พืไอ฿หຌธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป็นรากฐานของศรษฐกิจเทยละพัฒนาเปสูการขงขันทาง
การคຌา฿นระดับภูมิภาค  

 ไี พืไอ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาสงสริม ตลอดจนปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน
฿นการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌมีศักยภาพสามารถขงขัน฿นตลาดการคຌาเดຌอยาง 

ป็นธรรม  

กลุมป้าหมาย 

 1ี หนวยงานรฐัทีไกีไยวขຌอง หรือมีภารกิจดยตรง฿นกฎหมายรืไองนัๅน หรือมีภารกิจดຌานSME 

 2ี ผูຌประกอบการ SME ละองค์การอกชน  

งบประมาณ 

 ใุ็โโุเเเ  บาท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 มีรายงานการศึกษาวิจัยกฎหมายละนวนยบายภาครัฐ ละขຌอสนอนะ฿นการปรบัปรุงกฎหมาย  แ 
รายงาน 

ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

หนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถนำรายงานวิจัยเป฿ชຌประยชน์฿นการสงสริม SME 20 หนวยงาน 
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ผนการดำนินงาน 

 1ี ศึกษารวบรวมขຌอมูลชิงอกสารทีไกีไยวขຌองกับกฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมาย ทัๅง฿น
สวนกลางละสวนทຌองถิไน พืไอป็นนวทางสนอกฎหมาย฿หม กຌเขพิไมติม หรือการปรับปรุงกฎหมายกีไยวกับ
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌมีความทันสมัย  

 โ ี ศึกษาขຌอมูลภาคสนาม฿นสวนกลางละสวนทຌองถิไน ดยการส้ารวจขຌอมูลจากกลุมตัวอยางละ
สัมภาษณ์ชิงลึกหนวยงาน ละผูຌกีไยวขຌอง  
 ใี จัดประชุมระดมความคิดหใน (Focus Group) ฿นสวนกลางละสวนทຌองถิไนกับผูຌมีสวนกีไยวขຌองทัๅง
ภาครัฐละภาคอกชน  

 ไี จัดทำรายงานผลการศึกษากฎหมายละนวนยบายภาครัฐทางกฎหมายทีไมีผลกระทบตอธุรกิจ  

SMEs พรຌอมขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงกຌเขกฎหมาย หรือนวนยบายของภาครัฐบาลทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 5ี จัดประชุมผยพรผลการศึกษา พืไอรับฟังความหในละขຌอสนอนะจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองละผูຌ
มีสวนเดຌสีย  

 ๆ ี จ ัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) ละบทสรุปผ ู ຌบร ิหาร  (Executive Summary) 

ตลอดจนขຌอสนอนะ฿นการ ปรับปรุงกຌเขกฎหมาย หรือนวนยบายของภาครัฐบาล พืไอสงสริมสนับสนุน
การประกอบธุรกิจของ SMEs  

 ็ี ประสานละบริหารการด้านินงาน  
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แ0. ครงการสงสริมละผยพรกฎหมายกีไยวกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หลักการละหตุผล 

ดຌวยส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป็นผูຌชีๅน้า฿นการขับคลืไอนละพิไมศักยภาพ 
MSME สูความมัไงคัไงอยางยัไงยืน บูรณาการละผลักดันการสงสริม MSME ของหนวยงานภาครัฐละภาคอกชน
พืไอ฿หຌ MSME สามารถติบตละขงขันเดຌ฿นระดับสากล ดยก้าหนดเวຌ฿นกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป 
ิพ.ศ. โ5ๆแ ู โ5่เี ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง MSME ละศรษฐกิจชุมชน พืไอ
ชืไอมยงมาตรการภาครัฐก MSME อยางทัไวถึง ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ พ.ศ. 
โ5ๆเ ู โ5ๆไ ทีไมุงนຌนสริมสรຌางศักยภาพการขงขัน฿หຌกับ SMEs ซึไงสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ5ๆเ ู โ5ๆไี ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ใ การพัฒนากลเกพืไอขับคลืไอนการ
สงสริม SMEs อยางป็นระบบ ละผนยุทธศาสตร์ สสว. ป โ5ๆเ ู โ5ๆไ ิฉบับทบทวนป โ5ๆโ ู โ5ๆไี 
ยุทธศาสตร์ทีไ โ พัฒนากลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง MSME ละศรษฐกิจชุมชน ฝกม. ฿นฐานะทีไป็นหนวยงานทีไมี
หนຌาทีไ฿นการศึกษาปรับปรุงกฎหมาย ระบียบ฿หຌงายตอการท้าธุรกิจ อันป็นภารกิจหลัก ละการผยพร
กฎหมายกีไยวกับ SMEs พืไอสรຌางความรับรูຌ฿หຌกประชาชนละหนวยงานของรัฐ฿หຌ ขຌาถึงละขຌา฿จกฎหมาย
กีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs ละพืไอสนับสนุนตอการติบตของ MSME ฿นดຌานการจัดท้าองค์ความรูຌ฿น
การประกอบธุรกิจ SME Knowledge Center) ดยจ้าป็นตຌองศึกษา รวบรวม กฏระบียบ ละกฎหมาย
กีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs ละจัดอบรมผยพรความรูຌทางดຌานกฎหมายทีไกีไยวสิทธิประยชน์ของ 
SMEs พืไอผูຌประกอบการละประชาชนทีไสน฿จเดຌขຌาถึงขຌอมูลทางกฎหมายทีไทันสมัยเดຌอยางสะดวกรวดรใวละ
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอศึกษารวบรวมขຌอมูลดຌานกฎหมาย ละกฎระบียบทีไบังคับ฿ชຌกีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs 

ของประทศเทย ละ฿ชຌป็นฐานขຌอมูลพืไอผยพรทางวใบเซต์ของสำนักงานฯ  

 2ี พืไอจัดอบรมกฎหมายทีไกีไยวกับการสงสริมสิทธิประยชน์ของ SMEs  

 3ี พืไอจัดทำคูมือกฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs ดยยกป็นรายสาขา  
 4ี พืไอป็นการประชาสัมพันธ์ละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีของสำนักงานฯ ฿หຌป็นทีไรูຌจักกบุคคลภายนอก  

กลุมป้าหมาย 

 แ ี กลุมปງาหมายดยตรง คือ ผูຌประกอบการ SMEs  

  โี กลุมปງาหมายดยอຌอม คือ หนวยงานภาครัฐ ละหนวยรวมทีไกีไยวขຌอง  
งบประมาณ 

 แุ็เ็ุๆเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 แี มีรายงานการรวบรวมขຌอมูลดຌานกฎหมายทีไป็นบทบัญญัติกีไยวขຌองกับการประกอบธุรกิจ  SMEs 
ของประทศเทย  แ รืไอง 

 โี มีคูมือกฎหมายกีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs ดยยกตามประภทธุรกิจ  โ สาขา 
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ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
1) มีการผยพรรายงานการรวบรวมขຌอมูลดຌานกฎหมาย (Check List) 4 ครัๅง 
2) มีการผยพรคูมือกฎหมายทีไกีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs พืไอป็นองค์ความรูຌ฿นการประกอบ

ธุรกิจ 20 หนวยงาน 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ศึกษารวบรวมขຌอมูลดຌานกฎหมายละกฎ ระบียบทีไบังคับ฿ชຌกีไยวกับการประกอบธุรกิจของ SMEs 

ของประทศเทย ละผยพร฿นวใบเซต์ของสำนักงานฯ  

 2ี จัดทำคูมือกฎหมาย กฎ ระบียบทีไกีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs ดยยกป็นรายสาขา  
 3ี จัดอบรมกฎหมายทีไกีไยวกับการสงสริมสิทธิประยชน์ของ SMEs  

  3.1ี อบรมกฎหมาย ละกฎระบียบทีไสำคัญกีไยวกับการประกอบธุรกิจของ SMEs  

  3.2ี อบรมคูมือกฎหมาย กฎ ระบียบทีไกีไยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs  

 4ี ประสานงานละบริหารการด้านินงาน   
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แ1. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) 

หลักการละหตุผล 

ดຌวยนยบายของคณะรัฐมนตรี ทีไถลงตอรัฐสภามืไอวันทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆโ ดยสวนหนึไงของ
นยบายหลัก฿นการบริหารราชการผนดิน ทีไมุงการสงสริม สนับสนุนละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม คือ นยบายหลักดຌานทีไ 5. การพัฒนาศรษฐกิจละความสามารถ฿นการขงขันของเทย ประกอบกับ
นยบายรงดวน฿นสวนทีไ฿หຌความส้าคัญกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ประกอบดຌวย ขຌอ ใ. มาตรการ
ศรษฐกิจ พืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ละขຌอ ๆ. การวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสู
อนาคต 

ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ป็นครงการตอนืไองทีไมีศูนย์฿หຌบริการ฿นจังหวัดตาง โ ดยมี
บทบาทส้าคัญ฿นการ฿หຌค้าปรึกษา นะน้าบืๅองตຌน฿นการด้านินธุรกิจกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
การบูรณาการความรวมมือ฿นการสงตอความชวยหลือเปยังครงการตาง  โ ทัๅงทีไป็นของ สสว. หรือภาครัฐละ
อกชน รวมถึงการมีบทบาท฿นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ภารกิจ ละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม รวมกับสวนราชการละหนวยงานสงสริมตาง โ ฿นพืๅนทีไ พืไอการสรຌางอกาสดຌานการขຌาถึงขຌอมูล 
ความรูຌ ละครงการสงสริมละสนับสนุนของภาครัฐละอกชน อันจะน้าเปสูการสงสริมละพัฒนาการ
ด้านินธุรกิจ฿หຌบรรลุผลส้ารใจ฿นการด้านินกิจการ ละบรรลุนยบายของรัฐบาลทีไก้าหนดเวຌ 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอ฿หຌบริการ฿หຌคำปรึกษาบืๅองตຌน ละประสานการสงตอผูຌประกอบการ SMEs ขຌาสูกระบวนการ
สงสริม สนับสนุนตามครงการตาง โ ของ สสว .ภาครัฐ ละอกชน พืไอสนับสนุนการดำนินกิจการของ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

 2ี พืไอสนับสนุนยุทศาสตร์ ภารกิจ ละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมกับ
สวนราชการละหนวยงานสงสริมตาง โ ฿นพืๅนทีไ ผานการ฿หຌขຌอมูล ความรูຌ ละการนะน้าครงการสงสริม
ละสนับสนุนตาง โ  
 3ี พืไอสนับสนุนการด้านินงานครงการตาง โ ของ สสว .฿นตละพืๅนทีไ  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการ MSME ละ / หรือ ประชาชนทัไวเป  
 2ี วิสาหกิจชุมชน ละ  / หรอืครือขายวิสาหกิจชุมชน  
 3ี สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การอกชนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs  

งบประมาณ 

ๆ็ุโเเุใเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แ ี ศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร  ็็ จังหวัด 

โ ี ผูຌขຌารับคำปรึกษา นะนำ หรือบริการสงตอภาครัฐ  แ่เุเเเ ราย 

ใ ี ขຌอมูล SME รายจังหวัด 

ไ ี หนวยงาน฿นพืๅนทีไประสานความรวมมือ฿นการสงตอผูຌประกอบการ  โเเ หนวยงาน 
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5ี ขึๅนทะบียนละปรับปรุงขຌอมูลผูຌประกอบการ  แเเุเเเ ราย 

ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
1) ความพึงพอ฿จของผูຌขຌารับบริการจากศูนย์ รຌอยละ 80 

2) ผูຌขຌารับบริการ สามารถนำคำปรึกษานะนำ หรือบริการสงตอภาครัฐเป฿ชຌประยชน์ รຌอยละ 80 

3) อกาส฿นการขຌาถึงครงการของ สสว. ละหนวยงานของภาครัฐ รຌอยละ 70 

ผนการดำนินงาน 

 1ี บริหารจัดการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร (77 จังหวัด)  

1.1ี คา฿ชຌจายบุคลากรประจำศูนย ์(77 จังหวัด)  

 1.1.1ี คาจຌางบุคลากรประจำศูนย ์(77 จังหวัด)  

 1.1.2ี คาสีไยงภัยผูຌปฏิบัติงาน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ (3 จังหวัด)  

 1.1.3ี คาประกันอุบัติหตุผูຌปฏิบัติงาน฿นจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ (3 จังหวัดิ  
1.2ี คา฿ชຌจายประจำศูนย ์OSS (77 ศูนย)์  

1.3ี คาชาทีไราชพัสด ุสำหรับศูนย ์OSS  

 2ี พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย ์ 

 3ี กิจกรรมพัฒนาครือขายการ฿หຌบริการสงสริม SME 200 หนวยงาน  

 4ี บริการ฿หຌปรึกษานะน้าบืๅองตຌนกีไยวกับการดำนินธุรกิจ บริการสงตอภาครัฐ ละการขึๅนทะบียน
ผูຌประกอบการ  

4.1ี ฿หຌคำปรึกษานะน้าบืๅองตຌนกีไยวกับการดำนินธุรกิจ ละบริการสงตอภาครัฐ พรຌอมชิญชวน
ขຌารวมครงการตาง โ ของ สสว. พืไอการ฿หຌความชวยหลือ SMEs กลุมปງาหมาย Early Stage / Startup / 

Regular / Turnaround / Micro SME  

4.2ี ขึๅนทะบียนละปรับปรุงขຌอมูลผูຌประกอบการ  
 5ี ส้ารวจกใบขຌอมูล SME รายจังหวัด 77 จังหวัด  

 6ี ประสาน บริหาร ละกำกับดูลครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร  
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แ2. ครงการ SME Academy ใๆ5 

หลักการละหตุผล 

SME Academy ใๆ5 ป็นหนึไง฿นมาตรการ MSME โเโเ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีศรษฐกิจ ซึไง 
SME Academy ใๆ5 นัๅนมีจุดประสงค์พืไอลดความหลืไอมลๅำ฿นการขຌาถึงความรูຌธุรกิจ ดย฿ชຌระบบออนเลน์
ละทคนลยีดิจิทัลขຌามาชวยตอบจทย์฿นการกระจายความรูຌอยางทัไวถึงกวิสาหกิจรายยอยละวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมป็นหลัก 

สืบนืไองจากนยบายขຌางตຌน ส้านักงานฯ เดຌปรับปลีไยนครงการดิม ชืไองานพัฒนาองค์ความรูຌส้าหรับ 
SME (Knowledge Center) พืไอรองรับการปลีไยนปลงของลกปัจจุบัน ดยปรับปลีไยนจากระบบการรียนรูຌ
ดิมป็นระบบ SME Academy ใๆ5 พืไอรองรับการ฿ชຌงานบน platform Online ซึไงประกอบดຌวยหลักสูตรการ
รียนออนเลน์ป็นหลัก พรຌอมกับระบบประมินความรูຌ ละระบบกใบขຌอมูลผูຌรียน ป็นตຌน ซึไงจ้าป็นทีไจะตຌอง
อาศัยนืๅอหาทีไป็นประดในส้าคัญ ละทันสมัยอยางสมไำสมอ พืไอสนองตอความตຌองการของวิสาหกิจรายยอย 
ละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมอยางคลอบคลุม ดຌวยศักยภาพของสืไออิลใกทรอนิกส์ ออกบบการรียนรูຌ 
ดย฿ชຌสื ไอมัลติมีดีย ทัๅง฿นรูปขຌอความ ภาพ สียง ภาพคลืไอนเหว ิAnimation) ละภาพยนตร์ ท้า฿หຌการ
น้าสนอมีความนาสน฿จ ละสืไอความหมายเดຌชัดจน 

การบริหารจัดการ SME Academy ใๆ5 จึงป็นรืไองส้าคัญทีไควรจะตຌองตรียมความพรຌอม฿นการจัดวาง
ระบบ ละจัดท้านวทางการ฿หຌความรูຌ รวมถึงการจัดท้าหลักสูตรทีไหมาะสมกับความตຌองการของวิสาหกิจราย
ยอยละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅงนีๅพืไอประหยัดงบประมาณ฿นการจัดอบรมพืๅนฐานตาง  โ ของ
ภาครัฐ ทีไเมพียงพอตอความตຌองการละการขຌาถึงของวิสาหกิจรายยอยละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ทีไมีปริมาณหลายลຌานรายทัไวประทศ อยางเรกใตาม กิจกรรมสรຌางความตระหนักรูຌ฿นรืไองการรียนรู ຌผาน 
Platform Online ส้าหรับผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไตางจังหวัด ป็นสิไงจ้าป็นดยฉพาะจังหวัดทีไมีศูนย์฿หຌบริการ 
OSS ทีไมีผูຌประกอบการทัไวประทศครอบคลุม ็็ จังหวัด ฿หຌสามารถริไมปรับปลีไยนพฤติกรรมการรียนรูຌ ซึไงป็น
สิไงจ้าป็นทีไจะน้าเปสูการปลีไยนวิธีการรียนรูຌจากดิม พืไอรองรับรูปบบ฿หมอยางยัไงยืน฿นอนาคต  

ครงการนีๅป็นการสรຌางชองทางเปยังผูຌประกอบการ SME ฿หຌขຌามา฿ชຌบริการองค์ความรูຌทีไ สสว. เดຌ
พัฒนา ละรวบรวมป็นหมวดหมูตามกลุ มวิสาหกิจอยางชัดจน อาทิ กลุ ม Micro / Startup / Small / 

Medium Enterprises ดังนั ๅน การพัฒนาองค์ความรูຌมีปງาหมาย฿หຌตละกลุมปງาหมายเดຌรับองค์ความรูຌทีไ
หมาะสมตามระดับของกลุมวิสาหกิจดังกลาว ฿นปนีๅ สสว. จะตอยอดครงการทีไท้าเวຌลຌว ดยพิไมกระบวนการ
ดึงผูຌประกอบการทีไสน฿จขຌามา฿ชຌบริการ ดยผานการ฿หຌรางวัลละการ฿หຌ฿บรับรองทีไเดຌรับการพัฒนาองค์ความรูຌ
ผานสืไอออนเลน์ 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอพัฒนาระบบการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌสามารถขຌาถึงความรูຌ
฿นการบริหารธุรกิจเดຌ฿นวงกวຌาง  ลดความหลื ไอมลຌา ละสอดคลຌองตรงตอความตຌองการที ไทຌจริงของ
ผูຌประกอบการ MSME  

 2ี ฿ชຌระบบออนเลน์ละทคนลยีดิจิทัลขຌามาสงสริมการขຌาถึงความรูຌของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม 
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 3ี  พืไอ฿หຌกิดหลักสูตรการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  อยาง
ป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ละป็นเปตามมาตรฐานสากล ละทันสมัย ทันตอสถานการณ์ ละความตຌองการ
ทีไหลากหลายของผูຌประกอบการ  
 4ี ผยพรองค์ความรูຌละสรຌางความตระหนักรูຌของการปลีไยนปลงวิธีการรียนรูຌ฿นรูปบบ฿หม  

กลุมป้าหมาย 

 1ี กลุมปງาหมายทางตรง :ผูຌประกอบการ MSME  

 2ี กลุมปງาหมายทางอຌอม: หนวยงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

งบประมาณ 

 ุ้้ๆ5ุไเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี SME เดຌรับการพัฒนาผานระบบ SME Academy 365 10 ุเเเ ราย 

โี พัฒนาองค์ความรูຌ SME Academy 365  แ คลังขຌอมูล 

ใี พัฒนาละตอยอดระบบ SME Academy 365 ฿นรูปบบ Platform Online ฿หຌมีประสิทธิภาพ฿น
การนำสนอ 

ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
1) ผูຌขຌา฿ชຌบริการ E-learning เมนຌอยกวา 100,000 ครัๅง / ป 
2) ผูຌทีไเดຌรับความรูຌจากกิจกรรม สามารถนำความรูຌเปตอยอด พิไมมูลคาของสินคຌา / บริการ 10 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี จัดทำองค์ความรูຌละพัฒนาหลักสูตร หรือนืๅอหาบนระบบ SME Academy 365  

1.1ี จัดทำขຌอมูลองค์ความรูຌพืไอน้าขึๅนระบบ SME Academy 365  

1.2ี ผูຌประกอบการรับความรูຌผานระบบ SME Academy 365  

 2ี จัดประชุมละกใบขຌอมูลจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

พืไอจัดทำนวทางการพัฒนา SME Academy 365 ฿นระยะสัๅน ละระยะยาว  

 3ี จัดทำรูปบบการน้าสนอองค์ความรูຌ  ละรูปบบการบันทึกทป / จัดทำภาพคอมพิวตอร์บบ
คลืไอนเหว ดยผูຌชีไยวชาญชัๅนน้าฉพาะดຌาน รวมทัๅงจัดหาสถานทีไละอุปกรณ์ตาง โ ทีไหมาะสม ฿นการจัด
กิจกรรม  

 ไี พัฒนาปรับปรุงระบบ SME Academy 365 ฿นรูปบบ Platform Online ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน  

 5ี กำกับ ติดตามการด้านินงาน อ้านวยการ ละบริหารจัดการครงการ  
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แ3. ครงการพัฒนา SME PORTAL ละระบบกลาง฿นการ฿หຌบริการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หลักการละหตุผล 

สสว. เดຌพัฒนาวใบเซต์ smeone.info ซึไงป็น Single Platform ส้าหรับผูຌประกอบการ SME ทีไจะ
สามารถขຌาถึงขຌอมูลละการ฿หຌบริการของภาครัฐ ดยป็นหลงรวบรวมบริการของภาครัฐจากทุกหนวยงาน
ละยังรวบรวมความรูຌละรืไองราวทีไ กีไยวขຌองกับการท้ามาหากินของ SME ฿หຌเดຌรียนรูຌพืไอน้าเปพัฒนาละ
ยกระดับประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจของตน ซึไงทีไผานมา สสว. เดຌท้าหนຌาทีไบูรณาการขຌอมูลกับหนวยงานทัๅง
ภาครัฐละอกชนประมาณ ็เ หนวยงาน พื ไอรวบรวมขຌอมูลละครงการหรือกิจกรรมทีไทุกหนวยงาน
ด้านินการ รวมถึงกฎหมายกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับผูຌประกอบการ SME นอกจากนีๅยังคัดลือกนืๅอหาความรูຌ฿น
การประกอบธุรกิจ ขຌอมูลผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ฿นดຌานตาง โ รวมทัๅงป็นชองทาง฿นการ฿หຌบริการก SME ฿นดຌาน
ตาง โ ชน E-learning หรือ E-Consulting ดยสามารถ฿ชຌบริการเดຌทัๅงจากคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์สืไอสาร
พกพาตาง โ 

Smeone.info จึงถือป็นการด้านินการตามนยบายของภาครัฐคือ รัฐบาลดิจิทัล ฿นการปรับปลีไยน
รูปบบการบริการ ผูຌประกอบการ SME ดຌวยทคนลยี ปัจจุบัน smeone.info เดຌปຂด฿หຌผูຌประกอบการ SME 

ละประชาชนทัไวเปเดຌ฿ชຌบริการลຌว ซึไงผูຌ฿ชຌงานสามารถขຌามาสืบคຌนขຌอมูล ขาวสาร ละสมัครขຌารวมกิจกรรม
ครงการละงาน฿หຌบริการของภาครัฐตาง โ เดຌอยางสะดวกละรวดรใว ตอยางเรกใดี พืไอตอบสนองผน
ปฏิรูปประทศละการด้านินงานทีไมีประสิทธิภาคของภาครัฐตามวงจรนยบายหรือกระบวนการ PDCA (Plan-

Do-Check-Action) จึงมีความจ้าป็น฿นการพัฒนาระบบการติดตามผูຌประกอบการ SME ทีไขຌารวมกิจกรรมละ
ครงการของหนวยงานตาง โ ซึไงจะสามารถน้าอาขຌอมูลมา฿ชຌวิคราะห์ถึงระดับความพรຌอมละศักยภาพของ 
SME ตละราย ิSME Profile) รวมถึงพัฒนาระบบอืๅอตอการขຌารับบริการภาครัฐของ SME ฿นรูปบบดิจิทัล 
ละการบูรณาการขຌอมูลของหนวยงานสงสริม SME ทัๅงภาครัฐละอกชนพืไอน้าอามา฿ชຌป็นฐานการสนับสนุน
ละสงสริมผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมบบสงตอ ระหวางหนวยงาน฿หຌกิดการพัฒนา 
SME อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สสว. จึงมีนวคิดการจัดท้าระบบ SME Profile พืไอป็นฐานขຌอมูลการสงสริม SME หงชาติทีไจะ
สามารถรวบรวมละตรวจสอบ ขຌอมูลรวมถึงประวัติของ SME ทีไลงทะบียนขຌารวมครงการ ละ฿ชຌงาน฿น
ระบบตาง โ ของ smeone.info ละของหนวยงานทีไมีบทบาทสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงจะ
ป็นหลงรวบรวมขຌอมูลส้าหรับ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ละติดตามผลการจัดกิจกรรมการสงสริมผูຌประกอบการ 
SME ตาง โ เดຌ 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พัฒนาระบบขຌอมูลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงชาติ  

 2ี สรຌางครือขายการสงสริมวิสาหกิจขนาดละขนาดยอม฿หຌขຌมขใง ละกຌาวสูยุคดิจิทัลมากยิไงขึๅนเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ  

 3ี พืไอพัฒนาชองทาง฿นการผยพรครงการละขຌอมูล฿นการสงสริม  ละพัฒนาผูຌประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดยอมทีไมีประสิทธิภาพ  
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 4ี พืไอจัดทำ Platform Online ของหนวยงานภาครัฐละครือขายทีไมีภารกิจ฿หຌบริการกวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม 

กลุมป้าหมาย 

 1ี วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัไวเป 

 2ี หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละครือขายทีไ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
สามารถ฿ชຌระบบนีๅ฿นการบูรณาการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมรวมกัน 

งบประมาณ 

็ุเไ5ุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี ระบบ SME PORTAL มีประสิทธิภาพพิไมขึๅน  แ ระบบ 

 2ี ฐานขຌอมูลการสงสริม SME หงชาติ  แ ฐานขຌอมูล 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 1) บูรณาการขຌอมูลกับหนวยงานทีไมีการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 30 หนวยงาน 

 2) จำนวนผูຌสน฿จความรูຌละบริการกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌา฿ชຌงาน 100,000 ราย 

ผนการดำนินงาน 

 1ี พัฒนาละดูลระบบ SME PORTAL ฿หຌมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน฿นดຌานการขຌาถึง ละการจัดทำ
พรຌอม การน้าสนอนืๅอหา  

ู  ส้ารวจความตຌองการละจัดทำนวทางการพัฒนา SME PORTAL จากภาครัฐ ภาคอกชน ทีไมีสวน
กีไยวขຌอง  

ู  พัฒนาประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ SME ฿นรูปบบดิจิทัลครบวงจร ละระบบอืๅอตาง โ ทีไจ้าป็น
฿หຌมีประสิทธิภาพ  

ู พัฒนารูปบบการน้าสนอขาวสารละขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอ  SME ฿นรูปบบ Digital ทีไขຌาถึง
เดຌงายละตอบสนองตอความตຌองการของ SME เดຌ฿นลักษณะรายบุคคล  

 2ี พัฒนาระบบบูรณาการขຌอมูลกับหนวยงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  

ู ศึกษานวทาง฿นการพัฒนาระบบบูรณาการขຌอมูลทีไทันสมัย มีประสิทธิภาพอยางยัไงยืน หมาะสม
กับความหลากหลายของการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นตละหนวยงาน  

ู ส้ารวจความตຌองการละนวทาง฿นการพัฒนาระบบบูรณาการขຌอมูลทีไป็นประยชน์  ละมี
ประสิทธิภาพตอหนวยงานทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅงภาครัฐละอกชน  

- พัฒนาระบบกลาง฿นการชืไอมตอขຌอมูลกับหนวยงานทีไมีการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม฿หຌมีประสิทธิภาพ  

3ี พัฒนาฐานขຌอมูลสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงชาติ  

- พัฒนารูปบบฐานขຌอมูลทีไรวบรวมประวัติการ฿หຌบริการก SME ของหนวยงานทีไ฿หຌบริการหรือ฿หຌ
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดยอม฿หຌมีประสิทธิภาพ  
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- พัฒนาทคนลยีดิจิทัลทีไมีประสิทธิภาพ฿นการวิคราะห์ขຌอมูลวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
ฐานขຌอมูลสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงชาติ฿นมิติตาง โ  

4ี ประสานละติดตามการด้านินงาน  
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14. ครงการ Train the Coach 

หลักการละหตุผล 

ฮครงการ Train the Coach: Accelerator ไ.เ ป็นครงการทีไพัฒนาคຌชพืไอขຌาเปชวย SME ฿หຌมี
ความพรຌอมละสามารถพัฒนาตนองจนมีการปลีไยนปลงธุรกิจ ิTransforming) ฿หຌทันกับการขับคลืไอน
ศรษฐกิจยุค฿หมเดຌ หาก SME ขาดผูຌคอย฿หຌค้าปรึกษานะน้าพืไอการขับคลืไอนธุรกิจ ธุรกิจจะสียอกาสจาก
พัฒนาการ฿หม โ ทีไชวย฿หຌผูຌขงขันรายลใก สามารถขงขันเดຌเมพຌราย฿หญ ละกลายป็นผูຌลຌาหลัง เมสามารถ
ขงขันเดຌทีไสุด คຌชทีไเดຌรับการพัฒนาขึๅนจะป็นตัวชวย฿หຌธุรกิจสามารถขับคลืไอนตามนวทางศรษฐกิจยุค฿หม 
สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการกิดการพัฒนา อปพลิคชัน นวัตกรรม สินคຌาละบริการทีไหลากหลาย ตอบสนองตอ
ความตຌองการของผูຌบริภค ละความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว พืไอสรຌางคุณคาพิไม
฿หຌกผลิตภัณฑ์ละกอ฿หຌกิดมูลคาพิไม฿หຌกับศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌด้านินครงการ Train the Coach: 

Accelerator ไ.เ มาลຌว฿นป โ5ๆแูโ5ๆใ ละหในถึงนวทางการพัฒนาคຌช พืไอชวย SME ฿หຌทันกับการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม จึงขอน้าสนอครงการดังกลาวป็นปทีไ ไ พืไอขยายผลการด้านินงาน ดยฉพาะการ
พัฒนาองค์ความรูຌละการฝຄกปฏิบัติทักษะ ฿หຌกับผูຌ฿หຌค้าปรึกษานะน้าธุรกิจ ิคຌชี ทีไสามารถจะถายทอดละ
พัฒนา฿หຌมีประสบการณ์฿นการพัฒนาธุรกิจ ดຌวยนวคิด ครื ไองมือ ละกระบวนการที ไน้าเปสู  Digital 

Transformation สูการป็นทีไปรึกษาทีไช้านาญการ 
นอกจากนัๅน ครงการจะสรຌางตัวอยางของผูຌประกอบการ ตຌนบบ ละพัฒนา SME ไ.เ ฿หຌสามารถ

ปร ับปล ี ไยนธ ุรก ิจของตนอง ดยผ านกระบวนการ SME Transformation ทั ๅงผล ิตภ ัณฑ์ ิProduct 

Transformation) กระบวนการผลิต / การบร ิการ ิProcess Transformation) ละบุคลากร ิPeople 

Transformation) พืไอ฿หຌธุรกิจขຌาสูรูปบบของดิจิทัลครบวงจร มีการน้าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ 
ซึไงจะน้ามาสูการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม รวมเปถึงการพัฒนาระบบของฐานขຌอมูล ทีไจะพรຌอม฿ชຌงานส้าหรับ
หนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาผูຌประกอบการ SMEs พืไอจะชวยสนับสนุนการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค
฿หม ตามนวทางนยบายของรัฐบาลตอเป 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอพัฒนาองค์ความรูຌ฿หຌกับคຌช ฿หຌมีความรูຌ ทักษะ ละความสามารถทีไจะชวยขับคลืไอน฿หຌ SME 

สามารถกຌเขปัญหาทางธุรกิจทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ละวางรากฐานพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม  
 2ี พืไอพัฒนาระบบงานฐานขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌคำปรึกษานะน้าของคຌช  รวมถึงผูຌ฿ชຌบริการ 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลอันจะป็นประยชน์ตอการพัฒนา ละการ฿หຌบริการปรึกษานะน้าก SME  

 3ี พืไอน้าฐานขຌอมูลของคຌชทีไอยู฿นระบบเป฿ชຌประยชน์฿นชิงนยบาย  

 4ี พื ไอสรຌางผู ຌประกอบการตຌนบบ ละพัฒนา SME ฿หຌสามารถขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หมผาน
กระบวนการ 
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กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌขຌารับการพัฒนาป็นคຌช สรรหาละคัดลือกจากทีไปรึกษาหรือบุคลากรทีไทำงานกีไยวกับการ฿หຌ
คำปรึกษานะน้า SME จากหนวยงานภาครัฐ / อกชน ผูຌมีประสบการณ์ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงผูຌชีไยวชาญทัๅง฿นละ
ตางประทศ  

 โ ี ผ ู ຌประกอบการ SMEs ที ไม ีความพร ຌอม฿นการข ับคล ื ไอนศรษฐก ิจย ุค฿หม ด ຌวย  Digital 

Transformation ทีไจะถูกคัดลือกขຌารวมกับกิจกรรมทีไป็นนวทางทีไจะตຌองพัฒนา  Pilot Transformation 
Program  พืไอ฿หຌคຌชทีไพัฒนาขึๅนเดຌฝຄกปฏิบัติทักษะการ฿หຌคำปรึกษานะน้า  รวมถึงตัวอยางตຌนบบ SME ฿น
การขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ประกอบดຌวย  

ู กลุมผูຌประกอบการ SMEs ทีไมา฿ชຌบริการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร  ี OSS) 

- กลุมผูຌประกอบการ SMEs จากหนวยงานครือขาย Service Provider ทีไมีผูຌประกอบการทีไพรຌอม
ปรับปลีไยนตามนวทางทีไกำหนด  

งบประมาณ 

แเุไ5ๆุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี ผูຌขຌาลงทะบียน฿นฐานขຌอมูลทีไปรึกษา  5เเ ราย 

 2ี ผูຌขຌารับการลงทะบียนป็นคຌช Biz Transformer แเ ราย  

 3ี ผูຌประกอบการ SMEs ทีไขຌารับคำปรึกษาจากคຌช แุเเเ ราย 

 4ี ฐานขຌอมูลทีไปรึกษา แ ระบบ 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 1) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับการวินิจฉัยชิงลึก มีผลิตภาพสูงขัๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 20 

 2) ตຌนบบ  ความสำรใจของผู ຌประกอบการ SMEs 4.0 ที ไปรับปลี ไยนนวทางที ไป็น Digital 

Transformation 10 ราย 

 3) มีมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ 25 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี จัดประชุมพืไอระดมความคิดหในจากหนวยงานตาง โ พืไอกำหนดทิศทางของการพัฒนาทีไปรึกษา 
 2ี พัฒนาครงสรຌางฐานขຌอมูลทีไปรึกษา 500 ราย  

2.1ี จัดประชุมพืไอทบทวนละชีๅจงรายละอียดครงการ 1 ครัๅง  
2.2ี จัดประชุมกลุมยอยพืไอสรรหาทีไปรึกษา 500 ราย  

2.3ี พัฒนาฐานขຌอมูลทีไปรึกษา 1 ระบบ  

 3ี จัดทำหลักสูตรออนเลน์฿หຌความรูຌพิไมทักษะพืไอพัฒนาทีไปรึกษา 10 หลักสูตร  
 4ี ชิญชวนทีไปรึกษากลุมทีไป็นผูຌจุดประกายความคิดละสรຌางรงบันดาล฿จ 10 ราย  

 5 ี กิจกรรม฿หຌคำปรึกษาพืไอพัฒนาผูຌประกอบการ  
5.1ี รับสมัครละคัดลือกผูຌประกอบการ 1,000 ราย  
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5.2ี จัด฿หຌมีการประมินตนอง (Self Assessment) พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหา อุปสรรค ทัๅงทางดຌาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การขຌาถึงหลงงินทุน การบริหารการงิน ระบบ
บัญชี การ บริหารการตลาด พืไอกำหนดนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุงการด้านินงาน฿นทุกมิติ฿นการกຌาวสู  
Thailand 4.0 ฿หຌตรงกับความตຌองการตามผลการประมิน 1,000 ราย  

5.3ี ฿หຌคำปรึกษานะน้า ดำนินการวินิจฉัยละประมินศักยภาพธุรกิจ ละปรึกษานะน้าชิงลึก
ตามนวทางการกຌเขปัญหาธุรกิจ ดຌวยการฝຄกปฏิบัติ  ี Workshop) ชิงกลุม / ชิงดียว 1,000 ราย  

 ๆี จัดสัมมนาผยพรการดำนินครงการ ดยจัด฿หຌมีการสวนาจากทีไปรึกษาทีไขຌารวมครงการ 1 ครัๅง 
ีชຌา-บาย)  

 7ี ประสานละติดตามการดำนินครงการ  
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15. ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ  ี Service Provider) 

หลักการละหตุผล 

ระบบการ฿หຌบริการสนับสนุนดຌานการพัฒนาธุรกิจ ิBusiness Development Service: BDS) ส้าหรับ 
ผูຌประกอบการ SME ป็นนวทางการสงสริมละสนับสนุนธุรกิจทีไมุงนຌนการ฿หຌการชวยหลือตามความตຌองการ
ของผูຌประกอบการ ิDemand-led Support Program) ฿นดຌานตาง โ ทีไสงผลตอการด้านินธุรกิจผานรูปบบ
การ฿หຌความชวยหลือ฿นลักษณะของการขຌารวมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ฿นรูปบบตาง  โ ทัๅงจากหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานอกชน ละสถาบันการศึกษาทีไมีความชีไยวชาญละช้านาญการฉพาะทาง ดยฉพาะอยาง
ยิ ไงการพัฒนาศักยภาพละความสามารถ฿นการด้านินธุรกิจตามมิติส้าคัญ ใ ดຌาน เดຌก มิติการพิไม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ มิติการพิไมผลิตภาพดยรวม ละมิติการยกระดับศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ ซึไงจะ
สงผล฿หຌผูຌประกอบการ SME เดຌรับการชวยหลือละพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ป็นเปตามความตຌองการละ
สภาพปัญหาของตละธุรกิจทีไมีความหลากหลาย 

ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ SME ผานระบบการ฿หຌบริการสนับสนุนดຌานการพัฒนาธุรกิจ ิBusiness 

Development Service: BDS) ระยะทีไ โ จึงป็นครงการตอนืไองจากการด้านินงาน฿นปงบประมาณ โ5ๆใ ทีไ
มุงนຌนการพัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ตามนยบายของรัฐบาล฿นอันทีไจะ
ตຌองการสนับสนุนผูຌประกอบการยุค฿หม฿หຌสามารถพัฒนาตนอง นวัตกรรม รวมถึงสินคຌาละบริการ ฿หຌ
ตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภค ละยังสามารถตอบจทย์ความตຌองการของผูຌประกอบการ SME เดຌ
อยางมีประสิทธิภาพละสามารถกຌเขหรือตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการ SME เดຌอยางทันทวงที 
ละน้ามาซึไงการพิไมศักยภาพละความสามารถ฿นการด้านินธุรกิจ ของผูຌประกอบการ SME ฿หຌสามารถขงขัน
เดຌ฿นสภาพวดลຌอมทางธุรกิจ฿นปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอสนับสนุนละ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ MSME ดຌวยกลเกการสนับสนุนการบริการดຌาน
การพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ตามสภาพปัญหาละความตຌองการของตัวธุรกิจ 

ทัๅง฿นดຌานการพิไมประสิทธิภาพ ละการพิไมผลิตภาพดยรวม  

 2ี พืไอสรຌางละพัฒนาผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ ิSME Service Providerี ทัๅง฿นดຌานการพิไมประสิทธิภาพ 

ละการพิไมผลิตภาพดยรวม สำหรับ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาผูຌประกอบการ MSME  

 3ี พื ไอสงสริม฿หຌผ ู ຌประกอบการ  MSME สามารถขຌาถึงละเดຌร ับการสนับสนุนดຌานการพิไม
ประสิทธิภาพ ละการพิไมผลิตภาพดยรวมทีไตรงตามจทย์ความตຌองการ ละสอดคลຌองกับสภาพปัญหาของ
ธุรกิจอยางทຌจริง  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการ SME ทีไป็นนิติบุคคลละทีไจดทะบียนพาณิชย์กับหนวยงานทัๅง฿นสวนกลางละ฿น
ภูมิภาค  

งบประมาณ 

 7ุ็เ5ุ้เเ บาท 
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ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 แ ี ผูຌประกอบการ SME เดຌรับการพัฒนาดຌานการพิไมประสิทธิภาพ ละผลิตภาพดยรวม  แ5เ ราย 

 โ ี ผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ ิSME Service Providerี ทีไเดຌรับการพัฒนา  5 ราย 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับการพัฒนาสามารถพิไมศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

90 ราย 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ประมินศักยภาพละความสามารถ฿นการดำนินธุรกิจของผูຌประกอบการ  MSME ณ สถานะของ
ธุรกิจ฿นปัจจุบันตามมิติสำคัญ เดຌก มิติการพิไมประสิทธิภาพทางธุรกิจ ละมิติการพิไมผลิตภาพดยรวม  

 2ี สนับสนุนองค์ความรูຌ ความชีไยวชาญ ละทักษะการพิไมประสิทธิภาพ฿นการประกอบธุรกิจสำหรับ
ผูຌประกอบการ MSME ตามมิติสำคัญ เดຌก มิติการพิไมประสิทธิภาพทางธุรกิจ ละมิติการพิไมผลิตภาพดยรวม  

 3ี สริมสรຌางความสามารถการป็นผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจดຌานการบมพาะ  (Incubating) การป็นผูຌ฿หຌ
ความชวยหลือทางธุรกิจ (Coaching) การป็นผูຌวินิจฉัยทางธุรกิจ (Diagnosing) ละการป็นพีไลีๅยงทางธุรกิจ 

(Mentoring) กผูຌประกอบการ MSME 

  4ี สนับสนุนการตรวจวิคราะห์ ประมิน ละวินิจฉัย (Inspecting and Diagnosing) ทางธุรกิจ฿น
ดຌานการพิไม ประสิทธิภาพทางธุรกิจละการพิไมผลิตภาพดยรวมกสถานประกอบการ รวมทัๅงจัดทำรายงาน
ผลการตรวจ วิคราะห ์ประมิน ละวินิจฉัยศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจ  

 5ี บริหาร กำกับ ละติดตามการด้านินงาน  
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16. ครงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 
หลักการละหตุผล 

จากรคระบาดควิดูแ้ ฿นป โ5ๆใ ท้า฿หຌประทศเทยขຌาสูภาวะศรษฐกิจถดถอยอันป็นผลกระทบ
ทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅนจากการปຂดประทศ หรือการยกลิกกิจกรรมทางศรษฐกิจดຌานตาง โ ซึไงสงผลตอทุกภาค
สวนศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การคຌาปลีก การบริการ ละมีรงงานจ้านวนมากทีไ ตຌองวางงานจาก
ผลกระทบทางศรษฐกิจดังกลาว รัฐบาลจึงตຌองรง฿หຌประทศปรับตัว฿นการรองรับกับความผันผวนของศรษฐกิจ
ลก มาตรการ฿นการกຌเขปัญหาระยะยาว฿นการผลักดัน สนับสนุนละสงสริมผูຌประกอบการขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นการยกระดับศักยภาพ฿หຌรอดพຌนจากวิกฤต รวมทัๅงผูຌวางงานจากผลกระทบทางศรษฐกิจ นวทางทีไ
จะส้าคัญ คือ การยกระดับความรูຌความสามารถ พิไมทักษะ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌก SME ละการน้า
ทคนลยีดิจิทัลขຌามา฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจ พืไอหาครืไองทุนรงตาง  โ มาชวย฿นกระบวนการ Operation  

ท้า฿หຌการจัดการป็นระบบเมพึไงพาตัวจຌาของมากกินเปท้า฿หຌธุรกิจเมสะดุดลง 
ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี จึงเดຌจัดท้าครงการสงสริมละพัฒนา

ผูຌประกอบการ฿หม ดยบงป็น โ นวทาง เดຌก การพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม SME - Early Stage : At 

Stars) ฿นการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หຌมีความขใงรง฿นการจัดตัๅงธุรกิจ฿หຌยัไงยืนเดຌ฿นระยะยาว มุงนຌนประกอบ
ธุรกิจอยูบนพืๅนฐานองค์ความรูຌอยางมีปງาหมาย ละป็นระบบขัๅนตอน ละการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิ Boost 

up New Entrepreneurs) มุงนຌนการยกระดับผูຌประกอบการ฿หมดยการน้าทคนลยีดิจิทัลขຌามา฿ชຌ฿นการ
ด้านินธุรกิจ ผานการ฿หຌค้าปรึกษานะน้าชิงลึกจากผูຌที ไมีความรูຌความสามารถ มีความชี ไยวชาญ ละมี
ประสบการณ์ฉพาะทางซึไงมีความส้าคัญอยางมาก฿นการสรຌางผูຌประกอบการ ดยการวิคราะห์ปรับปรุงจุดออน 
ควบคูเปกับการพัฒนาจุดขใงของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถบริหารจัดการธุรกิจเดຌอยางป็นระบบละป็นมือ
อาชีพ ซึไงจะสามารถท้า฿หຌประทศเทยสามารถดินกลับเปสูระดับศักยภาพทางศรษฐกิจทีไควรป็น หรือยกระดับ
ศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ฿หຌกຌาวเปขຌางหนຌา 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอพัฒนาธุรกิจ SME ฿นระยะริไมตຌน ฿หຌสามารถริริไมละสรຌางธุรกิจเดຌอยางมืออาชีพ  

 2ี พืไอสรຌางจิตวิญญาณละทักษะการป็นผูຌประกอบการ฿นการยกระดับป็นผูຌประกอบการทีไประสบ
ความสำรใจละติบตเดຌอยางยัไงยืน  

 3ี พืไอวิคราะห์ปัญหาละ฿หຌคำปรึกษาชิงลึก฿หຌกผูຌประกอบการ สำหรับน้าเปปรับปรุงธุรกิจ฿หຌมีขีด
ความสามารถ฿นการขงขันพิไมขึๅน  

 4ี พัฒนาศักยภาพผู ຌประกอบการ฿หม฿ห ຌสามารถขงข ันเดຌ  ดยการพัฒนาทักษะความป็น
ผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยีดิจิทัล฿นการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
ดำนินธุรกิจ  

 5ี สนับสนุนการติบตของวิสาหกิจริไมตຌนดยการชืไอมยงละผลักดันการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล  
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กลุมป้าหมาย 

 กิจกรรมพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม (SME - Early Stage : At Star)  

 1ี ผูຌประกอบการทีไยังเมเดຌจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ หรือจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจเมกิน 3.5 ป  
 2ี ผูຌวางงานจากผลกระทบทางศรษฐกิจ ทีไตຌองการทีไจะกຌาวขຌาสูการป็นผูຌประกอบการ  

 กิจกรรมยกระดับธุรกิจริไมตຌน (Boost up Entrepreneur)  

 ผูຌประกอบการ฿นภาคกษตร ภาคการผลิต ภาคการคຌาละบริการ ทีไจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจเมกิน 5 ป  
งบประมาณ 

แใ5ุ5้เุ่เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 แ ี จำนวนผูຌประกอบการขຌารับการปรึกษาละพัฒนาการดำนินธุรกิจชิงลึก  โุ่เเ ราย 

  โี ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนายกระดับความรูຌความสามารถ  5เเ ราย 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
กิดมูลคาทางศรษฐกิจเมนຌอยกวา 330 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1) กิจกรรมพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม (SME -Early Stage : At Stars)  

ิ1ี ประสานงาน ประชุมชีๅจงละวางผนการดำนินครงการรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
ด้านินงาน  

ิ2ี รับสมัครละคัดลือกผูຌขຌารวมครงการทีไมีศักยภาพ ละมีความพรຌอม฿นการริไมตຌนธุรกิจ 2,800 

ราย ดยหนวยรวมพัฒนาผูຌประกอบการ ชน สถาบันการศึกษา หนวยงานฉพาะ สถาบันการงิน ละหนวยงาน
สนับสนุนอืไน โ ตามกณฑ์ทีไกำหนด  

ิ3ี การพัฒนาละยกระดับผูຌประกอบการชิงลึก จำนวน 2,800 ราย ดยวินิจฉัย วิคราะห์ละ
วางผนปรับปรุงการดำนินธุรกิจ ละพัฒนาศักยภาพธุรกิจดยการ฿หຌคำปรึกษานะน้าจากที ไปรึกษา 

ผูຌชีไยวชาญ หรือผูຌมีประสบการณ์ทาง ธุรกิจ (พีไลีๅยง) ชน ดຌานการงิน การชืไอมยงหลงงินทุน ดຌานการ
บริหารจัดการธุรกิจ การขียนผนธุรกิจ สารสนทศพืไอธุรกิจ ดຌานการออกบบละพัฒนาสินคຌา / บรรจุภัณฑ์ 
การทำธุรกิจกษตรชิงพาณิชย์อยางมืออาชีพ ป็นตຌน ละการศึกษาพฤติกรรมผูຌบริภคดยการทดสอบตลาด 

(Market Testing) รຌอยละ 15 ของจำนวนผูຌขຌารวมครงการ  
ิ4ี บริหารจัดการละกำกับติดตามการด้านินงานครงการ  

 2) กิจกรรมยกระดับธุรกิจริไมตຌน (Boost up Entrepreneur)  

ิ1ี ประสาน ประชุมชี ๅจงรวมกับหนวยงาน฿นการบูรณาการหานวทางน้าทคนลยีดิจิทัล  

ถายทอด฿หຌกับผูຌขຌารวมครงการ พรຌอมทัๅงกำหนดกณฑ์฿นการคัดลือกกลุมปງาหมาย  

ิ2ี รับสมัครละคัดลือกผูຌประกอบการกลุมปງาหมายตามคุณสมบัติทีไกำหนดเวຌ  
ิ3ี Tech Matching : ส้ารวจความตຌองการละวิคราะห์ศักยภาพของผูຌประกอบการ ดยทีไปรึกษา

ซึไงป็นผูຌมีความชีไยวชาญกีไยวกับทคนลยีดิจิทัล พืไอพิจารณาระดับของการน้าทคนลยีดิจิทัลทีไหมาะสมมา
ปรับ฿ชຌกับสินคຌาละธุรกิจของผูຌประกอบการ  
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ิ4ี Tech Transfer : การยกระดับศักยภาพผูຌประกอบการ ดยผูຌชีไยวชาญทคนลยีดิจิทัลลงพืๅนทีไ
พืไอถายทอด ฿หຌคำปรึกษา พัฒนา ละติดตามผลการดำนินการ ซึไงตຌองสงผล฿หຌผูຌประกอบการสามารถ฿ชຌ
กຌปัญหาละยกระดับศักยภาพ พืไอสรຌางคุณคาละสะทຌอนป็นมูลคาทางศรษฐกิจเดຌ  

ิ5ี บริหารจัดการละกำกับติดตามการด้านินงานครงการ   
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17. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ 

หลักการละหตุผล 

ป็นทีไทราบดีวาปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หรือ SMEs นัๅน มีหลากหลายปัญหา การ
พัฒนา สงสริม ละสนับสนุนวิสาหกิจ฿นชวงทีไผานมา฿นทุกขนาด เมวาจะป็นวิสาหกิจฐานราก ิธุรกิจชุมชนี 
วิสาหกิจรายยอย ิMicro) เปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ การสรຌางตราสินคຌาละครืไองหมายการคຌา การตลาด การตลาดออนเลน์ การปรับปลีไยนครืไองจักร 
การสนับสนุนงานวิจัย การสนับสนุนดຌานทคนลยี การสนับสนุนงินทุน การพิไมองค์ความรูຌ การท้ามาตรฐาน 
ฯลฯ กือบทัๅงหมดจะป็นการพัฒนาสงสริมหรือยกระดับป็นรืไอง  โ หรือป็นบบฉพาะจาะจงดຌาน฿ดดຌาน
หนึไงทานัๅน ซึไงรวมเปถึงการความตอนืไอง฿นการ฿หຌค้าปรึกษา ค้านะน้า กຌเข ปรับปรุง฿นดຌานตาง  โ ก
วิสาหกิจกใจะมีระยะวลาชวยหลือพียงระยะหนึไงทานัๅน เมสามารถด้านินการจนวิสาหกิจสามารถบรรลุตอการ
กຌเขเดຌส้ารใจ 

ทัๅงนีๅ สาหตุกใมาจากปัจจัยหลายประการเมวาจะป็นรืไองระยะวลาด้านินการทีไมีจ้ากัด  พราะตຌอง฿ชຌ
ตามปงบประมาณ จ้านวนวิสาหกิจที ไมีป็นจ้านวนมากละหลากหลายสถานะ ตลอดจนงบประมาณทีไ฿ชຌ
สนับสนุนซึไงมีอยูอยางจ้ากัด 

ดຌวยหตุดังกลาว ส้าหรับวิสาหกิจฐานรากละวิสาหกิจรายยอยซึไงขาดทัๅงองค์ความรูຌ งินทุนละ
ประสบการณ์฿นการท้าธุรกิจ มຌจะมีการผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพ ตการเดຌรับการสงสริมพัฒนาพียงดຌาน฿ดดຌาน
หนึไงหรือเดຌรับค้าปรึกษานะน้า฿นชวงระยะวลาหนึไง มຌ฿นชวงรกจะท้า฿หຌธุรกิจดีขึๅน ต฿นระยะยาวมีพียง
จ้านวนนຌอยมากทีไสามารถกຌาวตอเปขຌางหนຌาเดຌ สาหตุพราะวิสาหกิจหลานีๅมืไอเดຌรับการพัฒนาหรือค้านะน้า
เปลຌวละมีนวนຌมดีขึๅน฿นระยะรก ตกลับมามีปัญหา฿นระยะตอเปป็นผลสืบนืไองมาจากวิสาหกิจหลานีๅเม
มีก้าลังหรือขาดคลนทุนทรัพย์ทีไจะเปพัฒนา฿นดຌานอืไน โ ฿หຌครบถຌวน หรือมืไอเดຌรับค้าปรึกษานะน้าเปลຌว 
หลังจากหมดระยะวลาด้านินการหากจอปัญหา฿หมที ไเมคยเดຌรับค้านะน้ามากอนหรือเมคยอยู ฿น
กระบวนการฝຄกอบรมกใเมมีความสามารถทีไจะกຌปัญหาเดຌดຌวยตนอง 

ดังจะหในเดຌวานับตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาครัฐเดຌมีการจัดสรรงบประมาณป็นจ้านวนมาก฿นทุก โ ป 
พืไอพัฒนาสงสริมหรือ฿หຌค้านะน้าปรึกษาบบ Coaching กวิสาหกิจหลานีๅนับหมืไนราย ตผลทีไเดຌรับกลับมี
เมกีไรายทานัๅนทีไยังคงด้านินธุรกิจตอเปเดຌ สวน฿หญธุรกิจกลับมามีปัญหาอีกครัๅงละมีผลกระทบรงขึๅนผ
ขยายวงกวຌาง ดยฉพาะธุรกิจประภททีไกิดจากการรวมกลุมของชาวบຌานป็นวิสาหกิจ ชุมชน พราะกลุมธุรกิจ
หลานีๅสมาชิกลຌวนตป็นคน฿นทຌองถิไนทีไดຌอยอกาสทัๅงองค์ความรูຌ งินทุน ขຌอมูลขาวสาร ละประสบการณ์ การ 
รวมกลุมท้าธุรกิจป็นการ฿ชຌงินทุนสวนตัวทีไมีอยูเมมากนักละองค์ความรูຌพืๅนฐ านมารวมกันท้า มืไอธุรกิจมี
ปัญหาจึงกระทบตอการด้ารงชีวิต ของครอบครัวละชุมชนอยางหลีกลีไยงเมเดຌ ละหมดก้าลัง฿จทีไจะพัฒนากลุม
฿หຌมีการติบตเป฿นทีไสุด 

สวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มຌจะมีองค์ความรูຌ งินทุน ตลอดจนประสบการณ์฿นการท้า
ธุรกิจทีไดีกวาวิสาหกิจฐานรากละวิสาหกิจรายยอย การเดຌรับการสงสริมสนับสนุนหรือชวยหลือพียงดຌาน฿ด
ดຌานหนึไงอาจจะพียงพอตอการยกระดับ฿หຌมีความขຌมขใง มีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงขึๅน ตวิสาหกิจ
หลานีๅกใเมสามารถขยายธุรกิจ฿หຌติบตขึๅนเดຌทาทีไควรดยฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดยอม  
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ละจากสถานการณ์ลาสุด จากการทีไเดຌมีรคอุบัติ฿หม COVID-แ้ พรระบาดละสงผลตอภาพรวม
ของศรษฐกิจเทยละทัไวลก ซึไงถือป็นสถานการณ์ทีไเมปกติละป็นสถานการณ์ทีไกอ฿หຌกิดความปลีไยนปลง
หลายอยาง฿นภาคธุรกิจ นืไองจากผูຌบริภคตຌองปรับปลีไยนพฤติกรรม฿หม ละนาจะกลายป็นพฤติกรรมทีไถาวร
฿นอนาคตหลังจบชวงวิกฤติ COVID-แ้ สงผล฿หຌวิสาหกิจจ้าป็นทีไจะตຌองศึกษาละรียนรูຌ พืไอตรียมพรຌอมรับ
ความปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน วิสาหกิจทีไมองหในอกาสทางธุรกิจ  ละมีนวคิดท้าผลิตภัณฑ์฿หม หรือตຌองการ
พัฒนาบรนด์฿หม หากตຌองการจะลงทุน฿นการจัดตัๅงรงงานผลิตขึๅน฿หม หรือพัฒนาปรับปรุงตอยอดปรับปรุง
รงงานดิมสูการผลิตรูปบบ฿หมถือป็นมูลคาการลงทุนทีไสูงมาก รวมทัๅงขบวนการ฿นการวิจัยละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตຌอง฿ชຌระยะวลานาน 

ดังนัๅน การชืไอมยงวิสาหกิจทีไมีนวคิด฿นการท้าผลิตภัณฑ์฿หมขຌากับวิสาหกิจทีไมีศักยภาพการผลิต฿น
รูปบบ OEM หรือมีศักยภาพดຌานการบริการ หรือศักยภาพดຌานการตลาด฿นรูปบบ Outsource ทีไมีนวัตกรรม 
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ละถูกตຌองตามกฎหมายอยูลຌว กใจะชวยสามารถตอยอดการกิดธุรกิจทีไขຌมขใงละ
ยัไงยืน ป็นการอืๅอประยชน์ทางธุรกิจ สามารถชวยลดตຌนทุนละลดความสีไยง฿นการด้ านินธุรกิจ฿หຌกับ
ผูຌประกอบการเดຌ 

฿นการนีๅ พืไอป็นการกຌเขปัญหา รวมถึงป็นการสงสริมสนับสนุน พรຌอมสรຌางกลเกละสภาพวดลຌอม
ทีไอืๅออ้านวยตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมถึงวิสาหกิจ 

ฐานราก ละวิสาหกิจรายยอยเป฿นคราวดียว ตามความตຌองการ ศักยภาพ ละสถานภาพ ส้านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หรือ สสว. จึงเดຌจัดท้าครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย฿หຌ
ประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ ซึไงประกอบดຌวยกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบดຌวย 

1. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ ป็นกิจกรรม
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ พืไอสงสริมสนับสนุนวิสาหกิจตามนยบายรัฐบาล฿นการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ ดยยกระดับวิสาหกิจรายยอย ละ / หรือ วิสาหกิจชุมชน ละ / หรือวิสาหกิจ
ขนาดยอมทีไป็นนิติบุคคล ละ / หรือบุคคลธรรมดาทีไจดทะบียนกับหนวยงานภาครัฐ ผานกระบวนการสรຌาง
รงจูง฿จละสริมองค์ความรูຌดຌานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พื ไอ฿หຌวิสาหกิจตระหนักถึงความส้าคัญของการมี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ละ / หรือตรียมความพรຌอมดຌานมาตรฐาน฿หຌกับวิสาหกิจหรือบุคลากร฿นธุ รกิจ ชน การ
อบรม฿หຌความรูຌชิงลึกดຌานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ละ / หรือการศึกษาดูงาน฿นธุรกิจตຌนบบ ป็นตຌน รวมเปถึง
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดยสนับสนุนการตรวจวิคราะห์สถานประกอบการ หรือตรวจวิคราะห์ / 
ทดสอบทางหຌองปฏิบัติการ หรือตรวจวิคราะห์สารอาหารพืไอประกอบการจัดท้าฉลากภชนาการ หรือการตรวจ
ประมินมาตรฐานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ชน อย. มผช. ฮาลาล ISO GMP GMP-codex HACCP ฉลากภชนาการ 
ฉลากประหยัดเฟบอร์ 5 มาตรฐานสิไงทอ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ พืไอป็นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละสรຌางความ
มัไน฿จ฿หຌกับผูຌบริภค อีกทัๅงยังสามารถพิไมอกาสซองทาง การตลาด ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
฿หຌกับวิสาหกิจเดຌ อันจะน้าเปสูการสรຌางรายเดຌละกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศ฿หຌมีความขใงกรงละ
ติบตเดຌภาย฿ตຌสภาวะความผันผวนของศรษฐกิจลก 

2. กิจกรรมปั้นดาว ป็นกิจกรรมทีไผลักดัน฿หຌสวนราชการละรัฐวิสาหกิจทีไกีไยวขຌองมาบูรณาการการ
ท้างานรวมกันตามบทบาทหนຌาทีไ หรือภาระกิจหรือครงการทีไตละหนวยงานมีอยู ฿นการทีไจะชวยกันพัฒนา
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สงสริมสนับสนุนวิสาหกิจกลุมปງาหมาย฿หຌครบหรือหลายดຌาน฿นคราวดียวกัน พืไอ฿หຌกิดรูปบบการสงสริม
พัฒนาละชวยหลือบบครบวงจร อันจะป็นตัวรง฿หຌ฿หຌวิสาหกิจหลานัๅนมีศักยภาพ มีขีดความสามารถ฿นการ
ขงขัน ละมีอกาส฿นการขยายตัวเดຌอยางรวดรใวจนถึงติบตบบกຌาวกระดด 

3. กิจกรรมพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) ป็นกิจกรรมทีไ
สนับสนุนคา฿หຌค้าปรึกษาการท้าธุรกิจบบครบวงจร ตลอดจนวางผนกลยุทธ์ส้าหรับบรนด์฿หຌกับวิสาหกิจทีไมี
นวคิด฿นการท้าผลิตภัณฑ์฿หมหรือตຌองการพัฒนาบรนด์฿หม ดยชืไอมยงกับวิสาหกิจทีไมีศักยภาพ฿นรูปบบ 
OEM หรือมีศักยภาพดຌานการบริการ หรือศักยภาพดຌานการตลาด ฿นรูปบบ Outsource พืไอสรຌางพันธมิตร฿น
การท้าธุรกิจ฿หຌกิดกลุมวิสาหกิจ฿หมทีไขຌมขใง พิไมความสามารถการขงขัน฿หຌกับวิสาหกิจเทย 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พัฒนากลเกความรวมมือระหวาง สสว. กับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs พืไอ฿หຌการ
สงสริมตรงกับความตຌองการของ SME อยางหมาะสมตรงกับสถานการณ ์ 

 2ี ป็นตຌนบบ฿นการปลดลใอคขຌอจ้ากัดของวิสาหกิจทุกสถานะละทุกระดับ  ฿นการยกระดับละ
พัฒนาตอยอดพืไอ฿หຌธุรกิจขยายตัว  

 3ี พืไอสงสริมละยกระดับผูຌประกอบการภาคการผลิต฿นกลุม Agriculture&Food / Health&Beauty 
/ Fashion & Life Style / Trade&Service  

 4ี พืไอผลักดันผูຌประกอบการทีไมีนวคิด฿นการทำผลิตภัณฑ์฿หม  หรือตຌองการพัฒนาบรนด์฿หม ละ
ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพดຌานการผลิต การบริการ หรือการตลาด ฿หຌกิดการชืไอมยงป็นพันธมิตรทีไขใงกรง
฿นการดำนินธุรกิจละกิดธุรกิจ  /  คูคຌารวมกัน  

 5ี พืไอ฿หຌ SME เทย ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 

 6ี พืไอยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SME เทย ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ  

กลุมป้าหมาย 

 1ี กิจกรรมปั้นดาว  

- ผูຌประกอบการทุกประภท ชน ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูຌประกอบการทัไวเป  

 2ี กิจกรรมพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน  ี Born Strong)  

โ. 1ี ผูຌประกอบการทีไมีนวคิด฿นการทำผลิตภัณฑ์฿หม หรือตຌองการพัฒนาบรนด์฿หม  
โ.2ี ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพดຌานผลิต฿นรูปบบ OEM หรือมีศักยภาพดຌานการบริการ หรือ

ศักยภาพดຌานการตลาด฿นรูปบบ Outsource  

 3ี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ  

- ผูຌประกอบการรายยอย ละ  / หรือวิสาหกิจชุมชน ละ / หรือผูຌประกอบการขนาดยอมทีไป็นนิติ
บุคคล ละ / หรือบุคคลธรรมดาทีไจดทะบียนกับหนวยงานภาครัฐ  

งบประมาณ 

55ุ็็ุ้้เเ  บาท 
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ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1) กิจกรรมปั้นดาว 
1.แี ผู ຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนที ไมีพื ๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ  หรือภูมิปัญญาทຌองถิ ไน หรือปัจจัย

สภาพวดลຌอมมา฿ชຌ เดຌรับความรูຌดຌานการน้านวคิดหรือขຌอมูลนวนຌมความตຌองการของตลาดมาปรับ฿ชຌ฿น
พัฒนาผลิตสินคຌา หรือบริการ หรือเดຌรับการผลิต฿หຌมีสินคຌาหรือบริการ฿หม ่เ ราย 

แ.2ี ผู ຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนที ไมีพื ๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ  หรือภูมิปัญญาทຌองถิ ไน หรือปัจจัย
สภาพวดลຌอมมา฿ชຌ เดຌรับการฝຄกทักษะพิไม มูลคาสินคຌา หรือบริการ หรือลดความสูญสีย หรือลดคา฿ชຌจาย 
ดຌวยการน้าการออกบบ หรือนวคิดสรຌางสรรค์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม หรือองค์
ความรูຌดຌาน วิชาการ มา฿ชຌ ๆเ ราย 

แ.3ี ผู ຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนที ไมีพื ๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ  หรือภูมิปัญญาทຌองถิ ไน หรือปัจจัย
สภาพวดลຌอมมา฿ชຌเดຌรับการยกระดับหรือพิไมประสิทธิภาพการผลิต หรือการบริหาร หรือการบริการ ดຌวยการ
฿ชຌครืไองจักร หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม หรืองานวิจัย งานวิทยาศาสตร์ หรือระบียบ หรือกณฑ์ พืไอพิไม
ศักยภาพ฿นการผลิต หรือการบริหาร หรือ฿หຌบริการ หรือดຌวยการเดຌรับมาตรฐาน พื ไอพิ ไมอกาสทางการ
ขงขัน ๆเ ราย 

แ.4ี ผูຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ  หรือภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือปัจจัยภาพ
วดลຌอมมา฿ชຌเดຌรับการสงสริมชองทางการคຌา หรือการขาย ๆเ ราย  

2) กิจกรรมพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน (Born Strong) 

โ.แี ผูຌประกอบการทีไสน฿จทำตราสินคຌาเดຌรับการวินิจฉัยธุรกิจละผลิตภัณฑ์ ใ5 ราย 

โ.โี กิดผลิตภัณฑ์฿หมทีไผูຌประกอบการชืไอมยงการผลิตหรือบริการ ใ5 ผลิตภัณฑ์ 
3) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ 

ใ.แี จำนวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับการสรຌางรงจูง฿จละสริมองค์ความรูຌดຌานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
พืไอ฿หຌผูຌประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ละ/หรือ ตรียมความพรຌอมดຌาน
มาตรฐาน฿หຌกับผูຌประกอบการหรือบุคลากร฿นธุรกิจ โ5เ ราย 

ใ.โี จำนวนผูຌประกอบการทีไเดຌขຌารวมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โ5เ กิจการ 
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 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 1) กิจกรรมปั้นดาว  

1.1) มีผลิตภัณฑ์ หรือบริการเดຌรับการพัฒนา หรือสรຌางผลิตภัณฑ์ หรือบริการ฿หม 80 รายการ 
1.2) มีผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือกระบวนการผลิต หรือการบริการ เดຌรับการพิไมมูลคา หรือลด

คา฿ชຌจาย หรือลดความสูญสีย 54 รายการ 
1.3) มีผูຌประกอบการสามารถนำครืไองจักร หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม หรือระบบการบริหาร

สมัย฿หม มา฿ชຌ฿นธุรกิจเดຌสำรใจ หรือธุรกิจเดຌรับมาตรฐาน 45 ราย 

1.4) ผูຌประกอบการมีรายเดຌจากการสงสริมชองทางการคຌาหรือการขาย 2 ลຌานบาท 

2) กิจกรรมพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน (Born Strong) 

2.1) กิดมูลคาทางศรษฐกิจ 20 ลຌานบาท 

3) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ 

3.1) ผูຌประกอบการเดຌรับ฿บรับรองผลการวิคราะห์ / ทดสอบ฿นหຌองปฏิบัติการจากหนวยทีไ฿หຌบริการ
รับรอง หรือเดຌรับ฿บรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานระบบบริหารจัดการตาง โ ชน อย. มผช. ฮาลาล 
ISO GMP GMP-codex HACCP ฉลากภชนาการ ฉลาดประหยัดเฟบอร์ 5 มาตรฐานสิไงทอ ป็นตຌน 250 ราย 

3.2) ผูຌประกอบการสามารถขายสินคຌา หรือพิไมอกาสชองทางการจำหนาย หรือขยายอกาสทาง
ธุรกิจเดຌ หรือลดตຌนทุน฿นการทำมาตรฐาน 200 ลຌานบาท 
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ผนการดำนินงาน 

 1ี กิจกรรมปั้นดาว  

(1) จัดทำหลักกณฑ์การคัดลือกกลุมปງาหมาย รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ รับสมัครละคัดลือก
ผูຌประกอบการผูຌขຌารวมครงการ  

(2) อบรมชิงลึก จุดประกายความคิด ละ Mentor พรຌอมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสรຌาง
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ฿หม จากการ น้าวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญาทຌองถิ ไน หรือปัจจัยสภาพวดลຌอมมา฿ชຌ 
ิปງาหมาย 80 ราย)  

(3) ถายทอดความรูຌกีไยวกับการน้าการออกบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมา฿ชຌ พืไอพิไม
มูลคาหรือลดความสูญสีย หรือลดคา฿ชຌจาย พรຌอมพัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag หรือสืไอ
การตลาด (ปງาหมาย 60 ราย)  

(4) ประมินละวิคราะห์ การน้าทคนลยี หรือครื ไองจักร หรือนวัตกรรม หรือมาตรฐานทีไ
หมาะสมมา฿ชຌ฿นธุรกิจ พืไอพิไมศักยภาพ฿นการผลิต หรือการบริหาร หรือ฿หຌบริการ หรือพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขัน ดຌวยการมีมาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐาน การบริหาร หรือมาตรฐานสินคຌา / บริการ ฯลฯ 

พรຌอม Coaching & Workshop ฿นการพัฒนาชองทางตลาดดຌาน Digital (ปງาหมาย 60 รายี 
(5) สงสริม นะน้า ฿นการสรຌางชองทางการคຌา หรือสรຌางอกาสทางการคຌา (ปງาหมาย 60 ราย) 

(6) จัดสัมมนาพืไอผยพรผลการดำนินครงการ สรุปปัญหาละอุปสรรค฿นการดำนินครงการ  
(7) ประสาน ประชุมความคืบหนຌา กำกับละติดตามการดำนินครงการ  

 2ี กิจกรรมพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน (Born Strong)  

(1) ดำนินการรับสมัครละคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวมครงการ  

(2) วินิจฉัยละวิคราะห์ภาพรวมธุรกิจของผูຌประกอบการบบครบวงจร พืไอ฿หຌทราบถึงศักยภาพ฿น
การสรຌางผลิตภัณฑ์฿หม พรຌอมรายงานผลวินิจฉัยละผนธุรกิจ฿นการสรຌางบรนด์ของผูຌประกอบการตละราย 

35 ราย  

(3) ผูຌประกอบการทีไตຌองการสรຌางบรนด์ละผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพ฿นการผลิต / บริการ สน฿จ
ชืไอมยงธุรกิจ พรຌอมออกผลิตภัณฑ์฿หม 35 ผลิตภัณฑ ์ 

(4) ดำนินการสรຌางบรนด์สินคຌาดยการถายทอดองค์ความรูຌชิงลึก฿หຌกผูຌขຌารวมครงการพืไอ
สามารถดำนินธุรกิจเดຌจริง 35 ราย  

(5) บริหารจัดการละกำกับติดตามการด้านินงานครงการ  
 3ี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ  

(1) จัดประชุมชีๅจงการดำนินครงการพืไอตรียมความพรຌอมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  กำหนด
กณฑ์การคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวมครงการ  ละคัดลือกผูຌประกอบการตามกลุมปງาหมายขຌารวม
ครงการดยการประมินศักยภาพธุรกิจ  

(2) กิจกรรมสรຌางรงจูง฿จละสริมองค์ความรูຌดຌานมาตรฐานผลิตภัณฑ์พื ไอ฿หຌผู ຌประกอบการ
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ละ / หรือตรียมความพรຌอมดຌานมาตรฐาน฿หຌกับ
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ผูຌประกอบการหรือบุคลากร฿นธุรกิจ ชน การอบรม฿หຌความรูຌพิไงลึกดຌานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ละ / หรือ
การศึกษาดูงาน฿นธุรกิจตຌนบบ ป็นตຌน  

(3) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดยสนับสนุนการตรวจวิคราะห์สถานประกอบการ หรือ 

ตรวจวิคราะห์ / ทดสอบทางหຌองปฏิบัติการ หรือตรวจวิคราะห์สารอาหารพืไอประกอบการจัดทำฉลาก
ภชนาการ หรือการตรวจประมินมาตรฐานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ชน อย. มผช. ฮาลาล SQ GMP GMP-codex 

HACCP ฉลากภชนาการ ฉลากประหยัดเฟบอร ์5 มาตรฐานสิไงทอ ป็นตຌน  

(4) ประสานละกำกับการด้านินงานครงการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันทางธุรกิจ  
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18. ครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการรายยอย 

หลักการละหตุผล 

ป โ5ๆใ รัฐบาลเดຌก้าหนด แโ นยบายรงดวน฿นการพัฒนาประทศ พืไอบรรทาปัญหาละลด
ผลกระทบกับประชาชนละระบบศรษฐกิจ โ นยบายรงดวนทีไกีไยวขຌองกับดຌานศรษฐกิจ คือ นยบายรงดวน
ดຌานมาตรการศรษฐกิจพืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ดยสงสริมการทองทีไยวภาย฿นประทศ ทัๅง
฿นสวนของมืองหลัก มืองรอง ละการทองทีไยวชุมชนพืไอกระจายรายเดຌ฿นรูปบบศรษฐกิจบงปัน พืไอสรຌาง
รายเดຌละกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศ฿นชวงทีไมีขຌอจ้ากัดดຌานการสงออก ละสงสริมผูຌประกอบการขนาด
กลางละขนาดยอม ละนยบายรงดวนดຌานการวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคต ดยการ
พัฒนาทักษะของผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม ละชุมชน ฿นการขຌาถึงตลาด฿นประทศ ละ
ตลาดลกผานพลตฟอร์มพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ การสรຌางผูຌประกอบการอัจฉริยะทัๅง฿นสวนผูຌประกอบการขนาด
กลางละ ขนาดยอม กษตรกร รวมถึงผูຌประกอบการยุค฿หม พรຌอมทัๅงสงสริมการ฿ชຌปัญญาประดิษฐ์พืไอป็น
ฐาน฿นการขับคลืไอนประทศดຌวยปัญญาประดิษฐ์฿นอนาคต 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงมีบทบาทหนຌาทีไ฿นการสง สริมละพัฒนา
ผูຌประกอบการ เดຌจัดท้าครงการพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการวิสาหกิจรายยอย ดย
มุงนຌนการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿น ใ ดຌาน คือ การพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital 

Marketing การพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) ละการสงสริมละพัฒนา 
SME ดຌวยระบบบัญชีดียว 

การพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing ป็นการสรຌางชองทางจ้าหนายสินคຌา
฿นตลาดอิลใกทรอนิกส์ ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบการ ดຌวยการน้าหลักการ Digital 

Marketing มาปรับ฿ชຌ฿หຌตรงกับศักยภาพของผูຌประกอบการ ละศักยภาพของสินคຌา ฿หຌความรูຌกีไยวกับ Digital 

Marketing ละการ฿หຌค้าปรึกษา฿นการลือก฿ชຌครืไองมือตาง โ ทีไหมาะสมกับสินคຌา รวมถึงการวางผนกลยุทธ์ 
ดຌวย Digital Marketing ฿หຌกับผูຌประกอบการ 

การพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) ป็นการพัฒนาทักษะความป็น
ผูຌประกอบการ฿หຌ สามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยี฿นการพิไมประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ 
สนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุน ละตลาด สนับสนุนการติบตของวิสาหกิจริไมตຌน ละการสงสริมการ
ทองทีไยวภาย฿นประทศ ทัๅง฿นสวนของมืองหลัก มืองรอง ละการทองทีไยวชุมชนพืไอกระจายรายเดຌ฿น
รูปบบศรษฐกิจบงปัน พืไอสรຌางรายเดຌละกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศ 

ละ฿หຌผูຌประกอบการกลุมปງาหมายทีไขຌารวมครงการ จะเดຌรับการพัฒนา฿หຌป็นผูຌประกอบการทีไป็น 

สุดยอดอสอใมอีจังหวัด ละจะป็นตຌนบบของผูຌประกอบการ SMEs ฿นจังหวัด ซึไงจะป็นผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ภาคการบริการ การทองทีไยว หรือภาคการผลิตทีไ฿ชຌวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไดຌวยการสริมนวัตกรรม การน้าอัตลักษณ์
ของชุมชนมาปรับ฿ชຌ ละความคิดชิงสรຌางสรรค์ พืไอ฿หຌ ผูຌประกอบการ SMEs มีความขຌมขใง ละป็นก้าลัง
ส้าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ 

การสงสริมละพัฒนา SME ดຌวยระบบบัญชีดียว ป็นการสรຌางองค์ความรูຌดຌานบัญชี฿หຌกับ MSME ทัๅง
ทีไป็นบุคคลธรรมดา ละทีไป็นนิติบุคลตยังเมมีความรูຌความขຌา฿น฿นรืไองบัญชี รวมถึงผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชี
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ละทีไปรึกษาภาษี ิService Provider) ทีไมีขนาดลใก ฿หຌปรับปรุงพัฒนาความรูຌดຌานบัญชีที ไทันสมัยทันตอ
หตุการณ์ สามารถป็นพีไลีๅยง฿หຌกับ MSME ตอเปเดຌ นอกจากนีๅ การทีไ MSME มีการท้าบัญชีทีไถูกตຌองป็นเป
ตามมาตรฐาน ท้า฿หຌกิจการเดຌรับความชืไอถือจากคูคຌา จຌาหนีๅ ละผูຌที ไกี ไยวขຌองตาง  โ ซึไงจะป็นผลดีกับ
ผูຌประกอบการอง฿นหลาย โ ดຌาน ชน มีอกาสเดຌรับสินชืไอมากขึๅน ตຌนทุนทางการงินตไำลง เมตຌองกังวล฿นรืไอง
การลงบัญชีทีไเมถูกตຌองท้า฿หຌถูกตรวจสอบจากภาครัฐ รวมถึงการเดຌรับสิทธิประยชน์ตาง โ จากภาครัฐ ซึไงสิไง
หลานีๅป็นการกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศพืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing  

1.1ี พืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการมีชองทางการตลาดออนเลน์พิไมมากขึๅน  

1.2ี พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันดຌานธุรกิจออนเลน์฿หຌกับผูຌประกอบการ  
1.3ี พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการพิไมมากขึๅน  

 2ี พืไอพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  

2.1ี พืไอสรຌางตຌนบบธุรกิจทีไมีศักยภาพ฿หຌป็นกลเกขับคลืไอนศรษฐกิจ฿นระดับจังหวัด  

2.2ี พืไอสนับสนุนธุรกิจตຌนบบ฿หຌสามารถถายทอดการจัดการองค์ความรูຌธุรกิจสู SMEs ฿นภูมิภาค  

 3ี พืไอสงสริมละพัฒนา SME ดຌวยระบบบัญชีดียว  

3.1ี พืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการ MSME หรือวิสาหกิจชุมชนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบบัญชีละ
ภาษีอากร ละหในความสำคัญของการ฿ชຌระบบบัญชีดียว  

3.2ี พืไอ฿หຌผู ຌประกอบการสามารถน้าทคนลยีมาปรับ฿ชຌ฿นการออกรายงานทางบัญชีทีไถูกตຌอง
ครบถຌวน หรือพืไอน้าขຌอมูลทีไเดຌจากทคนลยีดังกลาวมาวิคราะห์ละวางผนจัดการธุรกิจเดຌ  

3.3ี พืไอสริมสรຌางสมรรถนะของผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชีละทีไปรึกษาภาษี  (Service Provider) ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ฿นการบริการ ละมีความพรຌอม฿นการบริการกผูຌประกอบการมากขึๅน อันจะน้าเปสูความมัไน฿จ฿น
การทำบัญชีทีไถูกตຌอง  

3.4ี พืไอสรຌาง฿หຌกิดนักบัญชีชุมชน ละสามารถป็นผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชี฿หຌกวิสาหกิจชุมชนเดຌ฿น
อนาคต 

กลุมป้าหมาย 

 กิจกรรมพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing  

 1. วิสาหกิจรายยอย (Micro SME) วิสาหกิจขนาดยอม  

 2. บุคคลทัไวเป นิสิต นักศึกษาทีไสน฿จท้าธุรกิจออนเลน ์ 

 กิจกรรมพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  

 ผู ຌประกอบการ SMEs ฿นตละจังหวัดทั ไวประทศสู ส ุดยอดอสอใมอีจ ังหวัด  (SME Provincial 

Champions)  

 1. มีคุณสมบัติป็น SME หรือ Micro SME หรือวิสาหกิจชุมชน หรือทะบียนพาณิชย์ หรือบุคคล
ธรรมดา  
 2. ประกอบกิจการเมนຌอยกวา 1 ป มีสัญชาติเทย หรือมีผูຌถือหุຌนป็นสัญชาติเทยรຌอยละ 51 ขึๅนเป  
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 3. ป็นธุรกิจทีไอยู฿นภาคการบริการ การทองทีไยว หรือภาคการผลิตทีไ฿ชຌวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไ  
 กิจกรรมสงสริมละพัฒนา SME ดຌวยระบบบัญชีดียว  

 1. ผูຌประกอบการ MSME ทีไป็นนิติบุคคล นຌนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลธรรมดาทีไจดทะบียนกับ
หนวยงานภาครัฐ ทีไตຌองการเดຌรับความรูຌดຌานบัญชีละภาษีอากร  
 2. ผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชีละทีไปรึกษาภาษ ี(Service Provider)  

 3. นิสิตนักศึกษาสาขาบัญช ีซึไงก้าลังจะจบการศึกษาป็นบัณฑิต  

งบประมาณ 

แ็็ุใๆไุ่เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 กิจกรรมพิไมศักยภาพผุຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

 แี จำนวนผูຌประกอบการทีไมีชองทางการตลาดออนเลน์พิไมขึๅน  โุไ5เ ราย 

 โี จำนวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันดຌานการตลาดออนเลน์  ใุไเเ 
ราย 

 ใี จำนวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับการพิไมศักยภาพชิงลึก฿นการทำธุรกิจออนเลน์  โ5เ ราย 

 กิจกรรมพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Championsี 
 ไ ี ผูຌประกอบการ SME ขຌารับการอบรมการดำนินธุรกิจอยางป็นระบบ  ไๆโ ราย 

  5ี ผูຌประกอบการ SME เดຌรับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์หรือบริการ  ไๆโ ผลิตภัณฑ ์/ บริการ 
 ๆ ี สถานประกอบการเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีผลิตภาพสูงขึๅนหรือมีรายเดຌพิไมขึๅน  ไๆโ สถานประกอบการ 
  ็ี ผูຌประกอบการ SME เดຌรับการสงสริมการขาย หรือนะนำการขาย หรือทดสอบความตຌองการของ

ผูຌบริภค  แเเ ราย 

  ่ี ผูຌประกอบการ SME มีการจรจาธุรกิจ  แเเ ราย 

 กิจกรรมสงสริมละพัฒนา SME ดຌวยระบบบัญชีดียว 

 ้ ี ผูຌประกอบการ MSME กลุมปງาหมายขຌารวมกิจกรรมอบรมหลักสูตรชิงปฏิบัติการ ิWorkshopี 
ดຌานบัญชี  แุแเเ ราย 

 1เี ผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชีละทีไปรึกษาภาษี ิService Providerี เดຌรับการพัฒนาชิงลึกพืไอยกระดับ
ศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการ  โเเ กิจการ 

 แแี ศึกษาผนการพัฒนา /นวทางการพัฒนา นักบัญชีชุมชน ละหลักสูตรการอบรม พืไอพัฒนาป็น
นักบัญชีชุมชน  แ ผน 

 แโี อบรมชิงลึกพืไอสรຌางนักบัญชีชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษานวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
แเเ ราย 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
แ. สรຌางยอดขาย฿หຌกับผูຌประกอบการ ใ5เ ลຌานบาท 

โ. ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรับการพัฒนา มียอดขายพิไมขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 10 

ใ. ตຌนบบผูຌประกอบการ SME จังหวัด ็็ ราย 
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4. ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมกิจกรรมอบรมหลักสูตรชิงปฏิบัติการ ิWorkshop) สามารถน้า
ทคนลยีทีไกีไยวขຌอง ชน Software / Application ฿นการลงบัญชีอยางงาย ละน้าขຌอมูลทางบัญชีมาก้าหนด
ผน / นวทางการบริหารจัดการธุรกิจ การค้านวณภาษี ละลือก฿ชຌสิทธิประยชน์เดຌเมนຌอยกวารຌอยละ 80 

5. ผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชีละทีไปรึกษาภาษี (Service Provider) ขຌารวมกิจกรรมพัฒนาชิงลึก สามารถ
ยกระดับศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการเดຌสูงขึๅน เมนຌอยกวารຌอยละ 10 

6. สรຌาง฿หຌกิดนักบัญชีชุมชนทีไสามารถจัดท้าบัญชีทีไมีมาตรฐาน ละสามารถป็นผูຌ฿หຌบริการดຌานบัญชี
ส้าหรับวิสาหกิจชุมชน 20 ราย 

ผนการดำนินงาน 

 1ี กิจกรรมพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing  

1.1) จัดทำกณฑ์การคัดลือก ละผยพรรับสมัครผูຌประกอบการขຌารวมครงการ  
1.2) สงสริมการทำธุรกิจออนเลน์ อาทิ ฿หຌความรูຌกีไยวกับการทำธุรกิจออนเลน์ การปຂดรຌานคຌา

ออนเลน์ (Platform / ฟซบุຍก / Line@) Logistics Payment Methods ป็นตຌน  

1.3) พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นตลาดออนเลน์ อาทิ ฿หຌความรูຌกีไยวกับการทำ Digital 

Marketing, SEM, SEO, PPC, Seeding etc. การทำ Sale page การจัดกิจกรรมสงสริมการขายบบ O2O  

ป็นตຌน ละติดตามผลพรຌอม฿หຌคำปรึกษา  
1.4) พิ ไมศักยภาพชิงลึก฿นการทำธุรกิจออนเลน์  อาทิ Work shop การทำ Digital Marketing 

Plan / การตรียมความพรຌอมพืไอกຌาวสูตลาดสากล ป็นตຌน  

1.5) บริหาร กำกับ ละติดตามการด้านินงานครงการ  
 2ี กิจกรรมพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  

2.แ) ประชุมตรียมความพรຌอมระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอกำหนดผนการด้านินงาน  

2.2) กำหนดกณฑ์คุณสมบัติ ละกณฑ์การคัดลือกผูຌประกอบการ SME รับสมัครละคัดลือก
ผูຌประกอบการ SME ขຌารวมครงการ฿นตละจังหวัดตามกณฑ์คุณสมบัติทีไกำหนดเวຌ สนอผูຌประกอบการ SME 

ทีไมีศักยภาพละมีความสมัคร฿จทีไจะขຌาสูกระบวนการพัฒนาตามกณฑ์การคัดลือก฿น 18 กลุมจังหวัด  

2.3) จัด฿หຌมีการดำนินการอบรมละประมินตนอง (Self Assessment) พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหา 

อุปสรรค ทัๅงทางดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การขຌาถึงหลงงินทุน การ
บริหารการงิน ระบบบัญช ีการบริหารการตลาด พืไอกำหนดนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุงการด้านินงาน฿นทุก
มิต ิ฿หຌตรงกับความตຌองการตามผลการประมิน จำนวน 462 ราย  

2.4) ดำนินกิจกรรมการพัฒนาผูຌประกอบการ SME ดยมุงนຌนการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ พืไอกຌเข
ปัญหา฿หຌกับผูຌประกอบการตามทีไเดຌมีการประมินตนอง ตลอดจนพาผูຌประกอบการส้ารวจความตຌองการของ
ตลาด พืไอน้ามาปรับ฿ชຌ฿หຌมีความหมาะสมกับธุรกิจของตนอง  

(1) ถายทอดความรูຌละทคนิค฿นการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการกຌเขปัญหาพืไอ฿หຌตรงกับ
สถานการณ์฿นปัจจุบัน฿น รูปบบ coaching จากพี ไลี ๅยง (นักธุรกิจ) จังหวัดละ 6 ราย จำนวน 462 ราย 

ตลอดจนคัดลือกผูຌประกอบการ พืไอส้ารวจความตຌองการของตลาดละน้ามาปรับ฿ชຌ฿หຌมีความหมาะสมกับ
ธุรกิจของตนอง 
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(2) พัฒนาปรับปรุงการด้านินงานตามผลการประมินจังหวัดละ  6 ราย จำนวน 462 ราย 

พรຌอมจัดทำรายงานผลการด้านินงานการพัฒนาผูຌประกอบการ  
2.5) ดำนินการ฿หຌคำปรึกษาผลิตภัณฑ์ ละพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของผูຌประกอบการ฿หຌ

สามารถพิไมมูลคาหรือพิไมการรับรูຌ฿หຌตลาด จำนวน 462 ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ  
2.6) ดำนินกิจกรรมทดสอบความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงจะตຌองจัด฿หຌมีกิจกรรมสงสริมการขาย 

หรือ นะน้าการขายหรือทดสอบสอบความตຌองการของผู ຌบริ ภค ละกิจกรรมจับคู ธ ุรกิจ  ละสงตอ
ผูຌประกอบการเปยังครงการทีไกีไยวขຌองกับตลาดภาย฿ตຌการด้านินงานของ  สสว. ดยพิจารณาความพรຌอมของ
ผูຌประกอบการ฿นการปຂดตลาด กำหนดกลุมลูกคຌาปງาหมายทีไมีความตຌองการละมีความป็นเปเดຌทีไจะกิด
ธุรกรรมทางธุรกิจ  

  (1) จัดกิจกรรมสงสริมการขาย หรือนะน้าการขาย หรือทดสอบความตຌองการของผูຌบริภค 

ดยมีผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรม 100 ราย  

  (2) จัดกิจกรรมจรจาธุรกิจ ดยน้าผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรม 100 ราย 7 ประสาน กำกับ 

ติดตามการดำนินครงการ  
 3ี กิจกรรมสงสริมละพัฒนา SME ดຌวยระบบบัญชีดียว  

3.1) ประชุมตรียมความพรຌอมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌางความรวมมือ฿นการสงสริมละ
พัฒนาผูຌประกอบการ หรือประชุมพืไอรายงานความคืบหนຌา฿นการดำนินครงการ  

3.2) รับสมัครผู ຌประกอบการขຌารวมครงการ  ละ฿หຌความรู ຌกผู ຌประกอบการดยนຌนรื ไอง
ความสำคัญของบัญชีดียว กฎระบียบ ความรูຌดຌานภาษีอากร ละการ฿ชຌทคนลยีทางบัญชี ชน Software / 

Application พืไอลงบัญชีอยางงาย  

3.3) สริมสรຌางสมรรถนะ฿นดຌานบัญชีชิงลึก฿หຌกผูຌบริการดຌานบัญชี  (Service Provider) ดยจัด
ปรกรมสนับสนุนผูຌบริการดຌานบัญชีพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการกผูຌประกอบการ ชน  

  (1) จัด฿หຌผูຌบริการดຌานบัญช ี(Service Provider) ประมินศักยภาพตนอง (Self Assessment) 

พืไอน้าขຌอมูลทีไเดຌเปจ้านกกลุมผูຌบริการดຌานบัญชีละสามารถจัดปรกรมการพัฒนาทีไหมาะสม  

  (2) ฿หຌคำปรึกษาชิงลึกพืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการกผูຌประกอบการ  ชน ทบทวน
บัญชีชิงลึก การบริหารจัดการธุรกิจสำนักงาน ประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการ ฯลฯ พืไอ฿หຌสามารถยกระดับ
ศักยภาพ฿นการ฿หຌบริการเดຌสูงขึๅน  

3.4) ศึกษาขຌอมูล นวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน ละศึกษาละพัฒนาหลักสูตรพืไอพัฒนาการ
ป็นนักบัญช ี 

3.5) จัดปรกรมพืไอ฿หຌความรูຌกนิสิตนักศึกษาสาขาบัญชี ซึไงก้าลังจะจบการศึกษาป็นบัณฑิต฿น
หลักสูตร   

3.ๆ) ประสาน บริหาร ละกำกับการดำนินครงการ  
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19. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนวพระราชดำริ 
หลักการละหตุผล 

มูลนิธิพระดาบส ป็นองค์กรทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอสนองพระราชด้าริของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาล
ทีไ ้ มืไอป โ5แ่ ทีไ พระราชทานวา ขณะนีๅยังมีบุคคลอีกป็นจ้านวนมากทีไมีความตัๅง฿จจริง ละมีศรัทธา฿นการ
ขวนขวายหาความรูຌป็นวิชาชีพ฿สตน ตประสบปัญหาเมมีความรูຌพืๅนฐานละเม มีทุนทรัพย์พียงพอทีไจะขຌา
ศึกษาตอ฿นสถาบันการศึกษา หากมีชองทางชวยหลือบุคคลหลานีๅ฿หຌมีความรูຌ วิชาชีพทีไขาปรารถนายอมป็น
ประยชน์ตอสังคมประทศชาติ ดยเดຌพระราชทานนวทางการจัดการรียนการสอนดย฿ชຌการประสิทธิ่
ประสาทวิชาของครูบาอาจารย์ตามบราณกาล ดังชน พระดาบสมาป็นตຌนบบ จากนวพระราชด้าริขຌางตຌน จึง
เดຌมีการทดลองปຂด หลักสูตรชางเฟฟງาวิทยุขึๅน฿น ป พ.ศ.โ5แ้ ตอมามืไอวันทีไ แ มิถุนายน พ.ศ.โ5ใโ ทรงพระ
กรุณาปรดกลຌาฯ ฿หຌด้านินการจดทะบียนป็น รงรียนผูຌ฿หญพระดาบส สังกัดกรมการศึกษานอกรงรียน 
ตอมามืไอวันทีไ โเ กรกฎาคม พ.ศ. โ5ใใ ทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ฿หຌด้านินการจดทะบียนจัดตัๅงป็นมูลนิธิ
พระดาบสขึๅน ปัจจุบันการจัดการรียนการสอนของมูลนิธิพระดาบสมีหลักสูตรดังนีๅคือ หลักสูตรประจ้า แ ป ป็น
หลักสูตรหลักของรงรียนพระดาบส มืไอจบลຌวเดຌรับพระราชทานประกาศนียบัตรพระดาบส มีสิทธิ฿นการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือ รงงานขัๅนทีไ แ กรมพัฒนาฝมือรงงาน ละหลักสูตรวิชาชีพระยะสัๅน ซึไงป็นหลักสูตรทีไ
มุงนຌน฿หຌสามารถน้าเปประกอบอาชีพเดຌดยตรง ส้าหรับครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชด้าริ 
เดຌมีการฝຄกอบรม฿นหลักสูตรตาง โ อาทิ การปลูกผักเฮดรพอนิกส์ การปลูก กลຌวยเมຌ การลีๅยงปลา การพาะ
หใด การปรรูปอาหาร การปรรูปสมุนเพร การผลิตเบอดีซล ฯลฯ 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี รวมกับมูลนิธิพระดาบส เดຌลใงหใน
ความส้าคัญ฿นการสรຌางงาน สรຌางอาชีพ฿หຌกับคน฿นชุมชนทຌองถิไนละการสรຌางความขຌมขใงของชุมชนพืไอพัฒนา
ศรษฐกิจฐานราก฿หຌยัไงยืน ตามนยบายรัฐบาลเดຌตัๅงปງาหมายของการด้านินงานตามยุทธศาสตร์ ประทศเทย 
ไ.เ ดยนຌนการขับคลืไอน 5 กลุมทคนลยีละอุตสาหกรรมปງาหมาย฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ภาย฿นระยะวลา ใู5 
ปขຌางหนຌา ป็นการปลีไยน ปัญหาละความทຌาทาย ฿หຌป็น ศักยภาพละอกาส ฿นการสรຌางความมัไนคง มัไง
คัไง ละยัไงยืน฿หຌกับประทศอยางป็นรูปธรรม ดยทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจของประทศทีไกຌาวขຌาสูมดล 
ประทศเทย ไ.เ นีๅ ู มีนวคิดประการหนึไงทีไส้าคัญคือ การสรຌางความขຌมขใงจากภาย฿น ซึไงมีกลเกขับคลืไอน
หลัก ใ ประการ เดຌก การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคสวน฿นประทศ การสรຌางสังคมทีไมีจิตวิญาณของความ
ป็นผูຌประกอบการ ละการสรຌางความขຌมขใงของชุมชนละครือขาย ดังนัๅน สสว. ละมูลนิธิพระดาสจึงเดຌ
จัดท้า ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนวพระราชด้าริ ฿นป โ5ๆไ 
ขึๅน พืไอฝຄกอบรมวิชาชีพทัๅงภาคทฤษฎีละปฏิบัติ ละอบรมความรูຌ฿นการประกอบธุรกิจ ระบบบริหารจัดการ 
ละการขียนผนธุรกิจ฿หຌกับผูຌขาดอกาส ศิษย์พระดาบส ผูຌประกอบการ ละผูຌทีไสน฿จทัไวเป รวมทัๅงกลุมนักรียน 
นิสิต นักศึกษา ซึไงถือป็นทรัพยากรบุคคลรุน฿หม ทีไมีความรูຌความสามารถ ละป็นก้าลังส้าคัญ฿นการทีไจะพัฒนา
฿หຌมีศักยภาพ฿นการกຌาวเปสูการป็นผูຌประกอบการตามนยบาย ประทศเทย ไ.เ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละ
สอดคลຌองกับนยบายรงดวน แโ ขຌอ ของรัฐบาล มาตรการศรษฐกิจพืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก
ดຌานการสงสริมผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌสามารถประกอบอาชีพเดຌอยางยัไงยืนตามนว
พระราชด้าริ หากเดຌรับการสงสริมละสนับสนุนทีไสอดรับกับความสามารถฉพาะดຌานทีไตนองมีอยู รวมทัๅงการ
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ตอยอดองค์ความรูຌดຌานทคนลยี การบริหารจัดการ การผลิต ละการตลาด ซึไงน้าเปสูการสรຌางงานสรຌางอาชีพ
฿หຌกับชุมชนละทຌองถิไน ละป็นสวนส้าคัญตอการสรຌางความขຌมขใงของชุมชน ละการพัฒนาศรษฐกิจฐาน
รากเดຌอยางยัไงยืน อีกทัๅงมูลนิธิพระดาบสยังสามารถสนองพระราชด้าริของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ 
้ เดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดຌวย 

วัตถุประสงค์ 
 1ี พืไอสงสริมละสรຌางความป็นผูຌประกอบการ฿หຌกับกลุมปງาหมาย฿หຌเดຌรับความรูຌทางวิชาชีพละ
ความรูຌบืๅองตຌน฿นการประกอบธุรกิจ พืไอวางรากฐาน฿นการพัฒนา฿หຌป็นผูຌประกอบการ  
 2ี พื ไอพิ ไมทักษะวิชาชีพทั ๅงภาคทฤษฎีละปฏิบัติ฿หຌสามารถประกอบอาชีพเดຌอยางยั ไงยืนตามนว
พระราชด้าริ  
 3ี พืไอ฿หຌกิดการสรຌางงานสรຌางอาชีพ฿หຌกับชุมชนละทຌองถิไน  ละน้าเปสูการพัฒนาศรษกิจฐานราก
฿นระดับชุมชน฿หຌมีความขຌมขใง  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌขาดอกาส / ศิษย์พระดาบส / ผูຌประกอบการ / ผูຌทีไสน฿จทัไวเป มืไอน้าเปปฏิบัติจริงคาดวาจะ
สามารถยกระดับป็น Smart Farmer เดຌ ภาย฿น 3-5 ป  

งบประมาณ 

 ไุ้ๆ5ุไเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

ผูຌขຌารวมครงการเดຌรับการพัฒนาความรูຌความสามารถ฿นการป็นผูຌประกอบการ SMEs 230 ราย 

ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
ผูຌผานการอบรมสามารถนำความรูຌเปประกอบวิชาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการเมนຌอยกวา 8 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ประชุมหนวยงานพืไอกำหนดนวทางการดำนินครงการ  
 2ี ประชุมพืไอจัดทำกรอบหลักสูตรการฝຄกอบรม  

 3ี ฝຄกอบรมวิชาชีพภาคทฤษฎีละปฏิบัติ ละอบรม฿หຌความรูຌ฿นหัวขຌอทีไ กีไยวขຌองกับการประกอบ
ธุรกิจละการขียนผนธุรกิจ  

 4ี พัฒนาศักยภาพ฿หຌกับผูຌขຌารวมครงการดยการศึกษาดูงานพืไอรียนรูຌจาก ธุรกิจตຌนบบ  

 5ี ประสานละติดตามการดำนินครงการ   
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โ0. ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยคุ  ไ.เ  

หลักการละหตุผล 

ดຌวยนยบายของคณะรัฐมนตรีที ไถลงตอรัฐสภามืไอวันทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆโ ดยสวนหนึไงของ
นยบายหลัก฿นการบริหารราชการผนดิน ทีไมุงการสงสริม สนับสนุน ละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม คือ นยบายหลักดຌานทีไ 5. การพัฒนาศรษฐกิจละความสามารถ฿นการขงขันของเทย ละนยบาย
รงดวน฿นสวนทีไ฿หຌความส้าคัญกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ประกอบดຌวย ขຌอ ใ. มาตรการศรษฐกิจ
พืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ละ ขຌอ ๆ. การวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคต 

ปัจจุบันผูຌประกอบการทีไป็นธุรกิจฐานรากมีจ้านวนมาก ดังนัๅน หากกลุมธุรกิจฐานรากซึไงป็นกลุมก้าลัง
ซืๅอสวน฿หญของประทศมีชีวิตความป็นอยูทีไดี จะสงผลถึงการขยายตัวของศรษฐกิจ฿นภาพรวมของประทศ ถือ
เดຌวาป็นกลุมทีไมีความส้าคัญตอระบบศรษฐกิจหลักของประทศ ทัๅง฿นภาคการกษตรละนอกภาคการกษตร 
ตปรากฏวาที ไผ านมาผู ຌประกอบการที ไป็นธุรกิจฐานรากประสบปัญหาละอุปสรรคจากสถานการณ์ทีไ
ปลีไยนปลงอยางรวดรใว อันป็นผลมาจากการพัฒนาทคนลยีละการสืไอสารผานชองทางตาง  โ ทีไกิดขึๅน
อยางรวดรใว ท้า฿หຌผูຌประกอบการธุรกิจฐานรากกຌาวตามเมทันสถานการณ์ ละสงผลกระทบตอการด้านินธุรกิจ 

ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค ไ.เ มีปງาหมายพืไอการสงสริมละสนับสนุนธุรกิจฐานราก 
ดยฉพาะวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาคการกษตร ภาคการคຌา ภาคบริการ หรือกลุม OTOP ป็นตຌน รวมเปถึง 
ผูຌประกอบการธุรกิจกษตร ผูຌประกอบการรายยอย ิMicro SME) ผูຌประกอบการขนาดยอม ิSME) ซึไงป็น
องค์กรส้าคัญ฿นการรวมกลุมผูຌประกอบการฐานราก฿นตละพืๅนทีไ พืไอ฿หຌมีความขຌมขใงละสามารถขยาย
อกาสทางธุรกิจ฿หຌมากขึๅน ดยมุงสงสริมการน้าทคนลยีขຌาสนับสนุนการด้านินกิจการ การขยายชองทาง
การตลาด การ฿หຌความรูຌ การลกปลีไยนประสบกาณ์จากธุรกิจทีไประสบความส้ารใจ ละการสนับสนุนจาก
หนวยงาน Service Provider ตาง โ รวมถึงการสงผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานขຌาวินิจฉัยละ฿หຌค้าปรึกษาชิงลึก อัน
จะน้าเปสูการสงสริมละพัฒนาการด้านินธุรกิจ฿หຌบรรลุนยบายของรัฐบาลละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมทีไก้าหนดเวຌ 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอป็นการสรຌางการรับรูຌ฿นทิศทางละวิธีการดำนินธุรกิจทีไปลีไยนปลงตามทคนลยีกธุรกิจ  

ฐานราก  

 2ี พืไอป็นการพัฒนาธุรกิจฐานราก฿หຌมีความขຌมขใงละติบต  

 3ี พื ไอป็นการบูรณาการความร วมมือระหวางหนวยงานภาครัฐละอกชน฿นการสงสริม
ผูຌประกอบการอยางป็นระบบ  
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กลุมป้าหมาย 

 1ี กลุมปງาหมายทางตรง :วิสาหกิจฐานราก อาทิ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาคการกษตร ภาคการคຌา 
ภาคบริการ กลุมผลิตภัณฑ์อทอป  
 2ี กลุมปງาหมายทางอຌอม: ผูຌประกอบการธุรกิจกษตรละปรรูปสินคຌากษตร ผูຌประกอบการรายยอย 

(MSME) ผูຌประกอบการขนาดยอม (SME)  

งบประมาณ 

แใุเ็ุ่5เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ ทีไเดຌรับการพัฒนา แ5เ  หง 
 2ี พัฒนาผลิตภัณฑ ์/ บริการของวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ เมนຌอยกวา แ5เ  ผลิตภัณฑ ์/ บริการ 
 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ มีรายเดຌจากการขายสินคຌาละบริการ รวมถึงพิไมประสิทธิภาพ / ลดตຌนทุน 
เมนຌอยกวา 25 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี จัดประชุมตงตัๅงคณะทำงานรวมระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
 2ี กำหนดกณฑ์การคัดลือก รับสมัคร ละคัดลือกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ขຌารวมครงการ  
 3ี จัดกิจกรรมลงพืๅนทีไ฿หຌคำปรึกษานะน้า ประมินศักยภาพ (Self Assessment) ดำนินการวินิจฉัย
พรຌอมส้ารวจความตຌองการของวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ ละ฿หຌคำปรึกษานะน้าธุรกิจชิงลึก พืไอพัฒนาธุรกิจสู
ยุค 4.0 ดังนีๅ  

3.1ี จัดทำผนพัฒนาศักยภาพ฿นภาคการผลิต การบริการ การคຌา 150 ผน (1 ผน / รายี 
3.2ี จัดกิจกรรม฿หຌคำปรึกษานะน้าชิงลึกกวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ พืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ / 

บรรจุภัณฑ ์/ บริการ จำนวน 150 ผลิตภัณฑ ์/ บริการ  
3.3ี จัดกิจกรรม฿หຌคำปรึกษานะน้าชิงลึกดຌานทีไหมาะสมกับตละวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ ละ

พัฒนาทักษะบุคลากร พรຌอมทัๅงติดตามการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ จำนวน 150 หง  
 ไี จัดการอบรมชิงปฏิบัติการละกิจกรรมสริมสรຌางองค์ความรูຌกีไยวกับการดำนินธุรกิจยุค  4.0 ฿น
ภาคการผลิต การบริการ การคຌา จำนวน 4 ครัๅง  
 5ี จัดการศึกษาดูงาน ละ / หรือ บรรยาย / ลกปลีไยนรียนรูຌจากกิจการ฿นธุรกิจทีไกีไยวขຌองละป็น
ธุรกิจทีไประสบผลสำรใจ฿นการดำนินธุรกิจ ยุค 4.0 พืไอสริมสรຌางการพัฒนาครือขายการ฿หຌบริการสงสริม 
SME จำนวน 4 ครัๅง  
 6ี สรุปผลการดำนินการครงการ (กอน-หลังการพัฒนา) 150 วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ พืไอผยพร
การด้านินงานครงการ ละป็นตຌนบบกธุรกิจทีไกีไยวขຌองตอเป  

 7ี ประสาน บริหาร ละติดตามการดำนินครงการ  
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โ1. ครงการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์ SME 

หลักการละหตุผล 

การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี เดຌก้าหนดวิสัยทัศน์฿หຌ SME เทยติบต ขงขันเดຌ฿นระดับสากล พืไอป็นพลัง
ส้าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ จ้าป็นตຌองรงพัฒนายกระดับ SME เทยทุกระดับการติบต฿หຌมีศักยภาพ 
สรຌางความสามารถ฿นการท้าธุรกิจระดับสากลมากขึๅน ชวยสรຌางความกຌาวหนຌาทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศอยาง
ทຌจริง มุง฿หຌกิดการขยายสัดสวนมูลคาของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ตอผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ 
ประกอบกับ฿นป โ5ๆใ ทีไผานมาภาวะศรษฐกิจทัไวลกทรุดตัวลงอยางหนักจากสถานการณ์ การพรระบาดของ
รคติดชืๅอเวรัสครนา ิCOVID-แ้ี ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌลใงหใน
ความส้าคัญของการรวมกลุมของผูຌประกอบการ SME ตอการกระตุຌนละขับคลืไอนศรษฐกิจดยรวมของ
ประทศ จึงเดຌน้าอา นวคิด฿นการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์มาป็นครืไองมือ฿นการด้านินการสงสริมละ
พัฒนาผูຌประกอบการฉพาะกลุม ซึไงมีความตຌองการความชวยหลือทีไตกตางกัน จ้าป็นตຌองมีนวทางการ
สงสริมละพัฒนาฉพาะส้าหรับ SME ตละกลุม สรຌางกลุม หรือคลัสตอร์ท้า฿หຌกิดความขຌมขใงละอยูรอด
เดຌ พืไอปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน 

พื ไอ฿หຌการขับคลื ไอนนยบายสู ภาคปฏิบัติป็นเปอยางตอนื ไองละมีประสิทธิภาพ สสว. จึงเดຌ
ด้านินการสนับสนุนละพัฒนาคลัสตอร์มาอยางตอนืไอง นืไองจากหในถึงความส้าคัญของการสรຌางละการ
พัฒนาคลัสตอร์ของผูຌประกอบการ SME ทีไมีความส้าคัญตอศรษฐกิจละป็นทีไตຌองการของตลาด สรຌางความ
ชืไอมยงกันระหวางผูຌประกอบการ ตลอดจนกระบวนการตัๅงต ตຌนนๅำ กลางนๅำปลายนๅำ หรือตัๅงตริไมตຌนเป
จนถึงการปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ละสามารถจัดจ้าหนายเดຌทัๅง฿นละตางประทศ รวมถึงชืไอมยง฿หຌ SME ขຌาสู
หวงซอุปทานของธุรกิจขนาด฿หญ กระบวนการพัฒนาดังกลาวจะนຌนการน้าทคนลยีละนวัตกรรมมาป็น
นวทางหลัก สอดรับกับนยบายการวางรากฐานระบบศรษฐกิจสูอนาคต฿นการสรຌางผูຌประกอบการยุค฿หม ดย
ยกระดับพืๅนฐานผูຌประกอบการจากฐานรากเปสูผูຌประกอบการ SME ยุค฿หมตามนวทางกลุมปງาหมาย ละ
ทิศทางผนงาน฿หຌ สอดคลຌองกับผนการพัฒนาศักยภาพของผูຌประกอบการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงจะน้าเปสู
การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันอยางยัไงยืนของประทศตอเป 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสงสริมละผลักดัน฿หຌกิดความรวมมือละชืไอมยงกันระหวางผูຌประกอบการขนาดกลางละ
ขนาดยอม จากฐานรากถึง ระดับบน ฿นกลุมคลัสตอร์ปງาหมายทีไป็นทีไตຌองการของตลาด ทัๅงตຌนนๅำ กลางนๅำ 

ปลายนๅำ ฿หຌป็นคลัสตอร์ทีไขຌมขใงเดຌ  
 2ี พืไอพัฒนาผูຌประกอบการ MSME ฿นคลัสตอร์ปງาหมาย฿หຌป็นผูຌประกอบการยุค฿หมทีไมีศักยภาพ฿น
การขงขัน ดยการน้านวัตกรรมละทคนลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
ละระบบการบริหารจัดการ รวมเปถึงการออกบบผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌมีความสรຌางสรรค์  ซึไงจะป็นการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌมีมูลคามากขึๅน  

 3ี พืไอพัฒนาศักยภาพทางการขงขันดຌานการตลาด ดยสรຌางมูลคาพิไมทางการตลาด฿หຌกผลิตภัณฑ์
ของผูຌประกอบการ฿นคลัสตอร์ปງาหมาย ละดำนินกิจกรรมการตลาดทีไหมาะสมกับคลัสตอร์นัๅน  
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 4ี พืไอจัดทำผนพัฒนาคลัสตอร์ สำหรับ฿ชຌป็นนวทางการด้านินงานของคลัสตอร์฿นอนาคต 

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการ MSME ฿นคลัสตอร์ปງาหมาย ทีไสงผลกระทบตอมูลคาทางศรษฐกิจหรือทางสังคม 

ทัๅงตຌนนๅำ กลางนๅำ ละปลายนๅำ 
 2ี หนวยงานดำนินการพัฒนาละสงสริมคลัสตอร ์ 
 3ี หนวยงานทีไทำหนຌาทีไ฿นการสงสริมละสนับสนุน SMEs  

งบประมาณ 

5ุ่้ๆุ่ๆเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

  1ี ครือขาย SME เดຌรับการพัฒนาละชืไอมยง฿นรูปบบคลัสตอร ์ ใเ คลัสตอร ์
  2ี ผนพัฒนาคลัสตอร์ทัๅง฿นระยะสัๅน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ละระยะยาว (5 ป)  ใเ ผน 

 ใ ี ผูຌประกอบการ MSME เดຌรับการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการดำนินธุรกิจบบคลัสตอร์  ไุเเเ ราย 

  4ี ผูຌน้า ละผูຌประสานงานคลัสตอร ์(CDA) ่เ ราย 

  5ี ม ีนว ัตกรรม  ทคนลยี งานว ิจ ัย กลยุทธ์ หรือนวทางการด ้าน ินงานที ไ เด ຌร ับจากการ
พัฒนา ศักยภาพทางธุรกิจ  ใเ รายการ 
 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 ผูຌประกอบการ MSME ฿นคลัสตอร์ทีไขຌารวมครงการสามารถลดตຌนทุน฿นการดำนินธุรกิจ หรือมีการ
ขยายตัวทางศรษฐกิจ เมนຌอยกวา 180 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี จัดประชุมชีๅจงนวทางการด้านินงาน฿หຌกับผูຌประกอบการละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไทัๅง
ภาครัฐละอกชน พืไอกำหนดคลัสตอร์ปງาหมาย฿นการชืไอมยงความรวมมือระหวางตຌนนๅำ กลางนๅำ ปลายนๅำ 
฿หຌรวมกลุมป็นคลัสตอร์ทีไมีศักยภาพ  

 2ี อบรมชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการดำนินธุรกิจบบครือขาย  ละพัฒนาศักยภาพ฿น
การดำนินธุรกิจ฿นดຌานตาง โ ของผูຌประกอบการ฿นคลัสตอร์  
 3ี ประชุมคัดลือกผูຌน้า (CDA) ละจัดทำผนพัฒนาคลัสตอร์พื ไอป็นยุทธศาสตร์สำหรับ฿นการ
วางผนพัฒนาละสนับสนุนคลัสตอร์  
 4ี พัฒนาศักยภาพ Service Provider ผู ຌน้า ละผู ຌประสานงานครือขาย (CDA) ดยการ฿หຌขຌอมูล
ความรูຌที ไจะป็นประยชน์ตอความรวมมือละสงสริมนวคิด฿นการพัฒนาครือขายอยางตอนืไอง  รวมถึง
ชืไอมยงความรวมมือระหวางครือขายกับหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะป็นชองทางหนึไง฿นการสริมสรຌาง฿หຌ
กิดความขຌมขใงของคลัสตอร์เดຌ  
 5ี พัฒนาศักยภาพชิงลึก฿หຌกับผูຌประกอบการ฿น 30 คลัสตอร์ ดยการน้าทคนลยี นวัตกรรม ละ
งานวิจัยมาประยุกต์฿ชຌ พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌมีมูลคามากขึๅน ละสามารถขงขัน฿นตลาดเดຌ  
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 6ี สนับสนุนละสงสริมการตลาด฿นชิงรุกทัๅง฿นระดับประทศละระดับสากล฿หຌกับผูຌประกอบการ
฿นคลัสตอร์ รวมเปถึงการสรຌางนวัตกรรมทางการตลาด พื ไอพิ ไมชองทางการจ้าหนายทีไหลากหลายละ
หมาะสมกับสภาวการณ์  
 7ี จัดงานสัมมนาพื ไอผยพรผลการดำนินครงการ  สรุปปัญหาละอุปสรรค พรຌอมทั ๅงสวนา
ลกปลีไยนความคิดหในจากผูຌประสานงานคลัสตอร ์(CDA) หนวยงานพืๅนทีไ ละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง  
 8ี บริหารจัดการละกำกับติดตามการด้านินงานครงการ   
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22. ครงการประกวด SME National Awards 

หลักการละหตุผล 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ซึไงป็นหนวยงานหลักทีไมีบทบาทหนຌาทีไ 
ละภารกิจ฿นการ฿หຌการชวยหลือ สงสริม ละสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ของประทศ เดຌจัดกิจกรรมการ
ประกวดรางวัลพืไอผูຌประกอบการ SME ดย฿ชຌชืไอวา ฮรางวัลสุดยอด SME หงชาติ หรือ ฮSME National 

Awards  ขึๅน ดยเดຌด้านินการมาลຌว แโ ครัๅง ริไมครัๅงรก฿นป โ5ไ้ ดยเดຌรับความรวมมือจากสถาบันพิไม
ผลผลิตหงชาติ ดຌวยการน้านวทางของกณฑ์รางวัลคุณภาพหงชาติ ิThailand Quality Award - TQA) มา
ปรับ฿ชຌป็นกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจทีไขຌารวมประกวด พืไอมอบรางวัล฿หຌกับกลุมธุรกิจ SME ทีไมีประสิทธิภาพ
ละมีความสามารถ฿นการบริหารจัดการอยางมีมาตรฐาน ซึไงการจัดประกวดดังกลาวมีความคาดหวัง฿หຌป็นวที
กลาง฿นการคัดลือกผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจตาง โ ทีไมีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ขຌาสูการประกวด พืไอสงสริม฿หຌกิดการสรຌางมาตรฐานคุณภาพ กระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการ SME 

กิดรงจูง฿จ กิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ฿หຌมีมาตรฐานมากขึๅนสูระดับสากล ซึไงการจัดประกวดทีไผานมาประสบ
ความส้ารใจป็นอยางดี มี SME จ้านวนมาก฿หຌความสน฿จทีไจะขຌารวมกิจกรรม ดังนัๅน สสว. จึงเดຌจัด฿หຌมีการ
ประกวดรางว ัล SME National Award อยางต อน ื ไอง พื ไอสร ຌางมาตรฐานการบริหาร จ ัดการ฿ห ຌกับ
ผูຌประกอบการ SMEs ของเทย 

฿นป โ5ๆไ สสว. จึงเดຌจัดการประกวด ฮรางวัลสุดยอด SME หงชาติ ส้าหรับผูຌประกอบการ SME ทีไ
ด้านินธุรกิจ ตัๅงต ใ ปขึๅนเป ดยมีกลุมธุรกิจ SME ทีไป็นปງาหมาย฿น ไ ภาคอุตสาหกรรมหลัก โเ กลุมธุรกิจ
ยอย ส้าหรับกณฑ์การพิจารณาตัดสินนัๅนจะอຌางอิงนวทางศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรม ิมอก. ้้้้ี 
ละกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพหงชาติ ิThailand Quality Award-TQA) มาปรับ฿ชຌ พืไอ฿หຌการพิจารณา
ตาง โ มีความหมาะสมละตรงกับวัตถุประสงค์ของครงการ 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสรรหา SME ทีไมีความสามารถ฿นการดำนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทีไดี มี
ความปรง฿ส ละมีธรรมาภิบาล  

 2ี พืไอสรຌางตຌนบบ฿หຌป็นบบอยางสำหรับผูຌประกอบการ SME รายอืไน โ ฿หຌมีการปรับปรุงวิธีการ
ดำนินธุรกิจละการบริหารจัดการ พืไอพิไมประสิทธิภาพละคุณภาพของธุรกิจตนอง  
 3ี พืไอสรຌางรงบันดาล฿จ ละกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการ SME ตืไนตัวละตระหนักถึงความสำคัญ฿นการ
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ฿หຌมีความติบตละขຌมขใงสามารถขงขันเดຌทัๅงระดับประทศละระดับสากล  

กลุมป้าหมาย 

 SMEs ทัไวประทศ ทัๅงขนาดกลางละขนาดยอมทีไอยู฿นกลุม ภาคการผลิต การคຌา บริการ ละภาค
การกษตร อาท ิ 

 ภาคการผลิต  

 ิ1) ธุรกิจอาหาร ละครืไองดืไม  

 ิ2) ธุรกิจชิๅนสวนยานยนต์  

 ิ3) ธุรกิจเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์  
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 ิ4) ธุรกิจอุตสาหกรรม การพทย์ครบวงจร  
 ิ5) ธุรกิจสิไงทอละฟชัไน  

 ิ6) ธุรกิจฟอร์นิจอร์ละผลิตภัณฑ์จากเมຌ            
 ิ7) ธุรกิจอัญมณีละครืไองประดับ  

 ิ8) ธุรกจิครืไองจักรกลละอุปกรณ ์ 

 ิ9) ธุรกิจพลาสติกละยาง  
 ิ10) ธุรกิจสิไงพิมพ ์ 

 ิ11) ธุรกิจซรามิก ละผลิตภัณฑ์ทีไทำจากรอลหะ  

 ิ12) ธุรกิจครืไองส้าอาง ยาละสมุนเพร  
 ภาคการคຌา  
 ิ13) ธุรกิจคຌาปลีกคຌาสง  
 ิ14) ธุรกิจพืไอสังคม ละสิไงวดลຌอม  

 ภาคบริการ  
 ิ15) ธุรกิจรงรม ทองทีไยว ละภัตตาคาร  
 ิ16) ธุรกิจลจิสติกส ์ 

 ิ17) ธุรกิจพืไอสุขภาพ  

 ิ18) ธุรกิจงานสรຌางสรรค์ ละ ออกบบ  

 ิ19) ธุรกิจกอสรຌาง  
 ิ20) ธุรกิจซอมบ้ารุง  
 ภาคการกษตร  
 ิ21) ธุรกิจการกษตรละทคนลยีชีวภาพ  

งบประมาณ 

 ๆุ็็โุเเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี ผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจปງาหมายเดຌรับการตรวจสอบคุณสมบัติบืๅองตຌน  เมนຌอยกวา 
แุเเเ ราย 

 2ี ผูຌประกอบการทีไผานกณฑ์การพิจารณาคัดลือก SME National Awards เมนຌอยกวา  ใเ ราย  

 3ี ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนาละยกระดับสูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ เมนຌอยกวา  ใเเ   / 
้เเ กิจการ / ราย 

 4ี ผูຌประกอบการขຌายีไยมชมองค์กรทีไมีวิธีปฏิบัติทีไดี  พืไอ฿หຌหในตัวอยางจริงจากองค์กร รวมทัๅงการ
บริหารจัดการขຌอมูล การบริหาร กระบวนการตาง โ ดຌวยทคนลยีละนวัตกรรม ละเดຌลกปลี ไยน
ประสบการณ์กับองค์กรตัวอยาง แโเ ราย 

 5ี งานประกาศผลละมอบรางวัล SME National Awards แ งาน 
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 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 1) มีบบอยางทีไมีมาตรฐาน฿นการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับผูຌประกอบการ SME เมนຌอยกวา 20 ราย 

 2) สรຌางยอดขาย฿หຌกับผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนาละยกระดับสูมาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจ เมนຌอยกวา 18 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี  การร ับสม ัคร  SME National Awards ดำน ินการร ับสม ัคร  SME National Awards เปยั ง
กลุมปງาหมาย ตลอดชวงวลาการจัดกิจกรรม รับสมัคร ละดำนินการรับสมัครผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿น
กลุมธุรกิจปງาหมาย ขຌารวมการประกวด SMEs National  

 2ี การประกวด SME National Awards ดำน ินการตรวจสอบคุณสมบัต ิ บ ื ๅองต ຌน  สัมภาษณ์
ผู ຌประกอบการ ตรวจประมินสถานการประกอบการ  สรุปผล คะนนพื ไอตัดสินละมอบรางวัล  ดย
ผูຌประกอบการทีไผานการสัมภาษณ์จะเดຌรับ Feedback Report จากคณะกรรมการ พืไอน้ามาป็นนวทางการ
ปรับปรุงละพัฒนาธุรกิจ  

 3ี การพัฒนา ละสริมสรຌางพืไอยกระดับผูຌประกอบการสูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ  

3.1ี ดำนินการจัดอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ลกปลีไยน Good Practices กับบริษัท
ทีไเดຌรับรางวัลสุดยอด SME หงชาต ิละการประมินตนอง (Self Assessment) ฿หຌกับผูຌทนกิจการ  

3.2ี สริมสรຌางมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ดยผูຌประกอบการจัดทำผนการพัฒนาองค์กร
ตามมาตรฐาน การบริหารจัดการธุรกิจ ละลกปลีไยนนวทางการพัฒนาองค์กร รวมถึงการ฿หຌคำนะน้าพิไมติมจากทีไ
ปรึกษา  
 ไ ี การขຌายีไยมชมองค์กร พืไอ฿หຌหในตัวอยางจริง : ขຌายีไยมชมองค์กร พืไอ฿หຌหในตัวอยางจริงจาก
องค์กรทีไมีวิธีปฏิบัติทีไดี รวมทัๅงการบริหารจัดการขຌอมูล การบริหาร กระบวนการตาง โ ดຌวยทคนลยีละ
นวัตกรรม ละเดຌลกปลีไยนประสบการณ์กับองค์กรตัวอยาง พืไอป็นประยชน์฿นการตอยอดน้ามาปรับ฿ชຌกับ
องค์กร รวมทัๅงเดຌลกปลีไยนปัญหาอปุสรรคละนวทางกຌเข฿นการทำงาน  

 5ี งานประกาศผลละมอบรางวัล SME National Awards ดยการจัดงานพิธีประกาศผลละมอบ
รางวัลผูຌประกอบการ SME ทีไผานกณฑ์การพิจารณาตัดสินละเดຌรับรางวัล   

6ี ประสาน กำกับ บริหารจัดการ ละประมินผล  
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23. ครงการสงสริมละพฒันาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

หลักการละหตุผล 

จากการทีไ สสว. เดຌสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿นกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) ผานกลเกการ
พัฒนา฿นครงการตาง โ มาอยางตอนืไอง ดยฉพาะอยางยิไงครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต 
ิSME Regular Level) ซึไง สสว. เดຌด้านินการมาลຌวกวา 4 ป มีวัตถุประสงค์พืไอยกระดับ฿หຌผูຌประกอบการทีไ
ป็นกลุมทีไยังด้านินธุรกิจปกติ ละมีนวนຌม฿นการติบตพืไอ฿หຌยกระดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌ
สูงขึๅน ดยมุงนຌนการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ SMEs ฿นภาคผลิต การคຌา ละบริการ ฿หຌมีความรูຌ฿นการ
ด้านินธุรกิจผานการอบรมละ Workshop ชิงปฏิบัติการ฿หຌกผูຌประกอบการ ละ฿หຌค้าปรึกษานะน้าละ
พัฒนาชิงลึก฿นดຌานตาง โ พืไอลดตຌนทุนการด้านินธุรกิจ พืไอพิไมประสิทธิภาพการด้านินงาน ละพิไมมูลคา
฿หຌกับสินคຌาละบริการของผูຌประกอบการ รวมเปถึงยกระดับดຌานมาตรฐาน฿หຌเดຌรั บการยอมรับของสากล ซึไงทีไ
ผานมาเดຌ฿หຌความรูຌกผู ຌประกอบการเปลຌวกวา 50,000 ราย สริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการผาน฿หຌ
ค้าปรึกษาชิงลึกเปกวา 10,000 กิจการ ละตอยอดพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับมาตรฐานตาง โ ทีไป็นทีไยอมรับ
ของสากลกวา 650 กิจการ ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌจากการด้านินครงการทีไผานมาท้า฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅน 
สามารถพิไมมูลคาสินคຌาละ บริการ ละสามารถลดตຌนทุน฿นกระบวนการผลิตสินคຌาละบริการ รวมเปถึงสรຌาง
฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิตละบริการเดຌ เมตไำกวารຌอยละ 10 ตอป 

ดังนัๅน฿นป 2564 สสว. จึงจะมุงการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿นกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) 

อยางตอนืไอง ละพิไมการสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿นกลุมวิสาหกิจรายยอย ิMicro SME) พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการกลุมดังกลาวเดຌขຌาถึงการสงสริมละพัฒนามากขึๅน ดยนຌนกลุมอุตสาหกรรมหงอนาคต New 

S - Curve ละอุตสาหกรรมทีไมีความหลากหลายทางชีวภาพละหลากหลายทางวัฒนธรรม ดยตຌองมีกลเก฿น
การขับคลื ไอนดຌวยนวัตกรรม ทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ การสงสริมดຌานการตลาด การพัฒนาขีด
ความสามารถ฿หຌ Micro ละ SME มีมาตรฐานละมีความขຌมขใงสามารถขงขัน฿นระดับสากลเดຌ รวมถึงการ
พัฒนามดลธุรกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรมละการพิไมขีดความสามารถ฿หຌ SME ติบตเดຌตามวงจรธุรกิจ 
ิBusiness Life Cycle) ซึไงจะสามารถพัฒนา฿หຌผูຌประกอบการสามารถขงขันเดຌ฿นระดับสากลอีกดຌวย ดย สสว. 
คาดวาผลลัพธ์จากการด้านินครงการฯ นอกหนือจากการพิไมมูลคาสินคຌาละบริการ ลดตຌนทุน฿นกระบวนการ
ผลิตสินคຌาละบริการ ละการสรຌาง฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิตละบริการลຌว คาดวาจะสามารถ
พิไมยอดขายละสรຌางรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการเดຌเมตไำกวา 1,000 ลຌานบาท อีกดຌวย 

ทัๅงนีๅ การด้านินครงการฯ ดังกลาวจะสอดคลຌองกับนยบายรงดวนของรัฐบาลตามมาตรการศรษฐกิจ
พื ไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ฿นดຌานการสงสริมผู ຌประกอบการ SMEs ละมาตรการการ
วางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคต ฿นดຌานการพัฒนาทักษะของผูຌประกอบการ SMEs ฿นการขຌาสู
ตลาด฿นประทศละตลาดลก รวมทัๅงสอดคลຌองตามนยบายการขับคลืไอนศรษฐกิจ ยุค฿หมของรัฐบาล ฿นดຌาน
การรงรัดพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs ทัๅง฿นภาคการผลิตละบริการ฿หຌสามารถขงขันเดຌ ดยการ
พัฒนาทักษะความป็นผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยี฿นการพิไม
ประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการขงขันละขยายตลาดสูตางประทศ
เดຌ ละป็นรงขับคลืไอนทางศรษฐกิจ฿หมของประทศ เทย฿นระยะตอเป 
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วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอยกระดับ SMEs เทย ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน ละพืไอสรຌางอกาส฿นการขຌาถึงการ
ตอยอดมาตรฐานตาง โ ฿นอนาคต ซึไงจะป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผู ຌบริภค  ละป็นการสริมสรຌาง
สมรรถนะ SMEs ฿หຌยัไงยืน  

 2ี พืไอสรຌางครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานทัๅงภาครัฐ  ภาคอกชน ฿นการสงตอความรวมมือ
พืไอ฿หຌกิดความสำรใจ฿นการสงสริมละพัฒนา SMEs ฿นภาพรวมของประทศ  

กลุมป้าหมาย 

 1ี กลุมปງาหมายทางตรง: ผูຌประกอบการ SMEs ทีไป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีไจดทะบียนกับ
หนวยงานภาครัฐ ดยนຌนผูຌประกอบการรายยอย (Micro) ละผูຌประกอบการขนาดลใก (S) ฿นกลุมอุตสาหกรรม
อนาคต ละอุตสาหกรรมทีไมีความหลากหลายทางชีวภาพละหลากหลายทางวัฒนธรรม ชน อาหารละกษตร
ปรรูป สุขภาพละการพทย์ วัสดุละคมีชีวภาพ ละการทองทีไยวละศรษฐกิจสรຌางสรรค์ ป็นตຌน  

 2ี กลุมปງาหมายทางอຌอม: บุคลากร฿นธุรกิจ ดยนຌนธุรกิจขนาดลใก (S)  

งบประมาณ 

ๆ5ุไๆ็ุ5เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1ี ผูຌประกอบการ SMEs หรือบุคลากร฿นธุรกิจเดຌรับการยกระดับศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจ  ดยการ
อบรมชิงปฏิบัติการฉพาะดຌาน (Workshop) หรือศึกษาดูงานหนวยงานตຌนบบละวิคราะห์การน้านว
ทางการพัฒนาเปปรับ฿ชຌ฿นธุรกิจ ฯลฯ ป็นตຌน ใุเเเ ราย 

 2ี ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับการสริมสรຌางสมรรถนะชิงลึกจากผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน ฿นดຌานตาง โ 
แุเเเ กิจการ 

 3ี มีฐานขຌอมูลผูຌประกอบการทีไผานการพัฒนา ละมีกระบวนการสงตอผูຌประกอบการ฿หຌกหนวยงาน 

ตาง โ ฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมตอศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจ  แ ฐานขຌอมูล 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 แี ผูຌประกอบการ SMEs หรือบุคลากร฿นธุรกิจสามารถน้าความรูຌทีไเดຌรับจากการอบรมชิง ปฏิบัติการ
ฉพาะดຌาน ิWorkshop) หรือศึกษาดูงานหนวยงานตຌนบบละวิคราะห์การน้านวทางการพัฒนาเปปรับ฿ชຌ฿น
ธุรกิจ ฯลฯ ป็นตຌน เมตไำกวารຌอยละ 80 

โ) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไขຌารวมกิจกรรมสริมสรຌางสมรรถนะชิงลึก สามารถสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ
สินคຌาละบริการ หรือลดตຌนทุนการประกอบธุรกิจ หรือพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌาหรือบริการ หรือสรຌาง
อกาสทางการคຌาการลงทุน การตลาด หรือมีความพรຌอม฿นดຌานมาตรฐาน เมตไำกวารຌอยละ 10 

ใ) สรຌางรายเดຌ หรือพิไมยอดขาย หรือพิไมประสิทธิภาพ เมตไำกวา 1,000 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1) ประชุมตรียมความพรຌอม฿นการดำนินครงการ หรือ Focus Group กับอุตสาหกรรมปງาหมายพืไอ
หานวทางการพัฒนาทีไหมาะสม หรือประชุมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌางความรวมมือ฿นการสงสริมละ
สนับสนุน SMEs หรือประชุมพืไอรายงานความคืบหนຌา฿นการดำนินครงการ  
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 2) รับสมัครผูຌประกอบการ SMEs ละจัดกลุมผูຌประกอบการดังกลาวดยการประมินศักยภาพตนอง 

(Self Assessment) หรือวินิจฉัยบืๅองตຌนจากทีไปรึกษา ละน้าขຌอมูลทีไเดຌเปจ้านกกลุมผูຌประกอบการพืไอจัด
ปรกรมการ฿หຌความรูຌกผูຌประกอบการ บุคลากร฿นธุรกิจ (In-house) ฿นหัวขຌอทีไหมาะสมละป็นประยชน์
ตอการดำนินธุรกิจ หรือศึกษาดูงานหนวยงานตຌนบบละวิคราะห์การน้านวทางการพัฒนาเปปรับ฿ชຌ฿นธุรกิจ 

ฯลฯ ป็นตຌน  

 3) สริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการ SMEs ชิงลึก ฿นดຌานทีไมีประยชน์ตอการดำนินธุรกิจ ละ
มุงนຌนการพัฒนาทีไหมาะสมกับกลุมอุตสาหกรรม หรือความจ้าป็นรงดวน หรือความพรຌอมของผูຌประกอบการ
ป็นหลัก ชน  

3.1ี ฿หຌคำปรึกษาชิงลึกฉพาะดຌาน พืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาหรือบริการ หรือลดตຌนทุนการ
ประกอบธุรกิจ หรือพิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌาหรือบริการ หรือ  

3.2ี สรຌางอกาสทางการคຌาหรือการลงทุน ดยการชืไอมยงครือขายธุรกิจ หรือการตอยอดดຌาน
การตลาดชิงลึก หรือ  

3.3ี ฿หຌคำปรึกษาพืไอตรียมความพรຌอมดຌานมาตรฐาน ละประมินบืๅองตຌนพืไอตรวจสอบความ
พรຌอมของการพัฒนาระบบมาตรฐาน (Pre-Audit) ละสงตอผูຌประกอบการ฿หຌกหนวยงานรับรองมาตรฐาน 

ป็นตຌน  

3.4ี หรือกิจกรรมสริมสรຌางสมรรถนะชิงลึกดຌานอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอผูຌประกอบการ ซึไงจะชวย
สรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละบริการ หรือลดตຌนทุน หรือพิไมประสิทธิภาพธุรกิจเดຌ  
 4) จัดทำฐานขຌอมูลผูຌประกอบการทีไผานการพัฒนา รวมทัๅงจัดทำกระบวนการสงตอผูຌประกอบการ฿หຌก
หนวยงานตาง โ ฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมตอศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจ  

 5) บริหาร กำกับละติดตามการดำนินครงการ  
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โ4. ครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอขยายธุรกิจสูสากล ิSME SCALE UP) 

หลักการละหตุผล 

จากขຌอมูลจ้านวนผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หรือ SME ของเทย พบวา จ้านวน
ของ SME สูงถึงรຌอยละ 99 ของจ้านวนวิสาหกิจรวมทัๅงประทศ ละมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ิGDP) ของ SME มี
มูลคากวารຌอยละ 40 ของ GDP ประทศ ดังนัๅนจึงถือเดຌวา SME มีความส้าคัญป็นอยางมาก฿นการขับคลืไอน
ศรษฐกิจของชาติ ซึไงจากขຌอมูลดังกลาวส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี หนวยงาน
หลัก฿นการสงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการ SMEs จึงเดຌก้าหนดพันธกิจพืไอบูรณาการละผลักดันการ
สงสริม SME ของหนวยงานภาครัฐละอกชน พืไอ฿หຌ SME สามารถติบตละขงขันเดຌ฿นระดับสากล ละเดຌ
มุงนຌนการพัฒนาผูຌประกอบการดยฉพาะ฿นกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) ผานครงการตาง โ มาอยางตอนืไอง 
ชน ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) พืไอสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ 
SMEs ฿นภาคผลิต การคຌา ละบริการ ทัๅงการ฿หຌความรูຌ฿นการด้านินธุรกิจผานการอบรมละ Workshop ชิง
ปฏิบัติการ฿หຌกผูຌประกอบการเปลຌวกวา 40,000 ราย ละพัฒนาละสริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการผาน
฿หຌค้าปรึกษาชิงลึกเปกวา 9,000 กิจการ ละตอยอดพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับมาตรฐานตาง โ ทีไป็นทีไยอมรับ
ของสากลกวา 500 กิจการ ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌจากการด้านินครงการทีไผานมาท้า฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅน 
สามารถพิไมมูลคาสินคຌาละบริการ ละสามารถลดตຌนทุน฿นกระบวนการผลิตสินคຌาละบริการ รวมเปถึงสรຌาง
฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิตละบริการเดຌเมตไำกวารຌอยละ 20 ตอป 

ตจากการด้านินครงการทีไผานมายังพบวาปัญหาสวนหนึไงทีไส้าคัญของผูຌประกอบการ คือ เมสามารถ
ยกระดับธุรกิจของตน฿หຌติบตเดຌตใมศักยภาพ เมทราบละเมสามารถขຌาถึงการสงสริมละพัฒนา
ผูຌประกอบการ฿นดຌานตาง โ ทีไหนวยงานของรัฐ ดยฉพาะ฿นดຌานทคนลยีละนวัตกรรม ดังนัๅน ฿นปนีๅ สสว. 
จึงหในควรสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿นกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) ดยฉพาะกลุมทีไผานการพัฒนาจาก
ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) ของ สสว. ฿หຌสามารถยกระดับธุรกิจ฿หຌ
ติบตขึๅนเดຌจนสามารถขยายธุรกิจสูสากล ผานการด้านินครงการสงสริมละตอยอดการพัฒนาพืไอการขยาย
ธุรกิจสู สากล ิSME SCALE UP) ซึ ไง สสว. คาดวาผลลัพธ์จากการด้านินครงการฯ นอกหนือจากการทีไ
ผ ู ຌประกอบการจะเดຌร ับประยชน์ดยตรงจากการตอยอดการพัฒนาดยการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
ผูຌประกอบการน้าทคนลยี หรือนวัตกรรม หรืองานวิจัยตาง โ ของสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานของรัฐทีไ
เดຌรับการยอมรับ มาปรับ฿ชຌ฿นธุรกิจเดຌจริง หรือน้ามาปรับปลีไยนรูปบบธุรกิจ ิBusiness Transformation) 

ลຌว การด้านินครงการดังกลาวจะสรຌาง฿หຌกิดครือขายความรวมมือของหนวยงานตาง  โ รวมเปถึงการสรຌาง
ฐานขຌอมูลการสงตอผูຌประกอบการทีไตຌองการขຌาถึงการสงสริมละสนับสนุนของตละหนวยงานเดຌป็นอยางดี 
ทัๅงนีๅ การด้านินครงการฯ ดังกลาวป็นเปตามผนยุทธศาสตร์ สสว. ป 2560 - 2565 ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌาง
สังคมผูຌประกอบการ฿หຌติบตละกຌาวสูสากล ดยการสงสริมการ฿ชຌนวัตกรรม  / ทคนลยี ดิจิทัล / การ
ปรับปลีไยนรูปบบธุรกิจ ิBusiness Transformation) ละสอดคลຌองกับนยบายรงดวนของรัฐบาลตาม
มาตรการศรษฐกิจ พืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ฿นดຌานการสงสริมผูຌประกอบการ SMEs ละ
มาตรการการวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคต ฿นดຌานการพัฒนาทักษะของผูຌประกอบการ 
SMEs ฿นการขຌาสูตลาด฿นประทศละตลาดลก รวมทัๅงสอดคลຌองตามนยบายการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม
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ของรัฐบาล ฿นดຌานการรงรัดพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs ทัๅง฿นภาคการผลิตละบริการ฿หຌสามารถ
ขงขันเดຌ ดยการพัฒนาทักษะความป็นผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยี
฿นการพิไมประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการขงขันละขยายตลาดสู
ตางประทศเดຌ ละป็นรงขับคลืไอนทางศรษฐกิจ฿หมของประทศเทย฿นระยะตอเป 

วัตถุประสงค ์

 1) พืไอสงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการ SMEs เทย ฿หຌเดຌรับการตอยอดการพัฒนาดยการน้า
งานวิจัย หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม หรือนวทางการพัฒนาตาง โ ทีไเดຌรับการยอมรับ เป฿ชຌประยชน์฿นชิง
พาณิชย์ ซึไงจะสามารถพิไมขีดความสามารถทางธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการ  SMEs เทย ฿นการขงขัน฿นตลาด
สากล ละพืไอการขยายธุรกิจ฿นอนาคต  

 2) พื ไอสรຌางครือขายความรวมมือ (Collaboration Networking) ระหวางหนวยงานวิจัยภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา สถาบันฉพาะทาง ละภาคอกชน ฿นการพัฒนางานวิจัย ทคนลยี นวัตกรรม หรือนวทาง
การพัฒนาตาง โ พืไอน้าเปสูชิงพาณิชย ์

กลุมป้าหมาย 

 1) กลุมปງาหมายทางตรง: ผูຌประกอบการ SMEs ทีไตຌองการน้างานวิจัย ทคนลยี นวัตกรรม หรือ
นวทางการพัฒนาตาง โ เป฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์ พืไอพิไมขีดความสามารถทางธุรกิจ฿นการขงขัน฿น
ตลาดสากล ละพืไอการขยายธุรกิจ฿นอนาคต  

 2) กลุมปງาหมายทางอຌอม: หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานอกชน ทีไมีบทบาท฿นการทำงานวิจัย หรือ
คิดคຌนนวัตกรรมละทคนลยี หรือมีนวทาง฿นการพัฒนา฿นดຌานตาง โ  

งบประมาณ 

ุ้แๆ็ุๆเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1) กิดฐานขຌอมูลหนวยงานวิจัย หรือสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความ ชีไยวชาญตาง โ ฿นตละสาขา
การวิจัยรวมเปถึงฐานขຌอมูลภาคอกชน  แ ฐานขຌอมูล 

 2) กิดครือขายความรวมมือ฿นดຌานการพัฒนางานวิจัย หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม หรือนวทาง
การตอยอดการพัฒนาตาง โ พัฒนาตาง โ พืไอสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของ SMEs (Technology 

& Innovation Collaboration Network)  แ ครือขาย 

 3) ผูຌประกอบการ SMEs เดຌรับการตอยอดการพัฒนาดยการน้างานวิจัย หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม 

หรือนวทางการพัฒนาตาง โ เป฿ชຌ฿นธุรกิจ แเเ กิจการ 
 4) ผลการศึกษาการน้าทคนลยีเปปรับ฿ชຌละผลการศึกษาความป็นเดຌทางธุรกิจ  (Business 
Feasibility) แเเ ฉบับ 
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ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 แี ผูຌประกอบการ SMEs สามารถน้าผลการศึกษาการน้าทคนลยีเปปรับ฿ชຌ รวมทัๅงผลการศึกษาความ
ป็นเดຌทาง ธุรกิจ ิBusiness Feasibility) เปปรับ฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจจริง รຌอยละ 70 

โ) สามารถสรຌางรายเดຌ หรือลดตຌนทุน หรือพิไมประสิทธิภาพ หรือการลงทุน พิไมจากการน้าทคนลยี 
หรืองานวิจัย หรือนวัตกรรมตาง โ เป฿ชຌ฿นธุรกิจ เดຌเมนຌอยกวา 125 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1) ประชุมตรียมความพรຌอม฿นการดำนินครงการรวมกับหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง หรือประชุมพืไอ
รายงานความคืบหนຌา฿นการดำนินครงการ  
 2) ศึกษา รวมรวมขຌอมูลพืไอจัดทำฐานขຌอมูลหนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคอกชน หรือศูนย์
ความชีไยวชาญตาง โ ฿นตละสาขาการวิจัย พืไอประยชน์฿นการจัดทำระบบสงตอผูຌประกอบการทีไหมาะสม  

ใ ) จัดกิจกรรมสรຌางละสนับสนุนครือขายความรวมมือดຌานการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรมพืไอสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขันของ  SMEs (Technology & Innovation Collaboration Network) ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันฉพาะทางละภาคอกชน ฿นการพัฒนางานวิจัยละนวัตกรรมพืไอ
น้าเปสูชิงพาณิชย์ ดยจัดกิจกรรมสนับสนุน ชน การจัดทำขຌอมูลการผยพรครือขายความรวมมือเปสู
สาธารณะ ละกิจกรรมผยพรผลการด้าน ินงาน  รวมเปถึงจ ัดก ิจกรรมพื ไอหาคู ธ ุรก ิจ  ี Business 

Networking) หรือจับคูงานวิจัย หรือทคนลยีทีไหมาะสมกผูຌประกอบการตละราย  ทัๅง฿นประทศหรือ
ตางประทศ ฯลฯ ป็นตຌน  

 4) รับสมัครคัดลือก ละจัดกลุมผูຌประกอบการ ดยนຌนกลุมผูຌประกอบการทีไตຌองการน้างานวิจัย หรือ 

ทคนลยี นวัตกรรม หรือนวทางการตอยอดการพัฒนาตาง โ เป฿ชຌประยชน์฿นการพิไมความสามารถ฿นการ
ขงขันทางธุรกิจพืไอการขยายธุรกิจ฿นอนาคต  

 5) การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจดยการน้างานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือทคนลยี มาปรับปรุงรูปบบ
ธุรกิจ หรือกระบวนการธุรกิจ พื ไอน้าเป฿ชຌจริง฿นธุรกิจ ดยจับคู ผู ຌประกอบการกับหนวยงานวิจัย  หรือ
สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานอกชนทีไมีบทบาท฿นการทำงานวิจัย หรือคิดคຌนนวัตกรรมละทคนลยี หรือมี
นวทางการพัฒนา฿นดຌานตาง โ  
 6) พัฒนาครืไองมือ฿นการประมินความสามารถของผูຌประกอบการ  ประมินการน้านวัตกรรมละ
ทคนลยีเป฿ชຌ รวมทัๅงวิคราะห์ความป็นเปเดຌทางธุรกิจ พืไอป็นนวทางประกอบการตัดสิน฿จ฿นการลงทุน
สำหรับผูຌประกอบการทีไจะน้าทคนลยีหรือนวัตกรรมเป฿ชຌ฿นชิงพาณิชย์  
 ็ ี ประสาน บริหาร ละกำกับการดำนินครงการ  
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25. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชงิลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

หลักการละหตุผล 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ซึไงป็นหนวยงานหลัก฿นการพัฒนาสงสริม
ผูຌประกอบการ SME เดຌด้านินครงการพัฒนาชองทางการตลาดส้าหรับผูຌประกอบการ SME ตัๅงตป โ5ๆเ ดย
จัดกิจกรรมจรจาจับคู ทางการคຌา จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ขຌารวมงานสดงสินคຌ าทั ๅง฿นประทศละ
ตางประทศ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการด้านินการชวยหลือผูຌประกอบการ SME ทัๅง฿นดຌานการพัฒนา
ศักยภาพละการขยายฐานการคຌา ละสรຌางครือขาย฿นภาคธุรกิจ฿นตลาดตางประทศดย฿ชຌกลเกระบบการ
ชวยหลืองินอุดหนุนผูຌประกอบการ SME ซึไงป็นการด้านินงานผานหนวยรวมด้านินการ ซึไงมีความชีไยวชาญ
฿นสาขาอุตสาหกรรม ซึไงป็นสาขาอุตสาหกรรมปງาหมายป็นผูຌด้านินการน้าผูຌประกอบการ SME เปจรจาธุรกิจ
กับผูຌน้าขຌาหรือผูຌซืๅอ฿นตางประทศ ละจัดงานสดงสินคຌา฿นประทศทีไมีศักยภาพ ตรงกับความตຌองการของ
กลุม ผู ຌประกอบการ SME ละป็นการตอยอดการพัฒนาผูຌประกอบการทีไเดຌรับการสงสริมศักยภาพจาก
ครงการตาง โ ของ ส้านักงานฯ ละครงการจากหนวยงานอืไน โ ภาย฿ตຌผนบูรณาการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมฯ ทัๅงนีๅ ดຌวยการ ปลีไยนปลงของตลาดลกละพฤติกรรมของผูຌบริภค ท้า฿หຌผูຌผลิตสิ นคຌา
ละบริการ มีความจ้าป็นทีไตຌองปรับตัวพืไอ฿หຌทันกับการความตຌองการทางตลาดชนกัน ซึไงการขຌารวมกิจกรรม
จรจาธุรกิจ ทดสอบตลาดละขຌารวมงานสดงสินคຌา นอกจากผูຌประกอบการจะเดຌมีอกาสขยายชองทาง
การตลาดละสรຌางครือขายธุรกิจลຌว ยังเดຌรับประสบการณ์ นวคิดละความหในตอสินคຌาละบริการของ
ผูຌประกอบการดยตรงจากผูຌซื ๅอหรือคูจรจาธุรกิจ พืไอน้ามาปรับปรุงละพัฒนาธุรกิจของตนอง฿หຌสามารถ
ขงขัน฿นตลาดลก สามารถ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี฿นการพิไมประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการขงขันละขยายตลาดสูตางประทศเดຌ จึงจ้าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองเดຌรับการ
พัฒนาอยางตอนืไอง มีการพัฒนาชิงลึกพืไอ฿หຌสินคຌาละบริการมีความขຌมขใงละยัไงยืน ละป็นรงขับคลืไอน
ทางศรษฐกิจ฿หมของประทศเทยตอเป 

วัตถุประสงค ์

 1) พืไอสรຌางประสบการณ์ดຌานการตลาด฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs ละพืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถ
น้าเปปรับ฿ชຌพืไอยกระดับธุรกิจละขงขันเดຌ฿นระดับสากล  

 2) พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการ SMEs สรຌางครือขายทางธุรกิจ ละหาชองทางการตลาด
ทีไมีความหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจละสถานการณ์ปัจจุบัน  

 3) พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการ SMEs  

กลุมป้าหมาย 

 1) ผูຌประกอบการ SMEs ทีไป็นสมาชิก สสว . ละผานการขຌารวมครงการกับหนวยงานภาย฿ตຌผน 

บูรณาการ หรือครงการ อืไน โ ของ สสว.  
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งบประมาณ 

ไโุแไโุไเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 1) ผูຌประกอบการ SME เดຌรับการสนับสนุน฿หຌขຌารวมกิจกรรมดຌานการตลาดทัๅง฿นประทศ  กิจกรรม
ดຌานการตลาด ละตางประทศ ชน การทดสอบตลาด การคຌา การสรຌางครือขายทางธุรกิจ (Business 

Networking) แุๆเเ กิจการ 
 2) กิดการจรจาจับคูธุรกิจเมนຌอยกวา แุๆเเ คู 
 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 กิดมูลคาการซืๅอขายละ / หรือมูลคาการจรจาการคຌาทัๅง฿นละตางประทศ 1,200 ลຌานบาท 

ผนการดำนินงาน 

 1) กำหนดหลักกณฑ์การคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวมครงการ  รับสมัครผูຌประกอบการ ขຌารวม
ครงการ  
 2) จัดกิจกรรมขยายชองทางการตลาด หรือทดสอบตลาด หรือรวมงานสดงสินคຌา หรือจับคูจรจา
ธุรกิจ หรือการสรຌางครือขายทางธุรกิจ ทัๅง฿นประทศละตางประทศ฿หຌกผู ຌประกอบการ  ขยายชองทาง
การตลาด หรือทดสอบตลาด หรือรวมงานสดงสินคຌาทัๅง฿นละตางประทศ 1,600 กิจการ จับคูจรจาธุรกิจ฿น
ตางประทศ หรือการจับคูจรจาการคຌาธุรกิจ฿นประทศ ดยการชิญคณะผูຌซืๅอ หรือผูຌทนการคຌาทัๅง฿นละ
ตางประทศขຌารวมกิจกรรม 1,600 คู  
 3) ประสาน บริหาร ละกำกับติดตามการด้านินงานครงการ  
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26. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานตามภารกิจละนยบายของรัฐ 

หลักการละหตุผล 

จากการทีไรัฐบาลภาย฿ตຌการน้าของพลอกประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี เดຌ฿หຌความส้าคัญกับ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSME) ดยยกระดับ฿หຌป็นวาระหงชาติทีไทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองตຌองรวมกัน
สงสริม สนับสนุน ละ฿หຌความชวยหลือ SME ซึไงปัจจุบันมีจ้านวนประมาณ ใ ลຌานกิจการ ป็นรຌอยละ ้้.็ 
ของจ้านวนวิสาหกิจทัไวประทศ กอ฿หຌกิดการจຌางงานจ้านวน แแ.็ไ ลຌานคน คิดป็นรຌอยละ ่เ.ไ ของการจຌาง
งานรวมของประทศ สามารถสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจกวา 5.5ๆ ลຌานลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ ไแ.แ ของ 
GDP ประทศ ดย SME ป็นกลเกการชืไอมยงกิจกรรมทางศรษฐกิจทัๅง฿นทุกวงจรธุรกิจ ละป็นรากฐาน
ส้าคัญของระบบศรษฐกิจเทย นอกจากนีๅ ภาย฿ตຌนยบายรงดวนของรัฐบาล รืไองมาตรการศรษฐกิจพืไอรองรับ
ความผันผวนของศรษฐกิจลก ทีไมุงนຌนรืไองการสงสริมผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม พืไอ฿หຌมีมใด
งินขຌาสูระบบศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาระบบนิวศพืไอรองรับการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หมของประทศตอเป 

วัตถุประสงค ์

 1) พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการสงสริม SME ตามนยบายรัฐบาล ดยบูรณาการการทำงานรวมกับ
ภาครัฐละภาคอกชนทีไกีไยวขຌอง  
 2) พืไอสรຌางครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละภาคอกชนทีไมีบทบาท  ภารกิจ฿นการ
สงสริม SME  

 3) พื ไอผยพรนยบายรัฐบาล รวมทัๅงบทบาท ภารกิจ กิจกรรมละภาพลักษณ์ของ สสว .ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริม SME  

กลุมป้าหมาย 

 1) หนวยงานภาครัฐ ละภาคอกชนทีไมีบทบาท ภารกิจ฿นการสงสริม SME  

 2) ผูຌประกอบการ SME  

 3) ประชาชนทัไวเป 

งบประมาณ 

แไุใใโุแเเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

  1) กิจกรรมพืไอการสงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการ  แเ ครัๅง 
 โ ) สืไอ฿นการผยพรนยบายรัฐบาล รวมทัๅงบทบาท ภารกิจ กิจกรรม ละภาพลักษณ์ของ สสว .ละ
หนวยงานทีไ กีไยวขຌอง  แ5เ ครัๅง 
  ใ)  รายงานผลการด้านินงานประจำป (Annual Report)  แ รืไอง 
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ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 แี สามารถสรຌางครือขายรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ อกชน฿นการสงสริมผูຌประกอบการ SME 10 

หนวยงาน 

โี กลุมปງาหมายรับนยบายรัฐบาล รวมทัๅงบทบาทภารกิจ ของ สสว. ฿นการ ป็นหนวยงานสงสริม 
SME ของประทศ รຌอยละ 80 

ผนการดำนินงาน 

 1) จัดกิจกรรมพื ไอการสงสริมละสนับสนุนผู ຌประกอบการ SME ดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน ฿นการสงสริม สนับสนุนผูຌประกอบการ SME พืไอผยพรนยบายของรัฐบาล รวมทัๅงบทบาท 
ภารกิจ กิจกรรมตาง โ ของ สสว . ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการสงสริม SME ของประทศ ละขຌอมูลความรูຌ
ทีไป็นประยชน์  
 2) จัดทำละผยพรนยบายรัฐบาล รวมทัๅงผยพรบทบาท ภารกิจ กิจกรรมละภาพลักษณ์ของ 
สสว .ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองผานสืไอ ดยจัดทำป็นสืไอประชาสัมพันธ์ อาทิ ทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร สืไอ Online ละ Social Media ชน ฟซบุຍก หรือ SME CHANNEL ซึไงป็นสืไอกระสหลัก฿นปัจจุบัน 
พืไอผยพรบทบาทภารกิจ กิจกรรมตาง โ ของ สสว .ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ทีไจัดขึๅนทัๅง฿นละตางประทศ 
รวมทัๅงสรຌางสังคมอสอใมอีทีไมี สสว . ป็นศูนย์กลาง฿นการสงสริม สนับสนุนผูຌประกอบการ SME รวมถึงขຌอมูล
ความรูຌทีไป็นประยชน์ทีไจะน้าเปสูการพัฒนาศักยภาพ฿นการดำนินธุรกิจ  

2.1) ผยพรนยบายรัฐบาล รวมทัๅงผยพรบทบาท ภารกิจ กิจกรรมละภาพลักษณ์ของ สสว .ละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองผานสืไอ ดยจัดทำป็นสืไอประชาสัมพันธ์  

2.2) บริหารจัดการละประสานงาน  

 3) จัดทำรายงานผลการด้านินงานประจำป ิAnnual Reportี 
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27. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

หลักการละหตุผล 

ทรัพยากรมนุษย์ ถือป็นปัจจัยส้าคัญสูความส้ารใจของทุกองค์กร พราะป็นปัจจัยทีไมีความส้าคัญละมี
มูลคาทีไประมินคามิเดຌ ป็นทรัพยากรทีไสรຌางสรรค์คุณคา฿หຌกองค์กรสูงสุด ซึไงการพิไมพูนกระบวนการทาง
ความคิดละสริมสรຌางสมรรถนะองค์ความรูຌของบุคลากร฿นองค์กรจะป็นรากฐานส้าคัญ฿นการพัฒนาองค์กร฿หຌ
มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลบรรลุปງาหมาย การสงสริมการรียนรูຌละฝຄกฝนทักษะทีไจ้าป็น รวมถึงการ
พิไมพูนศักยภาพตามต้าหนงงาน฿นการพัฒนาศักยภาพของตละบุคคล พืไอสนับสนุน ละรองรับภารกิจตางโ 
ตามนยบายของรัฐบาล ดยน้าองค์ความรูຌทีไมีอยูมาผสมผสานพืไอตอยอดละพัฒนาพืไอรวมขับคลืไอน  ละ
น้าเปสูศรษฐกิจยุค฿หมอยางตอนืไอง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ฿นการสรຌางความสามารถ฿น
การขงขัน การพัฒนาศรษฐกิจบนพื ๅนฐานผู ຌประกอบการยุค฿หมมุ งนຌนการพัฒนาระยะยาวละผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขัน
เดຌอยางยัไงยืน ดยมีกรอบยุทธศาสตร์ผนการสงสริม SME ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 พัฒนากลเกพืไอขับคลืไอนการ
สงสริม SME อยางป็นระบบละผนยุทธศาสตร์ส้านักงานฯ ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมี
สมรรถนะสูง฿หຌความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอน้าเปปรับ฿ชຌ฿นกระบวนการ
ด้านินงานละบูรณาการความชื ไอมยง฿นทุกภาคสวนพืไอสนับสนุนละพัฒนาทักษะของผูຌประกอบการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางละขนาดยอม฿นการขຌาสูตลาดทัๅง฿นประทศละตลาดตางประทศ 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ป็นสวนหนึไง฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาย฿นองค์กร฿หຌมีศักยภาพ ละ
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงานดยน้าความรูຌความสามารถเป฿ชຌสนับสนุนสงสริม฿หຌผูຌประกอบการสามารถ
พัฒนานวัตกรรมสินคຌาละบริการทีไหลากหลาย กຌาวทันทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยางรวด รใว ละรองรับการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หมตามนยบายรัฐบาล รวมถึงภารกิจละบทบาทขององค์กร ดยส้านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ตระหนักถึงความส้าคัญ฿นการสงสริมพัฒนาบุคลากร฿หຌมีทักษะ 
ความรูຌ พืไอน้าเปสงสริมสนับสนุนละพัฒนา SME ตามนยบายรงดวนของรัฐบาลทีไมีมาตรการทางศรษกิจ
พืไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก การวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคตละการพัฒนา
ระบบการ฿หຌบริการดยยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง รวมถึงการสริมสรຌางวัฒนธรรมองค์กรพืไอ฿หຌมีทัศนคติทีไดี
ตอตนอง พืไอนรวมงาน ละองค์กร ซึไงจะสรຌาง฿หຌกิดความสมานฉันท์ ท้า฿หຌกิดการท้างานป็นทีมทีไขຌมขใง
พืไอรวมผลักดันละ วางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวม 

วัตถุประสงค ์

 1) พืไอทบทวนจัดทำผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿หຌ
สอดคลຌองกับผนองค์กร  
 2) พืไอพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพืไอขับคลืไอนภารกิจของ สสว. สูองค์กรสมรรถนะสูงสอดคลຌองกับ
พันธกิจละยุทธศาสตร ์ 
 3) พืไอยกระดับสมรรถนะดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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กลุมป้าหมาย 

 กลุมปງาหมายทางตรง : ผูຌบริหารละพนักงาน สสว. /กลุมปງาหมายทางอຌอม หนวยงานภายนอกละ
ผูຌประกอบการ  

งบประมาณ 

5ุแเุ่5เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

 แ ) ทบทวนผนยุทธศาสตร์ ป  โ5ๆไ ละ ผนปฏิบัติการดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำป  โ5ๆ5 แ ผน 

 โ ) การพิไมพูนศักยภาพตามตำหนงงานตละบุคคล ิHard skillsี สำหรับพนักงานละลูกคຌา  โเเ ราย 

 ใ ) การสริมสรຌางศักยภาพของพนักงาน ิSoft skillsี สำหรับพนักงานละลูกจຌาง  ใ็เ ราย 

 ไ ) การพัฒนากลเกการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล  5 งาน 

 5 ) สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาท / ทุนการฝຄกอบรม  ใ ทุน 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ 
 การดำนินงานตามผนพัฒนาบุคลากร รຌอยละ 80 

ผนการดำนินงาน 

 1) ทบทวนผนยุทธศาสตร์ ป 2564 ละผนปฏิบัติการดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 
2565  

- วิคราะห์ สรุป จัดทำผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ป 2564  

- ผยพรผนยุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการดຌานการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 2565  

 2) การพิไมพูนศักยภาพตามตำหนงงานตละบุคคล (Hard skills) ป็นการพิไมพูนองค์ความรูຌ฿นดຌานทีไ
กีไยวขຌองกับภารกิจความรับผิดชอบตามตำหนงงาน พืไอ฿หຌพนักงาน ละลูกจຌาง เดຌพัฒนาศักยภาพของตนอง
ตามความสามารถสูงสุด พืไอน้าความรูຌเปสงสริมพัฒนา SMEs ฿หຌติบตละยัไงยืน  

 3) การสริมสรຌางศักยภาพของพนักงาน (Soft skills) ป็นการพัฒนาพนักงาน฿หຌมีความรูຌ฿นดຌานสังคม 

ละการบริหาร ซึไงมีความจ้าป็นอยางยิไง พืไอ฿หຌมีทัศนคติทีไดีตอตนอง พืไอนรวมงาน ละองค์กร ซึไงจะ
กอ฿หຌกิดการรักองค์กร ความสมานฉันท ์ละสรຌางทีมงานทีไขຌมขใง พืไอพัฒนาองค์กรสูความป็นลิศ  

 4) การพัฒนากลเกการบริหารละพัฒนางานบุคคล ตามทีไสำนักงานฯ เดຌขຌาสูระบบประมินผลการ
ด้านินงานทุนหมุนวียนของกรมบัญชีกลาง ดย ฝทบ. ตຌองรายงาน TRIS ป็นประจำทุกป ตามตัวชีๅวัดการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนัๅนพืไอ฿หຌป็นเปตามกณฑ์การประมินผลจึงจำป็นตຌองดำนินการพัฒนากลเกการ
บริหารละพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ตามตัวชีๅวัดของ TRIS ชน  

- การจัดการอัตราก้าลัง (Workforce management)  

- การพัฒนาระบบการประมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตัวชีๅวัด (KPI)  

- การพัฒนาระบบสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ (Career Path)  

ู การประมินสมรรถนะตามหนຌาทีไ (Functional Competency)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

78 

- การประมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)  

 5) การพัฒนาพนักงาน฿หຌทุนการศึกษาระดับปริญญาท/ทุนฝຄกอบรม  

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา พืไอกำหนดหลักกณฑ์ ประภททุน ละอืไน โ ทีไ
กีไยวขຌอง  

- สนับสนุนทุนการศึกษา฿นระดับปริญญาทสถาบันการศึกษาของรัฐ รวมถึงทุนฝຄกอบรม  

 6) บริหารจัดการ  
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28. งานสนับสนนุละวางผนองค์กร 
หลักการละหตุผล 

ตามทีไส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌมีการจัดท้าผนยุทธศาสตร์ สสว. 
ป โ5ๆเ ู โ5ๆ5 พื ไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการบริหารจัดการองค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยมีการทบทวนผน
ยุทธศาสตร์องค์กรประจ้าทุก โ ป ปัจจุบันรัฐบาลมีนยบาย฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ป็นวาระหงชาติ จึงมีความจ้าป็นทีไจะตຌองทบทวนประดในตาง โ ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล กรอบผน
ยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี ผนการสงสริม 
SME ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ.โ5ๆเูโ5ๆไี ละมีการจัดท้างบประมาณตามผนงานบูรณาการพัฒนาผูຌประกอบการละ
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสูสากล ดังนัๅน สสว. จึงตຌองยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามนวทาง 
PMQA ไ.เ พืไอผลักดัน฿หຌการด้านินงานดังกลาวป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ การค้านึงถึงปัจจัยสีไยงทีไมี
ผลกระทบตอความส้ารใจขององค์กร ตลอดจนการติดตามรงรัดบิกจายงบประมาณ ซึไงป็นนวทาง฿นการ
บริหารจัดการองค์กรทีไดี ละป็นตัวชีๅวัดของกรมบัญชีกลางทีไมีการประมินกองทุนละงินทุนหมุนวียนป็น
ประจ้าทุกป นัๅน 

฿นการนีๅ พืไอ฿หຌการด้านินงานของส้านักงานสอดรับกับนวทางทีไเดຌรับจากนยบายรัฐบาล ทิศทางการ
พัฒนาประทศ ละคณะกรรมการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ส้านักงานจึงหในควรจัด฿หຌมีการ
ด้านินงานสนับสนุนละวางผนองค์กร พืไอ฿หຌการด้านินงาน฿นภาพรวมขององค์กรสามารถปฏิบัติงานตามทีไ
เดຌรับมอบหมายละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅนเป ฿นการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการละวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม฿นการประกอบธุรกิจอยางยัไงยืนตอเป 

วัตถุประสงค ์

  แ) พืไอทบทวนจัดทำผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสัๅน  / ระยะยาว฿หຌสอดคลຌองกับนยบายการบริหาร
ประทศ ละปัจจัยวดลຌอมทีไปลีไยนเปอันจะสงผล฿หຌการดำนินงานดຌานการบริหารสำนักงานป็นเปอยางมี
ทิศทาง 
 โ ) พืไอพัฒนาองค์กร฿หຌมีมาตรฐานตามนวทาง PMQA 4.0 

 ใ ) พืไอ฿หຌครงการทีไดำนินงานคำนึงถึงความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนละหานวทาง฿นการปງองกันพืไอ฿หຌ
ครงการดังกลาวมีประสิทธิภาพละบรรลุวัตถุประสงค ์

 ไ ) พื ไอติดตามรงตัดการ฿ชຌจายงบประมาณ฿หຌป็นเปตามผนการ฿ชຌจายงินละมาตรการพิไม
ประสิทธิภาพการ฿ชຌงบประมาณประจำป 

กลุมป้าหมาย 

 แ ) ผูຌบริหารละพนักงานมีความรูຌความขຌา฿จละมีสวนรวม฿นการวางผนองค์กร ละยึดถือป็น
นวทาง฿นการบริหารงานรวมกัน 

 โ)  ผูຌบริหารละพนักงาน สสว .มีความรูຌความขຌา฿จละมีการดำนินงาน฿หຌป็นเปตามมาตรฐาน 
PMQA 4.0 

 ใ)  ผูຌบริหารละพนักงาน สสว .มีความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองความสีไยงละควบคุมภาย฿นละนำมา฿ชຌ
฿นการดำนินครงการตาง โ 
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 ไ ) ผูຌบริหารละพนักงานทีไดูลรับผิดชอบงาน  / ครงการทีไเดຌรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำป มีการวางผนการ฿ชຌจายงบประมาณละผนการดำนินงานทีไสอดคลຌองกัน  ตามมาตรฐานพิไม
ประสิทธิภาพการ฿ชຌจายประจำปพิไมขึๅน 

งบประมาณ 

ใุ5็5ุ5เเ  บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แ ) ผนยุทธศาสตร์องค์กร ระยะ  5 ป ละทบทวนรายป  แ รืไอง 
โ ) ผนพัฒนาองค์กรตามนวทาง PMQA 4.0  แ รืไอง 
ใ ) ผนการบริหารความสีไยง  แ ผน 

ไ ) การจัดวางระบบพัฒนาบริหารจัดการองค์กร  แ รืไอง 
5 ) ระบบการจัดทำงบประมาณ  แ ระบบ 

ๆ ) ติดตามรงรดัการ฿ชຌจายงบประมาณ  ไ รายงาน 

ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

แี ผูຌบริหารน้าผนยุทธศาสตร์องค์กรเป฿ชຌป็นทิศทาง฿นการด้านินงานส้านักงาน รຌอยละ 95 

โ) สสว. ด้านินการตามผนพัฒนาองค์กร ิPMQA 4.0) รຌอยละ 75 

ใ) ผูຌบริหาร฿ชຌระบบพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ป็นนวทาง฿นการก้ากับดูลละบริหารจัดการองค์กร 
รຌอยละ 80 

ไ) ผูຌบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณป็นเปตามมาตรการของรัฐ รຌอยละ 80 

ผนการดำนินงาน 

 แ ) งานวางผนองค์กร 
แ.แี ศึกษาวิคราะห ์ทบทวนละปัจจัยทีไสงผลตอความสำรใจขององค์กร 
แ.โี ประชุมคณะกรรมการ  / ผูຌบริหาร ละจຌาหนຌาทีไ สสว .฿นการทบทวนผนยุทธศาสตร์องค์กร

ละผยพรผนฯ 

แ.ใี สำรวจการรับรูຌทิศทางผนยุทธศาสตร์องค์กร  / ฿หຌความรูຌกี ไยวกับผนยุทธศาสตร์พื ไอ฿ชຌ
ปรับปรุงผนฯ 

 โ ) งานพัฒนาองค์กรตามนวทาง PMQA 4.0 

โ.แี อบรม฿หຌความรูຌรืไอง   Modern Management Tools ทีไสอดคลຌองกับอกาส฿นการปรับปรุง
พืไอป็นนวทาง฿นการจัดทำผนพัฒนาองค์กรรายหมวด 

โ.โี จัดทำละปรับปรุงผนพัฒนาองค์กรตามนวทาง PMQA 4.0 ละผยพร 
 ใ ) งานวิคราะห ์จัดการละบริหารความสีไยง 

ใ.แี งานบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น 

 ไ ) งานจัดวางระบบพัฒนาบริหารจัดการองค์กร 
 5 ) พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ 

 ๆ ) ติดตามละประชุมรงรดัการ฿ชຌจายงบประมาณ 
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ๆ.แี ประชุมรงรัดการ฿ชຌจายงบประมาณ 

ๆ.โี จัดทำงบประมาณรายจายประจำป  โ5ๆไูโ5ๆ5 สนอคณะกรรมาธิการฯ ละนำสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร สสว .ละคณะกรรมการสงสริมฯ 

ๆ.ใี อบรม฿หຌความรูຌทีไกีไยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป  โ5ๆ5 ผูຌบริหาร ละ
จຌาหนຌาทีไ สสว. 

ๆ.ไี ติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณ 

็ ) บริหารจัดการละประสานงาน 
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29. ครงการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

หลักการละหตุผล 

คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ 1 กันยายน 2563 เดຌอนุมัติหลักการกีไยวกับพัสดุทีไรัฐตຌองการ
สงสริม หรือสนับสนุน ละเดຌออกป็นกฎกระทรวงก้าหนดพัสดุละวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไรัฐตຌองการ
สงสริมหรือสนับสนุน ิฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2563 (ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา มืไอวันทีไ 22 ธันวาคม 2563) ดย
กฎกระทรวงก้าหนด฿หຌหนวยงาน ของรัฐจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาหรือบริการจากผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ิSME) ทีไเดຌขึๅนบัญชีรายการ พัสดุละบัญชีรายชืไอเวຌกับ สสว. 

ดังนัๅน พืไอ฿หຌการขับคลืไอนมาตรการดังกลาวกิดผลอยางป็นรูปธรรม สสว. จึงเดຌจัดท้าระบบการขึๅน 
ทะบียน SME พืไอการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการพิจารณาจัดซืๅอจัด
จຌางจาก SME ตามขຌอก้าหนด฿นกฎกระทรวง รวมทัๅง สรຌางการรับรูຌ฿นวงกวຌางเปยัง SME ละหนวยงานภาครัฐ 
พืไอ฿หຌ SME มีอกาส฿นการขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐมากขึๅน ดยฉพาะ SME ฿นพืๅนทีไระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค ์

1. พืไอสรຌางอกาสทางการตลาดละพิไมขีดความสามารถการขงขัน฿หຌก SME ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

2. พืไอสรຌางกลเกขับคลืไอนมาตรการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐส้าหรับ SME ละหนวยจัดซืๅอ 

กลุมป้าหมาย 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

งบประมาณ 

30,000,000 บาท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1. ระบบทะบียนผูຌประกอบการ ละสินคຌาหรือบริการของผูຌประกอบการ SME 1 ระบบ 

ตัวชีๅวัดผลลพัธ ์

1. หนวยงานภาครัฐจัดซืๅอจัดจຌางจาก SME เมนຌอยกวา รຌอยละ 30 ิของวงงินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿น
หมวดสินคຌา/บริการทีไกำหนดี 

ผนการดำนินงาน 

1. พัฒนาระบบขຌอมูล SME จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

- การขึๅนทะบยีน SME  

- การจัดท้าขຌอมูลรายการสินคຌา ิProduct list)  

- การติดตามผลการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

2. การพิไมประสิทธิภาพ SME ฿หຌขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌาง 
- สรຌางการรับรูຌ฿หຌ SME ละหนวยจัดซืๅอ 

ู การประชาสัมพันธ ์

3. บริหารจัดการ 
- จัดจຌางพนักงานครงการ ิ10 คนี  
ู ประสาน บรหิารละติดตามการด้านินงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

83 

 
ภาคผนวก ข บบสอบถามกลาง ละบบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจ 
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สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีความประสงค์ดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ประจำป
งบประมาณ…. จึงขอความรวมมือจากทาน฿นการตอบบบสอบถาม พืไอนำผลการสำรวจทีไเดຌเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาการ
ดำนินงาน / การ฿หຌบริการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับความตຌองการมากยิไงขึๅน  
 
สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริการ 
คำชีๅจง  ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชอง  ละกรอกขຌอมูลลง฿นชองวางตามความป็นจริง 
1. กรุณาระบุกิจกรรมทีไทานเดຌขຌารวม / รับบริการ / ประสานงาน฿นครัๅงนีๅ ิตอบเดຌคำตอบดียวี 
 แี อบรม / สัมมนา / ขຌารวมพัฒนา / กจิกรรมสงสริมการตลาด ิออกบูธี / ขຌารับคำปรึกษา ภาย฿ตຌครงการ……..………...… 

 2ี ขຌารวมประชุมสดงความคิดหใน / รับฟังการผยพรผลการดำนินงาน กิจกรรม ครงการ............................................. 
 3ี ผูຌรับจຌาง / หนวยรวม ดำนินงาน ฿หຌกับ สสว. 
 4ี นำขຌอมูล รายงาน อกสาร ขຌอมูลขาวสารจาก สสว. เป฿ชຌประยชน์   

 5ี สสว. ประสานขอขຌอมูลจากหนวยงานเป฿ชຌประยชน์ 
 6ี อืไน โ ิปรดระบุี.................................................  

 

2. กรุณาระบุสถานะของทาน 

 1. ผูຌประกอบการ  2. หนวยงานพันธมิตร หนวยรวม / รับจຌาง  3. บุคคลทัไวเป  

ประภทธุรกิจ 

 1) ภาคการผลิต      
 2) ภาคการบริการ  
 3) ภาคการคຌา 
ปรดระบุประภทสินคຌา / 
บริการ......................................... 

 1) สวนราชการ / หนวยงานของรัฐ / รัฐวสิาหกจิ / 
องค์การอกชน 

 2) นิติบุคคล ิหจก. / บจก. / บมจ.ี 
 3) สถาบันการศึกษา 
 4) หนวยงานอกชน 

 5) บุคคลทัไวเป 

 6) อืไน โ ระบ.ุ........................................................... 

 แ) ขຌาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
/ พนักงานของรัฐ 

 โ) อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวจิัย 

 ใ) นักรียน / นักศึกษา 
 4) อืไน โ ระบ.ุ................ 

 

สวนทีไ โ ความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว.  
3. ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  หรือ เมพึงพอ฿จ  หรือ เมกีไยวขຌอง  ิกรณีทีไทานเมเดຌ
ขຌารวมี 

การขຌารวม / รับบริการ / ประสานงาน 

3.1 ระดบัความพึงพอ฿จ 3.2 สาหต ุ

ทีไเมพึงพอ฿จหรือ 

พึงพอ฿จนຌอย 

เม
กีไยวขຌอง มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมพึงพอ฿จ  

(0) 

1) กระบวนการสมัคร / ขຌารวมมีความชัดจน         

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการรวดรใว ป็นเปตามวลาทีไกำหนด         

3) รูปบบการจัดกิจกรรม         

4) การ฿หຌคำนะนำ ละตอบขຌอซกัถามครบถຌวน         

บบสอบถามกลาง (Single Form) การสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว . 
สำหรับผูຌประกอบการ MSME หนวยงานพันธมิตร หนวยรวม / รับจຌาง ละประชาชน ประจำปงบประมาณ...  

รหัสครงการ ........................ 
วันทีไสัมภาษณ์ .........../............/........... 
หมายลขบบสอบถาม ....................... 
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การขຌารวม / รับบริการ / ประสานงาน 

3.1 ระดบัความพึงพอ฿จ 3.2 สาหต ุ

ทีไเมพึงพอ฿จหรือ 

พึงพอ฿จนຌอย 

เม
กีไยวขຌอง มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมพึงพอ฿จ  

(0) 

5) ความสามารถ฿นการถายทอดความรูຌ การ฿หຌคำปรกึษา         

6) การประสานงานละอำนวยความสะดวก         

7) การ฿หຌบริการดຌวยความอา฿จ฿ส กระตือรือรຌน         

8) สถานทีไละสิไงอำนวยความสะดวก฿นการจัดกิจกรรม         

9) ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม         

10) มีชองทางการติดตอสืไอสารทีไหมาะสม         

11) มีชองทางรับฟังคำติชม / รຌองรียนปญัหา         

12) การประชาสัมพันธ์ละการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร         

13) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไเดຌรับเปประยกุต์฿ชຌประยชน์         

 

4. ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  ตอการดำนินงานภาพรวมของ สสว. 
 มากทีไสุด   มาก   ปานกลาง   นຌอย    นຌอยทีไสุด   เมพึงพอ฿จลย 

  

สวนทีไ 3 ความภักดีละผูกพันทีไมีตอบริการของ สสว. 
ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับระดับความคิดหในของทาน 

5. การกลับมา฿ชຌบริการ ละการนะนำบริการของ สสว. ดยทีไ 0 หมายถึง จะเมกลับมา฿ชຌบริการ หรือจะเมนะนำลย เป
จนถึง 10 หมายถึง จะกลับมา฿ชຌบริการ หรือจะนะนำอยางนนอน 

หัวขຌอ 
ระดับความคิดหใน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

แ. จะกลับมา฿ชຌบริการ / ฿หຌความรวมมือกับ สสว.            

2. จะนะนำกิจกรรม / ครงการของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ            

 

6. ทานหในดຌวยมากนຌอยพียง฿ดกับขຌอความดังตอเปนีๅ 

หัวขຌอ 

ระดับความคิดหใน 

มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
1. สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากบัทานเดຌ      

2. สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ      

3. สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ      

 

สวนทีไ 4  ความคิดหในละขຌอสนอนะ  
7. ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการติดตอประสานงาน / ขຌารวม / รับบริการ / การดำนินงานรวมกับ สสว. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
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8. ความคิดหในละขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการดຌานตาง โ ของ สสว. ิปรดรียงลำดับตามความสำคัญจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

9. ทานตຌองการรับบริการจาก สสว. พิไมติม฿นดຌาน฿ดบຌาง ิปรดรียงลำดับตามความตຌองการจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
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สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีความประสงค์ดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ 
สสว. ประจำปงบประมาณ…. จึงขอความรวมมอืจากทาน฿นการตอบบบสอบถาม พืไอนำผลการสำรวจทีไเดຌเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ปรับปรุงละพัฒนาการดำนินงาน/การ฿หຌบรกิาร฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับความตຌองการมากยิไงขึๅน 
สวนทีไ 1  ความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 
แ. ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  หรือ เมพึงพอ฿จ  หรือ เมกีไยวขຌอง  ิกรณีทีไทานเมเดຌ
รวมดำนินงาน / รับบริการี 

การดำนินงาน ละการ฿หຌบริการของ สสว. 

1.1 ระดบัความพึงพอ฿จ 1.2 สาหต ุ

ทีไเมพึงพอ฿จ  
(ระดับ 0-2 คะนน) 

เม
กีไยวขຌอง มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมพึงพอ฿จ  

(0) 

1) ขัๅนตอน / กระบวนการดำนินงาน         

2) อกสาร / ขຌอมลู / รายงานทีไนำสนอ         

3) การประสานงานละการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ         

4) การตอบสนองตอนยบายภาครัฐ         

5) การบริหารองคก์รทีไป็นมืออาชีพ         

6) ความปรง฿ส ดำนินงานถูกตຌองตามกฎระบียบ         

7) มีผลสัมฤทธิจ่ากการดำนินงานทีไครบถຌวน ชัดจน         
 

2. ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  ตอการดำนินงานภาพรวมของ สสว. 
 มากทีไสุด   มาก   ปานกลาง   นຌอย    นຌอยทีไสุด   เมพึงพอ฿จลย 
 

3. ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับระดับความคิดหในของทาน 

ทานหในดຌวยมากนຌอยพียง฿ดกับคำกลาวดังตอเปนีๅ 

หัวขຌอ 
ระดับความคิดหใน 

มากทีไสุด ิ5ี มาก ิไี ปานกลาง ิใี นຌอย ิโี นຌอยทีไสุด ิแี 
1. สสว. ป็นหนวยงานทีไปฏิบัติงานเดຌสอดคลຌองกบัพนัธกิจขององคก์ร      

2. สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ      

3. สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ      

สวนทีไ 2  ความคิดหในละขຌอสนอนะทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 
4. จากบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ทีไดำนินการ฿นปัจจุบัน มีรืไอง฿ดทีไอยาก฿หຌดำนินการพิไมติมอีกหรือเม อยางเร  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
5. ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการดำนินงาน ละการ฿หຌบริการของ สสว. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
6. ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการดำนินงาน ละการ฿หຌบริการของ สสว. ิปรดรียงลำดับตามความสำคัญจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 

บบสอบถามกลาง (Single Form) การสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว . 
สำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ละหนวยตรวจประมิน ประจำปงบประมาณ... 

วันทีไสัมภาษณ์ .........../............/........... 
หมายลขบบสอบถาม ....................... 
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สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีความประสงค์ดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ประจำป
งบประมาณ 2564 จึงขอความรวมมือจากทาน฿นการตอบบบสอบถาม พืไอนำผลการสำรวจทีไเดຌเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาการ
ดำนินงาน/การ฿หຌบริการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับความตຌองการมากยิไงขึๅน  
 

สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริการ 
คำชีๅจง  ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชอง  ละกรอกขຌอมูลลง฿นชองวางตามความป็นจริง 
1. กรุณาระบุกิจกรรมทีไทานเดຌขຌารวม / รับบริการ / ประสานงาน฿นครัๅงนีๅ ิตอบเดຌคำตอบดียวี 
 แี อบรม / สัมมนา / ขຌารวมพัฒนา / กจิกรรมสงสริมการตลาด ิออกบูธี / ขຌารับคำปรึกษา ภาย฿ตຌครงการ……..………...… 

 2ี ขຌารวมประชุมสดงความคิดหใน / รับฟังการผยพรผลการดำนินงาน กิจกรรม ครงการ............................................. 
 3ี ผูຌรับจຌาง / หนวยรวม ดำนินงาน ฿หຌกับ สสว. 
 4ี นำขຌอมูล รายงาน อกสาร ขຌอมูลขาวสารจาก สสว. เป฿ชຌประยชน์   

 5ี สสว. ประสานขอขຌอมูลจากหนวยงานเป฿ชຌประยชน์ 
 6ี อืไน โ ิปรดระบุี.................................................  
 

2. กรุณาระบุสถานะของทาน 

 1. ผูຌประกอบการ  2. หนวยงานพันธมิตร หนวยรวม / รับจຌาง  3. บุคคลทัไวเป  

ประภทธุรกิจ 

 1) ภาคการผลิต      
 2) ภาคการบริการ  
 3) ภาคการคຌา 
ปรดระบุประภทสินคຌา / 
บริการ......................................... 

 1) สวนราชการ / หนวยงานของรัฐ / รัฐวสิาหกจิ / 
องค์การอกชน 

 2) นิติบุคคล ิหจก. / บจก. / บมจ.ี 
 3) สถาบันการศึกษา 
 4) หนวยงานอกชน 

 5) บุคคลทัไวเป 

 6) อืไน โ ระบ.ุ........................................................... 

 แ) ขຌาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
/ พนักงานของรัฐ 

 โ) อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวจิัย 

 ใ) นักรียน / นักศึกษา 
 4) อืไน โ ระบ.ุ................ 

 

  

บบสอบถามการสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว . 
สำหรับผูຌประกอบการ MSME หนวยงานพันธมิตร หนวยรวม / รับจຌาง ละประชาชน ประจำปงบประมาณ  2564 

รหัสครงการ ........................ 
วันทีไสัมภาษณ์ .........../............/........... 
หมายลขบบสอบถาม ....................... 
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สวนทีไ โ  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังทีไมีตอการดำนินงานของ สสว.  
3. ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  ละ ระดับความคาดหวัง  หรือ เมพึงพอ฿จ  หรือ เม
กีไยวขຌอง ิกรณีทีไทานเมเดຌขຌารวมี  

การขຌารวม / รับบริการ / 
ประสานงาน 

3.1 ระดบัความพึงพอ฿จ 3.2 สาหต ุ

ทีไเมพึงพอ฿จ 
(ระดับ 0-2 

คะนน) 

3.3 ระดบัความคาดหวัง เม
กีไยว
ขຌอง 

มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมพึงพอ฿จ  

(0) 

มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมคาดหวัง 

(0) 

1) กระบวนการสมัคร/ ขຌา
รวมมีความชัดจน 

              

2) ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ
รวดรใว ป็นเปตามวลา
ทีไกำหนด 

              

3) รูปบบการจัดกิจกรรม               

4) การ฿หຌคำนะนำ ละ
ตอบขຌอซักถามครบถຌวน 

              

5) ความสามารถ฿นการ
ถายทอดความรูຌ การ฿หຌ
คำปรึกษา 

              

6) การประสานงานละ
อำนวยความสะดวก 

              

7) การ฿หຌบริการดຌวยความ
อา฿จ฿ส กระตือรอืรຌน 

              

8) สถานทีไละสิไงอำนวย
ความสะดวก฿นการจัด
กิจกรรม 

              

9) ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไ
฿ชຌ฿นการจัดกจิกรรม 

              

10) มีชองทางการ
ติดตอสืไอสารทีไ
หมาะสม 

              

11) มีชองทางรับฟังคำติชม 
/ รຌองรียนปัญหา 

              

12) การประชาสัมพันธ์ละ
การขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร 

              

13) การนำขຌอมูล ความรูຌทีไ
เดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ
ประยชน์ 
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4. ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  ละ ระดับความคาดหวัง  ตอการดำนินงานดยรวม
ของ สสว. 
4.1 ระดับความพึงพอ฿จดยรวมตอการดำนินงานของ สสว. 
 มากทีไสุด   มาก   ปานกลาง   นຌอย    นຌอยทีไสุด   เมพึงพอ฿จลย 
 

4.2 ระดับความคาดหวังดยรวมตอการดำนินงานของ สสว. 
 มากทีไสุด   มาก   ปานกลาง   นຌอย    นຌอยทีไสุด   เมคาดหวังลย 
  

สวนทีไ 3 ความภักดีละผูกพันทีไมีตอบริการของ สสว. 
ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับระดับความคิดหในของทาน 

5. การกลับมา฿ชຌบริการ ละการนะนำบริการของ สสว. ดยทีไ 0 หมายถึง จะเมกลับมา฿ชຌบริการ หรือจะเมนะนำลย เป
จนถึง 10 หมายถึง จะกลับมา฿ชຌบริการ หรือจะนะนำอยางนนอน 

หัวขຌอ 
ระดับความคิดหใน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

แ. จะกลับมา฿ชຌบริการ / ฿หຌความรวมมือกับ สสว.            

2. จะนะนำกิจกรรม / ครงการของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ            
 

6. ทานหในดຌวยมากนຌอยพียง฿ดกับขຌอความดังตอเปนีๅ 

หัวขຌอ 

ระดับความคิดหใน 

มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
1. สสว. ป็นหนวยงานทีไ฿หຌบริการพืไอกຌปัญหากบัทานเดຌ      

2. สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ      

3. สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ      

 

สวนทีไ 4  ความคิดหในละขຌอสนอนะ  
7. ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการติดตอประสานงาน / ขຌารวม / รับบริการ / การดำนินงานรวมกับ สสว. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

8. ความคิดหในละขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการดຌานตาง โ ของ สสว. ิปรดรียงลำดับตามความสำคัญจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

9. ทานตຌองการรับบริการจาก สสว. พิไมติม฿นดຌาน฿ดบຌาง ิปรดรียงลำดับตามความตຌองการจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
ชืไอูนามสกุล............................................................................................ บอร์ทรศัพท์.............................................................................. 
อีมล.....................................................................................หมายลขสมาชิก สสว..................................................................................... 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจำปงบประมาณ 2564 

91 

 

 
 

 

 

สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีความประสงค์ดำนินการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ 
สสว. ประจำปงบประมาณ…. จึงขอความรวมมือจากทาน฿นการตอบบบสอบถาม พืไอนำผลการสำรวจทีไเดຌเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ปรับปรุงละพฒันาการดำนินงาน/การ฿หຌบริการ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละสอดคลຌองกับความตຌองการมากยิไงขึๅน 
 

สวนทีไ 1  ความพึงพอ฿จละความคาดหวังทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 
แ. ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  ละ ระดับความคาดหวัง หรือ เมพึงพอ฿จ  หรือ เม
กีไยวขຌอง ิกรณีทีไทานเมเดຌรวมดำนินงาน / รับบริการี   

การดำนินงาน ละการ
฿หຌบริการของ สสว. 

1.1 ระดบัความพึงพอ฿จ 1.2 สาหต ุ

ทีไเมพึงพอ฿จ 
(ระดับ 0-2 

คะนน) 

1.3 ระดบัความคาดหวัง เม
กีไยวขຌอง มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมพึงพอ฿จ  

(0) 

มากทีไสุด 

ิ5ี 
มาก 

ิไี 
ปานกลาง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมคาดหวัง 

(0) 

1) ขัๅนตอน / กระบวนการ
ดำนินงาน 

              

2) อกสาร / ขຌอมลู / รายงาน
ทีไนำสนอ 

              

3) การประสานงานละการ
฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

              

4) การตอบสนองตอนยบาย
ภาครัฐ 

              

5) การบริหารองคก์รทีไป็นมือ
อาชีพ 

              

6) ความปรง฿ส ดำนินงาน
ถูกตຌองตามกฎระบียบ 

              

7) มีผลสัมฤทธิจ่ากการ
ดำนินงานทีไครบถຌวน 
ชัดจน 

              

 

  

บบสอบถามการสำรวจความพึงพอ฿จทีไมีตอการดำนินงานของ สสว . 
สำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ละหนวยตรวจประมิน ประจำปงบประมาณ... 

วันทีไสัมภาษณ์ ........./........... .........../...  

หมายลขบบสอบถาม ....................... 
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2. ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับ ระดับความพึงพอ฿จ  ละ ระดับความคาดหวัง  ตอการดำนินงานดยรวม
ของ สสว. 
2.1 ความพึงพอ฿จดยรวมทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 
 มากทีไสุด   มาก   ปานกลาง   นຌอย    นຌอยทีไสุด   เมพึงพอ฿จลย 

 

2.2 ความคาดหวังดยรวมทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 
 มากทีไสุด   มาก   ปานกลาง   นຌอย    นຌอยทีไสุด   เมคาดหวังลย 

 

3. ปรดทำครืไองหมาย ✓ ลง฿นชองวางทีไตรงกับระดับความคิดหในของทาน 

ทานหในดຌวยมากนຌอยพียง฿ดกับคำกลาวดังตอเปนีๅ 

หัวขຌอ 
ระดับความคิดหใน 

มากทีไสุด ิ5ี มาก ิไี ปานกลาง ิใี นຌอย ิโี นຌอยทีไสุด ิแี 
1. สสว. ป็นหนวยงานทีไปฏิบัติงานเดຌสอดคลຌองกบัพนัธกิจขององคก์ร      

2. สสว. ป็นหนวยงานทีไทานสามารถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ      

3. สสว. ป็นหนวยงานทีไหมาะสมทีไ฿หຌการสงสริมสนับสนุน SMEs ของประทศ      

 

สวนทีไ 2  ความคิดหในละขຌอสนอนะทีไมีตอการดำนินงานของ สสว. 
4. จากบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ทีไดำนินการ฿นปัจจุบัน มีรืไอง฿ดทีไอยาก฿หຌดำนินการพิไมติมอีกหรือเม อยางเร  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
5. ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการดำนินงาน ละการ฿หຌบริการของ สสว. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
6. ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการดำนินงาน ละการ฿หຌบรกิารของ สสว. ิปรดรียงลำดับตามความสำคัญจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

ชืไอูนามสกุล.......................................................................ตำหนง........................................................................................... 
บอร์ทรศัพท์.............................................................................อีมล์........................................................................................ 
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ภาคผนวก ค กิจกรรมการสัมภาษณ์ ละจัดประชุมกลุมยอยกับหนวยงานภาย฿นทีไกีไยวขຌอง 
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ตารางการนัดหมายสัมภาษณ์หนวยงาน฿น วันทีไ 2-4 ละ 8 มีนาคม 2564 

ลำดับ หนวยงาน 

2 มีนาคม 2564 ิหຌองประชุม 2302ี 3 มีนาคม 2564 ิหຌองประชุม 2301ี 
4 มีนาคม 2564 ิหຌองประชุม 

G102ี 
8 มีนาคม 2564 

วลา 09.30 -  

10.30 น. 
วลา 

13.30 -  

14.30 น. 

วลา 14.45 

-  

15.45 น. 

วลา 
09.30 -  

10.30 น. 

วลา 
10.45 -  

11.45 น. 

วลา 
13.30 -  

14.30 น. 

วลา 
14.45 -  

15.45 น. 

วลา 
09.30 -  

10.30 น. 

วลา 
10.45 -  

11.45 น. 

วลา 
13.30 -  

14.30 น. 

วลา 09.30 -  

10.30 น. 

1 
ฝຆายนยบายละผนสงสริม SMEs 

(ฝนผ.ี 
  ผช.อภิรด ี                 

 

2 
ฝຆายกลยุทธ์องค์กร (ฝกก.ี 

    
รอง ผอ.ฝกก.
คุณณฐวรรณ 

              
 

3 
ฝຆายความรวมมือระหวางประทศ 

(ฝรท.ี 
        5 ทาน           

 

4 

ฝຆายวิคราะห์สถานการณ์ละตือน
ภัยทางศรษฐกิจ ิฝวต.ี                   
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• การจกจงความถีไ ป็นการสดงคาความถีไของขຌอมูลทีไกใบมาเดຌ ดยสดงป็นจำนวนละรຌอยละ (%) 

• คารຌอยละ (Percentage) คือ การคำนวณหาสัดสวนของขຌอมูล฿นตละตัวทียบกับขຌอมูลรวมทัๅงหมด ดย
฿หຌขຌอมูลรวมทัๅงหมดมีคาป็นรຌอย 

• สัดสวนของผูຌทีไมีทัศนคติทางบวก หรือพึงพอ฿จมาก ิTop โ Box) ป็นการหารຌอยละทีไพิจารณาฉพาะผูຌทีไ
ตอบมากทีไสุดละมาก ิ฿หຌคะนน 5 ละ ไ ตามลำดับี 

• สัดสวนของผูຌทีไมีทัศนคติทางลบ หรือพึงพอ฿จนຌอย ิBottom โ Box) ป็นการหารຌอยละทีไพิจารณาฉพาะผูຌ
ทีไตอบนຌอยทีไสุด ละนຌอย ิ฿หຌคะนน แ ละ โ ตามลำดับี 

• คาฉลีไย (Mean) ป็นการหาคากลางของขຌอมูลพืไอ฿ชຌป็นตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด ดยหาคาจากนำคา
ผลรวมของขຌอมูลทัๅงหมดหารดຌวยจำนวนทัๅงหมด 

• สวนตางความพึงพอ฿จละความคาดหวัง ิGAP) ป็นการหาคาสวนตางระหวางดย฿ชຌคาฉลีไย (Mean) 

ความพึงพอ฿จ ละความคาดหวัง  
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สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ปຓนหนวยงานของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตาม
พระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ มีบทบาทละหนຌาทีไหลัก฿นการ฿หຌความ
ชวยหลือ สงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการ Micro ละ SME ิMSMEี รวมทัๅงสนอนะนยบายละ
ยุทธศาสตร์การสงสริม SME ของประทศ ดยปຓนหนวยงานกลาง฿นการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
อืไน โ พืไอผลักดันการสงสริม฿หຌกิดความตอนืไองละปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน 

พืไอ฿หຌกลเกการดำนินการสงสริมผูຌประกอบการ MSME สามารถทำงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพละเดຌ
สนองประยชน์ตอผูຌประกอบการ฿นการดำนินการของ สสว. รวมทัๅงพืไอ฿หຌทราบภาพรวม฿นการดำนินงาน
ครงการตาง โ สสว. จึงเดຌรวมกับบริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จำกัด ฿นการดำนินการสำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับ
บริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ปงบประมาณ โ5ๆ3 ลຌวธุรกจิดีขึๅน ครัๅงนีๅ 

ทัๅงนีๅ สสว. ขอขอบพระคุณทุกทานทีไกรุณาสละวลา฿นการ฿หຌขຌอมูล ความคิดหใน ละขຌอสนอนะทีไ
ปຓนประยชน์ตอการสำรวจ พืไอนำเป฿ชຌปຓนนวทาง฿นการปรับปรุงละพัฒนาการดำนินงานละการ฿หຌบริการ
ของ สสว. ตอเป 
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การสำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน มีวัตถุประสงค์พืไอ
สำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. จากครงการตางโ ฿นปงบประมาณ 
2563 ลຌวธุรกิจดีขึๅน พืไอสนอนะนวทาง฿นการปรับปรุง พัฒนาการด้านินงาน ละ฿หຌบริการของ สสว. ละ
พืไอตอบสนองตัวชีๅวัดดຌานการสนองประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การประมินผลการดำนินงานทุนหมุนวียน 
ประจำปบัญชี 2564 ของกรมบัญชีกลาง ผลการสำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก 
สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน ดังนีๅ 

 

1. ดำนินงานภาย฿ตຌขຌอตกลงการประมินผลทุนหมุนวียนกับกรมบัญชีกลาง กใบขຌอมูลจาก
ผูຌประกอบการ MSME จำนวนตัวอยาง 391 ราย ซึไงผานกระบวนการ฿นกิจกรรมสุดทຌายจาก 7 ครงการ เดຌก 
1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly-Stage) 2) ครงการประกวด SME National Awards 3) ครงการ
ยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 5) 

ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 6) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาด 

ชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 7) ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing ดย
สรุปผลการสำรวจเดຌดังนีๅ 

1.1 รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ภายหลังจากทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการลຌว 
พบวา ธุรกิจมีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน รຌอยละ 92.33 ดยมีผูຌประกอบการบางสวนหรือคิดปຓนรຌอยละ 
็.ๆ็ ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นกิจการ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมา
ประยุกต์฿ชຌกับกิจการ ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับกิจการเดຌ 

1.2 การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน สวน฿หญมีการปลีไยนปลงอยู฿นระดับมาก ิคาฉลีไย ใ.ไแู
ไ.โเี ดยผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามมีการปลีไยนปลง 5 ลำดับรก เดຌก จำนวนลูกคຌา
พิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ คิดปຓนรຌอยละ 55.็5 บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.ไ่ มี
ชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.็แ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌ
หมาะสมกับกลุมลูกคຌา คิดปຓนรຌอยละ ใเ.ๆ้ ละสามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์
ปัจจุบันทีไกิดขึๅน คิดปຓนรຌอยละ แ้.ไไ 

1.3 การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จาก
การขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของกิจการพิไมขึๅน คิดปຓนรຌอยละ ๆ5.โโ ของจำนวนผูຌตอบบบสอบถาม
ทัๅงหมด ดยยอดขายทีไพิ ไมขึ ๅนมีคาฉลี ไย 21.10% กำเรพิไมขึ ๅน คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.แ็ ของจำนวนผู ຌตอบ
บบสอบถามทัๅงหมด ดยกำเรทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 17.22% ตຌนทุนลดลง คิดปຓนรຌอยละ โ่.แใ ของจำนวน
ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยตຌนทุนทีไลดลงมีคาฉลีไย 14.80% ละมืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลงตอผลประกอบการสูง ทัๅงดຌานยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 3 ลำดับรก คือ ปัจจัยดຌานการมีครือขาย
ความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน รองลงมาคือ มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน ละปรับปรุงการ
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ผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์เดຌดี ตามลำดับ ซึไงปัจจัยการปลีไยนปลงดังกลาวการมีอกาส฿นการขຌาถึง
หลงงินทุนจะทำ฿หຌสามารถนำมาชวย฿นการตอยอด฿นการปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ การ
สรຌางครือขายทีไมีผลทำ฿หຌมีชองทางการตลาด ละสงผล฿หຌตຌนทุนลดลง ละพิไมยอดขาย ละกำเร฿หຌกับธุรกิจ
เดຌ฿นระยะยาว 

 

2. ดำน ินงานภาย฿ต ຌขอบขตการดำน ินงาน ิTerm of Reference: TOR) ก ใบข ຌอม ูลจาก
ผูຌประกอบการ MSME จำนวนตัวอยาง 541 ราย ซึไงผานกระบวนการ฿นกิจกรรมสุดทຌายจาก 12 ครงการ เดຌก 
1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly-Stage) 2) ครงการประกวด SME National Awards 3) ครงการ
ยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level)  

5) ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 6) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาด 

ชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 7) ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing  

8) ครงการสนับสนุนครือขาย SME 9) ครงการพัฒนาสู ส ุดยอดอสอใมอีจ ังหวัด ิSME Provincial 

Champions) 10) ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) 11) ครงการพันธมิตร
สรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) ละ 12) ครงการปัຕนดาว ดยสรุปผลการ
สำรวจเดຌดังนีๅ 

2.1 รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ภายหลังจากทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการลຌว 
พบวา ธุรกิจมีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน รຌอยละ 90.94 ดยมีผูຌประกอบการบางสวน คิดปຓนรຌอยละ ้.เๆ 
ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลงทางธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมา
ประยุกต์฿ชຌกับกิจการ ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับกิจการเดຌ ซึไงขຌอจำกัดดังกลาว พบวา 
ครงการทีไขຌารวมนຌนนื ๅอหาชิงทฤษฎี เมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌเดຌ นื ๅอหาเมตรงกับธุรกิจ เมเดຌลง
รายละอียดชิงลึกทีไหมาะสมกับตละประภทธุรกิจ ละนืๅอหาเมสามารถนำมาปรับ฿ชຌกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เดຌ 

2.2 การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน สวน฿หญมีการปลีไยนปลงอยู฿นระดับมาก ิคาฉลีไย ใ.ไแู
ไ.โเี ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามมีการปลีไยนปลง 5 ลำดับรก เดຌก บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน 
คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.โใ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ คิดปຓนรຌอยละ 5โ.่็ มีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน คิดปຓนรຌอยละ ไ้.แ็ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสม
กับกลุมลูกคຌา คิดปຓนรຌอยละ ใแ.เ5 ละสามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทีไ
กิดขึๅน คิดปຓนรຌอยละ โเ.แ5 ซึไงการปลีไยนปลงดังกลาวสวน฿หญปຓนรืไองทีไสามารถนำมาปรับ฿ชຌกับธุรกิจเดຌ 
มຌจะอยู฿นภาวะทีไมีสถานการณ์ควิด-19 พรระบาด ดยปຓนการปรับปลีไยนภาย฿นธุรกิจ ชน การพัฒนา
ทักษะบุคลากร การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ รวมถึงการปรับตัว฿หຌขຌากับสถานการณ์ การ
ปรับปลีไยนชองทางการตลาด ทีไทำ฿หຌเดຌลูกคຌาพิไมขึๅน หรือสามารถรักษาลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 

2.3 การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการ MSME ทีไมีการปลีไยนปลง 
ภายหลังจากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของกิจการพิไมขึๅน คิดปຓนรຌอยละ 62.29 ของจำนวนผูຌตอบ
บบสอบถามทัๅงหมด ดยยอดขายทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 21.07% กำเรพิไมขึๅน คิดปຓนรຌอยละ 59.89 ของจำนวน
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ผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยกำเรทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 16.94% ตຌนทุนลดลง คิดปຓนรຌอยละ 30.13 ของ
จำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยตຌนทุนทีไลดลงมีคาฉลีไย 16.33% ซึไงสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน นຌอยกวารຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนทีไประมินจากมิติ
การนำความรูຌมาปรับ฿ชຌกับธุรกิจคอนขຌางมาก ทัๅงนีๅ อาจปຓนผลมาจากการปลีไยนปลงดังกลาวมีปัจจัยทีไ
กีไยวขຌองทีไมากกวาผลจากการขຌารวมครงการของ สสว. ละชวงดำนินครงการผูຌประกอบการเดຌรับผลกระทบ
จากปัญหาสถานการณ์รคระบาด ทีไสงผลกระทบ฿นวงกวຌาง จึงทำ฿หຌผลประกอบการอาจจะนຌอยกวาชวง
สถานการณ์ปกติ ละมืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตอผลประกอบการสูง ทัๅงดຌานยอดขาย 
กำเร ละตຌนทุน 3 ลำดับรก คือ ปัจจัยการปลี ไยนปลงดຌานการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน 
รองลงมาคือ การมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน ละผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตราสินคຌา การจด
ทะบียน ตามลำดับ ซึ ไงปัจจัยการปลี ไยนปลงดังกลาวมีผลทีไทำ฿หຌกิดความชืไ อมยงทัๅงดຌานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ / บริการ การสรຌางครือขายทีไมีผลทำ฿หຌมีชองทางการตลาด ละการบริหารจัดการทีไสามารถควบคุม
การดำนินงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละสงผล฿หຌตຌนทุนลดลง ละพิไมกำเร฿หຌกับกิจการเดຌ฿นระยะยาว ทัๅงนีๅ 
จากผลการสำรวจผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลง฿น 3 ปัจจัยขຌางตຌน มากกวากลุมอืไน คือ ผูຌประกอบการทีไอยู
฿นภาคการผลิต ละปຓนวิสาหกิจรายยอย 

มืไอพิจารณา MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน จำนกตามมิติตางโ 
เดຌก ประภทกิจการ ประภทธุรกิจ ประภทวิสาหกิจ นวทางการสงสริม ละครงการ พบวา สวน฿หญ
กิจการมีการปลีไยนปลงดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ดังนีๅ 

ิ1) จำนกตามประภทกิจการ ผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ้แ.ไใ รองลงมาคือ นิติบุคคล คิดปຓนรຌอยละ ้แ.เ5 ละ
บุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ้เ.5โ ดยรຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅน ละประดในทีไมีการปลีไยนปลง ของทัๅง 3 ประภทกิจการ เมมีความตกตางกัน สวนการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มีความตกตางกันลใกนຌอย ดยผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตาม
ขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีจำนวนผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเร มากทีไสุด สวน
การปลีไยนปลงของตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 

ิ2) จำนกตามประภทธุรกิจ รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ฿นกลุมผูຌประกอบการทีไอยู
฿นภาคการคຌามีการปลีไยนปลงดีขึๅนมากกวาผูຌประกอบการภาคบริการละภาคการผลิตลใกนຌอย ประดในทีไมี
การปลีไยนปลง ของทัๅง 3 ประภทธุรกิจ เมมีความตกตางกัน ยกวຌน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌามีการ
ปลีไยนปลงรืไองบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากกวาประภทอืไนคอนขຌางมาก ดຌานการปลีไยนปลงของ ยอดขาย 
กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีจำนวนผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงของกำเร ละ
ตຌนทุน มากทีไสุด ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการปลีไยนปลงของยอดขายมากทีไสุด สวนผูຌประกอบการ
ทีไอยู฿นภาคบริการ มีการปลีไยนปลงนຌอยกวากลุมอืไนโ คอนขຌางมาก ทัๅงนีๅ อาจปຓนผลมาจากสถานการณ์ควิด-

19 ทีไอาจปຓนอุปสรรค฿นการดำนินธุรกิจของผูຌประกอบการ฿นภาคบริการ 
ิใี จำนกตามประภทวิสาหกิจ ผูຌประกอบการสวน฿หญมีรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน

มากกวารຌอยละ ้เ ยกวຌน วิสาหกิจขนาดกลางมีการปลี ไยนปลงนຌอยกวาวิสาหกิจประภทอื ไน ดย
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ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ้ไ.โ้ 
รองลงมาคือ วิสาหกิจรายยอย คิดปຓนรຌอยละ ้เ.ไ้ ละวิสาหกิจขนาดกลาง คิดปຓนรຌอยละ ๆเ.เเ ดຌานการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงมากกวา
กลุมอืไนทุกดຌาน ขณะทีไผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงนຌอยกวากลุมอืไนทุกดຌาน  

 ิ4) จำนกตามนวทางการสงสริม ผูຌประกอบการกลุม Early Stage การปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไ
ดีขึๅนมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ้ใ.55 รองลงมาคือ กลุม Micro คิดปຓนรຌอยละ ้โ.แไ ละกลุม Small มีการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ ่็.5เ ดยรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละ
ประดในทีไมีการปลีไยนปลง ของทัๅง ใ นวทาง เมมีความตกตางกัน สวนการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร 
ละตຌนทุน มีความตกตางกันลใกนຌอย ดยผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุม Micro มีจำนวนผูຌประกอบการทีไมีการ
ปลีไยนปลงของยอดขายมากทีไสุด สวนการปลีไยนปลงของกำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุม Early 

Stage มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 

ิ5) จำนกรายครงการ มีความตกตางจากครงการทีไรຌอยละของธุรกิจมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ทีไ
ประมินจากสัดสวนของกิจการทีไมีการนำองค์ความรูຌทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌ
ลຌวทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ดยครงการทีไรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนสูงมากกวารຌอยละ 
90 ละมีการปลีไยนปลงของผลประกอบการดຌานยอดขาย กำเร ละตຌนทุน สูงกวาครงการอืไน เดຌก 
ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME ละครงการพันธมิตรสรຌาง
บรนด์ละธุรกิจพื ไอความยั ไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) สวนครงการทีไรຌอยละของธุรกิจที ไม ีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅนตไำ ละมีการปลีไยนปลงของผลประกอบการตไำกวากับครงการอืไน เดຌก ครงการปัຕนดาว 
ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) ละครงการยกระดับผูຌประกอบการ 

รายยอย 

 

3. ขຌอสนอนะจากคณะผูຌวิจัย 

จากการรวบรวมขຌอคิดหในจากผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม พบปัญหาละอุปสรรค
ระหวาง฿ชຌบริการลใกนຌอย คิดปຓนรຌอยละ 9.06 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 541 ราย ดยปัญหาทีไพบ
สวน฿หญปຓนรืไองขัๅนตอนกระบวนการ฿หຌบริการทีไคอนขຌางยุงยาก ฿ชຌอกสารจำนวนมาก ละชอ งทางการ
ติดตอสืไอสารกับ สสว. สวนขຌอสนอนะทีไตຌองการ฿หຌปรับปรุงการ฿หຌบริการ มีผูຌประกอบการ฿หຌขຌอสนอนะ คิด
ปຓนรຌอยละ 29.02 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 541 ราย ซึไงสวน฿หญปຓนรืไองรูปบบการจัดกิจกรรม ทีไ
อยาก฿หຌมีการติดตามผลการดำนินงานหลังขຌารวมครงการอยางตอนืไอง  จัดกิจกรรมดຌวยการลงพืๅนทีไมากขึๅน 
พิไมระยะวลาการจัดกิจกรรม ละจัดกิจกรรมอยางตอนืไอง ปຓนตຌน ซึไงมีสัดสวนทีไมากกวาดຌานชองทางการ
ติดตอสืไอสาร ทีไปຓนปัญหาอุปสรรคระหวางรับบริการคอนขຌางมาก สดง฿หຌหในวาผูຌประกอบการ฿หຌความสำคัญ
กับรูปบบกิจกรรมของงาน / ครงการ ทีไจะปຓนประยชน์ละสงผลกับกิจการดยตรงมากกวาประดใน฿นการ
฿หຌบริการของ สสว. 

กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการคิดปຓนรຌอยละ 63.77 ของจำนวน
ตัวอยางทีไสำรวจ 541 ราย ดยตຌองการพิไมติมดຌานการตลาดมากทีไสุด ชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
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ละการตลาดทีไสามารถนำเปตอยอดเดຌ การหาชองทางการตลาด ดยฉพาะชองทางออนเลน์ ปຓนตຌน รองลงมา
คือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม ทีไตຌองการ฿หຌมีกิจกรรม฿นลักษณะการพบปะคูคຌา การลกปลีไ ยนความคิดหใน 
ซึไงปຓนกิจกรรมทีไสงสริมดຌานครือขาย ละการตลาด ทัๅงนีๅ ประดในการสงสริมทีไผูຌประกอบการตຌองการพิไมติม
มีความสอดคลຌองกับผลการสำรวจการปลีไยนปลงของกิจการ ดยดຌานการตลาดปຓนรืไองทีไผูຌประกอบการสวน
฿หญนำมาประยุกต์฿ชຌเดຌทันที ละทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงมากกวาดຌานอืไนโ 

จากผลการสำรวจรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการรวบรวมขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ
จากผลการสำรวจดังกลาวนำมาสูการจัดทำขຌอสนอนะ฿นมิติของการ฿หຌบริการ ละการพัฒนาครงการของ 
สสว. ดังนีๅ  

แี ดຌานการ฿หຌบริการ 
ู การพิไมชองทาง฿นการติดตอสืไอสารกับ สสว. ฿หຌมีชองทางทีไมีความหลากหลาย ละสามารถ

ขຌาถึง สสว. เดຌดยตรง ดยชองทางการติดตอสืไอสารประชาสัมพันธ์ ควรมีรวบรวมขຌอมูลขาวสารระหวาง
หนวยงาน รวมถึงชองทางการติดตอสืไอสาร฿หຌปຓนระบบ พรຌอมพัฒนาชองทางกลางทีไปຓนชองทางหลัก฿นก าร
ติดตอสืไอสารกับผูຌประกอบการ 

ู ขัๅนตอนกระบวนการสมัคร บริหารจัดการฐานขຌอมูล฿หຌปຓนปัจจุบัน ละชืไอมยงกับบริการตางโ 
ของ สสว. เดຌ พืไอลดการ฿ชຌอกสาร ขัๅนตอนการตรวจสอบ ละผูຌประกอบการทีไปຓนสมาชิกสามารถตรวจสอบ
ขຌอมูลของตนองเดຌตลอดวลา ชน การนำระบบ Single sign-on มา฿ชຌ฿นการสมัคร รวมถึงการติดตาม 
ตรวจสอบความคลืไอนเหวสถานะการ฿หຌบริการเดຌดຌวยตนอง ปຓนตຌน  

โี ดຌานนืๅอหา ละรูปบบการจัดกิจกรรม  
ู ครงการสงสริมดຌานการตลาดของ สสว. สงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงกิจการเดຌดี ละหในผล

การปลี ไยนปลงเดຌรใว ควรพิจารณาทั ๅงมิติการ฿หຌความรู ຌ ละการนำเปปฏิบัติที ไสามารถบรรลุผลกับ
ผูຌประกอบการเดຌ ดยรูปบบอาจจะทำควบคูเปกับกิจกรรมการสรຌางครือขาย฿นกลุมธุรกิจทีไสนับสนุนกัน ละ
การหาชองทางการจัดจำหนายควบคูเปดຌวย รวมถึงการสรຌางอกาส฿หຌผูຌประกอบการสามารถขຌาถึงชองทาง
การตลาดออนเลน์เดຌ 

ู จัดกิจกรรม / ครงการ฿นลักษณะการปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ทีไมีการปลีไยนปลง รวมถึง
การปลีไยนปลงหรือการตรียมความพรຌอมมืไอสถานการณ์ตางโ กลับขຌาสูภาวะปกติ ชน การปลีไยนปลง
พฤติกรรมของผูຌบริภค สถานการณ์ตลาดทัๅงภาย฿นละตางประทศ ปຓนตຌน ดยควรจัดกิจกรรมยกตาม
ประภทธุรกิจ พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไตรงกับความตຌองการของกลุมปງาหมาย 

ใี ดຌานการพัฒนาครงการ  
การสำรวจครัๅงนีๅเดຌทำการวิคราะห์ผลทัๅง฿นภาพรวม จำนกตามสถานะของผูຌประกอบการ ทัๅงมิติ

ของประภทกิจการ ประภทธุรกิจ ละประภทวิสาหกิจ จำนกตามนวทางการสงสริม ละจำนกราย
ครงการ ซึไงมีผลของรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละ
ตຌนทุนตกตางกัน฿นบางมิติ ดังนัๅน ฿นการพัฒนาครงการควรพิจารณา฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการละ
หมาะสมกับผูຌประกอบการ MSME ตละกลุม ดังนีๅ 
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ู ผูຌประกอบการทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการของ สสว. จากรຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน สูงกวากลุมอืไน ละควรสงสริมครงการ
สำหรับกลุมประกอบการกลุมนีๅตอเป เดຌก ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม ทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนด
ของหนวยงานอืไน ชน วิสาหกิจชุมชน กลุมชุมชน สหกรณ์ ปຓนตຌน ทีไประกอบธุรกิจ฿นภาคการผลิต ละปຓน
กิจการทีไพิไงริไมตຌนธุรกิจตามนวทางการสงสริมกลุม Early Stage  

ู ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงนຌอยกวาผูຌประกอบการประภทอืไน
คอนขຌางมาก ครงการทีไหมาะสมกับกลุมดังกลาวควร฿หຌความสำคัญเปทีไการบริหารจัดการ หรือการพัฒนา  

ชิงคุณภาพ นืไองจากผลการสำรวจผูຌประกอบการกลุมดังกลาวเมมีการปลีไยนปลงดຌานการปรับตัวตอการ
ปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน การมีครือขายความรวมมือมากขึๅน การบริหารจัดการ การวางผนธุรกิจ 
การปรับปรุงการผลิต ละการขຌาถึงหลงงินทุน 

ู ผู ຌประกอบการที ไอยู ฿นภาคการคຌา มีรຌอยละของธุรกิจที ไมีการปลี ไยนปลงดี ขึ ๅน ละการ
ปลีไยนปลงของยอดขายคอนขຌางดีลຌว ประดในทีไควรพัฒนาพิไมติมนอกหนือจากการสรຌางยอดขายทีไมาจาก
การมีชองทางการตลาด฿หมโ พิไมขึๅน ดยฉพาะชองทางออนเลน์ คือ การบริหารจัดการ รวมเปถึงการขนสง
ละลจิสติกส์ ทีไอาจจะมีผลตอการลดตຌนทุน ละพิไมกำเร฿หຌกับกิจการเดຌ  

ู ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ เดຌรับประยชน์จากขຌารวมครงการของ สสว. จากรຌอยละของ
ธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน นຌอยกวากลุมอืไน ทัๅงนีๅ อาจ
ปຓนผลมาจากสถานการณ์ควิดูแ้ ทีไทำ฿หຌธุรกิจภาคบริการเดຌรับผลกระทบคอนขຌางมาก นวทางการพัฒนา
ครงการทีไ สสว. ควรดำนินการสำหรับผูຌประกอบการกลุมดังกลาว คือ การปรับตัวกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅน 
รวมถึงการตรียมความพรຌอมมืไอสถานการณ์ตางโ ผอนคลาย  

 



ส�ำนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

การสMำรวจรอ้ยละของ MSME ที่ไดร้บับรกิาร /


เขา้รว่มโครงการจาก สสว.ในปงีบประมาณ 2563 แลว้ ธรุกจิดขีึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางธรุกจิที่ดขีึ้น

ประโยชนท์ี่สง่ผลใหก้จิการดขีึ้น

รอ้ยละ

52.87จ�ำนวนลกูคา้เพิ่มขึ้นหร
ื
ยงัรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวไ้ด้

งาน/โครงการ/บรกิาร ที่ตอ้งการเพิ่มเตมิ

ดา้นการตลาด 52.18

รอ้ยละ

25.23

20.87

ดา้นรปูแบบการจดักจิกรรม

ดา้นเนื้อหา

บคุลากรมทีกัษะเพิ่มขึ้น 53.23

49.17มชีอ่งทางการตลาดในรปูแบ

ใหมเ่พิ่มขึ้น

รอ้ยละของธรุกจิที่ดขีึ้นจ�ำแนกตามมติติา่งๆ

ประเภทวสิาหกจิ

วสิาหกจิรายยอ่ย 90.49

รอ้ยละ

94.29

60.00

วสิาหกจิขนาดยอ่ม

วสิาหกจิขนาดกลาง

ประเภทธรุกจิ

ภาคการผลติ 89.40

รอ้ยละ

95.42

90.48

ภาคการคา้

ภาคการบรกิาร

ประเภทกจิการ

นติบิคุคล 91.05

รอ้ยละ

90.52

91.43

บคุคลธรรมดา

จดทะเบยีนตามขอ้ก�ำหน

ของหนว่ยงานอื่น

แนวทางการสง่เสรมิ

กลุ่ม Early Stage 93.55

รอ้ยละ

92.14

87.50

กลุ่ม Micro

กลุ่ม Small

MSME ที่เขา้รว่มโครงการแลว้ธรุกจิดขีึ้น รอ้ยละ 90.94

(จ�ำนวนผู้ตอบ จาก 12 โครงการ)541 ราย 



ส�ำนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม

การสMำรวจรอ้ยละของ MSME ที่ไดร้บับรกิาร /


เขา้รว่มโครงการจาก สสว.ในปงีบประมาณ 2563 แลว้ ธรุกจิดขีึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางธรุกจิที่ดขีึ้น

ประโยชนท์ี่สง่ผลใหก้จิการดขีึ้น

รอ้ยละ

55.75จMำนวนลกูคา้เพิ่มขึ้นหรอืยงัรกัษาฐานลกูคา้เดมิไวไ้ด้

งาน/โครงการ/บรกิาร ที่ตอ้งการเพิ่มเตมิ

ดา้นการตลาด 50.21

รอ้ยละ

24.26

24.26

ดา้นรปูแบบการจดักจิกรรม

ดา้นเนื้อหา

บคุลากรมทีกัษะเพิ่มขึ้น 54.48

53.71มชีอ่งทางการตลาดในรปูแบบใหมเ่พิ่มขึ้น

MSME ที่เขา้รว่มโครงการแลว้ธรุกจิดขีึ้น รอ้ยละ 92.33

(จ�ำนวนผู้ตอบ จาก 7 โครงการ)391 ราย 
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บทนำ 
 

1.1 หลักการละหตุผล 

สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ปຓนหนวยงานของรัฐที ไจัดตั ๅงขึ ๅนตาม 
พระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. 2543 มีบทบาทละหนຌาทีไหลัก฿นการสนอนะ 
นยบายละยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของประทศ รวมถึงการ ฿หຌการอุดหนุน 
หรือชวยหลือพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงปຓนหนวยงานกลาง฿นการบูรณาการ
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐละอกชน พืไอผลักดันละขับคลืไอนการสงสริม฿หຌกิดความตอนืไองละ
ปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน  

฿นตละป สสว. เดຌรับการจัดสรรงบประมาณ฿นการด้านินงานตามภารกิจพืๅนฐานละผนปฏิบัติการ
สงสริม SME พืไอผลักดัน สนับสนุน สงสริมผูຌประกอบการ Micro ละ SME (MSME) ฿หຌสามารถดำนินธุรกิจ
เดຌดีขึๅน รวมทัๅงสามารถอยูรอดละติบตเดຌ ดังนัๅน พืไอ฿หຌทราบถึงผลการดำนินงานของ สสว. ทีไมีตอ MSME 

บจก.ทริส คอร์ปอรชัไน ที ไปรึกษาดຌานการประมินผลของกรมบัญชีกลาง ซึ ไงทำหนຌาทีไประมินผลกองทุน
หมุนวียนทัไวประทศ จึง฿ชຌผลการดำนินงาน฿นมิติการสงสริมผูຌประกอบการ MSME ฿นดຌานตางโ ลຌวชวย฿หຌ
ผูຌประกอบการมีการปลีไยนปลงเป฿นทิศทางทีไดีขึๅน มาปຓนหนึไง฿นตัวชีๅวัดผลการดำนินงานของกองทุนสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ของ สสว. ภาย฿ตຌตัวชีๅวัดดຌานทีไ 2 การสนองประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ดังนัๅน  สสว. จึงเดຌมอบหมาย฿หຌบริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จำกัด ดำนินการส้ารวจรຌอยละของ MSME ทีไ
เดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ฿นปงบประมาณ โ5ๆใ ลຌวธุรกิจดีขึๅน ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌทราบผลลัพธ์ทีไ
กิดขึๅนจากการรับบริการ / ขຌารวมครงการ อันจะปຓนการสะทຌอน฿หຌหในถึงประยชน์ทีไผูຌประกอบการเดຌรับ฿น
ระยะยาว พืไอปຓนนวทาง฿นการ฿หຌความชวยหลือ สงสริม MSME ตอเป ละพืไอสามารถตอบตัวชีๅวัดดຌานการ
สนองประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การประมินผลทุนหมุนวียน ประจำปบัญชี โ5ๆไ ของกรมบัญชีกลาง 
 

1.2 วัตถุประสงค ์

1) พืไอส้ารวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ฿นปงบประมาณ โ5ๆใ 
ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

2) พืไอสนอนะนวทาง฿นการปรับปรุง พัฒนาการด้านินงาน ละ฿หຌบริการของ สสว.  
ใี พืไอตอบสนองตัวชีๅวัดดຌานการสนองประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การประมินผลการดำนินงานทุน

หมุนวียน ประจำปบัญชี โ5ๆไ ของกรมบัญชีกลาง 
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1.3 ผลทีไตຌองการเดຌรับ 

รายงานการส้ารวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ฿นปงบประมาณ 
โ5ๆใ ลຌวธรุกจิดีขึๅน พรຌอมบทสรุปผูຌบริหาร จำนวน แ รายงาน 

 

1.4 ขอบขตการดำนินงาน 

1.4.1 ศึกษาผนยุทธศาสตร์ สสว. ผนปฏิบัติการประจำป โ5ๆ3 รายละอียดของงาน / ครงการ 
สรุปผลการด้านินงาน / ครงการ ิสสว.ใเเี หาความชื ไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนยุทธศาสตร์ 
ผนปฏิบัติการ งานละครงการ รวมถึงพืไอ฿หຌทราบหลักการละหตุผล วัตถุประสงค์ กลุมปງาหมาย ผนละ
ผลการด้านินงานภาย฿ตຌครงการทีไจะดำนินการส้ารวจ  

1.4.2 ศึกษาผลการส้ารวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจ 

ดีขึๅน฿นอดีตทีไผานมา พืไอปຓนนวทาง฿นการด้านินงาน อาทิ การสรຌางครืไองมือ การกำหนดนวขຌอค้าถาม  
การ฿ชຌนวคิด ทฤษฎี฿นการวิคราะห์ผล ปຓนตຌน 

1.4.3 กำหนดกรอบนวคิด ทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง วิธีการด้านินงาน ละวางผนการด้านินงาน฿หຌสามารถ
ดำนินการส้ารวจละกใบขຌอมูลเดຌอยางครบถຌวน ละปຓนเปตามก้าหนดวลา 

1.4.4 กำหนดวิธีการคัดลือกกลุมปງาหมาย วิธีการสุมตัวอยาง ละจำนวนกลุมตัวอยาง อยางนຌอย  
5เเ ราย ดยวิธีการนัๅนตຌองปຓนเปตามหลักการทางสถิติ พรຌอมทัๅงกำหนดวิธีการส้ารวจทีไหมาะสม ละ
กลุมปງาหมายของการส้ารวจ คือ ผูຌประกอบการ MSME ทีไขึๅนทะบียนปຓนสมาชิกของ สสว. ละคยเดຌรับ
บริการหรือขຌารวมครงการของ สสว. ฿นปงบประมาณ โ5ๆใ ลຌวมีสวนชวย฿หຌธุรกิจดีขึๅน฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไง 
อาทิ ก้าเรพิไมขึๅน ยอดขายพิไมขึๅน บริหารจัดการดีขึๅน ลดตຌนทุนการผลิต พิไมประสิทธิภาพการผลิต มีชองทาง
การตลาดพิไมขึๅน ปຓนตຌน  

 ดยกใบขຌอมูลจากผู ຌประกอบการ MSME ซึ ไงผานกระบวนการ฿นกิจกรรมสุดทຌายของตละ
ครงการ จำนวนประชากรดยประมาณ 17,000 ราย จาก 12 ครงการ เดຌก 

(1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 

(2) ครงการประกวด SME National Awards 

(3) ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

(4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

(5) ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล  

(6) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

(7) ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

(8) ครงการสนับสนุนครือขาย SME 

(9) ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 

(10) ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) 
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(11) ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) 

(12) ครงการปัຕนดาว 

*ครงการปງาหมายที ไจะส้ารวจอาจมีการปลี ไยนปลง ทั ๅงน ี ๅ  ฿ห ຌป ຓนเปตามกณฑ์ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษาึ 

1.4.5 สรຌางบบสอบถามสำหรับปຓนครืไองมือ฿นการกใบขຌอมูลทีไประกอบดຌวยค้าถามชิงปริมาณละ  

ชิงคุณภาพ ดยมีนวขຌอค้าถาม฿นประดในการมีสวนชวย฿หຌธุรกิจดีขึๅน฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไง อาทิ ก้าเรพิไมขึๅน 
ยอดขายพิไมขึๅน บริหารจัดการดีขึๅน ลดตຌนทุนการผลิต พิไมประสิทธิภาพการผลิต มีชองทางการตลาดพิไมขึๅน 
ปຓนตຌน ิดยขຌอค้าถามตຌอง฿หຌผูຌตอบระบุระดับการปลีไยนปลงพรຌอมคำอธิบายรายละอียดทีไสดง฿หຌหในถึงทีไมา
หรือสิไงทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงี ประยชน์ทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการลຌวมีผลตอการปลีไยนปลง  

ของธุรกิจ รวมถึงออกบบค้าถามปลายปຂด พืไอรับทราบขຌอมูลปัญหา ความคิดหใน ขຌอสนอนะกีไยวกับการ
ดำนินครงการของ สสว. ปຓนตຌน  

 ทัๅงนีๅ บบสอบถามตຌองมีขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถามทีไสามารถสุมตัวอยางเดຌ อาทิ ชืไอูนามสกุล 
หมายลขทรศัพท์ ละ / หรือ e-mail ปຓนตຌน ละบบสอบถามนั ๅนจะตຌองเดຌร ับความหในชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษากอนน้าเปดำนินการทดสอบ 

1.4.6 ดำนินการทดสอบบบสอบถาม ดยการหาความทีไยงตรงตามนื ๅอหา ดย฿หຌผู ຌทรงคุณวุฒิ
พิจารณาขຌอค้าถาม฿นบบสอบถามลຌวประมินคาดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอค้าถามรายขຌอกับ
วัตถุประสงค์ทีไตຌองการวัด ิIndex of Item Objective Congruence: IOC) หรือวิธีการทดสอบละประมินอืไน
ทีไหมาะสม ละทำการทดสอบบบสอบถาม ิPre-Test) กับกลุมตัวอยางจากกลุมปງาหมาย จำนวน 30 ชุด 
ตามหลักการทางสถิติ พรຌอมทัๅงสรุปผลการทดสอบบบสอบถาม ละรายละอียดขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถาม
ทีไสามารถสุมตัวอยางเดຌ ทัๅงนีๅ บบสอบถามจะตຌองเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงาน
จຌางทีไปรึกษากอนน้าเปส้ารวจจริง 

1.4.7 ดำนินการส้ารวจจริงกับกลุมตัวอยางจากกลุมปງาหมาย ดຌวยวิธีการทีไหมาะสม฿หຌครบถຌวน  

ตามจำนวนทีไกำหนดเวຌ 

1.4.8 ประมินหรือวิคราะห์ผลการส้ารวจดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statistics) ชน ความถีไ 
ิFrequency) รຌอยละ ิPercentage) คาฉลีไย ิMean) สถิติชิงอนุมาน ิInferential Statistics) ปຓนตຌน รวมทัๅง
วิคราะห์ขຌอมูลจากค้าถามปลายปຂด จ้านกตามประดในตาง โ ทีไสำคัญ ละน้าสนอรຌอยละของธุรกิจทีไดีขึๅน 
ทัๅง฿นภาพรวมละ฿นมิติตาง โ ทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงการด้านินงานครงการของ สสว. อยางครอบคลุม จ้านก
ตามนวทางการสงสริมของ สสว. ิEarly Stage, Micro, Small, Ecosystem) ตามประภทผูຌขຌารับบริการ 
ินิติบุคคล บุคคลธรรมดา ฯลฯี ตามภาคธุรกิจ ิผลิต คຌา บริการ กษตรี ละจ้านกรายครงการ ดยมี 
บทวิคราะห์ละวิจารณ์ผลการส้ารวจทีไอຌางอิงนวคิดละทฤษฎีตามหลักวิชาการ ละสรุปผลการส้ารวจ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

1-4 

กลุมปງาหมาย฿นรูปบบของรຌอยละของผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌว
ธุรกิจดีขึๅน จากผูຌทีไตอบบบสอบถามทัๅงหมด  

1.4.9 รวบรวมความคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับการด้านินงานของ สสว. พืไอปຓนนวทางสำหรับ
ดำนินการสงสริม MSME 

1.4.10 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ละบทสรุปผูຌบริหารทีไครอบคลุม  ละสรุปนืๅองานตามขอบขต 

การด้านินงานทัๅงหมด พรຌอม Infographic สรุปผลการส้ารวจ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนละผนการดำนินงาน



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

2-1 

  

ขัๅนตอนละผนการดำนินงาน 

2.1 ขัๅนตอนการดำนินงาน 

การดำนินงานการสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
มขีัๅนตอน฿นการดำนินงาน ดังนีๅ 

2.1.1 ทบทวนขຌอมูลทุติยภูมิ  
 ดำนินการศึกษาขຌอมูลทุติยภูมิทีไมี เดຌก ผนปฏิบัติการของ สสว. ป โ5ๆเูโ5ๆ5 ผนปฏิบัตกิาร 

สสว. รายละอียดงาน / ครงการ ผลการศึกษา฿นปทีไผานมา พืไอ฿หຌทราบหลักการละหตุผล วัตถุประสงค์ 
กลุมปງาหมาย ผนการดำนินงาน ละกิจกรรมตาง โ ทีไจะสำรวจ฿หຌมีความสอดคลຌองกับผนปฏิบัติการของ
องค์กร 

 

2.1.2 การกำหนดกรอบนวคิด฿นการสำรวจ  
 พื ไอกำหนดตัวปร฿หຌมีความสอดคลຌองกับนวทางการวิคราะห์ผลการสำรวจ  ดยตัวปร

ประกอบดຌวย ตัวปรตຌนทีไกิดจากขຌอมูลพืๅนฐานของผูຌประกอบการ ชน ประภทกิจการ ประภทธุรกิจ ประภท
วิสาหกิจ ปຓนตຌน ดยทีไการขຌารวมครงการของ สสว. มีผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของธุรกิจ ซึไงปຓนตัวปร
ตาม฿นการสำรวจ ประกอบดຌวย การปลีไยนปลงดຌานคุณภาพ ชน การปรับปรุงการผลิต การบริหารจัดการ 

มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน ปຓนตຌน ละมีผลการปลีไยนปลงดຌานปริมาณ฿นมิติการมียอดขาย / 
กำเรพิไมขึๅน หรือตຌนทุนการผลิตลดลง  

 

2.1.3 การกำหนดกลุมตัวอยางละวิธีการสำรวจ  
ดยทำการกำหนดจำนวนตัวอยางตามวิธีการทางสถิติ ฿หຌมีความครอบคลุมทั ๅงมิติของกลุม

ผูຌประกอบการ ละงาน / ครงการทีไจะทำการสำรวจ วิธีการ฿นการสำรวจขຌอมูลจะ฿ชຌวิธีการผสมผสานทัๅงการ
สำรวจบบออนเลน์ ชน Google Form, Snap Survey หรือวิธีการอืไนโ ตามความหมาะสม ละการสำรวจ
บบออฟเลน์ ดย฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ จากกลุมตัวอยางจำนวน 500 ราย ละการสัมภาษณ์ชิงลึก 
ิซึไงจะ฿ชຌกรณีพืไอสอบถามความหในพิไมติมจากกลุมตัวอยางจำนวน 10 รายี 

 

2.1.4 การพัฒนาครืไองมือ฿นการสำรวจ มีขัๅนตอนทีไกีไยวขຌอง 2 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 1) การจัดทำบบสอบถาม ภายหลังจากการทบทวนขຌอมูลทุติยภูมิทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด จึงเดຌยกราง

บบสอบถาม ซึไงการจัดทำบบสอบถามนัๅนทีไปรึกษาจะคำนึงถึงประดในสำคัญ โ ดังนีๅ 
ิแี จัดทำบบสอบถามตามกรอบครงสรຌางการประมินทีไกำหนดเวຌสอดคลຌองกับมดลทีไ฿ชຌ฿น

การประมิน ซึไงจะทำ฿หຌประมินผลเดຌครอบคลุมทุกประดใน 

ิโี ฿ชຌภาษาอยางรัดกุมกระชับถูกตຌองชัดจนรอบคอบพืไอ฿หຌสามารถสืไอความหมายเดຌตรงกัน 
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ิใี ขຌอคำถาม฿นบบสอบถามตละขຌอตຌองสามารถวัดผลตามทีไกำหนดเดຌอยางทຌจริง พืไอ฿หຌ
ครืไองมือมีคุณภาพดຌานความทีไยงตรง 

ิไี ถามฉพาะประดในสำคัญมีประยชน์สะทຌอนถึงความปຓนเปของสิไงทีไตຌองการประมิน 

ิ5ี คำนึงถึงความถูกตຌองตามหลักวิชาการ฿นการตัๅงคำถามละสามารถหาคำตอบทีไถูกตຌอง
ตามหลักวิชาการเดຌชนกัน 

ิๆี การจัดทำบบสอบถามควรคำนึงถึงความสะดวก฿นการ฿ชຌ เมยุ งยากซับซຌอน ฿ชຌวลา  

เมนาน ตรงกับกลุมปງาหมายทีไตຌองการวัดละการประมินผล ละครงสรຌางคำถามตຌองสัมพันธ์กับนวทาง
วิคราะห์ตามขຌอสนอครงการ  

2) การทดสอบบบสอบถาม พื ไอ฿หຌมั ไน฿จวามีความปຓนปรนัย ิObjective) พื ไอตรวจสอบ 

ความชัดจน ขຌา฿จความหมายเดຌตรงกันทัๅงผูຌสัมภาษณ์ละผูຌ฿หຌสั มภาษณ์ ความชืไอมัไน ิReliability) ปຓน 

การตรวจสอบการวัดทีไสมไำสมอ นนอน คงทีไ ของครืไองมือทีไ฿ชຌวัด ดยวิธีการหาคา Guttman Split-Half 

Coefficient1 การทดสอบความทีไยงตรง ิValidity) ดย฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาขຌอคำถาม฿นบบสอบถาม ลຌว
ประมินคาดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามรายขຌอกับวัตถุประสงค์ที ไตຌองการวัด ิ Index of item 

Objective Congruence: IOC)  

 

2.1.5 การควบคุมคุณภาพ฿นการดำนินงาน 

ทีไปรึกษามีศักยภาพ฿นการดำนินการจัดกใบขຌอมูลขนาด฿หญ ตรวจสอบความถูกตຌองขຌอมูล 
ิQuality Control) ลงรหัส ิEditing) ประมวลผลขຌอมูลดຌวยคอมพิวตอร์ ิData processing) ละนักวิคราะห์ู
นักสถิติ ิAnalysts-Statisticians) เดຌอยางครบวงจร มีทรัพยากรบุคคลทีไปຓนพนักงานประจำ ละพนักงาน
ชัไวคราว ิPart-Timers) ตัๅงตระดับจຌาหนຌาทีไอาวุส ผูຌจัดการงานภาคสนาม ผูຌจัดการประมวลผล จนถึงผูຌจัดการ
ครงการฯ ปຓนผูຌดูลละรับผิดชอบ฿นตละสวนงาน ดยมีกระบวนการดำนินการตละสวนงาน ดังนีๅ 

ู การอบรมทีมงาน จຌาหนຌาทีไทุกสวนงานตຌองขຌาอบรมกอนริไมดำนินงาน พืไอทำความขຌา฿จ
วัตถุประสงค์ ครืไองมือการวิจัย กระบวนการทำงาน การปฏิบัติตัว฿นงานภาคสนาม ละการกຌปัญหาบืๅองตຌน 

ู การกใบขຌอมูลภาคสนาม มีจຌาหนຌาทีไระดับอาวุสคอยสังกตการณ์ พืไอคอยชวยหลือละกຌเข
ปัญหา พรຌอมทัๅงควบคุมการทำงาน฿หຌเดຌมาตรฐาน 

ู การตรวจสอบความถูกตຌองของบบสอบถาม หลังจบการสัมภาษณ์ จຌาหนຌาทีไอาวุส จะตรวจ
คุณภาพ (Quality Control) บบสอบถามทุกชุด พืไอตรวจสอบความครบถຌวน สมบูรณ์ ละความสัมพันธ์ของ
คำตอบ฿นบืๅองตຌน ถຌาหากขຌอมูลเมสมบูรณ์ หรือจำปຓนตຌองกຌเขบบสอบถาม จຌาหนຌาที ไอาวุสจะปຓน 

ผูຌสอบถามพิไมติมละกຌเขขຌอมูล  

 

1 ประกายรัตน์ สุวรรณ ิคูมือการ฿ชຌปรกรม SPSS สำหรับ Windows) 
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ู การตรวจชใคจากทีม QC จຌาหนຌาทีไ QC ทำการตรวจชใคบบสอบถามของพนักงานสัมภาษณ์
ทุกคน ละทำการสุมพืไอตรวจสอบกลับเปยังกลุมตัวอยางอีกครัๅงเมนຌอยกว ารຌอยละ ใเ พืไอ฿หຌน฿จวาปຓน 

กอนจะนำสง การสัมภาษณ์กลุมปງาหมายทีไถูกตຌอง ฿หຌมีการตรวจสอบความถูกตຌองอีกครัๅงกับทีมประมวลผล
ขຌอมูล (Data Processing) 

- การประมวลผลขຌอมูล (Data Processing) กอนจะทำการประมวลผลขຌอมูลจะมีการตรวจสอบ
ความสอดคลຌองของขຌอมูล Logic Check ตาง โ หากพบวายังเมสมหตุผลกใจะสง฿หຌกับทีมตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบละกຌเข฿หมอีกครัๅง 

 

2.1.6 การนำสนอ ละวิคราะห์ผล 

฿นการศึกษาครั ๅงนี ๅจะทำการวิคราะห์ละประมวลผลดຌวยสถิติชิงพรรณนา ิDescriptive 

Statistic) ซึไงปຓนสถิติพืๅนฐาน฿นการคำนวณละวิคราะห์ผลการวิจัย พืไออธิบายลักษณะของขຌอมูลของตัวปร  

ทีไสน฿จบางตัววามีลักษณะปຓนอยางเร ละ฿ชຌสถิติชิงอนุมาน ิ Inferential Statistics) พืไอสรุปคาสถิติอຌางอิง
เปสูประชากร ดยอຌางอิงตามหลักวิชาการ ดย฿นการวิคราะห์ขຌอมูลจะทำการวิคราะห์฿หຌมีความครอบคลุม 

ทัๅง฿นภาพรวม รายครงการ ครงการจำนกตามนวทางการสงสริมของ สสว. ประภทกิจการ ละอืไน โ ทีไมี
ความหมาะสมของขຌอมูล นอกหนือจากนัๅน จะทำการวิคราะห์ละจำนกตามกลุมปງาหมาย พืไอ฿หຌเดຌหใน
ความชืไอมยงขຌอมูล฿นชิงหตุผลทีไจะสามารถทำ฿หຌสรุปครงสรຌางความสัมพันธ์ทีไกิดขึๅนเดຌชัดจนมากขึๅน ทัๅง฿น
งของกำเร / ยอดขายทีไพิไมขึๅน การบริหารจัดการทีไดีขึๅน การลดตຌนทุน฿นการผลิต การพิไมประสิทธิภาพ฿น  

การผลิต การมีชองทางการตลาดพิไมขึๅน ปຓนตຌน ดังนีๅ 
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ตารางทีไ โูแ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล  

สถิติทีไ฿ชຌ คำอธิบาย การปลผลขຌอมูล 

การสดงผลดຌวยตาราง
จกจงความถีไของ
ขຌอมูล ิFrequency 

Crossูtabulation 

Tableี 

ปຓนการนับขຌอมลูทีไกิดขึๅน ดยขຌอมูลทีไหมือนกันจะถกูนำมารวมกันลຌวสรุปปຓนภาพรวม
วามีขຌอมูลกลุม฿ดทีไถกูนับซๅำมากทีไสุด 

จกจงการนับความถีไ฿นตละคำถาม พืไอหาจำนวนผูຌตอบคำถาม 

฿นตละประดใน ชน  
- ความถีไประภทธุรกิจ ิการผลิต การคຌา การบริการี 
- ความถีไของจำนวนรงงาน 

- ความถีไของรายเดຌกิจการ 

- ความถีไของผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการ 

- ความถีไของขຌอสนอนะตางโ 

คารຌอยละ 
ิPercentageี 

ปຓนการคำนวณหาสัดสวนของขຌอมูล฿นตละตัวทียบกับขຌอมูลรวมทัๅงหมด ดยมีสูตร 
การคำนวณรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบรกิาร / ขຌารวมครงการ จาก สสว. ลຌวธุรกิจ 

ดีขึๅน ดงันีๅ 
 

 

 

สัดสวนของผูຌทีไขຌารวมครงการฯ ของ สสว. ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดขีึๅนปຓน 

กีไปอร์ซในต์มืไอทียบกับจำนวนผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถาม
ทัๅงหมด  
ู หลังการขຌารวมครงการของ สสว. มีผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลง 
฿นกิจการหรือเม 
1) ปลีไยนปลงชิงคุณภาพ 

2) ปลีไยนปลงชิงมูลคาทางศรษฐกิจ 

3) เมปลีไยนปลง 
คาฉลีไย ิMeanี ปຓนคากลางของขຌอมูลชุดหนึไงทีไถูก฿ชຌปຓนตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด มีสูตรการคำนวณดงันีๅ 

ผลรวมของคะนน฿นตละขຌอคำถาม
จำนวนผูຌตอบบบสอบถาม

 

คาฉลีไยของระดับการปลีไยนปลงทีไดขีึๅน หรือการปรับตัวทีไดีขึๅนของ
กิจการ ฿นมติิตาง โ ทีไเดຌรับประยชน์ละนำมาปรับ฿ชຌกับกิจการ  
ู ระบุระดับการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน หรือการปรับตัวทีไดีขึๅนของกิจการ
฿นมิติชงิคุณภาพ 

ู ระดับการปลีไยนปลงทีไดขีึๅนของยอดขาย กำเร ตຌนทุนการผลิต 

    จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นป 2563 ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน 

จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นป 2563 ทีไตอบบบสอบถามทัๅงหมด 
X 100 
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2.2 ผนการดำนินงาน 

฿นการดำนินงานสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน฿นครัๅงนีๅ ทีไปรึกษาเดຌกำหนดรายละอียดของงานทีไจะทำ฿น
ตละขัๅนตอน พรຌอมทัๅงกำหนดระยะวลาการปฏิบัติงานการริไมตຌนละการสิๅนสุดของตละกิจกรรม พืไอปຓนนวทาง฿นการกำกับ ควบคุม ดูลการดำนินงาน฿หຌปຓนเป
ตามระยะวลาทีไกำหนดเวຌ฿นขຌอสนอครงการ ดยมีระยะวลาการดำนินงานนับจากวันลงนาม฿นสัญญาจຌางจนถึงวันทีไ ใแ สิงหาคม โ5ๆ4 

ลำดับ กิจกรรม ละระยะวลาดำนินงาน 
ดือน 

ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1 ศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง กำหนดกรอบนวคิด วิธีการคัดลือกกลุมปງาหมาย จัดทำละทดสอบบบสอบถาม 

1.1 การศึกษาขຌอมูลผนยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติการ ครงการ                

1.2 กำหนดกรอบนวคิด ทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง วิธีการดำนินงาน ละผนการดำนินงาน               

1.3 กำหนดวิธีการคัดลือกกลุมตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง ละจำนวนกลุมตัวอยาง               

1.4 พัฒนา ละทดสอบบบสอบถาม               

สงมอบรายงานขัๅนตຌน (Inception Report) ิภาย฿นวันทีไ 31 มีนาคม 2564)               

2 สำรวจขຌอมูล ประมินผล ละวิคราะห์ผลการสำรวจ               

2.1 สำรวจขຌอมูลกับกลุมตัวอยางปງาหมาย               

2.2 ตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูล บันทึกผล ลงรหัสขຌอมูล ประมวลผลทางสถิติ               

2.3 ประมินผล สรุปละวิคราะห์ผลการสำรวจ ละจัดทำรายงานขัๅนกลาง (Progress Report)               

สงมอบรายงานขัๅนกลาง (Progress Report) ิภาย฿นวันทีไ 30 กรกฎาคม 2564ี                

3 จัดทำรายงานฉบบัสมบูรณ์               

3.1 จัดทำรายงานฉบบัสมบูรณ์ บทสรุปผูຌบริหาร ละ Infographic               

สงมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ิภาย฿นวันทีไ 31 สิงหาคม 2564ี               
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การพัฒนากรอบนวคิด  
ละครืไองมือ฿นการสำรวจ
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การพัฒนากรอบนวคิด ละครืไองมือ฿นการสำรวจ 

 

3.1 การทบทวนขຌอมูลทุติยภูม ิ

3.1.1 ผนปฏิบัติการ ละงาน / ครงการของ สสว.  
 ดำนินการทบทวนผนปฏิบัติการของ สสว. ป โ5ๆเูโ5ๆ5 ผนปฏิบัติการ ป 2563 รายละอียด

งาน / ครงการ ละศึกษารายละอียดจากสรุปผลการดำนินงาน / ครงการ ซึไงมีรายละอียดยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ ละกลยุทธ์ / ผนงาน ดังนีๅ  

ตารางทีไ ใูแ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ละกลยุทธ์ / ผนงาน ประจำป 2563 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์ กลยทุธ ์/ ผนงาน 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ: ยกระดับ
การบรูณาการ MSME ของ
ประทศ ดຌวย BIG DATA 

สรຌางการสงสริม 
MSME ทีไสงผลกระทบ
ตอศรษฐกิจสูง ิHigh 

Impactี รวมกบั
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 

1. บรูณาการผนงบประมาณละติดตามประมินผล฿หຌ
ครอบคลุมหนวยงานสงสริม  MSME ของประทศ  
2. สรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม MSME ทัๅง฿น 

ละตางประทศ 

3. พัฒนาละชืไอมยงฐานขຌอมลู฿หຌรองรับ  MSME BIG DATA 

4. พัฒนาครืไองมือ฿นการวิคราะห์/ประมินผลกระทบทาง
ศรษฐกิจดຌาน MSME 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ: พัฒนา
กลเกการสงสริม฿หຌขຌาถึง 
MSME ละศรษฐกจิชุมชน  

ชืไอมยงมาตรการ
ภาครัฐก MSME  

อยางทัไวถึง 

1.พัฒนาปจัจัยอืๅอตอการติบตของ MSME 

2.ยกระดับการ฿หຌบริการของศูนย์ OSS ละชืไอมยงนยบาย
ของรัฐ 

3. พัฒนาครือขายทีไปรึกษา/การ฿หຌบริการ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ:  
สรຌางสังคมผูຌประกอบการ฿หຌ
ติบตละกຌาวสูสากล  

พิไมขีดความสามารถ฿หຌ 
MSME ติบตเดຌตาม
วงจรธุรกิจ ิBusiness 

Life Cycleี 

1. สงสริมการริไมตຌนธรุกิจ ิEarly Stage / Startupี 
2. สงสริม  MSME ฿หຌรวมกลุมละกຌาวสูสากล
ิInternationalizationี 
3. ทคนลยีดิจิทัล ละการม / สงสริมการ฿ชຌนวัตกรร
ปรับปลีไยนรูปบบธุรกิจ  ิBusiness Transformationี 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4:  
พิไมศักยภาพองค์กร฿หຌมี
สมรรถนะสูง ิHigh 

Performance Agencyี  

พัฒนาองค์กรละ
บุคลากร฿หຌมีมาตรฐาน
ปຓนทีไยอมรับพรຌอม
ตอบสนองความ
ตຌองการผูຌรับบริการ 

1. ปรับครงสรຌางองคก์ร฿หຌสอดคลຌองกับบทบาทภารกิจ
องค์กร 
2. ยกระดับการบริหารจัดการสู Smart Office 

3. ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผล ละมีธรรมาภิบาล 
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นอกจากนีๅ จากผนปฏิบัติการฯ จากยุทธศาสตร์ทีไ 3 ยังมีการบงงาน / ครงการทีไดำนินงานตาม
นวทางการสงสริม ทัๅงหมด 3 กลุม ดังนีๅ 

ตารางทีไ ใูโ ความชืไอมยงระหวางนวทางการสงสริมของ สสว. ละงาน / ครงการ ปงบประมาณ โ5ๆ3 

นวทางการสงสริม ชืไองาน / ครงการ 

กลุม Early Stage 
1. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 

2. ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) 

กลุม Micro 

3. ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

4. ครงการพิไมศกัยภาพผูຌประกอบการออนเลนด์ຌวย Digital Marketing 

5. ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 

6. ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) 

7. ครงการปัຕนดาว 

กลุม Small 

8. ครงการประกวด SME National Awards 

9. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

10. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 

11. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

12. ครงการสนับสนุนครือขาย SME 

 

3.1.2 ผลการสำรวจปีทีไผานมา 

จากการทบทวนการสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌว
ธุรกิจดีขึๅน ประจำปงบประมาณ 2561-2563 ทีไผานมา ประกอบดຌวย ครงการทีไสำรวจ จำนวนตัวอยาง วิธีการ
สำรวจ คำถามละนวทางการวิคราะห์ผล ิรายละอียดสดง฿นตารางทีไ 3-3) ดยดຌานครงการทีไสำรวจมี
ความ฿กลຌคียงกัน฿นทุกป นื ไองจากขึ ๅนอยู กับผนการสงสริมของ สสว. ดยบงปຓนครงการสงสริม
ผูຌประกอบการ฿หຌครอบคลุมตละระดับ รวมถึงสาขาหรือกิจกรรมทีไประกอบธุรกิจ ิภาคการผลิต การคຌา ละ
บริการี จำนวนตัวอยางทีไสำรวจ ปຓนเปตามจำนวนตัวอยางขัๅนตไำตามหลักสถิติ ละมีความ฿กลຌคียงกัน฿นตละ
ป พืไอ฿หຌสามารถทียบคียงผลการสำรวจระหวางปเดຌ วิธีการสำรวจ ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ปຓนสวน
฿หญ นืไองจากครงการทีไสำรวจปຓนครงการทีไดำนินการลຌวสรใจ ละผูຌประกอบการ฿หຌความรวมมือคอนขຌางดี 
สวนคำถามละนวทางการวิคราะห์ผล มีการปรับปลีไยน฿หຌมีความสอดคลຌองกับสถานการณ์ ครงการทีไสำรวจ
฿นตละป ตกณฑ์฿นการคำนวณหารຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนยังมีการ฿ชຌนวทางดียวกัน คือ 
สัดสวนของจำนวนผูຌประกอบการ MSME กิดการปลีไยนปลงทางธุรกิจดีขึๅนภายหลังขຌารับบริการ / ขຌารวม
ครงการจาก สสว. อยางนຌอย แ ดຌาน ทียบกับจำนวนผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถามทัๅงหมด 
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สำหรับการสำรวจ฿นครัๅงนีๅ ดຌานครืไองมือ วิธีการสำรวจ ยัง฿ชຌนวทางตามปทีไผานมา ดยคำถาม
ละนวทางการวิคราะห์มีการปรับปลีไยน฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์มากขึๅน  อีกทัๅงมีการปรับขຌอคำถาม฿น
ประดในทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿หຌมีความกระชับ ละเมปຓนคำถามทีไมีลักษณะชีๅนำมากกินเป 

ดຌานผลการสำรวจ จากการศึกษาผลการสำรวจ 3 ปทีไผานมา พบวา ผูຌประกอบการ MSME ทีไ
เดຌร ับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึ ๅน ปงบประมาณ 2561 คิดปຓนรຌอยละ ็ไ.5เ 
ปงบประมาณ 2562 คิดปຓนรຌอยละ 87.08 ละปงบประมาณ 2563 คิดปຓนรຌอยละ ้แ.่เ ซึไงสดง฿หຌหในถึง
การพัฒนาครงการของ สสว. ทำ฿หຌผูຌประกอบการมีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน ชน ปงบประมาณ 2562 

มีการปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเรพิไมขึๅน ละปงบประมาณ 2563 มีการปลีไยนปลงรืไองชองทาง
การตลาด ละลูกคຌาพิไมขึๅน ดยมีรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึ ๅน  ครงการทีไสำรวจ ละการ
ปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 5 อันดับรก ของครงการ฿นปงบประมาณ 2561-2563 ดังนีๅ 

 

ผนภาพทีไ ใูแ รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนปงบประมาณ 2561-2563 

ตารางทีไ ใูใ ครงการทีไสำรวจปงบประมาณ 2561-2563 

ครงการ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิStart Up) √ √ √ 

2) ครงการสนับสนุนครือขาย SME √ √  

3) ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล √ √  

4) ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial 

Champions) 

√ √  

5) งานพัฒนาศูนยข์ຌอมูล SME Knowledge Center √   

6) ครงการประกวด SME National Awards & Start Up Awards √  √ 

7) ครงการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับผูຌประกอบการ SME √ √  

8) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME 

Strong/Regular Level) 

√  √ 

74.50
87.08 91.80

0.00

50.00

100.00

ปงบประมาณ โ5ๆแ ปงบประมาณ โ5ๆโ ปงบประมาณ โ5ๆใ
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9) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชน
ตามนวพระราชด้าริ 

√   

10) ครงการสงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์สำหรับ SME √  √ 

11) ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา   √ 

12) ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกจิชุมชนกลุมอาหารละ
ครืไองดืไม 

  √ 

ตารางทีไ ใูไ การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 5 อันดับรก ประจำปงบประมาณ โ5ๆแูโ5ๆใ 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 5 อันดับรก 
ปีงบประมาณ ิรຌอยละี 

2561 2562 2563 

ยอดขายพิไมขึๅน 29.47 54.90  

กำเรพิไมขึๅน 25.17 52.23  

ตຌนทุนลดลง 23.34   

การบริหารจัดการดีขึๅน / ความคลองตัว฿นการบริหารธุรกิจมากขึๅน 28.97   

มีครือขายธุรกจิพิไมขึๅน 20.86   

ชองทางการตลาดพิไมขึๅน  62.31 ็ไ.โเ 

บุคลากรมีทกัษะมากขึๅน  53.12 5เ.โเ 

ลูกคຌาพิไมขึๅน  51.93 ็ๆ.ๆเ 

มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา   ไใ.โเ 

มีการวางผนธรุกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลงเดຌดี   ใไ.โเ 

 

ดยมปีระดในคำถามปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของธุรกิจของปงบประมาณ 2561-2563 

ดังนีๅ 

ตารางทีไ ใู5 ประดในคำถามปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของธุรกิจ ประจำปงบประมาณ โ5ๆแูโ5ๆใ 

ประดในคำถามปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 

ก้าเรพิไมขึๅน √ √ √ 

ลดตຌนทุน √ √ √ 

ยอดขายพิไมขึๅน √ √ √ 

จ้านวนลูกคຌามากขึๅน √ √ √ 

คูคຌาพิไมขึๅน √   

การบริหารจัดการดีขึๅน / ความคลองตัว฿นการบริหารธุรกิจมากขึๅน √ √ √ 

มีครือขายธุรกจิพิไมขึๅน √ √ √ 

ชวย฿หຌรูຌสถานะธุรกจิมากขึๅน √   
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ประดในคำถามปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
ปีงบประมาณ  

2561 2562 2563 

มีขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการดำนินธุรกจิมากขึๅน √   

ขຌาถึงหลงงินทุน / ธุรกจิมีสภาพคลองมากขึๅน √  √ 

การสงสริมภาพลักษณ์สินคຌา บริการ ละองค์กร √   

ประสิทธิภาพการผลิตพิไมขึๅน  √  

ชองทางการตลาดพิไมขึๅน  √ √ 

มูลคาผลิตภัณฑ์ / บริการพิไมขึๅน  √  

ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีคุณภาพ / มาตรฐานมากขึๅน  √ √ 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ / กิจการปຓนทีไรูຌจกัมากขึๅน / มีภาพลักษณ์ดีขึๅน  √  

บุคลากรมีทกัษะมากขึๅน  √ √ 

มีความพรຌอม฿นการดำนินธุรกิจมากขึๅน  √  

มีนวทาง / ผนการดำนินธุรกิจชัดจนขึๅน  √ √ 

มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา   √ 

ปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจเดຌดี   √ 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตราสินคຌาหรือมีการจดทะบียน   √ 
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3.2 กรอบนวคิด฿นการสำรวจ 

กำหนดตัวปรตามนวทางการประมินผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนภายหลังจากการดำนินครงการของ สสว. ฿นมิติ
การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทางทีไดีขึๅน มืไอมีการนำองค์ความรูຌ หรือผลผลิตทีไเดຌจากการขຌารวมครงการ  

มาประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจ  
 

 
รูปทีไ ใูแ ตัวปรทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

 

นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌตัวปรทีไจะนำมาวิคราะห์มีความสอดคลຌองกับกรอบนวคิดการสำรวจ จะทำการ
คำนวณหรือวิคราะห์฿หຌมีความสอดคลຌองกับการประมินผลลัพธ์ของครงการ ทีไกิดจากการนำองค์ความรูຌ 
หรือประยชน์ที ไเดຌรับจากการขຌารวมกิจกรรม / ครงการของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ ละสำหรับ 

นวทางการวิคราะห์ผลจะ฿หຌมีมิติทีไครอบคลุม ละขຌอมูลทีไเดຌรับมีความชืไอมยง สมหตุสมผล  ระหวาง 
การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทางทีไดีขึๅน กับประดในรายละอียดตาง โ ทีไทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน 
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3.3 การกำหนดกลุมตัวอยาง฿นการสำรวจ 

การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน จะดำนินการ
สำรวจ฿น 2 ขอบขต คือ สำรวจจาก 7 ครงการ พืไอ฿หຌปຓนเปตามบันทึกขຌอตกลงการประมินผลการดำนินงาน
ทุนหมุนวียน ประจำปบัญชี 2564 ละสำรวจจาก 12 ครงการ พืไอ฿หຌปຓนเปตามขอบขตของงาน ิTerm of 

Reference :TOR) นบทຌายสัญญาจຌาง 
ทัๅงนีๅ จะ฿ชຌการกำหนดกลุมตัวอยาง฿นการสำรวจตามนวทางของ Taro Yamane ซึไงกำหนด฿หຌมีคาความ

คลาดคลื ไอน฿นทางสถิติที ไยอมรับเดຌ เมกินรຌอยละ 5 ละที ไระดับความชื ไอมั ไน ิแ ูα) = ้5ั หรือ  
ิε< เ.เ5, α = เ.เ5ี คำนวณตามสูตรของ Taro Yamane ตามภาพทีไ ใูโ 

2
1 Ne

N
n

+
=  

ดยทีไ n ํ ขนาดตัวอยางทีไตຌองการ 

N ํ จำนวนประชากรทัๅงหมด 

e ํ ความคลาดคลืไอนทีไยอมรับเดຌ 

 

รูปทีไ ใูโ ขนาดตัวอยางทีไกำหนดตามวิธีของ Taro Yamane 

ทีไมา: บริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จำกัด 

 

นำมาสูการกำหนดกลุ มตัวอยาง฿นการสำรวจ ภาย฿ตຌขຌอตกลงการประมินผลทุนหมุนวียนกับ
กรมบัญชีกลาง จากจำนวนประชากรปງาหมายดยประมาณ 17,279 ราย จาก 7 ครงการ เดຌก   

1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 

2) ครงการประกวด SME National Awards 

3) ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

5) ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 
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6) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

7) ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

การกำหนดกลุมตัวอยาง จากประชากรปງาหมาย 7 ครงการขຌางตຌน จำนวนตัวอยางขัๅนตไำทีไชืไอถือเดຌ
ทางสถิติ จะอยูทีไจำนวน 391 ราย ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาจากสัดสวนจำนวนประชากรตละครงการลຌว ตຌองมี
ตัวอยางขัๅนตไำ จำนวน 30 ราย พืไอ฿หຌสามารถวิคราะห์รายครงการทางสถิติเดຌ  

การกำหนดกลุมตัวอยาง฿นการสำรวจ ภาย฿ตຌขอบขตการดำนินงาน ิTerm of Reference :TOR) จาก
จำนวนประชากรปງาหมายดยประมาณ  22,736 ราย จาก 12 ครงการ การกำหนดกลุมตัวอยางจากประชากร
ปງาหมาย 12 ครงการขຌางตຌน จำนวนตัวอยางขัๅนตไำทีไชืไอถือเดຌทางสถิติ จะอยูทีไจำนวน 393 ราย อยางเรกใตาม 
นืไองจาก เดຌกำหนดจำนวนตัวอยางทีไจะสำรวจสำหรับ 7 ครงการเวຌลຌว จำนวน 391 ราย ดังนัๅน สำหรับอีก 5 

ครงการจึงกำหนดตัวอยางขัๅนตไำทีไรายครงการ ครงการละ 30 ราย รวม 150 ราย รวมจำนวนตัวอยางทีไจะ
สำรวจทัๅงสิๅน 541 ราย 

 
ตารางทีไ ใูๆ  จำนวนตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

จำนกตามงาน / ครงการ จำนวน 12 ครงการ 

งาน / ครงการ จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

สัดสวนจำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวนตัวอยาง
คำนวณตาม

สัดสวนประชากร 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
จะสำรวจ 

1. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม  
ิEarly Stage) 

3,395 14.93 59 63 

2. ครงการประกวด SME National 

Awards 
914 4.02 16 30 

3. ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 2,021 8.89 35 40 

4. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับ
ติบต ิSME Regular Level) 

309 1.36 5 30 

5. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไม
ศักยภาพสูตลาดสากล 

1,054 4.64 18 30 

6. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทาง
การตลาดชิงลกึสำหรับผูຌประกอบการ 
SME 

2,577 11.33 45 48 

7. ครงการพิไมศกัยภาพผูຌประกอบการ
ออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

7,009 30.83 121 150 

8. ครงการสนับสนุนครือขาย SME 4,282 18.83 74 30 

9. ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด 
ิSME Provincial Champions) 

462 2.03 8 30 
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งาน / ครงการ จำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

สัดสวนจำนวน
ประชากร
ป้าหมาย 

จำนวนตัวอยาง
คำนวณตาม

สัดสวนประชากร 

จำนวน
ตัวอยางทีไ
จะสำรวจ 

10. ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up 

New Entrepreneurs) 
500 2.20 9 30 

11. ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจ
พืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน  
ิBorn Strong) 

33 0.15 1 30 

12. ครงการปัຕนดาว  180 0.79 3 30 

รวม 22,736 100.00 393 541 

 

฿นการสุมกลุมตัวอยางจะ฿ชຌวิธีการสุมหลายชัๅน ิMulti-stage Sampling) ดยมีการกำหนดชัๅนของกลุม
ตัวอยางจากระดับหลักเปถึงระดับยอย ชน กำหนดชัๅนรกปຓนกลุมรายครงการทีไขຌารวม ชัๅนตอมาปຓนประภท
ธุรกิจ ละชัๅนสุดทຌายปຓนกลุมตัวอยางทีไเดຌรับลือก ปຓนตຌน ทัๅงนี ๅ การกำหนดจำนวนตละกลุมจะยึด฿หຌ
สอดคลຌองกับสัดสวนจริงของรายชืไอทีไเดຌรับ ละสามารถนำมาวิคราะห์ผลละอຌางอิงเดຌทางสถิต ิ

นอกจากนีๅ จะทำการสำรวจดย฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึกกับกลุมตัวอยางทีไปຓนผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌ
ทราบถึงนวคิด มุมมองทีไมีตอครงการของ สสว. ทัๅงดຌานทีไปຓนจุดขใงละจุดออน พืไอนำความคิดหในทีไเดຌมา
จัดทำปຓนนวทางการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ละขຌอสนอนะ ดยทำการสัมภาษณ์กับผูຌประกอบการ MSME 

ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน จำนวน แเ ราย 

 

3.4 การสรຌางบบสำหรบัป็นครืไองมือ฿นการสำรวจ 

3.4.1 การพัฒนาบบสอบถาม ฿นขัๅนตอนของการจัดทำบบสอบถามรຌอยละของผูຌประกอบการ 
MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ฿นปงบประมาณ 2563 ลຌวธุรกิจดีขึๅน จะคำนึงถึงครงสรຌาง
ทีไสามารถนำมาประมินหรือวิคราะห์ตามขຌอสนอครงการ การ฿ชຌภาษา฿หຌกระชับ ถูกตຌอง ละสะดวก฿นการ  

฿ชຌงาน ดยมีสวนประกอบของคำถาม 3 สวน ิรายละอียดสดง฿นภาคผนวก ขี เดຌก  
 สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเป ปຓนคำถามพืไอการคัดลือกกลุมตัวอยางทีไมีความหมาะสมละสอดคลຌอง

กับวัตถุประสงค์การสำรวจ  
 สวนทีไ 2 การปลีไยนปลงของธุรกิจภายหลังการขຌารวมครงการของ สสว. ประดในคำถาม 

มาจากการศึกษาขຌอมูลทุติยภูมิทัๅงผลการสำรวจ฿นปทีไผานมา รายละอียดงาน / ครงการ ทีไจะทำการสำรวจ 
ละหตุการณ์฿นปัจจุบัน฿หຌหมาะสมกับการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน 

 สวนทีไ 3 ขຌอสนอนะ พืไอทำ฿หຌทราบขຌอมูลสำหรับประกอบการวิคราะห์สิ ไงที ไปຓนปัญหา
อุปสรรค฿นปัจจุบัน ละสิไงทีไตຌองการพิไมติม฿นอนาคต ดยมีครงสรຌางบบสอบถาม ดังนีๅ 
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ตารางทีไ ใู็ ครงสรຌาง ละรายละอียดบบสอบถามรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการลຌวธุรกิจดีขึๅน 

ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอยีดคำถาม 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของ
ผูຌรับบริการ 

- รายละอียดการขຌารวมครงการ 

- ขຌอมูลของผูຌรับบริการ 

- ขຌอมูลกิจการ 

สวนที ไ โ การปลี ไยนปลงของ
ธ ุ รก ิ จภายหล ั งการ ข ຌ าร  วม
ครงการของ สสว. 

1. การปลีไยนปลงของธุรกิจภายหลังขຌารวมครงการของ สสว. 
2. การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทางทีไดีขึๅน฿นชิงคุณภาพ เดຌก  
ู   ปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจเดຌดี 
- มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา 
- สินคຌาบริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานพิไมขึๅน 

- ผลิตภัณฑ์บริการ มีตราสินคຌาหรือมีการจดทะบียน หรือเดຌรับรางวัล 

- บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน 

- การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

- มีการวางผนธุรกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลงเดຌดี 
- มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน สินชืไอรวมลงทุน ิบสย.ี คๅำประกัน

งินกูຌ ขຌาสูตลาดหลักทรัพย์ 
- มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิทัๅงออฟเลน์ ละออนเลน์ี 
- มีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน 

- จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 
- สามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทีไกิดขึๅน 

3. การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทางทีไดีขึๅนทีไปຓนตัวลขทางศรษฐกิจ เดຌก 
ยอดขายพิไมขึๅน กำเรพิไมขึๅน ตຌนทุนลดลง 

สวนทีไ 3 ความคิดหในละ
ขຌอสนอนะ 

- ปัญหาละอุปสรรคทีไพบจากการ฿ชຌบริการ 

- ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงบริการ 

- บริการพิไมติมทีไตຌองการจาก สสว. 
 

3.4.2 การทดสอบบบสอบถาม 

สำหรับการทดสอบบบสอบถามเดຌมีการดำนินการทดสอบ 2 นวทาง คือ 

1) การหาความทีไยงตรงตามนืๅอหา ดย฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิพิจารณาขຌอค้าถาม฿นบบสอบถามลຌว
ประมินคาดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอค้าถามรายขຌอกับวัตถุประสงค์ที ไตຌองการวัด ิ Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ดยขอความหในจากผูຌชี ไยวชาญดຌานศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 ทาน ฿นการ
พิจารณาบบสอบถาม 2 คำถาม คือ ความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามตละขຌอกับวัตถุประสงค์หรือนืๅอหา 
ละความหมาะสมของประดในทีไนำมาวัดการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
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ดยมีคะนนอยูระหวาง ู0 ถึง ื1 ดยทีไ  
คะนน ื1 หมายถึง สอดคลຌอง หรือหมาะสม  
คะนน 0 หมายถึง เมน฿จ 

คะนน ู1 หมายถึง เมสอดคลຌอง หรือเมหมาะสม 

ดยคาดัชนี IOC คำนวณเดຌจาก 

IOC =  ∑ R
N

 

IOC  คือ ดัชนีความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามกับวัตถุประสงค ์

R คือ คะนนของผูຌชีไยวชาญ 

 ∑ R คือ ผลรวมของคะนนผูຌชีไยวชาญตละคน 

N คือ จำนวนผูຌชีไยวชาญ 

ซึไงจากการ฿หຌความหในของผูຌชีไยวชาญทัๅง 3 ทาน ดຌานความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถาม 

ตละขຌอกับวัตถุประสงค์หรือนื ๅอหา พบวา ผูຌชี ไยวชาญ฿หຌคะนน ื1 ทัๅงหมด สดงวา คำถามทีไกำหนด
สอดคลຌองกับนื ๅอหาหรือวัตถุประสงค์ของการสำรวจ สวนความหมาะสมของประดในที ไนำมาวัดการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ มีผูຌชีไยวชาญ 1 ทาน ทีไเมน฿จ นืไองจากประดใน฿นการพัฒนาอาจมีความซๅำซຌอนกัน ซึไง
อาจทำ฿หຌเมสามารถระบุเดຌชัดจนวาการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุน ปຓนผลมาจากปัจจัย฿ดปຓนหลัก 
อยางเรกใตาม คาฉลีไยดยอยูทีไ 0.83 ซึไงถือวาผานกณฑ์ทีไกำหนดเวຌวาดัชนี IOC มีคาตัๅงต 0.50 ขึๅนเป จึงจะมี
ความหมาะสม รายละอียดดังนีๅ 

ตารางทีไ ใู่ ผลการทดสอบคา IOC 

ประดในคำถาม การ฿หຌคะนน คา IOC 

ผูຌชีไยวชาญ 1 ผูຌชีไยวชาญ 2 ผูຌชีไยวชาญ 3 

ความสอดคลຌองระหวางขຌอคำถามตละขຌอกับ
วัตถุประสงค์หรือนืๅอหา 

ื1 ื1 ื1 1 

ความหมาะสมของประด ในที ไนำมาว ัดการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ 

+1 0 +1 0.66 

รวม 0.83 
 

 

2) การทดสอบบบสอบถาม ิPre-Test) กับกลุมตัวอยางจากกลุมปງาหมาย จำนวน ใเ ชุด 

ิรายละอียดผูຌตอบบบสอบถามสดง฿นภาคผนวก คี สำหรับอัตราการตอบรับ฿นการตอบบบสอบถาม 
ิResponse Rate) ทีไคำนวณจากสัดสวนของจำนวนบบสอบถามทีไสัมภาษณ์สำรใจ ละจำนวนรายชืไอทีไติดตอ
เปทัๅงหมด พบวา อัตราตอบรับฯ คิดปຓน 70ั ิติดตอทัๅงหมด 4ใ ราย จากบบสอบถามทีไสำรใจ ใเ ชุดี ดย
฿นบบสอบถามทีไเดຌทำการทดสอบดยการสัมภาษณ์กับกลุมปງาหมายทีไปຓนตัวทนของการสำรวจครัๅงนีๅ พบวา 
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ผูຌตอบบบสอบถามมีความขຌา฿จนืๅอหาของบบสอบถามอยางดี ละสามารถตอบคำถามเดຌตรงตามการสืไอ
ความหมายของผูຌสัมภาษณ์ ดยประมินจากผูຌตอบขຌา฿จนืๅอหา คำตอบสืไอเดຌตรงกับความหมายของคำถาม 
ครงสรຌางการรียง / ความตอนืไองของคำถามการปลีไยนปลงของธุรกิจภายหลังการขຌารวมครงการของ สสว. 
ผูຌตอบขຌา฿จ เมสับสน ละการถามคำถามมีความชืไอมยงระหวางประยชน์ทีไสงผล฿หຌ ธุรกิจ / ธุรกิจดีขึๅน ทีไ
สงผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงยอดขาย / กำเร / ตຌนทุนการผลิต  

นอกจากนีๅ เดຌทำการทดสอบความชื ไอมั ไน ิReliabilityี ที ไปຓนการตรวจสอบการวัดทีไ
สมไำสมอ นนอน คงที ไของครื ไองมือที ไ฿ชຌวัด ดยวิธีการหาคา Guttman Split-Half Coefficient ซึ ไงปຓน 

การบงครืไองมือวัดปຓน 2 สวน฿นลักษณะคูขนานทีไมีขຌอคำถามคลຌายคลึงกันหรือหมือนกัน ดยปຓนคำถามทีไ
กิดจากการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจภายหลังขຌารวมครงการของ สสว. สำหรับการทดสอบนีๅมีตัวปรทีไ฿ชຌ
ทดสอบ 12 ตัวปร ดยเดຌบงขຌอมูลการทดสอบปຓน 2 สวน คือ 6 ตัวปรรกปຓนการนำทักษะมาพัฒนา
ปรับปรุงภาย฿นธุรกิจ ชน พัฒนาสินคຌา ผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะคน รวมถึงการบริหารจัดการ ปຓนตຌน เดຌก  

แี ปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจเดຌดี  
โี มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา  
ใี สินคຌาบริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานพิไมขึๅน  
ไี ผลิตภัณฑ์บริการ มีตราสินคຌาหรือมีการจดทะบียน หรือเดຌรับรางวัล  
5ี บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน  
ๆี การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน  
ละ 6 ตัวปรหลัง ปຓนการหาชองทาง หรือหาอกาสทางการตลาด รวมถึงครือขายทาง

การตลาด พืไอตอยอด฿นการสรຌางยอดขาย หรือกำเร฿หຌกับธุรกิจ เดຌก  
็ี มีการวางผนธุรกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลงเดຌดี  
่ี มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน  
้ี มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน  
แเี มีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน  
แแี จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ  
แโี สามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทีไกิดขึๅน  
ผลจากการทดสอบ คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ของคำตอบ 6 ขຌอรก ิขຌอ 1-6) มีคา 0.819 

สดงวามีความสัมพันธ์กันมาก สัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ของคำตอบ 5 ขຌอหลัง ิขຌอ 7-12) มีคา 0.931 สดงวามี
ความสัมพันธ์กันมากชนกัน ละคาสัมประสิทธิ่ทีไประมาณคาความชืไอถือเดຌของทุกคำถาม (Guttman Split-

Half Coefficient) มีคา 0.946 ซึไงปຓนคาของระดับความชืไอมัไนอยู฿นระดับสูงกวากณฑ์ ิคาทีไชืไอถือเดຌจะตຌอง
เมตไำกวา เ.็ี ดังนีๅ 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .819 

N of Items 6a 

Part 2 Value .931 

N of Items 6b 

Total N of Items 12 

Correlation Between Forms .917 

SpearmanูBrown Coefficient Equal Length .957 

Unequal Length .957 

Guttman SplitูHalf Coefficient  .946 
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ผลการสำรวจ 

 

ผลการสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน  บงการ
นำสนอปຓน 4 หัวขຌอ ประกอบดຌวย  

• การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม ซึไงนำสนอภาพรวมของ 2 ขอบขต เดຌก 
- แโ ครงการ ตามขอบขตงาน ิTORี  
- 7 ครงการ ตามข ຌอตกลงก ับกรมบ ัญช ีกลาง ฿นการประม ินผลท ุนหม ุนว ียนประจำ 

                ปบัญชี โ5ๆไ  
• การปลีไยนปลงของธุรกิจตามขຌอมูลผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก  
- ประภทกิจการ ประกอบดຌวย นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ละจดทะบียนตามขຌอกำหนดของ 

                หนวยงานอืไน  
- ประภทธุรกิจ ประกอบดຌวย ภาคการผลิต ภาคบริการ ละภาคการคຌา  
- ประภทวิสาหกิจ ประกอบดຌวย วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม ละวิสาหกิจขนาดกลาง 

• การปลีไยนปลงของธุรกิจตามนวทางการสงสริม ประกอบดຌวย ครงการทีไอยูภาย฿ตຌนวทางการ 
            สงสริม เดຌก 

- กลุม Early Stage  

- กลุม Micro  

- กลุม Small 

• การปลีไยนปลงของธุรกิจรายครงการ 
 

ดยนื ๅอหาที ไนำสนอตละหัวขຌอ ประกอบดຌวย รຌอยละของธุรกิจที ไมีการปลี ไยนปลงดีขึ ๅน  การ
ปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน สวนปัญหาละอุปสรรคทีไพบ
กีไยวกับการ฿ชຌบริการ ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ละบริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการ
พิไมติมจาก สสว. จะนำสนอ฿นภาพรวม ดยมีรายละอียดผลการสำรวจ฿นตละหัวขຌอ ดังนีๅ 
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4.1 การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 

4.1.1 การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 12 ครงการ ตามขอบขตงาน ิTOR) 

4.1.1.1 ครงการทีไสำรวจ  

การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจ 

ดีขึๅน ทำการสำรวจผูຌประกอบการ MSME จำนวน 541 ราย ภาย฿ตຌ 12 ครงการ ดยมีรายละอียดของจำนวน
ตัวอยางทีไทำการสำรวจตละครงการ ดังนีๅ 

 
ตารางทีไ ไูแ จำนวนตัวอยางทีไทำการสำรวจ จำนกรายครงการ ิ12 ครงการี 

ครงการ จำนวน รຌอยละ 
1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 63 11.65 

2) ครงการประกวด SME National Awards 30 5.55 

3) ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 40 7.39 

4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 30 5.55 

5) ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 30 5.55 

6) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 48 8.87 

7) ครงการพิไมศกัยภาพผูຌประกอบการออนเลนด์ຌวย Digital Marketing 150 27.73 

8) ครงการสนับสนุนครือขาย SME 30 5.55 

9) ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 30 5.55 

10) ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) 30 5.55 

11) ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) 30 5.55 

12) ครงการปัຕนดาว 30 5.55 

รวม 541 100.00 

 

4.1.1.2 ขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถาม 

1) สถานะของผูຌตอบบบสอบถาม ผู ຌประกอบการทีไตอบบบสอบถามสวน฿หญมี
สถานะปຓนจຌาของกิจการ จำนวน 456 ราย คิดปຓนรຌอยละ 84.29 ละปຓนพนักงานของสถานประกอบการ 
จำนวน ่5 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ5.็แ 

2) ประภทกิจการ ผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถามมีการประกอบธุรกิจ฿นรูปบบ
บุคคลธรรมดามากทีไสุด จำนวน โแแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ้.เเ รองลงมาคือ นิติบุคคล จำนวน แ้เ ราย  
คิดปຓนรຌอยละ ใ5.แโ ละจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน จำนวน แไเ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ5.่่ 
ดยจำนกการประกอบธุรกิจตละรูปบบเดຌ ดังนีๅ 
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ู บุคคลธรรมดา จำนวน 211 ราย ประกอบดຌวย บุคคลธรรมดาทีไจดทะบียน
พาณิชย์ จำนวน แโ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆแ.แไ ละบุคคลธรรมดาทีไเมจดทะบียนพาณิชย์ จำนวน ่โ ราย  
คิดปຓนรຌอยละ ใ่.่ๆ 

ู นิติบุคคล จำนวน 190 ราย ประกอบดຌวย บริษัทจำกัด จำนวน แ5้ ราย คิดปຓน
รຌอยละ ่ใ.ๆ่ ละหຌางหุຌนสวนจำกัด จำนวน ใแ ราย คิดปຓนรຌอยละ แๆ.ใโ 

ู จดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน จำนวน แไเ ราย ประกอบดຌวย 
วิสาหกิจชุมชน จำนวน แเ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็็.แไ OTOP / กลุมชุมชน จำนวน โ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
โเ.เเ สมาชิกสหกรณ์ / สหกรณ์ จำนวน ใ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ.แไ ละมูลนิธิฯ จำนวน แ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
เ.็แ 

3) ประภทธุรกิจ ผู ຌประกอบการที ไตอบบบสอบถามอยู ฿นภาคการผลิตมากทีไสุด 
จำนวน ใๆ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ่.เโ รองลงมาคือ ภาคการคຌา จำนวน แใแ ราย คิดปຓนรຌอยละ โไ.โแ ละ
ภาคบริการ จำนวน ไโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็.็ๆ ดยจำนกประภทธุรกิจตละสาขาเดຌ ดังนีๅ 

ู ภาคการผลิต สาขาที ไมีการประกอบธุรกิจ ใ ลำดับรก เดຌก อาหารละ
ผลิตภัณฑ์ปรรูป จำนวน แโแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใโ.่่ ผลิตภัณฑ์ปรรูปจากสมุนเพร จำนวน ่2 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ โโ.28 ละการกษตร จำนวน ไ2 ราย คิดปຓนรຌอยละ แแ.41 

ู ภาคการคຌา สาขาที ไมีการประกอบธุรกิจ ใ ลำดับรก เดຌก  อาหาร จำนวน  
ใไ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ5.้5 ผลิตภัณฑ์ปรรูปจากสมุนเพร จำนวน โ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ 19.08 ละสืๅอผຌา  
ครืไองตงกาย จำนวน แๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ แโ.โแ 

ู ภาคบริการ สาขาทีไมีการประกอบธุรกิจ 3 ลำดับรก เดຌก บริการทองทีไยวละ
รงรม จำนวน แ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.ไ่ รຌานอาหาร จำนวน 6 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ4.29 ละบริการนวด 
/ สปา จำนวน 5 ราย คิดปຓนรຌอยละ แแ.้เ 

4) ประภทวิสาหกิจ พิจารณาจากจำนวนรงงาน ละรายเดຌของกิจการตอป ดังนีๅ 
ู จำนวนรงงาน กิจการมีจำนวนรงงาน 1-5 คน มากทีไสุด จำนวน ใเไ ราย  

คิดปຓนรຌอยละ 5ๆ.แ้ รองลงมาคือ จำนวนรงงาน ๆูใเ คน จำนวน โเ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ่.โๆ จำนวน
รงงาน ใแู5เ คน จำนวน แ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ.็็ จำนวนรงงาน 5แูแเเ คน จำนวน ็ ราย คิดปຓน
รຌอยละ แ.โ้ จำนวนรงงาน แเแูโเเ คน จำนวน ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ แ.โ้ ละจำนวนรงงาน โเแ คน  
ขึๅนเป จำนวน แ ราย คิดปຓนรຌอยละ เ.แ่ 

ู รายเดຌตอปีของกิจการ กิจการมีรายเดຌตอปเมกิน แ ,่เเ,เเเ บาท มากทีไสุด 
จำนวน ไใแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็้.ๆ็ รองลงมาคือ รายเดຌ แุ่เเุเเแู5เุเเเุเเเ บาท  จำนวน แเเ ราย 
คิดปຓนรຌอยละ แ่.ไ่ รายเดຌ 5เุเเเุเเแูแเเุเเเุเเเ บาท จำนวน ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ แ.แแ ละรายเดຌ 
แเเุเเเุเเแูใเเุเเเุเเเ บาท จำนวน ไ ราย คิดปຓนรຌอยละ เ.็ไ 

ทัๅงนีๅ มืไอบงประภทวิสาหกิจตามนิยาม SMEs ของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม จากจำนวนรงงาน ละรายตอปของกิจการ พบวา ผู ຌประกอบการที ไตอบ
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บบสอบถามปຓนวิสาหกิจขนาดยอม จำนวน 5ใๆ ราย ิประกอบดຌวย วิสาหกิจรายยอย จำนวน ไใแ ราย  
คิดปຓนรຌอยละ 79.67 วิสาหกิจขนาดยอม จำนวน แเ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ้.41ี ละวิสาหกิจขนาดกลาง 
จำนวน 5 ราย คิดปຓนรຌอยละ เ.้โ 

 
ตารางทีไ ไูโ ประภทวิสาหกิจตามนิยาม SMEs ของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิ12 ครงการี 

ประภทกิจการ วิสาหกจิขนาดยอม วิสาหกจิขนาดกลาง 
วิสาหกจิรายยอย วิสาหกจิขนาดยอม 

รายเดຌตอปี 
ีลຌานบาทิ  

การจຌางงาน 
ีคนิ  

รายเดຌตอปี 
ีลຌานบาทิ  

การจຌาง
งาน ีคนิ  

รายเดຌตอปี 
ีลຌานบาทิ  

การจຌางงาน 
ีคนิ  

การผลิต เมกิน 1.8 เมกิน 5 เมกิน 100 เมกิน 50 กิน 100-500 กิน 50-200 

บริการ / คຌาสง / หรือคຌาปลีก  เมกิน 1.8 เมกิน 5 เมกิน 50 เมกิน 30 กิน 50-300 กิน 30-100 

ทีไมา: สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

 

ผนภาพทีไ ไูแ ขຌอมูลผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถาม ิ12 ครงการี 
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4.1.1.3 การปลีไยนปลงของธุรกิจ 

1) รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. ลຌวมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน คิดปຓนรຌอยละ 90.94 ดยคำนวณจาก  

 

     ํ  

     ํ   90.94 

ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน ไ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
้.เๆ ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมา
ประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน  ใเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆแ.โโ ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌ
กับธุรกิจเดຌ จำนวน แ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ่.็่  

 

 
ผนภาพทีไ ไูโ การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 12 ครงการ 

 

ซึไงจากการสัมภาษณ์ชิงลึกพิไมติมจากผูຌประกอบการ MSME จำนวน แเ ราย จาก
ครงการทีไผูຌประกอบการเมสามารถนำประยชน์มาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ฿นสัดสวนทีไมากกวาครงการอืไน เดຌก 
ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular) จำนวน แ ราย ครงการประกวด SME National 

Awards จำนวน แ ราย ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิ งลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

จำนวน ใ ราย ครงการสนับสนุนครือขาย SME จำนวน โ ราย ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME 

จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นปงบประมาณ 2563 ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน  

จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นปงบประมาณ โ5ๆใ ทีไตอบบบสอบถาม

ทัๅงหมด

X 100 

492 

541 
X 100 
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Provincial Champions) จำนวน โ ราย ละครงการปัຕนดาว จำนวน แ ราย สรุปประดในขຌอจำกัด รวมทัๅง
ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาปรับปรุงครงการจากมุมมองของผูຌประกอบการ ดังนีๅ 

ิแี ขຌอจำกัด฿นการนำประยชน์ทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ  
ู หลักสูตรทีไขຌารวมนຌนนืๅอหาชิงทฤษฎีมากกินเป ทำ฿หຌมืไอจบครงการลຌว

ยังเมมัไน฿จทีไจะนำองค์ความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ เมทราบวาตຌองดำนินการตออยางเร พราะเมมีทีไปรึกษา฿หຌ
คำนะนำ  

ู นื ๅอหาที ไจัดอบรมมีผู ຌขຌารวมมาจากหลากหลายประภทธุรกิจ ทำ฿หຌเม
สามารถลงรายละอียดชิงลึกกีไยวกับธุรกิจดยตรง  

ู นืๅอหาดຌานการปรับตัว฿นสถานการณ์ควิด ยังเมตรงกับความตຌองการ เม
สามารถนำมาปรับ฿ชຌกับธุรกิจเดຌ ชน ตຌองการทราบรืไองนวทางการกระจายสินคຌา ชองทางการตลาด ละ
หลงงินทุนพืไอกຌเขปัญหาสภาพคลอง ปຓนตຌน 

ิโี นวทางการปรับปรุงครงการของ สสว. 
ู ควรทำการสำรวจความตຌองการของผูຌประกอบการกอนขຌารวมครงการ   
ู การจัดกิจกรรมควร฿หຌความสำคัญกับการปฏิบัติ ละนำเป฿ชຌงานจริงมากกวา

การ฿หຌความรูຌชิงทฤษฎี ละผูຌประกอบการทีไขຌารวมควรอยู฿นธุรกิจประภทดียวกันหรือ฿กลຌคียงกัน ละจำกัด
จำนวนผูຌขຌารวมเม฿หຌมีมากกินเป 

ู ควรมีการติดตามผลภายหลังจากจบครงการ พืไอ฿หຌทราบผลลัพธ์ของธุรกิจ
ภายหลังการนำเปประยุกต์฿ชຌงานจริง 

 

2) การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสำรวจมีการปลีไยนปลง 5 ลำดับรก เดຌก 
บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน โ88 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.โใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 
4.06 คะนน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน โ่ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5โ.่็ ดย
มีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.77 คะนน มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน โ66 
ราย คิดปຓนรຌอยละ ไ้.แ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.00 คะนน มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน แๆ8 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.เ5 ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.96 คะนน ละสามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์
ปัจจุบันทีไกิดขึๅน จำนวน แเ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ โเ.แ5 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.96 
คะนน 
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ผนภาพทีไ ไูใ การปลีไยนปลงละระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 12 ครงการ 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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ดยมีประดในรายละอียดของการปลีไยนปลงทางธุรกิจ฿นตละดຌาน ดังนีๅ 
ตารางทีไ ไูใ รายละอียดการการปลีไยนปลงทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการภาพรวม 12 ครงการ 

รายละอยีดการปลีไยนปลง 
จำนวน 

ิรายี 
รຌอยละ 

บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน฿นดຌาน 288 แเใ.ไ่ 

1) การจดัทำพลตฟอร์มตางโ การทำคอนทนต์ การตดัตอคลิปวิดีอ 69 23.96 

2) การวางผนการทำงาน การทำงานปຓนระบบ ทำงานเดຌรใวขึๅน 49 17.01 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน ทำ฿หຌมีความนาชืไอถือ 48 16.67 

4) วิธีการ฿นการนำสนอผลิตภัณฑ์พืไอจำหนายผานชองทางออนเลน์ 44 15.28 

5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด การประยุกต์ การสรຌางสรรค์
ผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมโ 

35 12.15 

6) การวางผนการตลาด การตลาด การสรຌางบรนด์ 21 7.29 

7) การสืไอสาร การนะนำ การถายทอดความรูຌ 18 6.25 

8) การออกบบ การตกตง การนำสนอสินคຌา฿หຌนาดึงดดู฿จ 9 3.13 

9) การบริการทีไทำ฿หຌลูกคຌาประทับ฿จ 4 1.39 

10) การจดักใบวัตถดุิบ฿หຌคงคุณภาพอยูเดຌนาน 1 0.35 

จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยงัรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 286 100.00 

1) มีลูกคຌาพิไมขึๅน จากลูกคຌาดิมกลับมาซืๅอซๅำ มีการนะนำบอกตอ 215 75.17 

2) มีลูกคຌา฿หมพิไมขึๅน จากมีชองทางการขายผานทางออนเลน์มากขึๅน 42 14.69 

3) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคຌา / บริการ฿หຌปຓนทีไ
พึงพอ฿จของลกูคຌา 

23 8.04 

4) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากจัดทำปรมชันพืไอดงึดูด฿จลูกคຌา 2 0.70 

5) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์พิไม ปຓนตัวลือก฿หຌลูกคຌา 2 0.70 

6) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากมีการตรียมการรับมือเวຌลຌว 1 0.35 

7) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากปลีไยนชองทางการขาย 1 0.35 

มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน 266 115.41 

1) ชองทางออนเลน์ ชน ฟซบุค อินสตากรม เลน์ วใบเซต์ 226 84.96 

2) การขายผาน Market Place ตางโ ชน Shopee, Lazada 63 23.68 

3) การขຌารวมออกบูธ 12 4.51 

4) วางสินคຌาจำหนาย฿นตลาดนัด 2 0.75 

5) วางสินคຌาจำหนาย฿นหຌางสรรพสินคຌา 2 0.75 

6) ขายผานตัวทนจำหนาย 1 0.38 

7) ปຂดขายองหนຌารຌาน 1 0.38 
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รายละอยีดการปลีไยนปลง จำนวน รຌอยละ 

มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกบักลุมลูกคຌา 168 166.68 

1) การปรับปรงุบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์฿หຌนาสน฿จ 88 52.38 

2) การปรับปรงุบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์฿หຌนาสน฿จ 88 52.38 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมโ พิไมขึๅนมา 64 38.10 

4) การปรับปลีไยนรูปบบตราสินคຌา ลกຌ ฿หຌดูดีละสวยงาม 22 13.10 

5) การยดือายุ การรักษาคุณภาพสินคຌา฿หຌอยูเดຌนานขึๅน 10 5.95 

6) การปลีไยนวัตถุดิบทีไหลือจากการ฿ชຌงานมาทำ฿หຌกิดมูลคาพิไม ชน นำศษผຌามาทำกระปຉา 
มลใดถัไวทีไตกหักนำมาทำนๅำมัน ปຓนตຌน 

7 4.17 

7) ผลิตสินคຌา฿หຌมีหลายรุน พืไอ฿หຌลูกคຌาลือก฿ชຌงานเดຌตามความหมาะสม 1 0.60 

สามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทีไกิดขึๅน แเ้ 106.42 

1) มีชองทางการขายสินคຌามากขึๅน ชน ขายผานชองทางออนเลน์ จำหนาย฿นหຌางสรรพสินคຌา 
หมูบຌาน รวมออกบูธ ขายสงสินคຌา ปຓนตຌน 

72 66.06 

2) ปรับปลีไยนวิธกีาร / ชองทางการขาย ชน จัดสินคຌาปຓนชุด ิกาฟละขนมี จัดปรมชัไน 

ขຌารวมครงการชำระงินของรัฐ ิปຉาตังี 
14 12.84 

3) พยายามบริหารสตຍอกสินคຌาเม฿หຌมีสินคຌาคงคຌาง ละเมสัไงพิไมกินความตຌองการ 10 9.17 

4) จัดทำสินคຌา / ผลิตภัณฑ์ทีไมีความตຌองการสงู ชน สายคลຌองมส สมุนเพรตຌานควิด สินคຌา
สุขภาพตຌานควิด 

9 8.26 

5) ฆษณาสินคຌาผานสืไอตางโ ชน วิทยทุຌองถิไน ชองทางออนเลน์ ปຓนระยะ พืไอ฿หຌลูกคຌาเมลืม 5 4.59 

6) มีบริการจัดสงสนิคຌา พืไออำนวยความสะดวก฿หຌลูกคຌา 2 1.83 

7) พยายาม฿ชຌวัตถุดิบ฿หຌคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุด 2 1.83 

8) ลดวันทำงาน สลับวันมาทำงานของพนักงาน 1 0.92 

9) สรຌางความมัไน฿จ ความปลอดภัย฿หຌกับผูຌมา฿ชຌบริการ ชน ฆาชืๅอหຌองพัก บริการนๅำสมุนเพร
ตຌานควิด 

1 0.92 

มีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน 99 104.03 

1) มีครือขายความรวมมือมากขึๅน สามารถพูดคยุ ละ฿หຌการสนับสนุนระหวางกัน 37 37.37 

2) การลกปลีไยนความรูຌ ละการชวยหลือทางธุรกจิ฿นธรุกจิดยีวกัน 29 29.29 

3) มีคูคຌาพืไอพิไมชองทางการตลาด การจัดหาวตัถุดิบ 26 26.26 

4) การนะนำ ลกปลีไยนความรูຌ฿นการทำธรุกจิ 6 6.06 

5) การรวมกลุมพืไอออกบธู฿นงาน / นิทรรศการตางโ 2 2.02 

6) ภาครัฐชวยหลอื฿นการหาชองทางการจำหนายสินคຌา 2 2.02 

7) มีชองทาง฿นการติดตอทำธรุกจิกับหนวยงานภาครัฐ 1 1.01 
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การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน 86 172.10 

1) นำระบบทางการงิน ละการทำบัญชีรายรับูรายจาย มา฿ชຌงาน 44 51.16 

2) การบงหนຌาทีไ฿นองค์กรเดຌถูกตຌอง ทำงานเดຌปຓนระบบมากขึๅน 10 11.63 

3) นำระบบทางการงิน ละการทำบัญชีรายรับูรายจาย มา฿ชຌงาน 44 51.16 

4) การบงหนຌาทีไ฿นองค์กรเดຌถูกตຌอง ทำงานเดຌปຓนระบบมากขึๅน 10 11.63 

5) ดຌานการจัดกใบสินคຌา มีการจัดการปຓนระบบมากขึๅน 9 10.47 

6) การจดัการรืไองภาษีปຓนระบบมากขึๅน 9 10.47 

7) การจดักใบอกสาร ขຌอมูล ตางโ ปຓนหมวดหมู ฿ชຌงานเดຌงาย 6 6.98 

8) ปรับสตใอกสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกบัความตຌองการของลกูคຌา ทำ฿หຌตຌนทุนการผลติลดลง 5 5.81 

9) การขนสง จัดสงสินคຌามีประสิทธิภาพมากขึๅน 4 4.65 

10) นำระบบคอมพิวตอร์ขຌามา฿ชຌ ทำ฿หຌการจัดกใบขຌอมูลปຓนระบบ คຌนหาขຌอมูลเดຌงายขึๅน 3 3.49 

11) นำปรกรมสำรใจขຌามา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการงาน 2 2.33 

12) บริหารจัดการวัตถุดิบ฿หຌสอดคลຌองกับกำลังการผลิต 1 1.16 

13) มีการหาขຌอมูลราคาของคูขง 1 1.16 

มีการวางผนธุรกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลงเดຌดี  83 101.21 

1) ผนการปรับปลีไยนทางการตลาด ชน การนำขຌาสินคຌา การสงออก การรับมอืกับรค
ระบาด พิไมสินคຌา / บริการ พิไมชองทางการขาย การจำหนายอง 

34 40.96 

2) ผนการพัฒนาปรับปรงุผลิตภัณฑ์ พืไอพิไมผลติภัณฑ์฿หมโ 26 31.33 

3) ผน฿นการขยายธุรกิจ ขยายพืๅนทีไ ขยายสาขา ขยายรงงาน 22 26.51 

4) ผนปรับปรุงการผลิต ชน ฿ชຌครืไองจกัรทนรงงานคน การซืๅอครืไองจักร  2 2.41 

ปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจเดຌด ี 77 102.59 

1) สามารถผลิตสินคຌาเดຌมากขึๅน 36 46.75 

2) ทราบกระบวนการผลิตทีไมีมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ 15 19.48 

3) ผลิตสินคຌาเดຌพียงพอกับความตຌองการ เมขาด หรือลຌนสตຍอก 9 11.69 

4) นำทคนลยีละครืไองจกัรกลมา฿ชຌ ทำ฿หຌทำงานเดຌรวดรใวขึๅน 6 7.79 

5) ลดขัๅนตอนกระบวนการ฿นการผลิต ทำ฿หຌผลิตสินคຌาเดຌรใวขึๅน 5 6.49 

6) มีกระบวนการผลิตปຓนระบบ สามารถควบคุมการผลิตทีไทำ฿หຌสามารถลดตຌนทุนเดຌ 4 5.19 

7) ลดการ฿ชຌสารคมี หันมา฿ชຌปุຉยจากมูลสัตว์ ทำ฿หຌสินคຌาขายเดຌราคาดี 2 2.60 

8) ควบคุมคุณภาพของวัตถดุิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิต฿หຌกใบเดຌนานขึๅน 2 2.60 
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สินคຌา / บริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานมากขึๅน 46 202.94 

1) GPS มาตรฐานคุณภาพดี 12 23.53 

2) มาตรฐาน อย. 12 23.53 

3) มาตรฐาน ISO: 9001, 14000 10 23.53 

4) มาตรฐาน มอก. 5 14.71 

5) มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ิมผช.ี 4 5.88 

6) GPS มาตรฐานคุณภาพดี 12 23.53 

7) มาตรฐาน อย. 12 23.53 

8) มาตรฐาน ISO: 9001, 14000 10 23.53 

9) มาตรฐาน มอก. 5 14.71 

10) มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ิมผช.ี 4 5.88 

11) PGS มาตรฐานดຌานออร์กนิคเทยลนด ์ 2 5.88 

12) Halal 2 5.88 

13) มาตรฐานกษตรธรรมชาติ MOA 1 2.94 

14) IATF 16949 (฿บรับรองอุตสาหกรรมยานยนต์ี 1 2.94 

15) HACCP 1 2.94 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตราสินคຌาหรือมีการจดทะบียน หรอืเดຌรับรางวัล 38 102.60 

1) ตราสินคຌา 18 47.37 

2) ของดีประจำจังหวัด  3 7.89 

3) จดทะบียนการคຌา 3 7.89 

4) SME Provincial Champions 2 5.26 

5) รางวัล Born Strong 2 5.26 

6) รางวัลสุดยอด SME หงชาต ิ 2 5.26 

7) Sure OTOP 1 2.63 

8) PM Award 1 2.63 

9) OTOP SELECT 1 2.63 

10) รางวัลชนะลิศอุตสาหกรรมจงัหวัด 1 2.63 

11) SME One 1 2.63 

12) รางวัล Thai SELECT (รຌานอาหารนีๅมีรายการอาหารปຓนอตัลักษณ์ทຌองถิไนี 1 2.63 

13) รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีดนประจำจังหวัด 1 2.63 

14) รางวัลอตุสาหกรรมสีขียว ระดบั 4 (Green Industry 4) 1 2.63 

15) สยามพิวรรธน์ SME OTOP Foundation 1 2.63 
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มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 35 100.00 

1) SME Bank 12 34.29 

2) เดຌรับคำนะนำ฿นการขียนอกสารยืไนกูຌละวิธกีารดำนินการขอกูຌอยางละอียดชัดจน ทำ
฿หຌเดຌรับอนุมัติสนิชืไอ 

10 28.57 

3) ธนาคารกสิกรเทย 3 8.57 

4) ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณก์ารกษตร 2 5.71 

5) ธนาคารกรุงเทย 2 5.71 

6) ธนาคารออมสิน 2 5.71 

7) การเดຌลรางวัล ทำ฿หຌมีอกาสขຌาถึงหลงงินทุนเดຌงายขึๅน 1 2.86 

8) กองทุนบทบาทสตรีจังหวัด 1 2.86 

9) อทุยานวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียง฿หม 1 2.86 

10) ธนาคารเทยพาณิชย์ 1 2.86 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

3) การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขาย
ของธุรกิจพิไมขึๅน จำนวน ใใ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆโ.โ้ กำเรพิไมขึๅน จำนวน ใโไ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5้.่้ 
ตຌนทุนลดลง จำนวน แๆใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใเ.แใ  

ทัๅงนีๅ ยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มรีะดับการปลีไยนปลง ดังนีๅ 
(1) ระดับการปลีไยนปลงของยอดขายทีไพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ

ปานกลาง คาฉลี ไยทากับ โ.ๆ้ ดยยอดขายทีไพิ ไมขึ ๅนมีคาฉลี ไยรวมคิดปຓน 21.07% มื ไอพิจารณาการ
ปลีไยนปลงตละระดับ พบวา มีการปลีไยนปลง฿นระดับนຌอยมาก จำนวน ่แ ราย คิดปຓนรຌอยละ โไ.เไ 
ระดับนຌอย จำนวน ่ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ5.5โ ระดับปานกลาง จำนวน ็ไ ราย คิดปຓนรຌอยละ โแ.้ๆ ระดับ
มาก จำนวน ไ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ แใ.้5 ละระดับมากทีไสุด จำนวน ไ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ แไ.5ไ 

(2) ระดับการปลีไยนปลงของกำเรทีไพิ ไมขึ ๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ 

ปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.34 คะนน ดยกำเรทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไยรวมคิดปຓน 16.94% มืไอพิจารณาการ
ปลีไยนปลงตละระดับ พบวา มีการปลีไยนปลง฿นระดับนຌอยมาก จำนวน 49 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ5.แโ 
ระดับนຌอย จำนวน ไ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ แใ.่้ ระดับปานกลาง จำนวน 9ไ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ้.เแ ระดับ
มาก จำนวน 20 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ.แ็ ละระดับมากทีไสุด จำนวน แแๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ5.่เ 

(3) ระดับการปลีไยนปลงของตຌนทุนทีไลดลง มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ 

ปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.25 คะนน ดยตຌนทุนทีไลดลงมีคาฉลีไยรวมคิดปຓน 16.33% มืไอพิจารณาการ
ปลีไยนปลงตละระดับ พบวา มีการปลีไยนปลงระดับนຌอยมาก จำนวน โแ ราย คิดปຓนรຌอยละ แโ.่่ ระดับ
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นຌอย จำนวน โ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ แ็.็้ ระดับปานกลาง จำนวน 5ไ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใใ.แใ ระดับมาก 
จำนวน ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไ.โ้ ระดับมากทีไสุด จำนวน 5โ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.้เ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูไ ระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุนภาพรวม 12 ครงการ 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

4) ความชืไอมยงของปัจจัยทีไสงผลตอการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละ
ตຌนทุน 

มืไอพิจารณาความชืไอมยงปัจจัยทีไสงผลตอการปลีไยนปลงของธุรกิจ รวมกับการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน พบวา ปัจจัยทีไทำ฿หຌยอดขายพิไมขึๅนมาก 3 ลำดับรก คือ การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 26.27% รองลงมาคือ มีอกาสพิไมขึๅน฿นการ
ขຌาถึงหลงงินทุน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 24.23% ละมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน 

คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 24.18% ปัจจัยทีไทำ฿หຌกำเรพิไมขึๅนมาก 3 ลำดับรก คือ มีครือขายความรวมมือ฿นการ
ทำธุรกิจมากขึๅน คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅน 20.95% รองลงมาคือ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน คาฉลีไย
กำเรพิไมขึๅน 20.32% ละผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตราสินคຌา การจดทะบียน คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅน 19.31% 

ปัจจัยทีไทำ฿หຌตຌนทุนลดลงมาก 3 ลำดับรก คือ ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตราสินคຌา การจดทะบียน คาฉลีไยตຌนทุน
ลดลง 27.13% รองลงมาคือ มีการวางผนธุรกิจที ไสามารถรองรับการปลี ไยนปลง คาฉลี ไยตຌนทุนลดลง 
19.86% ละการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน คาฉลีไยตຌนทุนลดลง 18.62% 
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หากวิคราะห์ปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงสูงทัๅงดຌานยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 
เดຌก ปัจจัยดຌานการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน สงผล฿หຌทัๅงกำเร ยอดขายพิไมขึๅน ละตຌนทุนลดลง฿น
สัดสวนทีไมากกวาปัจจัยอืไน รองลงมาคือ การมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน ละผลิตภัณ ฑ์ / 
บริการ มีตราสินคຌา การจดทะบียน  

อยางเรกใตาม ปัจจัยหรือประยชน์มีอาจจะมีการนับซๅำ อันนืไองมาจากผลประยชน์
ทีไกิดขึๅนกิจกรรมดียว ละสรຌางผลประยชน์฿นหลายมิติ฿นคราวดียวกันของกิจกรรม ฿นระยะตอเปควรปຓน
การวิคราะห์฿นรูปบบการปันสวนผลประยชน์ทีไกิดขึๅนเปยังมิติตาง โ ทีไกีไยวขຌอง มากกวาคิดยกสวนละ
นำมารวมกัน นืไองจากจะทำ฿หຌตัวลขผลประยชน์สูงกินจริง อาจจะมีหักลบผลกระทบอืไนโ ทีไเมกีไยวขຌองกับ
การข ຌาร วมครงการของ สสว. ช น ม ูลค าผลล ัพธ ์ส วนก ิน ิDeadweight) มูลค าผลล ัพธ ์ทดทน 
ิDisplacement) พืไอ฿หຌผลการสำรวจเดຌตัวลขทีไสะทຌอนผลลัพธ์ ิOutcome) มากขึๅน 

 
ผนภาพทีไ ไู5 ปัจจัยทีไสงผลตอการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุนภาพรวม 12 ครงการ 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.1.1.4 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะของผูຌประกอบการ MSME 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม พบปัญหาละอุปสรรคระหวาง฿ชຌบริการ
ลใกนຌอย คิดปຓนรຌอยละ 9.06 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 541 ราย ดยปัญหาทีไพบสวน฿หญปຓนรืไอง
ขัๅนตอนกระบวนการ฿หຌบริการทีไคอนขຌางยุงยาก ฿ชຌอกสารจำนวนมาก ละชองทางการติดตอสืไอสารกับ สสว. 
สวนขຌอสนอนะทีไตຌองการ฿หຌปรับปรุงการ฿หຌบริการ มีผูຌประกอบการ฿หຌขຌอสนอนะ จำนวน 157 ราย คิดปຓน
รຌอยละ 29.02 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 541 ราย ซึไงสวน฿หญปຓนรืไองรูปบบการจัดกิจกรรม ทีไ
อยาก฿หຌมีการติดตามผลการดำนินงานหลังขຌารวมครงการอยางตอนืไอง  จัดกิจกรรมดຌวยการลงพืๅนทีไมากขึๅน 
พิไมระยะวลาการจัดกิจกรรม ละจัดกิจกรรมอยางตอนืไอง ปຓนตຌน ซึไงมีสัดสวนทีไมากกวาดຌานชองทางการ
ติดตอสืไอสาร ทีไปຓนปัญหาอุปสรรคระหวางรับบริการคอนขຌางมาก สดง฿หຌหในวาผูຌประกอบการ฿หຌความสำคัญ
กับรูปบบกิจกรรมของงาน / ครงการ ทีไจะปຓนประยชน์กับธุรกิจมากกวาประดใน฿นการ฿หຌบริการของ สสว.  

บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการ จำนวน 345 
ราย คิดปຓนรຌอยละ 63.77 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 541 ราย ดยตຌองการพิไมติมดຌานการตลาดมากทีไสุด 
ชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ละการตลาดทีไสามารถนำเปตอยอดเดຌ การหาชองทางการตลาด 
ดยฉพาะชองทางออนเลน์ ปຓนตຌน รองลงมาคือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม ทีไตຌองการ฿หຌมีกิจกรรม฿นลักษณะ
การพบปะคูคຌา การลกปลีไยนความคิดหใน ซึไงปຓนกิจกรรมทีไสงสริมดຌานครือขาย ละการตลาด ทัๅงนีๅ 
ประดในการสงสริมทีไผูຌประกอบการตຌองการพิไมติมมีความสอดคลຌองกับผลการสำรวจการปลีไยนปลงของ
กิจการ ดยดຌานการตลาดปຓนรืไองทีไผูຌประกอบการสวน฿หญนำมาประยุกต์฿ชຌ  ละทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ของธุรกิจ฿นสัดสวนที ไมากปຓนลำดับรกโ ดยมีรายละอียดปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะของ
ผูຌประกอบการ ดังนีๅ 

1) ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการ฿ชຌบริการ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 49 ราย คิดปຓนรຌอยละ 9.06 

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 541 ราย พบปัญหาละอุปสรรค฿นการขຌารวมครงการกับ สสว. ดยปัญหาทีไพบ
มากทีไสุด คือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ จำนวน 23 ราย คิดปຓนรຌอยละ 46.93 ขัๅนตอนการสมัครขຌารวม
ครงการยุงยาก หลายขัๅนตอน ฿ชຌอกสารประกอบจำนวนมาก รองลงมาคือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร 
จำนวน 23 ราย คิดปຓนรຌอยละ 46.93 ละดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 6 ราย คิดปຓนรຌอยละ 12.24 
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ตารางทีไ ไูไ ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบรกิาร สสว. ภาพรวม 12 ครงการ 

ปัญหาละอุปสรรค 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ 23 46.93 

1) ขัๅนตอนการสมคัรขຌารวมครงการยุงยาก หลายขัๅนตอน ฿ชຌอกสารประกอบจำนวนมาก 23 46.93 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร 23 46.93 

1) การประชาสัมพันธ์ขຌอมูล ขาวสารครงการ สสว. นຌอย 9 18.37 

2) ทรศัพท์ของ สสว. เมมีผูຌรับสาย 6 12.24 

3) ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมผีูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา 5 10.20 

4) ชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. มีนຌอย  3 6.12 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 6 12.24 

1) ระยะวลา฿นการจัดอบรมตละครงการนຌอย ทำ฿หຌเดຌความรูຌเมพียงพอ 6 12.24 

รวม 49  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

2) ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 157 ราย คิดปຓนรຌอยละ 29.02 

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 541 ราย สนอนะ฿หຌมีการปรับปรุงการ฿หຌบริการดຌานรูปบบการจัดกิจกรรมมาก
ทีไสุด จำนวน 71 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไ5.โโ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร จำนวน 44 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
โ่.เโ ละดຌานนืๅอหาชองทางการตลาดออนเลน์ จำนวน 30 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ้.แแ 

 
ตารางทีไ ไู5 ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ภาพรวม 12 ครงการ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 71 45.22 

1) ติดตามผลการดำนินธุรกิจของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวมครงการลຌวอยางตอนืไอง  24 15.29 

2) ควรจัดอบรม ลงพืๅนทีไ ฿หຌบอยครัๅงขึๅน  9 5.73 

3) พิไมระยะวลาการอบรม 7 4.46 

4) จัดกิจกรรม / ครงการอยางตอนืไอง  7 4.46 

5) ควรยกกิจกรรมการจัดอบรมตามประภทธรุกิจ เมควรจัดอบรมรวมกันทำ฿หຌเดຌรับความรูຌเมตใมทีไ 6 3.82 

6) ควรจัดอบรม สมัมนา ฿หຌคำนะนำกับสมาชิกผานชองทางออนเลน์฿นสถานการณ์ควิด 6 3.82 

7) ควรมีการชร์ขຌอมูล วิดีอการจัดอบรมพืไอ฿หຌสามารถนำกลับมาดูยຌอนหลังเดຌ 5 3.18 

8) ควรมีการจัดอบรมบบตัวตอตวัพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌทีไตรงกับธรุกิจของตนอง 3 1.91 

9) ควรมีอกสารจก฿หຌกับผูຌขຌารวมอบรมผูຌอบรมจะเดຌขຌา฿จนืๅอหาทีไมากขึๅน฿นประดในนัๅนโ  3 1.91 
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ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ จำนวน รຌอยละ 
10) ควรพิไมความถีไของกิจกรรมการขຌาพบสมาชิกพืไอ฿หຌคำนะนำดຌานธุรกิจ 2 1.27 

11) ควรพิไมกิจกรรม Work shop ฿หຌมากขึๅน 1 0.64 

12) ควรจัดอบรม฿นวันสาร์ูอาทิตยจ์ะเดຌดินทางสะดวก 1 0.64 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร 44 28.02 

1) พิไมชองทางการประชาสัมพันธ์ขาวสาร ชน ฟซบุค จดหมาย อีมล ์ 30 19.11 

2) ควรพิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน  Facebook, Line ปຓนตຌน  12 7.64 

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารการจดักิจกรรมทีไชัดจน ชน สถานทีไ วันวลา หัวขຌอจัด
อบรม 

2 1.27 

ดຌานนืๅอหา 30 19.11 

1) จัดอบรมรืไองชองทางตลาดออนเลน์มากขึๅน  30 19.11 

ดຌานจຌาหนຌาทีไ฿นการ฿หຌบริการ 17 10.83 

1) วิทยากรทีไมาอบรม฿หຌความรูຌ ควรมีประสบการณ์ มีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 8 5.10 

2) การตดิตอประสานงานควรดำนินการดຌวยความรวดรใว 4 2.55 

3) พิไมจຌาหนຌาทีไ฿หຌพียงพอตอการ฿หຌบริการผูຌขຌารวมกจิกรรม  3 1.91 

4) ควรจัดหาทีไปรึกษาทีไทำธรุกจิลຌวประสบความสำรใจจริงมา฿หຌความรูຌ ลกปลีไยนกับผูຌประกอบการ 2 1.27 

ดຌานหลงงินทุน 14 8.92 

1) สนับสนุนหลงงินทุน หรือหาหลงงินทุน฿หຌกับผูຌประกอบการ 13 8.28 

2) ควรลดงืไอนเขการกูຌยืมของ สสว. 1 0.64 

ดຌานอืไน โ 6 3.82 

1) ฿หຌความสำคัญผูຌประกอบการทุกระดับทาทียมกัน 4 2.55 

2) การ฿หຌความชวยหลือควรตรงกับความตຌองการของผูຌประกอบการ 2 1.27 

รวม 157 
 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

3) บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติม 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 345 ราย คิดปຓนรຌอยละ 63.77 

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 541 ราย สนอนะ฿หຌมีบริการ หรือกิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติม ดย
ตຌองการการสนับสนุนดຌานการตลาดมากทีไสุด จำนวน 180 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5โ.แ่ ดຌานรูปบบการจัด
กิจกรรม จำนวน 87 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ5.โใ ละดຌานนืๅอหา จำนวน 72 ราย คิดปຓนรຌอยละ โเ.่็ 
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ตารางทีไ ไูๆ บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติมภาพรวม 12 ครงการ 

บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมตมิ 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ดຌานการตลาด 180 52.18 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละการตลาด พืไอ฿หຌสามารถนำเปตอยอดเดຌ 84 24.35 

2) ชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจดัจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 70 20.29 

3) การจดัอบรมหัวขຌอชองทางการตลาดบบออนเลน์มากขึๅน 26 7.54 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 87 25.23 

1) จัดกิจกรรมพบคูคຌา฿นประทศ฿หຌมากขึๅน พืไอจะเดຌลกปลีไยนความคิดหในทางธรุกจิ 16 4.64 

2) จัดกิจกรรม / อบรมชิงลกึ฿หຌกับธุรกิจ พืไอ฿หຌตรียมพรຌอมมืไอสถานการณ์ควิดคลีไคลาย 14 4.06 

3) จัดอบรมบบลงพืๅนทีไ฿หຌบอยครัๅงขึๅน 13 3.77 

4) พิไมกิจกรรมการมีสวนรวมมากขึๅน ชน Work shop 9 2.61 

5) การจดังานนิทรรศการ การออกบูธ ทีไทำ฿หຌผูຌประกอบการสามารถนำสินคຌาเปจำหนายเดຌมากขึๅน  9 2.61 

6) ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอนืไอง  9 2.61 

7) จัดกิจกรรม อบรม ออกบูธ ฿นตางประทศ 8 2.32 

8) จัดกิจกรรมสรຌางครือขาย฿หຌกับสมาชิกทีไทำธรุกิจประภทดียวกัน 5 1.45 

9) การมกีิจกรรม฿หຌสมาชิกทีไขຌารวมครงการเดຌมกีารลกปลีไยนประสบการณร์ะหวางกัน 3 0.87 

10) ควรมีการจัดอบรมบบตัวตอตวัพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌ฿กลຌชิดกับ สสว. มากขึๅน 1 0.29 

ดຌานนืๅอหา 72 20.87 

1) จัดกิจกรรมทีไทันกับการปลีไยนปลง พืไอ฿หຌสามารถนำเปปรับ฿ชຌ฿นสถานการณ์ควิดเดຌ 42 12.17 

2) จัดอบรมดຌานเอที การทำพลตฟอร์มตางโ การตกตงรูป การจัดทำ content ฿นการนำสนอ 18 5.22 

3) มีครงการ฿หຌความชวยหลือ ความรูຌ ทีไทำ฿หຌผลิตภัณฑเ์ดຌการรับรองมาตรฐานตางโ งายขึๅน 12 3.48 

ดຌานหลงงินทุน 71 20.58 

1) การจดัหาหลงงินทุนทีไขຌาถงึงาย ดยมีขຌอกำหนด งืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ 71 20.58 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 16 4.64 

1) ควรประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรอืครงการตางโ ฿หຌทัไวถึง ละรวดรใวมากขึๅน 16 4.64 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 4 1.16 

1) วิทยากรทีไมาอบรม฿หຌความรูຌ ควรมีประสบการณ์ มีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 4 1.16 

ดຌานอืไน โ 8 2.32 

1) จัดหาอุปกรณ์ ครืไองมือ หลงวัตถุดิบ มลใดพนัธุ์ ทีไเดຌมาตรฐาน ฿หຌกับสมาชกิทีไขຌารวมอบรม 5 1.45 

2) สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง คาทีไพัก฿หຌกับสมาชิกทีไเปอบรม 3 0.87 

รวม 345 
 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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4.1.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจ ็ ครงการ ตามขຌอตกลงกบักรมบัญชีกลาง ฿นการประมินผล 

ทุนหมุนวียนประจำปีบัญช ีโ5ๆไ 

4.1.2.1 ครงการทีไสำรวจ 

การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจ 

ดีขึๅน ทำการสำรวจผูຌประกอบการ MSME จำนวน 391 ราย ภาย฿ตຌ 7 ครงการ ดยมีรายละอียดของจำนวน
ตัวอยางทีไทำการสำรวจตละครงการ ดังนีๅ 

 

ตารางทีไ ไู็ จำนวนตัวอยางทีไทำการสำรวจ จำนกรายครงการ ิ7 ครงการี 
ครงการ จำนวน 

ิรายี 
รຌอยละ 

1) ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 63 11.65 

2) ครงการประกวด SME National Awards 30 5.55 

3) ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 40 7.39 

4) ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 30 5.55 

5) ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 30 5.55 

6) ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 48 8.87 

7) ครงการพิไมศกัยภาพผูຌประกอบการออนเลนด์ຌวย Digital Marketing 150 27.73 

รวม 391 100.00 

 

4.1.2.2 ขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถาม 

1) สถานะของผูຌตอบบบสอบถาม ผู ຌประกอบการทีไตอบบบสอบถามสวน฿หญมี
สถานะปຓนจຌาของกิจการ จำนวน 317 ราย คิดปຓนรຌอยละ 81.07 ละปຓนพนักงานของสถานประกอบการ 
จำนวน 74 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ8.93 

2) ประภทกิจการ ผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถามมีการประกอบธุรกิจ฿นรูปบบ
บุคคลธรรมดามากทีไสุด จำนวน 162 ราย คิดปຓนรຌอยละ 41.43 รองลงมาคือ นิติบุคคล จำนวน 122 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ 31.20 ละจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน จำนวน 107 ราย คิดปຓนรຌอยละ 27.37 

ดยจำนกการประกอบธุรกิจตละรูปบบเดຌ ดังนีๅ 
ู บุคคลธรรมดา จำนวน 162 ราย ประกอบดຌวย บุคคลธรรมดาทีไจดทะบียน

พาณิชย์ จำนวน 100 ราย คิดปຓนรຌอยละ 61.73 ละบุคคลธรรมดาทีไเมจดทะบียนพาณิชย์ จำนวน 62 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ 38.27 

ู นิติบุคคล จำนวน 122 ราย ประกอบดຌวย บริษัทจำกัด จำนวน 101 ราย คิดปຓน
รຌอยละ 82.79 ละหຌางหุຌนสวนจำกัด จำนวน 21 ราย คิดปຓนรຌอยละ 17.21 
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ู จดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน จำนวน แ07 ราย ประกอบดຌวย 
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 84 ราย คิดปຓนรຌอยละ 78.50 OTOP / กลุมชุมชน จำนวน 20 ราย คิดปຓนรຌอยละ 18.69 

สมาชิกสหกรณ์ / สหกรณ์ จำนวน 2 ราย คดิปຓนรຌอยละ 1.87 ละมูลนิธิฯ จำนวน แ ราย คิดปຓนรຌอยละ 0.93 

3) ประภทธุรกิจ ผู ຌประกอบการที ไตอบบบสอบถามอยู ฿นภาคการผลิตมากทีไสุด 
จำนวน 266 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ่.เ3 รองลงมาคือ ภาคการคຌา จำนวน 97 ราย คิดปຓนรຌอยละ 24.81 ละ
ภาคบริการ จำนวน 28 ราย คิดปຓนรຌอยละ 7.16 ดยจำนกประภทธุรกิจตละสาขาเดຌ ดังนีๅ 

ู ภาคการผลิต สาขาที ไมีการประกอบธุรกิจ ใ ลำดับรก เดຌก อาหารละ
ผลิตภัณฑ์ปรรูป จำนวน 84 ราย คิดปຓนรຌอยละ 31.58 ผลิตภัณฑ์ปรรูปจากสมุนเพร จำนวน 63 ราย คิดปຓน
รຌอยละ 23.68 ละสืๅอผຌา จำนวน 27 ราย คิดปຓนรຌอยละ 10.15 

ู ภาคการคຌา สาขาที ไมีการประกอบธุรกิจ ใ ลำดับรก เดຌก  อาหาร จำนวน  
ใแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.้ๆ ผลิตภัณฑ์ปรรูปจากสมุนเพร จำนวน แ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ แ่.5ๆ ละสืๅอผຌา  
ครืไองตงกาย จำนวน 9 ราย คิดปຓนรຌอยละ ้.โ่ 

ู ภาคบริการ สาขาทีไมีการประกอบธุรกิจ 3 ลำดับรก เดຌก บริการทองทีไยวละ
รงรม จำนวน 12 ราย คิดปຓนรຌอยละ 42.86 บริการนวด / สปา จำนวน 4 ราย คิดปຓนรຌอยละ 14.29 ละ
รຌานอาหาร จำนวน 3 ราย คิดปຓนรຌอยละ 10.71 

4) ประภทวิสาหกิจ พิจารณาจากจำนวนรงงาน ละรายเดຌของกิจการตอป ดังนีๅ 
ู จำนวนรงงาน กิจการมีจำนวนรงงาน 1-5 คน มากทีไสุด จำนวน 206 ราย  

คิดปຓนรຌอยละ 52.69 รองลงมาคือ จำนวนรงงาน ๆูใเ คน จำนวน 160 ราย คิดปຓนรຌอยละ 40.92 จำนวน
รงงาน ใแู5เ คน จำนวน แ3 ราย คิดปຓนรຌอยละ 3.32 จำนวนรงงาน แเแูโเเ คน จำนวน ็ ราย คิดปຓน
รຌอยละ 1.79 ละจำนวนรงงาน 5แูแเเ คน จำนวน 5 ราย คิดปຓนรຌอยละ แ.โ8 

ู รายเดຌตอปีของกิจการ กิจการมีรายเดຌตอปเมกิน แ ,่เเ,เเเ บาท มากทีไสุด 
จำนวน 307 ราย คิดปຓนรຌอยละ 78.52 รองลงมาคือ รายเดຌ แุ่เเุเเแู5เุเเเุเเเ บาท จำนวน 75 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ 19.18 รายเดຌ 5เุเเเุเเแูแเเุเเเุเเเ บาท จำนวน ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 1.53 ละรายเดຌ 
แเเุเเเุเเแูใเเุเเเุเเเ บาท จำนวน 3 ราย คิดปຓนรຌอยละ เ.็7 

ทัๅงนีๅ มืไอบงประภทกิจการตามนิยาม SMEs ของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม จากจำนวนรงงาน ละรายเดຌตอปของกิจการ พบวา ผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถาม
ปຓนวิสาหกิจขนาดยอม จำนวน 387 ราย ิประกอบดຌวย วิสาหกิจรายยอย จำนวน 307 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
78.52 วิสาหกิจขนาดยอม จำนวน 80 ราย คิดปຓนรຌอยละ 20.46ี ละวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน 4 ราย 

คิดปຓน รຌอยละ 1.02 
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ตารางทีไ ไู่ ประภทวิสาหกิจตามนิยาม SMEs ของสำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิ7 ครงการี 
ประภทกิจการ วิสาหกจิขนาดยอม วิสาหกจิขนาดกลาง 

วิสาหกจิรายยอย วิสาหกจิขนาดยอม 

รายเดຌตอปี 
ีลຌานบาทิ  

การจຌางงาน 
ีคนิ  

รายเดຌตอปี 
ีลຌานบาทิ  

การจຌาง
งาน ีคนิ  

รายเดຌตอปี 
ีลຌานบาทิ  

การจຌางงาน 
ีคนิ  

การผลิต เมกิน 1.8 เมกิน 5 เมกิน 100 เมกิน 50 กิน 100-500 กิน 50-200 

บริการ / คຌาสง / หรือคຌาปลีก  เมกิน 1.8 เมกิน 5 เมกิน 50 เมกิน 30 กิน 50-300 กิน 30-100 

ทีไมา: สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

 

ผนภาพทีไ ไูๆ ขຌอมูลผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถาม ิ7 ครงการี 
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4.1.2.3 การปลีไยนปลงของธุรกิจ 

1) รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. ลຌวมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน คิดปຓนรຌอยละ 92.33 ดยคำนวณจาก  

 

     ํ  

     ํ   92.33 

ทัๅงนีๅ มีผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 30 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
็.ๆ็ ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมา
ประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน  2เ ราย คิดปຓนรຌอยละ 66.67 ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌ
กับธุรกิจเดຌ จำนวน แ0 ราย คิดปຓนรຌอยละ 33.33 

 

 
ผนภาพทีไ ไู็ การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 7 ครงการ 

 

2) การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามมีการปลีไยนปลง 5 ลำดับรก เดຌก 
จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน โ18 ราย คิดปຓนรຌอยละ 55.็5 ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.78 คะนน บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน โ13 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.ไ่ 

ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.02 คะนน มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน 
โ10 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.็แ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.98 คะนน มีการพัฒนาหรือ

จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นปงบประมาณ 2563 ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน  

จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นปงบประมาณ โ5ๆใ ทีไตอบบบสอบถาม

ทัๅงหมด

X 100 

361 

391 
X 100 
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ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน แ20 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใเ.ๆ้ ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.88 คะนน ละสามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์
ปัจจุบันทีไกิดขึๅน จำนวน ็ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ แ้.ไไ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.91 
คะนน 

 
ผนภาพทีไ ไู่ การปลีไยนปลงละระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 7 ครงการ 

หมายหต:ุ สามารถตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

ประดในรายละอียดของการปลีไยนปลงทางธุรกิจ฿นตละดຌาน มีดังนีๅ 
ตารางทีไ ไู้ รายละอียดการปลีไยนปลงทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการ ิ7 ครงการี 

รายละอยีดการปลีไยนปลง 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยงัรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 218 แเเ.เแ 

1) มีลูกคຌาพิไมขึๅน จากลูกคຌาดิมกลับมาซืๅอซๅำ มีการนะนำบอกตอ 166 76.15 

2) มีลูกคຌา฿หมพิไมขึๅน จากมีชองทางการขายผานทางออนเลน์มากขึๅน 34 15.60 

3) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานสินคຌา / บริการ฿หຌปຓนทีไ
พึงพอ฿จของลกูคຌา 

15 6.88 

4) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากจัดทำปรมชันพืไอดึงดูด฿จลูกคຌา 1 0.46 

5) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์พิไม ปຓนตัวลือก฿หຌลูกคຌา 1 0.46 

6) รักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ นืไองจากปลีไยนชองทางการขาย 1 0.46 
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รายละอยีดการปลีไยนปลง 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน฿นดຌาน 213 แเเ.เแ 

1) การจดัทำพลตฟอร์มตางโ การทำคอนทนต์ การตดัตอคลิปวิดีอ 66 30.99 

2) วิธีการ฿นการนำสนอผลิตภัณฑ์พืไอจำหนายผานชองทางออนเลน์ 39 18.31 

3) การวางผนการทำงาน การทำงานปຓนระบบ ทำงานเดຌรใวขึๅน 33 15.49 

4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน ทำ฿หຌมีความนาชืไอถือ 26 12.21 

5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด การประยุกต์ การสรຌางสรรค์
ผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมโ 

21 9.86 

6) การสืไอสาร การนะนำ การถายทอดความรูຌ 15 7.04 

7) การวางผนการตลาด การตลาด การสรຌางบรนด์ 9 4.23 

8) การออกบบ การตกตง การนำสนอสินคຌา฿หຌนาดึงดดู฿จ 5 2.35 

9) การบริการทีไทำ฿หຌลูกคຌาประทับ฿จ 4 1.88 

มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน 210 แแ็.ๆโ 

1) ชองทางออนเลน์ ชน ฟซบุค อินสตากรม เลน์ วใบเซต์ 182 86.67 

2) การขายผาน Market Place ตางโ ชน Shopee, Lazada 55 26.19 

3) การขຌารวมออกบูธ 6 2.86 

4) วางสินคຌาจำหนาย฿นตลาดนัด 2 0.95 

5) วางสินคຌาจำหนาย฿นหຌางสรรพสินคຌา 2 0.95 

มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกบักลุมลูกคຌา 120 แแ5.เเ 

1) การปรับปรงุบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์฿หຌนาสน฿จ 68 56.67 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปบบ฿หมโ พิไมขึๅนมา 42 35.00 

3) การปรับปลีไยนรูปบบตราสินคຌา ลกຌ ฿หຌดูดีละสวยงาม 19 15.83 

4) การยดือายุ การรักษาคุณภาพสินคຌา฿หຌอยูเดຌนานขึๅน 8 6.67 

5) การปลีไยนวัตถุดิบทีไหลือจากการ฿ชຌงานมาทำ฿หຌกิดมูลคาพิไม ชน นำศษผຌามาทำกระปຉา 
มลใดถัไวทีไตกหักนำมาทำนๅำมัน ปຓนตຌน 

1 0.83 

สามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทีไกิดขึๅน 76 แเๆ.5็ 

1) มีชองทางการขายสินคຌามากขึๅน ชน ขายผานชองทางออนเลน์ จำหนาย฿นหຌางสรรพสินคຌา 
หมูบຌาน รวมออกบูธ ขายสงสินคຌา ปຓนตຌน 

52 68.42 

2) ปรับปลีไยนวิธีการ / ชองทางการขาย ชน จัดสินคຌาปຓนชุด ิกาฟละขนมี จัดปรมชัไน 

ขຌารวมครงการชำระงินของรัฐ ิปຉาตงัี 
7 9.21 

3) พยายามบริหารสตຍอกสินคຌาเม฿หຌมีสินคຌาคงคຌาง ละเมสัไงพิไมกินความตຌองการ 6 7.89 

4) จัดทำสินคຌา / ผลิตภัณฑ์ทีไมีความตຌองการสงู ชน สายคลຌองมส สมุนเพรตຌานควิด สินคຌา
สุขภาพตຌานควิด 

6 7.89 

5) ฆษณาสินคຌาผานสืไอตางโ ชน วิทยทุຌองถิไน ชองทางออนเลน์ ปຓนระยะ พืไอ฿หຌลูกคຌาเมลืม 5 6.58 
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รายละอยีดการปลีไยนปลง 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

6) มีบริการจัดสงสนิคຌา พืไออำนวยความสะดวก฿หຌลูกคຌา 2 2.63 

7) พยายาม฿ชຌวัตถุดิบ฿หຌคุຌมคาละกิดประยชน์สูงสุด 2 2.63 

8) ลดวันทำงาน สลับวันมาทำงานของพนักงาน 1 1.32 

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน 65 แเ็.็เ 

1) นำระบบทางการงิน ละการทำบัญชีรายรับูรายจาย มา฿ชຌงาน 32 49.23 

2) ดຌานการจัดกใบสินคຌา มีการจัดการปຓนระบบมากขึๅน 8 12.31 

3) การบงหนຌาทีไ฿นองค์กรเดຌถูกตຌอง ทำงานเดຌปຓนระบบมากขึๅน 7 10.77 

4) การจดัการรืไองภาษีปຓนระบบมากขึๅน 7 10.77 

5) การจดักใบอกสาร ขຌอมูล ตางโ ปຓนหมวดหมู ฿ชຌงานเดຌงาย 4 6.15 

6) การขนสง จัดสงสินคຌามีประสิทธิภาพมากขึๅน 4 6.15 

7) ปรับสตใอกสินคຌา฿หຌสอดคลຌองกบัความตຌองการของลกูคຌา ทำ฿หຌตຌนทุนการผลติลดลง 3 4.62 

8) นำระบบคอมพิวตอร์ขຌามา฿ชຌ ทำ฿หຌการจัดกใบขຌอมูลปຓนระบบ คຌนหาขຌอมูลเดຌงายขึๅน 3 4.62 

9) บริหารจัดการวัตถุดิบ฿หຌสอดคลຌองกับกำลังการผลิต 1 1.54 

10) มีการหาขຌอมูลราคาของคูขง 1 1.54 

มีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน 62 แเๆ.ไ5 

1) การลกปลีไยนความรูຌ ละการชวยหลือทางธุรกจิ฿นธรุกจิดยีวกัน 21 33.87 

2) มีครือขายความรวมมือมากขึๅน สามารถพูดคยุ ละ฿หຌการสนับสนุนระหวางกัน 19 30.65 

3) มีคูคຌาพืไอพิไมชองทางการตลาด การจัดหาวตัถุดิบ 17 27.42 

4) การนะนำ ลกปลีไยนความรูຌ฿นการทำธรุกจิ 5 8.06 

5) ภาครัฐชวยหลอื฿นการหาชองทางการจำหนายสินคຌา 2 3.23 

6) การรวมกลุมพืไอออกบธู฿นงาน / นิทรรศการตางโ 1 1.61 

7) มีชองทาง฿นการติดตอทำธรุกจิกับหนวยงานภาครัฐ 1 1.61 

มีการวางผนธุรกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลงเดຌดี  52 แเแ.้แ 

1) ผนการพัฒนาปรับปรงุผลิตภัณฑ์ พืไอพิไมผลติภัณฑ์฿หมโ 21 40.38 

2) ผนการปรับปลีไยนทางการตลาด ชน การนำขຌาสินคຌา การสงออก การรับมอืกับรค
ระบาด พิไมสินคຌา / บริการ พิไมชองทางการขาย การจำหนายอง 

17 32.69 

3) ผน฿นการขยายธุรกิจ ขยายพืๅนทีไ ขยายสาขา ขยายรงงาน 14 26.92 

4) ผนปรับปรุงการผลิต ชน ฿ชຌครืไองจกัรทนรงงานคน การซืๅอครืไองจักร  1 1.92 
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รายละอยีดการปลีไยนปลง 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจเดຌด ี 48 แเไ.แๆ 

1) สามารถผลิตสินคຌาเดຌมากขึๅน 24 50.00 

2) ทราบกระบวนการผลิตทีไมีมาตรฐาน ถูกสุขลกัษณะ 10 20.83 

3) ผลิตสินคຌาเดຌพียงพอกับความตຌองการ เมขาด หรือลຌนสตຍอก 6 12.50 

4) ลดขัๅนตอนกระบวนการ฿นการผลิต ทำ฿หຌผลิตสินคຌาเดຌรใวขึๅน 4 8.33 

5) มีกระบวนการผลิตปຓนระบบ สามารถควบคุมการผลิตทีไทำ฿หຌสามารถลดตຌนทุนเดຌ 3 6.25 

6) นำทคนลยีละครืไองจกัรกลมา฿ชຌ ทำ฿หຌทำงานเดຌรวดรใวขึๅน 2 4.17 

7) ควบคุมคุณภาพของวัตถดุิบทีไ฿ชຌ฿นการผลิต฿หຌกใบเดຌนานขึๅน 1 2.08 

สินคຌา / บริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานมากขึๅน 34 ่่.โใ 

1) GPS มาตรฐานคุณภาพดี 8 23.53 

2) มาตรฐาน อย. 8 23.53 

3) มาตรฐาน ISO: 9001, 14000 8 23.53 

4) มาตรฐาน มอก. 5 14.71 

5) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ิมผช.ี 2 5.88 

6) PGS มาตรฐานดຌานออร์กนคิเทยลนด ์ 2 5.88 

7) Halal 2 5.88 

8) มาตรฐานกษตรธรรมชาติ MOA 1 2.94 

9) IATF 16949 (฿บรับรองอุตสาหกรรมยานยนต์ี 1 2.94 

10) HACCP 1 2.94 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตราสินคຌาหรือมีการจดทะบียน หรือเดຌรับรางวัล 24 แเไ.แ่ 

1) ตราสินคຌา 14 58.33 

2) ของดีประจำจังหวัด 2 8.33 

3) SME Provincial Champions 2 8.33 

4) จดทะบียนการคຌา 1 4.17 

5) Sure OTOP 1 4.17 

6) PM Award 1 4.17 

7) OTOP SELECT 1 4.17 

8) รางวัลชนะลิศอุตสาหกรรมจงัหวัด 1 4.17 

9) รางวัลอตุสาหกรรมสีขียว ระดบั 4 (Green Industry 4) 1 4.17 

10) สยามพิวรรธน์ SME OTOP Foundation 1 4.17 
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รายละอยีดการปลีไยนปลง 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน 24 แเ่.ใใ 

1) เดຌรับคำนะนำ฿นการขียนอกสารยืไนกูຌละวิธกีารดำนินการขอกูຌอยางละอียดชัดจน 8 33.33 

2) SME Bank 6 25.00 

3) ธนาคารออมสิน 3 12.50 

4) ธนาคารกสิกรเทย 2 8.33 

5) ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณก์ารกษตร 2 8.33 

6) ธนาคารกรุงเทย 2 8.33 

7) การเดຌลรางวัล ทำ฿หຌมีอกาสขຌาถึงหลงงินทุนเดຌงายขึๅน 1 4.17 

8) กองทุนบทบาทสตรีจังหวัด 1 4.17 

9) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยชียง฿หม 1 4.17 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

3) การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขาย
ของธุรกิจพิไมขึๅน จำนวน โ55 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ5.โโ กำเรพิไมขึๅน จำนวน โไ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.แ็ 
ตຌนทุนลดลง จำนวน แแเ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ่.แใ  

ทัๅงนีๅ ยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มีระดับการปลีไยนปลง ดังนีๅ 
(1) ระดับการปลีไยนปลงของยอดขายทีไพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ

ปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.72 คะนน ดยยอดขายทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไยรวมคิดปຓน 21.10% มืไอพิจารณาการ
ปลีไยนปลงตละระดับ พบวา มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก จำนวน 60 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ โใ.5ใ ระดับนຌอย จำนวน 63 ราย คิดปຓนรຌอยละ โไ.็แ ระดับปานกลาง จำนวน 60 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ โใ.5ใ ระดับมาก จำนวน 33 ราย คิดปຓนรຌอยละ แโ.้ไ ละระดับมากทีไสุด จำนวน 3้ ราย คิดปຓน
รຌอยละ แ5.โ้ 

(2) ระดับการปลีไยนปลงของกำเรทีไพิ ไมขึ ๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ 

ปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.3้ คะนน ดยกำเรทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไยรวมคิดปຓน 17.22% มืไอพิจารณาการ
ปลีไยนปลงตละระดับ พบวา มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับนຌอยมาก จำนวน 37 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
แไ.้่ ระดับนຌอย จำนวน 31 ราย คิดปຓนรຌอยละ แโ.55 ระดับปานกลาง จำนวน 71 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ่.็ไ 

ระดับมาก จำนวน 15 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ.เ็ ละระดับมากทีไสุด จำนวน ้ใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ็.ๆ5 

(3) ระดับการปลีไยนปลงของตຌนทุนทีไลดลง มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ 

ปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.15 คะนน ดยตຌนทุนทีไลดลงมีคาฉลีไยรวมคิดปຓน 14.80% มืไอพิจารณาการ
ปลีไยนปลงตละระดับ พบวา มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับนຌอยมาก จำนวน 14 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
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แโ.็ใ ระดับนຌอย จำนวน โ2 ราย คิดปຓนรຌอยละ โเ.เเ ระดับปานกลาง จำนวน 39 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ5.ไ5 

ระดับมาก จำนวน 3 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ.็ใ ระดับมากทีไสุด จำนวน 3โ ราย คิดปຓนรຌอยละ โ้.เ้ 

 

 
ผนภาพทีไ ไู้ ระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุนภาพรวม 7 ครงการ 

หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

4) ความชืไอมยงของปัจจัยทีไสงผลตอการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละ
ตຌนทุน 

มืไอพิจารณาความชืไอมยงปัจจัยทีไสงผลตอการปลีไยนปลงของธุรกิจ รวมกับการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน พบวา ปัจจัยทีไทำ฿หຌยอดขายพิไมขึๅนมาก 3 ลำดับรก คือ มีอกาส
พิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 27.35% รองลงมาคือ มีครือขายความรวมมือ฿นการ
ทำธุรกิจมากขึๅน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 25.67% ละการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน คาฉลีไย
ยอดขายพิไมขึๅน 24.15% ปัจจัยทีไทำ฿หຌกำเรพิไมขึๅนมาก 3 ลำดับรก คือ มีครือขายความรวมมือ฿นการทำ
ธุรกิจมากขึๅน คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅน 22.90% รองลงมาคือ มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน คาฉลีไยกำเร
พิไมขึๅน 21.94% ละปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์เดຌดี คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅน 20.69% ปัจจัยทีไ
ทำ฿หຌตຌนทุนลดลงมาก 3 ลำดับรก คือ มีการวางผนธุรกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลง คาฉลีไยตຌนทุน
ลดลง 22.03% รองลงมาคือ มีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน คาฉลีไยตຌนทุนลดลง 19.03% ละ
ปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์เดຌด ีคาฉลีไยตຌนทุนลดลง 18.96% 

หากวิคราะห์ปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงสูงทัๅงดຌานยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 
เดຌก ปัจจัยดຌานการมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน สงผล฿หຌทัๅงกำเร ยอดขายพิไมขึๅน ละตຌนทุน
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ลดลง฿นสัดสวนทีไมากกวาปัจจัยอืไน รองลงมาคือ มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึงหลงงินทุน ละปรับปรุงการผลิต
฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์เดຌด ี

อยางเรกใตาม ปัจจัยหรือประยชน์มีอาจจะมีการนับซๅำ อันนืไองมาจากผลประยชน์
ทีไกิดขึๅนกิจกรรมดียว ละสรຌางผลประยชน์฿นหลายมิติ฿นคราวดียวกันของกิจกรรม ฿นระยะตอเปควรปຓน
การวิคราะห์฿นรูปบบการปันสวนผลประยชน์ทีไกิดขึๅนเปยังมิติตาง โ ทีไกีไยวขຌอง มากกวาคิดยกสวนละ
นำมารวมกัน นืไองจากจะทำ฿หຌตัวลขผลประยชน์สูงกินจริง อาจจะมีหักลบผลกระทบอืไนโ ทีไเมกีไยวขຌองกับ
การข ຌาร วมครงการของ สสว. ช น ม ูลค าผลล ัพธ ์ส วนก ิน ิDeadweight) มูลค าผลล ัพธ ์ทดทน 
ิDisplacement) พืไอ฿หຌผลการสำรวจเดຌตัวลขทีไสะทຌอนผลลัพธ์ ิOutcome) มากขึๅน 

 

 
ผนภาพทีไ ไูแเ ปัจจัยทีไสงผลตอการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุนภาพรวม 7 ครงการ 
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 

 

4.1.2.4 ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะของผูຌประกอบการ MSME 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม พบปัญหาละอุปสรรคระหวาง฿ชຌบริการ
ลใกนຌอย คิดปຓนรຌอยละ 7.93 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 391 ราย ดยปัญหาทีไพบสวน฿หญปຓนรืไอง
ขัๅนตอนกระบวนการ฿หຌบริการทีไคอนขຌางยุงยาก ฿ชຌอกสารจำนวนมาก ละชองทางการติดตอสืไอสารกับ สสว. 
สวนขຌอสนอนะทีไตຌองการ฿หຌปรับปรุงการ฿หຌบริการ มีผูຌประกอบการ฿หຌขຌอสนอนะ จำนวน 91 ราย คิดปຓน
รຌอยละ 23.27 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 391 ราย ซึไงสวน฿หญปຓนรืไองรูปบบการจัดกิจกรรม ทีไ
อยาก฿หຌมีการติดตามผลการดำนินงานหลังขຌารวมครงการอยางตอนื ไอง  จัดกิจกรรมบบออนเลน์ชวง
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สถานการณ์ควิด ละจัดกิจกรรมดຌวยการลงพืๅนทีไมากขึๅน พิไมระยะวลาการจัดกิจกรรม ปຓนตຌน ซึไงมีสัดสวนทีไ
มากกวาดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร ทีไปຓนปัญหาอุปสรรคระหวางรับบริการคอนขຌางมาก สดง฿หຌหในวา
ผูຌประกอบการ฿หຌความสำคัญกับรูปบบกิจกรรมของงาน / ครงการ ทีไจะปຓนประยชน์กับ ธุรกิจมากกวา
ประดใน฿นการ฿หຌบริการของ สสว.  

บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผู ຌประกอบการ 235 ราย  

คิดปຓนรຌอยละ 60.10 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 391 ราย ดยตຌองการพิไมติมดຌานการตลาดมากทีไสุด ชน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ละการตลาดทีไสามารถนำเปตอยอดเดຌ การหาชองทางการตลาด ดยฉพาะ
ชองทางออนเลน์ ปຓนตຌน รองลงมาคือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม ทีไตຌองการ฿หຌมีกิจกรรม฿นลักษณะการลง
พืๅนทีไมากขึๅน การพบปะคูคຌา การลกปลีไยนความคิดหใน การตรียมความพรຌอม฿นการรองรับมืไอสถานการณ์ 
ควิดคลีไคลาย ซึ ไงปຓนกิจกรรมทีไสงสริมดຌานการตลาด การ฿หຌความรูຌชิงลึก ทัๅงนี ๅ ประดในการสงสริมทีไ
ผูຌประกอบการตຌองการพิไมติมมีความสอดคลຌองกับผลการสำรวจการปลีไยนปลงของธุรกิจ ดยดຌานการตลาด
ปຓนรืไองทีไผูຌประกอบการสวน฿หญนำมาประยุกต์฿ชຌ ทำ฿หຌบุคลากรมีทักษะ สามารถรักษาฐานลูกคຌาเวຌเดຌ ละทำ
฿หຌกิดการปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นสัดสวนทีไมากปຓนลำดับรกโ ดยมีรายละอียดปัญหา อุปสรรค ละ
ขຌอสนอนะของผูຌประกอบการ ดังนีๅ 

1) ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการ฿ชຌบริการ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 31 ราย คิดปຓนรຌอยละ 7.93 

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 391 ราย พบปัญหาละอุปสรรค฿นการขຌารวมครงการกับ สสว. ดยปัญหาทีไพบ
มากทีไสุด คือ ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ ขัๅนตอนการสมัครขຌารวมครงการยุงยาก หลายขัๅนตอน ฿ชຌอกสาร
ประกอบจำนวนมาก จำนวน 17 ราย คิดปຓนรຌอยละ 54.84 รองลงมาคือ ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร จำนวน 
14 ราย คิดปຓนรຌอยละ 45.16 ละดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 2 ราย คิดปຓนรຌอยละ 6.45 
ตารางทีไ ไูแเ ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบรกิาร สสว. ภาพรวม 7 ครงการ 

ปัญหาละอุปสรรค 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

กระบวนการ฿หຌบริการ 17 54.84 

1) ขัๅนตอนการสมคัรขຌารวมครงการยุงยาก หลายขัๅนตอน ฿ชຌอกสารประกอบจำนวนมาก 17 54.84 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร 14 45.16 

1) ทรศัพท์ของ สสว. เมมีผูຌรับสาย 4 12.90 

2) ติดตอจຌาหนຌาทีไ สสว. ยาก เมมผีูຌติดตอดยตรง ทำ฿หຌการจຌงปัญหาลาชຌา 4 12.90 

3) การประชาสัมพันธ์ขຌอมูล ขาวสารครงการ สสว. นຌอย 3 9.68 

4) ชองทาง฿นการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. มีนຌอย  3 9.68 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 2 6.45 

1) ระยะวลา฿นการจัดอบรมตละครงการนຌอย ทำ฿หຌเดຌความรูຌเมพียงพอ 2 6.45 

รวม 31  
หมายหต:ุ ตอบเดຌมากกวา 1 คำตอบ 
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2) ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 91 ราย คิดปຓนรຌอยละ 23.27 

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 391 ราย สนอนะ฿หຌมีการปรับปรุงการ฿หຌบริการดຌานรูปบบการจัดกิจกรรมมาก
ทีไสุด จำนวน 45 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไ้.ไ5 ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร จำนวน 24 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
26.37 ละดຌานนืๅอหาชองทางการตลาดออนเลน์ จำนวน 20 ราย คิดปຓนรຌอยละ 21.98 

 
ตารางทีไ ไูแแ ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ ภาพรวม 7 ครงการ 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 45 49.45 

1) ติดตามผลการดำนินกิจการของผูຌขຌารวมครงการหลังจากทีไขຌารวมครงการลຌวอยางตอนืไอง  15 16.48 

2) ควรจัดอบรม สมัมนา ฿หຌคำนะนำกับสมาชิกผานชองทางออนเลน์฿นสถานการณ์ควิด 6 6.59 

3) ควรจัดอบรม ลงพืๅนทีไ ฿หຌบอยครัๅงขึๅน  4 4.40 

4) พิไมระยะวลาการอบรม 4 4.40 

5) ควรยกกิจกรรมการจัดอบรมตามประภทธรุกิจ เมควรจัดอบรมรวมกันทำ฿หຌเดຌรับความรูຌเมตใมทีไ 4 4.40 

6) จัดกิจกรรม / ครงการอยางตอนืไอง  3 3.30 

7) ควรมีการชร์ขຌอมูล วิดีอการจัดอบรมพืไอ฿หຌสามารถนำกลับมาดูยຌอนหลังเดຌ 3 3.30 

8) ควรมีการจัดอบรมบบตัวตอตวัพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌทีไตรงกับธรุกิจของตนอง 3 3.30 

9) ควรมีอกสารจก฿หຌกับผูຌขຌารวมอบรมผูຌอบรมจะเดຌขຌา฿จนืๅอหาทีไมากขึๅน฿นประดในนัๅนโ  1 1.10 

10) ควรพิไมความถีไของกิจกรรมการขຌาพบสมาชิกพืไอ฿หຌคำนะนำดຌานธุรกิจ 1 1.10 

11) ควรพิไมกิจกรรม Work shop ฿หຌมากขึๅน 1 1.10 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร 24 26.37 

1) พิไมชองทางการประชาสัมพันธ์ขาวสาร ชน ฟซบุค จดหมาย อีมล ์ 15 16.48 

2) ควรพิไมชองทางการติดตอระหวางผูຌขຌารวมครงการกับ สสว. ชน  Facebook, Line ปຓนตຌน  9 9.89 

ดຌานนืๅอหา 20 21.98 

1) จัดอบรมรืไองชองทางตลาดออนเลน์มากขึๅน  20 21.98 

ดຌานหลงงินทุน 12 13.19 

1) สนับสนุนหลงงินทุน หรือหาหลงงินทุน฿หຌกับผูຌประกอบการ 11 12.09 

2) ควรลดงืไอนเขการกูຌยืมของ สสว. 1 1.10 

ดຌานจຌาหนຌาทีไ฿นการ฿หຌบริการ 10 10.99 

1) วิทยากรทีไมาอบรม฿หຌความรูຌ ควรมีประสบการณ์ มีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 5 5.49 

2) การตดิตอประสานงานควรดำนินการดຌวยความรวดรใว 2 2.20 

3) พิไมจຌาหนຌาทีไ฿หຌพียงพอตอการ฿หຌบริการผูຌขຌารวมกจิกรรม  2 2.20 

4) ควรจัดหาทีไปรึกษาทีไทำธรุกจิลຌวประสบความสำรใจจริงมา฿หຌความรูຌ ลกปลีไยนกับผูຌประกอบการ 1 1.10 
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3) บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติม 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 235 ราย คิดปຓนรຌอยละ 60.10  

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจ 391 ราย สนอนะ฿หຌมีบริการ หรือกิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติม ดย
ตຌองการการสนับสนุนดຌานการตลาดมากทีไสุด จำนวน 118 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5เ.โแ ดຌานรูปบบการจัด
กิจกรรม จำนวน 57 ราย คิดปຓนรຌอยละ โไ.โๆ ละดຌานนืๅอหา จำนวน 57 ราย คิดปຓนรຌอยละ โไ.โๆ 

 
ตารางทีไ ไูแโ บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติมภาพรวม 7 ครงการ 

ดຌานอืไน โ 3 3.30 

1) การ฿หຌความชวยหลือควรตรงกับความตຌองการของผูຌประกอบการ 2 2.20 

2) ฿หຌความสำคัญผูຌประกอบการทุกระดับทาทียมกัน 1 1.10 

รวม 91 
 

บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมตมิ 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ดຌานการตลาด 118 50.21 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พใคกจ ละการตลาด พืไอ฿หຌสามารถนำเปตอยอดเดຌ 68 28.94 

2) ชวยหาชองทางทางการตลาด฿นการจดัจำหนาย฿หຌมากกวานีๅ 35 14.89 

3) การจดัอบรมหัวขຌอชองทางการตลาดบบออนเลน์มากขึๅน 15 6.38 

ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 57 24.26 

1) จัดอบรมบบลงพืๅนทีไ฿หຌบอยครัๅงขึๅน 12 5.11 

2) จัดกิจกรรมพบคูคຌา฿นประทศ฿หຌมากขึๅน พืไอจะเดຌลกปลีไยนความคิดหในทางธรุกจิ 10 4.26 

3) จัดกิจกรรม / อบรมชิงลกึ฿หຌกับธุรกิจ พืไอ฿หຌตรียมพรຌอมมืไอสถานการณ์ควิดคลีไคลาย 8 3.40 

4) พิไมกิจกรรมการมีสวนรวมมากขึๅน ชน Work shop 6 2.55 

5) การจดังานนิทรรศการ การออกบูธ ทีไทำ฿หຌผูຌประกอบการสามารถนำสินคຌาเปจำหนายเดຌมากขึๅน  5 2.13 

6) ควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอนืไอง  5 2.13 

7) จัดกิจกรรม อบรม ออกบูธ ฿นตางประทศ 5 2.13 

8) จัดกิจกรรมสรຌางครือขาย฿หຌกับสมาชิกทีไทำธรุกิจประภทดียวกัน 3 1.28 

9) การมกีิจกรรม฿หຌสมาชิกทีไขຌารวมครงการเดຌมกีารลกปลีไยนประสบการณร์ะหวางกัน 2 0.85 

10) ควรมีการจัดอบรมบบตัวตอตวัพืไอ฿หຌผูຌประกอบการเดຌ฿กลຌชิดกับ สสว. มากขึๅน 1 0.43 

ดຌานนืๅอหา 57 24.26 

1) จัดกิจกรรมทีไทันกับการปลีไยนปลง พืไอ฿หຌสามารถนำเปปรับ฿ชຌ฿นสถานการณ์ควิดเดຌ 32 13.62 

2) จัดอบรมดຌานเอที การทำพลตฟอร์มตางโ การตกตงรูป การจัดทำ content ฿นการนำสนอ 16 6.81 

3) มีครงการ฿หຌความชวยหลือ ความรูຌ ทีไทำ฿หຌผลิตภัณฑเ์ดຌการรับรองมาตรฐานตางโ งายขึๅน 9 3.83 
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4.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามขຌอมูลผูຌตอบบบสอบถาม 

4.2.1 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทกิจการ  
ผูຌประกอบการ MSME จำนวน จำนกตามประภทกิจการ ประกอบดຌวย นิติบุคคล จำนวน 190 

ราย บุคคลธรรมดา จำนวน 211 ราย ละจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน จำนวน 128 ราย มี
รายละอียดการปลีไยนปลงของกิจการ ดังนีๅ 

1) รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน  

ผู ຌประกอบการ MSME ที ไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ละรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนของตละกลุม
ตกตางกันลใกนຌอย ดยผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการปลีไยนปลง฿น
ทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด จำนวน แ16 ราย คิดปຓนรຌอยละ ้แ.ไใ รองลงมาคือ นิติบุคคล จำนวน แ็ใ ราย คิดปຓน
รຌอยละ ้แ.เ5 ละบุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน แ้แ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
้เ.5โ  

ทัๅงนีๅ ผู ຌประกอบการ MSME ทัๅง 3 ประภท ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการ
ปลีไยนปลง฿นธุรกิจ สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

บริการ กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมตมิ 
จำนวน 
ิรายี 

รຌอยละ 

ดຌานหลงงินทุน 12 5.11 

1) การจดัหาหลงงินทุนทีไขຌาถงึงาย ดยมีขຌอกำหนด งืไอนเขเมยุงยาก ดอกบีๅยตไำ 12 5.11 

ดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร / ประชาสัมพันธ์ 4 1.70 

1) ควรประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรอืครงการตางโ ฿หຌทัไวถึง ละรวดรใวมากขึๅน 4 1.70 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 7 2.98 

1) วิทยากรทีไมาอบรม฿หຌความรูຌ ควรมีประสบการณ์ มีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน 4 1.70 

ดຌานอืไน โ 3 1.28 

1) จัดหาอุปกรณ์ ครืไองมือ หลงวัตถุดิบ มลใดพนัธุ์ ทีไเดຌมาตรฐาน ฿หຌกับสมาชกิทีไขຌารวมอบรม 12 5.11 

2) สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง คาทีไพัก฿หຌกับสมาชิกทีไเปอบรม 12 5.11 

รวม 235  
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ผนภาพทีไ ไูแแ การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทธุรกิจ 

 

2) การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทกิจการ ทัๅง 3 ประภท มีการปลีไยนปลงมาก
ทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ ละมี
ชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ดยเดຌรับ
ประยชน์ดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล จำนวน 9้ ราย คิดปຓน
รຌอยละ 5โ.แแ มีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.05 คะนน ละผูຌประกอบการทีไปຓนบุคคลธรรมดา 
จำนวน แโโ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5็.่โ มีระดับการปลี ไยนปลงของธุรกิจ คาฉลี ไย 4.08 คะนน สวน
ผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดอืไน เดຌรับประยชน์ดຌานการมีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน
มากทีไสุด จำนวน ็ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.โ้ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.92 คะนน 
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ผนภาพทีไ ไูแโ การปลีไยนปลงละระดับการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการ จำนกตามประภทกิจการ 

 

รายละอียดการปลีไยนปลงมากทีไสุด฿นตละดຌาน พบวา สวน฿หญมีความสอดคลຌองกันทัๅง 
3 ประภทกิจการ มีพียงดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน มีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน ละสินคຌา 
/ บริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานมากขึๅน ทีไมีความตกตางกันลใกนຌอย ดังนีๅ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูแใ รายละอียดการปลีไยนปลงทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการมากทีไสุด฿นตละดຌาน จำนกตามประภทกิจการ 
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3) การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน  
ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจ

พิไมขึๅนมากทีไสุด ดยผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มียอดขาย ละกำเรพิไมขึๅน
มากกวากลุมอืไน จำนวน ้ไ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ็.แไ ละ จำนวน แโ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ5.71 ตามลำดับ 
ส วนตຌนท ุนลดลง ผ ู ຌประกอบการที ไ ป ຓนน ิต ิบ ุคคลมีต ຌนท ุนลดลงมากกว ากล ุ มอ ื ไน จำนวน ๆโ ราย  
คิดปຓนรຌอยละ ใโ.ๆใ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูแไ การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ภายหลังจากการขຌารวมครงการ จำนกตามประภทกิจการ 

 

มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ของตละประภทกิจการ พบวา 
การปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเร มีระดับการปลีไยนปลง฿กลຌคียงกันทัๅง 3 กลุม ผูຌประกอบการทีไปຓน
บุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลงของยอดขายมากทีไสุด มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย
ทากับ โ.84 คะนน คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 22.62% ผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของ
หนวยงานอืไน มีการปลีไยนปลงของกำเรมากทีไสุด มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย 3.38 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 18.21% สวนการปลีไยนปลงของตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล มีการ
ปลีไยนปลงมากทีไสุด ละมากกวาผูຌประกอบการกลุมอืไนคอนขຌางมาก มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับมาก 
คาฉลีไยทากับ 3.56 คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลงคิดปຓน 20.82% ดยมีรายละอียดการปลีไยนปลงของตละดຌาน 
ดังนีๅ 
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(1) ระดับการปลี ไยนปลงของยอดขายทีไพิ ไมขึ ๅน ผู ຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล มีการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอย มากทีไสุด จำนวน 38 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใไ.่ๆ ผูຌประกอบการทีไปຓน
บุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก ละระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน ใแ ราย 
คิดปຓนรຌอยละ โใ.แใ ละผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการปลีไยนปลงของ
ยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก มากทีไสุดจำนวน 25 ราย คิดปຓนรຌอยละ โๆ.ๆเ  

(2) ระดับการปลี ไยนปลงของกำเรที ไพิ ไมขึ ๅน ผู ຌประกอบการที ไปຓนนิติบุคคล มีการ
ปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน ใๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใไ.โ้ ผูຌประกอบการทีไปຓน
บุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน ไ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ5.ไใ 
ละผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด 
มากทีไสุด จำนวน ใ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.โโ 

(3) ระดับการปลี ไยนปลงของตຌนทุนที ไลดลง ผู ຌประกอบการที ไปຓนนิติบุคคล มีการ
ปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับมากทีไสุด ิโเ.เเั ขึๅนเปี มากทีไสุด จำนวน โ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.ใโ 
ผูຌประกอบการทีไปຓนบุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน 20 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ ใโ.็้ ละผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการปลีไยนปลงของ
ตຌนทุน฿นระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน แ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ็.5เ 
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ผนภาพทีไ ไูแ5 ระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุน จำนกตามประภทกิจการ 

 

4.2.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทธุรกิจ 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทธุรกิจ ประกอบดຌวย ภาคการผลิต จำนวน 368 ราย 
ภาคบริการ จำนวน 42 ราย ละภาคการคຌา จำนวน 131 ราย มีรายละอียดการปลีไยนปลงของธุรกิจ ดังนีๅ 

1) รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน  

ผู ຌประกอบการ MSME ที ไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ละรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนของตละกลุม
ตกตางกันลใกนຌอย ดยผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด จำนวน 
แโ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ้5.ไโ รองลงมาคือ ภาคบริการ จำนวน ใ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้เ.ไ่ ละภาคการ
ผลิต มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน ใโ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ่้.ไเ 
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ทัๅงนีๅ ผู ຌประกอบการ MSME ทัๅง 3 ประภท ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการ
ปลีไยนปลง฿นธุรกิจ สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูแๆ การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทธุรกิจ 

 

2) การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทธุรกิจ ทัๅง 3 ประภท มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 
3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ ละมีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ดยเดຌรับ
ประยชน์ดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ จำนวน โ1 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ 50.00 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.05 คะนน ละผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ภาคการคຌา จำนวน ้โ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็เ.โใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.05 คะนน 
สวนผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต เดຌรับประยชน์จากจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ
มากทีไสุด จำนวน 196 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.โๆ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.76 คะนน 
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ผนภาพทีไ ไูแ็ การปลีไยนปลงละระดับการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการ จำนกตามประภทธุรกิจ 

 

รายละอียดการปลีไยนปลงมากทีไสุด฿นตละดຌาน พบวา สวน฿หญมีความสอดคลຌองกับ
ประภทธุรกิจทีไดำนินการ ดังนีๅ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูแ่ รายละอียดการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการมากทีไสุด฿นตละดຌาน จำนกตามประภทธุรกิจ 
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3) การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน จำนกตามประภทธุรกิจ 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจ
พิไมขึๅนมากทีไสุด ดยผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มียอดขายพิไมขึๅนมากกวากลุมอืไน จำนวน ่5 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ ๆไ.่้ ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีกำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุนการผลิตลดลง มากกวากลุม
อื ไน จำนวน 229 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆโ.โใ ละจำนวน 116 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.5โ ตามลำดับ สวน
ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ มียอดขาย กำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุนลดลงนຌอยกวากลุมอืไน 

 

 
ผนภาพทีไ ไูแ้ การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ภายหลังจากการขຌารวมครงการ จำนกตามประภทธุรกิจ 

 

มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ของตละประภทธุรกิจ พบวา 
การปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเร มีระดับการปลีไยนปลง฿กลຌคียงกันทัๅง 3 กลุม ผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ภาคบริการ มีการปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเรมากทีไสุด ดຌานยอดขาย มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ
ปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.50 คะนน คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 23.40% ดຌานกำเร มีระดับการ
ปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.36 คะนน คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 18.63% สวน
การปลีไยนปลงของตຌนทุน ผู ຌประกอบการทีไอยู ฿นภาคการผลิต มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด มีระดับการ
ปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.31 คะนน คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลงคิดปຓน 17.18% ดยมี
รายละอียดการปลีไยนปลงของตละดຌาน ดังนีๅ 
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(1) ระดับการปลีไยนปลงของยอดขายทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอย มากทีไสุด จำนวน 64 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ็.5้ ผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ภาคบริการ มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก มากทีไสุด จำนวน ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ 
ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอย มากทีไสุด จำนวน 20 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ โใ.5ใ 

(2) ระดับการปลีไยนปลงของกำเรทีไพิไมขึ ๅน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีการ
ปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน ่แ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ5.ใ็ ผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ภาคบริการ มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด ละระดับนຌอยมาก มากทีไสุด จำนวน ็ ราย คิดปຓน
รຌอยละ ใๆ.่ไ ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด 
จำนวน โ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.่ไ 

(3) ระดับการปลีไยนปลงของตຌนทุนทีไลดลง ผู ຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีการ
ปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน ไเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใไ.ไ่ ผูຌประกอบการทีไอยู
฿นภาคบริการ มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับปานกลาง ละระดับมากทีไสุด ิโเ.เเั ขึๅนเปี มากทีไสุด 
จำนวน 3 ราย คิดปຓนรຌอยละ 30.00 ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿น
ระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน แ1 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ้.็ใ 
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ผนภาพทีไ ไูโเ ระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุน จำนกตามประภทธุรกิจ 
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4.2.3 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทวสิาหกจิ 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทวิสาหกิจ ประกอบดຌวย วิสาหกิจรายยอย จำนวน 
431 ราย วิสาหกิจขนาดยอม จำนวน 105 ราย ละวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน 5 ราย มีรายละอียดการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ ดังนีๅ 

1) รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน  

ผู ຌประกอบการ MSME ที ไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ละรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนของตละกลุม
ตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดยผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไ
ดีขึๅนมากทีไสุด จำนวน ้้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้ไ.โ้ รองลงมาคือ วิสาหกิจรายยอย จำนวน ใ้เ ราย คิดปຓน
รຌอยละ ้เ.ไ้ ละวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน ใ ราย คิดปຓน 

รຌอยละ ๆเ.เเ 

ทัๅงนีๅ ผู ຌประกอบการ MSME ทัๅง 3 ประภท ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการ
ปลีไยนปลง฿นธุรกิจ สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ ยกวຌน วิสาหกิจขนาดยอม ทีไ
มองวาประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌมากทีไสุด 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโแ การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทวิสาหกิจ 
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2) การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน  
ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทวิสาหกิจ ทัๅง 3 ประภท มีการปลีไยนปลงมาก

ทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ ละมี
ชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของกิจการอยู฿นระดับมาก ดย
เดຌรับประยชน์ดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจรายยอย จำนวน 235 
ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.5โ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.04 คะนน ละผูຌประกอบการทีไ
ปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน โ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 
4.00 คะนน สวนผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม เดຌรับประยชน์จากจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษา
ฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌมากทีไสุด จำนวน ๆแ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5่.แเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
คาฉลีไย 3.90 คะนน  

 

 
ผนภาพทีไ ไูโโ การปลีไยนปลงละระดับการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการ จำนกตามประภทวิสาหกิจ 
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รายละอียดการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการมากทีไสุด฿นตละดຌาน พบวา สวน฿หญ
มีความสอดคลຌองกันทัๅง 3 ประภทวิสาหกิจ มีพียงดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน การวางผนธุรกิจทีไสามารถ
รองรับการปลีไยนปลง ละสินคຌา / บริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานมากขึๅน ทีไมีความตกตางกันลใกนຌอย 
ดังนีๅ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโใ รายละอียดการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการมากทีไสุด฿นตละดຌาน จำนกตามประภทวิสาหกิจ 

 

3) การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน  
ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจ

พิไมขึๅนมากทีไสุด ผูຌประกอบการทีไ ปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงมากกวากลุมอืไนทุกดຌาน ดย
ยอดขายพิไมขึๅน จำนวน 73 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ้.5โ กำเรพิไมขึๅน จำนวน ็แ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ็.ๆโ ละ
ตຌนทุนลดลง จำนวน ใ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.แ้ สวนผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการ
ปลีไยนปลงนຌอยกวากลุมอืไนทุกดຌาน 
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ผนภาพทีไ ไูโไ การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ภายหลังจากการขຌารวมครงการ จำนกตามประภท

วิสาหกิจ 

 

มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ของตละประภทวิสาหกิจ 
พบวา วิสาหกิจรายยอย ละวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มากกวา
วิสาหกิจขนาดกลางอยางมีนัยสำคัญ ดยผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 

ทุกดຌาน ยอดขายพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.71 คะนน คาฉลีไย
ยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 21.27% กำเรพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.55 คะนน 
คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 18.89% ตຌนทุนลดลง มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับมาก คาฉลีไยทากับ 3.63 
คะนน คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลงคิดปຓน 20.53% ดยมีรายละอียดการปลีไยนปลงของตละดຌาน ดังนีๅ 

(1) ระดับการปลีไยนปลงของยอดขายทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจรายยอย มีการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก มากทีไสุด จำนวน 66 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ5.แ้ ผูຌประกอบการทีไ
ปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอย มากทีไสุด จำนวน โๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
ใ5.ๆโ ละผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก ละระดับ
นຌอย จำนวน 1 ราย คิดปຓนรຌอยละ 50.00 

(2) ระดับการปลีไยนปลงของกำเรทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจรายยอย มีการ
ปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน ่่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ5.เๆ ผูຌประกอบการทีไปຓน
วิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน โ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
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ใ้.ไไ ละผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับนຌอย ละระดับ 

ปานกลาง จำนวน 1 ราย คิดปຓนรຌอยละ 50.00 

(3) ระดับการปลีไยนปลงของตຌนทุนทีไลดลง ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจรายยอย มีการ
ปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน ไใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใไ.ๆ่ ผูຌประกอบการทีไปຓน
วิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับมากทีไสุด ิโเ.เเั ขึๅนเปี มากทีไสุด จำนวน 16 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 42.11 ละผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับ 

นຌอยมาก จำนวน 1 ราย คิดปຓนรຌอยละ แเเ.เเ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโ5 ระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุน จำนกตามประภทวิสาหกิจ 
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4.3 การปลีไยนปลงของธุรกิจตามนวทางการสงสริม 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามนวทางการสงสริม ประกอบดຌวย ครงการทีไอยูภาย฿ตຌนวทางการ
สงสริมกลุม Early Stage จำนวน 93 ราย กลุม Micro จำนวน 280 ราย ละกลุม Small จำนวน 168 ราย มี
รายละอียดการปลีไยนปลงของธุรกิจ ดังนีๅ 

1) รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน  

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿น
ทิศทางที ไดีขึ ๅน ละรຌอยละของธุรกิจที ไมีการปลี ไยนปลงดีขึ ๅนของตละกลุ มตกตางกันลใกนຌอย ดย
ผูຌประกอบการกลุม Early Stage จำนวน ่็ ราย มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 
้ใ.55 รองลงมาคือ กลุม Micro จำนวน โ5่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้โ.แไ ละกลุม Small มีการปลีไยนปลง฿น
ทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน แไ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ่็.5เ 

ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทัๅง 3 กลุม ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿น
ธุรกิจ สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโๆ การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามนวทางการสงสริม 
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2) การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน  
ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามนวทางการสงสริม ทัๅง 3 นวทาง มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 

ลำดับรก คือจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน ละมีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ดยเดຌรับ
ประยชน์ดຌานจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌมากทีไสุ ด สำหรับผูຌประกอบการกลุม Early 

Stage จำนวน 55 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5้.แไ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.80 คะนน ละ
จำนวน 75 ราย คิดปຓนรຌอยละ 44.64 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.77 คะนน สำหรับ
กลุม Small สวนกลุม Micro เดຌรับประยชน์จากบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน มากทีไสุด จำนวน 173 ราย คิดปຓน
รຌอยละ ๆแ.็้ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ่ คะนน 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโ็ การปลีไยนปลงละระดับการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการ จำนกตามนวทางการสงสริม 
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รายละอียดการปลีไยนปลงทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการมากทีไสุด฿นตละดຌาน พบวา สวน฿หญมี
ความสอดคลຌองกันทัๅง 3 นวทาง มีพียงดຌานการวางผนธุรกิจทีไสามารถรองรับการปลีไยนปลง ละสินคຌา / 
บริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานมากขึๅน ทีไมีความตกตางกันลใกนຌอย ดังนีๅ 

 

 
ผนภาพทีไ ไูโ่ รายละอียดการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการมากทีไสุด฿นตละดຌาน จำนกตามนวทางการสงสริม 

 

3) การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน  
ผูຌประกอบการ MSME ทีไมีการปลีไยนปลงจากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจ

พิไมขึๅนมากทีไสุด ดยผูຌประกอบการกลุม Micro มียอดขายพิไมขึๅนมากกวากลุมอืไน จำนวน แ่5 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ ๆๆ.เ็ ผูຌประกอบการกลุม Early Stage มกีำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุนลดลงมากกวากลุมอืไน จำนวน 5้ ราย 
คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.ไไ ละจำนวน ใโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใไ.ไแ ตามลำดับ  
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ผนภาพทีไ ไูโ้  การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ภายหลังจากการขຌารวมครงการ จำนกตามนวทางการ

สงสริม 

 

มื ไอพิจารณาการปลี ไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ของตละนวทาง พบวา การ
ปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเร มีระดับการปลีไยนปลง฿กลຌคียงกันทัๅง 3 กลุม ผูຌประกอบการ Early Stage 

มีการปลีไยนปลงของยอดขาย ละตຌนทุนมากทีไสุด ดຌานยอดขายทีไพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ
ปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.81 คะนน คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 25.41% ดຌานตຌนทุนทีไลดลง มีระดับ
การปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย 3.31 คะนน คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลงคิดปຓน 18.25% สวนการ
ปลีไยนปลงของกำเรทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการกลุม Small มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด มีระดับการปลีไยนปลง
฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.49 คะนน คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลงคิดปຓน 18.12% ดยมีรายละอียดการ
ปลีไยนปลงของตละดຌาน ดังนีๅ 

(1) ระดับการปลีไยนปลงของยอดขายทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการกลุม Early Stage มีการปลีไยนปลง
ของยอดขาย฿นระดับนຌอย ละมากทีไสุด ิไเ.เเัขึๅนเปี มากทีไสุด จำนวน 12 ราย คิดปຓนรຌอยละ โเ.ใไ 

ผูຌประกอบการกลุม Micro มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอย มากทีไสุด จำนวน 51 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ โ็.5็ ละผูຌประกอบการกลุม Small มีการปลีไยนปลงของยอดขาย฿นระดับนຌอยมาก จำนวน 25 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 26.88 
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(2) ระดับการปลีไยนปลงของกำเรทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการกลุม Early Stage มีการปลีไยนปลงของ
กำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน 21 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ5.5้ ผูຌประกอบการกลุม Micro มีการ
ปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน 5่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใใ.5ใ ละผูຌประกอบการกลุม 
Small มีการปลีไยนปลงของกำเร฿นระดับมากทีไสุด จำนวน 37 ราย คิดปຓนรຌอยละ 40.22 

(3) ระดับการปลีไยนปลงของตຌนทุนทีไลดลง ผูຌประกอบการกลุม Early Stage มีการปลีไยนปลงของ
ตຌนทุน฿นระดับมากทีไสุด มากทีไสุด จำนวน 14 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.็5 ผูຌประกอบการกลุม Micro มีการ
ปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับปานกลาง มากทีไสุด จำนวน 29 ราย คิดปຓนรຌอยละ 39.19 ละผูຌประกอบการ
กลุม Small มีการปลีไยนปลงของตຌนทุน฿นระดับมากทีไสุด จำนวน 21 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.่ไ 

 

ผนภาพทีไ ไูใเ ระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ตຌนทุน จำนกตามนวทางการสงสริม 
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4.4 การปลีไยนปลงของธุรกิจรายครงการ 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน
มากกวารຌอยละ 90 ดยครงการทีไมีการปลีไยนปลงทีไดีขึๅนมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล คิดปຓนรຌอยละ 100.00 ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน
฿นการขงขัน ิBorn Strong) คิดปຓนรຌอยละ 96.67 ละครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย 
Digital Marketing คิดปຓนรຌอยละ 94.67 สวนครงการทีไมีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด ใ ลำดับ
สุดทຌาย คือ ครงการสนับสนุนครือขาย SME คิดปຓนรຌอยละ 73.33 ครงการปัຕนดาว คิดปຓนรຌอยละ 80.00 ละ
ครงการประกวด SME National Awards คิดปຓนรຌอยละ 80.00 

มืไอพิจารณาการปลีไยนปลงของกำเร ยอดขาย ละตຌนทุน พบวา  มีความตกตางจากครงการทีไมี 
รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนทีไประมินจากสัดสวนของธุรกิจทีไมีการนำองค์ความรูຌทีไเดຌรับจากการ
ขຌารวมครงการของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌลຌวทำ฿หຌกิดการปลี ไยนปลงที ไดีขึ ๅน  ครงการที ไมีระดับการ
ปลีไยนปลงของทัๅงยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มากกวาครงการอืไน คือ ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทาง
การตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME ละครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿น
การขงขัน ิBorn Strong) สวนครงการทีไมีการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน นຌอยกวาครงการ
อืไน เดຌก ครงการปัຕนดาว ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต (SME Regular Level) ละครงการ
ยกระดับผูຌประกอบการรายยอย ตามลำดับ 

ดยครงการทีไมีคาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅนมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 
ิEarly Stage) คาฉลีไยยอดขายพิไมขึ ๅนคิดปຓน โ5.ไโ% ครงการยกระดับธุรกิจริ ไมตຌน ิBoost Up New 

Entrepreneurs) คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅนคิดปຓน โ5.ใ่% ละครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาด
ชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅนคิดปຓน โ5.ใ็%  

ครงการทีไมีคาฉลีไยกำเรพิไมขึ ๅนมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทาง
การตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนคิดปຓน โ5.ใโ% ครงการประกวด SME 

National Awards คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนคิดปຓน โใ.ใเ% ละครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความ
ยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนคิดปຓน โเ.ไไ%  

ครงการทีไมีคาฉลีไยตຌนทุนลดลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอ
ความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) คาฉลีไยตຌนทุนลดลงคิดปຓน โไ.่โ% ครงการพัฒนาศักยภาพละ
ชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME คาฉลีไยตຌนทุนลดลงคิดปຓน โใ.็ใ% ละครงการพัฒนาสู
สุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) คาฉลีไยตຌนทุนลดลงคิดปຓน โแ.้แ% 

สวนครงการทีไมีคาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅนนຌอยทีไสุด 3 ลำดับสุดทຌาย คือ ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจ
ระดับติบต ิSME Regular Level) คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅนคิดปຓน แเ.็ใ% ครงการปัຕนดาว คาฉลีไยยอดขาย
พิไมขึๅนคิดปຓน แไ.ๆ็% ละครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅนคิดปຓน แ็.ๆ้% 
ครงการทีไมีคาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนนຌอยทีไสุด 3 ลำดับสุดทຌาย คือ ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต 
ิSME Regular Level) คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนคิดปຓน แเ.ๆโ% ครงการปัຕนดาว คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนคิดปຓน 
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แแ.ๆแ% ละครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅนคิดปຓน 
แ5.ใแ% ครงการทีไมีคาฉลีไยตຌนทุนลดลงนຌอยทีไสุด 3 ลำดับสุดทຌาย คือ ครงการยกระดับผูຌประกอบการ 

รายยอย คาฉลีไยตຌนทุนลดลงคิดปຓน 5.เเ% ครงการปัຕนดาว คาฉลีไยตຌนทุนลดลงคิดปຓน ้.เเ% ละครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล คาฉลีไยตຌนทุนลดลงคิดปຓน ้.โใ% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใแ การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกรายครงการ 

 

ดยมีรายละอียดการปลีไยนปลงของธุรกิจของตละครงการ ดังนีๅ 
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4.4.1 ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล มีผล
ทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 30 ราย คิดปຓนรຌอยละ 100.00  

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 
จำนวน แไ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไๆ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.้ใ คะนน มีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน แใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.ใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
คาฉลีไย ไ.เเ คะนน บุคลากรมีทักษะพิ ไมขึ ๅน จำนวน แโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ่ คะนน ละการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน จำนวน แโ ราย  
คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ0 คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 19 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ๆใ.ใใ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 20.37% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 19 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.ใใ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 15.32% ตຌนทุนลดลง จำนวน 13 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.ใใ คาฉลีไยตຌนทุนทีไ
ลดลงคิดปຓน 9.32% 

 
ผนภาพทีไ ไูใโ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 
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4.4.2 ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขนั ิBorn Strong) 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการ
ขงขัน ิBorn Strong) มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 29 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
96.67 ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 1 ราย คิดปຓนรຌอยละ 3.33 ทีไขຌารวมครงการ
ของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน โไ ราย คิดปຓน 

รຌอยละ ่เ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.โแ คะนน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษา
ฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน โเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.ๆ็ คะนน ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
คาฉลีไย ใ.ๆ5 คะนน ละมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน จำนวน โเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.ๆ็ 
ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เเ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน โโ ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ็ใ.ใใ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 20.73% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 18 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ0.00 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 20.44% ตຌนทุนลดลง จำนวน 11 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.ๆ็ คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลง
คิดปຓน 24.82% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใใ  การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน ฿นการขงขัน ิBorn 

Strong) 
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4.4.3 ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital 

Marketing มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 142 ราย คิดปຓนรຌอยละ 94.67 ทัๅงนีๅ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 8 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5.33 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. 
ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน 4 
ราย คิดปຓนรຌอยละ 50.00 ละยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน 4 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ 50.00 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน 

แเ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็โ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.แโ คะนน บุคลากรมีทักษะ
พิไมขึๅน จำนวน แเๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็เ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.แใ คะนน 
ละจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน ้แ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆเ.ๆ็ ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.่ๆ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 106 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน
รຌอยละ ็เ.ๆ็ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 21.38% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 99 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.เเ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 15.64% ตຌนทุนลดลง จำนวน 38 ราย คิดปຓนรຌอยละ โ5.ใใ คาฉลีไยตຌนทุนทีไ
ลดลงคิดปຓน 11.84% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใไ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 
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4.4.4 ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับ
ผูຌประกอบการ SME มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 45 ราย คิดปຓนรຌอยละ 93.75 

ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 3 ราย คิดปຓนรຌอยละ 6.25 ทีไขຌารวมครงการของ 
สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับกิจการ 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน โโ ราย คิดปຓน 

รຌอยละ ไ5.่ใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.้แ คะนน มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หม
พิไมขึๅน จำนวน แ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ้.5่ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.ๆ่ คะนน 
ละจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน แ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.โ5 ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.็ใ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 19 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ใ้.5่ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 25.37% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 19 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ้.5่ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 25.32% ตຌนทุนลดลง จำนวน 15 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.โ5 คาฉลีไยตຌนทุนทีไ
ลดลงคิดปຓน 23.73% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใ5  การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME 
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4.4.5 ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) มีผลทำ฿หຌ
ธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 59 ราย คิดปຓนรຌอยละ 93.65 ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไ
ตอบบบสอบถาม จำนวน ไ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ.ใ5 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง
฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 
จำนวน ไเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.ไ้ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.็เ คะนน มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน ใ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ 55.5ๆ ดยมี
ระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.่ใ คะนน ละมีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน 
ใเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไ็.ๆโ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.ๆ็ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน ไใ ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ๆ่.โ5 คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 25.42% กำเรพิไมขึๅน จำนวน ไใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ่.โ5 
คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 18.58% ตຌนทุนลดลง จำนวน โแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใใ.ใใ คาฉลีไยตຌนทุนทีไ
ลดลงคิดปຓน 17.62% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใๆ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 
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4.4.6 ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial 

Champions) มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 28 ราย คิดปຓนรຌอยละ 93.33 ทัๅงนีๅ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 2 ราย คิดปຓนรຌอยละ 6.67 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. 
ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน แ็ ราย คิดปຓน 

รຌอยละ 5ๆ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เๆ มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน 

จำนวน แๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.่แ ละจำนวนลูกคຌา
พิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน แแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของ
ธุรกิจ คาฉลีไย ใ.่โ 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 13 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ไใ.ใใ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 24.31% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 12 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 17.33% ตຌนทุนลดลง จำนวน 11 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.ๆ็ คาฉลีไยตຌนทุนทีไ
ลดลงคิดปຓน 21.91% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใ็ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

4-62 

4.4.7 ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) 

ผ ู ຌประกอบการ  MSME ท ี ไ ข ຌ าร  วม ครงการยกระด ับธ ุ รก ิจ ร ิ ไ มต ຌน ิBoost Up New 

Entrepreneurs) มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 28 ราย คิดปຓนรຌอยละ 93.33 

ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 2 ราย คิดปຓนรຌอยละ 6.67 ทีไขຌารวมครงการของ 
สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 
จำนวน แ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5เ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ็ คะนน บุคลากรมี
ทักษะพิไมขึๅน จำนวน แใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.ใแ 

คะนน ละปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจเดຌดี จำนวน แโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ 

ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ่ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน แๆ ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ 5ใ.ใใ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 25.38% กำเรพิไมขึๅน จำนวน แๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.ใใ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 15.31% ตຌนทุนลดลง จำนวน แแ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.ๆ็ คาฉลีไยตຌนทุนทีไ
ลดลงคิดปຓน 19.45% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใ่ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneurs) 
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4.4.8 ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิด
การปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 35 ราย คิดปຓนรຌอยละ 87.50 ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบ
บบสอบถาม จำนวน 5 ราย คิดปຓนรຌอยละ 12.50 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿น
ธุรกิจ นืไองจากประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน 3 ราย คิดปຓนรຌอยละ 60.00 

ละยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน 2 ราย คิดปຓนรຌอยละ 40.00 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌ
หมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน 22 ราย คิดปຓนรຌอยละ 55.00 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 
3.68 คะนน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน 22 ราย คิดปຓนรຌอยละ 55.00 ดยมี
ระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.5้ คะนน ละบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน 19 ราย คิดปຓน
รຌอยละ ไ็.5เ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.ไโ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 26 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ๆ5.เเ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 17.69% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 26 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ5.เเ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 17.12% ตຌนทุนลดลง จำนวน 5 ราย คิดปຓนรຌอยละ แโ.5เ คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลง
คิดปຓน 5.00% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูใ้ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

4-64 

4.4.9 ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดบัติบต ิSME Regular Level) 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular 

Level) มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึ ๅน จำนวน 26 ราย คิดปຓนรຌอยละ 86.67 ทัๅงนีๅ 
ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 4 ราย คิดปຓนรຌอยละ 13.33 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. 
ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน 2 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 50.00 ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน 2 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ 50.00 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 
จำนวน โโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็ใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.ๆไ คะนน สินคຌา / 
บริการเดຌรับการรับรองมาตรฐานมากขึๅน จำนวน แใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลง
ของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.ใแ คะนน ละบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน แเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใใ.ใใ ดยมี
ระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.็เ คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 22 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ็ใ.ใใ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 10.73% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 21 ราย คิดปຓนรຌอยละ ็เ.เเ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 10.62% ตຌนทุนลดลง จำนวน 9 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใเ.เเ คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลง
คิดปຓน 18.22% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูไเ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 
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4.4.10 ครงการประกวด SME National Awards 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการประกวด SME National Awards มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิด
การปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน จำนวน 24 ราย คิดปຓนรຌอยละ 80.00 ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบ
บบสอบถาม จำนวน 6 ราย คิดปຓนรຌอยละ 20.00 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿น
ธุรกิจ สวน฿หญนืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน 16 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ 5ใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.5เ คะนน มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
/ บริการ฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน 15 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5เ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
คาฉลีไย ใ.9ใ คะนน ละจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน 14 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
ไๆ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.00 คะนน  

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 20 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ๆๆ.ๆ็ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 22.85% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 20 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.ๆ็ 

คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 23.30% ตຌนทุนลดลง จำนวน 9 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใ0.00 คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลง
คิดปຓน 15.89% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูไแ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการประกวด SME National Awards 
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4.4.11 ครงการปั้นดาว 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการปัຕนดาว มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทาง
ทีไดีขึๅน จำนวน 24 ราย คิดปຓนรຌอยละ 80.00 ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม จำนวน 6 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 20.00 ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำ
ประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน 5 ราย คิดปຓนรຌอยละ 83.33 ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถ
นำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน 1 ราย คิดปຓนรຌอยละ 16.67 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌ
หมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน แใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 
ไ.5ไ คะนน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน แโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ ดยมี
ระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.5เ คะนน ละบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน 7 ราย คิดปຓน 

รຌอยละ 23.33 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.57 คะนน 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 18 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ๆ0.เเ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 14.67% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 18 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ0.เเ 
คาฉลีไยกำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 11.61% ตຌนทุนลดลง จำนวน 9 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใเ.เเ คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลง
คิดปຓน 9.00% 

 

 
ผนภาพทีไ ไูไโ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการปัຕนดาว 
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4.4.12 ครงการสนับสนนุครือขาย SME 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการสนับสนุนครือขาย SME มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึ ๅน จำนวน 22 ราย คิดปຓนรຌอยละ 73.33 ทัๅงนี ๅ ผู ຌประกอบการ MSME ทีไตอบ
บบสอบถาม จำนวน 8 ราย คิดปຓนรຌอยละ โๆ.ๆ็ ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿น
ธุรกิจ นืไองจากประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน 4 ราย คิดปຓนรຌอยละ 50.00 

ละยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน 4 ราย คิดปຓนรຌอยละ 50.00 

การปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน แไ ราย คิดปຓน 

รຌอยละ ไๆ.ๆ็ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เเ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌา
ดิมเวຌเดຌ จำนวน แเ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใใ.ใใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ใ.ๆเ ละมี
ชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใเ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของ
ธุรกิจ คาฉลีไย ใ.็่ 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 13 ราย สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน คิดปຓน 

รຌอยละ ไใ.ใใ คาฉลีไยยอดขายทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 21.46% กำเรพิไมขึๅน 13 ราย คิดปຓนรຌอยละ ไใ.ใใ คาฉลีไย
กำเรทีไพิไมขึๅนคิดปຓน 15.85% ตຌนทุนลดลง จำนวน 11 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.ๆ็ คาฉลีไยตຌนทุนทีไลดลงคิดปຓน 
20.45% 

 

 

ผนภาพทีไ ไูไใ การปลีไยนปลงของธุรกิจ ครงการสนับสนุนครือขาย SME



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

 

 

 

 

 

สรุปผลละขຌอสนอนะ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

5-1 

  

สรุปผลละขຌอสนอนะ 

 

5.1 การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 

5.1.1 การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 12 ครงการ 
สำรวจขຌอมูลจากผู ຌประกอบการ MSME ซึ ไงผานกระบวนการ฿นกิจกรรมสุดทຌายของตละ

ครงการทีไดำนินการ฿นปงบประมาณ 2563 จำนวน 541 ราย จาก 12 ครงการ พบวา ผูຌประกอบการ MSME 

ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. ลຌวมีการปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 492 ราย คิดปຓนรຌอยละ 90.94 ดย
มีผูຌประกอบการบางสวนหรือจำนวน ไ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้.เๆ ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการ
ปลีไยนปลงทางธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน ใเ ราย ละ
ประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน แ้ ราย ซึไงขຌอจำกัดดังกลาวเดຌทำการสัมภาษณ์
ชิงลึกกับผูຌประกอบการจำนวน 10 ราย พบวา ครงการทีไขຌารวมนຌนนืๅอหาชิงทฤษฎี เมสามารถนำมา
ประยุกต์฿ชຌเดຌ นืๅอหาเมตรงกับธุรกิจ เมเดຌลงรายละอียดชิงลึกทีไหมาะสมกับตละประภทธุรกิจ ละนืๅอหา
เมสามารถนำมาปรับ฿ชຌกับสถานการณ์ปัจจุบันเดຌ 

การปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน นืไองจากชวงวลาทีไดำนินครงการจนลຌวสรใจ ตลอดจนการ
สำรวจขຌอมูลอยู฿นชวงทีไกิดสถานการณ์รคระบาดควิด-19 อาจทำ฿หຌสงผลกระทบตอการดำนินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการมากนຌอยตกตางกัน อยางเรกใตาม การสำรวจรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนครัๅงนีๅ เดຌ
ประมิน฿นมิติของการนำความรูຌมาปรับ฿ชຌกับธุรกิจ ซึไงประดในทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงสวน฿หญปຓนรืไอง
ทักษะของบุคลากร การรักษาฐานลูกคຌาเวຌเดຌ การปรับปลีไยนชองทางการตลาด การพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / 
บริการ รวมถึงการปรับตัว฿หຌขຌากับสถานการณ์ปัจจุบัน ดยผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามมีการ
ปลีไยนปลง 5 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน 288 ราย คิดปຓนรຌอยละ 53.23 ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.06 คะนน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน 286 
ราย คิดปຓนรຌอยละ 52.87 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.77 คะนน มีชองทางการตลาด฿น
รูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน 266 ราย คิดปຓนรຌอยละ 49.17 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 
4.00 คะนน มีการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกับกลุมลูกคຌา จำนวน 168 ราย คิดปຓน
รຌอยละ 31.05 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.96 คะนน ละสามารถปรับตัวรองรับตอการ
ปลี ไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบันที ไกิดขึ ๅน จำนวน 109 ราย คิดปຓนรຌอยละ 20.15 ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.96 คะนน ซึไงการปลีไยนปลงดังกลาวสวน฿หญปຓนรืไองทีไสามารถนำมาปรับ
฿ชຌกับธุรกิจเดຌ มຌจะอยู฿นภาวะทีไมีสถานการณ์ควิด-19 พรระบาด ดยปຓนการปรับปลีไยนภาย฿นธุรกิจ ชน 
การพัฒนาทักษะบุคลากร การพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ / บริการ รวมถึงการปรับตัว฿หຌขຌากับสถานการณ์ 
การปรับปลีไยนชองทางการตลาด ทีไทำ฿หຌเดຌลูกคຌาพิไมขึๅน หรือสามารถรักษาลูกคຌาดิมเวຌเดຌ  
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การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการ MSME ทีไมีการปลีไยนปลง 
ภายหลังจากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน จำนวน 337 ราย คิดปຓนรຌอยละ 62.29 
ของจำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยยอดขายทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 21.07% กำเรพิไมขึๅน จำนวน 324 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 59.89 ของจำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยกำเรทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 16.94% ตຌนทุนลดลง 
จำนวน 163 ราย คิดปຓนรຌอยละ 30.13 ของจำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยตຌนทุนทีไลดลงมีคาฉลีไย 
16.33% ซึไงสัดสวนของผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน นຌอยกวารຌอยละของ
ธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนทีไประมินจากมิติการนำความรูຌมาปรับ฿ชຌกับธุรกิจคอนขຌางมาก ทัๅงนีๅ อาจปຓนผล
มาจากการปลีไยนปลงดังกลาวมีปัจจัยทีไกีไยวขຌองทีไมากกวาผลจากการขຌารวมครงการของ สสว. ละชวง
ดำนินครงการผูຌประกอบการเดຌรับผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์รคระบาด ทีไสงผลกระทบ฿นวงกวຌาง จึงทำ
฿หຌผลประกอบการอาจจะนຌอยกวาชวงสถานการณ์ปกติ ละมืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตอ
ผลประกอบการสูง ทัๅงดຌานยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 3 ลำดับรก คือ ปัจจัยการปลีไยนปลงดຌานการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากขึๅน รองลงมาคือ การมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน ละผลิตภัณฑ์ / 
บริการ มีตราสินคຌา การจดทะบียน ตามลำดับ ซึไงปัจจัยการปลีไยนปลงดังกลาวมีผลทีไทำ฿หຌกิดความชืไอมยง
ทัๅงดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการ การสรຌางครือขายทีไมีผลทำ฿หຌมีชองทางการตลาด ละการบริหารจัดการ
ทีไสามารถควบคุมการดำนินงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละสงผล฿หຌตຌนทุนลดลง ละพิไมกำเร฿หຌกับธุรกิจเดຌ฿น
ระยะยาว ทัๅงนีๅ จากผลการสำรวจผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลง฿น 3 ปัจจัยขຌางตຌน มากกวากลุมอืไน คือ 
ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต ละปຓนวิสาหกิจรายยอย 

5.1.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นภาพรวม 7 ครงการ 
สำรวจขຌอมูลจากผู ຌประกอบการ MSME ซึ ไงผานกระบวนการ฿นกิจกรรมสุดทຌายของตละ

ครงการทีไดำนินการ฿นปงบประมาณ 2563 จำนวน 391 ราย จาก 7 ครงการ พบวา ผูຌประกอบการ MSME ทีไ
ขຌารวมครงการกับ สสว. ลຌวมีการปลีไยนปลงทางธุรกิจทีไดีขึๅน จำนวน 361 ราย คิดปຓนรຌอยละ 92.33 ดยมี
ผูຌประกอบการบางสวนหรือจำนวน 30 ราย คิดปຓนรຌอยละ ็.ๆ็ ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการ
ปลีไยนปลง฿นธุรกิจ นืไองจากยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ จำนวน  2เ ราย คิดปຓน 

รຌอยละ 66.67 ละประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌ จำนวน แ0 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
33.33 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถามมีการปลีไยนปลง 5 ลำดับรก คือ จำนวนลูกคຌา
พิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ จำนวน โ18 ราย คิดปຓนรຌอยละ 55.็5 ดยมีระดับการปลีไยนปลง
ของธุรกิจ คาฉลีไย 3.78 คะนน บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวน โ13 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.ไ่ ดยมีระดับ
การปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.02 คะนน มีชองทางการตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน จำนวน โ10 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.็แ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.98 คะนน มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสมกับกลุ มลูกคຌา จำนวน แ20 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใเ.ๆ้ ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.88 คะนน ละสามารถปรับตัวรองรับตอการปลีไยนปลงของสถานการณ์
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ปัจจุบันทีไกิดขึๅน จำนวน ็ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ แ้.ไไ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.91 
คะนน 

การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการ
ขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅน จำนวน โ55 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ5.โโ ของจำนวนผูຌตอบ
บบสอบถามทัๅงหมด ดยยอดขายทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 21.10% กำเรพิไมขึๅน จำนวน โไ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
ๆใ.แ็ ของจำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยกำเรทีไพิไมขึๅนมีคาฉลีไย 17.22% ตຌนทุนลดลง จำนวน แแเ 
ราย คิดปຓนรຌอยละ โ่.แใ ของจำนวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด ดยตຌนทุนทีไลดลงมีคาฉลีไย 14.80% ละ
มืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตอผลประกอบการสูง ทัๅงดຌานยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 3 ลำดับ
รก คือ ปัจจัยดຌานการมีครือขายความรวมมือ฿นการทำธุรกิจมากขึๅน รองลงมาคือ มีอกาสพิไมขึๅน฿นการขຌาถึง
หลงงินทุน ละปรับปรุงการผลิต฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์เดຌดี ตามลำดับ ซึไงปัจจัยการปลีไยนปลงดังกลาว
การมีอกาส฿นการขຌาถึงหลงงินทุนจะทำ฿หຌสามารถนำมาชวย฿นการตอยอด฿นการปรับปรุงการผลิต฿หຌ
หมาะสมกับสถานการณ์ การสรຌางครือขายทีไมีผลทำ฿หຌมีชองทางการตลาด ละสงผล฿หຌตຌนทุนลดลง ละพิไม
ยอดขาย ละกำเร฿หຌกับธุรกิจเดຌ฿นระยะยาว 

 

5.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามขຌอมูลผูຌตอบบบสอบถาม 

สำรวจผูຌประกอบการ MSME ตามขຌอมูลผูຌตอบบบสอบถาม บงปຓน ผูຌประกอบการ MSME จำนกตาม
ประภทธุรกิจ ประกอบดຌวย นิติบุคคล จำนวน แ้เ ราย บุคคลธรรมดา จำนวน โแแ ราย ละจดทะบียนตาม
ขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน จำนวน แโ่ ราย จำนกตามประภทธุรกิจ ประกอบดຌวย ภาคการผลิต จำนวน 
368 ราย ภาคบริการ จำนวน 42 ราย ละภาคการคຌา จำนวน 131 ราย ละจำนกตามประภทวิสาหกิจ 
ประกอบดຌวย วิสาหกิจรายยอย จำนวน 431 ราย วิสาหกิจขนาดยอม จำนวน 105 ราย ละวิสาหกิจขนาดกลาง 
จำนวน 5 ราย มีผลการสำรวจจำนกตามสถานะของผูຌประกอบการตละประภท ดังนีๅ 

5.2.1 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทกิจการ  
ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง

฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ดยผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด จำนวน 128 ราย คิดปຓนรຌอยละ 91.43 รองลงมาคือ นิติบุคคล จำนวน 
173 ราย คิดปຓนรຌอยละ 91.05 ละบุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน 191 
ราย คิดปຓนรຌอยละ 90.52 ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง
฿นธุรกิจ สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทกิจการ ทัๅง ใ ประภท มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด ใ 
ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ ละมีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ิคาฉลีไย ใ.ไแู
ไ.โเี ดยเดຌรับประยชน์ดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล จำนวน 
้้ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5โ.แแ มีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ5 คะนน ละผูຌประกอบการทีไ
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ปຓนบุคคลธรรมดา จำนวน แโโ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5็.่โ มีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ่ 
คะนน สวนผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดอืไน เดຌรับประยชน์ดຌานการมีชองทางการตลาด฿น
รูปบบ฿หมพิไมขึๅนมากทีไสุด จำนวน ็ๆ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.โ้ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ 
คาฉลีไย ใ.้โ คะนน 

การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน จำนกตามประภทกิจการ พบวา ผูຌประกอบการ
ทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มียอดขาย ละกำเรพิไมขึๅนมากกวากลุมอืไน จำนวน ้ไ ราย คิด
ปຓนรຌอยละ ๆ็.แไ ละจำนวน แโ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆเ.แ้ ตามลำดับ สวนตຌนทุนลดลง ผูຌประกอบการทีไ
ปຓนนิติบุคคลมีตຌนทุนลดลงมากกวากลุมอืไน จำนวน ๆโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใโ.ๆใ มืไอพิจารณาระดับการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มีระดับการปลีไยนปลง฿กลຌคียงกันทัๅง 3 ประภท ยกวຌน การ
ปลีไยนปลงของตຌนทุนของผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล ทีไมีความตกตางจากผูຌประกอบการประภทอืไน
คอนขຌางมาก ผูຌประกอบการทีไปຓนบุคคลธรรมดา มีการปลีไยนปลงของยอดขายมากทีไสุด ดยมีระดับการ
ปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.84 คะนน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 22.62% ผูຌประกอบการ
ทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีการปลีไยนปลงของกำเรมากทีไสุด ดยมีระดับการปลีไยนปลง
฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย 3.38 คะนน คาฉลีไยกำเรพิไมขึๅน 18.21% สวนการปลีไยนปลงของตຌนทุน 
ผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด ละมากกวาผูຌประกอบการกลุมอืไนคอนขຌางมาก ดย
มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับมาก คาฉลีไยทากับ 3.56 คะนน คาฉลีไยตຌนทุนดลง 20.82% 

มืไอปรียบทียบการปลีไยนปลงของธุรกิจตามประภทกิจการ พบวา รຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅน ละประดในทีไมีการการปลีไยนปลง ของทัๅง 3 ประภทกิจการ เมมีความตกตางกัน สวน
การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มีความตกตางกันลใกนຌอย ดยผูຌประกอบการทีไจดทะบียนตาม
ขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน มีจำนวนผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงยอดขาย ละกำเร มากทีไสุด สวนการ
ปลีไยนปลงของตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด จากผลการสำรวจนีๅจึง
สะทຌอน฿หຌหในวาผูຌประกอบการรายยอยทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน ชน วิสาหกิจชุมชน กลุม
ชุมชน สหกรณ์ ปຓนตຌน มืไอขຌารวมครงการ สสว. ลຌวมีผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเรทีไ
พิไมขึๅนมากกวา ฿นขณะธุรกิจทีไมีขนาด฿หญ ชน นิติบุคคล สามารถนำรืไองการบริหารจัดการ หรือการพัฒนา
ชิงคุณภาพกับองค์กร ลຌวสามารถทำ฿หຌตຌนทุนลดลงเดຌดีกวาธุรกิจประภทอืไน 

5.2.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทธุรกิจ 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง
฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ดยผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน
มากทีไสุด จำนวน แโ5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ้5.ไโ รองลงมาคือ ภาคบริการ จำนวน ใ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ 
้เ.ไ่ ละภาคการผลิต มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน ใโ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ่้.ไเ 
ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทัๅง 3 ประภท ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ 
สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 
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ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทธุรกิจ ทัๅง 3 ประภท มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 

ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ ละมีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ดยเดຌรับ
ประยชน์ดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ จำนวน โ1 ราย คิด
ปຓนรຌอยละ 50.00 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.05 คะนน ละผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาค
การคຌา จำนวน ้โ ราย คิดปຓนรຌอยละ ็เ.โใ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.05 คะนน 
สวนผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต เดຌรับประยชน์จากจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ
มากทีไสุด จำนวน 196 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5ใ.โๆ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.76 คะนน 

การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน จำนกตามประภทธุรกิจ พบวา ผูຌประกอบการ
ทีไอยู฿นภาคการคຌา มียอดขายพิไมขึๅนมากกวากลุมอืไน จำนวน ่5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆไ.่้ ผูຌประกอบการทีไอยู
฿นภาคการผลิต มีกำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุนการผลิตลดลง มากกวากลุมอืไน จำนวน 229 ราย คิดปຓนรຌอยละ 
ๆโ.โใ ละจำนวน 116 ราย คิดปຓนรຌอยละ ใแ.5โ ตามลำดับ สวนผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ มียอดขาย 
กำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุนลดลงนຌอยกวากลุมอืไน มืไอพิจารณาระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละ
ตຌนทุน ของตละประภทธุรกิจ พบวา มีระดับการปลีไยนปลง฿กลຌคียงกันทัๅง ใ กลุม ดยผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ภาคบริการ มีการปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเรมากทีไสุด ดຌานยอดขาย มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับ
ปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.5เ คะนน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน โใ.ไเั ดຌานกำเร มีระดับการปลีไยนปลง฿น
ระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ ใ.ใๆ คะนน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน แ่.ๆใั สวนการปลีไยนปลงของ
ตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปาน
กลาง คาฉลีไยทากับ ใ.ใแ คะนน คาฉลีไยตຌนทุนลดลง แ็.แ่ั 

มืไอปรียบทียบการปลีไยนปลงของธุรกิจตามประภทธุรกิจ พบวา รຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌามีการปลีไยนปลงดีขึๅนมากกวาผูຌประกอบการภาคบริการ 
ละภาคการผลิตลใกนຌอย ประดในทีไมีการปลีไยนปลง ของทัๅง 3 ประภทธุรกิจ เมมีความตกตางกัน ยกวຌน 
ผู ຌประกอบการที ไอยู ฿นภาคการคຌามีการปลี ไยนปลงรื ไองบุคลากรมีทักษะพิ ไมขึ ๅนมากกวาประภทอืไน
คอนขຌางมาก ดຌานการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการผลิต มีจำนวน
ผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงของกำเร ละตຌนทุน มากทีไสุด ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีการ
ปลีไยนปลงของยอดขายมากทีไสุด สวนผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ มีการปลีไยนปลงนຌอยกวากลุมอืไนโ 
คอนขຌางมาก ทั ๅงนี ๅ อาจปຓนผลมาจากสถานการณ์ควิด -19 ที ไอาจปຓนอุปสรรค฿นการดำนินธุรกิจของ
ผูຌประกอบการ฿นภาคบริการ 

5.2.3 การปลีไยนปลงของธุรกิจ จำนกตามประภทวสิาหกจิ 

ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง
฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากกวารຌอยละ 90 ยกวຌน วิสาหกิจขนาดกลางมีการปลีไยนปลงนຌอยกวาวิสาหกิจประภทอืไน 
ดยผู ຌประกอบการที ไ ป ຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลี ไยนปลง฿นทิศทางที ได ีข ึ ๅนมากที ไส ุด จำนวน  
้้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้ไ.โ้ รองลงมาคือ วิสาหกิจรายยอย จำนวน ใ้เ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้เ.ไ้ ละ
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วิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน ใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆเ.เเ ทัๅงนีๅ 
ผู ຌประกอบการ MSME ทัๅง 3 ประภท ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลี ไยนปลง฿นธุรกิจ  
สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ ยกวຌน วิสาหกิจขนาดยอม ทีไมองวาประยชน์ทีไ
เดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจเดຌมากทีไสุด 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามประภทวิสาหกิจ ทัๅง 3 ประภท มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 
3 ลำดับรก คือ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ ละมีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ดยเดຌรับ
ประยชน์ดຌานบุคลากรมีทักษะพิไมขึๅนมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจรายยอย จำนวน 235 ราย 
คิดปຓนรຌอยละ 5ไ.5โ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.04 คะนน ละผูຌประกอบการทีไปຓน
วิสาหกิจขนาดกลาง จำนวน โ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไเ.เเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 4.00 
คะนน สวนผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม เดຌรับประยชน์จากจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐาน
ลูกคຌาดิมเวຌเดຌมากทีไสุด จำนวน ๆแ ราย คิดปຓนรຌอยละ 5่.แเ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 
3.90 คะนน 

การปลี ไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน จำนกตามประภทวิสาหกิจ พบวา 
ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงมากกวากลุมอืไนทุกดຌาน ดยยอดขายพิไมขึๅน จำนวน 
73 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ้.5โ กำเรพิไมขึๅน จำนวน ็แ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆ็.ๆโ ละตຌนทุนลดลง จำนวน  
ใ่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใๆ.แ้ สวนผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงนຌอยกวากลุมอืไน
ทุกดຌาน มืไอพิจารณาระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ของตละประภทวิสาหกิจ พบวา 
ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจรายยอย ละวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 
มากกวาวิสาหกิจขนาดกลางคอนขຌางมาก ดยผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม มีการปลีไยนปลงมาก
ทีไสุดทุกดຌาน ดຌานยอดขายพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ  โ.71 คาฉลีไย
ยอดขายพิไมขึๅน 21.27% กำเรพิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับมาก คาฉลีไย 3.55 คะนน คาฉลีไย
กำเรพิไมขึๅน 18.89% ตຌนทุนลดลง มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับมาก คาฉลีไยทากับ 3.63 คะนน คาฉลีไย
ตຌนทุนลดลง 20.53% 

มืไอปรียบทียบการปลีไยนปลงของธุรกิจตามประภทวิสาหกิจ พบวา รຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลี ไยนปลงดีขึ ๅน ละการปลี ไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน ผู ຌประกอบการทีไ ปຓนวิสาหกิจ 

ขนาดยอม มีการปลีไยนปลงดีขึๅนมากทีไสุด ขณะทีไผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลง 

ดีขึๅนนຌอยทีไสุด ดังนัๅน จากผลการสำรวจสดงวาครงการของ สสว. สามารถตอบจทย์กับวิสาหกิจขนาดยอม 
ละวิสาหกิจรายยอย มากกวาวิสาหกิจขนาดกลาง ดยฉพาะดຌานการปรับตัวตอการปลี ไยนปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน การมีครือขายความรวมมือมากขึๅน การบริหารจัดการ การวางผนธุรกิจ การปรับปรุงการ
ผลิต ละการขຌาถึงหลงงินทุน ทีไผูຌประกอบการขนาดกลางเมเดຌประยชน์ละทำ฿หຌกิดการปลีไยนของธุรกิจ
฿นรืไองดังกลาว  
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5.3 การปลีไยนปลงของธุรกิจตามนวทางการสงสริม 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามนวทางการสงสริม ประกอบดຌวย ครงการทีไอยูภาย฿ตຌนว
ทางการสงสริมกลุม Early Stage จำนวน 93 ราย กลุม Micro จำนวน 280 ราย ละกลุม Small จำนวน 168 
ราย ซึไงผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารวมครงการกับ สสว. สวน฿หญมีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿น
ทิศทางทีไดีขึๅน ดยผูຌประกอบการกลุม Early Stage จำนวน 87 ราย การปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด 
คิดปຓนรຌอยละ ้ใ.55 รองลงมาคือ กลุม Micro จำนวน โ5่ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้โ.แไ ละกลุม Small มีการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนนຌอยทีไสุด จำนวน แไ็ ราย คิดปຓนรຌอยละ ่็.5เ ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ MSME ทัๅง 
3 กลุม ทีไขຌารวมครงการของ สสว. ลຌวเมกิดการปลีไยนปลง฿นธุรกิจ สวน฿หญยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมา
ประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ 

ผูຌประกอบการ MSME จำนกตามนวทางการสงสริม ทัๅง 3 นวทาง มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด 3 

ลำดับรก คือ จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน ละมีชองทาง
การตลาด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจอยู฿นระดับมาก ดยเดຌรับ
ประยชน์ดຌานจำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌมากทีไสุด สำหรับผูຌประกอบการกลุม Early 

Stage จำนวน 55 ราย คิดปຓนรຌอยละ 5้.แไ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.80 คะนน ละ
จำนวน 75 ราย คิดปຓนรຌอยละ 44.64 ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย 3.77 คะนน สำหรับ
กลุ ม Small สวนกลุ ม Micro เดຌร ับประยชน์จากบุคลากรมีทักษะพิ ไมขึ ๅน มากที ไส ุด จำนวน 173 ราย  
คิดปຓนรຌอยละ ๆแ.็้ ดยมีระดับการปลีไยนปลงของธุรกิจ คาฉลีไย ไ.เ่ คะนน 

การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน จำนกตามประภทวิสาหกิจ พบวา ผูຌประกอบการ 
MSME ทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการ สงผล฿หຌยอดขายของธุรกิจพิไมขึๅนมากทีไสุด ดยผูຌประกอบการ
กลุม Micro มียอดขายพิไมขึๅนมากกวากลุมอืไน จำนวน แ่5 ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆๆ.เ็ ผูຌประกอบการกลุม 
Early Stage มีกำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุนลดลงมากกวากลุมอืไน จำนวน 5้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ๆใ.ไไ ละจำนวน 
ใโ ราย คิดปຓนรຌอยละ ใไ.ไแ ตามลำดับ มืไอพิจารณาระดับการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน 
ของตละนวทาง พบวา การปลีไยนปลงของยอดขาย ละกำเร มีระดับการปลีไยนปลง฿กลຌคียงกันทัๅง 3 

กลุม ดยผูຌประกอบการกลุม Early Stage มีการปลีไยนปลงของยอดขาย ละตຌนทุนมากทีไสุด ดຌานยอดขายทีไ
พิไมขึๅน มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ โ.81คะนน คาฉลีไยยอดขายพิไมขึๅน 
25.41% ดຌานตຌนทุนทีไลดลง มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย 3.31 คะนน คาฉลีไยตຌนทุน
ลดลงคิดปຓน 18.25% สวนการปลีไยนปลงของกำเรทีไพิไมขึๅน ผูຌประกอบการกลุม Small มีการปลีไยนปลง
มากทีไสุด มีระดับการปลีไยนปลง฿นระดับปานกลาง คาฉลีไยทากับ 3.49 คะนน คาฉลีไยตຌนทุนลดลง 
18.12% 

มืไอปรียบทียบการปลีไยนปลงของธุรกิจตามนวทางการสงสริม พบวา รຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅน ละประดในทีไมีการการปลีไยนปลง ของทัๅง 3 นวทาง เมมีความตกตางกัน สวนการ
ปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน มีความตกตางกันลใกนຌอย ดยผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุม Micro มี
จำนวนผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงของยอดขายมากทีไสุด สวนการปลีไยนปลงของกำเร ละตຌนทุน 
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ผูຌประกอบการทีไอยู฿นกลุม Early Stage มีการปลีไยนปลงมากทีไสุด ดังนัๅน จากผลการสำรวจสดงวาครงการ
ของ สสว. สามารถตอบจทย์เดຌดีกับผูຌประกอบการทีไพิไงริไมตຌนธุรกิจ ละผูຌประกอบการระดับ Micro  

 

5.4 การปลีไยนปลงของธุรกิจรายครงการ 
รຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน จำนกรายครงการ พบวา ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไม

ศักยภาพสูตลาดสากล มีผลทำ฿หຌธุรกิจกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนมากทีไสุด คิดปຓนรຌอยละ 100.00 
รองลงมาคือ ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) คิดปຓนรຌอย
ละ 96.67 ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital คิดปຓนรຌอยละ 94.67 ครงการพัฒนา
ศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับผูຌประกอบการ SME คิดปຓนรຌอยละ 93.75 ครงการพัฒนา
ผู ຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) คิดปຓนรຌอยละ 93.65 ครงการพัฒนาสู สุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME 
Provincial Champions) ค ิด ป ຓนร ຌอยละ 93.33 ครงการยกระด ับธ ุ รก ิ จ ร ิ ไ มต ຌน  ิ Boost Up New 
Entrepreneurs) คิดปຓนรຌอยละ 93.33 ครงการยกระดับผู ຌประกอบการรายยอย คิดปຓนรຌอยละ 87.50 
ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) คิดปຓนรຌอยละ 86.67 ครงการประกวด 
SME National Awards คิดปຓนรຌอยละ 80.00 ครงการปัຕนดาว คิดปຓนรຌอยละ 80.00 ละครงการสนับสนุน
ครือขาย SME คิดปຓนรຌอยละ 73.33  

การปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน จำนกรายครงการ พบวา มีความตกตางจากครงการ
ทีไรຌอยละของธุรกิจมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ทีไประมินจากสัดสวนของธุรกิจทีไมีการนำองค์ความรูຌทีไเดຌรับจากการ
ขຌารวมครงการของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌลຌวทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ดยครงการทีไรຌอยละของธุรกิจทีไ
มีการปลีไยนปลงดีขึๅนสูงมากกวารຌอยละ 90 ละมีการปลีไยนปลงของผลประกอบการดຌานยอดขาย กำเร 
ละตຌนทุน สูงกวาครงการอื ไน เดຌก ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกสำหรับ
ผูຌประกอบการ SME ละครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) 
สวนครงการทีไรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅนตไำ ละมีการปลีไยนปลงของผลประกอบการตไำกวา
กับครงการอืไน เดຌก ครงการปัຕนดาว ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 
ละครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

 

5.5 ขຌอสนอนะจากผลการสำรวจ 

จากการรวบรวมขຌอคิดหในจากผูຌประกอบการ MSME ทีไตอบบบสอบถาม พบปัญหาละอุปสรรค
ระหวาง฿ชຌบริการพียงรຌอยละ 9.06 ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 541 ราย ดยปัญหาทีไพบสวน฿หญปຓน
รืไองขัๅนตอนกระบวนการ฿หຌบริการทีไคอนขຌางยุงยาก ฿ชຌอกสารจำนวนมาก ละชองทางการติดตอสืไอสารกับ 
สสว. สวนขຌอสนอนะทีไตຌองการ฿หຌปรับปรุงการ฿หຌบริการ มีผูຌประกอบการ฿หຌขຌอสนอนะคิดปຓนรຌอยละ 29.02 

ของจำนวนตัวอยางทีไสำรวจทัๅงหมด 541 ราย ซึไงสวน฿หญปຓนรืไองรูปบบการจัดกิจกรรม การติดตามผลการ
ดำนินงานภายหลังขຌารวมครงการอยางตอนืไอง จัดกิจกรรมดຌวยการลงพืๅนทีไมากขึๅน พิไมระยะวลาการจัด
กิจกรรม ละจัดกิจกรรมอยางตอนืไอง ปຓนตຌน ซึไงมีสัดสวนทีไมากกวาดຌานชองทางการติดตอสืไอสาร ทีไปຓนปัญหา
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อุปสรรคระหวางรับบริการคอนขຌางมาก สดง฿หຌหในวาผูຌประกอบการ฿หຌความสำคัญกับรูปบบกิจกรรมของงาน 
/ ครงการ ทีไจะปຓนประยชน์ละสงผลกับธุรกิจดยตรงมากกวาประดใน฿นการ฿หຌบริการของ สสว. บริการ หรือ
กิจกรรม / ครงการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. ผูຌประกอบการ คิดปຓนรຌอยละ 63.77 ของจำนวนตัวอยางทีไ
สำรวจ 541 ราย ตຌองการครงการดຌานการตลาดมากทีไสุด ชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ละการตลาด
ทีไสามารถนำเปตอยอดเดຌ การหาชองทางการตลาด ดยฉพาะชองทางออนเลน์ ปຓนตຌน รองลงมาคือ ดຌาน
รูปบบการจัดกิจกรรม ทีไตຌองการ฿หຌมีกิจกรรม฿นลักษณะการพบปะคูคຌา การลกปลีไยนความคิดหใน ซึไงปຓน
กิจกรรมทีไสงสริมดຌานครือขาย ละการตลาด ทัๅงนีๅ ประดในการสงสริมทีไผูຌประกอบการตຌองการพิไมติมมี
ความสอดคลຌองกับผลการสำรวจการปลีไยนปลงของธุรกิจ ดยดຌานการตลาดปຓนรืไองทีไผูຌประกอบการสวน
฿หญนำมาประยุกต์฿ชຌเดຌทันท ีละทำ฿หຌรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน 

จากผลการสำรวจรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการรวบรวมขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะจาก
ผลการสำรวจดังกลาวนำมาสูการจัดทำขຌอสนอนะ฿นมิติของการ฿หຌบริการ ละการพัฒนาครงการ ดังนีๅ  

1) ดຌานการ฿หຌบริการ 
- การพิไมชองทาง฿นการติดตอสืไอสารกับ สสว. ฿หຌมีชองทางทีไมีความหลากหลาย ละสามารถขຌาถึง 

สสว. เดຌดยตรง ดยชองทางการติดตอสืไอสารประชาสัมพันธ์ ควรมีรวบรวมขຌอมูลขาวสารระหวางหนวยงาน 
รวมถึงชองทางการติดตอสืไอสาร฿หຌปຓนระบบ พรຌอมพัฒนาชองทางกลางทีไปຓนชองทางหลัก฿นการติดตอสืไอสาร
กับผูຌประกอบการ 

- ขัๅนตอนกระบวนการสมัคร บริหารจัดการฐานขຌอมูล฿หຌปຓนปัจจุบัน ละชืไอมยงกับบริการตางโ 
ของ สสว. เดຌ พืไอลดการ฿ชຌอกสาร ขัๅนตอนการตรวจสอบ ละผูຌประกอบการทีไปຓนสมาชิกสามารถตรวจสอบ
ขຌอมูลของตนองเดຌตลอดวลา ชน การนำระบบ Single sign-on มา฿ชຌ฿นการสมัคร รวมถึงการติดตาม 
ตรวจสอบความคลืไอนเหวสถานะการ฿หຌบริการเดຌดຌวยตนอง ปຓนตຌน  

2) ดຌานนืๅอหา ละการรูปบบการจัดกิจกรรม  
ู ครงการสงสริมดຌานการตลาดของ สสว. สงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงธุรกิจเดຌดี ละหในผลการ

ปลีไยนปลงเดຌรใว ควรพิจารณาทัๅงมิติการ฿หຌความรูຌ ละการนำเปปฏิบัติทีไสามารถบรรลุผลกับผูຌประกอบการเดຌ 
ดยรูปบบอาจจะทำควบคูเปกับกิจกรรมการสรຌางครือขาย฿นกลุมธุรกิจทีไสนับสนุนกัน ละการหาชองทางการ
จัดจำหนายควบคูเปดຌวย รวมถึงการสรຌางอกาส฿หຌผูຌประกอบการสามารถขຌาถึงชองทางการตลาดออนเลน์เดຌ 

- จัดกิจกรรม / ครงการ฿นลักษณะการปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ทีไมีการปลีไยนปลง รวมถึงการ
ปลีไยนปลงหรือการตรียมความพรຌอมมืไอสถานการณ์ตางโ กลับขຌาสูภาวะปกติ ชน การปลีไยนปลง
พฤติกรรมของผูຌบริภค สถานการณ์ตลาดทัๅงภาย฿นละตางประทศ ปຓนตຌน ดยควรจัดกิจกรรมยกตาม
ประภทธุรกิจ พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไตรงกับความตຌองการของกลุมปງาหมาย 

3) ดຌานการพัฒนาครงการ  
การสำรวจครัๅงนีๅเดຌทำการวิคราะห์ผลทัๅง฿นภาพรวม จำนกตามสถานะของผูຌประกอบการ ทัๅงมิติของ

ประภทกิจการ ประภทธุรกิจ ละประภทวิสาหกิจ จำนกตามนวทางการสงสริม ละจำนกรายครงการ 
ซึไงมีผลของรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน
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ตกตางกัน฿นบางมิติ ดังนัๅน ฿นการพัฒนาครงการควรพิจารณา฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการละหมาะสมกับ
ผูຌประกอบการ MSME ตละกลุม ดังนีๅ 

ู ผูຌประกอบการทีไเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการของ สสว. จากรຌอยละของธุรกิจทีไมีการ
ปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน สูงกวากลุมอืไน ละควรสงสริมครงการ
สำหรับกลุมประกอบการกลุมนีๅตอเป เดຌก ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดยอม ทีไจดทะบียนตามขຌอกำหนด
ของหนวยงานอืไน ชน วิสาหกิจชุมชน กลุมชุมชน สหกรณ์ ปຓนตຌน ทีไประกอบธุรกิจ฿นภาคการผลิต ละปຓน
กลุมทีไพิไมริไมตຌนธุรกิจตามนวทางการสงสริมกลุม Early Stage  

ู ผูຌประกอบการทีไปຓนวิสาหกิจขนาดกลาง มีการปลีไยนปลงนຌอยกวาผูຌประกอบการประภทอืไน
คอนขຌางมาก ครงการทีไหมาะสมกับกลุมดังกลาวควร฿หຌความสำคัญเปทีไการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาชิง
คุณภาพ นืไองจากผลการสำรวจผูຌประกอบการกลุมดังกลาวเมมีการปลีไยนปลงดຌานการปรับตัวตอการ
ปลีไยนปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน การมีครือขายความรวมมือมากขึๅน การบริหารจัดการ การวางผนธุรกิจ 
การปรับปรุงการผลิต ละการขຌาถึงหลงงินทุน 

ู ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการคຌา มีรຌอยละของธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลง
ของยอดขายคอนขຌางดีลຌว ประดในทีไควรพัฒนาพิไมติมนอกหนือจากการสรຌางยอดขายทีไมาจากการมีชองทาง
การตลาด฿หมโ พิไมขึๅน ดยฉพาะชองทางออนเลน์ คือ การบริหารจัดการ รวมเปถึงการขนสงละลจิสติกส์ ทีไ
อาจจะมีผลตอการลดตຌนทุน ละพิไมกำเร฿หຌกับธุรกิจเดຌ  

ู ผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคบริการ เดຌรับประยชน์จากการขຌารวมครงการของ สสว. จากรຌอยละของ
ธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงดีขึๅน ละการปลีไยนปลงของยอดขาย กำเร ละตຌนทุน นຌอยกวากลุมอืไน ทัๅงนีๅ อาจ
ปຓนผลมาจากสถานการณก์ารพรระบาดของรคควิด-19 ทีไทำ฿หຌธุรกิจภาคบริการเดຌรับผลกระทบคอนขຌางมาก 
นวทางการพัฒนาครงการทีไ สสว. ควรดำนินการสำหรับผูຌประกอบการกลุมดังกลาว คือ การปรับตัวกับ
สถานการณ์ที ไกิดขึ ๅน รวมถึงการตรียมความพรຌอมพืไอรองรับกับตลาดทีไจะริ ไม ขึ ๅนมื ไอสถานการณ์ตางโ  
ผอนคลาย  
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ภาคผนวก ก รายละอียดงาน / ครงการทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจ 
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แ. ครงการพฒันาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stage) 

หลักการละหตุผล 

จากนยบายรงดวนของรัฐบาลทีไตຌองการ฿หຌประทศปรับตัว฿นการรองรับกับความผันผวนของศรษฐกิจ
ลก ดຌวยการสนับสนุนละสงสริมผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม นืไองจาก SME จะปຓนกลเกส้าคัญ
฿นการกຌเขปัญหาความยากจนละสรຌางความยัไงยืน฿นระบบศรษฐกิจฐานราก ซึไงจะปຓนตัวขับคลืไอนระบบ
ศรษฐกิจทีไส้าคัญของประทศ 

การผลักดัน฿หຌกิดผู ຌประกอบการ฿หม หรือ SME Startup จึงปຓนหนึไง฿นภารกิจหลักทีไสอดรับกับ
นยบายรงดวนของรัฐบาลซึไง สสว. เดຌ฿หຌความส้าคัญมาอยางตอนืไอง ตัๅงต ป โ55้ จนถึงป โ5ๆโ ผาน
ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิStart Up) ซึไงปຓนการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หຌมีความขใงรง฿นการจัดตัๅง
ธุรกิจ฿หຌยัไงยืนเดຌ฿นระยะยาวดยท้าธุรกิจอยูบนพืๅนฐานองค์ความรูຌท้า฿หຌมีปງาหมาย ละมีความชัดจน฿นการ
สรຌางธุรกิจพัฒนาผูຌประกอบการ SME อยางหมาะสมละปຓนระบบขัๅนตอน ทัๅงนีๅ จากการด้านินงานทีไผานมา
พบวา กระบวนการ฿หຌค้าปรึกษานะน้าชิงลึกจากผู ຌที ไมีความรู ຌความสามารถ มีความชี ไยวชาญ ละมี
ประสบการณ์มีความส้าคัญ฿นการทีไสรຌางความขຌมขใงทางธุรกิจ฿หຌผูຌประกอบการเดຌอยางยัไงยืน ดังนัๅน ฿นป 
โ5ๆใูโ5ๆ5 สสว. จะ฿หຌความส้าคัญ฿นการตอยอดผูຌประกอบการ฿นกลุมทีไมีความพรຌอม฿หຌมีความสามารถ฿นการ
ขงขันละมีศักยภาพ฿นการท้าธุรกิจเดຌอยางยัไงยืน 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿หຌสามารถสรຌางความขຌมขใงทางธุรกิจเดຌอยางยัไงยืน  
 2ี การพัฒนานวความคิด฿นการสรຌางธุรกิจชิงปฏิบัติการ ดย฿ชຌครืไองมือ฿นการวิคราะห์ ฿หຌหใน
ภาพรวมของธุรกิจเดຌอยางชัดจน  

 3ี พืไอวิคราะห์ปัญหาละ฿หຌคำปรึกษาชิงลึก฿หຌกผู ຌประกอบการ  พืไอน้าเปปรับปรุงธุรกิจ฿หຌมี
ความสามารถ฿นการขงขันพิไมขึๅน  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการทีไยังเมเดຌจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ  

 2ี ผูຌประกอบการทีไจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจเมกิน 3.5 ป  
 หมายหตุ จดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ คือ  

  1) บุคคลธรรมดา เดຌก การจดทะบียนพาณิชย ์ละการจดทะบียนการคຌา  
  2) นิติบุคคล เดຌก บริษัทจ้ากัด ละ หຌางหุຌนสวนจ้ากัด 

งบประมาณ 

แแุ้แ็5ุเเเ  บาท 
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ผนการดำนินงาน 

 1ี ประสานงาน ประชุมชีๅจงละวางผนการดำนินครงการรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
ด้านินงาน  

 2ี รับสมัครละคัดลือกผู ຌขຌารวมครงการ  9,000 ราย ดยหนวยรวมพัฒนาผู ຌประกอบการ ชน 

สถาบันการศึกษา หนวยงานฉพาะ ละหนวยงานสนับสนุน ปຓน ธกส. ออมสิน ปຓนตຌน ตามกณฑ์ทีไกำหนด  

 3ี อบรมชิงปฏิบ ัต ิการ฿หຌก ับผ ู ຌ ข ຌาร วมครงการการอบรมก ี ไยวก ับการปຓนผ ู ຌประกอบการ  

(Entrepreneurship Course) ละการพัฒนานวความคิด฿นการสรຌางธุรกิจชิงปฏิบัติการ ดย฿ชຌครืไองมือ฿น
การวิคราะห์ ฿หຌหในภาพรวมของธุรกิจเดຌอยางชัดจน ชน Business Model Canvas/Lean start up หรือ
มดลการวางผนธุรกิจ฿หมโ ปຓนตຌน จำนวน 9,000 ราย 

  4ี สรຌางละพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ฿นชิงลึก จำนวน 3,300 ราย ดยการประมินวินิจฉัยสถาน
ประกอบการละปรึกษานะน้าชิงลึก ชน การขียนผนธุรกิจ การสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาดຌวยงานวิจัย 

นวัตกรรม ละการน้าทคนลยีละ ICT มาชวย฿นการทำธุรกิจ การออกบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ละการสรຌาง
ตราสินคຌาพืไอพิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาปรับปรุงทคนลยีละครืไองมือ฿นการพิไมผลผลิตละการ
ยกระดับมาตรฐานสินคຌากษตร ผานการรับรอง฿หຌปຓนผลิตภัณฑ์ทีไมีมาตรฐานมีความนาชืไอถือ การทำกษตรชิง
พาณิชย์อยางมืออาชีพ พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ปຓนตຌน  

 5ี ประสานละติดตามการดำนินครงการ 
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนานวความคิด฿นการ
สรຌางธรุกิจ  
โี ผูຌประกอบการเดຌรับการปรกึษานะนำชิงลึก  

ุ้เเเ ราย 

 

ใุใเเ ราย 

ุ้็้ใ ราย 

 

ใ,ใ้5 ราย 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ลดตຌนทุนพิไมประสิทธิภาพการผลิตหรือยอดขาย
พิไมขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 5 หรอืมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือมีนวคิด฿นการทำธุรกิจ  
โี กิดมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ  

ใุใเเ ราย 

 

 

เมนຌอยกวา ใ5เ ลຌานบาท 

ใุใ้5 ราย 

 

 

แ,โเไ.แไ ลຌานบาท 
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โ. ครงการประกวด SME National Awards 

หลักการละหตุผล 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ซึไงปຓนหนวยงานหลักทีไมีบทบาทหนຌาทีไ 
ละภารกิจ฿นการ฿หຌการชวยหลือ สงสริม ละสนับสนุนผูຌประกอบการ SME ของประทศ เดຌจัดกิจกรรมการ
ประกวดรางวัลพืไอผูຌประกอบการ SME ดย฿ชຌชื ไอวา "รางวัลสุดยอด SME หงชาติ" หรือ "SME National 

Awards" ขึๅน ดยเดຌด้านินการมาลຌว แโ ครัๅง ริไมครัๅงรก฿นป โ5ไ้ ดยเดຌรับความรวมมือจากสถาบันพิไม
ผลผลิตหงชาติ ดຌวยการน้านวทางของกณฑ์รางวัลคุณภาพหงชาติ ิThailand Quality Award - TQA) มา
ปรับ฿ชຌปຓนกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจทีไขຌารวมประกวด พืไอมอบรางวัล฿หຌกับกลุมธุรกิจ SME ทีไมี ประสิทธิภาพ
ละมีความสามารถ฿นการบริหารจัดการอยางมีมาตรฐาน ซึไงการจัดประกวดดังกลาวมีความคาดหวัง฿หຌปຓนวที
กลาง฿นการคัดลือกผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจตาง โ ทีไมีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพขຌาสูการประกวด พืไอสงสริม฿หຌกิดการสรຌางมาตรฐาน / คุณภาพ กระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการ SME 

กิดรงจูง฿จ กิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ฿หຌมีมาตรฐานมากขึๅนสูระดับสากล ซึไงการจัดประกวดทีไผานมาประสบ
ความส้ารใจปຓนอยางดี มี SME จ้านวนมาก฿หຌความสน฿จทีไจะขຌารวมกิจกรรม ดังนัๅน สสว. จึงเดຌจัด฿หຌมีการ
ประกวดรางวัล SME National Award อยางตอนืไอง พืไอสรຌางมาตรฐานการบริหารจัดการ฿หຌกับผูຌประกอบการ 
SMEs ของเทย 

฿นป โ5ๆใ สสว. จึงเดຌบงการประกวดออกปຓน โ รางวัล เดຌก "รางวัลสุดยอด SME หงชาติ" หรือ 
"SME National Awards" ส้าหรับผูຌประกอบการ SME ทีได้านินธุรกิจ ตัๅงต ใ ปขึๅนเป ดยมีกลุมธุรกิจ SME ทีไ
ป ຓนปງาหมาย฿น ไ ภาคอุตสาหกรรม หลัก โเ กลุ มธ ุรก ิจยอย ละ SME Start up Awards ส้าหรับ
ผูຌประกอบการ SME ทีได้านินธุรกิจเมกิน ใ ป ส้าหรับกณฑ์การพิจารณาตัดสินนัๅน จะอຌางอิงนวทางศรษฐกิจ
พอพียงภาคอุตสาหกรรม ิมอก. ้้้้ี ละกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพหงชาติ ิThailand Quality 

Award-TQA) มาปรับ฿ชຌ พืไอ฿หຌการพิจารณาตาง โ มีความหมาะสมละตรงกับวัตถุประสงค์ของครงการ 
วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสรรหา SME ทีไมีความสามารถ฿นการดำนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทีไดี มี
ความปรง฿ส ละมีธรรมาภิบาล  

 2ี พืไอสรຌางตຌนบบ฿หຌปຓนบบอยางสำหรับผูຌประกอบการ SME รายอืไน โ ฿หຌมีการปรับปรุงวิธีการ
ดำนินธุรกิจละการบริหารจัดการ พืไอพิไมประสิทธิภาพละคุณภาพของธุรกิจตนอง  
 3ี พืไอสรຌางรงบันดาล฿จ ละกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการ SME ตืไนตัวละตระหนักถึงความสำคัญ฿นการ
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ฿หຌมีความติบตละขຌมขใงสามารถขงขันเดຌทัๅงระดับประทศละระดับสากล  

กลุมป้าหมาย 

 SMEs ทัไวประทศ ทัๅงขนาดกลางละขนาดยอมทีไอยู฿นกลุม ภาคการผลิต การคຌา บริการ ละภาค
การกษตร อาท ิ 

 ภาคการผลิต  

  1) ธุรกิจอาหาร ละครืไองดืไม  
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  2) ธุรกิจชิๅนสวนยานยนต์  

  3) ธุรกิจเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์  
  4) ธุรกิจอุตสาหกรรม การพทย์ครบวงจร  
  5) ธุรกิจสิไงทอละฟชัไน  

  6) ธุรกิจฟอร์นิจอร์ละผลิตภัณฑ์จากเมຌ  
  7) ธุรกิจอัญมณีละครืไองประดับ  

  8) ธุรกิจครืไองจักรกลละอุปกรณ ์ 

  9) ธุรกิจพลาสติกละยาง  
  10) ธุรกิจสิไงพิมพ ์ 

  11) ธุรกิจซรามิก ละผลิตภัณฑ์ทีไทำจากรอลหะ  

  12) ธุรกิจครืไองสา้อาง ยาละสมุนเพร  
 ภาคการคຌา  
  13) ธุรกิจคຌาปลีกคຌาสง  
  14) ธุรกิจพืไอสังคม ละสิไงวดลຌอม  

 ภาคบริการ  
  15) ธุรกิจรงรม ทองทีไยว ละภัตตาคาร  
  16) ธุรกิจลจิสติกส ์ 

  17) ธุรกิจพืไอสุขภาพ  

  18) ธุรกิจงานสรຌางสรรค์ ละ ออกบบ  

  19) ธุรกิจกอสรຌาง  
  20) ธุรกิจซอมบ้ารุง  
 ภาคการกษตร  
  21) ธุรกิจการกษตรละทคนลยีชีวภาพ  

งบประมาณ 

แแุเเเุเเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี การรับสมัคร SME National Awards ละ SME Start up Awards ดำนินการรับสมัคร SME 

National Awards เปยังกลุ มปງาหมาย ตลอดชวงวลาการจัดกิจกรรมรับสมัคร ละดำนินการรับสมัคร
ผูຌประกอบการ SME ทีไอยู฿นกลุมธุรกิจปງาหมายขຌารวมการประกวด SMEs National Awards ละ SME Start 

up Awards  

 2ี ประกวด SME National Awards ละ SME Start up Awards ดำนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
บืๅองตຌน สัมภาษณ์ผูຌประกอบการ ตรวจประมินสถานประกอบการ สรุปผลคะนนพืไอตัดสินละมอบรางวัล 
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ดยผูຌประกอบการทีไผานการสัมภาษณ์จะเดຌรับ  Feedback Report จากคณะกรรมการ พืไอน้ามาปຓนนว
ทางการปรับปรุงละพัฒนาธุรกิจ  

 3ี พัฒนา ละสริมสรຌางพืไอยกระดับผูຌประกอบการสูมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ  

  3.1ี ดำนินการจัดอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ลกปลีไยน Good Practices กับ
บริษัททีไเดຌรับรางวัลสุดยอด SME หงชาต ิละการประมินตนอง (Self-Assessment) ฿หຌกับผูຌทนกิจการ  
  3.2ี สริมสรຌางมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ดยผูຌประกอบการจัดทำผนการพัฒนา
องค์กรตามมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ ละลกปลีไยนนวทางการพัฒนาองค์กร รวมถึงการ฿หຌคำนะน้า
พิไมติมจากทีไปรึกษา  
 4ี ประกาศผลละมอบรางวัล SME National Awards ละ SME Start up Awards ดยการจัดงาน
พิธีประกาศผลละมอบรางวัลผูຌประกอบการ SME ทีไผานกณฑ์การพิจารณาตัดสินละเดຌรับรางวัล  

 5ี ประสาน กำกับ บริหารจัดการ ละประมินผล  

 6ี ประสานละติดตามการดำนินครงการ 
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ผูຌประกอบการ SME ฿นภาคธุรกิจปງาหมายเดຌรับ
การตรวจสอบคณุสมบัติบืๅองตຌน  
โี ผูຌประกอบการทีไผานกณฑก์ารพิจารณา คดัลือก 
SME National Awards  

ใี ผูຌประกอบการทีไผานกณฑก์ารพิจารณา คดัลือก 
SME Start up Awards  

ไี ผูຌประกอบการทีไขຌารับการพัฒนาละยกระดับสู
มาตรฐานการบริหารจัดการธรุกิจ  
5ี งานประกาศผลละมอบรางวัล SME National 

Awards ละ SME Start up Awards  

เมนຌอยกวา โุเเเ ราย 

 

เมนຌอยกวา ใเ ราย 

 

เมนຌอยกวา 5เ ราย 

 

เมนຌอยกวา ้เเ ราย 

เมนຌอยกวา ใเเ กิจการ 
โ งาน 

โุเแโ ราย 

 

5ใ ราย 

 

5่ ราย 

 

้แไ ราย  
็5แ กิจการ 

โ งาน 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี มีบบอยางทีไมีมาตรฐาน฿นการบริหารจัดการธุรกิจ
สำหรับผูຌประกอบการ SME  

โี สรຌางยอดขาย฿หຌกับผูຌประกอบการทีไขຌารับการ
พัฒนาละยกระดับสูมาตรฐานบริหารจัดการธุรกิจ  

เมนຌอยกวา โเ ราย 

 

เมนຌอยกวา แ่ ลຌานบาท 

โเ ราย 

 

โแ้ ลຌานบาท 
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ใ. ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

หลักการละหตุผล 

ตามทีไรัฐบาล฿หຌความส้าคัญกับการพัฒนาศรษฐกิจดยการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ฿นดຌานตางโ 
ซึไงถือปຓนกลเกหลัก฿นการขับคลืไอน ศรษฐกิจของประทศ ละจากการสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการ SMEs 

ของภาครัฐทีไผานมา พบวา ภาครัฐยังคงตຌองสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการรายยอย หรือรียกวา Micro SME 

(รวมถึงวิสาหกิจชุมชนี ซึไงรวมมีจ้านวนกวา โ.ๆ ลຌานราย อยางตอนืไอง นืไองจากผูຌประกอบการสวน฿หญยัง
ประสบปัญหา฿นการด้านินธุรกิจ เมมีพีไลีๅยงคอย฿หຌค้าปรึกษานะน้า ขาดองค์ความรูຌ฿นการพัฒนาผลิตภณัฑ์฿หຌ
ตอบสนองกับความตຌองการของผูຌบริภค ผลิตภัณฑ์ยังเมมีคุณภาพละมาตรฐาน ขาดชองทางการจ้าหนายสินคຌา 
ขาดงินทุนละหลงงินทุนสนับสนุน รวมถึงขาดอกาสการขຌาถึงขຌอมูลขาวสารตาง โ ท้า฿หຌ Micro SME ละ
วิสาหกิจชุมชนตຌองผชิญอุปสรรค฿นการพัฒนาศักยภาพ การด้านินธุรกิจยังปຓนเปตามความสามารถของตละ
บุคคล สงผล฿หຌ Micro SME ละวิสาหกิจชุมชนบางรายขาดทุนละเมสามารถขงขันละยืนหยัดอยูบนลก
ธุรกิจเดຌตลอดรอดฝัດง 

จากหตุผลขຌางตຌนดังกลาว ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี จึงเดຌจัดท้า
ครงการยกระดับผู ຌประกอบการรายยอยพืไอสงสริมสนับสนุนผูຌประกอบการตามนยบายรัฐบาล฿นการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ ดยยกระดับผูຌประกอบการรายยอย ละ/หรือวิสาหกิจชุมชนผานกระบวนการ
อบรม฿หຌความรูຌกีไยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การประชุม Focus group ระดมความคิด
พืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละการยกระดับมาตรฐานสินคຌา฿หຌตรงกับความตຌองการของ
ตลาด  รวมทัๅงการ฿หຌค้าปรึกษานะน้าชิงลึกดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ดຌานมาตรฐานผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ 
ความปลอดภัย ละความนาชืไอถือ ทัๅงนีๅ พืไอปຓนการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับ
ผู ຌบริภค อีกทั ๅงยังสามารถพิ ไมอกาสชองทางการตลาด ละพิ ไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับ
ผูຌประกอบการเดຌ อันจะน้าเปสูการสรຌางรายเดຌละกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศ฿หຌมีความขใงกรงละ
ติบตเดຌภาย฿ตຌสภาวะความผันผวนของศรษฐกิจลก 

วัตถุประสงค ์

 แี  พืไอยกระดับผูຌประกอบการรายยอย /วิสาหกิจชุมชน ดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌกิดมูลคาพิไมละ
สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด 

 โี พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมาตรฐานละสามารถพิไมอกาสชองทางการตลาด฿หຌกับผูຌประกอบการ 

กลุมป้าหมาย 

 แี ผูຌประกอบการรายยอย ละ  / หรือ วิสาหกิจชุมชน ิดยนຌนผูຌประกอบการกลุมอาหาร /ครืไองดืไม 
ละกลุมครืไองสำอางี 
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งบประมาณ 

แๆุ้5ไุแเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 แี จัดทำกณฑ์การคัดลือก ละรับสมัครผูຌประกอบการขຌารวมครงการ 

 โี อบรมชิงปฏิบัติการ ิWorkshopี พืไอพัฒนาองค์ความรูຌกีไยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละ  / หรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 ใี Focus group ระดมความคิดพืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ละ  / หรือการ
ยกระดับมาตรฐานสินคຌา฿หຌตรงกับความตຌองการของตลาดรวมกับภาคธุรกิจอกชน 

 ไี ยกระดับผูຌประกอบการ ดย แี ฿หຌคำปรึกษาชิงลึกดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌกิดมูลคาพิไม
ละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด หรือ โี ฿หຌคำปรึกษาชิงลึกดຌานมาตรฐาน ละ  / หรือตรวจวิคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ละ /หรือตรวจสถานประกอบการหรือสถานที ไผลิต  พื ไอตรียมความพรຌอมละผลักดัน฿หຌ
ผูຌประกอบการยืไนขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌกิดมูลคาพิไมละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด 

 5ี จัดทำผลิตภัณฑ์ตຌนบบ฿หຌกับผูຌประกอบการทีไเดຌรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ละนำเปสำรวจความ
ตຌองการของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรับการพัฒนา ิผลิตภัณฑ์ตຌนบบทีไกิดขึๅนภาย฿ตຌครงการขอมอบ฿หຌกับ
ผูຌขຌารวมครงการพืไอนำเป฿ชຌ฿นการสำรวจความตຌองการของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรับการพัฒนา  ละ /
หรือ พืไอ฿หຌกิดผลประยชน์อันทຌจริงของครงการี 
 ๆ ี ประสานละกำกับการดำนินงานครงการ 
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌกีไยวกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ละ / หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  
โี ผูຌประกอบการเดຌรับการยกระดับดยการ
สงสริมดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ละ / 
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
ใี มีผลิตภัณฑต์ຌนบบทีไกดิจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

แุ5เเ ราย 

 

 

โเเ ราย 

 

 

แ5เ ผลิตภัณฑ์ 

แุๆใ็ ราย 

 

 

โโใ ราย 

 

 

แๆแ ผลิตภัณฑ์ 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ผูຌประกอบการเดຌรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  
โี ผูຌประกอบการทีไเดຌรับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานผลิตภณัฑ์สามารถ
ขายสินคຌา หรือพิไมอกาสชองทางการ
จำหนายหรือขยายอกาสทางธุรกจิเดຌ 

โเ ราย 

 

เมนຌอยกวา 40 ลຌานบาท 

 

โ6 ราย 

 

67.2 ลຌานบาท 
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ไ. ครงการสงสริมละพัฒนาธรุกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 

หลักการละหตุผล 

จากขຌอมูลผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หรือ SMEs ของเทย ณ สิๅนป โ5ๆเ พบวา 
มีจ้านวน SMEs รวมทัๅงสิๅน ใุเไๆุ็้ใ ราย คิดปຓนรຌอยละ ้้.็่ ของจ้านวนวิสาหกิจรวมทัๅงประทศ ิดยปຓน
สวนของวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) ใุเโุ่ไ้5 ราย หรือคิดปຓนรຌอยละ ้้.ไเ ของจ้านวนวิสาหกิจรวมทัๅง
ประทศี ละมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ิGDP) ของ SME มีมูลคารຌอยละ ไโ.ไ ของ GDP ประทศ ดังนัๅนวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมมีความส้าคัญปຓนอยางมาก฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของชาติ จากขຌอมูลดังกลาว 
สสว. จึงมุ งนຌนการพัฒนาผู ຌประกอบการดยฉพาะ฿นกลุ มวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) ผานครงการตาง โ 
ดยฉพาะอยางยิไง฿นชวง ใ ปทีไผานมา สสว. เดຌด้านินครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิ SME 

Regular Level) พืไอสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ SMEs ฿นภาคผลิต การคຌา ละบริการ ทัๅงการ฿หຌความรูຌ
฿นการด้านินธุรกิจผานการอบรมละ Workshop ชิงปฏิบัติการ฿หຌกผูຌประกอบการเปลຌวกวา ไเุเเเ ราย 
สริมสรຌางสมรรถนะผู ຌประกอบการผาน฿หຌค้าปรึกษาชิงลึกเปกวา ุ้เเเ กิจก าร ละตอยอดพื ไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการเดຌรับมาตรฐานตาง โ ทีไปຓนทีไยอมรับของสากลกวา 5เเ กิจการ ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌจากการด้านิน
ครงการทีไผานมาท้า฿หຌผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅน สามารถพิไมมูลคาสินคຌา ละบริการ ละสามารถลด
ตຌนทุน฿นกระบวนการผลิตสินคຌาละบริการ รวมเปถึงสรຌาง฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิตละบริการ
เดຌเมตไำกวารຌอยละ โเ ตอป 

ดังนัๅน฿นปนีๅ สสว. จึงหในควรสงสริมละพัฒนาผูຌประกอบการ฿นกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ิSE) ผาน
ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับ ติบต ิSME Regular Level) ดยฉพาะอยางยิไงกลุมอุตสาหกรรมหง
อนาคต News - Curve ฿น 5 อุตสาหกรรมปງาหมาย฿นอนาคตของประทศ ดยตຌองมีกลเก฿นการขับคลืไอน
ดຌวย นวัตกรรม ทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ การสงสริมดຌานการตลาด การพัฒนาขีดความสามารถ ฿หຌ 
Micro ละ SME มีมาตรฐานละมีความขຌมขใงสามารถขงขัน฿นระดับสากลเดຌ รวมถึงการพัฒนามดลธุรกิจ
ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ละการพิไมขีดความสามารถ฿หຌ SME ติบตเดຌตามวงจรธุรกิจ ิBusiness Life 

Cycle) ซึไงจะสามารถพัฒนา฿หຌผูຌประกอบการสามารถขงขันเดຌ ฿นระดับสากลอีกดຌวย ดย สสว. คาดวาผลลัพธ์
จากการด้านินครงการฯ นอกหนือจากการพิไมมูลคาสินคຌาละบริการ ลดตຌนทุน฿นกระบวนการผลิตสินคຌา
ละบริการ ละการสรຌาง฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิตละบริการลຌว คาดวาจะสามารถพิไม
ยอดขายละสรຌางรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการเดຌเมตไำกวา โุเเเ ลຌานบาท อีกดຌวย 

ทัๅงนีๅการด้านินครงการฯ ดังกลาวจะสอดคลຌองกับนยบายรงดวนของรัฐบาลตามมาตรการศรษฐกิจ
พื ไอรองรับความผันผวนของศรษฐกิจลก ฿นดຌานการสงสริมผู ຌประกอบการ SMEs ละมาตรการการ
วางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสูอนาคต ฿นดຌานการพัฒนาทักษะของผูຌประกอบการ SMEs ฿นการขຌาสู
ตลาด฿นประทศละตลาดลก รวมทัๅงสอดคลຌองตามนยบายการขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หมของรัฐบาล ฿นดຌาน
การรงรัดพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ SMEs ทัๅง฿นภาคการผลิตละบริการ฿หຌสามารถขงขันเดຌ ดยการ
พัฒนาทักษะความปຓนผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทา งทคนลยี฿นการพิไม
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ประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความสามารถ฿นการขงขันละขยายตลาดสูตางประทศ
เดຌ ละปຓนรงขับคลืไอนทางศรษฐกิจ฿หมของประทศเทย฿นระยะตอเป 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสนับสนุนผูຌประกอบการ SMEs เทย ละบุคลากร฿นธุรกิจ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿น
ดຌานตาง โ ชน ดຌานการตลาด ดຌานการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละบริการดย฿ชຌนวัตกรรม฿หม  โ ดຌานการ
ลดตຌนทุนละพิไมประสิทธิภาพ฿หຌกับสินคຌาละบริการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากร฿นธุรกิจ ฯลฯ รวมทัๅงพืไอ
พัฒนาทักษะความปຓนผูຌประกอบการละสรຌางจิตส้านึก฿นการปຓนผูຌประกอบการทีไดีซึไงจะปຓน  การสริมสรຌาง
สมรรถนะการประกอบการ฿หຌขຌมขใงอยางยัไงยืน อันจะนำเปสูการสรຌางรายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการพิไมขึๅน  

 2ี พืไอยกระดับศักยภาพของผูຌประกอบการ฿หຌสูงขึๅน ดยการตอยอดพืไอ฿หຌเดຌรับ฿บรับรองมาตรฐานทีไ
ปຓนทีไยอมรับของสากล  
 3ี พืไอ฿หຌกิดความรวมมือระหวางหนวยงานทีไ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ  SMEs ทัๅงภาครัฐ 
ภาคอกชน พืไอ฿หຌกิดความสำรใจ฿นการสงสริมละพัฒนา SMEs ฿นภาพรวมของประทศ  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการ SMEs ทีไปຓนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีไจดทะบียนกับหนวยงานภาครัฐ หรือ
บุคคลธรรมดา ฿นกลุมอุตสาหกรรมปງาหมายของประทศ ละนຌนกลุมอุตสาหกรรม฿นอนาคต ดยฉพาะภาค
การผลิต ละภาคบริการ ชน อุตสาหกรรมอาหารละอาหารพืไอสุขภาพ อุตสาหกรรมทองทีไยว สินคຌาละ
บริการพืไอสังคมผูຌสูงอาย ุอุตสาหกรรมทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ฯลฯ ปຓนตຌน 

งบประมาณ 

แแไุใ่แุ้เเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ประชุมตรียมความพรຌอม฿นการดำนินครงการ หรือ Focus Group กับกลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย
พืไอหานวทางการพัฒนาทีไหมาะสม หรือประชุมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌางความรวมมือ฿นการสงสริม
ละสนับสนุน SMEs หรือประชุมพืไอรายงานความคืบหนຌา฿นการดำนินครงการ 
 2ี รับสมัครผูຌประกอบการขຌารวมครงการ ละจัดปรกรมการ฿หຌความรูຌทีไหมาะสม  

  2.1ี รับสมัครผู ຌประกอบการ ละจัด฿หຌผู ຌประกอบการประมินศักยภาพตนอง  ิSelf 

Assessment) ละประมวลผลขຌอมูลพืไอน้าขຌอมูลทีไเดຌเปจ้านกกลุมผูຌประกอบการละสามารถจัดปรกรม
การพัฒนาทีไหมาะสม  

  2.2ี จัดปรกรมการ฿หຌความรูຌผานการอบรม หรือ Workshop ฿นหัวขຌอทีไหมาะสมละปຓน
ประยชน์ตอการดำนินธุรกิจ หรือศึกษาดูงานละอบรมตามหลักสูตรของหนวยงานตຌนบบที ไประสบ
ความสำรใจทัๅง฿นประทศหรือตางประทศ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสรຌางนวคิด ละนวัตกรรม฿หม โ ทีไหมาะสม
กับการดำนินธุรกิจ ดยมุงนຌนการสรຌางจิตส้านึกการปຓนผูຌประกอบการทีไดี ละพิไมศักยภาพ฿หຌกบุคลากร฿น
ธุรกิจ  
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 3ี สริมสรຌางสมรรถนะผูຌประกอบการ฿นชิงลึก ดยจัดปรกรมสงสริมละสนับสนุน฿นดຌานทีไมี
ประยชน์ตอการดำนินธุรกิจ ชน  

  3.1ี การ฿หຌคำปรึกษาละพัฒนาชิงลึก ชน การพิไมมูลคาสินคຌา การปรับกระบวนการผลิต
สินคຌาหรือบริการ หรือยกระดับการบริหาร จัดการ ดยอาศัยทคนลยีหรือนวัตกรรม การตรียมความพรຌอม
พืไอ฿หຌเดຌรับมาตรฐาน การสนับสนุนการตรวจวิคราะห์฿นหຌองปฏิบัติการ การปรับรูปบบการดำนินธุรกิจพืไอ
ยกระดับสินคຌาหรือบริการ฿หຌหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน หรือดຌานอืไน โ ทีไปຓนประยชน์ตอ ผูຌประกอบการ 
ซึไงจะชวยสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับสินคຌาละบริการ หรือลดตຌนทุน หรือพิไมประสิทธิภาพ  

  3.2ี สนับสนุนดຌานการตลาดชิงลึกพืไอสรຌางยอดขาย฿หຌกผู ຌประกอบการ  ชน กิจกรรม
การตลาดทัๅงการสดงสินคຌาหรือจ้าหนายสินคຌา หรือจรจาธุรกิจทัๅง฿นประทศหรือตางประทศ  
 4ี การตอยอดการพัฒนา พืไอ฿หຌผูຌประกอบการสามารถขຌาถึงการตรวจประมินมาตรฐาน หรือเดຌรับ
การรับรองมาตรฐานทีไปຓนทีไยอมรับของสากล  

 5ี บริหารกำกับละติดตามการดำนินครงการ  
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ผูຌประกอบการเดຌรับการวินจิฉัยละ
ประมินตนอง ิSelf Assessment) รวมทัๅง
เดຌรับความรูຌจากการอบรม฿นดຌานทีไปຓน
ประยชน์ตอการดำนินธุรกิจ  
โี ผูຌประกอบการเดຌรับการสรมิสรຌาง
สมรรถนะผูຌประกอบการชงิลึก  
ใี ผูຌประกอบการเดຌขຌารวมกิจกรรมตอยอด
พืไอ฿หຌเดຌ฿บรับรองมาตรฐานทีไปຓนทีไยอมรับ  

ๆุเเเ ราย 

 

 

 

แุ่เเ กิจการ 
 

โเเ กิจการ 

ๆุไใ5 ราย 

 

 

 

แุ้ๆเ กิจการ 
  

ใเ้ กิจการ 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) ผูຌประกอบการมีศักยภาพ฿นการด้านิน
ธุรกิจ หรือมีมาตรฐาน฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ 

- สรຌางมูลคาพิ ไม฿หຌกับสินคຌาหรือการ
บริการ หรือ 

- ลดตຌนทุนการประกอบธุรกิจ หรือ 

- พิไมประสิทธิภาพการผลิตสินคຌา หรือ
การ฿หຌบริการ 

2) สรຌางรายเดຌหรือพิ ไมยอดขาย หรือลด
ตຌนทุน หรือพิไมประสิทธิภาพ  
3) ผูຌประกอบการสามารถนำความรูຌทีไเดຌ
จากการอบรมเปปรับ฿ชຌ฿นธุรกิจ  

รຌอยละ 10 

 

 

 

 

 

 

เมตไำกวา 2,000 ลຌานบาท 

 

รຌอยละ 80 

รຌอยละ โ้.เๆ 

 

 

 

 

 

 

ใุไเ็.ๆไ ลຌานบาท 

 

รຌอยละ ่็.้ใ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การสำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

12 

5. ครงการพฒันาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 

หลักการละหตุผล 

ตามนยบายรัฐบาลทีไ฿หຌความส้าคัญละขับคลืไอนประทศเทยภาย฿ตຌ เทยลนด์ ไ.เ ซึไงประทศ
เทยจะตຌองปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม พืไอ฿หຌมีฐานรากการติบตเทยลนด์ ไ.เ ทีไยัไงยืน 
ศรษฐกิจสรຌางสรรค์ การผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการพัฒนาสินคຌาละธุรกิจ฿หຌมีความคิดสรຌางสรรค์นัๅน ปຓนสวน
ส้าคัญทีไจะพัฒนาศรษฐกิจ฿หຌมีการขงขัน฿นตลาดสากล ละการพัฒนาอยางตอนืไองปຓนการสรຌางความ
ปลีไยนปลงอยางยั ไงยืน ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌด้านินครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พื ไอศักยภาพสูตลาดสากลมาอยางตอนื ไอง ดยปຓนการพัฒนาธุรกิจ฿นทຌองถิไนชุมชน฿หຌยังคงมี
วัฒนธรรมทຌองถิไน พรຌอมทัๅง฿หຌธุรกิจ฿หຌมีทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ละ นวัตกรรม ดยปลีไยนจากการนຌน
ภาคการผลิตสินคຌาเปสูการนຌนภาคบริการ฿หຌมากขึๅน พืไอสรຌางมูลคาของสินคຌาละบริการ ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการ
ภาคบริการละการคຌา ปຓนกลุมทีไน้าความคิดสรຌางสรรค์น้ามาพัฒนาธุรกิจ฿หຌตรงตามความตຌองการตลาดละ
สรຌางมูลคาทางศรษฐกิจ ซึไงปຓนการมองการตลาดควรปลีไยนจาก การนຌนอุปทานหรือกระบวนการผลิต ปຓน
การนຌนอุปสงค์หรือความตຌองการของผูຌบริภค พราะชืไอวา฿นตลาดยังมีผูຌบริภคอีกมากทีไมีความตຌองการสินคຌา
ละบริการทีไปຓนรืไองของความคิดสรຌางสรรค์ 

ทัๅงนี ๅ ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื ไอศักยภาพสูตลาดสากล จึงปຓนครงการสวนหนึ ไงที ไจะน้าพา
ผูຌประกอบการทุนทางวัฒนธรรมของประทศเทยทีไมีอยูบวกกับความคิดสรຌางสรรค์ สามารถกอ฿หຌกิดนวัตกรรม
฿หมทีไความปຓนเทยละมีความผสมผสานกับวัฒนธรรมอืไนดຌวย พืไอสามารถพัฒนาประทศเปสูระดับสากล ละ
ติบตทางศรษฐกิจอยางยัไงยืน 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอยกระดับผูຌประกอบการภาคการคຌาละภาคบริการ฿หຌสรຌางมูลคาพิไมชิงศรษฐกิจสรຌางสรรค์ละ
นวัตกรรมตรงตามความตຌองการของตลาด  

 2ี พืไอยกระดับความสามารถการบริหารจัดการ การบริการ การขຌา฿จสินคຌาบริการของผูຌประกอบการ
ละบุคคลากร ฿หຌ Gastronomy Tourism การทองทีไยวชิงอาหาร  
 3ี พืไอผยพรผลิตภัณฑ์ทีไผานการพัฒนา฿หຌพรหลายสูตลาดสากล  

 4ี พืไอสรຌาง อัตลักษณ ์(Brand Identity) พืไอสรຌางอกาสทางการตลาด  

 5ี พืไอตอยอดละพัฒนากลุมผูຌประกอบการคลัสตอร์  Digital Content / กลุมรຌานอาหาร / กลุม
ทองทีไยว/ กลุม Healthcare Service  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมกลุมอาหารละทองทีไยว Gastronomy Tourism 

กลุม Digital Content ละกลุม Health care service  

งบประมาณ 

โเุเเเุเเเ  บาท 
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ผนการดำนินงาน 

 1ี ปຂดครงการพืไอรับสมัครผูຌประกอบการพืไอขຌารวมครงการ  
 2ี ประชุมจัดตัๅงคณะกรรมการพืไอ฿หຌทำหนຌาทีไกำหนดหลักกณฑ์การคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวม
ครงการ ละประชุมชีๅจงหลักกณฑ์การคัดลือกผูຌประกอบการปງาหมาย ทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนาตอยอด฿หຌ
กิดศักยภาพ฿นชิงพาณิชย ์ละคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวมครงการจำนวน 250 กิจการ  
 3ี พัฒนาองค์ความรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับสินคຌาละบริการสรຌางสรรค์ มาตรฐานของสินคຌาละบริการ พรຌอม
ทัๅง฿หຌคำปรึกษาดยปຓนการจัดทำ Workshop พรຌอมทัๅงจัดทำขຌอมูลรายละอียดนืๅอหาผลิตภัณฑ์ทีไพัฒนาพืไอ
ผยพรสูสาธารณะ รวมทัๅงชืไอมยงพัฒนาระหวางผูຌประกอบการ จำนวน 250 กิจการ  
 4ี พัฒนาทักษะบุคลากรทีไอยู฿นสถานประกอบการทีไขຌารวมครงการ ดยอบรมชิงปฏิบัติการพืไอเดຌรับ
องค์ความรูຌมาตรฐานการบริการละสินคຌา ิStandard of Service) จำนวน 1,000 ราย  

 5ี ทีไปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌสามารถพืไอผยพรสูสาธารณะ 1,000 ผลิตภัณฑ ์ 

 6ี บริหารจัดการ ละกำกับการด้านินงานครงการ  
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
แี ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนาพืไอสรຌาง
ตຌนบบละตอยอดพัฒนาปຓนธุรกจิ Service 

value creation 

โี บุคลากรยกระดับความรูຌละความสามารถ฿น
การขຌา฿จ Standard of Service  

ใี ผลิตภัณฑ์ละบริการเดຌรับการพัฒนา  

โ5เ กิจการ 
 

 

แุเเเ ราย 

 

แุเเเ ผลิตภัณฑ์ / บริการ 

โ5ใ กิจการ 
 

 

แุเ5ไ ราย 

 

แ,เเ6 ผลิตภัณฑ์ / บริการ 
ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 

กอ฿หຌกิดรายเดຌพิไมขึๅน  แเเ ลຌานบาท 113.36 ลຌานบาท 
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ๆ. ครงการพฒันาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลกึสำหรับผูຌประกอบการ SME 

หลักการละหตุผล 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ซึไงปຓนหนวยงานหลัก฿นการพัฒนาสงสริม
ผูຌประกอบการ SME เดຌด้านินครงการพัฒนาชองทางการตลาดส้าหรับผูຌประกอบการ SME ตัๅงตป 2560 ดย
จัดกิจกรรมจรจาจับคู ทางการคຌา จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ขຌารวมงานสดงสินคຌ าทั ๅง฿นประทศละ
ตางประทศ พืไอสรຌางความตอนืไอง฿นการด้านินการชวยหลือผูຌประกอบการ SME ทัๅง฿นดຌานการพัฒนา
ศักยภาพละการขยายฐานการคຌา ละสรຌางครือขาย฿นภาคธุรกิจ฿นตลาดตางประทศดย฿ชຌกลเกระบบการ
ชวยหลืองินอุดหนุนผูຌประกอบการ SME ซึไงปຓนการด้านินงานผานหนวยรวมด้านินการซึไงมีความชีไยวชาญ฿น
สาขาอุตสาหกรรมซึไงปຓนสาขาอุตสาหกรรม ปງาหมายปຓนผูຌด้านินการน้าผูຌประกอบการ SME เปจรจาธุรกิจกับ
ผูຌน้าขຌาหรือผูຌซืๅอ฿นตางประทศ ละจัดงานสดงสินคຌา฿นประทศทีไมีศักยภาพ ตรงกับความตຌองการของกลุม
ผูຌประกอบการ SME ฿นสาขาอุตสาหกรรม ละปຓนการตอยอดการพัฒนาผูຌประกอบการทีไเดຌรับการสงสริม
ศักยภาพจากครงการตางโ ของส้านักงานฯ ละครงการจากหนวยงานอืไน โ ภาย฿ตຌผนบูรณาการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมฯ ทัๅงนีๅ ดຌวยการปลีไยนปลงของตลาดลกละพฤติกรรมของผูຌบริภค ท้า฿หຌ
ผูຌผลิตสินคຌาละบริการมีความจ้าปຓนทีไตຌองปรับตัวพืไอ฿หຌทันกับการความตຌองการทางตลาดชนกัน ซึไงการขຌา
รวมกิจกรรมจรจาธุรกิจ ทดสอบตลาดละขຌารวมงานสดงสินคຌา นอกจากผูຌประกอบการจะเดຌมีอกาสขยาย
ชองทางการตลาดละสรຌางครือขายธุรกิจลຌว ยังเดຌรับประสบการณ์ นวคิดละความหในตอสินคຌาละบริการ
ของผูຌประกอบการดยตรงจากผูຌซืๅอหรือคูจรจาธุรกิจ พืไอน้ามาปรับปรุง ละพัฒนาธุรกิจของตนอง฿หຌสามารถ
ขงขัน฿นตลาดลก สามารถ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี฿นการพิไมประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ พืไอ฿หຌ
ผู ຌประกอบการมีความสามารถ฿นการขงขันละขยายตลาดสูตางประทศเดຌ ละปຓนรงขับคลืไอนทาง
ศรษฐกิจ฿หมของประทศเทย฿นระยะตอเป จึงจ้าปຓนอยางยิไงทีไจะตຌองเดຌรับการพัฒนาอยางตอนืไอง ละมีการ
พัฒนาชิงลึกพืไอ฿หຌสินคຌาละบริการมีความขຌมขใงละยัไงยืนตามนยบายของรัฐบาล 

วัตถุประสงค ์

 แี พืไอสรຌางองค์ความรูຌดຌานการตลาดสมัย฿หม฿หຌกับผูຌประกอบการ 
 โี พืไอสรຌางรายเดຌ สรຌางพันธมิตรทางการคຌา ละพิไมครือขายทางธุรกิจ รวมทัๅงอกาส฿นการขยาย
ชองทางการจำหนายสินคຌาหรือสำหรับผูຌประกอบการ 
 ใี พืไอพัฒนาศักยภาพชิงลึกดຌานการตลาด หรือการคຌาระหวางประทศของผูຌประกอบการ ฿หຌมี
ความสามารถ฿นการขงขัน ละพิไมประสิทธิภาพการดำนินธุรกิจ สามารถขยายตลาดสูตางประทศเดຌ 

กลุมป้าหมาย 

 แี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละยอม วิสาหกิจรายยอย ทีไปຓนสมาชิกของ สสว. 
 โี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละยอม วิสาหกิจรายยอย ทีไ฿ชຌขຌารวมกิจกรรมครงการตางโ 
ของ สสว .หรือขຌารวมครงการกับหนวยงานภาย฿ตຌผนบูรณาการ 

งบประมาณ 

 ไุ้็่แุ็เเ  บาท 
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ผนการดำนินงาน 

 แี รับสมัครผูຌประกอบการขຌารวมครงการ ทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาค 

 โี อบรม /สัมมนา ดຌานการตลาดสมัย฿หมพื ไอ฿หຌผ ู ຌประกอบการกิดการร ียนรู ຌละขຌา฿จถึง
สภาพวดลຌอมทางการตลาดทีไปลีไยนปลง฿นยุคปัจจุบัน 

 ใี จัดกิจกรรมขยายชองทางการตลาด หรือทดสอบตลาด หรือรวมงานสดงสินคຌา หรือจับคูจรจา
ธุรกิจทัๅง฿นละตางประทศ฿หຌกผูຌประกอบการ 
  ใ.แี การขยายชองทางการตลาด หรือทดสอบตลาด หรือรวมงานสดงสินคຌาทั ๅง฿นละ
ตางประทศ ิจำนวน  โุเเเ กิจการี 
  ใ.โี การจับคูจรจาธุรกิจ฿นตางประทศ หรือการจับคูจรจาการคຌาธุรกิจ฿นประทศ ดยการ
ชิญคณะผูຌซืๅอหรือผูຌทนการคຌาทัๅง฿นละตางประทศขຌารวมกิจกรรม ิคูจรจาธุรกิจ จำนวน  โุเเเ คูี  
 ไ ี ประสาน บริหาร ละกำกับติดตามการดำนินครงการ 
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) ผูຌประกอบการ MSME เดຌรับความรูຌดຌาน
การตลาดสมัย฿หม  
2) ผูຌประกอบการ MSME เดຌรับการสนับสนุนดຌาน
การตลาดทัๅง฿นประทศหรือตางประทศ  
3) กิดการจรจาจับคูธุรกจิ 

2,000 ราย 

 

2,000 กิจการ 
 

เมนຌอยกวา 2,000 คู 

โุๆ็5 ราย 

 

โุ5็็ กิจการ 
 

5,เ็้ คู 
ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 

กิดยอดขาย ละ / หรือมูลคาการจรจาการคຌาทัๅง
฿นละตางประทศ  

2,000 ลຌานบาท ใ,็โ่.5ๆ ลຌานบาท 
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็. ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

หลักการละหตุผล 

1 ฿น 12 นยบายรงดวนของรัฐบาล พืไอบรรทาปัญหาละลดผลกระทบกับประชาชนละระบบ
ศรษฐกิจ คือการวางรากฐานระบบศรษฐกิจของประทศสู อนาคต ดยการสงสริมพลตฟอร์มพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์฿นการขຌาถึงตลาด 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌด้านินครงการสงสริมพั ฒนาตลาด
อิลใกทรอนิกส์ส้าหรับ SME ตัๅงตป 2560-2562 พืไอสรຌางชองทางจ้าหนายสินคຌา฿นตลาดอิลใกทรอนิกส์ ละ
สรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการ ผลการด้านินงาน฿นป 2560-2561 มีผูຌประกอบการเดຌรับความรูຌกีไยวกับการท้า
ตลาดออนเลน์จ้านวนกวา 165,000 ราย ถายถาพ สินคຌาละจัดท้านื ๅอหาสินคຌากวา 300,000 ผลิตภัณฑ์ 
ผูຌประกอบการปຂดรຌานคຌาออนเลน์ผานพลตฟอร์มพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เดຌกวา 20,000 ราย ละสรຌางยอดขาย
฿หຌกับผูຌประกอบการกวา 450 ลຌานบาท จากการด้านินงานทีไผานมา พบวา ผูຌประกอบการสามารถปຂดรຌานคຌา
ออนเลน์เดຌ ตมีพียงรຌอยละ 10 ทานัๅนทีไสามารถด้านินธุรกิจเดຌอยางยัไงยืน ปัญหาสวน฿หญกิดจากจ้านวน
คูขงทีไมีจ้านวนมาก สินคຌาเมมีมาตรฐาน ผูຌซืๅอเมรูຌจักสินคຌา หรือสินคຌายังเมเดຌรับการยอมรับจากลูกคຌา 

฿นปัจจุบัน สังคมออนเลน์ยังมีการขยายตัวอยางตอนืไอง จึงท้า฿หຌการขຌาถึงธุรกิจออนเลน์ ปຓนเปเดຌ
อยางกวຌางขวาง รวดรใวขึๅน ละประมินผลเดຌงายขึๅน อีกทัๅงการสรຌางผลงานผานสืไอออนเลน์ปຓนเปเดຌอยาง
สะดวกสบายมากขึๅน ท้า฿หຌการสรຌางสรรค์สิไง฿หมโ ปຓนเปเดຌงายขึๅนดຌวย ผูຌทีไปรับตัวเดຌดี ละขใงกรงกวา
ทานั ๅนจึงจะสามารถอยู รอดเดຌ จะหในเดຌวาหลายโ ผู ຌประกอบการริ ไมตระหนัก ละตื ไนตัวตอ Digital 

Marketing ทัๅงนีๅจากการปลีไยนเปของทคนลยี สังคม ชองทางการติดตอสืไอสาร ละพฤติกรรมของลูกคຌาทีไ
ปลีไยนเป ท้า฿หຌวิธีการทีไจะท้าธุรกิจกับลูกคຌา ละรูปบบของสืไอกใควรจะปรับปลีไยนพืไอตาม฿หຌทันทคนลยี 
ละพฤติกรรมของลูกคຌาดຌวย พืไอ฿หຌการท้าธุรกิจสามารถขยายตัว ขຌาถึงกลุมลูกคຌาทีไปຓนปງาหมายส้าคัญ฿นการ
ท้าก้าเร฿หຌกับธุรกิจ 

การท้า Digital Marketing นัๅน เมเดຌปຓนพียงคฆษณาปลอยเวຌบนลกออนเลน์พียงอยางดียว ต
รวมเปถึงการสรຌางประสบการณ์ตางโ ฿หຌกับลูกคຌาดຌวย สาหตุส้าคัญทีไ SME จ้าปຓนตຌองปรับตัวมา฿ชຌ Digital 

Marketing คือ 1. สรຌางความรวดรใว฿นการสืไอสารกับลูกคຌา 2. การปลีไยนปลงริไมขึๅนลຌว ละทุกคน฿หຌความ
สน฿จ 3. ปຂดอกาส฿หຌสามารถขຌาถึงกลุมลูกคຌาเดຌตรงจุด 4. อกาส฿นการลดคา฿ชຌจายลงเดຌ 

ดังนัๅน สสว. จึงเดຌจัดท้าครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing ป 2563 

นอกหนือจากการ฿หຌความรูຌ฿นการท้าธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ การถายภาพสินคຌา การปຂดรຌานคຌาออนเลน์
บน Platform (E-market place) ละชองทางตางโ ลຌว ยังเดຌน้าหลักการ Digital Marketing มาปรับ฿ชຌ฿หຌ
ตรงกับศักยภาพของ ผูຌประกอบการ ละศักยภาพของสินคຌา ฿หຌความรูຌกีไยวกับ Digital Marketing ละการ฿หຌ
ค้าปรึกษา ฿นการลือก฿ชຌครื ไองมือ ตางโ ทีไหมาะสมกับสินคຌา รวมถึงการวางผนกลยุทธ์ ดຌวย Digital 

Marketing ฿หຌกับผูຌประกอบการ อันจะน้าเปสูการสรຌางรายเดຌทีไยั ไงยืน฿หຌกับผูຌประกอบการ ซึไงจะปຓนพลัง
ขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศตอเป 
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วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาถึงตลาดพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์มากยิไงขึๅน  

 2ี พืไอพิไมศักยภาพ฿นการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿หຌกับผูຌประกอบการ  
 3ี พืไอสรຌางรายเดຌทีไยัไงยืน฿หຌกับผูຌประกอบการ  
 4ี พื ไอพิ ไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับผู ຌ฿หຌบริการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เทย  (Service 

Provider)  

กลุมป้าหมาย 

 1ี วิสาหกิจรายยอย (Micro SME) วิสาหกิจขนาดยอม  

 2ี บุคคลทัไวเป นิสิต นักศึกษาที ไสน฿จทำธุรกิจออนเลน์ 3 ผู ຌ฿หຌบริการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์เทย 

(Service Provider)  

งบประมาณ 

แแเุเเเุเเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี จัดทำกณฑ์การคัดลือก ละรับสมัครผูຌประกอบการขຌารวมครงการ  
 2ี สงสริมการทำธุรกิจออนเลน์ อาทิ ฿หຌความรูຌกีไยวกับการทำธุรกิจออนเลน์ การปຂดรຌานคຌาออนเลน์ 
(Plat form / Facebook /Line@) การสรຌางวใบพจ การปຂดรຌานคຌาบบ Business Unit การสงสริมการขาย  

ปຓนตຌน  

 3ี พิไมศักยภาพชิงลึก฿นการทำธุรกิจออนเลน์ดຌวย Digital Marketing Plan ดยการจัดทำผนการ
สงสริมการขาย ฿หຌกับผูຌประกอบการ พรຌอมติดตามผลปຓนระยะ รวมถึงตรียมความพรຌอมผูຌประกอบการพืไอขຌา
สูตลาดสากล  

 4ี พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับผูຌ฿หຌบริการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (Service Provider)  

5ี บริหาร กำกับละติดตามการด้านินงานครงการ  
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) จำนวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับความรูຌ
กีไยวกับการทำธุรกิจออนเลน์ หรือ Digital 

Marketing  

2) จำนวนผูຌประกอบการราย฿หมทีไสามารถ
ปຂดรຌานคຌาออนเลน์เดຌ  
3) จำนวนผูຌประกอบการรายดิมทีไเดຌรับการ 
สงสริมการตลาดออนเลน์฿นดຌานทีไจ้าปຓน 
อาทิ การพิไมชองทางออนเลน์ การทำ 
Digital Marketing ปຓนตຌน  

8,000 ราย 

 

 

4,000 ราย 

 

1,600 ราย 

 

 

 

 

ุ่่ใใ ราย 

 

 

ไุใ5แ ราย 

 

แุ่ใ้ ราย 
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ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
4) จำนวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับการพิไม 
ศักยภาพชิงลกึ฿นการทำธรุกจิออนเลน์ 
ดຌวย Digital Marketing Plan  

5) จำนวนผูຌ฿หຌบริการพาณิชยอ์ิลใกทรอนิกส์ 
ิService Provider) เดຌรับการสงสริม พิไม
ขีดความสามารถ฿นการขงขัน  

800 ราย 

 

 

5 ราย 

่แ้ ราย 

 

 

แเ ราย 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) สรຌางยอดขาย฿หຌกับผูຌประกอบการ  
2) ผูຌ฿หຌบริการพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
ิService Provider) มีขีดความสามารถ฿น
การขงขันพิไมขึๅน 

389 ลຌานบาท 

รຌอยละ 5 

โุไๆโ.ไ็ ลຌานบาท 

รຌอยละ แเ 
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่. ครงการสนับสนุนครือขาย SME 

หลักการละหตุผล 

การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ5ๆเูโ5ๆไี ปຓนการรงพัฒนายกระดับ SME เทยทุกระดับการติบต฿หຌมีศักยภาพ สรຌาง
ความสามารถ฿นการท้าธุรกิจระดับสากลมากขึๅน ชวย฿หຌ SME มีบทบาททางศรษฐกิจกับประทศอยางทຌจริง 
สามารถขงขัน฿นระดับสากล ละปຓนรงขับคลื ไอนประทศเทย มุ ง฿หຌกิดการขยายสัดสวนมูลคาของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ตอผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ ซึไงส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ิสสว.ี ปຓนหนวยงานของรัฐทีไท้าหนຌาทีไปຓนผูຌน้า฿นการก้าหนดนยบายละปຓนศูนย์กลาง ประสาน
ระบบการท้างานพืไอขับคลืไอนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม หรือ SME เดຌลใงหในความสา้คัญ
ของการ รวมกลุมของผูຌประกอบการ SME ตอการพัฒนาระบบศรษฐกิจดยรวมของประทศ การพัฒนา
ผูຌประกอบการจากการรวมกลุม สรຌางกลุมหรือครือขายท้า฿หຌกิดความขຌมขใง จ้าปຓนจะตຌองน้าอานวคิด฿น
การพัฒนาครือขายมาปຓนครืไองมือ฿นการด้านินการทีไผานมา สสว. เดຌน้านยบายการพัฒนาครือขายดังกลาว
มาก้าหนดนวทางการสงสริม SME พืไอ฿หຌสอดรับกับนยบายการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ ดยนຌนการ
กระตุຌนความชืไอมยงกันระหวางผูຌประกอบการ ดยค้านึงถึงความตຌองการของตลาด ตัๅงตตຌนนๅำเปจนถึงปลาย
นๅำ การพัฒนาผูຌประกอบการ฿นครือขาย฿หຌมีศักยภาพ฿นการขงขันทัๅง฿นละตางประทศ การน้า นวัตกรรม
ละทคนลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการ รวมเปถึงการพัฒนาชองทางการตลาด฿นชิงรุกผาน
การจัด กิจกรรมตาง โ ชน การสดงสินคຌาละการจรจาธุรกิจทัๅง฿นละตางประทศ ละสรຌางการรับรูຌถึง
ผลิตภัณฑ์ของเทย฿หຌกับ ผูຌบริภคทัๅง฿นละตางประทศเดຌรูຌจักมากขึๅน 

พืไอ฿หຌการขับคลืไอนนยบายสูภาคปฏิบัติปຓนเปอยางตอนืไองละมีประสิทธิภาพ สสว. จึงเดຌจัดท้า
ครงการสนับสนุน ครือขาย SME มาอยางตอนืไองปຓนปทีไ ใ นืไองจากหในถึงความส้าคัญของการสรຌางละการ
พัฒนาครือขายของผูຌประกอบการ SME ทีไมีความส้าคัญตอศรษฐกิจละปຓนทีไตຌองการของตลาด สรຌางความ
ชืไอมยงของกระบวนการตัๅงตตຌนนๅำ กลางนๅำ ปลายนๅำ หรือตัๅงตริไมตຌนเปจนถึงการปรรูปปຓนผลิตภัณฑ์ละ
สามารถจัดจ้าหนายเดຌทั ๅง฿นละตางประทศ กระบวนการพัฒนาดังกลาว  จะนຌนการน้าทคนลยีละ
นวัตกรรมมาปຓนนวทางหลัก สอดรับกับนยบายการวางรากฐานระบบศรษฐกิจสู อนาคต฿นการสรຌาง 
ผูຌประกอบการยุค฿หม ดยยกระดับพืๅนฐานผูຌประกอบการจากฐานรากเปสูผู ຌประกอบการ SME ยุค฿หมตาม
นวทาง กลุมปງาหมาย ละทิศทางผนงาน ฿หຌสอดคลຌองกับผนการพัฒนาศักยภาพของผูຌประกอบการเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ซึไงจะน้าเปสูการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันอยางยัไงยืนของประทศตอเป 
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วัตถุประสงค ์

 แี  พืไอสงสริมละกระตุຌน฿หຌกิดความรวมมือละชืไอมยงกันระหวางผูຌประกอบการขนาดกลางละ
ขนาดยอม จากฐานรากถึงระดับบน ฿นกลุมคลัสตอร์ปງาหมายทีไปຓนทีไตຌองการของตลาด ทัๅงตຌนนๅำ กลางนๅำ  
ปลายนๅำ ฿หຌปຓนคลัสตอร์ทีไขຌมขใงเดຌ 
 โี พืไอพัฒนาผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม฿นคลัสตอร์ปງาหมาย฿หຌปຓนผูຌประกอบการยุค
฿หมที ไมีศักยภาพ฿นการขงขัน ดยการนำนวัตกรรมละทคนลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต  คุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ละระบบการบริหารจัดการ รวมเปถึงการออกบบผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌมีความ
สรຌางสรรค ์ซึไงจะปຓนการยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมูลคามากขึๅน 

 ใี พืไอสรຌางการรับรูຌ฿หຌผูຌบริภคทัๅง฿นละตางประทศเดຌรูຌจักผลิตภัณฑ์ของคลัสตอร์ปງาหมาย  ซึไงจะ
ปຓนการสรຌางมูลคาพิไมทางการตลาด฿หຌกผลิตภัณฑ์ของคลัสตอร์ปງาหมาย ละผลิตภัณฑ์ของเทย 

 ไี พืไอพิไมชองทางการตลาดดยการดำนินกิจกรรมการตลาดทีไหมาะสมกับคลัสตอร์ปງาหมาย 

กลุมป้าหมาย 

 แี หนวยงานทีไทำหนຌาทีไ฿นการสงสริมละสนับสนุน SMEs 

 2ี หนวยงานดำนินการพัฒนาละสงสริมคลัสตอร ์
 ใี กลุมประกอบการ SMEs ฿นคลัสตอร์ปງาหมาย ทัๅงตຌนนๅำ กลางนๅำ ปลายนๅำ ละปຓนทีไตຌองการของ
ตลาด 

งบประมาณ 

ๆเุเเเุเเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 แี  จัดประชุมชีๅจงนวทางการดำนินงานละทำความขຌา฿จกับหนวยงานทีไสงสริมละพัฒนาคลัส
ตอร์ พืไอ฿หຌกิดความรวมมือระหวางกัน รวมทัๅง คัดลือกคลัสตอร์฿นกลุมทีไปຓนทีไตຌองการของตลาด ตัๅงตตຌนนๅำ 
กลางนๅำ ปลายนๅำ 
 โี อบรมชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการดำนินธุรกิจบบครือขาย ละพัฒนาศักยภาพ฿น
การดำนินธุรกิจ฿นดຌานตางโ ของผูຌประกอบการ฿นครือขาย จำนวน  ไุเเเ ราย ตามผนพัฒนา ชน นวคิด
ละทฤษฎี฿นการพัฒนาครือขาย การทำงานปຓนทีมละการขงขันกันอยางสรຌางสรรค์ การปรับปรุงการผลิต
ละการบริหารจัดการ ปຓนตຌน 

 ใี  จัดทำผนพัฒนาคลัสตอร์พืไอปຓนยุทธศาสตร์สำหรับ฿นการวางผนพัฒนาละสนับสนุนคลัส
ตอร ์SME จำนวน  ใเ ผน 

  ใ.แี กลุมคลัสตอร์ตอนืไอง ดยนำผนพัฒนาคลัสตอร์ทีไเดຌรับจากการดำนินการ฿นป  โ5ๆโ 
มาปฏิบัต ิดยการปรับปรุงผน  ี ฿นกรณีจำปຓน ิพืไอ฿หຌผนการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึๅน 

  ใ.โี กลุมคลัสตอร์฿หม ดยสรຌาง฿หຌกิดผนพัฒนาคลัสตอร์฿หม ละสงสริม฿หຌกิดความ
ขຌมขใง฿นดຌานตางโ ฿หຌหมาะสมดຌวยการกใบขຌอมูล วิคราะห์ รวมถึงศึกษาดูงานหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿น
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ประทศ ละศึกษาขຌอมูลตางประทศ฿นลักษณะทีไกีไยวขຌอง พืไอนำผลทีไเดຌมาจัดทำปຓนยุทธศาสตร์สำหรับ฿ชຌ฿น
การวางผนพัฒนาละสนับสนุนครือขายวิสาหกิจทัๅง฿นระยะสัๅน ิ1 ปี ระยะกลาง ิ3 ปี ละระยะยาว ิ5 ปี  
 ไี พัฒนาศักยภาพ Service Provider ผูຌนำ ละผูຌประสานงานครือขาย  ี CDA ิจำนวน  ่เ ราย ดย
การ฿หຌขຌอมูลความรูຌทีไจะปຓนประยชน์ตอความรวมมือละสงสริมนวคิด฿นการพัฒนาคลัสตอร์อยางตอนืไอง  
รวมถึงชืไอมยงความรวมมือระหวางคลัสตอร์กับหนวยงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะปຓนชองทางหนึไง฿นการ
สริมสรຌาง฿หຌกิดความขຌมขใงของคลัสตอร์เดຌ 
 5ี อบรมพัฒนาศักยภาพชิงลึก฿หຌกับผูຌประกอบการ฿น  ใเ คลัสตอร์ ดยการนำทคนลยี นวัตกรรม 
ละงานวิจัยมาประยุกต์฿ชຌ พืไอพิไมมูลคาของผลิตภัณฑ์ละบริการ รวมเปถึงการออกบบละสรຌางสรรค์
ผลิตภัณฑ์ละบรรจุภัณฑ์พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมูลคามากขึๅน ละสามารถขงขัน฿นตลาดเดຌ อาท ิ

  5.แี การพัฒนากระบวนการผลิต ละบริหารจัดการ ชน การปรับปรุงกระบวนการผลิตดย
การนำนวัตกรรมละทคนลยีมาสนับสนุนพืไอยกระดับศักยภาพของการผลิตละบริการ  การลดตຌนทุน 
ปรับปรุงกระบวนการพาะปลูกพืไอ฿หຌกิดผลผลิตมากขึๅน การ฿ชຌนวัตกรรม฿นการปรับปรุงกระบวนการปรรูป
พืชกษตรพืไอ฿หຌปຓนผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพละสามารถจัดจำหนายเดຌ การพัฒนานวทางการบริหารจัดการดຌาน
การงินละบัญชี ปຓนตຌน 

  5.โี การพัฒนา฿นดຌานมาตรฐาน ชน การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์พืไอการสงออก การจัดทำ
มาตรฐานการผลิต มาตรฐานรสชาติอาหาร มาตรฐานการบริการ หรือมาตรฐานดຌานสิไงวดลຌอม ปຓนตຌน 

 ๆี  สนับสนุนละสงสริมการตลาด฿นชิงรุกทัๅง฿นระดับประทศละระดับสากล ฿หຌกับผูຌประกอบการ
฿นคลัสตอร์ทีไผานมาพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ฿นดຌานตางโ พืไอสรຌางการรับรูຌผลิตภัณฑ์เทย ทัๅงการจัดจำหนาย
กับหนวยงานตางโ ทั ๅงภาครัฐละอกชน การสดงสินคຌา สดงนิทรรศการ ิRoad Showี ทั ๅง฿นละ
ตางประทศ รวมเปถึงการสรຌางนวัตกรรมทางการตลาด พืไอพิไมชองทางการจำหนายทีไหลากหลายละ
หมาะสมกับสภาวการณ์ 
 ็ี จัดงานสัมมนาพื ไอผยพรผลการดำนินครงการ สรุปปัญหาละอุปสรรค พรຌอมทั ๅงสวนา
ลกปลีไยนความคิดหในจากผูຌประสานงานครือขาย ิCDAี 
 ่ี บริหารจัดการละกำกับการดำนินงานครงการ 
 

 ผลผลิตละผลลพัธ์ 
ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 

1) ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพัฒนาละชืไอมยง
฿นรูปบบคลัสตอร์  
2) ผนพัฒนาคลัสตอร์ทัๅง฿นระยะสัๅน ิ1 ปี ระยะ
กลาง ิ3 ปี ละระยะยาว ิ5 ปี  
3) ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรบัการพัฒนาองค์
ความรูຌ฿นการดำนินธุรกิจบบคลัสตอร์  
4) ผูຌนำครอืขาย ละผูຌประสานงานครือขาย  

30 คลัสตอร ์
 

30 ผน 

 

4,000 ราย 

 

80 ราย 

30 คลัสตอร ์
 

30 ผน 

 

4,282 ราย 

 

160 ราย 
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ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพัฒนาละชืไอมยง
฿นรูปบบคลัสตอร์ มีความขຌมขใง  
2) ผูຌประกอบการ SME ฿นคลสัตอรท์ีไขຌารวม
ครงการสามารถลดตຌนทุน฿นการด้านินธุรกิจ 
หรือมกีารขยายตัวทางศรษฐกิจ  
3) ผูຌน้าครอืขาย ละผูຌประสานงานครือขาย 
ิService Provider ละ CDA) มีศักยภาพ  
4) มกีารน้านวตักรรม งานวจิัย กลยุทธ์ หรือ
นวทางการด้านินงาน ทีไเดຌรับจากการพัฒนา 
ศักยภาพทางธุรกิจเป฿ชຌ฿นการด้านินธุรกิจ  

30 คลัสตอร ์
 

เมนຌอยกวา 190 ลຌานบาท 

 

 

80 ราย 

 

30 ราย 

ใเ คลัสตอร ์
 

5โ็.55 ลຌานบาท 

 

 

โเไ ราย 

 

แ็็ ราย 
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้. ครงการพฒันาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Champions) 

หลักการละหตุผล 

ตามทีไ พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา นายกรัฐมนตรี เดຌ฿หຌความส้าคัญ฿นการขับคลืไอน SMEs ฿หຌ
จริญติบตอยางยั ไงยืน พืไอปຓนรงผลักดันศรษฐกิจ฿หຌกิดความขຌมขใงอยางตอนื ไอง ดย฿นป โ55่ 
ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌด้านินครงการสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME 

Provincial Champions) ดยคัดลือกผูຌประกอบการ SMEs ทีไมีศักยภาพ฿นการจริญติบตจากตละจังหวัด
ทัไวประทศ ประกอบดຌวยผูຌประกอบการ SMEs ฿นตละกลุม ดังนีๅ กลุมผูຌประกอบการ SMEs ทีไพิไงริไมด้านิน
ธุรกิจ ิStart Up) ละกลุมผูຌประกอบการ SMEs ทีไมีศักยภาพ ิStrong/Regular) น้ามาขຌาสูกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ จัด฿หຌมีนักวินิจฉัย ทีไปรึกษา การฝຄกอบรม/Workshop กิจกรรมสงสริมการตลาด ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌ SMEs 

ทีไเดຌรับการคัดลือกขຌารวมครงการปຓนตຌนบบ฿นการพัฒนาศักยภาพของ SMEs เทย฿นการขยายธุรกิจเดຌอยาง
ยัไงยืน ซึไงจากการด้านินงาน฿นป โ55่ ู โ5ๆโ มีผลการด้านินงานทีไดี ผูຌประกอบการ SMEs ทีไขຌารวมครงการ
มีความรูຌ ทักษะ ละการพัฒนาศักยภาพ฿นการด้านินธุรกิจเดຌปຓนอยางดี อีกทัๅงยังปຓนการสรຌางครือขายของ
ผูຌประกอบการดຌวย 

พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของคณะรัฐมนตรี ทีไถลงตอรัฐสภา วันทีไ โ5 กรกฎาคม โ5ๆโ ดยรงรัด
พัฒนาศักยภาพ ผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอมทัๅง฿นภาคการผลิตละบริการ฿หຌสามารถขงขันเดຌ ดย
การพัฒนาทักษะความปຓนผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยี฿นการพิไม
ประสิทธิภาพการด้านินธุรกิจ สนับสนุนการถึงหลงงินทุนละตลาด รวมทัๅงสนับสนุนการติบตของวิสาหกิจ
ริไมตຌน ละการสงสริมการทองทีไยวภาย฿นประทศ ทัๅง฿นสวนของมืองหลัก มืองรอง ละการทองทีไยวชุมชน
พืไอกระจาย รายเดຌ฿นรูปบบศรษฐกิจบงปัน พืไอสรຌางรายเดຌละกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศ ละ฿หຌ
ผูຌประกอบการกลุมปງาหมายทีไขຌารวมครงการจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌปຓนผูຌประกอบการทีไปຓ นสุดยอดอสอใมอี
จังหวัด ละจะปຓนตຌนบบของผูຌประกอบการ SMEs ฿นจังหวัด ซึไงจะปຓนผูຌประกอบการทีไอยู฿นภาคการบริการ 
การทองทีไยว หรือภาคการผลิตทีไ฿ชຌวัตถุดิบ ฿นพืๅนทีไดຌวยการสริมนวัตกรรม การน้าอัตลักษณ์ของชุมชนมาปรับ
฿ชຌ ละความคิดชิงสรຌางสรรค์ พื ไอ฿หຌผูຌประกอบการ SMEs มีความขຌมขใง ละปຓนก้าลังส้าคัญ฿นการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศ 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสรຌางตຌนบบธุรกิจทีไมีศักยภาพ฿หຌปຓนกลเกขับคลืไอนศรษฐกิจ฿นระดับจังหวัด  

 2ี พืไอสนับสนุนธุรกิจตຌนบบ ฿หຌสามารถถายทอดการจัดการองค์ความรูຌธุรกิจสู SMEs ฿นภูมิภาค  

กลุมป้าหมาย 

 1ี มีคุณสมบัติปຓน SME หรือ Micro SME หรือวิสาหกิจชุมชน หรือทะบียนพาณิชย์ หรือบุคคล
ธรรมดา  
 2ี ประกอบกิจการเมนຌอยกวา 1 ป มีสัญชาติเทย หรือมีผูຌถือหุຌนปຓนสัญชาติเทยรຌอยละ 51 ขึๅนเป  
 3ี ปຓนธุรกิจทีไอยู฿นภาคการบริการ การทองทีไยว หรือภาคการผลิตทีไ฿ชຌวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไ ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประทศเทยิ  
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งบประมาณ 

ไุ้้ๆโุ5เเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ประชุมตรียมความพรຌอมระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอกำหนดผนการด้านินงาน  
 2ี กำหนดกณฑ์คุณสมบัติ  ละกณฑ์การคัดลือกผู ຌประกอบการ SME รับสมัครละคัดลือก
ผูຌประกอบการ SME ขຌารวมครงการ฿นตละจังหวัดตามกณฑ์คุณสมบัติทีไกำหนดเวຌ สนอผูຌประกอบการ SME 

ทีไมีศักยภาพละมีความสมัคร ฿จทีไจะขຌาสูกระบวนการพัฒนาตามกณฑ์การคัดลือก฿น 77 จังหวัด   

 3ี จัด฿หຌมีการดำนินการอบรมละประมินตนอง ิSelf Assessment) พื ไอ฿หຌทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค ทัๅงทางดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การขຌาถึงหลงงินทุน การ
บริหารการงิน ระบบบัญช ีการบริหารการตลาด พืไอกำหนดนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุงการด้านินงาน฿นทุก
มิต ิ฿หຌตรงกับความตຌองการตามผลการประมิน จำนวน 462 ราย  

 4ี ดำนินกิจกรรมการพัฒนาผูຌประกอบการ SME ดยมุงนຌนการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ พืไอกຌเขปัญหา
฿หຌกับผูຌประกอบการตามทีไเดຌมีการประมินตนอง ตลอดจนพาผูຌประกอบการส้ารวจความตຌองการของตลาด พืไอ
น้ามาปรับ฿ชຌ฿หຌมีความหมาะสมกับธุรกิจของตนอง  
  4 .1ี ถายทอดความรูຌละทคนิค฿นการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการกຌเขปัญหาพืไอ฿หຌตรงกับ
สถานการณ์฿นปัจจุบัน฿น รูปบบ Coaching จากพีไลี ๅยง ินักธุรกิจี จังหวัดละ 6 ราย จำนวน 462 ราย 
ตลอดจนคัดลือกผูຌประกอบการพืไอส้ารวจความตຌองการของตลาดละน้ามาปรับ฿ชຌ฿หຌมีความหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนอง  
  4.2ี พัฒนาปรับปรุงการด้านินงานตามผลการประมินจังหวัดละ 6 ราย จำนวน 462 ราย 
พรຌอมจัดทำรายงานผลการด้านินงานการพัฒนาผูຌประกอบการ  
 5ี ดำนินการ฿หຌคำปรึกษาผลิตภัณฑ์ ละพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ
พิไมมูลคาหรือพิไมการรับรูຌ฿หຌตลาด จำนวน 462 ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ  
 6ี ดำนินกิจกรรมทดสอบความตຌองการของผูຌบริภค ซึไงจะตຌองจัด฿หຌ กิจกรรมทดสอบความตຌองการ
ของผู ຌบริภค กิจกรรมจับคู ธุรกิจ ละสงตอผู ຌประกอบการเปครงการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับ
ผูຌประกอบการ SME ดย พิจารณาความพรຌอมของผูຌประกอบการ฿นการปຂดตลาด กำหนดกลุมลูกคຌาปງาหมายทีไ
มีความตຌองการละมีความปຓนเปเดຌทีไจะกิดธุรกรรมทางธุรกิจ  

  6.1ี จัดกิจกรรมทดสอบความตຌองการของผูຌบริภค ดยมีผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรม  
100 ราย  

  6.2ี จัดกิจกรรมจรจาธุรกิจ ดยน้าผูຌประกอบการขຌารวมกิจกรรม 100 ราย  

 7ี ประสาน กำกับ ติดตามการดำนินครงการ ละประชาสัมพันธ์ครงการ  
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ผลผลิตละผลลพัธ์ 
ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 

1) ผูຌประกอบการ SME ขຌารับการอบรมการดำนิน
ธุรกจิอยางปຓนระบบ  
2) ผูຌประกอบการ SME เดຌรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ  
3) สถานประกอบการเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีผลิตภาพ
สูงขึๅนหรือมีรายเดຌพิไมขึๅน  
4) ผูຌประกอบการ SME ขຌารวมทดสอบ ตลาดละ
จ้าหนายสินคຌาภาย฿นประทศ  
5) ผูຌประกอบการ SME มีการจรจาธุรกิจ 

462 ราย 

 

462 ผลิตภัณฑ์/บริการ 
 

462 สถานประกอบการ 
 

100 ราย 

 

100 ราย 

ไๆโ ราย 

 

ไๆโ ผลิตภัณฑ์/บริการ 
 

ไๆโ สถานประกอบการ 
 

แใไ ราย 

 

แเโ ราย 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) ผูຌประกอบการ SME ทีไเดຌรบัการพัฒนา มี
ยอดขายพิไมขึๅน 

2) ตຌนบบผูຌประกอบการ SME จังหวัด  

เมนຌอยกวารຌอยละ 10 

 

77 ราย 

รຌอยละ ไ้.่ๆ 

 

็็ ราย 
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แเ. ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoot Up New Entrepreneurs) 

หลักการละหตุผล 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหรือ SME ถือเดຌวามีบทบาทส้าคัญตอระบบศรษฐกิจของประทศ
ละปຓนหวงซการผลิต ละปຓนรากฐาน฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศทีไทຌจริง อยางเรกใตาม SME 

จ้าปຓนตຌองปลีไยนปลงละปรับตัวพืไอความอยูรอด นืไองจากปัจจัยทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศปลีไยนเป
มาก SME ตຌองผชิญกับความทຌาทาย฿หมโ หลายประการ เมวาจะปຓนปัจจัยดຌานการปลีไยนปลงของทคนลยี 
การคຌาระหวางประทศทีไมีนวนຌมทีไจะสงผลตอศรษฐกิจลกละฉุดรัๅงการติบตของศรษฐกิจเทย 

จากการถลงนยบายของรัฐบาลทีไมุงนຌนการพัฒนา฿นดຌานตางโ ฿หຌทันการปลีไยนปลงสริมสรຌาง
ความขຌมขใงละกຌเขปัญหา ของภาคสวนตางโ ภาย฿นประทศผานการพัฒนาบนหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงพืไอปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน พืไอ฿หຌ สอดคลຌองกับนยบายรัฐบาลละมาตรการรงดวนของรัฐบาล 
ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี จึงเดຌจัดท้าครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost 

up New Entrepreneurs) ซึไงมุงนຌนการยกระดับผูຌประกอบการ฿หมดยการน้า ทคนลยี งานวิจัย นวัตกรรม 
มาปรับ฿ชຌ สอดรับกับนวคิด BCG มดล ประกอบดຌวย Bio Economy (ศรษฐกิจชีวภาพี ทีไมุงนຌนการ฿ชຌ
ทรัพยากรชีวภาพอยางคุຌมคา สรຌางมูลคาทางศรษฐกิจ฿หຌสูงขึๅน ชืไอมยงกับ Circular Economy (ศรษฐกิจ
หมุนวียนี ทีไมุง สรຌางคุณคาสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ ลดของสีย฿หຌเดຌมากทีไสุด ภาย฿ตຌ Green Economy 

(ศรษฐกิจสีขียวี มุ งการ฿ชຌ ทรัพยากรทีไหมาะสม ตระหนักถึงคุณคา รับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม รวม ทัๅง
วางรากฐานการสริมสรຌางผูຌประกอบการอัจฉริยะ ดยการ ฿หຌความส้าคัญกับการจัดกใบละ฿ชຌขຌอมูลพืไอการคิด 
วิคราะห์ วางผน ตัดสิน฿จ ฿นการด้านินธุรกิจ ปຓนการสงสริมการ฿ชຌปัญญาประดิษฐ์พื ไอปຓนฐานการ
ขับคลืไอนประทศ฿นอนาคต ดยมุงนຌนทีไอุตสาหกรรมปງาหมายทีไมีศักยภาพ฿นการติบต คือ Agriculture 

and Food, Health and Beauty, fashion and Lifestyle, Trade and Service 

วัตถุประสงค ์

 1ี พัฒนาผูຌประกอบการ฿หมภาย฿ตຌ BCG มดล฿นอุตสาหกรรมปງาหมายทีไมีศักยภาพ฿นการติบต  

 2ี พัฒนาศักยภาพผู ຌประกอบการ฿หม฿ห ຌสามารถขงข ันเดຌ  ดยการพัฒนาทักษะความปຓน
ผูຌประกอบการ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากความกຌาวหนຌาทางทคนลยี฿นการพิไมประสิทธิภาพ฿นการดำนิน
ธุรกิจ  

 3ี สนับสนุนการติบตของวิสาหกิจริไมตຌนดยการชืไอมยงละผลักดันการ฿ชຌทคนลยี  งานวิจัย 

นวัตกรรม จากหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชนสูผูຌประกอบการระยะริไมตຌน  

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบการนิติบุคคลจดทะบียนเมกิน 5 ป ฿นอุตสาหกรรมปງาหมายคือ Agriculture and Food, 

Health and Beauty, Fashion and Lifestyle, Trade and Service  
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งบประมาณ 

แุ้แุ่้เเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ประสาน ประชุมชีๅจง หนวยงาน฿นการบูรณาการหานวทางน้าทคนลยี งานวิจัยนวัตกรรม 

ถายทอด฿หຌกับผูຌขຌารวมครงการ พรຌอมทัๅงกำหนดกณฑ์฿นการคัดลือกกลุมปງาหมาย  

 2ี รับสมัคร ละคัดลือกผูຌประกอบการกลุมปງาหมายตามคุณสมบัติทีไกำหนดเวຌ  
 3ี ส้ารวจความตຌองการ ละวิคราะห์ศักยภาพของผูຌประกอบการ ดยทีไปรึกษาซึไงปຓนผูຌมีความ
ชีไยวชาญกีไยวกับทคนลยี งานวิจัย นวัตกรรม พืไอพิจารณาระดับของการน้าทคนลยี งานวิจัย นวัตกรรมทีไ
หมาะสมมาปรับ฿ชຌกับสินคຌา ละธุรกิจของ ผูຌประกอบการ  
 4ี การยกระดับศักยภาพผูຌประกอบการ  
  4.1) การสรຌางความรูຌความขຌา฿จ นะน้าละชืไอมยงกับหนวยงานทีไมีงานวิจัย ทคนลยี 
ละนวัตกรรม  

  4.2) ผูຌชีไยวชาญลงพืๅนทีไพืไอถายทอดทคนลยี งานวิจัย นวัตกรรม ซึไงผูຌประกอบการจะตຌอง
น้ามาปรับ฿ชຌพืไอยกระดับศักยภาพ ละสรຌางคุณคา฿หຌกธุรกิจของตนอง ชน สรຌางความตกตางของสินคຌา 

พิไมประสิทธิภาพ฿นการผลิต การลดตຌนทุน การยืดอายุสินคຌา การขยายชองทางการตลาด ปຓนตຌน  

 5) กำกับติดตาม การด้านินงานของครงการ  
 ผลผลิตละผลลพัธ์ 

ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
ผูຌประกอบการเดຌรับการพัฒนายกระดับ
ความรูຌความสามารถ  

500 ราย 500 ราย 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
สามารถลดตຌนทุน หรือพิไมผลผลิต หรือ
สรຌางรายเดຌ หรือขยายการลงทนุ 

เมนຌอยกวา 80 ลຌานบาท แไ่.ใ่ ลຌานบาท 
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แแ. ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strong) 

หลักการละหตุผล 

฿นการด้านินธุรกิจการปຓนผูຌประกอบการ฿หมละผูຌประกอบการรายยอยทีไมีนวคิดท้าผลิตภัณฑ์ละ
ตຌองการมีบรนด์ปຓนของตนองนัๅน การจัดตัๅงรงงานผลิตละการสรຌางผลิตภัณฑ์฿หมนัๅนมีกระบวนการทีไมี
ระยะวลามาก การทีไผูຌประกอบการ฿หมละผูຌประกอบการรายยอยทีไมีนวคิดท้าผลิตภัณฑ์ เดຌพบผูຌประกอบการ
รับจຌางการผลิต OEM ตัวจริงทีไมีรงงานละมีนวัตกรรมการผลิตทีไมีคุณภาพละถูกตຌองตามกฎหมาย ซึไง
ผูຌประกอบการ OEM ปຓนรงงานรับผลิตสินคຌาทีไ฿ชຌนวัตกรรมละเดຌรับมาตรฐานอยางครบวงจร ชน รงงานรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์สริมอาหาร, รงงานรับผลิตครืไองส้าอาง, รงงานรับผลิตสืๅอผຌา, กระปຉา, รองทຌา, รงงานบรรจุ
ภัณฑ์ ฯลฯ พรຌอมทัๅงมีบริการ฿หຌค้าปรึกษาการสรຌางบรนด์สินคຌาตัๅงตริไมตຌน จนน้าเปสูการวางจ้าหนายสินคຌา
฿นชองทางตางโ 

ทัๅงนีๅ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌด้านินงานสนับสนุนคา฿หຌค้าปรึกษา฿น
การท้าธุรกิจครบวงจร ตลอดจนวางผนกลยุทธ์ทางการตลาดละชองทางจัดจ้าหนาย พื ไอ฿หຌกิดกลุม
ประกอบการ฿หมทีไขຌมขใง ดยกลุมปງาหมาย คือ ผูຌประกอบการภาคการผลิต ชน กลุมครืไองส้าอาง ละกลุม
ฟชัไนละเลฟຊสเตล์ มีศักยภาพละมีก้าลังการผลิต฿นระดับสูง ิMaximum Capacity) ตปัจจุบันยังเม
สามารถผลิตสินคຌาเดຌตใมก้าลังการผลิต สงผล฿หຌตຌนทุนการผลิตสินคຌา฿นตละ Order เมทากัน ิEconomy of 

Scale) ละผูຌประกอบการบางรายหรือผูຌประกอบการ฿หมทีไมองหในอกาส฿นการติบตธุรกิจละมีนวคิด ฿น
การท้าผลิตภัณฑ์฿หมทีไ฿กลຌคียงกัน ตเมมีความพรຌอม฿นการลงทุนสรຌางรงงานผลิต ดังนัๅนหากมีการชืไอมยง
ผูຌประกอบการภาคการผลิตกับผูຌประกอบการทีไมีนวคิด฿นการท้าผลิตภัณฑ์฿หมดังกลาว จะปຓนการอืๅอ
ประยชน์ทางธุรกิจ สามารถชวยลดตຌนทุนละลดความสีไยง฿นการด้านินธุรกิจ ตลอดจนสามารถตอยอดการ
กิดธุรกิจทีไขใงรงละยัไงยืน 

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอสงสริมละยกระดับผูຌประกอบการภาคการผลิต฿นกลุม  Health & Beauty หรือ Fashion & 
Life Style 

 2ี พืไอผลักดันผูຌประกอบการทีไมีนวคิด฿นการทำผลิตภัณฑ์฿หมละผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพการ
ผลิต฿หຌกิดการชืไอมยงความขใงกรง฿นการดำนินธุรกิจ ละกิดธุรกิจ / คูคຌารวมกัน  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมภาคผลิตละมีศักยภาพผลิต฿นรูปบบ OEM  

 2ี ผูຌประกอบการทีไมีนวคิด฿นการทำผลิตภัณฑ์฿หมตเมมีรงงานผลิตสินคຌา  / ผูຌประกอบการทีไสน฿จ
ทำบรนด ์

งบประมาณ 

แใุไ5็ุแเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี ดำนินการรับสมัครละคัดลือกผูຌประกอบการขຌารวมครการ  
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 2ี วินิจฉัยละวิคราะห์ภาพรวมธุรกิจของผูຌประกอบการบบครบวงจร  พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหาละ
ความตຌองการ฿นการสรຌาง ผลิตภัณฑ์฿หม พรຌอมรายงานผลวินิจฉัยละผนธุรกิจ฿นการสรຌางผลิตภัณฑ์฿หมของ
ผูຌประกอบการตละราย 30 ราย  

 3ี ผูຌประกอบการรงงานละผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพสน฿จชืไอมยงการดำนินธุรกิจเดຌจริง  พรຌอม
ออกผลิตภัณฑ์ 40 ผลิตภัณฑ ์ 

 4ี ดำนินการสรຌางบรนด์สินคຌาดยการถายทอดองค์ความรูຌชิงลึก฿หຌกผูຌขຌารวมครงการพืไอสามารถ
ดำนินธุรกิจเดຌจริง 30 ราย  

 5ี กำกับติดตามละบริหารครงการ  

 ผลผลิตละผลลพัธ์ 
ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 

1) ผูຌประกอบการทีไสน฿จทำตราสินคຌาเดຌรับการ
วินิจฉัยธุรกิจละผลิตภัณฑ์  
2) กิดผลิตภัณฑ์฿หมทีไผูຌประกอบการชืไอมยง
การผลิต  

30 ราย 

 

40 ผลิตภัณฑ ์

ใใ ราย 

 

ๆเ ผลิตภัณฑ ์

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
มูลคาการผลิตของผูຌประกอบการพิไมขึๅน  20 ลຌานบาท โแ.้ใ ลຌานบาท 
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แโ. ครงการปั้นดาว 

 หลักการละหตุผล 

ดຌวยการพัฒนา สงสริม ละสนับสนุนวิสาหกิจ฿นชวงทีไผานมา฿นทุกขนาดเมวาจะปຓนวิสาหกิจฐานราก 
ิธุรกิจชุมชนี วิสาหกิจรายยอย ิMicro) เปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสรຌางตราสินคຌาละครืไองหมายการคຌา การตลาด การตลาดออนเลน์ การปรับปลีไยน
ครืไองจักร การสนับสนุนงานวิจัย การสนับสนุนดຌานทคนลยี การสนับสนุนงินทุน การพิไมองค์ ความรูຌ ฯลฯ 
กือบทัๅงหมดจะปຓนการพัฒนาสงสริมหรือยกระดับปຓนรืไองโ หรือ ปຓนบบฉพาะจาะจงดຌาน฿ดดຌานหนึไง
ทานัๅน ดຌวยหตุผลหลายประการ เมวาจะรืไองระยะวลาด้านินการทีไมีจ้ากัดพราะตຌอง฿ชຌตามปงบประมาณ 
จ้านวนวิสาหกิจทีไมีปຓนจ้านวนมากละหลากหลายสถานะ ตลอดจนงบประมาณทีไ฿ชຌสนับสนุนซึไงมีอยูอยางจ้ากัด 

ส้าหรับวิสาหกิจฐานราก ละวิสาหกิจรายยอย ซึไงขาดทัๅงองค์ความรูຌ งินทุนละประสบการณ์฿นการท้า
ธุรกิจ มຌจะมีการผลิตสินคຌาทีไมี คุณภาพ ตการเดຌรับการสงสริมพัฒนาพียงดຌาน฿ดดຌานหนึไงมຌ฿นชวงรกจะ
ท้า฿หຌธุรกิจดีขึๅน ต฿นระยะยาวมีพียงจ้านวนนຌอยมากทีไสามารถกຌาวตอเปขຌางหนຌาเดຌ สาหตุ พราะวิสาหกิจ
หลานีๅมืไอเดຌรับการพัฒนาเปลຌวละมีนวนຌมดีขึๅน฿นระยะรก ตกลับมามีปัญหา฿นระยะตอเปปຓนผลสืบ 
นืไองมาจากวิสาหกิจหลานีๅเมมีก้าลังหรือขาดคลนทุนทรัพย์ทีไจะเปพัฒนา฿นดຌานอืไนโ ฿หຌครบถຌวน ดังจะหในเดຌ
วานับตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาครัฐเดຌมีการจัดสรรงบประมาณปຓนจ้านวนมาก฿นทุกโ ป พืไอพัฒนาสงสริม
วิสาหกิจหลานีๅนับหมืไนราย ตผลทีไเดຌรับกลับมีเมกีไรายทานัๅนทีไ ยังคงด้านินธุรกิจตอเปเดຌสวน฿หญธุรกิจ
กลับมามีปัญหาอีกครัๅงละมีผลกระทบรงขึๅนผขยายวงกวຌาง ดยฉพาะธุรกิจประภททีไกิดจากการ รวมกลุม
ของชาวบຌานปຓนวิสาหกิจชุมชน พราะกลุมธุรกิจหลานีๅสมาชิกลຌวนตปຓนคน฿นทຌองถิไนทีไดຌอยอกาสทัๅงงินทุน 
ขຌอมูลขาวสาร ละ ประสบการณ์ การรวมกลุมท้าธุรกิจปຓนการ฿ชຌงินทุนสวนตัวทีไมีอยูเมมากนักมารวมกันท้า 
มืไอธุรกิจมีปัญหาจึงกระทบตอการด้ารงชีวิตของครอบครัวละชุมชนอยางหลีกลีไยงเมเดຌ ละหมดก้าลัง฿จทีไจะ
พัฒนากลุม฿หຌมีการติบตเป฿นทีไสุด 

สวนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มຌจะมีองค์ความรูຌ งินทุน ตลอดจนประสบการณ์฿นการท้า
ธุรกิจทีไดีกวาวิสาหกิจฐานรากละ วิสาหกิจรายยอย การเดຌรับการสงสริมสนับสนุนหรือชวยหลือพียงดຌาน฿ด
ดຌานหนึไงอาจจะพียงพอตอการยกระดับ฿หຌมีความขຌมขใง มีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงขึๅน ตวิสาหกิจ
หลานี ๅกใเมสามารถขยายธุรกิจ฿หຌติบตขึ ๅนเดຌทาที ไควรดยฉพาะกลุ มวิสาหกิจขนาดยอม หรือ Small 

Enterprise พราะตຌอง฿ชຌงินทุนสวนหนึไงมากຌเขปัญหา หรือมาพัฒนายกระดับ฿นดຌานทีไตนองขาดอยู 
ทัๅงนีๅ ฿นป โ5ๆแ ทีไผานมา สสว. เดຌทดลองบูรณาการความรวมมือพืไอน้ารองด้านินการดยเมเดຌ฿ชຌ

งบประมาณปຓนการฉพาะ ตอาศัย ด้านินงานผานครงการตางโ ทีไมีอยู ซึไงเดຌรับผลส้ารใจปຓนอยางดี มี
ผูຌประกอบการทีไทดลองน้าขຌาสูรูปบบการบูรณาการความรวมมือทัๅงสิๅน โ5 ราย ละมีหนวยงานรวมบูรณาการ 
ประกอบดຌวย ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ ธนาคารออมสิน ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์ 
การกษตร บริษัท เปรษณีย์เทย จ้ากัด บริษัท อสมท. จ้ากัด ิมหาชนี กรมประชาสัมพันธ์ ละการทองทีไยว
หงประทศเทย 
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ดังนัๅน ครงการปัຕนดาว จึงปຓนกิจกรรมทีไผลักดัน฿หຌสวนราชการละรัฐวิสาหกิจทีไกีไยวขຌอง มาบูรณา
การการท้างานรวมกันตามบทบาท หนຌาทีไหรือภาระกิจหรือครงการทีไตละหนวยงานมีอยู ฿นการทีไจะชวยกัน
พัฒนาสงสริมสนับสนุนวิสาหกิจกลุมปງาหมาย฿หຌครบหรือหลายดຌาน฿นคราวดียวกันพืไอ฿หຌกิดรูปบบการ
สงสริมพัฒนาละชวยหลือบบครบวงจร อันจะปຓนตัวรง฿หຌวิสาหกิจหลานัๅนมีศักยภาพ มีขีดความสามารถ
฿นการขงขัน ละมีอกาส฿นการขยายตัวเดຌอยางรวดรใวจนถึงติบตบบกຌาวกระดด  

วัตถุประสงค ์

 1ี พืไอพัฒนากลเกความรวมมือระหวาง สสว. กับ หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs พืไอทำ
การสงสริมละพัฒนา SMEs ฿นกลุมปງาหมายดຌวยการบูรณาการรวมกัน  

 2ี พืไอปຓนตຌนบบ฿นการยกระดับละพัฒนาตอยอดวิสาหกิจทุกสถานะละทุกระดับ  

กลุมป้าหมาย 

 1ี ผ ู ຌประกอบการทุกประภท  ชน ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู ຌประกอบการทั ไวเปรวมถึง
ผูຌประกอบการทีไปຓนนิติบุคคล  

งบประมาณ 

โแุโใไุๆเเ  บาท 

ผนการดำนินงาน 

 1ี รับสมัครพรຌอมชีๅจงกณฑ์การคัดลือกผูຌขຌารวมครงการ  
 2ี กลัไนกรอง ละคัดลือกผูຌขຌารวมครงการตามกณฑ์ทีไกำหนด  

 3ี อบรมชิงลึก จุดประกายความคิด พรຌอม Mentor ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสรຌาง
ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ฿หม จากการน้าวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือปัจจัยสภาพวดลຌอมมา฿ชຌ  
 4ี ถายทอดความรูຌกีไยวกับการน้าการออกบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมา฿ชຌ พืไอพิไมมูลคา
หรือลดความสูญสีย หรือลดคา฿ชຌจาย พรຌอม Workshop ละ พัฒนา Brand หรือ Logo หรือ Label หรือ Tag 

หรือ สืไอการตลาด พรຌอมพัฒนาชองทางตลาดดຌาน Digital  

 5ี ประมินละวิคราะห์ การน้าทคนลยี หรือ ครืไองจักร หรือ นวัตกรรม ทีไหมาะสมมา฿ชຌ฿นธุรกิจ 

พืไอ฿หຌเดຌมาตรฐาน ชน มาตรฐานการผลิต มาตรฐานการบริหาร หรือมาตรฐานสินคຌา/บริการ ฯลฯ พรຌอม 

Coaching & Workshop  

 6ี สงสริม นะน้า ฿นการสรຌางชองทางการคຌา หรือ สรຌางอกาสทางการคຌา  
 7ี จัดสัมมนาพืไอผยพรผลการดำนินครงการ  พรຌอมทัๅงสรุปปัญหาละอุปสรรค฿นการดำนิน
ครงการ  
 8ี ประสานละติดตามการดำนินครงการ  
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ผลผลิตละผลลพัธ์ 
ผลผลิต ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 

1) ผูຌผลิตหรอืธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ 
หรือ ภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือ ปจัจัยสภาพวดลຌอมมา฿ชຌ 
เดຌรับความรูຌ ดຌานการน้านวคดิหรือ ขຌอมูลนวนຌม 
ความตຌองการของตลาด มาปรบั฿ชຌ฿น พัฒนาผลิตสินคຌา 
หรือ บริการ หรือเดຌรับ การผลติ฿หຌมีสินคຌา หรอืบริการ
฿หม  
2) ผูຌผลิตหรอืธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ 
หรือ ภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือ ปจัจัยสภาพวดลຌอมมา฿ชຌ 
เดຌรับการฝຄก ทักษะพิไมมูลคาสินคຌา หรือบรกิาร หรือ 
ลดความสูญสีย หรือลดคา฿ชຌจาย ดຌวย การน้าการ
ออกบบ หรือ นวคิด สรຌางสรรค์ หรือวทิยาศาสตร์ 
หรือ ทคนลยี หรือ นวตักรรมมา฿ชຌ  
3) ผูຌผลิตหรอืธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ 
หรือ ภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือ ปจัจัยสภาพวดลຌอมมา฿ชຌ 
เดຌรับการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต หรือ มาตรฐาน
การบริหาร หรอื มาตรฐาน บรกิาร ฿นการ฿ชຌครืไองจกัร 
หรือ ทคนลยี หรือ นวัตกรรม พืไอพิไมศักยภาพ฿น
การผลิต หรือการบริหาร หรือ฿หຌบริการ  
4) ผูຌผลิตหรอืธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐานจากการน้าวัตถุดิบ 
หรือ ภูมิปัญญาทຌองถิไน หรือปัจจัยสภาพวดลຌอมมา฿ชຌ 
เดຌรับการ สงสริมชองทางการคຌา หรือการขาย  

60 ราย 

 

 

 

 

 

60 ราย 

 

 

 

 

 

60 ราย 

 

 

 

 

 

60 ราย 

ๆเ ราย 

 

 

 

 

 

60 ราย 

 

 

 

 

 

ๆเ ราย 

 

 

 

 

 

็โ ราย 

ผลลัพธ ์ ป้าหมาย ผลทีไเดຌ 
1) มีผลิตภัณฑ์ หรือ บริการเดຌรับการพัฒนาหรอืสรຌาง 
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ฿หม  
2) มีผลิตภัณฑ์ หรือ บริการเดຌรับการพิไมมูลคา หรือลด
คา฿ชຌจาย  
3) มีผูຌประกอบการสามารถน้าครืไองจกัร หรือ
ทคนลยี หรือ นวัตกรรม หรือ ระบบการบริหาร
สมัย฿หมมา฿ชຌ฿นธุรกิจเดຌส้ารใจ 

4) ผูຌประกอบการมีรายเดຌจากการสงสริม ชองทาง
การคຌาหรือการขาย  

60 ราย 

 

50 รายการ 
 

30 ราย 

 

 

3 ลຌานบาท 

 

ๆเ ราย 

 

5เ รายการ 
 

ใเ ราย 

 

 

ใ ลຌานบาท 
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ภาคผนวก ข บบสอบถามทีไ฿ชຌ฿นการสำรวจ 
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สำนักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีความประสงค์ดำนินการสำรวจรຌอยละของผูຌประกอบการ MSME 

ทีไเดຌรับบริการ/ขຌารวมครงการของ สสว. ฿นปงบประมาณ โ5ๆ3 ลຌวธุรกิจดีขึๅน จึงขอความรวมมือจากทาน฿นการตอบ
บบสอบถาม พืไอวัดผลการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนภายหลังการขຌารวมครงการจนถึงปัจจุบัน ละหในถึงประยชน์ทีไเดຌรับของ 
MSME ฿นระยะยาว สำหรับปຓนนวทาง฿นการออกบบครงการของ สสว. ตอเป฿นอนาคต  

 

สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริการ 
คำชีๅจง  ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชอง  ละกรอกขຌอมูลลง฿นชองวางตามความปຓนจริง 
แ. ทานเดຌขຌารวมครงการสงสริม SME ของ สสว. หรือเม 

 แี ขຌารวม ปรดระบุพียง 1 ครงการ................................................................................. 
 โี เมเดຌขຌารวม ิจบการตอบบบสอบถามี 

2. ขຌอมูลของผูຌรับบริการ 

2.แ สถานะของผูຌรับบริการ 

 แี จຌาของกิจการ    โี พนักงาน  
2.2 ขຌอมูลกิจการ 

2.2.1 ประภทกิจการ 

 แี นิติบุคคล  โี บุคคลธรรมดา  3ี จดทะบียนตามขຌอกำหนดของหนวยงานอืไน  
 ิแี บริษัทจำกัด 

 ิโี หຌางหุຌนสวนจำกัด 

 ิใี หຌางหุຌนสวนสามัญจดทะบียน 

 ิ4ี บริษัทมหาชนจำกัด 

 ิแี จดทะบียนพาณิชย์ 
 ิโี เมจดทะบียนพาณิชย์ 

 ิแี วิสาหกิจชุมชน 

 ิโี OTOP/กลุมชุมชน 

 ิใี สมาชิกสหกรณ์/สหกรณ์ 
 ิ4ี อืไนโ ิปรด

ระบุี.......................................... 

2.2.2 ประภทธุรกิจ 

 1ี ภาคการผลิต ระบุ......................................       
 2ี ภาคการบริการ ระบุ..................................  
 3ี ภาคการคຌา ระบุ.........................................         

2.2.3 จำนวนรงงาน ิฉพาะพนักงานประจำรวมจຌาของกิจการี  
 แี 1ู5 คน    โี 6ูใเ คน        ใี 31ู5เ คน 

 ไี 51ูแเเ คน    5ี 101ูโเเ คน   ๆี โเ1 คน ขึๅนเป 

2.2.4 รายเดຌของกิจการตอป 
 แี เมกิน แ,่00,000 บาท  โี แ,่00,001ู5เ,000,000 บาท       ใี 50,000,001ู10เ,000,000 บาท 

 ไี แเ0,000,001ูใ0เ,000,000 บาท  5ี ใเ0,000,001ู50เ,000,000 บาท  ๆี 50เ,000,00แ บาท ขึๅนเป 

การสำรวจรຌอยละของผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับบริการ  / ขຌารวมครงการจาก สสว . 
฿นปีงบประมาณ โ5ๆใ ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

รหัสครงการ ........................ 
วันทีไสัมภาษณ์ .........../............/........... 
หมายลขบบสอบถาม ....................... 
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สวนทีไ โ การปลีไยนปลงของกิจการภายหลังการขຌารวมครงการของ สสว.  
3.1 หลังการขຌารวมครงการของ สสว. มีผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นกิจการของทานหรือเม 
 แี มีผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅนจากการนำประยชน์ทีไเดຌรับจากครงการมาประยุกต์฿ชຌ 

 2ี เมกิดการปลีไยนปลงของ
กิจการ นืไองจาก............................... 
ิขຌามเปตอบสวนทีไ 3) 

 ยังเมเดຌนำประยชน์ทีไเดຌรับมาประยุกต์฿ชຌกับกิจการ 

 ประยชน์ทีไเดຌรับเมสามารถนำมาประยุกต์฿ชຌกับกิจการเดຌ 
 อืไนโ ระบุ
................................................................................................................. 

 

คำชีๅจง  ปรดทำครืไองหมาย ✓ลง฿นชอง  ทีไธุรกิจของทานมีการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  
3.2 ประยชน์ทีไทานเดຌรับสงผล฿หຌกิจการ / ธุรกิจดีขึๅน หรือมีการปรับตัวภาย฿ตຌสถานการณ์ปัจจุบนัอยางเรบຌาง ิสามารถตอบเดຌ
มากกวา แ ขຌอี 

ประยชน์ทีไสงผล฿หຌกิจการ /  
ธุรกิจดีขึๅน 

ระบุระดับการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  

หรือการปรับตัวทีไดีขึๅนของกิจการ 
ระบุคำอธิบาย / รายละอียดพิไมติม 

ิปรียบทียบ฿หຌหในความตกตาง
ชัดจนระหวางกอนละหลังขຌารวม

ครงการี 
นຌอย
มาก 

ิแี 

นຌอย 

ิโี 
ปานกลาง 

ิใี 
มาก 

ิไี 
มาก
ทีไสุด 

ิ5ี 
1ี ปรับปรุงการผลิต฿หຌ
หมาะสมกับสถานการณ์ของ
ธุรกิจเดຌดี 

     ระบุรายละอียด
............................................................. 

2ี มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ / บริการ฿หຌหมาะสม
กับกลุมลูกคຌา 

     ระบุรายละอียด
............................................................. 

3ี สินคຌา / บริการเดຌรับการ
รับรองมาตรฐานมากขึๅน 

     ิระบุชืไอ/ประภทมาตรฐานี 
............................................................. 

4ี ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีตรา
สินคຌาหรือมีการจดทะบียน 
ิพาณิชย์ นิติบุคคล การคຌา ฯลฯี 
หรือเดຌรับรางวัล 

     ิระบุชืไอรางวัล/ตราสินคຌา/ทะบียนทีไจดี 
............................................................. 

5ี บุคลากรมีทักษะพิไมขึๅน      ระบุทักษะของบุคลากร 

............................................................. 
6ี การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน ิชน ระบบ
บัญชีุ การยืไนภาษี ฯลฯี 

     ระบุรายละอียด
...............................................................  
............................................................... 

7ี มีการวางผนธุรกิจทีไ
สามารถรองรับการปลีไยนปลง
เดຌด ี

     ระบุผน .................................................. 
ละชวงวลา ป ............ ถึง ป ............. 
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ประยชน์ทีไสงผล฿หຌกิจการ /  
ธุรกิจดีขึๅน 

ระบุระดับการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  

หรือการปรับตัวทีไดีขึๅนของกิจการ 
ระบุคำอธิบาย / รายละอียดพิไมติม 

ิปรียบทียบ฿หຌหในความตกตาง
ชัดจนระหวางกอนละหลังขຌารวม

ครงการี 
นຌอย
มาก 

ิแี 

นຌอย 

ิโี 
ปานกลาง 

ิใี 
มาก 

ิไี 
มาก
ทีไสุด 

ิ5ี 
8ี มีอกาสพิไมขึๅน฿นการ
ขຌาถึงหลงงินทุน ิสินชืไอ / 
รวมลงทุน / ขຌาสูตลาด
หลักทรัพย์ / คๅำประกันงินกูຌ 
ิบสย.ีี 

     ระบุรายละอียด 

............................................................... 

............................................................... 

9ี มีชองทางการตลาด฿น
รูปบบ฿หมพิไมขึๅน (ทัๅงออฟเลน์
ละออนเลน์ ชน ขยายสาขา 
ขายผานFacebook, IG หรือ
พลตฟอร์มอืไนโ)   

     ชองทางการตลาดทีไพิไมขึๅน
.................................................................
................................................................ 

10ี มีครือขายความรวมมือ
฿นการทำธุรกิจมากขึๅน 

     ระบุลักษณะครือขายความรวมมือทีไ
กิดขึๅน 
............................................................... 

11ี จำนวนลูกคຌาพิไมขึๅน 
หรือยังรักษาฐานลูกคຌาดิมเวຌเดຌ 

     ระบุรายละอียด
............................................................... 

12ี สามารถปรับตัวรองรับ
ตอการปลีไยนปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบันทีไกิดขึๅน 
ิชน ควิดูแ้ การชุมนุมทาง
การมือง ปຓนตຌนี 

     ระบุรายละอียด
............................................................... 
............................................................... 

13ี อืไนโ 
ระบุ………………………. 

     ระบุรายละอียด
............................................................... 

 

3.3 จากการปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของกิจการภายหลังขຌารวมครงการของ สสว. สงผล฿หຌมีการปลีไยนปลงตอยอดขาย กำเร 
ตຌนทุนการผลิต฿นระดับ฿ดบຌาง 

ดຌาน/ประดใน ระบุระดับการปลีไยนปลง 
1ี ยอดขายพิไมขึๅน
...........................% 

 แี นຌอยมาก ิ1.เเู9.้้ัี 
 โี นຌอย ิ1เ.เเู19.้้ัี 

 ใี ปานกลาง ิ20.เเูโ9.้้ัี 
 ไี มาก ิใเ.เเูใ้.้้ัี 

 5ี มากทีไสุด ิไเ.เเัขึๅนเปี 
 

โี กำเรพิไมขึๅน 

...........................% 

 แี นຌอยมาก ิแูไ.้้ัี 
 โี นຌอย ิ5.เเู9.้้ัี 

 ใี ปานกลาง ิแ0.เเูแไ.้้ัี 
 ไี มาก ิแ5.เเูแ้.้้ัี 

 5ี มากทีไสุด ิโเ.เเัขึๅนเปี 

ใี ตຌนทุนการผลิต
ลดลง.........................% 

 แี นຌอยมาก ิแูไ.้้ัี 
 โี นຌอย ิ5.เเู9.้้ัี 

 ใี ปานกลาง ิแ0.เเูแไ.้้ัี 
 ไี มาก ิแ5.เเูแ้.้้ัี 

 5ี มากทีไสุด ิโเ.เเัขึๅนเปี 
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สวนทีไ 3 ความคิดหในละขຌอสนอนะ 

4. ปัญหาละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการ฿หຌบริการตาง โ ของ สสว. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

5. ความคิดหในละขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการตาง โ ของ สสว. ิปรดรียงลำดับตามความสำคัญจากมากเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

6. ทานตຌองการ฿หຌ สสว. พิไมติมบริการ หรือกิจกรรม / ครงการ฿นดຌาน฿ดบຌาง ิปรดรียงลำดับตามความตຌองการจากมากเป
นຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

ชืไอูนามสกุล.................................................................................บอร์ทรศัพท์............................................................ 
อีมล.์...................................................................หมายลขสมาชิก สสว…………………………………………………………....... 
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ภาคผนวก ค นิยามศัพท ์
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นิยามศัพท ์

 

• ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นป 2563 ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน อຌางอิงมาจากคำถาม หลังการขຌารวม
ครงการของ สสว. มีผลทำ฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นกิจการของทานหรือเม กรณีทีไตอบวามีผลทำ฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน ละมีการนำประยชน์ทีไเดຌรับจากครงการมาประยุกต์฿ชຌอยางนຌอย 1 ดຌาน จะ
นับปຓนกิจการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นป 2563 ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน คำนวณจาก 

 

 

• Guttman Split-Half Coefficient ปຓนหนึไง฿นวิธีการทดสอบความชืไอมัไน (Reliability) ดย฿นการทดสอบ
จะมีการบงครืไองมือวัดปຓน 2 สวน ฿นลักษณะคูขนานทีไมีขຌอคำถามคลຌายคลึงกันหรือหมือนกัน ชน ฿น
บบสอบถามที ไมีขຌอคำถาม 10 ขຌอ อาจบงครึ ไงขຌอลขคู กับขຌอลขคี ไ หรือหัวขຌอรกกับหัวขຌอหลังที ไมี
วัตถุประสงค์฿นการวัดคลຌายคลึงกันหรือหมือนกัน ดยตละสวนคือคะนนตละชุด ละนำคะนนสองชุดนีๅหา
คาสัมประสิทธิ่สหสัมพันธ์ คาความชืไอมัไนจะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 ละถຌามีคาสูงทีไสุด หรือทากับ 1 สดงวา
ครืไองมือวัดนัๅนมีความนาชืไอถืออยางสมบูรณ์ หรือเมมีความคลาดคลืไอน฿นการวัดลย 

• การจกจงความถีไ ปຓนการสดงคาความถีไของขຌอมูลทีไกใบมาเดຌ ดยสดงปຓนจำนวนละรຌอยละ (%) 

• คารຌอยละ (Percentage) คือ การคำนวณหาสัดสวนของขຌอมูล฿นตละตัวทียบกับขຌอมูลรวมทัๅงหมด ดย
฿หຌขຌอมูลรวมทัๅงหมดมีคาปຓนรຌอย 

• คาฉลีไย (Mean) ปຓนการหาคากลางของขຌอมูลพืไอ฿ชຌปຓนตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด ดยหาคาจากนำคา
ผลรวมของขຌอมูลทัๅงหมดหารดຌวยจำนวนทัๅงหมด 

 

    จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นป 2563 ลຌวทำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน 

จำนวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการฯ ฿นป 2563 ทีไตอบบบสอบถามทัๅงหมด 
X 100 
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