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บทสรุปผูຌบริหาร 

  ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี มีภำรกิจหลักตำมพระรำชบัญญัติ
สงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ.โ5ไใ ฿นกำรสนอนะนยบำยละผนกำรสงสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอม ละปຓนศูนย์กลำงประสำนระบบกำรท ำงำนของสวนรำชกำร หนวยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ ละองค์กรอกชน ฿นกำรท ำหนຌำทีไสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิSME) รวมทัๅงมี
หนຌำทีไ฿นกำรติดตำมละประมินผลกำรสงสริม SME พืไอวำงรำกฐำนกำรพัฒนำละขับคลืไอนธุรกิจ SME ฿หຌ
กิดกำรจริญติบตอยำงยัไงยืน สอดคลຌองกับนยบำยรัฐบำลชุดปัจจุบัน ฿นกำรประกำศ฿หຌ SME ปຓนวำระ
หงชำติ  

 กำรด ำนินงำนภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ระยะรงดวน คณะกรรมกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำด
ยอม หในชอบ฿หຌ สสว. ด ำนินครงกำรสนับสนุนครือขำย SME ฿น แ่ กลุมจังหวัด ดยนຌนกำรรวมกันปຓน 
Cluster พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถทำงกำรขงขันของ SME ละพืไอ฿หຌกำรติดตำมผลกำรด ำนินครงกำร
ดังกลำวปຓนเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล จึงจ ำปຓนจะตຌองหในถึงควำมคืบหนຌำของกำรด ำนินกำร 
ปัญหำอุปสรรค ละผลกระทบทีไอำจกิดขึๅน พืไอน ำเปปรับปรุงละพัฒนำครงกำรตอเป รวมถึงกำรพัฒนำ
นยบำย กำรสนอนะมำตรกำรทีไหมำะสมดຌวย ดังนัๅน นวคิดของกำรด ำนินงำนดຌำนกำรติดตำมละ
ประมินผล จึงตຌองมีควำมชัดจนละสำมำรถวัดผลส ำรใจของงำนเดຌอยำงปຓนรูปธรรม พืไอน ำมำ฿ชຌปຓน
ครืไองมือทีไจะก ำกับหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละปຓนมำตรฐำนดียวกัน 

 สสว. จึงหในถึงควำมจ ำปຓน฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัดพืไอกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนละประมินผล
ครงกำร พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมละประมินผลควำมส ำรใจของกำรด ำนินงำน ละ฿ชຌปຓนขຌอมูลประกอบกำร
พัฒนำนวทำงกำรติดตำมละประมินผลทีไมีประสิทธิภำพ รวมทัๅงปຓนครืไองมือ฿นกำรศึกษำวิครำะห์ 
นวทำง฿นกำรก ำหนดตัวชีๅวัดละวิธีกำรจัดกใบขຌอมูล นวนຌม฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัดกำรสงสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงละขนำดยอมทีไปຓนประยชน์฿นอนำคต บรรลุตำมปງำหมำยทีไก ำหนด ละกิดประยชน์สูงสุด฿นกำร 
บูรณำกำรกำรท ำงำน฿หຌปຓนเป฿นทิศทำงดียวกัน  

 วัตถุประสงค์฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัด คือ 1)พืไอพัฒนำตัวชีๅวัดกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนละ
ประมินผลครงกำรทีไมีนวทำงกำรจัดกใบผลกำรด ำนินงำนชัดจน รวมถึงกำรจัดท ำขຌอสนอนะนว
ทำงกำรพัฒนำตัวชีๅวัดกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทีไปຓนประยชน์฿นอนำคต  2)พืไอปຓน
ขຌอมูลสนับสนุนกำรด ำนินงำนของหนวยติดตำมละประมินผลครงกำร ละหนวยงำนทีไจัดท ำนยบำยละ
ผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม   
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ดยมีนวทำง฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัดประกอบดຌวย 

1) กำรศึกษำ รวบรวม ขຌอมูลตัวชีๅวัดของยุทธศำสตร์ละผนงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอมจำกหลงขຌอมูลดังนีๅ ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แ แ 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณป โ55่ – โ55้ ผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำด
ยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี ผนปฏิบัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ. 
โ555 – โ55้ รวมถึงตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดย อมของ
ธนำคำรลก ิWorld Bank) องค์กำรพืไอควำมรวมมือละพัฒนำทำงศรษฐกิจ ิOECD) ตัวชีๅวัดละ
วิธีกำรวัดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ ิ IMD) ละ World 

Economic Forum (WEF) ทัๅง฿นภำพรวมละรำยละอียด฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับประสิทธิภำพธุรกิจ 

รวมทัๅงกำรสัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐละภำคอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงละขนำดยอม อำทิ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กรมสงสริมอุตสำหกรรม ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอม พืไอน ำเปสูกำรพัฒนำตัวชีๅวัดละวิธีกำรวัดทีไหมำะสมกับประทศเทย 
จ ำนวน 8 ทำน 

2) วิครำะห์ขຌอมูลตัวชีๅวัดของยุทธศำสตร์ละครงกำร ดย฿หຌขຌอสนอนะพืไอกำรติดตำมผลกำร
ด ำนินงำนละประมินผลครงกำรทีไสอดคลຌองกับปງำหมำยของผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี ละปງำหมำยของงบประมำณบูรณำกำรรืไองกำร
สงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

3) วิครำะห์ตัวชีๅวัดของครงกำรพืไอสนับสนุนครือขำย SME ฿น แ่ กลุมจังหวัด รวมถึงสนอนะ
ตัวชีๅวัด วิธีกำรวัด ละวิธีกำรจัดกใบขຌอมูลพืไอกำรพัฒนำครงกำร ละกำรติดตำมละประมินผล
ครงกำร 

4) วิครำะห์ละสนอนะตัวชีๅวัดทีไจะ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำ SME   ดยครอบคลุมมิติทำงศรษฐกิจ ละ
นวนຌม฿นอนำคต ิMega Trend) นวนຌมกำรติบตของกิจกำร พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินกำรติดตำม
ขຌอมูลเดຌจริง ปຓนรูปธรรม มองหในถึงกำรพัฒนำ SME ทีไมีศักยภำพ฿นกำรขงขันพิไมขึๅนละปຓน
ประยชน์฿นอนำคต ชน ศักยภำพของธุรกิจ กำรสนับสนุนปัจจัยอืๅอของภำครัฐ ควำมรับผิดชอบตอ
สังคม กำรสรຌำงครือขำยธุรกิจละควำมขຌมขใงของครือขำยธุรกิจ ิNetwork & Cluster) ปຓนตຌน 

 รวมทัๅงการสัมภาษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิจากภาครัฐละภาคอกชนทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กรมสงสริมอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
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กลางละขนาดยอม สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย หอการคຌาเทยละสภาหอการคຌาหงประทศเทย 
ป็นตຌน เดຌรับขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาตัวชีๅวัดละวิธีการวัดทีไหมาะสมกับประทศเทย ทัๅง ใ ระดับ คือ แี 
ระดับผลผลิต ิOutput) โี ระดับผลลัพธ์ ิOutcome) ละ ใี ระดับผลกระทบ ิImpact/Ultimate Goal) 
พืไอการติดตามผลการด านินงานละประมินผลครงการทีไสอดคลຌองกับป้าหมาย สสว. อาทิ ตัวชีๅวัดเมควรมี
มากกินเป ป็นตัวชีๅวัดทีไสะทຌอนความป็นจริง฿นระดับผลลัพธ์ละผลกระทบ เดຌก สัดสวนจ านวน SME 

ผูຌขຌารวมครงการทีไมีการจดทะบียนธุรกิจพิไมขึๅน/จ านวนผูຌขຌารวมครงการทัๅงหมด จ านวนยอดขายละ
รายเดຌทีไพิไมขึๅนซึไงป็นผลจากงินทุนทีไเดຌจากสินชืไอ ผลิตภาพรงงานของ SME ละมูลคาค าสัไงซืๅอลวงหนຌา
หลังจรจาจับคูธุรกิจ ป็นตຌน ตัวชีๅวัด ่ นวทาง ิTheme) คือ 

1) กำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิStart-Up Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน จ ำนวนนักธุรกิจรุน฿หมทีไพิไมขึๅน 

 ระดับผลผลิต ชน จ ำนวน SME ทีไขຌำรับกำรอบรมพืไอจัดตัๅงธุรกิจ฿หม 
2) กำรขຌำถึงหลงงินทุน ิAccess to Finance Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ 

 ระดับผลลัพธ์ ชน สัดสวนจ ำนวน SME ผูຌขຌำรวมครงกำรทีไเดຌรับสินชืไอ/จ ำนวนผูຌขຌำ
ครงกำรทัๅงหมด 

 ระดับผลผลิต ชน จ ำนวน SME ทีไขຌำรับกำรอบรมพืไอชืไอมยง SME สูหลงงินทุนละ
สินชืไอ 

3) ดຌำนกำรขຌำถึงทคนลยี (Access to Technology Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน จ ำนวน SME ทีไเดຌมำตรฐำน ISO 9000 

 ระดับผลผลิต ชน หลักสูตร SME พืไอกำร฿ชຌทคนลยี นวัตกรรม฿นกำรด ำนินธุรกิจ ผลิต
สินคຌำละบริกำร 

4) ดຌำนกำรขຌำถึงตลำด (Access to Market Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน รำยเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌำครงกำรเดຌรับจำกกำรขยำยตลำด฿นตำงประทศ 

 ระดับผลผลิต ชน จ ำนวน SME ทีไขຌำรับกำรอบรมควำมรูຌรืไองตลำดละกำรขຌำถึงตลำด 
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5) ดຌำนหลักธรรมำภิบำล (Good Governance Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน จ ำนวน SME ทีไมีจริยธรรม คุณธรรม ตอพนักงำน ตำมมำตรฐำน มรท.
8001 

 ระดับผลผลิต ชน จ ำนวนครัๅงของกำรบมพำะธุรกิจพืไอกำรด ำนินธุรกิจดยยึดหลักธรรมำ 
ภิบำล 

6) ดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคม (CSR Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน จ ำนวน SME ทีไมีมำตรฐำนรงงำนวำดຌวยควำมรับผิดชอบทำงสังคม 
ิSocial Accountability 8000 : SA 8000) 

 ระดับผลผลิต ชน จ ำนวน SME ทีไขຌำรับกำรอบรมกำรด ำนินธุรกิจดຌวยควำมรับผิดชอบตอ
สังคม 

7) ดຌำนกำรดูลสิไงวดลຌอม (Environment Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน จ ำนวน SME ทีไผลิตภัณฑ์เดຌรับกำรรับรองฉลำกขียว 

 ระดับผลผลิต ชน จ ำนวน SME ทีไขຌำรับกำรอบรมกำรด ำนินธุรกิจดຌวยกำรดูลสิไงวดลຌอม 

8) ดຌำนกำรพัฒนำคลัสตอร์ (Cluster Theme) 

 ระดับผลกระทบ ชน สัดสวน GDP SME / GDP ของประทศ  

 ระดับผลลัพธ์ ชน ยอดขำยทีไพิไมขึๅนของ SME 

 ระดับผลผลิต ชน ผนพัฒนำครือขำย SME (Cluster Roadmap) 

 สสว.หวังป็นอยางยิไงวา ตัวชีๅวัดดຌานการติดตามละประมินผล SME จ านวน 8 นวทาง ทัๅง 3 ระดับ 
จะชวย฿หຌการบริหารครงการของ สสว. ละหนวยรวมด านินการ สามารถติดตามความกຌาวหนຌาของการ
ด านินครงการสงสริม SME เดຌอยางมีประสิทธิผล ละสงผล฿หຌนยบายการสงสริม SME บรรลุป้าหมาย
ตามทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นผนการสงสริม SME ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติตอเป 
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ค าน า 

 ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี ปຓนหนวยงำนภำย฿ตຌกำรบังคับบัญชำขึๅน
ตรงตอนำยกรัฐมนตรี มีพันธกิจ฿นกำรก ำหนดนยบำยละปຓนศูนย์กลำงประสำนระบบกำรท ำงำน พืไอ
ขับคลืไอนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของเทย 

 หนึไง฿นภำรกิจส ำคัญของ สสว. คือ กำรติดตำมผลกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ละ
พืไอ฿หຌกำรติดตำมผลกำรด ำนินครงกำรดังกลำวปຓนเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล สสว. จึงมีกำร
พัฒนำตัวชีๅวัดพืไอกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนละประมินผลครงกำร พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตำมละประมินผล
ควำมส ำรใจของกำรด ำนินงำน รวมทัๅงปຓนครืไองมือ฿นกำรศึกษำวิครำะห์ นวนຌม฿นกำรพัฒนำละสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมตอเป฿นอนำคต 

 ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม หวังปຓนอยำงยิไงวำ อกสำรรำยงำนฉบั บนีๅ จะ
ปຓนประยชน์กทำน฿นกำร฿หຌมุมมอง฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัด พืไอสนับสนุนละสงสริม SME ฿นประทศเทย฿หຌ
สำมำรถด ำนินธุรกิจละสรຌำงควำมเดຌปรียบชิงขงขันอยำงยัไงยืนตอเป 

 

                ฝຆำยติดตำมละประมินผล 

ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

            กุมภำพันธ์ 2559
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1. การศึกษาละวิคราะห์ขຌอมูลตัวชีๅวัดของยุทธศาสตร์ละผนงานทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริม SME  

1.1. บทน า 

 จ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม฿นป โ55็1 มีจ ำนวนทัๅงสิๅน โ.็ไ ลຌำนรำย ดยคิดปຓนรຌอย
ละ ้้.็ใ ของจ ำนวนวิสำหกิจทัๅงประทศ  ดยมูลคำของ GDP ของประทศ ฿นป โ55็ ทำกับ แใ,แไ่,ๆเแ 
ลຌำนบำท ปຓนมูลคำ GDP ของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิSME) 5,212,004 ลຌำนบำท คิดปຓนสัดสวน
รຌอยละ 39.6 ของ GDP รวมทัๅงประทศ   ทัๅงนีๅมีกำรจຌำงงำน฿นวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม จ ำนวน 
แใ,เ็่,แไ็  คนหรือคิดปຓนสัดสวนรຌอยละ 80.30 ของกำรจຌำงงำนรวมทัๅงหมด จะหในเดຌวำ SME มีบทบำททีไ
ส ำคัญตอภำคธุรกิจของเทย ทัๅง฿นง GDP กำรกระจำยรำยเดຌ ละกำรจຌำงงำน ดังนัๅนพืไอ฿หຌมีควำมชืไอมยง
จำกผนพัฒนำของประทศสูผนพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม จึงมีกำรทบทวนผนพัฒนำละ
ตัวชีๅวัดทัๅง฿นระดับสำกลละระดับประทศ 

กณฑ์฿นการคัดลือกตัวชีๅวัด2 

 ส ำหรับกณฑ์฿นกำรคัดลือกตัวชีๅวัด สำมำรถบงเดຌ ใ งืไอนเขดังนีๅ 
1) ขຌา฿จเดຌงาย ิUnderstandable) : ตัวชีๅวัดนีๅจะตຌองขຌำ฿จงำย ฿ชຌละสำมำรถกใบเดຌดยผูຌทีไเมเดຌ

ปຓนผูຌชีไยวชำญ 

2) ประยุกต์฿ชຌเดຌิApplicable): ตัวชีๅวัดนีๅจะตຌอง฿ชຌกับกลุมธุรกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  
ชืไอมยงสูธุรกิจ SME ละ กีไยวขຌองกับกลุมครือขำยหรือ SME ทีไรวมครงกำร 

3) กีไยวขຌอง (Relevant): ตัวชีๅวัดนีๅตຌองกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำ SME หรือ สอดคลຌองกับพันธกิจของ
สสว.  

1.2. กระบวนการ฿นการคัดลือกตัวชีๅวัดบืๅองตຌน  

 กระบวนกำร฿นกำรคัดลือกตัวชีๅวัด ริไมจำกกำรทบทวนผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติฉบับ
ทีไ 11 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณป 2558-2559 ผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 
ฉบับทีไ 3 ิพ.ศ. 2555-2559) ผนปฏิบัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ. 2555-2559  

สดง฿นรูปทีไ แ  ส ำหรับ ตัวชีๅวัดทีไเมกีไยวขຌองกับ ใ กณฑ์บืๅองตຌนจะถูกตัดออกกอน หลังจำกนัๅนตัวชีๅวัด
หลำนัๅนจะถูกจัดบงปຓนกลุม฿นมิติตำงโ ิDimension) ซึไงจะมีตัวชีๅวัดยอย฿นตละกลุมนัๅน  ทัๅงนีๅจะท ำกำร
ทบทวนตัวชีๅวัดทียบกับ ตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของธนำคำรลก 

                                                 
1

 รำยงำนสถำนกำรณ์ วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ป โ558 
2

 ปรับปรุงจำก A sustainability indicator framework for Singapore small and medium-sized manufacturing enterprises, 

doi:10.1016/j.procir.2015.01.028 
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ิWORLD BANK) องค์กำรพืไอควำมรวมมือละกำรพัฒนำทำงศรษฐกิจิOECD) ตัวชีๅวัดละวิธีกำรวัด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติิ IMD) ละ World Economic Forum (WEF) 

พืไอทีไจะหำมิติ(Dimension) ทีไมีควำมกีไยวขຌองกัน ทัๅงนีๅอำจมีกำรทบทวนตัวชีๅวัดของตละอกสำรอีกครัๅง 
พืไอ฿หຌเดຌตัวชีๅวัดทีไคัดลือกลຌว 

 

 

เม฿ช

฿ช

ริไม

การ   ตวัชีๅวดัทีไ ม ก ีไยวขຌองกบั
หลกักณฑท์ัๅง ใ

รวบรวมตวัชีๅวดัทีไหลอืละจดั
กลุมป  นมติติ าง ิDimension)

ปรยีบทยีบตวัชีๅวดั
จากอกสารทัๅง ่   

พ ิไมหรอืลดตวัชีๅวดั

ตัวชีๅวดัทีไคดัลอืกลຌว

 
                                  รปูทีไ แ วิธี฿นการคัดลือกตัวชีๅวัด 

 

1.2.1. สวนประกอบของตัวชีๅวัด 

 ฿นทำงทฤษฎี ตัวชีๅวัดทีไดีจะตຌองมีควำมชัดจน ละ฿ชຌประยชน์เดຌ ดังนัๅนรำสำมำรถทีไจะระบุ
สวนประกอบของตัวชีๅวัดเดຌดังนีๅ 

1) วิธี฿นการวัด ิQuantification method) –ซึไงหมำยถึงสูตร฿นกำรทีไจะ฿ชຌค ำนวณตัวชีๅวัด อำจจะ
ปຓนตอหนวย หรือ กำรวัดประสิทธิผล 

2) หนวย฿นการวัด ิUnit of measurement) –อำท ิิจ ำนวนบำท ปอร์ซในต์ จ ำนวนวันี 
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3) ป้าหมาย฿นการปรับปรุง ิImprovement goal) – หมำยถึงนวทำง฿นกำรปรับปรุงพืไอ฿หຌบรรลุ
ประสิทธิผล 

4) ชวงวลา฿นการวัด ิPeriod of measurement) – ระยะวลำ฿นกำรค ำนวณตัวชีๅวัด ิชน รำยป 
รำยดือน ละอืไนโี 

1.3. ตัวชีๅวัดละวิธีการวัดความสามารถ฿นการขงขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
ิIMD)   

1.3.1. ความป นมา  

   สถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ หรือ IMD ปຓนสถำบันกำรศึกษำดຌำนกำรบริหำรธุรกิจประภทเม
สวงหำก ำเร ตัๅงอยูทีไมืองลซำนน์ ประทศสวิตซอร์ลนด์ จัดกำรสอนทำงดຌำนกำรจัดกำร กำรบริหำร 
กำรงิน ละศรษฐกิจ เดຌด ำนินกำรส ำรวจควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันละจัดพิมพ์รำยงำนชืไอ The World 

Competitiveness Yearbook (WCY) มำตัๅงตป 2532  พืไอวิครำะห์ละจัดอันดับควำมสำมำรถของ
ประทศตำงโ ฿นกำรสรຌำงละรักษำสภำวะวดลຌอมทีไหมำะสม฿นกำรสงสริม฿หຌองค์กรตำงโสำมำรถขงขัน
เดຌอยำงยัไงยืน ภำย฿ตຌสมมติฐำนวำกำรพัฒนำประทศตຌองริไมตຌนจำกกำรพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿น
ระดับองค์กร เมวำจะปຓน฿นภำคอกชนหรือภำครัฐ อยำงเรกใตำมองค์กรจ ำปຓนตຌองด ำนินกำรภำย฿ตຌสภำวะ
วดลຌอมของประทศซึไงอำจอืๅออ ำนวยหรือปຓนอุปสรรคตอกำรพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทัๅง฿น
ระดับประทศละระดับนำนำชำติ ดย฿นดือนกรกฎำคม 2558  IMD เดຌประกำศผลกำรจัดอันดับ
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจของนำนำประทศทัๅงหมด 61 ขตศรษฐกิจทัไวลก ประจ ำป 2558  
IMD จัด฿หຌสหรัฐฯ ปຓนประทศทีไมีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจมำกทีไสุดปຓนอันดับทีไ 1  เทยอยู
฿นอันดับทีไ 30 ละปຓนประทศ฿นอำซียนอันดับทีไ 3 รองจำกสิงคปร์ ละมำลซียตำมล ำดับ 

   ดຌำนควำมรวมมือกับประทศเทย IMD เดຌด ำนินกำรครงกำร Thailand Competitiveness 

Enhancement Program ดยควำมรวมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคม
หงชำติมำตัๅงตป 2552  ซึไงกิจกรรมทีได ำนินกำรเดຌกระตุຌน฿หຌกิดควำมรวมมือระหวำงภำครัฐละ
ภำคอกชน฿นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ  

1.3.2. วัตถุประสงค์  

 พืไอวัดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศตำงโ ดยนຌนกำร฿ชຌปัจจัยชิงครงสรຌำง 

 พืไอจัดอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศตำงโอยำงมีรูปบบชัดจน 
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 พืไอสรຌำงนวทำงกำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศละองค์กรธุรกิจ 

 พืไอสรຌำงนวทำงพัฒนำพืไอยกระดับควำมปຓนอยูละสวัสดิกำรของประชำชน฿หຌดีขึๅน 

1.3.3. กรอบนวคิด   

 IMD เดຌ฿หຌควำมหมำย ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน คือ ควำมสำมำรถของประทศ฿นกำรสรຌำงละ
รักษำสภำวะวดลຌอมทำงศรษฐกิจ฿หຌอืๅอตอกำรสริมสรຌำงละพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของภำค
ธุรกิจทัๅง฿นระดับประทศละระหวำงประทศซึไงจะน ำเปสูควำมมัไงคัไง฿นระยะยำว IMD นຌนกำร฿ชຌปัจจัยชิง
ครงสรຌำงปຓนปัจจัยพืๅนฐำนทีไสนับสนุนขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ ดยพิจำรณำจำกกณฑ์ทีไ
บงออกปຓน ไ สำหลัก ิMain Pillars)/กลุมปัจจัยหลัก ิCompetitiveness Factors) ดังนีๅ 

1. Economic Performance - สมรรถนะทางศรษฐกิจ 

กำรประมินชิงศรษฐศำสตร์มหภำคของศรษฐกิจภำย฿นประทศ เดຌก ศรษฐกิจภำย฿นประทศ 
กำรคຌำระหวำงประทศ กำรลงทุนระหวำงประทศ กำรจຌำงงำน ละระดับรำคำ ิคำครองชีพี 
2. Government Efficiency - ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

ขีดควำมสำมำรถของนยบำยภำครัฐทีไอืๅอตอควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของภำคอกชน เดຌก กำร
บริหำรกำรงิน กำรคลัง นยบำยกำรคลัง ละกำรด ำนินงำนของปัจจัยสถำบัน รวมทัๅงกฎหมำยทีไ
กีไยวขຌองทำงธุรกิจ ละกรอบกณฑ์ทำงดຌำนสังคมตำงโ 

3. Business Efficiency - ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 

สภำวะวดลຌอมของประทศทีไอืๅออ ำนวย฿หຌองค์กรตำงโ สำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงสรຌำงสรรค์ มีผล
ก ำเรละอยำงมีควำมรับผิดชอบ เดຌก ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตลำดรงงำน ตลำดกำรงิน 
ระบียบวิธีกำรบริหำรจัดกำร ทัศนคติ ละคำนิยม 

4.  Infrastructure - ครงสรຌางพืๅนฐาน 

ครงสรຌำงพืๅนฐำนตำงโ ชน ครงสรຌำงกำรขนสง ครงสรຌำงทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ทคนลยี 
ครงสรຌำงทำงบุคลำกรละสุขภำพ ครงสรຌำงทำงสิไงวดลຌอมละกำรศึกษำจะสำมำรถตอบสนองตอ
ควำมตຌองกำรของกำรด ำนินธุรกิจ 

 ดยตละกลุมปัจจัยหลัก ิCompetitiveness Factors) บงปຓนปัจจัยยอย ิSub-factor) 5 สวน 
ภำย฿ตຌตละปัจจัยหลัก ละภำย฿ตຌตละปัจจัยยอยจะประกอบดຌวยกณฑ์ชีๅวัด ิCriteria) ซึไงรวมทัๅงสิๅน ใไโ 
กณฑ์ชีๅวัด  
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ตารางทีไ แ กลุมปัจจัยหลัก ปัจจัยยอย ละจ านวนกณฑ์ชีๅวัดของ IMD 

สาหลัก/ปัจจัยหลัก 

(Competitiveness Factors) 

   ปัจจัยยอย 

(Sub-factor) 

จ านวนกณฑ์ชีๅวัด 

(Criteria) 

สมรรถนะทางศรษฐกิจ 
ิEconomic Performance) 

 ศรษฐกิจภำย฿นประทศ ิDomestic Economy) 

 กำรคຌำระหวำงประทศ ิInternational Trade) 

 กำรลงทุนระหวำงประทศ ิInternational 

Investment) 

 กำรจຌำงงำน ิEmployment) 

 ระดับรำคำ ิPrices) 

84  

ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ิGovernment Efficiency) 

 ฐำนะกำรคลัง ิPublic Finance) 

 นยบำยกำรคลัง ิFiscal Policy) 

 ครงสรຌำงชิงสถำบัน ิInstitutional Framework) 

 กฎหมำยละกฎระบียบทำงธุรกิจ ิBusiness 

Legislation) 

 ครงสรຌำงทำงสังคม ิSocietal Framework) 

71  

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 
ิBusiness Efficiency) 

 ผลิตภำพละประสิทธิภำพภำคธุรกิจ ิProductivity 

& Efficiency) 

 ตลำดรงงำน ิLabor Market) 

 กำรงิน ิFinance) 

 กำรบริหำรจัดกำร ิManagement Practices) 

 ทัศนคติละคำนิยม ิAttitudes and Values) 

71  

ครงสรຌางพืๅนฐาน 
ิInfrastructure) 

 ครงสรຌำงพืๅนฐำนทัไวเป ิBasic Infrastructure) 

 ครงสรຌำงกำรขนสง 

 ครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงทคนลยี ิTechnological 

Infrastructure) 

116  
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สาหลัก/ปัจจัยหลัก 

(Competitiveness Factors) 

   ปัจจัยยอย 

(Sub-factor) 

จ านวนกณฑ์ชีๅวัด 

(Criteria) 

 ครงสรຌำงพืๅนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ิScientific 

Infrastructure) 

 สุขภำพละสิไงวดลຌอม ิHealth and 

Environment) 

 กำรศึกษำ ิEducation) 

 

 

  วิธีกำรกใบขຌอมูลกณฑ์ชีๅวัดตำงโ พืไอน ำมำจัดอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันนัๅนประกอบดຌวย
ขຌอมูล โ สวนหลัก ดังนีๅ 

แี Hard data (Competitiveness measured) ปຓนขຌอมูลทีไเดຌมำจำกองค์กรระดับภูมิภำค 
ระดับชำติ ละระดับนำนำชำติ ของทัๅง ๆแ ประทศ ซึไงบงขຌอมูลออกปຓน โ สวนคือ 

 Hard data ประกอบดຌวยกณฑ์ชีๅวัดจ ำนวน แใ่ กณฑ์ ดยจะ฿ชຌจัดอันดับ฿นทุกระดับตัๅงต
ระดับกณฑ์ชีๅวัด ิCriteria Ranking) เปจนถึงระดับภำพรวมปรียบทียบกันทุกประทศ 
ิOverall Ranking) 

 Background data ประกอบดຌวยกณฑ์ชีๅวัดจ ำนวน ่ๆ กณฑ์ ฿ชຌปຓนขຌอมูลพืๅนฐำนละ฿ชຌ
จัดอันดับ฿นระดับกณฑ์ชีๅวัดทำนัๅน ชน ขຌอมูลจ ำนวนประชำกรทีไมีอำยุตไ ำกวำ แ5 ป ปຓนตຌน 

 ตัวลขสถิติละตัวชีๅวัดตำงโ สวน฿หญน ำมำจำกธนำคำรลก OECD (The Organization 

 for Economic Co-operation and Development) องค์กำรสหประชำชำติ องค์กำร
 รงงำนระหวำงประทศ องค์กำรกำรคຌำลก ิWTO) ฯลฯ 

โี Soft data (Competitiveness perceived) ปຓนขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรส ำรวจควำมคิดหในของ
ผูຌบริหำร ิExecutive opinion survey) ซึไงปຓนกำรสอบถำมขຌอมูลจำกผูຌบริหำรทีไท ำงำนกีไยวนืไอง
กับศรษฐกิจระดับนำนำชำติ ละอยู฿นระดับกำรบริหำรตัๅงตระดับกลำงจนถึงระดับสูงทัๅง ๆแ 
ประทศ ประกอบดຌวยกณฑ์ชีๅวัดจ ำนวน แแ่ กณฑ์ 
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1.3.4. ขຌอสังกตดຌานกระบวนการจัดอันดับละกณฑ์ชีๅวัดของ IMD 

1. กำรจัดอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจของ IMD เดຌ฿หຌควำมส ำคัญกับปัจจัยชิง
ครงสรຌำง ละ฿ชຌขຌอมูล Hard data ซึไงปຓนขຌอมูลชิงตัวลขสถิติคิดปຓนนๅ ำหนัก 2/3 ของกณฑ ์  
ชีๅวัดทัๅงหมด 

2. IMD มีจุดดน฿นดຌำนองค์กรพันธมิตร ท ำ฿หຌสำมำรถรวบรวมขຌอมูลชิงตัวลขสถิติละตัวชีๅวัดทีไ
ทันสมัยจำกองค์กรระดับชำติ ระดับนำนำชำติตำงโ ชน World Bank, UNESCO, OECD, ILO, 

UNDP, IMF, WTO ปຓนตຌน 

3. กำรทีไ IMD เดຌจัดท ำรำยงำน The World Competitiveness Yearbook (WCY) พืไอจัดอันดับ
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันปຓนประจ ำทุกปตัๅงตป 2532 จนถึงปัจจุบัน มีประทศทีไเดຌรับกำรจัด
อันดับปลีไยนปลงกันเป฿นตละปอยูระหวำง 49-61 ประทศ หรือคิดปຓนประมำณ 2 ฿น 7 ของ
จ ำนวนประทศทัๅงหมด฿นลก  

4. จ ำนวนกณฑ์ชีๅวัดทัๅงหมดทีไ IMD เดຌ฿ชຌ฿นกำรจัดอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿นตละป มี
กำรปลีไยนปลงทุกป ชน ฿นป โ55็ มี ใใ่ กณฑ์ชีๅวัด ฿นขณะทีไป โ55่ พิไมปຓน ใไโ กณฑ์  
ชีๅวัด สดง฿หຌหในวำ IMD เดຌมีควำมพยำยำมปรับปรุงกณฑ์ชีๅวัด฿หຌสอดคลຌองกับสภำพวดลຌอม
ทำงศรษฐกิจ สังคม ละ สิไงวดลຌอมของลกอยำงตอนืไองทุกป 

1.3.5. ผลการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจประจ าปี 2558 ของ IMD 

 ฿นป 2558 IMD เดຌท ำกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจ จำก 61 ประทศ
ศรษฐกิจ ดยเดຌพิไมประทศมองกลียขຌำมำปຓนประทศทีไ 61 นืไองจำกประทศมองกลียมีกำรติบตทำง
ศรษฐกิจอยำงรวดรใวมำก (11.6% GDP Growth) ดย฿นภำพรวมนัๅน สหรัฐอมริกำยังครองอันดับ แ จำก
กำรจัดอันดับชนดียวกับ฿นป โเแไ สืบนืไองจำกสภำพศรษฐกิจสหรัฐอมริกำทีไมีควำมยืดหยุน ควำมดดดน
ดຌำนทคนลยี กำรริริไมนวัตกรรม฿หมโ ตลอดจนประสิทธิภำพของครงสรຌำงพืๅนฐำน ศักยภำพของภำคธุรกิจ
ละควำมขใงกรงทำงกำรงิน ตำมดຌวยฮองกง ิ2), ละสิงคปร์ ิ3) ขณะทีไสวิตซอร์ลนด์ตกลงมำอยูอันดับ
ทีไ 4 ฿นปนีๅ ตำมดຌวยคนำดำ ิ5)  ขณะทีไลักซมบิร์กลืไอนขัๅนมำอยู฿นล ำดับทีไ 6 จำกอันดับทีไ 11 มืไอป 2557 

นอร์วย์ ิ7), ดนมำร์ก ิ8), สวีดน ิ9) ละยอรมนี ิ10) ทีไยังคงติดอันดับประทศทีไมีควำมสำมำรถ฿นกำร
ขงขันทำงศรษฐกิจ฿นกลุม 10 อันดับรก ชนดียวกับปทีไผำนมำ  
 มืไอพิจำรณำอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ฿นภูมิภำคอชียซึไงประกอบดຌวย ้ 
ประทศศรษฐกิจ เดຌก ฮองกง สิงคปร์ เตຌหวัน มำลซีย กำหลี ญีไปุຆน เทย ฟຂลิปปຂนส์ ละอินดนีซีย 
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พบวำจำก ้ ประทศศรษฐกิจนัๅนมีกำรปลีไยนปลงทัๅงอันดับขึๅนละลงตำงกันเป ดยมี 4 ประทศทีไมีอันดับ
ดีขึๅน มี ไ ประทศ ทีไมีอันดับลดลง ละ 1 ประทศทีไมีอันดับทำดิม ดยประทศทีไอันดับดีขึๅน เดຌก ฮองกง 
ิจำก ไ ขยับขึๅนสูล ำดับทีไ โ) ,  เตຌหวัน ิจำก 13 ขยับขึๅนสูล ำดับทีไ 11), กำหลี฿ตຌ ิขยับขึๅนจำก 26 มำอยูทีไ 25) 

ละฟຂลิปปຂนส์ ิขยับขึๅนจำก 42 สูทีไล ำดับ 41) สวนประทศทีไอันดับตกลง เดຌก มำลซีย ิจำก 12 ลดลงมำ
อยูล ำดับทีไ 14), ญีไปุຆน ิจำก 21 ตกมำอยูล ำดับทีไ 27), เทย ิจำก 29 ลดลงสู 30) ละอินดนีซีย ิจำก 37 ตก
ลงสู 42) ฿นขณะทีไสิงคปร์ยังครองอันดับ 3 จำกกำรจัดอันดับชนดียวกับ฿นป โเแไ 

 ส ำหรับ฿นกลุมประทศขตศรษฐกิจกิด฿หมขนำด฿หญมีกำรปรับตัวลใกนຌอย ชน บรำซิล ิจำกอันดับ 
54 ลดลงสู 56) ละอฟริกำ฿ตຌ ิขยับจำก 52 ลงปຓน 53) ฿นขณะทีไจีน ิจำก 23 ขยับขึๅนสู 22) ละมใกซิก 
ิจำก 41 ขยับขึๅนสู 39) ละอินดียยังคงระดับดิม ิ44) 

 

1.3.6. บทวิคราะห์ผลการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจ ละนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ SME ของประทศ ทย 

1. ประทศเทยจะตຌองรงปรับปรุง คือ ครงสรຌำงพืๅนฐำนิInfrastructure) ดยฉพำะอยำงยิไง฿นดຌำน
กำรศึกษำละวิทยำศำสตร์ทคนลยี กำรลงทุนดຌำนกำรวิจัยละพัฒนำ ิTotal Expenditure 

on R & D) ควำมสำมำรถทำงภำษำตำงประทศดยฉพำะภำษำอังกฤษ สัดสวนคำ฿ชຌจำยดຌำน
สุขภำพ ผลกระทบของกฎหมำยดຌำนสิไงวดลຌอม คุณภำพของกำรคมนำคมทำงอำกำศ ละ ดຌำน
อุปทำนพลังงำน฿นอนำคตทีไมีตอควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของธุรกิจ ซึไงถือปຓนปัจจัยพืๅนฐำน฿น
กำรพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ฿นระยะยำว 

2. ดຌำนประสิทธิภำพของภำคธุรกิจ ิBusiness Efficiency) ของประทศเทยทีไควรเดຌรับกำรสงสริม 
คือ กำรปรับปรุงดຌำนผลิตภำพละประสิทธิภำพทีไยังคงอยู฿นอันดับตไ ำ฿นทุกภำคศรษฐกิจ กำร
พัฒนำนวปฏิบัติดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ควำมเมพอพียงของรงงำนทีไมีฝมือ บทบำทของภำค
ธนำคำรละตลำดทุน฿นกำรสนับสนุนภำคธุรกิจ  

3. ดຌำนประสิทธิภำพของภำครัฐ ิGovernment Efficiency) ทีไประทศเทยควรเดຌรับกำรปรับปรุง 
คือ กฎหมำยธุรกิจบำงขຌอทีไยังขำดควำมสอดคลຌองกับสภำวกำรณ์ทำงศรษฐกิจ กฎระบียบภำครัฐ
ทีไเมอืๅอตอกำรด ำนินธุรกิจ 

4. ดຌำนสมรรถนะทำงศรษฐกิจ ิEconomic Performance) ของทีไประทศเทยควรเดຌรับกำร
พิจำรณำ คือ ดຌำนควำมสีไยงจำกกำรยຌำยฐำนกำรผลิตของกลุมทุนธุรกิจตำงชำติ ดຌำน
ควำมสำมำรถทำงกำรคຌำระหวำงประทศ ละอัตรำลกปลีไยนทีไมีผลตอธุรกิจน ำขຌำสงออก 
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฿นขณะทีไปัจจัยดຌำนกำรจຌำงงำนถือปຓนจุดขใงของประทศมำอยำงตอนืไอง นืไองจำกประทศเทย
ถือวำมีอัตรำกำรวำงงำนทีไตไ ำ 

5. จำกผลกำรวิครำะห์กำรจัดอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจประจ ำป โ55่ ของ 
IMD สะทຌอนนวนຌมวำ ศักยภำพควำมสำมำรถ฿นกำรผลิต กำรพัฒนำทคนลยี กำรริริไม
นวัตกรรม฿หมโ ของภำคธุรกิจ ภำย฿ตຌครงสรຌำงองค์กรทีไขใงกรงพืไอ฿หຌพนักงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌดยประสบผลส ำรใจ คือ ปัจจัยขับคลืไอนส ำคัญของกำรพัฒนำควำมสำมำรถ฿นกำร
ขงขันทำงศรษฐกิจของประทศ ละทุกโภำคธุรกิจควรพิไมควำมพยำยำมทีไจะลดผลกระทบตอ
สิไงวดลຌอม฿หຌหลือนຌอยทีไสุด ภำย฿ตຌครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไมีประสิทธิภำพดยกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐ
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ตารางทีไ โ ตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับ SME คัดลือกจากตัวชีๅวัดของ IMD 

 

Leading Indicator

No. Dimension Sub-category Indicator Unit Quantification Method Process Output Outcome Impact

1
Productivity and 

Efficiency
Overall productivity GDP per person employed US$ Estimates GDP per person X

2
Productivity and 

Efficiency
Labor productivity GDP per person employed per hour US$

Estimates GDP per person per 

hour
X

3 Labor Market Compensation levels
Total hourly compensation in 

manufacturing 
US$

Wages + supplementary 

benefits per hour
X

4 Labor Market 
Remuneration of 

management

Total base salary plus bonuses and 

long-term incentives
US$

Base salary plus bonuses and 

long-term incentives
X

5 Labor Market Employee training Employee training priority High-Low
Employee training priority in 

companies
X

6 Labor Market Labor force Percentage Labor force of population %
% Total Labor force of 

population
X

7 Labor Market Skilled labor Skilled labor availability No.
No. of Skilled labor is readily 

available
X

8 Finance
Banking and financial 

services Efficiency

Banking and financial services 

support business 
US$

Banking and financial services 

do support business activities 

efficiently

X

9 Management Practices Customer satisfaction Customer satisfaction in companies %
% Customer satisfaction is 

emphasized in companies
X

10 Domestic Economy Economic size Gross Domestic Product (GDP) US$
Calculated Gross Domestic 

Product (GDP)
X

11 Domestic Economy Economic sectors size Percentage economic sectors of GDP %
Breakdown of the economic 

sectors, percentage of GDP
X

12 Domestic Economy Economic wealth GDP per capita US$ Estimates GDP per capita X

Lagging Indicator
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Leading Indicator

No. Dimension Sub-category Indicator Unit Quantification Method Process Output Outcome Impact

13 International Trade Current account balance Current account balance (%) %
Percentage Current account 

balance of GDP
X

14 International Trade Balance of trade Balance of trade (%) %
Percentage Balance of trade of 

GDP
X

15 International Trade Exports of goods Exports of goods (%) %
Percentage Exports of goods of 

GDP
X

16 Employment Employment level Employment (%) %
Percentage Employment of 

population
X

17 Employment Employment growth Employment change (%) %
Estimates percentage 

Employment change
X

18 Business Legislation Government subsidies 
Government subsidies to private and 

public companies (%)
%

Government subsidies to 

private and public companies 

as a percentage of GDP

X

19
Technological 

Infrastructure
Expenditure on R&D Business expenditure on R&D ($) US$ Business expenditure on R&D X

20
Technological 

Infrastructure
% Expenditure on R&D Business expenditure on R&D (%) %

Estimates percentage Business 

expenditure on R&D of GDP
X

21
Technological 

Infrastructure
Researchers in R&D Researchers in R&D per capita No.

Researchers in R&D per 

million people
X

22 Health and Environment % Total health expenditure Total health expenditure (%) %
Percentage Total health 

expenditure of GDP
X

23 Health and Environment
Total health expenditure 

per capita
Total health expenditure per capita US$ 

Total health expenditure US$ 

per capita
X

Lagging Indicator
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1.4. ตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของธนาคารลก 

ิWorld Bank)   

1.4.1. ความป นมา 

 ธนำคำรลกกอตัๅงขึๅน฿นป ค.ศ. แ้ไไ ดยมีวัตถุประสงค์฿นกำรพัฒนำตอนืไองมำจำกธนำคำร ระหวำง
ประทศพืไอกำรบูรณะละพัฒนำ ิIBRD) ทีไ฿หຌควำมชวยหลือพืไอกำรฟຕนฟูหลังภำวะสงครำม ละพัฒนำมำสู
กำรบรรทำควำมยำกจนทัไวลก฿นปัจจุบัน ผำนกำรประสำนงำนอยำง฿กลຌชิดกับพันธมิตร ขององค์กร คือ 
สมำคมพัฒนำกำรระหวำงประทศ ิInternational Development Association : IDA)  ละสมำชิกอืไนโ  
฿นกลุมธนำคำรลก เดຌก บรรษัทงินทุนระหวำงประทศ ิInternational Finance  Corporation: IFC) 

สถำบันประกันกำรลงทันพหุภำคี ิMultilateral Guarantee Agency: MIGA) ละ  ศูนย์นำนำชำติส ำหรับกำร
ช ำระงินของขຌอพิพำทกำรลงทุน ิInternational Centre for the  Settlement of Investment Disputes: 

ICSID) 

 มຌวำกำรฟຕนฟูยังคงปຓนสวนส ำคัญของกำรท ำงำนขององค์กร อยำงเรกใตำม ปัจจุบัน กำรบรรทำควำม
ยำกจนอยำงยัไงยืนยังคงปຓนปງำหมำยหลักทีไครอบคลุมกำรท ำงำนขององค์กร  นอกจำกนีๅ ธนำคำรลกยัง฿หຌ
ควำมส ำคัญ฿นกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ซึไงทำงธนำคำรลกลใงหใน วำวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอมมีบทบำทส ำคัญ฿นประทศก ำลังพัฒนำ ทัๅง฿นงของสังคมละศรษฐกิจ  อีกทัๅง กำรพัฒนำ
ภำคอกชนของประทศหลำนีๅ฿หຌยัไงยืนยังขึๅนอยูกับวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมอีกดຌวย อยำงเรกใตำม 
ผูຌประกอบกำรหลำนีๅยังคงประสบควำมล ำบำก฿นกำรตอสูຌกับ สภำพวดลຌอมทำงธุรกิจ฿นทຌองถิไนละเมสำมำรถ
ขຌำถึงงินทุนหรือกำรสนับสนุน฿นรูปบบอืไนโ ตำมตຌองกำรเดຌ ผูຌประกอบกำรจ ำนวนมำกทีไตຌองลຌมหลวเป 

 พืไอปຓนกำรสริมสรຌำงกำรมีสวนรวมละควำมปຓนผูຌน ำระหวำงประทศของธนำคำรลก ทำงกลุม
ธนำคำรลกจึงเดຌจัดตัๅงฝຆำยวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมลก ซึไงปຓนควำมรวมมือของธนำคำรลกละบรรษัท
งินทุนระหวำงประทศ ปຓนกำรรวบรวมควำมชีไยวชำญดຌำนนยบำยส ำหรับธุรกิจขนำดลใกของธนำคำรลกกับ
ประสบกำรณ์ระดับองค์กรละธุรกรรมตำงโ ของบรรษัทงินทุนระหวำงประทศเวຌดຌวยกันปຓนครัๅงรก ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอสรຌำงครงกำรสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำง ละขนำดยอมทีไ฿หมละดีขึๅน ซึไงครงกำรหลำนีๅ จะ
ขึๅนอยูกับบทรียนส ำคัญตำงโ ฿นรืไองของกำรสนับสนุนทีไเดຌผลละเมเดຌผลจำกกำรท ำงำนทีไผำนมำ พรຌอมทัๅงพิไม
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ควำมคิดริริไม฿หมโ ฿นกำรสนับสนุนซึไงกำรสนับสนุนจะนຌน฿นงของกำร฿หຌค ำปรึกษำละสภำพวดลຌอมทำง
ธุรกิจ ละจะเมนຌน฿นรืไองของกำรจัดหำงินทุน  

1.4.2. วัตถุประสงค์  

 ประสำนงำน สงสริม ละตรวจสอบกิจกรรมธุรกิจ SME ของกลุมธนำคำรลก  

 สรຌำงควำมรวมมือละรวมกันออกบบละสนับสนุนควำมคิดริริไม฿หมโกับผูຌลนชัๅนน ำ
ระดับลก฿นดຌำนตำงโ ชน เมครเฟนนซ์ สินชืไอดยตรงกผูຌประกอบกำร SME ละ
กำรรวมทุน บริกำรดຌำนกำรพัฒนำธุรกิจ ละกิจกรรมอินทอร์นใตละกำรพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerce) 

 ประสำนงำนละสงสริมกำรท ำงำนของกลุมธนำคำรลก รวมกับผูຌบริจำคทวิภำคีละ
พหุภำคีอืไนโ 

 ระบุ ผยพร ละสงสริมกำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌกีไยวกับนวปฏิบัติทีไดี฿นระดับลก
ส ำหรับกิจกรรม SME ตำงโ 

 พัฒนำ ผยพร ละประยุกต์฿ชຌกำรท ำงำนละตัวชีๅวัดผลกระทบส ำหรับครงกำร
สงสริมธุรกิจ SME ตำงโ ปຓนตຌน 

1.4.3. กรอบนวคิด   

 มุงนຌนกำรด ำนินงำนทีไขึๅนอยูกับควำมตຌองกำรของลูกคຌำ นຌ นกลยุทธ์ละกำร
ประมินผล 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌเดຌจริง฿นทำงปฏิบัติพืไอชวยกลุมธนำคำรลก฿นกำรสรຌำงผลิตภัณฑ์ทีไชวย
พัฒนำกำรชวยหลือดຌำนทคนิค, กำรสนับสนุนทำงกำรงินละกำรปฏิรูปนยบำยทีไ
กีไยวขຌองกับผูຌประกอบกำร SME 

 กำรวำงผนกำรด ำนินงำนทีไนຌนควำมหในพຌอง฿นกลุมธนำคำรลกส ำหรับกำรท ำงำน
ดຌำนสงสริมธุรกิจ SME ฿นตละประทศ ซึไงผลลัพธ์ทีไเดຌควรจะกอ฿หຌกิดกำร
ประสำนงำนกับหนวยงำนอืไนโ 
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 กำรลือกกลุมฉพำะนຌนครงกำรทีไกลุมธนำคำรลกพรຌอมพันธมิตรจะสำมำรถ฿หຌกำร
สนับสนุนเดຌอยำงตใมทีไ   

1.4.4. ตัวชีๅวัด  

 ตัวชีๅวัดทีไจัดท ำดยธนำคำรลกนัๅน สำมำรถบงออกเดຌปຓน โเ กลุมตัวชีๅวัด เดຌก 
 แ. ดຌำนกษตรกรรมละกำรพัฒนำชนบท 

 โ. ดຌำนประสิทธิภำพ฿นกำรชวยหลือ 

 ใ. ดຌำนกำรปลีไยนปลงทำงสภำพอำกำศ 

 ไ. ดຌำนศรษฐกิจละควำมติบตทำงศรษฐกิจ 

 5. ดຌำนกำรศึกษำ 
 ๆ. ดຌำนพลังงำนละกำรท ำหมือง 
 ็. ดຌำนสิไงวดลຌอม 

 ่. ดຌำนหนีๅตำงประทศ 

 ้. ดຌำนภำคกำรงิน 

    แเ. ดຌำนพศ 

11. ดຌำนสุขภำพ 

12. ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

13. ดຌำนควำมยำกจน 

14. ดຌำนภำคอกชน 

15. ดຌำนภำครัฐบำล 

16. ดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
17. ดຌำนกำรพัฒนำสังคม 

18. ดຌำนกำรคุຌมครองทำงสังคมละรงงำน 

19. ดຌำนกำรคຌำ 
20. ดຌำนกำรพัฒนำมือง 



 
 

15 
 

 ละนืไองจำกธนำคำรลกปຓนองค์กรระหวำงประทศทีไ฿หຌกำรชวยหลือ฿นระดับประทศพืไอมุงเปสู
ปງำประสงค์หลัก฿นกำรลดทอนควำมยำกจนของลก ดังนัๅน ตัวชีๅวัดตำงโ จะนຌนกำรประมินผล฿นระดับประทศ
ทัๅงสิๅน เมเดຌลงลึก฿นรำยละอียดตัวชีๅวัดระดับองค์กรละระดับบุคคล ละปຓนตัวชีๅ วัดผลกระทบทบทัๅงสิๅน ทัๅงนีๅ 
฿นกำรติดตำมละประมินผลกำรท ำงำนทีไกีไยวขຌองกับผูຌประกอบกำรขนำดกลำงละขนำดยอมทัๅง฿นงของกลุม
ครือขำยละผูຌประกอบกำรรำยบุคคลนัๅน สำมำรถน ำตัวชีๅวัดของธนำคำรลกบำงสวนมำประยุกต์฿ชຌเดຌ ซึไงตัวชีๅวัด
ผลกระทบหลำนีๅ จะปຓนประยชน์อยำงยิไง฿นกำรประมินผลกระทบจำกครงกำรพัฒนำศักยภำพของกลุม
ผูຌประกอบกำรขนำดยอมละผูຌประกอบกำรรำยบุคคล นืไองจำกตัวชีๅวัดทีไเดຌคัดลือกมำนัๅน จะครอบคลุม฿นหลำย
มิติ ชน ดຌำนศรษฐกิจละควำมติบตทำงศรษฐกิจ ดยฉพำะ฿นรืไองของรำยเดຌ ดຌำนกำรคຌำ ดຌำนภำครัฐบ ำล
ละอกชน ดຌำนรงงำน ละดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ซึไงตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับกำรประมินศักยภำพ
ผูຌประกอบกำรขนำดกลำงละยอมทัๅง฿นรูปบบกลุมคลัสตอร์ละรำยบุคคลเดຌถูกน ำมำรวบรวมเวຌ฿นตำรำง 
ดังตอเปนีๅ ดยตัวชีๅวัดทีไคัดลือกมำจะปຓนตัวชีๅวัด (Indicator) เม฿ชดัชนี (Index) อีกทัๅง ยังปຓนตัวชีๅวัดผลกระทบ 
(Impact indicator) ทีไอยูภำย฿ตຌตัวชีๅวัดตำม (Lagging indicator) ทัๅงสิๅน     
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ตารางทีไ ใ ตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับ SME คัดลือกจากตัวชีๅวัดของ World Bank 

Leading Indicator

Dimension No. Indicator Unit Quantification Method Process OutputOutcome Impact

Economic & Growth 1 GDP US$

Sum of gross value added by all 

resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies 

not included in the value of the products

X

Economic & Growth 2 GDP Growth annual % 
Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on 

constant local currency. Aggregates are based on constant 2005 U.S. dollars
X

US$

the value of all goods and other market services received from the rest of the world. 

They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, 

license fees, and other services, such as communication, construction, financial, 

information, business, personal, and government services. 

X

annual % growth
Annual growth rate of imports of goods and services based on 

constant local currency
X

% of GDP X

Economic & Growth/ 

Science and Technology
4

Charges for the use of 

intellectual property, 

payments

US$

 Payments between residents and nonresidents for the authorized use of proprietary 

rights (such as patents, trademarks, copyrights, industrial processes and designs 

including trade secrets, and franchises) and for the use, through licensing 

agreements, of produced originals or prototypes (such as copyrights on books and 

manuscripts, computer software, cinematographic works, and sound recordings) and 

related rights (such as for live performances and television, cable, or satellite 

broadcast)

X

Economic & Growth 5
Charges for the use of 

intellectual property, receipts
US$

receipts between residents and nonresidents for the authorized use of proprietary 

rights (such as patents, trademarks, copyrights, industrial processes and designs 

including trade secrets, and franchises) and for the use, through licensing 

agreements, of produced originals or prototypes (such as copyrights on books and 

manuscripts, computer software, cinematographic works, and sound recordings) and 

related rights (such as for live performances and television, cable, or satellite 

broadcast)

X

US$

the value of all goods and other market services provided to the rest of the world. 

They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, 

license fees, and other services, such as communication, construction, financial, 

information, business, personal, and government services. 

X

annual % growth    X

% of GDP X

US$

Industry corresponds to ISIC divisions 10-45 and includes manufacturing 

(ISIC divisions 15-37). It comprises value added in mining, manufacturing (also 

reported as a separate subgroup), construction, electricity, water, and gas. Value 

added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting 

intermediate inputs.

X

annual % growth
Annual growth rate for industrial value added based on constant local currency. 

Aggregates are based on constant 2005 U.S. dollars
X

% of GDP X

Economic & Growth/ 

Trade

Economic & Growth

Economic & Growth/ 

Trade

3

6

7

Lagging Indicator

Imports of goods and services

Exports of goods and services

Industry, value added
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Leading Indicator

Dimension No. Indicator Unit Quantification Method Process OutputOutcome Impact

US$
refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. Value added is the net output 

of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. 
X

annual % growth
Annual growth rate for manufacturing value added based on constant local currency. 

Aggregates are based on constant 2005 U.S. dollars
X

% of GDP X

Economic & Growth 9 GNI US$

sum of value added by all resident producers plus any product taxes (less subsidies) 

not included in the valuation of output plus net receipts of primary income 

(compensation of employees and property income) from abroad

X

Economic & Growth 10 GNI growth annual % growth X

Economic & Growth/ 

Trade
11 Good exports US$

 refer to all movable goods (including nonmonetary gold and net exports of goods 

under merchanting) involved in a change of ownership from residents to 

nonresidents.

X

Economic & Growth 12
Net trade in goods and 

services
US$

derived by offsetting imports of goods and services against exports of goods and 

services. 

Exports and imports of goods and services comprise all transactions involving a 

change of ownership of goods and services between residents of one country and the 

rest of the world

X

Economic & Growth 13 Net trade in goods US$  the difference between exports and imports of goods. Trade in services is not included X

Economic & Growth/ 

Trade
14 Service exports US$

Services refer to economic output of intangible commodities that may be produced, 

transferred, and consumed at the same time.
X

US$

Services correspond to ISIC divisions 50-99. They include value added in wholesale 

and retail trade (including hotels and restaurants), transport, and government, 

financial, professional, and personal services such as education, health care, and real 

estate services. Also included are imputed bank service charges, import duties, and 

any statistical discrepancies noted by national compilers as well as discrepancies 

arising from rescaling. Value added is the net output of a sector after adding up all 

outputs and subtracting intermediate inputs.

X

annual % growth
Annual growth rate for value added in services based on constant local currency. 

Aggregates are based on constant 2005 U.S. dollars
X

% of GDP X

Economic & Growth/ 

Private Sector
16 Trade in services % of GDP the sum of service exports and imports divided by the value of GDP X

Economic & Growth

Economic & Growth Services, etc., value added15

8

Lagging Indicator

Manufacturing, value added
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Leading Indicator

Dimension No. Indicator Unit Quantification Method Process OutputOutcome Impact

Economic & Growth/ 

Private Sector
17 Transport services % of service exports

Transport covers all transport services (sea, air, land, internal waterway, pipeline, 

space 

and electricity transmission) performed by residents of one economy for those of 

another and involving the carriage of passengers, the movement of goods (freight), 

rental of carriers with crew, and related support and auxiliary services. Also included 

are postal and courier services. Excluded are freight insurance (included in insurance 

services); goods procured in ports by nonresident carriers (included in goods); 

maintenance and repairs on transport equipment (included in maintenance and repair 

services n.i.e.); and repairs of railway facilities, harbors, and airfield facilities 

(included in construction).

X

Economic & Growth/ 

Private Sector
18 Travel services % of service exports

Travel covers goods and services acquired from an economy by travelers for their 

own use during visits of less than one year in that economy for either business or 

personal purposes. Travel includes local transport (i.e., transport within the economy 

being visited and provided by a resident of that economy), but excludes international 

transport (which is included in passenger transport. Travel also excludes goods for 

resale, which are included in general merchandise.

X

Education 19 Unemployment, total % of total labor force  the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment. X

External Debt 20 Current account balance US$ the sum of net exports of goods and services, net primary income, and net secondary income X

Infrastructure/ Trade 21 ICT goods exports % of total good exports

 include telecommunications, audio and video, computer and related equipment; 

electronic components; and other information and communication technology goods. 

Software is excluded.

X

US$ X

% of service exports X

Private Sector/ Trade 23 Commercial service exports US$ total service exports minus exports of government services not included elsewhere.  X

Private Sector/ Trade 24 Food exports
% of merchandise 

exports

Food comprises the commodities in SITC sections 0 (food and live animals), 

1 (beverages and tobacco), and 4 (animal and vegetable oils and fats) and SITC 

division 22 (oil seeds, oil nuts, and oil kernels).

X

Private Sector/ Trade 25 Merchandise exports US$ Merchandise exports show the f.o.b. value of goods provided to the rest of the world X

Private Sector/ Trade 26 Merchandise trade % of GDP  the sum of merchandise exports and imports divided by the value of GDP X

Private Sector 27 New business registered Number  the number of new limited liability corporations registered in the calendar year. X

Information and communication technology service exports include computer and 

communications services (telecommunications and postal and courier services) and 
Infrastructure/ Trade ICT service exports22

Lagging Indicator
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Leading Indicator

Dimension No. Indicator Unit Quantification Method Process OutputOutcome Impact

Public Sector/ Trade 28 Taxes on exports % of tax revenue

all levies on goods being transported out of the country or services being delivered 

to 

nonresidents by residents. Rebates on exported goods that are repayments of 

previously paid general consumption taxes, excise taxes, or import duties are 

deducted from the gross amounts receivable from these taxes, not from amounts 

receivable from export taxes.

X

X

X

Public Sector 30 Tax on international trade % of revenue

include import duties, export duties, profits of export or import monopolies, 

exchange profits, 

and exchange taxes.

X

US$ X

% of manufatured 

exports
X

Science and Technology 32 Patent application, residents Number

Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent 

Cooperation 

Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an 

invention--a product or process that provides a new way of doing something or 

offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the 

invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.

X

Science and Technology 33
Research and development,

expenditure
% of GDP

current and capital expenditures (both public and private) on creative work 

undertaken 

systematically to increase knowledge, including knowledge of humanity, culture, and 

society, and the use of knowledge for new applications. R&D covers basic research, 

applied research, and experimental development.

X

Science and Technology 34 Research in R&D Per million people

professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products, 

processes, 

methods, or systems and in the management of the projects concerned. Postgraduate 

PhD students (ISCED97 level 6) engaged in R&D are included.

X

Science and Technology 35
Trademark applications, 

total
Number

Trademark applications filed are applications to register a trademark with a national 

or 

regional Intellectual Property (IP) office. A trademark is a distinctive sign which 

identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific 

person or enterprise. A trademark provides protection to the owner of the mark by 

ensuring the exclusive right to use it to identify goods or services, or to authorize 

another to use it in return for payment. The period of protection varies, but a 

trademark can be renewed indefinitely beyond the time limit on payment of 

additional fees.

X

 products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, 

pharmaceuticals, 

scientific instruments, and electrical machinery.

 include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, 

selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction 
% of revenueTaxes on goods and services

High-technology exports
Science and Technology/ 

Trade

Public Sector 29

31

Lagging Indicator
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Leading Indicator

Dimension No. Indicator Unit Quantification Method Process OutputOutcome Impact

Science and Technology 36
Trademark applications,  

direct resident
Number

Direct resident trademark applications are those filed by domestic applicants directly 

at a given national IP office.
X

Social Protection and 

Labor
37 Employers, total % of total employement

 those workers who, working on their own account or with one or a few partners, 

hold the 

type of jobs defined as a "self-employment jobs" i.e. jobs where the remuneration is 

directly dependent upon the profits derived from the goods and services produced), 

and, in this capacity, have engaged, on a continuous basis, one or more persons to 

work for them as employee(s).

X

Social Protection and 

Labor
38 Employment in industry % of total employement

Employees are people who work for a public or private employer and receive 

remuneration 

in wages, salary, commission, tips, piece rates, or pay in kind. Industry corresponds 

to divisions 2-5 (ISIC revision 2) or tabulation categories C-F (ISIC revision 3) and 

includes mining and quarrying (including oil production), manufacturing, 

construction, and public utilities (electricity, gas, and water).

X

Social Protection and 

Labor
39 Employment in services % of total employement

Employees are people who work for a public or private employer and receive 

remuneration 

in wages, salary, commission, tips, piece rates, or pay in kind. Services correspond 

to divisions 6-9 (ISIC revision 2) or tabulation categories G-P (ISIC revision 3) and 

include wholesale and retail trade and restaurants and hotels; transport, storage, and 

communications; financing, insurance, real estate, and business services; and 

community, social, and personal services.

X

Social Protection and 

Labor
40 Self-employed, total & of total employed

those workers who, working on their own account or with one or a few partners or 

in 

cooperative, hold the type of jobs defined as a "self-employment jobs." i.e. jobs 

where the remuneration is directly dependent upon the profits derived from the 

goods and services produced. Self-employed workers include four sub-categories of 

employers, own-account workers, members of producers' cooperatives, and 

contributing family workers.

X

Social Protection and 

Labor
41 Unemployment, total % of total labor force share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.  X

Social Protection and 

Labor
42

Wage and salaried workers, 

total
% of total employed

those workers who hold the type of jobs defined as "paid employment jobs," where 

the 

incumbents hold explicit (written or oral) or implicit employment contracts that give 

them a basic remuneration that is not directly dependent upon the revenue of the unit 

for which they work.

X

Trade 43 Trade % of GDP
the sum of exports and imports of goods and services measured as a share of gross 

domestic product.
X

Lagging Indicator
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1.5. ตัวชีๅวัดละวิธีการวัดความสามารถ฿นการขงขันของ World Economic Forum 

(WEF)  

1.5.1. ความป นมา  

รำยงำน World Economic Forum ฉบับป 2014-2015 ปຓนรำยงำนกีไยวกับดัชนีควำมสำมำรถ฿น
กำรขงขันทำงดຌำนศรษฐกิจระดับประทศ ซึไงมีกำรน ำสนอขຌอมูลศรษฐกิจดยยอของ 144 ประทศ ควบคู
เปกับกำรน ำสนอดัชนีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿นรูปบบตัวชีๅวัด ซึไงขຌอมูลดัชนีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
นีๅถูกจัดกลุมปຓนสำหลัก 12 ประกำร ซึไงปຓนรูปบบทีไ World Economic Forum ฿ชຌ฿นกำรน ำสนอรำยงำน
ตัๅงตฉบับป2012-2013 ดยหลักกำรละหตุผลของกำรจัดท ำรำยงำนฉบับตำงโ นัๅนปຓนกำรน ำสนอประดใน
ปัญหำดຌำนศรษฐกิจลก ดยฉบับปทีไ 2012-2013 ริไมมีกำรพูดถึงศรษฐกิจลกทีไริไมชะลอตัวละ
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทีไมีควำมส ำคัญตอกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ จึงมีกำรจัดท ำดัชนีตัวชีๅวัดขึๅน 
พืไอปຓนประมินสภำพศรษฐกิจ กำรคຌำ กำรลงทุนของตละประทศ  

1.5.2. วัตถุประสงค์  

 พืไอวัดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศตำงโ ฿นกำรด ำนินธุรกิจ 

 พืไอจัดอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศตำงโ ตัๅงตอันดับทีไ แ-แไไ 

 พืไอกระตุຌน฿หຌกิดกำรพัฒนำละกำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 

 พืไอสรຌำงอกำส ละควำมฟດองฟูทำงศรษฐกิจ 

1.5.3. กรอบนวคิด   

World Economic Forum เดຌสรຌำงกณฑ์มำตรฐำนกำรวัดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันจำกตัวปรทีไ
หลำกหลำย ซึไงวำงอยูบนรำกฐำนของขຌอมูล ดัชนีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน (Global Competitiveness 

Index: GCI) ซึไงเดຌรับกำรอຌำงอิงวำปຓนครืไองมือทีไมีควำมคลอบคลุม฿นกำรชีๅวัดศรษฐกิจจุลภำคละศรษฐกิจ
มหภำค ดยฉบับปัจจุบัน ทำง World Economic Forum เดຌน ำปัจจัยทำงดຌำนสังคมละสิไงวดลຌอมขຌำมำ฿ชຌ
฿นกำรประมินรวมกับดัชนีทีไ฿ชຌอยูดิม พืไอ฿หຌหในถึงควำมซับซຌอนของควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันละควำม
ยัไงยืนจำกมิติกำรพัฒนำบุคคลละกำรขับคลืไอนศรษฐกิจเปพรຌอมโกัน ดยทຌำยทีไสุด World Economic 

Forum หวังวำรำยงำนจะสำมำรถสรຌำงควำมตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ทีไซับซຌอน฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจ 
ละพิไมกำรสนับสนุนทีไมุงเปสูกำรปลีไยนปลงของมือง ประทศ ละภูมิภำค ฿หຌสำมำรถขงขันกันเดຌ มีกำร
สรຌำงอกำส ละควำมฟດองฟูทำงศรษฐกิจ 



 
 

22 
 

สำหลัก 12 ประกำรสำมำรถบงออกปຓนกลุมประดในหลัก 3 ประกำร เดຌก ดัชนียอยกีไยวกับ
ขຌอก ำหนดตำงโ ดัชนียอยกีไยวกับตัวสงสริมประสิทธิภำพดຌำนตำงโ ละดัชนียอยกีไยวกับตัวปรดຌำน
นวัตกรรมละควำมชีไยวชำญ ครอบคลุมหลัก 12 ประกำรดังตอเปนีๅ 

1. Basic requirements Subindex – ดัชนียอยกีไยวกับขຌอก ำหนดตำงโ ทีไปຓนปัจจัยสงสริม฿น
กำรพัฒนำศรษฐกิจ ประกอบดຌวย ไ สำหลัก คือ 

สำหลักทีไ 1: สถำบัน 

สำหลักทีไ 2: ครงสรຌำง 
สำหลักทีไ 3: สิไงวดลຌอมของศรษฐกิจมหภำค 

สำหลักทีไ 4: สุขภำพ ละกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

2. Efficiency enhancers Subindex – ดัชนียอยกีไยวกับตัวสงสริมประสิทธิภำพดຌำนตำงโ ทีไปຓน
ปัจจัยสงสริมควำมมีประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินกิจกรรมทำงศรษฐกิจ ประกอบดຌวย ๆ สำหลัก 
คือ 

สำหลักทีไ 5: กำรศึกษำขัๅนสูงละกำรอบรม 

สำหลักทีไ 6: ควำมมีประสิทธิภำพของตลำดซืๅอขำยสินคຌำ 
สำหลักทีไ 7: ควำมมีประสิทธิภำพของตลำดรงงำน 

สำหลักทีไ 8: กำรพัฒนำตลำดกำรงิน 

สำหลักทีไ 9: ควำมพรຌอมกำรดຌำนทคนลยี 
สำหลักทีไ 10: ขนำดตลำด 

3. Innovation and sophistication factors Subindex – ดัชนียอยกีไยวกับตัวปรดຌำน
นวัตกรรมละควำมชีไยวชำญ ปຓนปัจจัยสงสริมดຌำนนวัตกรรมละควำมชีไยวชำญ฿นกำรท ำ
กิจกรรมทำงศรษฐกิจ ประกอบดຌวย โ สำหลัก คือ 

สำหลักทีไ 11: ควำมชีไยวชำญทำงธุรกิจ 

สำหลักทีไ 12: นวัตกรรม 

1.5.4. ขຌอสังกตดຌานกระบวนการจัดอันดับละกณฑ์ชีๅวัดของ World Economic Forum 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมของ World Economic Forum พบวำกำรจัดกใบขຌอมูลรຌอยละ 90 ปຓน
กำรกใบรวบรวมขຌอมูลควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันระดับประทศจำกกำร฿หຌคะนนตำมควำมคิดหในของ
ผูຌบริหำรจำกหนวยงำนทีไเดຌรับลือกจำก World Economic Forum จำก 144 ประทศ ซึไงปຓนกำรประมิน
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ดยผูຌบริหำร หรือ Eึecutive opinion survey ของตละประทศ จะมีหนวยงำน/สถำบันหนึไงหรือสอง
หนวยงำน/สถำบันปຓนตัวทน฿นกำรท ำบบประมิน ดยมีกำร฿ชຌชุดค ำถำมยอย  114 ค ำถำมภำย฿ตຌสำหลัก 
12 ประกำรของ World Economic Forum ฿นกำรถำมพืไอ฿หຌผูຌบริหำรประมินตัวชีๅวัด ซึไงค ำถำมมีลักษณะ
ปຓนค ำถำมทีไเมฉพำะจำะจงถึงลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ชน ขนำดของผูຌประกอบกำร รูปบบกำรลงทุน 
ละลักษณะธุรกิจ รูปบบมำตรวัดตัวชีๅวัดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿นรำยงำนนีๅปຓนมำตรวัดระดับประทศ 
ดย฿ชຌระบบกำร฿หຌคะนนซึไงบงปຓนระดับกำรประมิน 1-7 ิระดับ 1 คือเมหในดຌวยลย ละระดับ 7 คือหใน
ดຌวยอยำงยิไงี ซึไงผูຌขียนหในวำปຓนกำรน ำสนอตัวชีๅวัดทีไเดຌมำจำกขຌอคิดหในสวนบุคคลของผูຌบริหำรทีไเดຌรับกำร
ลือกสรรมำลຌวละปຓนกำรน ำสนอขຌอมูลบบกวຌำง จึงอำจจัดเดຌวำขຌอมูล฿นกำรน ำสนอของ World 

Economic Forum นีๅ เมเดຌน ำสนอสิไงทีไปຓนจริงทีไสะทຌอนควำมหลำกหลำยทำงควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ของธุรกิจรูปบบทีไตกตำงกัน หำกตปຓนกำร฿ชຌทัศนคติทัไวเป ิgeneralization) หรือ฿ชຌงมุมหนึไงมองสังคม
ละศรษฐกิจของประทศ จำกกำรสงผำนควำมคิดทีไเดຌมำจำกประสบกำรณ์สวนบุคคลทีไอยู฿นขอบขตทีไจ ำกัด
ดยกลุมคนพียงกลุมดียว ท ำ฿หຌขຌอมูลของตัวชีๅวัดทีไน ำสนอดย World Economic Forum ฿นรูปบบกำร
ประมินดยผูຌบริหำรนีๅปຓนขຌอคิดหในสวนบุคคล ซึไงปຓนกำรสะทຌอนนวควำมคิด เมมีหลักฐำนอຌำงอิงทีไสดง฿หຌ
หในถึงควำมชัดจน฿นรำยละอียด ท ำ฿หຌตัวชีๅวัดเมสำมำรถยืนยันละสะทຌอนควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของ 
SME ละครือขำย SME เดຌอยำงชัดจน  

ค ำถำมอีกรຌอยละ 10 ปຓนกำรน ำสนอตัวชีๅวัดทีไเดຌมำจำกกำรน ำสนอขຌอมูลจำกกำรน ำสถิติทีไ
หนวยงำนตำงโ ชน International Monetary Fund ละ World Health Organisation เดຌน ำสนอขຌอมูล
เวຌ ละมำน ำสนอ฿หม฿นหัวขຌอทีไสัมพันธ์กับสำหลัก 12 ประกำร ละน ำเป฿ชຌปຓนตัวชีๅวัดประมินภำพรวม
ของประทศนัๅนโ ซึไงมีควำมนำชืไอถือ฿นระดับหนึไงนืไองมำจำกมีหลงทีไมำทีไคอนขຌำงชัดจน ปຓนกำรจัดกใบ
ขຌอมูลทำงสถิติทีไมำจำกกำรด ำนินกำรทำงสังคม ละศรษฐกิจของตละประทศ ละเดຌรับกำรผยพร
ตีพิมพ์฿นรำยงำนขององค์กรระหวำงประทศ กำรน ำสนอขຌอมูลทำงสถิติ฿นรำยงำนฉบับนีๅสดง฿หຌหในถึง
ขຌอมูลภำพรวมของประทศ฿นดຌำนตำงโ อยำงกวຌำงโ กลำวคือ ปຓนกำรน ำสนอขຌอมูลทุติยภูมิทีไน ำมำวิครำะห์
อีกครัๅงหนึไง฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับชุดค ำถำมดังทีไกลำวเวຌขຌำงตຌน ตเมเดຌจกจงรำยละอียดถึงกำรวิครำะห์
ตัวปรวดลຌอมตำงโ ซึไงตละประทศมีควำมตกตำงกัน ชน สภำพศรษฐกิจ ละอัตรำคำงินทีไปรับตัวขึๅน
ลง ปຓนตຌน อีกทัๅงตัวชีๅวัดหลำนีๅปຓนขຌอมูลทีไเมทันสมัย ละปຓนกำรน ำสนอขຌอมูลดียวกัน฿นงมุมทีไตำงกันเดຌ
พรำะปຓนขຌอมูลทีไผำนกำรวิครำะห์จำกหลำยองค์กร ฿นงกำรกใบขຌอมูลจำกกลุมตัวอยำง฿นประทศตำงโ 
อำจมีควำมตกตำงกัน ชน ดຌำนกำร฿ชຌชีวิต วัฒนธรรม หรือระบบศรษฐกิจ ท ำ฿หຌผลทีไน ำสนอออกมำเมตรง
กับกลุมปງำหมำยทีไท ำก ำลังจะศึกษำ ซึไงกใคือกลุม SME ละครือขำย SME 
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1.5.5. ผลการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจประจ าปี 2558 ของ World 

Economic Forum 

฿นป โ55็ World Economic Forum เดຌท ำกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿นกำร
ขงขันทำงศรษฐกิจ จำก แไไ ประทศทัไวลก ดย฿นภำพรวมนัๅน มี แเ ประทศทีไเดຌรับกำรประมินวำมี
ศักยภำพ฿นกำรขงขันสูงทีไสุด เดຌก สวิตซอร์ลนด์ สิงคปร์ สหรัฐอมริกำ ฟຂนลนด์ ยอรมนี ญีไปุຆน ขต
ปกครองพิศษฮองกง นธอร์ลนด์ อังกฤษ ละสวีดน อันนืไองมำจำกปัจจัยอำทิ ชน สภำพศรษฐกิจ 
ศักยภำพของภำคธุรกิจละภำคอุตสำหกรรม ควำมขใงกรงทำงกำรงิน ควำมกຌำวหนຌำทำงทคนลยีละ
นวัตกรรมทีไมีควำมทันสมัย ตลอดจนประสิทธิภำพของครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไอืๅออ ำนวยกกำรประกอบกิจกรรม
ทำงศรษฐกิจ 

ส ำหรับอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ฿นภูมิภำคอชียละกลุมประทศ฿นถบ
ปซิฟຂกนัๅน ประกอบเปดຌวยประทศทีไมีขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันตำมล ำดับนอกหนือเปจำก แเ 
ประทศขຌำงตຌน ดังนีๅ แ. เตຌหวัน โ. นิวซีลนด์ ใ. ออสตรลีย ไ. มำลซีย 5. กำหลี฿ตຌ ๆ. จีน ็. เทย ่. 
อินดนีซีย ้. ฟຂลิปปຂนส์ แเ. อินดีย แแ. วียดนำม แโ. ปำกีสถำน แใ.  พมำ ดยประทศ฿นถบอชีย
ตะวันออกฉียง฿ตຌนัๅนเดຌรับกำรจัดอันดับ฿หຌอยู฿นครึไงรกของกลุมประทศทีไมีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันสูง 
ตกตำงเปจำกกลุมประทศ฿นอชีย฿ตຌคอนขຌำงมำก ท ำ฿หຌชองวำงของควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันนัๅนกวຌำง
ละตำงกันคอนขຌำงมำก  

ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจของประทศ฿นภูมิภำคอชียนีๅมีควำมหลำกหลำยท ำ฿หຌกิด
กำรขงขันสูง ดย฿นกลุมประทศทีไพัฒนำลຌว ชน ญีไปุຆน กำหลี฿ตຌ ละเตຌหวัน นัๅนมีควำมทຌำทำยหลักคือ
ปัจจัยดຌำนตลำดรงงำนทีไตຌองกำรรงงำนทีไมีควำมสำมำรถดຌำนนวัตกรรม ฿นดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน
ทำงศรษฐกิจของประทศเทยนัๅน รำยงำนน ำสนอ฿นมุมมองทีไกลำวเดຌวำมีควำมสำมำรถสูงขึๅน ซึไงขยับขึๅนมำ 
ๆ อันดับจำกปกอน มำอยูล ำดับทีไ ใแ ฿นปปัจจุบัน ตอยำงเรกใตำม ปัญหำรืๅอรังทำงดຌำนกำรมือง ครงสรຌำง
กำรปกครองทีไมีควำมลำชຌำละเมปรง฿ส รวมเปถึงคุณภำพกำรศึกษำ฿นทุกระดับนัๅนอยู฿นกณฑ์ทีไคอนขຌำงตไ ำ 
ท ำ฿หຌควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจนัๅนยังมีขຌอจ ำกัดทีไปຓนอุปสรรคอยูมำกดยฉพำะรืไองกำรลงทุน
ของตำงชำติทีไลดนຌอยลง 
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1.5.6. บทวิคราะห์ผลการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจ ละนวทางการ
พัฒนาธุรกิจ SME ของประทศ ทย 

ชุดค ำถำม 114 ค ำถำมภำย฿ตຌสำหลัก 12 ประกำรทีไน ำสนอออกมำ฿นรูปบบตัวชีๅวัดนีๅมีควำม
นำสน฿จ มืไอพิจำรณำตละค ำถำม ผูຌขียนหในวำสำมำรถน ำเป฿ชຌพัฒนำตัวชีๅวัดพืไอกำรพัฒนำ SME ละ
ครือขำย SME เดຌ ดยกำรลือกสรรตัวชีๅวัดละชุดค ำถำมของตัวชีๅวัดนัๅนมีควำมปຓนเปเดຌละสำมำรถน ำมำ
ดัดปลงพืไอปรับ฿ชຌปຓนตัวชีๅวัดกำรพัฒนำของ SME ละครือขำยตอเป ดยตัวชีๅวัดทีไผูຌขียนหในวำอำจมี
ควำมหมำะสม฿นกำรน ำมำปรับ฿ชຌจ ำปຓนตຌองมีกำรศึกษำพิไมติม฿นรำยละอียดละหำขຌอมูลอຌำงอิงพืไอ
ประมินละยืนยันวำตัวชีๅวัดนัๅนโ สำมำรถน ำมำ฿ชຌเดຌจริง ตนืไองจำกขຌอจ ำกัดดຌำนวลำ฿นกำรศึกษำ กำรหำ
ขຌอมูลอຌำงอิงพิไมติม฿นกำรปรับตัวชีๅวัดจึงปຓนขัๅนตอนตอเป งำนขียนนีๅจึงปຓนกำรน ำสนอขຌอสนอนะตอ
ผูຌอำน฿นขัๅนตຌนกีไยวกับกำรศึกษำอกสำรตัวชีๅวัดละวิธีกำรวัดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันระดับประทศจำก
รำยงำนฉบับลำสุดของ World Economic Forum ป 2014-2015 ละจะมีกำรศึกษำละหำขຌอมูลสนับสนุน
พิไมติม฿นกำรน ำตัวชีๅวัดของ World Economic Forum มำปรับ฿ชຌตอเป 
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ตารางทีไ 4 ตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับ SME คัดลือกจากตัวชีๅวัดของ WEF 

Leading Indicator

No. Dimension Sub-category Indicator Unit Quantification Method Process Output Outcome Impact

1 Basic requirements Institutions Ethical behavior of firms scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

2 Basic requirements Institutions Efficacy of corporate boards scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

3 Basic requirements
Macroeconomic 

environment
Government budget balance scores on a 1–7 scale % GDP X

4 Basic requirements
Macroeconomic 

environment
Gross national savings scores on a 1–7 scale % GDP X

5 Basic requirements
Macroeconomic 

environment
Inflation scores on a 1–7 scale % GDP X

6 Basic requirements
Macroeconomic 

environment
Government debt scores on a 1–7 scale % GDP X

7 Efficiency enhancers
Higher education and 

training
Extent of staff training scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

8 Efficiency enhancers
Goods market 

efficiency
Degree of customer orientation scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

9 Efficiency enhancers
Goods market 

efficiency
Buyer sophistication scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

10 Efficiency enhancers Labor market efficiency
Cooperation in labor-employer 

relations
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

11 Efficiency enhancers Labor market efficiency
Flexibility of wage 

determination
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

12 Efficiency enhancers Labor market efficiency Hiring and firing practices scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

13 Efficiency enhancers Labor market efficiency Redundancy costs scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

14 Efficiency enhancers Labor market efficiency Pay and productivity scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

15 Efficiency enhancers Labor market efficiency
Reliance on professional 

management
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

Lagging Indicator
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Leading Indicator

No. Dimension Sub-category Indicator Unit Quantification Method Process Output Outcome Impact

16 Efficiency enhancers Labor market efficiency
Country capacity to retain 

talent
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

17 Efficiency enhancers
Technological 

readiness

Firm-level technology 

absorption
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

18 Efficiency enhancers Market size Domestic market size scores on a 1–7 scale % GDP, Executive Opinion 

Survey
X

19 Efficiency enhancers Market size Foreign market size scores on a 1–7 scale % GDP, Executive Opinion 

Survey
X

20 Efficiency enhancers Market size Exports as a percentage of GDP scores on a 1–7 scale % GDP, Executive Opinion 

Survey
X

21
Innovation and 

sophistication factors
Business sophistication State of cluster development scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

22
Innovation and 

sophistication factors
Business sophistication

Nature of competitive 

advantage
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

23
Innovation and 

sophistication factors
Business sophistication Value chain breadth scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

24
Innovation and 

sophistication factors
Business sophistication

Production process 

sophistication
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

25
Innovation and 

sophistication factors
Business sophistication Extent of marketing scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

26
Innovation and 

sophistication factors
Innovation Capacity for innovation scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

27
Innovation and 

sophistication factors
Innovation Company spending on R&D scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

28
Innovation and 

sophistication factors
Innovation

Government procurement of 

advanced tech products
scores on a 1–7 scale Executive Opinion Survey X

Lagging Indicator
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1.6. ตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขององค์การ
พืไอความรวมมือละพัฒนาทางศรษฐกิจ ิOECD)   

1.6.1. ความป นมา  

 สถำบันพืไอกำรวิจัยศรษฐกิจส ำหรับอำซียนละอชียตะวันออก (Economic Research Institute 

for ASEAN and East Asia: ERIA) เดຌรวมมือกับคณะท ำงำนวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมอำซียน 
(ASEAN SME Agencies Working Group: SMEWG) ฿นกำรจัดท ำดัชนีชีๅวัดชิงนยบำย฿นกำรพัฒนำ SME 

อำซียน หรือ ASEAN SME Policy Index ซึไงน ำนวคิดมำจำกดัชนีชีๅวัดชิงนยบำย฿นกำรพัฒนำ SME ิSME 

Policy Indexี ขององค์กำรพืไอควำมรวมมือทำงศรษฐกิจละกำรพัฒนำ ิThe Organisation for 

Economic Co-operation and Development: OECD) ละปรับ฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับบริบทของภูมิภำค
อำซียนมำกยิไงขึๅน ซึไงรกริไมนัๅน SME Policy Index เดຌรับกำรพัฒนำขึๅนดยคณะกรรมำธิกำรยุรป 
(European Commission) ธนำคำรพืไอกำรบูรณะละพัฒนำยุรป ิEuropean Bank for Reconstruction 

and Development) ละ the European Training Foundation ละประสบควำมส ำรใจปຓนอยำงดีมืไอ
น ำเป฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นกำรวัดผลกำรด ำนินนยบำยดຌำนกำรสงสริม SME ของภำครัฐ฿นประทศถบยุรป
ตะวันออกฉียง฿ตຌ อฟริกำหนือ ตะวันออกกลำง ละยุรปตะวันออก 

 กำรพัฒนำ ASEAN SME Policy Index ปຓนกำรด ำนินงำนตำมพิมพ์ขียวนยบำยของอำซียนดຌำน
กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ป 2547-โ557 ิASEAN Policy Blueprint for SME 

Development (APBSD) โเเไ –โเแไี ซึไงเดຌก ำหนดมำตรกำรทีไปຓนรูปธรรมพืไอจัดกำรรืไองรงดวน 5 
ประกำร เดຌก 1) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 2) กำรพิไมอกำสทำงกำรตลำดของ SME 3) กำรขຌำถึงงินทุน 
4) กำรขຌำถึงทคนลยี ละ 5) กำรสรຌำงนยบำยทีไหมำะสมส ำหรับ SME ตอมำ เดຌมีกำรจัดท ำผนปฏิบัติ
กำรดຌำนกำรพัฒนำ SME ของอำซียน ป 2553-โ55่ ิStrategic Action Plan for ASEAN SME 

Development (SAPASDี 2010-2015) ขึๅนมำทนทีไ APBSD ละก ำหนด฿หຌกำรพัฒนำ SME ปຓนมำตรกำร
หลัก฿นกำรเปสูกำรพัฒนำศรษฐกิจอยำงสมอภำค (Equitable Economic Development) ของอำซียน 
ดยนຌนกำรสงสริม฿นดຌำน 1) กำรขຌำถึงงินทุน 2) กำรอ ำนวยควำมสะดวกกผูຌประกอบกำร฿นงตำงโ 3) 
กำรพัฒนำทคนลยี  4) กำรสงสริมผูຌประกอบกำร ละ 5) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 อยำงเรกใดี จุดออนของ APBSD ละ SAPASD คือ กำรมุงนຌนควำมส ำคัญเปทีไกำรด ำนินกำร฿น
ระดับภูมิภำค มำกกวำนยบำย฿นระดับประทศ มຌวำ฿นควำมปຓนจริง นยบำยละกำรด ำนินงำนต ำงโ ทัๅง
฿นระดับประทศละระดับภูมิภำคลຌวนสงผลกระทบตอกำรพัฒนำ SME ฿นภูมิภำคกใตำม ประกอบกับ ยังเมมี
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กลเกทีไปຓนระบบ฿นกำรติดตำมควำมคืบหนຌำละประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนของ APBSD ละ SAPASD 
ดຌวยหตุนีๅ จึงมีกำรพัฒนำ ASEAN SME Policy Index ขึๅน ดยรวมอำขอบขตละกำรด ำนินกำรทัๅง฿นระดับ
ภูมิภำคละระดับประทศขຌำเวຌดຌวยกัน พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ SME ฿นอำซียน  

 ASEAN SME Policy Index จะท ำหนຌำทีไอันปຓนประยชน์฿นกำร ิแี ปຓนครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์ทีไ
ปຓนพลวัต พืไอ฿ชຌส ำหรับทบทวนกำรพัฒนำนยบำยส ำหรับ SME ฿นขอบขตทำงนยบำยของประทศตำงโ 
ิโี ปຓนกระบวนกำรทีไกลุมประทศซึไงมีปງำหมำยทำงนยบำยรวมกัน หในพຌองทีไจะ฿ชຌพืไอพัฒนำกรอบกำร
ด ำนินงำน฿นกำรติดตำมละปรียบทียบกำรพัฒนำนยบำยส ำหรับ SME ละ ิใี ปຓนกรอบกำรด ำนินงำน
฿นกำรลกปลีไยนประสบกำรณ์ละหลักปฏิบัติทีไดี รวมถึงสงสริมกำรจรจำดຌำนนยบำย 

1.6.2. วัตถุประสงค์ 

 พืไอสรຌำงวิธีกำรประมินทีไมีรูปบบชัดจน ทัๅงกำรประมินควำมคืบหนຌำ฿นกำรปฏิรูปนยบำย
ส ำหรับ SME บนพืๅนฐำนปรียบทียบ ละกำรประมินกำรด ำนินงำนของตละประทศ฿นกำร
ตอบสนองขอบขตตำงโ ของกำรปฏิรูป 

 พืไอสรຌำงปງำหมำย฿นกำรพัฒนำ ดยจัดล ำดับควำมส ำคัญของนยบำย฿นระดับภูมิภำคละ
ระดับประทศ รวมถึงควำมจ ำปຓน฿นกำรเดຌรับกำรสนับสนุน 

 พืไอสรຌำงควำมรวมมือละกลเกกำรตรวจสอบยอมรับ฿นระดับภูมิภำค ดยสงสริม฿หຌมีกลเกกำร
ตรวจสอบยอมรับทีไมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ผำนกรอบกำรประมินทีไ฿ชຌรวมกัน 

 พืไอสรຌำงควำมชืไอมยงระหวำงภำครัฐละภำคอกชน ดยน ำสนอครืไองมือสืไอสำรทีไงำยละ
ปรง฿ส ส ำหรับผูຌประกอบกำรหรือนักลงทุนทีไมีศักยภำพ รวมถึงสรຌำงกระบวนกำรวัดทีไสงสริม฿หຌ
กิดกำรปรึกษำระหวำงภำครัฐ/ภำคอกชน 

 พืไอวำงผนละจัดสรรทรัพยำกร ดยมีกำรวำงผนระยะกลำงดยฉพำะ ส ำหรับขอบขตกำร
ด ำนินงำนทีไ฿ชຌระยะวลำหลำยป รวมถึงมีครืไองมือส ำหรับกำรคลืไอนยຌำยละจัดสรรทรัพยำกร 
ซึไงปຓนผลสืบนืไองจำกกำรท ำกำรวิครำะห์ขຌอดนละดຌำนทีไตຌองปรับปรุง 

1.6.3. กรอบนวคิด 

 พืไอ฿หຌ SME มีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน มีนวัตกรรม ละมีควำมปຓนพลวัต มำกขึๅน ASEAN SME 

Policy Index จึงเดຌรับกำรออกบบ฿หຌมีสวน฿นกำรพัฒนำสภำพวดลຌอม฿นธุรกิจทีไชืไอมยงกับวงจรชีวิตธุรกิจ
ของ SME ชวง฿ดชวงหนึไง฿น 5 ชวง ิกอนริไมตຌน, ริไมตຌน, ติบต, อิไมตัว, ละฟຕนตัวี ผำนขอบขตดຌำน
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นยบำย 8 ประกำร ซึไงประกอบดຌวยขอบขตยอย ตัวชีๅวัด ละระดับของกำรปฎิรูปนยบำย ๆ ระดับ ดังสดง
฿นรูปทีไ โ 

 

 

 

 

 

รูปทีไ 2 กระบวนการ฿นการสรຌาง ASEAN SME Policy Index 

ทีไมำ: ดัดปลงจำก OECD ิโ55โี อຌำงอิง฿น ASEAN SME Policy Index 2014 

นืๅอหำดยสรุปของขอบขตดຌำนนยบำย ่ ประกำร มีดังนีๅ 

1. กรอบนยบายละการบริหารจัดการ ประกอบดຌวยขอบขตยอยดຌำนนยบำย 5 ประกำร เดຌก  
(1) นิยำมค ำจ ำกัดควำมของ SME ทีไชัดจน ละกำรประยุกต์฿ชຌทีไสอดคลຌองกัน  
(2) กำรประสำนงำนกันอยำงดีระหวำงหนวยงำนอกชนละภำย฿นหนวยงำนรัฐบำล  
(3) กำรด ำนินกลยุทธ์฿นกำรพัฒนำ SME ทีไมีประสิทธิภำพละตอบสนองควำมตຌองกำร  
(4) กำรมีหนวยงำนด ำนินนยบำยทีไมีประสิทธิภำพละสำมำรถจัดกำรปัญหำเดຌ  
(5) กำรมีมำตรกำรทีไหมำะสม฿นกำรจัดกำรปัญหำดຌำนควำมเมปຓนระบบระบียบของ 

 SME 

2. การขຌาถึงบริการสนับสนุนมีควำมส ำคัญอยำงยิไง฿นกำรสริมสรຌำงควำมสำมำรถของ SME ฿นกำร
฿ชຌประยชน์จำกทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร฿หຌมำกขึๅน ละ฿นกำรขຌำถึงขຌอมูล ขอบขต
ยอยดຌำนนยบำย โ ประกำรทีไรวมอยู฿นกำรขຌำถึงบริกำรสนับสนุน เดຌก 

(1) กรอบนยบำย฿นกำร฿หຌบริกำรสนับสนุน ซึไงรวมถึงผนปฏิบัติงำน ละหนวยงำนทีไ
 ฿หຌบริกำรดຌำนกำรพัฒนำธุรกิจ 

(2) กำรสงสริมกำรบริกำรทำงอิลใกทรอนิกส์ ซึไงรวมถึงกำรน ำกรอบทำงกฎหมำยส ำหรับ
 พำณิชย์อิลใกทรอนิกส์มำ฿ชຌ กำร฿หຌบริกำรอิลใกทรอนิกส์ภำครัฐ ละออนเลน์พอร์ทัล 
 (online portal) ส ำหรับ SME 

ระดับของการปฏิรูปนยบาย ิ6ี 

ตัวชีๅวัด ิจ านวนผันปรี 

ขอบขตยอย ิจ านวนผันปรี 

ขอบขตดຌานนยบาย ิ่ี 

ดัชนีชีๅวัดชิงนยบาย฿นการพัฒนา SME 
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3.  การจัดตัๅงธุรกิจ ดຌ฿นระยะวลาทีไรวดรใวขึๅน ดຌวยคา฿ชຌจายทีไตไ าลง รวมถึงการมีกฎระบียบทีไดี
ขึๅน ประกอบดຌวยขอบขตยอยดຌำนนยบำย โ ประกำร เดຌก 

(1) กำรจัดตัๅงธุรกิจเดຌ฿นระยะวลำทีไรวดรใวขึๅน ดຌวยคำ฿ชຌจำยทีไตไ ำลง ซึไงรวมถึงกระบวนกำร
 ละคำ฿ชຌจำยส ำหรับกำรจดทะบียนธุรกิจ กระบวนกำรขຌำสูกำรด ำนินงำนของ SME 
 กำรขຌำถึงขຌอมูลออนเลน์ กำรจดทะบียนบบจุดดียวบใดสรใจ ละกำรจัดตัๅงธุรกิจ฿หม 

(2) กระบวนกำรทีไชอบส ำหรับกำรทบทวนทำงกฎหมำยละกรอบส ำหรับกำรวิครำะห์
 ผลกระทบ฿นกำรออกกฎหมำย ิRegulatory Impact Analysis: RIA) พืไอ฿หຌน฿จวำ
 กฎหมำยทีไมีอยูละกฎหมำย฿หมจะเมสรຌำงอุปสรรค฿หຌก SME 

4. การขຌาถึงงินทุน มีผลกระทบอยำงสูงตอควำมสำมำรถ฿นกำรสรຌำงนวัตกรรมละกำรสงออกของ 
SME กำรขຌำถึงงินทุนประกอบดຌวยขอบขตยอยดຌำนนยบำย โ ประกำร เดຌก 

(1) กำรพัฒนำกรอบ฿นกำรก ำกับดูลพืไอ฿หຌภำคกำรงินมีบริกำรทีไหลำกหลำยมำกขึๅน ชน 
 กำร฿ชຌหลักประกันบบจับตຌองเมเดຌ อำทิ นวคิด ควำมรูຌ ละควำมชีไยวชำญ กับธุรกิจ
 จัดตัๅง฿หมทีไนຌนกำร฿ชຌควำมรูຌละทคนลยี 

(2) ตลำด/ผลิตภัณฑ์กำรงินทีไมัไนคงละมีควำมหลำกหลำย ควรสงสริมระบบกำร฿หຌกูຌยืมทีไ
 ฿ชຌหลักประกันนຌอยลง ละ฿ชຌกำรคๅ ำประกัน กำรจัดอันดับครดิต ขຌอมูลครดิต ทน 
 นอกจำกนีๅ ควรสงสริม฿หຌ SME ฿ชຌหลงงินทุนทำงลือกอืไน ชน กำรออกหุຌนพิไมทุน 
 กิจกำรคຌำรวมลงทุน ละครืไองมือทำงกำรงินอืไน ชน สัญญำชำ (Leasing) ละ กำร
 ซืๅอขำยลูกหนีๅทำงกำรคຌำ (Factoring) 

5. ทคนลยีละการถายอนทคนลยี อุปสรรคส ำคัญทีไท ำ฿หຌธุรกิจเมสำมำรถสรຌำงนวัตกรรมเดຌ 
คือ ควำมคิดวำนวัตกรรมมีตຌนทุนละควำมสีไยงสูง อีกทัๅงขำดสิไงอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร
ทดสอบ รับรองคุณภำพ ละสอบทียบ ซึไงหลำนีๅลຌวนตຌองกำรกำรลงทุนสูง ขอบขตทคนลยี
ละกำรถำยอนทคนลยีประกอบดຌวยขอบขตยอยดຌำนนยบำย ไ ประกำร เดຌก 

(1) สงสริมกำรกระจำยทคนลยี ซึไ งรวมถึงวิธีกำรทำงกลยุทธ์ทีไน ำเปสูนยบำยดຌำน
 นวัตกรรมส ำหรับ SME ขຌอมูลกำรบริกำรสนับสนุนดຌำนนวัตกรรม ละกำรรับรอง
 มำตรฐำน 

(2) สงสริมควำมรวมมือดຌำนทคนลยีพืไอพัฒนำกำรวิจัยละพัฒนำทีไมุงนຌนกำรน ำควำมรูຌ
 เป฿ชຌพืไอกำรคຌำ ผำนกำรพัฒนำศูนย์บมพำะ กำรสนับสนุน ดຌำนทคนลยี฿น
 มหำวิทยำลัย หຌองทดลองพืไอกำรวิจัยละพัฒนำ รวมถึงศูนย์บมพำะทีไมีกำรชืไอมยง
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 กับ SME ละกำรสง สริมละปกปງองคุຌมครองสิทธิของทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 (Intellectual Property Rights: IPRs) 

(3) สงสริมกำรรวมกลุมครือขำยทำงธุรกิจ ดยกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนบรอดบนด์
 พืไอสนับสนุนกำรเหลวียนของขຌอมูล฿นกลุมครือขำย กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์/
 สวนอุตสำหกรรม กำรพัฒนำครือขำยทีไมีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน รวมถึงกำรพัฒนำ
 สิไงอ ำนวยควำมสะดวกตำงโ เวຌ฿นทีไดียวกัน 

(4) สิไงจูง฿จ฿นรูปบบตัวงินส ำหรับกำรพัฒนำทคนลยี ผำนกำรจัดกใบภำษี หรืองิน฿หຌ
 ปลำดຌำนกำรวิจัยละพัฒนำสำธำรณะ ควรสงสริม฿หຌ SME ทຌองถิไนท ำหนຌำทีไปຓน
 พันธมิตรดຌำนกำรวิจัยละพัฒนำ พืไอพิไมอกำส฿นกำรเดຌรับกำรจัดจຌำงภำยนอก 
 (Outsourcing) ดຌำนกำรวิจัยละพัฒนำจำกบริษัทขຌำมชำติ 

6. การขยายตลาดระหวางประทศ SME จ ำปຓนตຌองพัฒนำควำมสำมำรถพืไอ฿ชຌอกำสจำกระบบ
กำรคຌำ฿นภูมิภำคทีไปຂดกวຌำงมำกขึๅน ขอบขตกำรขยำยตลำดระหวำงประทศนีๅ ประกอบดຌวย
ขอบขตยอยดຌำนนยบำย 5 ประกำร เดຌก 

(1) กำรสงสริมกำรสงออก ชน ขຌอมูลกำรคຌำระหวำงประทศ กำร฿หຌควำมชวยหลือ฿นกำร
 สงออก กำรจัดละขຌำรวม฿นคณะผูຌทนกำรคຌำ งำนนิทรรศกำรกำรคຌำระหวำงประทศ 
 กำรฝຄกอบรม ละกำรสนับสนุน฿หຌเดຌรับมำตรฐำนคุณภำพ฿นระดับนำนำชำติ 

(2) กำร฿หຌค ำนะน ำละขຌอมูลทีไปຓนประยชน์กีไยวกับตลำดระหวำงประทศ ชนคุณสมบัติ
 ของผลิตภัณฑ์ รำคำ ผูຌซืๅอ ผูຌกระจำยสินคຌำ มำตรฐำนละขຌอก ำหนดคุณลักษณะทีไ
 กีไยวขຌอง ละกระบวนกำรทำงกฎหมำย ปຓนตຌน 

(3) กำรสริมสรຌำงควำมขຌมขใง฿หຌก SME ทีไมีศักยภำพ฿นกำรสงออก ดยสริมสรຌำง
 ควำมรูຌละทักษะดຌำนกำรจัดกำรกำรงิน กำรตลำด กำรจัดกำรธุรกิจ ชน กำรบริหำรซ
 อุปทำน กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกคຌำ ละกำรวำงผนทรัพยำกรองค์กร รวมถึง
 สงสริม฿หຌมีกำรวัดปรียบทียบสมรรถนะ (Benchmark) กับธุรกิจอืไน฿นอุตสำหกรรม
 ละคูขง 

(4) บริกำรทำงกำรงินส ำหรับ SME ฿นกำรสงออก พืไอ฿หຌ SME สำมำรถจัดหำงินทุน
 ส ำหรับกำรด ำนินธุรกิจระหวำงประทศ ละลดกำรรับรูຌควำมสีไยงของผูຌ฿หຌกูຌ ละนัก
 ลงทุน สิไงทีไส ำคัญคือ กำร฿หຌ SME เดຌรูຌจักผลิตภัณฑ์ทำงกำรงินประภทตำงโ ทีไ
 กีไยวขຌองกับกำรสงออก 
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(5) กำรลดคำบริกำรดินพิธีกำรศุลกำกรส ำหรับสินคຌำสงออก นืไองจำก SME มีควำม
 สียปรียบ฿นดຌำนขนำดละคำ฿ชຌจำย มืไอปรียบทียบกับบริษัททีไ฿หญกวำ 

7. การสงสริมความรูຌดຌานการป นผูຌประกอบการ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ละภำวะควำมปຓน
ผูຌประกอบกำรของ SME ตຌองอำศัยกลเก฿นกำรรียนรูຌดຌวยตนองละกำรอบรม รวมถึงกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐทีไหมำะสม สิไงส ำคัญคือกำรสงสริมนักรียน นักศึกษำ฿หຌสน฿จประกอบธุรกิจ 
ดຌวยกำรสนับสนุนดຌำนตำงโ ทัๅงทีไปຓนตัวงินละมิ฿ชตัวงิน ขอบขตกำรสงสริมควำมรูຌดຌำนกำร
ปຓนผูຌประกอบกำรนีๅ ประกอบดຌวยขอบขตยอยดຌำนนยบำย 5 ประกำร เดຌก 

(1) นยบำยสงสริมควำมปຓนผูຌประกอบกำร ควรครอบคลุมรูปบบกำรรียนรูຌทุกประภท 
 ตัๅงต กำรศึกษำ฿นระบบรงรียน฿นทุกระดับ กำรศึกษำนอกระบบ กำรฝຄกงำน จนถึง 
 กำร฿หຌค ำปรึกษำกธุรกิจขนำดลใก ละควรรวมนยบำยนีๅขຌำ฿นผนพัฒนำชำติ ดย
 ระบุผน฿นกำรติดตำมละประมินผล 

(2) กำรสนับสนุนกำรรียนรูຌกีไยวกับควำมปຓนผูຌประกอบกำร฿นกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอ
 สงสริมภำวะควำมปຓนผูຌประกอบกำรละขีดควำมสำมำรถหลัก ชน กำรมองหในอกำส 
 ควำมคิดริริไม ควำมคิดสรຌำงสรรค์ ละควำมกลຌำยอมรับควำมสีไยง ฿หຌกนักรียนชัๅน
 มัธยมศึกษำละอุดมศึกษำ 

(3) กำรสนับสนุนกำรรียนรูຌกีไยวกับควำมปຓนผูຌประกอบกำร฿นกำรศึกษำขัๅนสูง หลักสูตร
 ควำมปຓนผูຌประกอบกำรของอำซียน ซึไงปຓนหนึไ ง฿นกำรริริไมภำย฿ตຌ APBSD ละ 
 SAPASD เดຌถูกน ำมำทดลอง฿ชຌ฿นหลำยประทศ 

(4) ควำมรวมมือระหวำงธุรกิจละสถำบันกำรศึกษำ ลักษณะของควำมรวมมือทีไธุรกิจ฿หຌก
 สถำบันกำรศึกษำ ชน กำรปຓนวิทยำกรรับชิญ กำรมีสวนรวม฿นกำรวิจัย ครงกำรน ำ
 รอง ละกำรพัฒนำหลักสูตร รวมถึงกำรรับนักศึกษำฝຄกงำน ส ำหรับลักษณะของควำม
 รวมมือทีไสถำบันกำรศึกษำ฿หຌกธุรกิจ ชน กำร฿หຌงินลงทุน฿นธุรกิจ กำรขำยสิทธิบัตร
 ละเลซนส์ กำรออกบบกำรฝຄกอบรม฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของธุรกิจ กำรสนับสนุน
 สิไงปลูกสรຌำง ชน ศูนย์บมพำะดຌำนทคนลยี ศูนย์ถำยอนทคนลยี ปຓนตຌน 

(5) กำรศึกษำนอกระบบ฿นรืไองกำรรียนรูຌกีไยวกับควำมปຓนผูຌประกอบกำร ละกำรจัดกำร 
 SME ิกำรท ำบัญชีพืๅนฐำน ละกำรจัดกำรธุรกิจี สิไงทีไส ำคัญส ำหรับกำรอบรม฿น
 ลักษณะนีๅ คือ กำรจຌงขຌอมูลของผูຌ฿หຌกำรรับรองหลักสูตร งินสนับสนุนส ำหรับกำร
 ฝຄกอบรมละยกระดับทักษะ ละกำรพัฒนำครืไองมือทีไขຌำถึงเดຌ฿นวงกวຌำง 
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8. การมีผูຌทนผลประยชน์ของ SME ทีไมีประสิทธิภาพมากขึๅน ฿นทีไนีๅ หมำยถึงสมำคมธุรกิจ ทีไกิด
จำกกำรรวมตัวกันของสมำชิกทีไมีควำมสน฿จรวมกัน ประกอบดຌวยขอบขตยอยดຌำนนยบำย โ 
ประกำร เดຌก 

(1) บทบำทละศักยภำพของสมำคมทีไกีไยวขຌองกับ SME ซึไงรวมถึงกำรมีอยูของสมำคม 
 ละศักยภำพ฿นชิงทคนิคละกำรวิจัย นืไองจำกหนຌำทีไของสมำคม คือกำรขยำย
 ครือขำยสมำชิก ละกำร฿ชຌประยชน์จำกผลกำรวิจัย฿นชิงกำรคຌำ 

(2) กำรมีสวนรวม฿นกำรปรึกษำดຌำนนยบำยทีไกีไยวขຌองกับ SME ดยนຌนทีไกลเกกำรปรึกษำ 
 ควำมถีไของกำรปรึกษำ ละผลกระทบจำกกำรปรึกษำ ฿นทีไนีๅ สมำคมอุตสำหกรรมตำงโ 
 จะท ำหนຌำทีไปຓนคนกลำง฿นกำรชืไอมยงกระบวนกำรระหวำงบริษัทอกชนละรัฐบำล  
1.6.4. ตัวชีๅวัด 

 กระบวนกำร฿นกำรเดຌมำซึไงกรอบกำรด ำนินงำน รำยกำรขอบขตยอย ตัวชีๅวัด ละระดับของกำรปฎิ
รูปนยบำย มำจำกกำร฿หຌขຌอมูลดยผูຌชีไยวชำญ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ SME ภำครัฐทีไกีไยวขຌองดูล ละ
จຌำหนຌำทีไ฿นสมำคมประชำชำติหงอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ิอำซียนี ฿นสวนของวิธีกำรประมิน คณะนักวิจัย
อิสระจำกตละประทศสมำชิกอำซียนจะท ำกำรส ำรวจดย฿ชຌบบสอบถำม ละกำรสัมภำษณ์ ชิงลึก กับ
หนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียอืไนทีไกีไยวขຌองกับ SME จำกนัๅน ผลกำรประมินจำกตละ
ประทศจะถูกน ำมำตรวจสอบทบทวนละปรียบทียบอีกครัๅง ดยหนวยงำนภำครัฐ ละคณะผูຌชีไยวชำญจำก 
OECD ละ ERIA ตำมล ำดับ พืไอ฿หຌน฿จวำผลกำรประมินดังกลำวมีควำมสอดคลຌองกัน฿นตละประทศละ
ทัไวทัๅงภูมิภำค 

 ASEAN SME Policy Index ประกอบดຌวยขอบขตดຌำนนยบำย ่ ประกำร ซึไง฿นตละขอบขต มี
ขอบขตยอย/ตัวชีๅวัด รวม 5่ ตัว ละตละตัวมีระดับของกำรปฏิรูปนยบำย ๆ ระดับ ริไมจำกระดับ แ 
หมำยถึงเมมีมำตรกำรดຌำนนยบำยฉพำะ ิควรปรับปรุงี จนถึงระดับ ๆ หมำยถึงสถำบันท ำงำนเดຌดี หรือ กำร
ด ำนินมำตรกำรดຌำนนยบำยตละตัวมีประสิทธิภำพ ิหลักปฏิบัติทีไดีี  
 ตัวชีๅวัดของ OECD มีขຌอดีคือ ปຓนกำรวัดทีไมุงสูกำรปรับปรุงกระบวนกำร฿นภำพรวมละสำมำรถน ำเป
ปรียบทียบกับประทศอำซียนอืไนโเดຌ ทำงทีมทีไปรึกษำเดຌคัดลือกตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับกำรพัฒนำ SME เดຌดังนีๅ  
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ตารางทีไ 5 ตัวชีๅวัดทีไกีไยวกับ SME คัดลือกจากตัวชีๅวัดของ OECD 

Leading Indicator

No. Dimension Sub-category Indicator Quantification Method Process Output Outcome Impact

1 Institutional Framework SME definition Expert opinion X

2 Institutional Framework
Intra-governmental coordination in 

policy formulation
Expert opinion X

3 Institutional Framework SME development strategy Expert opinion X

4 Institutional Framework
SME policy implementation 

agency or equivalent
Expert opinion X

5 Institutional Framework

Facilitation for a transition from 

informal to formal (registered) 

sector

Expert opinion X

6 Access to Support Services Policy framework for supporting services

Government action plan on 

development of SME support 

services

Expert opinion X

7 Access to Support Services Policy framework for supporting services
One-stop shop business 

development centers
Expert opinion X

8 Access to Support Services Promotion of E-services Promotion of E-commerce Expert opinion X

9 Access to Support Services Promotion of E-services Provision of E-government services Expert opinion X

10 Access to Support Services Promotion of E-services On-line portal for SMEs Expert opinion X

11
Cheaper and Faster Start up and Better 

Legislation and Regulations

On-line access, one-stop-shop for 

registration, and start-ups
On-line registration Expert opinion X

12
Cheaper and Faster Start up and Better 

Legislation and Regulations

On-line access, one-stop-shop for 

registration, and start-ups

Progression to one-stop-shop 

(OSS)
Expert opinion X

13
Cheaper and Faster Start up and Better 

Legislation and Regulations

On-line access, one-stop-shop for 

registration, and start-ups

Financial supports for start-ups 

(soft loans, vouchers, grants, etc.)
Expert opinion X

14
Cheaper and Faster Start up and Better 

Legislation and Regulations

On-line access, one-stop-shop for 

registration, and start-ups

Review and amendment of 

legislations and regulations
Expert opinion X

15
Cheaper and Faster Start up and Better 

Legislation and Regulations

On-line access, one-stop-shop for 

registration, and start-ups

Use of Regulatory Impact Analysis 

(RIA)
Expert opinion X

16 Access to Finance Sound and diversified financial markets

Availability of Risk Capital (e.g. 

venture capital, private equity 

funds, business angels)

Expert opinion X

17 Access to Finance Sound and diversified financial markets Access to stock market Expert opinion X

18 Technology and Technology Transfer Promote Technology Dissemination
Strategic approach to innovation 

policy for SMEs
Expert opinion X

Lagging Indicator
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Leading Indicator

No. Dimension Sub-category Indicator Quantification Method Process Output Outcome Impact

19 Technology and Technology Transfer Promote Technology Dissemination
Information on innovation support 

services
Expert opinion X

20 Technology and Technology Transfer

Foster Technology Cooperation to Develop 

R&D focused on Commercialization of 

Knowledge

Incubators Expert opinion X

21 Technology and Technology Transfer

Foster Technology Cooperation to Develop 

R&D focused on Commercialization of 

Knowledge

Technology support in 

Universities, R&D Labs and 

Incubators with SMEs Linkages

Expert opinion X

22 Technology and Technology Transfer Finance and Technology Development Financial Incentives Expert opinion X

23 Technology and Technology Transfer Finance and Technology Development Public R&D grants Expert opinion X

24 International Market Expansion Export promotion programmes Expert opinion X

25 International Market Expansion

Providing advice and high value 

information of the international 

market

Expert opinion X

26 International Market Expansion
Export capacity building 

programmes
Expert opinion X

27 International Market Expansion
Financial facilities for SMEs to 

export
Expert opinion X

28 Promotion of Entrepreneurial Education Entrepreneurial promotion policy Expert opinion X

29 Promotion of Entrepreneurial Education Business-academe collaboration Expert opinion X

30 Promotion of Entrepreneurial Education

Non-formal education on 

Entrepreneurial Learning and 

management of SMEs

Expert opinion X

31
More effective representation of small 

enterprises' interests
Role and capacity of SME association SME association Expert opinion X

32
More effective representation of small 

enterprises' interests
Role and capacity of SME association Technical capacity Expert opinion X

33
More effective representation of small 

enterprises' interests
Role and capacity of SME association Research capacity Expert opinion X

34
More effective representation of small 

enterprises' interests

Participation in Consultations on SME 

Policies
Mechanism of the consultations Expert opinion X

35
More effective representation of small 

enterprises' interests

Participation in Consultations on SME 

Policies
Frequency of the consultations Expert opinion X

36
More effective representation of small 

enterprises' interests

Participation in Consultations on SME 

Policies

Formal influence of the 

consultations
Expert opinion X

Lagging Indicator
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1.7. สรุปตัวชีๅวัดของ IMD, World Bank, WEF ละ OECD 

 มืไอวิครำะห์จำกกำรคัดลือกตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจ SME มีตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองทัๅงสิๅน แใเ ตัว 
ดยบงปຓน IMD 2ใ ตัว World Bank 4ใ ตัว WEF 28 ตัวละ OECD 3ๆ ตัว มืไอตัดตัวชีๅวัดทีไมีควำม
สอดคลຌองกันจะหลือตัวชีๅวัดทัๅงสิๅน แโไ ตัว ละมืไอพิจำรณำตัวชีๅวัดทีไมีควำมสอดคลຌองกันของทัๅง ไ หลง 
พบวำ มีตัวชีๅวัดทีไสอดคลຌองกันิIntersect) มำกทีไสุด โ หลง 5 ตัว คือ GDP, Employment, 

Unemployment, Business expenditure on R&D ($), Business expenditure on  R&D (%) ละ 
Researchers in R&D per capita ทัๅงนีๅขຌอมูลหลำนีๅจะปຓนขຌอมูลส ำคัญ฿นกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลตัวชีๅวัดซึไงจะ
ด ำนินกำร฿นครงกำรระยะตอเป 
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ตารางทีไ 6 สรุปความสอดคลຌองกันของตัวชีๅวัดของ IMD, World Bank, WEF ละ OECD 
No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

1 GDP US$

Sum of gross value added by all resident producers in the 

economy plus any product taxes and minus any subsidies 

not included in the value of the products

X X 2

2 GDP Growth annual % 

Annual percentage growth rate of GDP at market prices 

based on constant local currency. Aggregates are based on 

constant 2005 U.S. dollars

X 1

3 GDP per capita US$ Estimates GDP per capita X 1

4 GDP per person employed US$ Estimates GDP per person X 1

5 GDP per person employed per hour US$ Estimates GDP per person per hour X 1

6 Government budget balance
scores on a 

1–7 scale % GDP X 1

7 Gross national savings
scores on a 

1–7 scale % GDP X 1

8 Inflation
scores on a 

1–7 scale % GDP X 1

9 Government debt
scores on a 

1–7 scale % GDP X 1

10 SME definition Expert opinion X 1

11
Intra-governmental coordination in 

policy formulation
Expert opinion X 1

12 SME development strategy Expert opinion X 1

13
SME policy implementation agency 

or equivalent
Expert opinion X 1

14

Facilitation for a transition from 

informal to formal (registered) 

sector

Expert opinion X 1

15

Government action plan on 

development of SME support 

services

Expert opinion X 1

16
Total hourly compensation in 

manufacturing 
US$ Wages + supplementary benefits per hour X 1

17
Total base salary plus bonuses and 

long-term incentives
US$ Base salary plus bonuses and long-term incentives X 1

18
Cooperation in labor-employer 

relations

scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

19 Flexibility of wage determination
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

20 Hiring and firing practices
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

21 Redundancy costs
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

22 Pay and productivity
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

23 Extent of staff training
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

24 Employee training priority High-Low Employee training priority in companies X 1

25 Percentage Labor force of population % % Total Labor force of population X 1

26 Skilled labor availability No. No. of Skilled labor is readily available X 1

27 Ethical behavior of firms
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

28 Efficacy of corporate boards
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

29
Reliance on professional 

management

scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

30 Country capacity to retain talent
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

31 Firm-level technology absorption
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

32
One-stop shop business 

development centers
Expert opinion X 1

33 Promotion of E-commerce Expert opinion X 1

34 Provision of E-government services Expert opinion X 1

35 On-line portal for SMEs Expert opinion X 1

36 On-line registration Expert opinion X 1

37 Progression to one-stop-shop (OSS) Expert opinion X 1

38 Entrepreneurial promotion policy Expert opinion X 1

39 Business-academe collaboration Expert opinion X 1

40

Non-formal education on 

Entrepreneurial Learning and 

management of SMEs

Expert opinion X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

41 SME association Expert opinion X 1

42 Technical capacity Expert opinion X 1

43 Research capacity Expert opinion X 1

44 Mechanism of the consultations Expert opinion X 1

45 Frequency of the consultations Expert opinion X 1

46 Formal influence of the consultations Expert opinion X 1

47
Banking and financial services 

support business 
US$

Banking and financial services do support business 

activities efficiently
X 1

48
Financial supports for start-ups (soft 

loans, vouchers, grants, etc.)
Expert opinion X 1

49
Review and amendment of 

legislations and regulations
Expert opinion X 1

50
Use of Regulatory Impact Analysis 

(RIA)
Expert opinion X 1

51

Availability of Risk Capital (e.g. 

venture capital, private equity funds, 

business angels)

Expert opinion X 1

52 Access to stock market Expert opinion X 1

53 Industry, value added US$

Industry corresponds to ISIC divisions 10-45 and includes 

manufacturing 

(ISIC divisions 15-37). It comprises value added in 

mining, manufacturing (also reported as a separate 

subgroup), construction, electricity, water, and gas. Value 

added is the net output of a sector after adding up all 

outputs and subtracting intermediate inputs.

X 1

54 Manufacturing, value added US$

refers to industries belonging to ISIC divisions 15-37. 

Value added is the net output 

of a sector after adding up all outputs and subtracting 

intermediate inputs. 

X 1

55 State of cluster development
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

56 Nature of competitive advantage
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

57 Value chain breadth
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

58 Production process sophistication
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

59 Extent of marketing
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

60 Capacity for innovation
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

61 GNI US$

sum of value added by all resident producers plus any 

product taxes (less subsidies) not included in the valuation 

of output plus net receipts of primary income 

(compensation of employees and property income) from 

abroad

X 1

62 GNI growth  % annual % growth GNI X 1

63 Degree of customer orientation
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

64 Buyer sophistication
scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

65 Customer satisfaction in companies % % Customer satisfaction is emphasized in companies X 1

66 Percentage economic sectors of GDP % Breakdown of the economic sectors, percentage of GDP X 1

67 Domestic market size
scores on a 

1–7 scale % GDP, Executive Opinion Survey X 1

68 Foreign market size
scores on a 

1–7 scale % GDP, Executive Opinion Survey X 1

69 Current account balance US$
the sum of net exports of goods and services, net primary 

income, and net secondary income
X 1

70 Current account balance (%) % Percentage Current account balance of GDP X 1

71 Balance of trade (%) % Percentage Balance of trade of GDP X 1

72 Imports of goods and services US$

the value of all goods and other market services received 

from the rest of the world. They include the value of 

merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, 

license fees, and other services, such as communication, 

construction, financial, information, business, personal, 

and government services. 

X 1

73 Exports as a percentage of GDP
scores on a 

1–7 scale % GDP, Executive Opinion Survey X 1

74 Exports of goods and services US$

the value of all goods and other market services provided 

to the rest of the world. 

They include the value of merchandise, freight, insurance, 

transport, travel, royalties, license fees, and other services, 

such as communication, construction, financial, 

information, business, personal, and government services. 

X 1

75 Good exports US$

 refer to all movable goods (including nonmonetary gold 

and net exports of goods under merchanting) involved in a 

change of ownership from residents to nonresidents.

X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

76 ICT goods exports

% of total 

good 

exports

 include telecommunications, audio and video, computer 

and related equipment; 

electronic components; and other information and 

communication technology goods. Software is excluded.

X 1

77 ICT service exports US$

Information and communication technology service exports 

include computer and communications services 

(telecommunications and postal and courier services) and 

information services (computer data and news-related 

service transactions).

X 1

78 Commercial service exports US$
total service exports minus exports of government services 

not included elsewhere. 
X 1

79 High-technology exports US$

products with high R&D intensity, such as in aerospace, 

computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and 

electrical machinery.

X 1

80 Net trade in goods and services US$

derived by offsetting imports of goods and services against 

exports of goods and services. Exports and imports of 

goods and services comprise all transactions involving a 

change of ownership of goods and services between 

residents of one country and the rest of the world

X 1

81 Net trade in goods US$
 the difference between exports and imports of goods. 

Trade in services is not included
X 1

82 Service exports US$

Services refer to economic output of intangible 

commodities that may be produced, 

transferred, and consumed at the same time.

X 1

83 Services, etc., value added US$

Services correspond to ISIC divisions 50-99. They include 

value added in wholesale and retail trade (including hotels 

and restaurants), transport, and government, financial, 

professional, and personal services such as education, 

health care, and real estate services. Also included are 

imputed bank service charges, import duties, and any 

statistical discrepancies noted by national compilers as 

well as discrepancies arising from rescaling. Value added 

is the net output of a sector after adding up all outputs and 

subtracting intermediate inputs.

X 1

84 Trade in services % of GDP
the sum of service exports and imports divided by the 

value of GDP
X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

85 Transport services

% of 

service 

exports

Transport covers all transport services (sea, air, land, 

internal waterway, pipeline, space 

and electricity transmission) performed by residents of one 

economy for those of another and involving the carriage of 

passengers, the movement of goods (freight), rental of 

carriers with crew, and related support and auxiliary 

services. Also included are postal and courier services. 

Excluded are freight insurance (included in insurance 

services); goods procured in ports by nonresident carriers 

(included in goods); maintenance and repairs on transport 

equipment (included in maintenance and repair services 

n.i.e.); and repairs of railway facilities, harbors, and 

airfield facilities (included in construction).

X 1

86 Travel services

% of 

service 

exports

Travel covers goods and services acquired from an 

economy by travelers for their own use during visits of less 

than one year in that economy for either business or 

personal purposes. Travel includes local transport (i.e., 

transport within the economy being visited and provided 

by a resident of that economy), but excludes international 

transport (which is included in passenger transport. Travel 

also excludes goods for resale, which are included in 

general merchandise.

X 1

87 Food exports

% of 

merchandis

e 

exports

Food comprises the commodities in SITC sections 0 (food 

and live animals), 

1 (beverages and tobacco), and 4 (animal and vegetable 

oils and fats) and SITC division 22 (oil seeds, oil nuts, and 

oil kernels).

X 1

88 Merchandise exports US$
Merchandise exports show the f.o.b. value of goods 

provided to the rest of the world
X 1

89 Merchandise trade % of GDP
 the sum of merchandise exports and imports divided by the 

value of GDP
X 1

90 Trade % of GDP
the sum of exports and imports of goods and services 

measured as a share of gross domestic product.
X 1

91 New business registered Number
 the number of new limited liability corporations registered 

in the calendar year.
X 1

92 Taxes on exports
% of tax 

revenue

all levies on goods being transported out of the country or 

services being delivered to 

nonresidents by residents. Rebates on exported goods that 

are repayments of previously paid general consumption 

taxes, excise taxes, or import duties are deducted from the 

gross amounts receivable from these taxes, not from 

amounts receivable from export taxes.

X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

93 Taxes on goods and services
% of 

revenue

 include general sales and turnover or value added taxes, 

selective excises on goods, 

selective taxes on services, taxes on the use of goods or 

property, taxes on extraction and production of minerals, 

and profits of fiscal monopolies.

X 1

94 Tax on international trade
% of 

revenue

include import duties, export duties, profits of export or 

import monopolies, exchange profits, 

and exchange taxes.

X 1

95 Export promotion programmes Expert opinion X 1

96

Providing advice and high value 

information of the international 

market

Expert opinion X 1

97
Export capacity building 

programmes
Expert opinion X 1

98
Financial facilities for SMEs to 

export
Expert opinion X 1

99 Exports of goods (%) % Percentage Exports of goods of GDP X 1

100 Employment (%) % Percentage Employment of population X X 2

101 Employment change (%) % Estimates percentage Employment change X 1

102 Employment in industry

% of total 

employeme

nt

Employees are people who work for a public or private 

employer and receive remuneration 

in wages, salary, commission, tips, piece rates, or pay in 

kind. Industry corresponds to divisions 2-5 (ISIC revision 

2) or tabulation categories C-F (ISIC revision 3) and 

includes mining and quarrying (including oil production), 

manufacturing, construction, and public utilities 

(electricity, gas, and water).

X 1

103 Employment in services

% of total 

employeme

nt

Employees are people who work for a public or private 

employer and receive remuneration 

in wages, salary, commission, tips, piece rates, or pay in 

kind. Services correspond to divisions 6-9 (ISIC revision 

2) or tabulation categories G-P (ISIC revision 3) and 

include wholesale and retail trade and restaurants and 

hotels; transport, storage, and communications; financing, 

insurance, real estate, and business services; and 

community, social, and personal services.

X 1

104 Self-employed, total
& of total 

employed

those workers who, working on their own account or with 

one or a few partners or in 

cooperative, hold the type of jobs defined as a "self-

employment jobs." i.e. jobs where the remuneration is 

directly dependent upon the profits derived from the goods 

and services produced. Self-employed workers include 

four sub-categories of employers, own-account workers, 

members of producers' cooperatives, and contributing 

family workers.

X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF OECD Mapping

105
Wage and salaried workers, 

total

% of total 

employed

those workers who hold the type of jobs defined as "paid 

employment jobs," where the 

incumbents hold explicit (written or oral) or implicit 

employment contracts that give them a basic remuneration 

that is not directly dependent upon the revenue of the unit 

for which they work.

X 1

106 Unemployment, total
% of total 

labor force

 the share of the labor force that is without work but 

available for and seeking employment.
X X 2

107
Government subsidies to private and 

public companies (%)
%

Government subsidies to private and public companies as 

a percentage of GDP
X 1

108
Charges for the use of intellectual 

property, payments
US$

 Payments between residents and nonresidents for the 

authorized use of proprietary rights (such as patents, 

trademarks, copyrights, industrial processes and designs 

including trade secrets, and franchises) and for the use, 

through licensing agreements, of produced originals or 

prototypes (such as copyrights on books and manuscripts, 

computer software, cinematographic works, and sound 

recordings) and related rights (such as for live 

performances and television, cable, or satellite broadcast)

X 1

109
Charges for the use of 

intellectual property, receipts
US$

receipts between residents and nonresidents for the 

authorized use of proprietary rights (such as patents, 

trademarks, copyrights, industrial processes and designs 

including trade secrets, and franchises) and for the use, 

through licensing agreements, of produced originals or 

prototypes (such as copyrights on books and manuscripts, 

computer software, cinematographic works, and sound 

recordings) and related rights (such as for live 

performances and television, cable, or satellite broadcast)

X 1

110 Patent application, residents Number

Patent applications are worldwide patent applications 

filed through the Patent Cooperation 

Treaty procedure or with a national patent office for 

exclusive rights for an invention--a product or process that 

provides a new way of doing something or offers a new 

technical solution to a problem. A patent provides 

protection for the invention to the owner of the patent for a 

limited period, generally 20 years.

X 1
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No. Indicator Unit Quantification Method IMD WB WEF ODCE Mapping

111
Trademark applications, 

total
Number

Trademark applications filed 

are applications to register a 

trademark with a national or 

regional Intellectual Property 

(IP) office. A trademark is a 

distinctive sign which identifies 

certain goods or services as 

those produced or provided by 

a specific person or enterprise. 

A trademark provides 

protection to the owner of the 

mark by ensuring the exclusive 

right to use it to identify goods 

or services, or to authorize 

another to use it in return for 

payment. The period of 

protection varies, but a 

trademark can be renewed 

indefinitely beyond the time 

limit on payment of additional 

fees.

X 1

112
Trademark applications,  direct 

resident
Number

Direct resident trademark 

applications are those filed by 

domestic applicants directly at 

a given national IP office.

X 1

113
Strategic approach to innovation 

policy for SMEs
Expert opinion X 1

114
Information on innovation support 

services
Expert opinion X 1

115 Incubators Expert opinion X 1

116

Technology support in Universities, 

R&D Labs and Incubators with 

SMEs Linkages

Expert opinion X 1

117 Financial Incentives Expert opinion X 1

118 Public R&D grants Expert opinion X 1

119 Business expenditure on R&D ($) US$ Business expenditure on R&D X X 2

120 Business expenditure on R&D (%) %
Estimates percentage Business 

expenditure on R&D of GDP
X X 2

121 Researchers in R&D per capita No.
Researchers in R&D per 

million people
X X 2

122
Government procurement of 

advanced tech products

scores on a 

1–7 scale Executive Opinion Survey X 1

123 Total health expenditure (%) %
Percentage Total health 

expenditure of GDP
X 1

124 Total health expenditure per capita US$ 
Total health expenditure US$ 

per capita
X 1

Total Indicator 23 43 28 36 130  
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1.8. ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี 

ผนพัฒนำฯฉบับทีไ แแ ปຓนผนยุทธศำสตร์ทีไชีๅน ำทิศทำงกำรพัฒนำประทศ฿นชวงระยะ 5 ป  ดยมี
วิสัยทัศน์ คือ สังคมอยูรวมกันอยำงมีควำมสุข ดຌวยควำมสมอภำค ปຓนธรรมละมีภูมิคุຌมกันตอกำร
ปลีไยนปลง ทัๅงนีๅปງำหมำยหลัก฿นดຌำนทีไกีไยวขຌองกับศรษฐกิจ คือ ขຌอ ใ.โ ศรษฐกิจติบต฿นอัตรำทีไ
หมำะสมตำมศักยภำพของประทศ ดย฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพิไมผลิตภำพรวมเมตไ ำกวำรຌอยละ ใ.เ ตอป 
พิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงศรษฐกิจของประทศ พิไมมูลคาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ฿หຌมีสัดสวนเมตไ ากวารຌอยละ ไเ.เ ิป โ55ๆ = ใ็.ไ0ี ซึไงถือวำปຓน
ตัวชีๅวัด฿นระดับผลกระทบ ิImpact)  

มืไอพิจำรณำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ฿นผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แแ ทัๅง ๆ 
ยุทธศำสตร์พบวำ มียุทธศำสตร์ละตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌอง คือ  

ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด 

กำรปรับครงสรຌำงศรษฐกิจสูกำรติบตอยำงมี
คุณภำพละยัไงยืน 

 ศรษฐกิจขยำยตัวอยำงมีคุณภำพละยัไงยืน 

1. ผลิตภำพกำรผลิตรวมพิไมขึๅนฉลีไยเมตไ ำกวำ
รຌอยละ ใ.เ ตอป 

2. พิไมสัดสวนมูลคำภำคกษตรละอุตสำหกรรม
กษตร฿หຌเดຌเมตไ ำกวำรຌอยละ แๆ.เ ละ พิไม
สัดสวนมูลคำภำคบริกำร฿หຌเดຌเมตไ ำกวำรຌอยละ 
5เ.เ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ 

3. พัฒนำสินคຌำละบริกำรสรຌำงสรรค์฿หຌมีอัตรำ
กำรขยำยตัวเมตไ ำกวำรຌอยละ 5.เ ตอป 

 ลืไอนอันดับควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำง
ศรษฐกิจของประทศดย IMD ปຓนอันดับ แๆ 
ของลก ละพิไมอันดับควำมสำมำรถ฿นกำร
ประกอบธุรกิจ฿หຌ฿หຌปຓน แ ฿น แเ ของลก ภำย฿น
สิๅนป โ55้ 

กำรสรຌำงควำมชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภำค พืไอ
ควำมมัไนคงทำงศรษฐกิจละสังคม 

 พิไมสัดสวนกำร฿ชຌสิทธิประยชน์จำกควำมตกลง
กำรคຌำสรีตอมูลคำสงออกรวมพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ 
5เ.เ ฿นป โ55้ ภำย฿ตຌควำมตกลงทำงกำรคຌำสรี
฿นทุกกรอบทีไจรจำลຌวสรใจ 

 พิไมมูลคำกำรคຌำชำยดนละกำรลงทุนดยตรง
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ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด 

ของเทย฿นกลุมประทศพืไอนบຌำน฿หຌขยำยตัว
พิไมขึๅนรຌอยละ แ5.เ ละรຌอยละ แเ.เ ตอป 
ตำมล ำดับ 

 อันดับควำมยำก-งำย฿นกำรประกอบธุรกิจ ฿น 5 
ดຌำนทีไส ำคัญ เดຌก กำรริไมตຌนธุรกิจ กำรเดຌรับ
สินชืไอ กำรคຌำระหวำงประทศ กำรด ำนินกำร฿หຌ
ปຓนเปตำมขຌอตกลงละกำรขออนุญำตกอสรຌำง 

 

 ทัๅงนีๅตัวชีๅวัด฿นตละยุทธศำสตร์ปຓนตัวชีๅวัดของวิสำหกิจรวมทัๅงประทศ ซึไงผลสัมฤทธิ่ของตัวชีๅวัดต
ละตัวกิดจำกผลสัมฤทธิ่ของวิสำหกิจรำย฿หญภำย฿นประทศดຌวย หำกดูจำกผนพัฒนำศรษฐกิจหงชำติทีไ
ก ำหนดปງำหมำยฉพำะของ SME ตຌองพิไมผลิตภัณฑ์มวลรวม฿หຌเมนຌอยกวำ ไเ % มืไอสิๅนสุดผน฿นป โ55้ 
นัๅน ผนฯเมเดຌลงรำยละอียดวำจะพิไม SME ฿นอุตสำหกรรม฿ด พิไมปຓนจ ำนวนทำเร ละสัดสวน GDP ทีไ
พิไมขึๅนมำจำกอุตสำหกรรม SME ประภท฿ด อำทิ กษตรกรรม อุตสำหกรรม บริกำร ปຓนสัดสวนทำ฿ด จำก
กำรทีไทีไปรึกษำสถำบันคีนันฯประชุมกับคณะกรรมกำรตรวจรับครงกำรฯ฿นวันทีไ 5 ตุลำคม 2558 สำมำรถ
สรุปเดຌบืๅองตຌน คือ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม รับปງำหมำยจำกผนพัฒนำ
ศรษฐกิจละสังคมหงชำติ นຌนปງำหมำย฿นกำรพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม
ตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ฿หຌมีสัดสวนเมตไ ำกวำรຌอยละ ไเ.เ   

1.9. ความชืไอมยงของ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2558 – 2559 ผนการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ละ 
ผนปฏิบัติการสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. 2555 – 2559  

1.9.1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี โ55่ 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำยประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.โ55่ เดຌจัดท ำขึๅน฿หຌสอดคลຌอง
กับผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ แแ ิพ.ศ.โ555-โ55้ี ผนมบทอืไนโละสถำนกำรณ์ของ
ประทศ฿นปัจจุบัน รวมทัๅงจตนำรมณ์ละนยบำยของคณะรักษำควำมสงบหงชำติ พืไอขับคลืไอนศรษฐกิจ 
ฟຕนฟูควำมชืไอมัไน ควบคูกับกำรสรຌำงสถียรภำพดຌำนศรษฐกิจ กำรมือง ควำมมัไนคง สังคมละวัฒนธรรม 
ดยกำรนຌอมน ำหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง฿นพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวมำปຓนนวทำง฿นกำรปฏิบัติ฿หຌ
กิดผลอยำงปຓนรูปธรรม พืไอ฿หຌหน วยงำนของรัฐ฿ชຌปຓนนวทำง฿นกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญ ละปຓน
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ครืไองมือ฿นกำรจัดสรรงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.โ55่ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
ละปຓนกำรวำงพืๅนฐำนพืไอรองรับกำรพัฒนำประทศ฿นระยะยำวตอเป 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำยประจ ำป พ.ศ.โ55่ เดຌก ำหนดเวຌ ่ ยุทธศำสตร์ละ แ 
รำยกำร คือ 

1. ยุทธศำสตร์กำรฟຕนฟูควำมชืไอมัไนละรงรัดวำงรำกฐำนทีไดีของประทศ 

2. ยุทธศำสตร์ควำมมัไนคงหงรัฐ 

3. ยุทธศำสตร์กำรสรຌำงควำมจริญติบตทำงศรษฐกิจอยำงยัไงยืนละปຓนธรรม 

4. ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรมละคุณภำพชีวิต 

5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ ทคนลยี กำรวิจัยละนวัตกรรม 

7. ยุทธศำสตร์กำรตำงประทศละศรษฐกิจระหวำงประทศ 

8. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี 
9. รำยกำรคำด ำนินกำรภำครัฐ  

 ทัๅงนีๅภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทีไ แ กำรฟຕนฟูควำมชืไอมัไนละรงรัดวำงรำกฐำนทีไดีของประทศ มีกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ยอย แ.แ การรงรัดการชวยหลือประชาชนอยางรงดวน    

ป้าหมายชิงยุทธศาสตร์ 

 วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมฟຕนฟูกำรด ำนินกิจกำรเดຌ 
ตัวชีๅวัด 

 ผลกำรด ำนินกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมดีขึๅน 

นยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1. สนับสนุนกำรฟຕนฟูกำรด ำนินกิจกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทีไเดຌรับผลกระทบ
จำกควำมเมสงบทำงกำรมืองละกลุมทีไปรับตัวขຌำสูตลำดอำซียน 

ละยุทธศำสตร์ยอย ใ.่ การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม    

ป้าหมายชิงยุทธศาสตร์ 

 มูลคำผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทีไ฿ชຌทคนลยี นวัตกรรม พิไมสูงขึๅน 

 วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมีขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันระดับสำกล 
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ตัวชีๅวัด 

 ผลิตภัณฑ์ละบริกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมีสัดสวนเมตไ ำกวำรຌอยละ ใ่ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ 

 สินคຌำของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมีสวนบง฿นตลำดสินคຌำสงออกของเทยพิไม
สูงขึๅน 

นยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1. สนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอกำรประกอบธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 
ทัๅง฿นรืไองฐำนขຌอมูล กำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ฿นดຌำนกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำดละ
กำรคຌำทัๅง฿นประทศละระหวำงประทศ 

2. สนับสนุนกำรรวมกลุมผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมปຓนครือขำยวิสำหกิจ 
ดยยกระดับกำรผลิตดຌวยนวัตกรรม ละชืไอมยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมขนำด฿หญทีไ฿ชຌ
ทคนลยีขัๅนสูง 

3. ฿ชຌมำตรกำรทำงภำษีจูง฿จวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม฿หຌปรับทคนลยีกำรผลิตละ
พัฒนำประสิทธิภำพของรงงำน รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌสำมำรถขຌำถึงหลงทุนเดຌ 

4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำรท ำกำรตลำด฿น
ตำงประทศ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของผูຌบริภค รวมทัๅงกำรสรຌำง
ตรำสินคຌำฉพำะ 

5. สนับสนุนกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจพืๅนฐำนของหนวยงำน  
 ทัๅงนีๅ฿นปงบประมำณ โ55่ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม เดຌรับกำรจัดสรร
งบประมำณ แุๆแ็.้ ลຌำนบำท  พืไอสงสริมละพัฒนำกำรประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม
ผำนกองทุนวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

1.9.2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี โ55้ 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2559 เดຌจัดท ำขึๅน฿หຌสอดคลຌอง
กับผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ 11 ิพ.ศ.2555-2559) นยบำยควำมมัไนคงหงชำติ ิพ.ศ. 
2558-2564) ละผนมบทอืไนโ ดยค ำนึงถึงควำมตอนืไอง฿นกำรบริหำรรำชกำรผนดินควบคูกับกำร
ขับคลืไอนนยบำยของรัฐบำล฿หຌกิดผลอยำงปຓนรูปธรรม ดຌวยกำรนຌอมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน ขຌำ฿จ 
ขຌำถึง พัฒนำ ละ ปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ฿นพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวมำปຓนหลัก฿นกำรปฏิบัติ
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พืไอ฿หຌประทศมัไนคง ประชำชนมัไงคัไงอยำงยัไงยืน รวมทัๅงเดຌน ำหลักกำรละนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ฿น
ลักษณะบูรณำกำรมำ฿ชຌ  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2559 เดຌ
ก ำหนดเวຌ 8 ยุทธศำสตร์ละ 1 รำยกำรคือ 

1. ยุทธศำสตร์รงรัดวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทีไยัไงยืนของประทศ 

2. ยุทธศำสตร์ควำมมัไนคงหงรัฐ 

3. ยุทธศำสตร์กำรสรຌำงควำมจริญติบตทำงศรษฐกิจอยำงยัไงยืนละปຓนธรรม 

4. ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำธำรณสุข คุณธรรม จริยธรรมละคุณภำพชีวิต 

5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ ทคนลยี กำรวิจัยละนวัตกรรม 

7. ยุทธศำสตร์กำรตำงประทศละศรษฐกิจระหวำงประทศ 

8. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี 
9. รำยกำรคำด ำนินกำรภำครัฐ  

ทัๅงนีๅภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทีไ 1 รงรัดวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทีไยัไงยืนของประทศ มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
ยอย 1.3 การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  ดยมีรำยละอียดดังนีๅ 

ป้าหมายชิงยุทธศาสตร์ 

 ระบบบริหำรจัดกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมีประสิทธิภำพ 

 วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมีควำมขຌมขใงสำมำรถประกอบธุรกิจเดຌอยำงยัไงยืน 

ตัวชีๅวัด 

 สัดสวนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿น
ประทศเมตไ ำกวำรຌอยละ 40 

 สัดสวนมูลคำกำรสงออกของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมตอกำรสงออกรวมพิไมขึๅนปຓน
รຌอยละ 30 

นยบายการจัดสรรงบประมาณ 

1. รงรัดกำรกຌเขปัญหำส ำคัญรงดวนของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ดยฉพำะปัญหำ
กำรขຌำถึงหลงงินทุนละกำรขำดคลนรงงำน ควบคูกับกำรขຌำฟຕนฟูกิจกำรละพิไม
ศักยภำพ฿นกำรบริหำรจัดกำร 

2. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทัๅงระบบ รวมทัๅงระบบ
กำรจดทะบียน฿หຌมีควำมสะดวกรวดรใว ละบูรณำกำรขຌอมูลรกขຌำพืไอลดควำมซๅ ำซຌอนของ
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กระบวนกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินนยบำยละมำตรกำรตำงโปຓนเปอยำงมีประสิทธิภำพละ
ทัไวถึง 

3. สนับสนุนมำตรกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ทัๅงมำตรกำรทำงภำษีละเม฿ช
ภำษ ี

4. สนับสนุนกำรสรຌำงองค์ควำมรูຌของผูຌประกอบกำรพืไอสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันละ
ประสิทธิภำพของรงงำน ทัๅง฿นรืไองศูนย์บมพำะ ศูนย์ขຌอมูล ตลอดจนกำร฿หຌค ำปรึกษำทำง
ธุรกิจ 

5. สนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอกำรประกอบธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม
฿หຌขຌมขใงสำมำรถขงขันเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ดยกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌกีไยวกับกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละกำรตลำดทัๅง฿นประทศละตำงประทศ 

6. สนับสนุนกำรรวมกลุมผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมปຓนครือขำยวิสำหกิจ
ละชืไอมยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมขนำด฿หญทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง 

7. สงสริมกำรน ำนวัตกรรมละควำมคิดสรຌำงสรรค์มำปຓนฐำน฿นกำรผลิต พืไอพิไมมูลคำของ
สินคຌำละบริกำรทีไมีอกลักษณ์ละกำรสรຌำงตรำสินคຌำฉพำะ 

1.9.3. ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี 

 จำกขຌอมูล฿นผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ฉบับทีไ ใ  พ.ศ. 2555-2559 เดຌ
ก ำหนดป้าหมายของกำรสงสริมเวຌดังนีๅ 

1. วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมีกำรจดทะบียนนิติบุคคลพิไมขึๅนละสำมำรถด ำนินธุรกิจเดຌ
อยำงตอนืไองละยัไงยืน เมนຌอยกวำ 250,000 วิสำหกิจ ภำย฿นป 2559 

2. วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม฿นสำขำกลุมปງำหมำยเดຌรับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำร
ขงขัน฿นชิงลึกเมนຌอยกวำ 30,000 รำยภำย฿นป 2559 

3. ครือขำยวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมขຌมขใงเมนຌอยกวำ 60 

ครือขำยวิสำหกิจตอป 
4. ปัจจัยวดลຌอม฿นกำรด ำนินธุรกิจเดຌรับกำรพัฒนำ ปรับปรุง กຌเข฿หຌลดอุปสรรคละอืๅออ ำนวย

ควำมสะดวก฿นกำรด ำนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมมำกขึๅน 

5. กำรบริหำรจัดกำรดຌำนงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม มีประสิทธิภำพละท ำงำน
ชิงบูรณำกำร 
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ทัๅงนีๅ สสว. เดຌก ำหนดยุทธศาสตร์ทัๅง 4 คือ 

1. สนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอกำรด ำนินธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเทย 

2. สริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเทย 

3. สงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเทย฿หຌติบตอยำงสมดุล ตำมศักยภำพของพืๅนทีไ 
4. สริมสรຌำงศักยภำพวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวำง

ประทศ 

 ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทัๅง ไ นีๅ  มีกำรก ำหนด โไ กลยุทธ์ละ ๆ็ ผนงำน ตมืไอพิจำรณำจำก
งบประมำณชิงบูรณำกำรทีไจัดสรรจำกส ำนักงบประมำณ฿นปงบประมำณ โ55้ พบวำ สสว.เดຌชืไอมยง ไ กล
ยุทธ์ขຌำกับผนกำรจัดสรรงบประมำณละเดຌรับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน แ,5โๆ.ไเเ่ ลຌำนบำท กำร
ด ำนินกำรภำย฿ตຌงบประมำณนีๅมีทัๅง฿นสวนทีไ สสว. ด ำนินกำรองละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองอีก แ5 หนวยงำน
รวมด ำนินกำรดຌวย  

ทัๅงนีๅ฿นปงบประมำณ 2559 ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมเดຌชืไอมยง
งบประมำณบูรณำกำร฿นยุทธศำสตร์ 1.3 กำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม กับ ยุทธศำสตร์
ภำย฿ตຌผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ฉบับทีไ 3 ิพ.ศ. 2555-2559) ดยมีรำยละอียด3ดัง
สดง฿นตำรำงทีไ ็  

                                                 
3

 ขຌอมูลจำก สสว.  
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ตารางทีไ 7 ความชืไอมยงระหวางงบประมาณบูรณาการละยุทธศาสตร์ผนการสงสริม SME 

ทีไมา : สสว. 
หนวยงาน: ส านักงบประมาณ หนวยงาน: สสว.

งบประมาณบูรณาการ ยุทธศาสตร์ผนการสงสริม SMEs

การสรຌางละพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม 226.8810 ลຌานบาท

1.1 การพฒันาผูຌประกอบการทัไวเป

1.2 การพฒันาผูຌประกอบการ฿หมฉพาะดຌาน

การพิไมผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 1,279.1230 ลຌานบาท
2.1 การพฒันาทคนลยีละน าเป฿ชຌ฿นชงิพาณิชยຏ
2.2 การพฒันากระบวนการผลิต฿หຌมีประสิทธภิาพ
2.3 การพฒันารงงาน฿หຌมีประสิทธภิาพ
2.4 การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ

2.5 การพฒันาดຌานมาตรฐาน

ยทุธศาสตรຏทีไ 2 สริมสรຌางขดีความสามารถ฿นการขงขนัของ
วสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมเทย
กลยทุธຏทีไ 2.4 ยกระดับคุณภาพสินคຌาละบริการของวสิาหกจิ
ขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌเดຌมาตรฐานสากล

การพิไมมูลค าสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 20.3968 ลຌานบาท

3.1 การสรຌางละพฒันาผูຌสงออกราย฿หม

ยทุธศาสตรຏทีไ 4 สริมสรຌางศักยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม
เทย฿หຌชืไอมยงกบัศรษฐกจิระหวางประทศ
กลยทุธຏทีไ 4.2 สริมสรຌางศักยภาพวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม฿นการ
ประกอบธรุกจิระหวางประทศ

ยทุธศาสตรຏทีไ 2 สริมสรຌางขดีความสามารถ฿นการขงขนัของ
วสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมเทย
กลยทุธຏทีไ 2.7 สรຌางละพฒันาศักยภาพผูຌประกอบการ฿หม

ยทุธศาสตรຏทีไ 2 สริมสรຌางขดีความสามารถ฿นการขงขนัของ
วสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมเทย
กลยทุธຏทีไ 2.1 พิไมผลิตภาพละพฒันาประสิทธภิาพ฿นการด านนิธรุกจิ

 

 ภำพรวมของกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม สดง฿นรูปทีไ ใ
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รูปทีไ ใ การจัดสรรงบบูรณาการ 
ทีไมำ : สสว
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ขຌอพึงสังกต  
1. สสว.มีกำรก ำหนดกลุมปງำหมำยละสำขำปງำหมำย ฿นกำรสงสริม อำทิ 1) กลุมอุตสำหกรรม

ทคนลยีละนวัตกรรม 2) กลุมอุตสำหกรรมกษตรละกษตรปรรูป 3) กลุมอุตสำหกรรม
สรຌำงสรรค์ 4) กลุมธุรกิจคຌำปลีกละคຌำสง 5) กลุมธุรกิจบริกำรละทองทีไยว ทัๅงนีๅการด านิน
ครงการฯของหนวยงานทีไกีไยวขຌองตละหงนัๅนเดຌก าหนดป้าหมายกลุมผูຌประกอบการตรงกับ
กลุมป้าหมายของ สสว.หรือเม  

2. ความชืไอมยงกันของปງำหมำยของผนกำรสงสริม SME ทัๅง 5 ขຌอ หำกสำมำรถบรรลุปງำหมำย
฿นกำรสงสริมลຌว จะสำมำรถบรรลุปງำหมำยของส ำนักงบประมำณ ฿นกำรพิไม 1) สัดสวน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมตอผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศเมตไ ำ
กวำรຌอยละ ไเ ละ 2) สัดสวนมูลคำกำรสงออกของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมตอกำร
สงออกรวมพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ ใเ เดຌหรือเม  

ขຌอสนอนะกระบวนการพัฒนาครงการละตัวชีๅวัด 

บทบาทของ สสว. ิTop down) 

1. ถำยทอดปງำหมำยรวมสูปງำหมำยยอย฿นตละกลุมอุตสำหกรรมปງำหมำย  รำยละอียดสดง฿น 
ตำรำงทีไ ็  

2. ก ำหนดปງำหมำยทัๅงรำยเดຌละมูลคำกำรสงออกของตละกลุมปງำหมำย 

3. ด ำนินครงกำรสงสริม SME ดยกำรก ำหนดตัวชีๅวัด ทีไสำมำรถสงผลสูปງำหมำย฿หญ อำทิ กำร
พิไมรำยเดຌ กำรสงออก กำรจຌำงงำน 

4. ท ำกำรปรียบทียบผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนจริงกับปງำหมำยหลัก 

หมำยหตุ ถึงมຌวำกำรด ำนินกำร฿หຌควำมชวยหลือ SME ภำย฿ตຌงบประมำณ แ,5โๆ.ไเเ่ ลຌำนบำท จะเมเดຌ
สงผลดยตรงทีไจะกระทบตอปງำหมำย GDP ละปງำหมำยกำรสงออกของ SME ทัๅงหมด ตมืไอมีกำรกใบ
ขຌอมูลอยำงตอนืไองจะสำมำรถหำควำมสัมพันธ์ละปຓนขຌอมูลส ำหรับบบจ ำลองทำงศรษฐมิติทีไ สสว. เดຌ
ด ำนินกำรอยูลຌว 

บทบาทของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ิBottom up) 

1. น ำสนอครงกำรสงสริม SME ดยกลุมอุตสำหกรรมปງำหมำยตຌองสอดคลຌองกับกลุมอุตสำหกรรม
ปງำหมำยทีไ สสว.ก ำหนด  

2. ก ำหนดตัวชีๅวัดทีไจะพิไมขึๅนของกลุมปງำหมำยนัๅน อำทิ ยอดขำยทีไพิไมขึๅน ตຌนทุนทีไลดลง ดย
ก ำหนดปງำหมำยกอนริไมครงกำร 
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3. ด ำนินครงกำรสงสริม SME ติดตำมละประมินผลตลอดครงกำร 

ตารางทีไ ่ การชืไอมยงป้าหมายรวม สูป้าหมาย สสว. ละครงการสงสริม SME 

1.ทคนลยี
ละนวัตกรรม

2.กษตรละ
กษตรปรรูป

3.สรຌางสรรค์ 4.คຌาปลีกละคຌ าสง 5.บริการทองทีไยว รวม
(ปี  55-58)

รวม
(ปี  55-59)

ป้าหมาย

ภาพรวมอุตสาหกรรม
1 % GDP SME/GDP รวม 40%

2 % สงออก SME/ สงออก รวม 30%

3 ยอดขายของกลุม SMEs (ลຌานบาท)

4 จ านวนกจิการ SMEs (ราย)

ป้าหมาย สสว.

1 จ านวน SMEs ทีไสามารถด านนิธรุกจิอยางยัไงยนื 250,000

2 จ านวนวสิาหกจิทีไเดຌรับการพฒันาขดีความสามารถฯ 30,000

3 ครือขายวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอม 60

ครงการสงสริม SMEs

1.1 การพฒันาผูຌประกอบการทัไวเป
1.2 การพฒันาผูຌประกอบการ฿หมฉพาะดຌาน
2.1 การพฒันาทคนลยีละนวตักรรมละน างานวจิยั

เป฿ชຌชงิพาณิชยຏ
2.2 การพฒันากระบวนการผลิต฿หຌมีประสิทธภิาพ
2.3 การพฒันารงงาน฿หຌมีประสิทธภิาพ
2.4 การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
2.5 การพฒันาดຌานมาตรฐาน
3.1 การสรຌางละพฒันาผูຌสงออกราย฿หม
3.2 การพฒันามาตรฐานทีไกีไยวกบัการสงออก

กลุมป้าหมาย SMEs ฿นปี  2559

 1. รายไ ຌเพ่ิมที่สงผล อ GDP / 2. มลูคาการสงออกที่เกิ จากโครงการ

 

มืไอพิจำรณำจำกผนปฏิบัติกำรสงสริม SME สำมำรถจ ำนกกรอบกำรด ำนินงำน ของ OSMEP 

ผำนควำมรวมมือกับหนวยพันธมิตรตำงโ ละพัฒนำนวทำง฿นกำรพัฒนำ SME ิSME Development 

Theme) เดຌ ดังสดง฿นตำรำงทีไ ้ ส ำหรับกรอบ฿นกำรจ ำนกมีดังนีๅ 

1. Enabler หมำยถึง ผูຌมีสวน฿นกำรพัฒนำธุรกิจ SME ชน สสว. หนวยงำนภำครัฐอืไนโ 
สถำบันกำรงิน สถำบันกำรศึกษำ ละ ผูຌ฿หຌบริกำร SME (Business Development 

Service Provider-BDS Provider) 

2. SME Development Theme พัฒนำมำจำก ASEAN SME Policy Index ดยปรับ฿หຌ
หมำะส ำหรับกำรสงสริมธุรกิจ SME ฿นประทศเทย ดยมีรำยละอียดดังนีๅ 

Top down 

Bottom up 
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 Institution Framework คือ กรอบนยบำยละกำรบริหำรจัดกำร ชน กำรด ำนิน
กลยุทธ์฿นกำรพัฒนำ SME ทีไมีประสิทธิภำพ 

 Access to SME Information คือ กำร฿หຌบริกำรขຌอมูล SME ฿นดຌำนตำงโ อำทิ 
กำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมป โ55่ 

 Develop Start-up คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME รำย฿หม อำทิ ครงกำรพัฒนำ
ผูຌประกอบกำร฿หม 

 Access to Finance คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME ฿หຌขຌำถึงบริกำรทำงกำรงิน กำร
คๅ ำประกันสินชืไอ ครงกำรชดชยดอกบีๅยพืไอชวยหลือผูຌประกอบกำร SME 

 Access to Technology คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME ฿หຌขຌำถึงกำร฿ชຌทคนลยี 
นวัตกรรม ฿นกำรพัฒนำสินคຌำหรือบริกำร 

 Access to Market คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME ฿หຌสำมำรถขยำยตลำด฿น ASEAN 

หรือ กำร฿ชຌประยชน์จำกขຌอตกลง FTA 

 Access to Standard คือ กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต หรือ คุณภำพสินคຌำ฿หຌเดຌรับ
กำรรับรองมำตรฐำนสำกล 

 Governance คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME ฿หຌด ำนินธุรกิจดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

 CSR คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME ดยยึดหลักกำรสรຌำงควำมรับผิดชอบตอสังคม 

 Environmental คือ กำรทีไธุรกิจ SME ด ำนินธุรกิจดย฿ส฿จตอสิไงวดลຌอมเมสรຌำง
มลภำวะ 

 Cluster Development คือ กำรสงสริมธุรกิจ SME ฿หຌมีกำรรวมกลุมพืไอพิไมขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 
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ตารางทีไ ้ การวิคราะห์กรอบผนปฏิบัติการสงสริม SME พ.ศ. 2555-2559 
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1.1 บุคลากรทีไมีหนຌาทีไสงสริม SMEs เดຌรับการพฒันาองคຏความรูຌละทักษะพิไมขึๅน

1.2
จ านวน SMEs ขຌาถงึครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกของภาครัฐ ชน 
การ฿ชຌประยชนຏจากขຌอมูลของสสว. ฯลฯ

1.3 มีขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงกฎหมาย กฎระบียบพืไออืๅอตอ SMEs

1.4 จ านวน SMEs ทีไสามารถขຌาถงึหลงงินทุนละสินชืไอ
1.5 สวนราชการ หนวยงานรัฐฯ ขຌา฿จผนสงสริม SME ละมีการน าเป฿ชຌติดตามผล

1.6
จ ำนวน SMEs ขຌำถงึครงสรຌำงพืๅนฐำนละสิไงอ ำนวยควำมสะดวกของภำครัฐ 
ละด ำนนิธรุกจิอยำงมีธรรมำภบิำลละป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม

1.7 จ านวนทีไพิไมขึๅนของนกัวนิจิฉยั พีไลีๅยงละทีไปรึกษาละมีศักยภาพพิไมขึๅน

1.8
จ านวน SMEs ขຌาถงึครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกของภาครัฐ ฿น
ดຌานทคนลยีละนวตักรรม

1.9
จ านวน SMEs ขຌาถงึครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกของภาครัฐ฿น
ดຌานลจสิติกสຏ ขຌอมูลดຌานการตลาด

1.10
จ านวน SMEs ขຌาถงึครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวยความสะดวกของภาครัฐ฿น
ดຌานการบรรทาผลกระทบ ผานมาตรการทางการงินฯ

SME Development ThemeEnabler
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2.1 จ านวน SMEs ทีไเดຌรับการพิไมผลิตภาพละประสิทธภิาพ 6,000

จ านวน SMEs ทีไบริหารจดัการดยค านงึถงึสังคมละสิไงวดลຌอม 2,000

2.2 ครือขาย SME เดຌรับการพฒันา >60 

2.3 จ านวน SMEs มีการพฒันาสินคຌาละบริการ >800

2.4 จ านวน SMEs มีการพฒันาสินคຌาละบริการ฿หຌเดຌมาตรฐาน >2,000

2.5 จ านวน SMEs เดຌรับการพฒันาดຌานตลาด >3,000

2.6 จ านวน SMEs เดຌรับการชวยหลือพืไอความอยูรอด >200

2.7 จ านวน SMEs มีการจดทะบียนพิไมขึๅนละด านนิธรุกจิเดຌตอนืไองละยัไงยนื >250,000

จ านวน SMEs ละวสิาหกจิชมุชน เดຌรับการพฒันาดຌานการจดัการลจสิติกสຏ 
การคຌา การลงทุน ฯลฯ

>3,000

จ านวน SMEs เดຌรับการสงสริมพฒันาดຌานรงงาน ทักษะฝมือ ภาษา ความ
ช านาญ ฉพาะดຌาน

>3,000

จ านวนรงงานทีไเดຌรับการพฒันา >10,000

จ านวน SMEs เดຌรับการพฒันาดຌานพฒันาสินคຌาดยค านงึถงึอตัลักษณຏวฒันธรรม >2,000

ครือขาย SME ละ OTOP  ทีไเดຌรับการพฒันา 60

3.3 จ านวน SMEs ทีไน าสิไงบงชีๅทางภูมิศาสตรຏ (GI) มาพิไมมูลคาสินคຌาละบริการ >200

จ านวน SMEs ทีไบริหารจดัการดยค านงึถงึสังคมละสิไงวดลຌอม 2000

3.1

ละ
 3.2

SME Development ThemeEnabler
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4.1 จ านวน SMEs ทีไมีความรูຌความขຌา฿จรืไอง AEC ละขຌอตกลงทางศรษฐกจิ ละ
น าเป฿ชຌ฿นธรุกจิ

>4,000

4.2 จ านวน SMEs มีการพฒันาศักยภาพ฿นการประกอบธรุกจิระหวางประทศ >4,200

4.3 จ านวน SMEs เดຌรับการสริมสรຌางองคຏความรูຌละอกาส฿นการสรຌางความรวมมือ
กบัธรุกจิตางประทศ

>600
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SME Development ThemeEnabler

 
 

ทัๅงนีๅจำกขຌอมูล฿นตำรำงทีไ ้ จะปຓนพืๅนฐำน฿นกำรปรียบทียบกับตัวชีๅวัดของนำนำชำติ พืไอสรุปปຓนฐำนขຌอมูลตัวชีๅวัดละ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัด฿นระยะตอเป 
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1.10. ตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของ 
SPRING Singapore 

 SPRING Singapore4 ปຓนหนวยงำนภำย฿ตຌกระทรวงอุตสำหกรรมละกำรคຌำ มีหนຌำทีไ฿นกำรสงสริม
บริษัทสิงคปร์฿หຌติบตละสรຌำง฿หຌกิดควำมเวຌวำง฿จ฿นสินคຌำละบริกำรของสิงคปร์ ฿นฐำนะหนวยงำนดຌำน
พัฒนำองค์กรตำงโ SPRING รวมมือกับพันธมิตร฿นกำรชวยผูຌประกอบกำรตัๅงตกำรจัดหำงินทุน กำร
พัฒนำกำรบริหำรละทักษะ นวัตกรรมละทคนลยี ละกำรขຌำถึงตลำด ฿นฐำนะทีไปຓนองค์กร฿นกำร฿หຌ
กำรรับรองมำตรฐำนหงชำติ SPRING มีบทบำท฿นกำรพัฒนำละสงสริมมำตรฐำนนำนำชำติ ส ำหรับองค์กร
อกชน นอกจำกนีๅยังมีบทบำท฿นกำรคุຌมครองผูຌบริภค SPRING มีพันธกิจ  คือ กำรสงสริมบริษัทสิงคปร์ละ
สรຌำงควำมเวຌวำง฿จ฿นสินคຌำละบริกำร ส ำหรับวิสัยทัศน์ คือ กำรสงสริม฿หຌบริษัทสิงคปร์กຌำวสูบริษัท฿นระดับ
ลก บริษัท SME ฿นสิงคปร์มีประมำณ แุ่้เเเ หง ิคิดปຓน ้้% ของบริษัทจดทะบียนทัๅงหมดี มีสัดสวน
กำรจຌำงงำนประมำณ ็เ % ของประชำกร ละ มีสัดสวนตอมูลคำ GDP ประมำณ 5เ % 

 

รูปทีไ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ SPRNG Singapore 

                                                 
4 http://www.spring.gov.sg/About-Us/Pages/spring-singapore.aspx 
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 กำรสงสริมผูຌประกอบกำร SME บงปຓน ใ ระดับ คือ แีนักรียน โีผูຌประกอบกำรทีไริไมตຌนธุรกิจ
ิStart-up) ใีธุรกิจ SME  ตัวอยำงรูปบบกำรสงสริมธุรกิจ SME ถูกออกบบ฿หຌหมำะกับควำมตຌองกำรของ
฿นตละกลุมดังนีๅ 

1. กลุมนักรียน มีกำรพัฒนำครงการสงสริมธุรกิจ SME ทีไมีศักยภาพ ิSME Talent Programme 

for Students) ซึไงมีวัตถุประสงค์฿นกำรพัฒนำนักธุรกิจรุน฿หมทีไมีศักยภำพสูงิTalent) จำก
สถำบันกำรศึกษำดຌำนทคนิค ิInstitute of Technical Education-ITE) ุปลีทคนิค ละ
มหำวิทยำลัยพืไอ฿หຌนักศึกษำเดຌรับประสบกำรณ์฿นกำรท ำงำนละอกำส฿นกำรท ำงำนมืไอจบ
กำรศึกษำ ดยรวมมือกับบริษัท SME ผำนครงกำรฝຄกงำน กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำละกำร
วำจຌำงมืไอจบกำรศึกษำ 

2. ผูຌประกอบกำรทีไริไมตຌนธุรกิจ ิStart-up) ซึไง SPRING ฿หຌกำรสนับสนุนตัๅงตรืไองกำรจัดหำผูຌรวม
ทุน ิEquity Investment) กำร฿หຌทุนดยตรง ิGrant) กำร฿หຌทุน฿นกำรพัฒนำนวัตกรรมสูกำรคຌำ 
ิTechnology commercialization) กำรพัฒนำศูนย์บมพำะธุรกิจ (Incubator Support) ละ
มำตรกำรสงสริมดຌำนภำษี (Tax Incentives) 

 

รูปทีไ 5 กระบวนการพัฒนาธุรกิจ SME ฿นตละขัๅนตอน 

3. ธุรกิจ SME SPRING นຌนกำรสรຌำงควำมรวมมือ ิPartnerships) กับสมำคม฿นกำรพัฒนำคลัส
ตอร์อุตสำหกรรม กำรสรຌำงควำมขຌมขใงชิงครงสรຌำง ละ สงสริม฿หຌมีกำรรวมมือกันขຌำม
อุตสำหกรรม ส ำหรับอุตสำหกรรมหลักโ฿นสิงคปร์มีรำยละอียดดังนีๅ 
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ตารางทีไ แ0 ขຌอมูลประภทอุตสาหกรรม SME ฿นสิงคปร์ 

ประภทอุตสาหกรรม จ านวน
กิจการ 

มูลคาพิไม(Value-added) 

ิMillion Singapore 

Dollarี 

 % GDP 

CONTRIBUTION 

1. อุตสำหกรรมอำหำร ่ไไ โ,828 0.7 

2. ลจิสติกส ์ ็,606 18,400 5.2 

3. วิศวกรรมนอกชำยฝัດง 
ิMarine & Offshore 

Engineering) 

1,205 6,333 1.7 

ไ.บรรจุภัณฑ์ โไ้ 5ๆ้ เ.โ 

5. วิศวกรรมควำมทีไยงตรง 
ิPrecision Engineering) 

2,870 8,329 2.2 

6. กำรพิมพ์ ้โ็ แ,196 0.3 

็. คຌำปลีก โเ,082 5,100 1.4 

8. บริกำรดຌำนชีวกำรพทย์
ละสุขภำพ 

4,866 แไ,714 ไ.เ 

9. คมี ใใแ ไ,371 1.2 

10. ทคนลยีสะอำด 5ไ้ แ,400 0.4 

11.กำรศึกษำ ๆ,182 2,700 0.8 

12.อิลใกทรอนิกส์ แๆเ 5,แ่็ 1.4 

13. บริกำรดຌำนวิศวกรรม ไ,199 6,000 1.7 

14.บริกำรดຌำนอำหำรละ
ครืไองดืไม 

ๆ,751 3,000 0.8 

 

  ฿นรำยงำนประจ ำป โเแไ ของ SPRING เดຌสดง ไ ยุทธศำสตร์หลัก฿นกำรพัฒนำธุรกิจ SME คือ 

1. พัฒนำศักยภำพละพิไมผลิตภำพ ิBuilding capabilities and improving productivity) 

2. สงสริมอกำส฿นกำรติบต ิFinding growth opportunities) 

3. พิไมอกำส฿นกำรขຌำถึงละสรຌำงอกำสทำงกำรตลำด ิEnhancing accessibility and 

increasing outreach) 
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4. ดูลกลุมธุรกิจนวัตกรรมทีไพิไงริไมด ำนินธุรกิจ ิNurturing innovative start-ups) 

ส ำหรับตัวชีๅวัดดຌำนผลประกอบกำรของ SPRING มี ๆ ตัว ดังนีๅ 
1. จ ำนวนบริษัททีไเดຌรับกำรพัฒนำ 
2. จ ำนวนครงกำรทีไเดຌรับกำรสนับสนุน 

3. มูลคำพิไมจำกครงกำรของ SPRING 

4. จ ำนวนกำรจຌำงงำนพิไมจำกครงกำรของ SPRING 

5. จ ำนวนละมูลคำสินชืไอทีไเดຌรับกำรอนุมัติ 
6. จ ำนวน SME ทีไขຌำถึงดຌำนบริกำรตำงโ 

 

 

รูปทีไ 6 ตัวชีๅวัดทีไส าคัญของ SPRING Singapore 

ทีไมา :  รายงานประจ าปี โเแ4 SPRING Singapore 

มืไอน ำรำยละอียดของยุทธศำสตร์ทัๅง ไ ชืไอมยงกับตัวชีๅวัดของตละกิจกรรม สำมำรถสดงเดຌ฿น
ตำรำงถัดเป ซึไงขຌอมูลกำรด ำนินงำนของ SPRING ปຓนพืๅนฐำนทีไดีส ำหรับกำรทบทวนตัวชีๅวัดภำย฿ตຌ
ครงกำรนีๅ 
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ตารางทีไ แ1 ความชืไอมยงระหวางยุทธศาสตร์ กิจกรรมละตัวชีๅวัดของ SPRING Singapore 

ยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาธุ รกิจ  SME กิจกรรม ฿นปี  2014 จ านวน หนวยวัด
1.สนบัสนนุงบประมาณ฿นการฝຄกอบรม(Capacity Development Grant) >1,000 SMEs

2. คูปองดຌานนวตักรรม (Innovation & Capability Voucher) >9,000 SMEs

1.ลดตຌนทุนละพิไมรายเดຌ ผานครงการความรวมมือระหวางอตุสาหกรรม 
(Collaborative Industry Projects Initiative)

>150 SMEs

2. ธรุกจิ SMEs ทีไท างานรวมกนัศูนยຏฯนวตักรรม (Centers of Innovation) 360 SMEs

3. ธรุกจิทีไเดຌรับการพฒันามาตรฐานสูสากล 400 SMEs

4. ธรุกจิ SMEs ทีไพฒันาผลิตภัณฑຏละบริการ฿หมโ 400 SMEs

1. ศูนยຏ฿หຌค าปรึกษา SME จ านวน 12 หง฿หຌค าปรึกษาดยตรงกธรุกจิ 
SMEs

36,000 SMEs

2. สนบัสนนุการคๅ าประกนังินกูຌ 70 % ของมูลคากูຌกธรุกจิ SMEs ทีไริไมธรุกจิ
3. พฒันาการขຌาถงึงินกูຌกธรุกจิ SMEs ผานชองทาง online

1. รวมกบัพนัธมิตร฿นหนวยงานตางโ สรຌางระบบนิวศนຏ(ecosystem) 

ส าหรับธรุกจิทีไริไมตຌน
>160 SMEs

2. การสรຌางความรวมมือระหวางธรุกจิ Start-up SMEs กบับริษัทขนาด฿หญຎ 
฿นการพฒันาสินคຌานวตักรรมละจาะตลาด฿หมโ

40
สัญญาความ
รวมมือ

1. พฒันำศักยภำพละพิไมผลิตภำพ 

2. สงสริมอกำส฿นกำรติบต 

3. พิไมอกำส฿นกำรขຌำถงึละสรຌำงอกำสทำงกำรตลำด 

4.ดูลกลุมธรุกจินวตักรรมทีไพิไงริไมด ำนนิธรุกจิ
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1.11. การประมินผลนยบายจากอกสาร OECD Studies on SME and 

Entrepreneurship, THAILAND Key Issues and Policies  

บทบาท฿นการประมินผล5 

 ตัๅงตป 1997 คณะท ำงำนของ OECD ทีไสงสริมธุรกิจ SME ละ ผูຌประกอบกำร ิWorking Party on 

SME and Entrepreneurship: WPSMEE) เดຌสนับสนุน฿หຌสมำชิก OECD รวมถึงรัฐบำลทีไเมเดຌปຓนสมำชิก 
ประมินนยบำย฿นกำรสงสริมธุรกิจ SME ละผูຌประกอบกำร หตุผลบืๅองหลังคือพืไอ฿หຌกำรตัดสิน฿จชิง
นยบำยน ำเปสูผลประยชน์ทำงสังคมละศรษฐกิจ กลำวอีกนัยหนึไงคือผลประยชน์ตຌองมำกกวำตຌนทุนทีไลงเป 
กำรวิครำะห์ตຌนทุนตอผลประยชน์ิCost-benefit) ตຌองมีกำรวิครำะห์กอนสนับสนุนนยบำยหรืองบประมำณ
ครงกำร หลังจำกด ำนินครงกำรลຌว ตຌองมีกำรประมินถึงปງำหมำยผลประยชน์ทีไตัๅงเวຌวำบรรลุผลหรือเม 

 Papaconstantinou ละ Polt (1997) เดຌ฿หຌควำมหมำยถึงกำรประมินผลทีไนำสน฿จเวຌดังนีๅ  
การประมินผลหมายถึงกระบวนการพืไอประมินอยางป็นระบบละมีวัตถุประสงค์พืไอทีไจะพิจารณาความ
สอดคลຌอง ประสิทธิผลละผลกระทบของกิจกรรมตอป้าหมาย รวมทัๅงวิคราะห์การด านินครงการละการ
บริหารของตละกิจกรรม 

 กำรประมินผลทำงศรษฐศำสตร์จะท ำ฿หຌผูຌก ำหนดนยบำยสำมำรถทบทวนควำมสมหตุ สมผลของ
นยบำยละวิครำะห์ผลกระทบพืไอปຓนพืๅนฐำน฿นกำรจัดสรรทรัพยำกรละรียนรูຌ นวปฏิบัติทีไปຓนลิศ฿น
กำรก ำหนดนยบำย กำรประมินผลสำมำรถท ำเดຌหลำยระดับ กำรประมินผล฿นระดับครงกำรจะ฿ชຌ฿นกำร
ปรับปรุง วิธีปฏิบัติ คุณภำพ ละประสิทธิผลของครงกำร  

กณฑ์฿นการประมินประสิทธิภาพ 

 ฿นกำรประมินผลนยบำยหรือครงกำร คณะท ำงำนของ OECD ทีไสงสริมธุรกิจ SME ละ 
ผูຌประกอบกำร ิWPSMEE)เดຌก ำหนดกณฑ์ 7 ประกำร ฿นกำรประมินนยบำย ิOECD, 2000, 2004) 

 หตุผล ิRationale) นยบำยตຌองมีหตุผล ิตัวอยำง ขน มีสวนทีไกีไยวขຌองกับตลำด หรือ นยบำย
ภำครัฐทีไลຌมหลวี 

 มีผลประยชน์พิไมขึๅน ิAdditionality) ครงกำรตຌองสำมำรถสรຌำงมูลคำพิไม 

                                                 
5

 OECD STUDIES ON SMEs AND ENTREPRENEURSHIPS: THAILAND@oecd 2011, p109 
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 มีความหมาะสม ิAppropriateness)  ครงกำรตຌองสำมำรถระบุตลำดหรือควำมลຌมหลวดຌำน
นยบำยเดຌอยำงชัดจน 

 มีคุณสมบัติทีไหนือกวา ิSuperiorityี ปรกรมหรือครงกำรทีไสนอมำตຌองหนือกวำครงกำรอืไน 
พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยดียวกัน 

 มีประสิทธิภาพชิงระบบ ิSystemic Efficiency) ครงกำรตຌองสงผลชิงบวกตอครงกำรอืไนโของ
ภำครัฐ 

 มีประสิทธิภาพดยตัวครงการอง ิOwn Efficiency) ครงกำรตຌองมีประสิทธิผลชิงตຌนทุนละ
บรรลุปງำหมำย 

 มีประสิทธิภาพ฿นชิงปรับตัวิAdaptive Efficiency) กำรประมินผลตຌองพิสูจน์เดຌวำกำรด ำนิน
ครงกำรกอ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง 

  ฿นทำงปฏิบัติ ภำครัฐเมคอยจะน ำนวกำรประมินประสิทธิภำพทัๅงหมดมำ฿ชຌ อยำงเรกใตำมควรน ำ
หลักกณฑ์มำ฿ชຌ฿นกำรติดตำมผล 

หลงอຌางอิงิTerms of reference) 

 ประดในส ำคัญหนึไง฿นกำรประมินผลคือหลงอຌำงอิง ซึไงประกอบดຌวย 4 หลง คือ 1) ป้าหมายของ
ภาครัฐ  2) วัตถุประสงค์ฉพาะของนยบายหรือครงการสงสริมธุรกิจ SME 3) ความลຌมหลวของระบบตลาด 
ภาครัฐละความลຌมหลวชิงระบบ ละ 4) สภาวะวดลຌอมอืไนๆ 

 นยบำยละครงกำรสงสริมธุรกิจ SME ตຌองสนับสนุนป้าหมายของภาครัฐ อำทิ กำรติบต กำรสรຌำง
งำน นวัตกรรม กำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน กำรสงสริมกำรสงออก นยบำย฿นภูมิภำคพืไอพัฒนำขต
อุตสำหกรรม ดังนัๅนจ ำปຓนอยำงยิไงทีไตຌองตอบสนองตอปງำหมำยดยรวมของภำครัฐ ดย฿นกำรประมินนยบำย
หรือครงกำร ตຌองพิจำรณำควำมกีไยวขຌองละประสิทธิผล ซึไงมุงทีไจะพิจำรณำจำกกณฑ์ มีคุณสมบัติทีไหนือกวา 
ละมีความหมาะสม 

 ปຓนสิไงจ ำปຓนทีไตຌองรูຌถึงวัตถุประสงค์ฉพาะของนยบายหรือครงการสงสริมธุรกิจ SME ซึไงมักมีกำร
ปลีไยนปลงเปตำมงืไอนเขรืไองวลำ ดังนัๅน฿นกำรประมินตຌองพิจำรณำวำปງำหมำยทีไก ำหนดเวຌบรรลุหรือเม 
 ความลຌมหลวของระบบตลาด ภาครัฐละความลຌมหลวชิงระบบ มักปຓนหตุผลหลัก฿นกำรทีไภำครัฐ
ด ำนินครงกำรทรกซง ิIntervention) 
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 ควำมลຌมหลวของระบบตลำดมักกิดจำกกำรเหลวียนของขຌอมูลทีไเมสมบูรณ์ อ ำนำจกำรตอรอง 
ละอุปสรรค฿นกำรขຌำสูตลำด 

 กำรด ำนินครงกำรทรกซงตຌองกระท ำขึๅนพืไอปรับปรุงระบบตลำดทีไเมสมบูรณ์ 

 ควำมลຌมหลวชิงระบบ คือ กำรทีไกิดควำมขัดยຌงดຌำนผลประยชน์ของตลำดละหนวยงำนทีไ
เมกีไยวกับตลำด ประสิทธิภำพของภำคธุรกิจ SME ขึๅนอยูกับ ควำมสัมพันธ์หรือบทบำทของผูຌมี
สวนเดຌสียตำงโ ิชน บริษัท สถำบันกำรงิน ตัวกลำง ภำครัฐี ทีไปฎิสัมพันธ์ระหวำงกัน 

 สภาวะวดลຌอมอืไนๆ ิอำทิ สภำพทำงศรษฐกิจมหภำค ระบบภำษี ละ นยบำยทีไกีไยวกับธุรกิจ SME 

กฎหมำยลຌมละลำย นยบำยกำรขงขันี ปຓนหลงขຌอมูลส ำคัญ฿นกำรประมิน ฿นกำรประมินตຌองพิจำรณำถึง
ผลทีไกิดจำกนยบำยหรือครงกำรของรำ ยกออกจำกผลของสถำวะวดลຌอมอืไนโ ซึไงรำตຌองพิจำณำจำก
กณฑ์ มีประสิทธิภาพชิงระบบละมีคุณสมบัติทีไหนือกวา 

วิธี฿นการประมินผล 

  จำกกำรทีไมีกำรสรຌำงกณฑ์ทีไชัดจน฿นกำรประมิน ละ กำรก ำหนดหลงอຌ ำงอิง ฿นกำรประมิน
นยบำยละครงกำรสงสริมธุรกิจ SME วิธีกำร฿นกำรประมินผลตຌองชัดจนดຌวย 

  มีหลำยวิธี฿นกำรประมินผลนยบำยหรือครงกำร ครืไองมือ ประกอบเปดຌวย กำรวิครำะห์ตຌนทุน -

ผลประยชน์ ิcost-benefit analysis) กรณีศึกษำ กำรส ำรวจ กำรทบทวนหรือกลัไนกรองดยผูຌทรงคุณวุฒิ 
วิธีกำรชิงคุณภำพละชิงปริมำณ วิธีกำรตำงโอำจเมตຌองยกตละวิธี อำจผสมผสำนกันซึไงจะ฿หຌผลดีมำกขึๅน 
รำยละอียดสดง฿นรูปทีไ 7 
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           รูปทีไ 7 Checklist for the assessment of SME policies and programmes 

ทีไมำ: OECD (2001), guidelines for the Assessment of SME Policies and Programmes: new 

abridges version, DSTI/IND/PME (2001). 
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1.12. ขຌอสนอนะจากการสัมภาษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิจากภาครัฐละภาคอกชนกีไยวกับ
ตัวชีๅวัดทีไคัดลือกบืๅองตຌน ิPre-selected Indicators) 

 ครงกำรพัฒนำตัวชีๅวัดพืไอกำรติดตำมละประมินผลครงกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำด
ยอม มีวัตถุประสงค์฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัดทีไสำมำรถน ำเปสูกำรพัฒนำ SME ของประทศเทยเดຌอยำงรอบดຌำน 
ละปຓนนวทำง฿นกำรจัดกใบขຌอมูลตัวชีๅวัดทีไครอบคลุมมิติทำงศรษฐกิจ ละนวนຌมกำรติมต฿นอนำคต จึงมี
กำรด ำนินกำรศึกษำละรวบรวมขຌอมูลตัวชีๅวัดจำกหลงขຌอมูลตำงโ ละหลังจำกวิครำะห์ขຌอมูลดังกลำวลຌว 
เดຌมีกำรคัดลือกตัวชีๅวัดบืๅองตຌน฿น 8 ประดในหลักทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำของ SME ฿นประทศเทย ละ
พืไอ฿หຌตัวชีๅวัดทีไคัดลือกมำนีๅมีควำมถูกตຌองละหมำะสม฿นกำรน ำเป฿ชຌ กำรด ำนินงำนขัๅนตอเปคือกำร
สัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐละภำคอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม
฿นบืๅองตຌนจัด฿หຌมีกำรสัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิจำก 5 หนวยงำน ละส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอมสนอนะ฿หຌพิไมกำรสัมภำษณ์ปຓน 10 หนวยงำน ดยมีรำยชืไอหนวยงำนดังตอเปนีๅ 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
2) สภำอุตสำหกรรมหงประทศเทย 

3) กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

4) ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

5) หอกำรคຌำเทย ละสภำหอกำรคຌำหงประทศเทย 

6) กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 

7) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ 
8) กรมพัฒนำฝมือรงงำน 

9) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมหงประทศเทย 

10) สถำบันอุดมศึกษำ 

กอนกำรขຌำสัมภำษณ์  มีกำรน ำสงจดหมำยขอขຌำสัมภำษณ์฿นประดในกำรพัฒนำตัวชีๅวัดพืไอกำร
ติดตำมละประมินผลครงกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พรຌอมนบอกสำรรำยละอียด
ครงกำร ละตำรำงตัวชีๅวัดทีไคัดลือกบืๅองตຌนพืไอประกอบกำรพิจำรณำ ดยมีประดในค ำถำม 2 ขຌอ เดຌก 
ควำมหมำะสมของตัวชีๅวัด฿น 8 ประดในหลัก ละขຌอสนอนะพิไมติมกีไยวกับตัวชีๅวัด ซึไงทำงสถำบันคีนันเดຌรับ
กำรตอบรับปຓนอยำงดีจำกผูຌบริหำรระดับสูงของหนวยงำนดังกลำว ซึไงผูຌบริหำรบำงทำนเดຌมอบหมำย฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นหนวยงำนนัๅนปຓนผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ทน ดยกำรสัมภำษณ์฿ชຌวลำประมำณ 1-2 ชัไวมง ณ ส ำนักงำน
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หนวยงำนนัๅนโ จัดเวຌ฿หຌ กำรสัมภำษณ์ตละครัๅงมีผูຌสัมภำษณ์จำกทำงสถำบันคีนันหงอซียจ ำนวน 2 ทำน ละ
มีจຌำหนຌำทีไจำก สสว. ขຌำรวมสังกตกำรณ์กำรสัมภำษณ์฿นบำงอกำส 

ขຌอสนอนะทีไเดຌรับจำกกำรสัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิมีควำมคิดหในเป฿นนวทำงดียวกัน ซึไงสำมำรถน ำ
ขຌอมูลทีไเดຌมำสรุปปຓนประดในหลัก 5 ดຌำน ดยมีรำยละอียดสดง฿นตำรำงทีไ 12 ละมีกำรสนอนะหัวขຌอ
ตัวชีๅวัดทีไส ำคัญ ตำมตำรำงทีไ 13 ฿นหนຌำถัดเป 
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ตารางทีไ 12  ขຌอสนอนะตัวชีๅวัดจากการสัมภาษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิ 
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1) ตัวชีๅวัดตຌองมีความชัดจน  จำกกำรพิจำรณำตัวชีๅวัดทีไคัดลือกบืๅองตຌน พบวำยังขำดควำมชัดจน
฿นกำร฿หຌนิยำมหรือควำมหมำยของตัวชีๅวัด ดยตัวชีๅวัดทีไดีจะตຌองมีควำมคมชัดละน ำเปสูปງำหมำยของกำร
ด ำนินกำรจัดท ำตัวชีๅวัด อำทิชน ตัวชีๅวัด฿นดຌำนทคนลยีทีไกีไยวขຌองกับนวัตกรรม จ ำปຓนตຌอง฿หຌนิยำมทีไ
ฉพำะจำะจงมำกขึๅน หำกนิยำมทีไกีไยวกับควำมสำมำรถ฿นกำรคิดคຌนนวัตกรรมรูปบบ฿หมพืไอผลิตผลิตภัณฑ์
ลๅ ำสมัย กใจะน ำเปสูปງำหมำยดຌำนกำรน ำองค์ควำมรูຌทีไ SME มีอยูเปพัฒนำธุรกิจ ปຓนตຌน 

2) ฿หຌความส าคัญตัวชีๅ วัดระดับผลลัพธ์ ิOutcome) ละระดับผลกระทบ ิ Impact) 
ผูຌทรงคุณวุฒิจำกหลำยหนวยงำน฿หຌขຌอคิดหในเป฿นนวทำงดียวกัน ฿นรืไองกำร฿หຌควำมส ำคัญตอระดับ
ตัวชีๅวัดทีไหมำะสมกับกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ดย฿หຌคงเวຌ฿น
ระดับผลลัพธ์ผลลัพธ์ ิOutcome) ละระดับผลกระทบ ิImpact) พรำะนอกจำกจะท ำ฿หຌกิดควำม
ครอบคลุมลຌวยังสำมำรถน ำขຌอมูลเปประมินละวำงผนงำน฿นอนำคตเดຌ 

3) จ านวนตัวชีๅวัด มควรมีมากกิน ป ดยตัวชีๅวัดทีไน ำมำ฿ชຌควรมีควำมฉพำะจำะจงละสำมำรถท ำ
กำรจัดกใบขຌอมูลเดຌจริง ยิไงเปกวำนัๅน จำกกำรจัดกใบตัวชีๅวัดตຌอง฿ชຌระยะวลำนำน฿นกำรจัดกใบซึไงตัวชีๅวัดบำง
ตัว ชน จ ำนวน SME ทีไจัดตัๅง฿หมละอยูรอดเดຌปຓนระยะวลำ 3 ป อำจะตຌองมีกำรติดตำมกำรด ำนินงำน
ตลอดชวงวลำตัๅงตกอนทีไ SME นัๅนโ จะจัดตัๅงขึๅนละสำมำรถด ำนินธุรกิจเดຌจบครบ 3 ป ปຓนตຌน ดังนัๅน 
กำรทีไมีจ ำนวนตัวชีๅวัดมำกจะท ำ฿หຌหนวยงำนตຌองบกรับคำ฿ชຌจำยสูง จึงตຌองจ ำกัดจ ำนวนเม฿หຌมียอะกินเป 
ดยตัวชีๅวัดหนึไงตัวสำมำรถน ำเปวิครำะห์พืไอหำผลดຌำนอืไนโ ตอเปเดຌชนกัน 

4) การน าตัวชีๅวัดมา฿ชຌอยางตอนืไอง ตัวชีๅวัดทีไน ำมำ฿ชຌควร฿ชຌอยำงตอนืไองพืไอ฿หຌขຌอมูลสดง
นวนຌม ละควำมปลีไยนปลงตำงโ (Trends) ดยขຌอมูลจำกตัวชีๅวัดทีไมีกำรจัดกใบจำกตัวปรตำงโ อยำง
ตอนืไองนีๅจะมีควำมสมไ ำสมอ ละสำมำรถน ำมำ฿ชຌพืไอท ำนำยนวนຌมทำงธุรกิจละทำงศรษฐกิจทีไนำจะ
ปลีไยนปลง฿นอนำคตเดຌ ดยกำรจัดกใบขຌอมูลทีไจัดกใบอยำงตอนืไองนีๅจะท ำ฿หຌหนวยงำนมีฐำนขຌอมูลทีไมีควำม
นำชืไอถือ฿นกำรน ำเป฿ชຌพืไอประมินผล หรือกำรวิครำะห์ตอเปเดຌ 

5) ตัวชีๅวัดตຌองสามารถสะทຌอนความป นจริง ตัวชีๅวัดทีไ฿ชຌนัๅนควรปຓนหนวยชีๅวัดทีไสำมำรถน ำมำ
วิครำะห์ปรียบทียบเดຌ หำกสำมำรถจัดกใบขຌอมูลทีไ฿กลຌคียงกับควำมปຓนจริงของกำรด ำนินกิจกำรของ SME 

ชน กำรจัดกใบขຌอมูลดຌำนประสิทธิภำพ ดຌำนรำยเดຌ หรือกำรหำตัวทียบคียง (proxy) พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไ
฿กลຌคียงกับควำมปຓนจริง ดังนัๅนลຌวตัวชีๅวัดทีไลือกมำ฿ชຌจะตຌองสำมำรถสะทຌอนควำมปຓนจริงเดຌ฿กลຌคียงมำก
ทีไสุด  
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ตารางทีไ 13 หัวขຌอตัวชีๅวัดทีไผูຌทรงคุณวุฒิสนอนะ 

1.      Develop Start-up Theme √ √ √ √ √ √ √ √
2.    Access to Finance Theme √ √ √ √ - √ √ √
3.    Technological Utilization 

Theme
√ √ √ √ - √ √ √

4.    Access to Market Theme √ √ √ √ - √ √ √
5.    Access to Standard Theme - - √ - - - - -

6.    Governance Theme - - - - - - - -

7.    CSR Theme - - - - - - - -

8.    Environmental Theme - - - - - - - -

ส านักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
ละ

ทคนลยี
หงชาติ

กรมพัฒนา
ฝีมือรงงาน

คณะ
พาณิชยศาสตร์
ละการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ส านักงาน
คณะกรรมการ

พัฒนาการ
ศรษฐกิจ
ละสังคม
หงชาติ

สภา
อุตสาหกรรม
หงประทศ

เทย

ส านักงาน
สงสริม
วิสาหกิจ

ขนาดกลาง
ละขนาดยอม

หอการคຌ าเทย
 ละสภา
หอการคຌ า

หงประทศ
เทย

กรมพัฒนา
ธุ รกิจการคຌ า
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จำกกำรขຌำสัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิพบวำ หัวขຌอตัวชีๅวัดทีไมีควำมจ ำปຓนละควรน ำเป฿ชຌมีอยู 4 หัวขຌอ
หลัก เดຌก หัวขຌอกำรสงสริมพัฒนำธุรกิจ SME รำย฿หม ิDevelop Start-up Themeี  หัวขຌอกำรขຌำถึง
งินทุน ิAccess to Finance Themeี หัวขຌอกำรน ำทคนลยีมำ฿ชຌ ิTechnological Utilization Themeี 
ละ หัวขຌอกำรขຌำถึงตลำด ิAccess to Market Themeี พรำะนอกจำกตัวชีๅวัด฿นหัวขຌอหลำนีๅมีควำม
ปຓนเปเดຌ฿นกำรจัดกใบขຌอมูลลຌว ยังหมำะสมกับสภำพกำรประกอบกิจกำรของวิสำหกิจ฿นประทศเทย ทีไ
สวนมำกปຓนธุรกิจทีไพิไงริไมด ำนินกำร ละปຓนธุรกิจทีไมีขนำดลใกปຓนจ ำนวนมำกทีไสุด ดังนัๅน ตัวชีๅวัดทัๅง 4 

หัวขຌอนีๅจึงมีควำมหมำะสมทีไสุด฿นสภำพกำรประกอบกิจกำรของวิสำหกิจ฿นประทศเทย฿นปัจจุบัน  

ตัวชีๅวัด฿นอีก 4 หัวขຌอ เดຌก หัวขຌอกำรขຌำถึงมำตรำฐำนสำกล ิAccess to Standard Themeี 
หัวขຌอหลักธรรมำภิบำล ิGovernance Themeี หัวขຌอหลักควำมรับผิดชอบตอสังคม ิCSR Themeี ละ
หัวขຌอกำร฿ส฿จสิไงวดลຌอม ิEnvironmental Themeี นัๅน ผูຌทรงคุณวุฒิหลำยทำนหในวำปຓนหัวขຌอทีไนำสน฿จ
ละหำกปຓนเปเดຌกใควรสงสริม฿หຌ SME ฿นประทศเทยเดຌพัฒนำ฿นดຌำนหลำนีๅดຌวย หำกตกำรพัฒนำของ 
SME ฿นประทศเทยขณะนีๅยังขำดควำมพรຌอม฿นกำรน ำทักษะควำมรูຌเป฿ชຌพัฒนำดຌำนหลำนีๅ ละยังขำด
ศักยภำพ฿นกำรลงทุน฿นดຌำนดังกลำว ซึไงมีตຌนทุนทีไคอนขຌำงสูงอีกดຌวย จึงท ำ฿หຌ SME ของประทศเทย฿น
ปัจจุบันทีไสวนมำกปຓนธุรกิจขนำดลใกเมสำมำรถรองรับกำรพัฒนำ฿นดຌำนหลำนีๅเดຌ นอกเปจำกนัๅน ฿นปัจจุบัน
ยังขำดหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไดูล฿นรืไองหลำนีๅ ซึไงจะปຓนก ำลังส ำคัญ฿นกำรสนับสนุนผลักดัน฿หຌมีกำรพัฒนำ฿น
ดຌำนหลำนีๅอยำงจริงจังละตอนืไอง ดังนัๅน ขຌอมูลตัวชีๅวัดทีไจะจัดกใบนัๅนจึงยังเมมี ละขำดควำมนชัดทีไจะ
สะทຌอนกำรพัฒนำ SME ฿นดຌำนดังกลำวเดຌจนกวำ SME ฿นประทศเทยจะมีจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำง
มำกกวำวิสำหกิจขนำดลใก ผูຌทรงคุณวุฒิสวนมำกมีควำมหในเป฿นนวทำงดียวกันวำตัวชีๅวัดทัๅง 4 หัวขຌอนีๅจึง
ยังเมมีควำมจ ำปຓนทีไจะตຌองท ำกำรพัฒนำ฿นขณะนีๅ  รำยละอียดกำรสัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิตละทำนสดง
฿นภำคผนวก ก 
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2. การวิคราะห์ขຌอมูลตัวชีๅวัดของยุทธศาสตร์ละครงการ    

 หลังจำกทีไปรึกษำเดຌท ำกำรศึกษำ รวบรวม ขຌอมูลตัวชีๅวัดของยุทธศำสตร์ละผนงำนทีไกีไยวขຌองกับ
กำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมจำกหลงขຌอมูล฿นระดับประทศละระดับนำนำชำติ ทัๅง฿น
ภำพรวมละรำยละอียด ทีไปรึกษำเดຌจัดท ำตัวชีๅวัดทีไคัดลือกบืๅองตຌน ิPre-selected Indicators) พืไอ
ประกอบกำรสัมภำษณ์ผูຌทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐละภำคอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม เดຌรับขຌอสนอนะ฿นกำรพัฒนำตัวชีๅวัดละวิธีกำรวัดทีไหมำะสมกับประทศเทย ทัๅง ใ ระดับ 
คือ แี ระดับผลผลิต ิOutput) โี ระดับผลลัพธ์ ิOutcome) ละ ใี ระดับผลกระทบ ิImpact/Ultimate 

Goal) พืไอกำรติดตำมผลกำรด ำนินงำนละประมินผลครงกำรทีไสอดคลຌองกับปງำหมำยของผนกำรสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 – โ55้ี ละปງำหมำยของงบประมำณบูรณำกำร
รืไองกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับประสิทธิภำพธุรกิจ  

 ผูຌทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐละภำคอกชน เดຌ สนอนะครงสรຌำงตัวชีๅ วัด ระดับผลกระทบ 
ิImpact/Ultimate Goal)  ละคัดลือกนวทำง฿นกำรพัฒนำ (Development  Theme) ฿นระดับผลลัพธ์ 
ิOutcome) ทีไหมำะสม พืไอกำรติดตำมละกำรประมินผลครงกำรสงสริม SME ฿นระดับผลลัพธ์ 
ิOutcome) ดังนีๅ 

ตารางทีไ 14 ความชืไอมยงระหวางผลกระทบ ผลลัพธ์ละผลผลิต ฿นการสงสริม SME 

Develop Start-up Access to Finance Access to Technology Access to Market 

ระดับผลผลิต (Output) Projects Projects Projects Projects

SMEs Development Theme

1. สัดสวนผลิตภัณฑຏมวลรวมของวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตอผลิตภัณฑຏมวลรวม฿นประทศ

              2. สัดสวนมูลคาการสงออกของวสิาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมตอมูลคาการสงออกรวม           

               ระดับผลกระทบ              
  (Impact/Ultimate Goal)

ระดับผลลัพธ์  (Outcome) 
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ควำมชืไอมยงระหวำงนวทำง฿นกำรพัฒนำ ิ Development  Theme)  ครงกำรสงสริม SME ละ
รำยละอียดตัวชีๅวัด วิธีกำรจัดกใบขຌอมูล หนวยวัด พืไอกำรติดตำมละกำรประมินผลครงกำร ตำมควำมหใน
ของผูຌทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐละภำคอกชน ดังนีๅ
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ตารางทีไ 15 ความชืไอมยงระหวางนวทาง฿นการพัฒนา Development Theme 
 

หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไมีการจดทะบียนธรุกจิพิไมขึๅน / จ านวนผูຌขຌา
ครงการทัๅงหมด

รຌอยละ อกสารจดทะบียนธรุกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌาหรือกรมรงงานอตุสาหกรรม หรือ 
องคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน

2. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไจดทะบียนพิไมขึๅนละด านนิธรุกจิเดຌตอนืไองกนิ 3
 ป/ จ านวนผูຌขຌาครงการทัๅงหมด

รຌอยละ อกสารจดทะบียนธรุกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌาหรือกรมรงงานอตุสาหกรรม

3. จ านวนยอดขายละรายเดຌของผูຌประกอบการ฿หมทีไพิไมขึๅน บาท อกสาร รง.8 ละ รง.9 ของส านกังานศรษฐกจิอตุสาหกรรม หรือ ส านกังานสถติิ
หงชาติ/ กรมพฒันาธรุกจิการคຌา

4. จ านวนจຌางงานของผูຌประกอบการ฿หมทีไพิไมขึๅน คน อกสารจากกรมการจดัหางาน หรือกรมสวสัดิการรงงาน
5. จ านวนนกัธรุกจิรุน฿หมทีไพิไมขึๅน คน อกสารจดทะบียนธรุกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌาหรือกรมรงงานอตุสาหกรรม
6. มูลคาการลงทุน฿นธรุกจิ฿หมทีไพิไมขึๅน บาท อกสารจดทะบียนธรุกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌากรมรงงานอตุสาหกรรม หรือ

ส านกังานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน

ดຌานการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. จ านวนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จขຌารับการอบรมพืไอประกอบธรุกจิ฿หม  คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
2. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมพืไอจดัตัๅงธรุกจิ฿หม  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
3. หลักสูตรอบรมพืไอพฒันาผูຌประกอบธรุกจิ฿หม  หลักสูตร อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
4. จ านวนความขຌมขຌนของระยะวลาการฝຄกอบรมพืไอประกอบธรุกจิ฿หม  ชัไวมง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน าพืไอจดัตัๅงธรุกจิ฿หม    ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
6.  จ านวน SME ทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิ หรือ Service Provider  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิ    ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
8. จ านวนผนธรุกจิของผูຌขຌาอบรม  ผน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
9. จ านวน Business Model ของผูຌขຌาอบรม  ผน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
10. จ านวนการสรຌางผูຌประกอบการ฿หมทีไกดิจากการรับชวงการผลิต ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
11. จ านวนการสรຌางผูຌประกอบการ฿หมทีไกดิจากทายาททางธรุกจิ ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
12. จ านวนการสรຌางผูຌประกอบการ฿หมจากการรวมกลุมความรวมมือ ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
13. จ านวนการสรຌางผูຌประกอบการ฿หมจากการตอยอดการประดิษฐຏคิดคຌนผลงาน ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
14. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลการสรຌางผูຌประกอบการ฿หม ฐานขຌอมูล อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

ดຌานการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม

ระดับผลผลิต (Output) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไเดຌรับสินชืไอ / จ านวนผูຌขຌาครงการทัๅงหมด รຌอยละ อกสารอนมุัติสินชืไอจากสถาบันการงิน
2. มูลคาสินชืไอทีไ SME ผูຌขຌารวมครงการเดຌรับ บาท อกสารอนมุัติสินชืไอจากสถาบันการงิน
3. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไเดຌรับสินชืไอ / จ านวนSMEผูຌขຌาครงการทีไยืไนขอ รຌอยละ อกสารอนมุัติสินชืไอจากสถาบันการงิน
4. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไเดຌรับสินชืไอละ฿ชຌงินตามวตัถปุระสงคຏการกูຌ / 
จ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไเดຌรับสินชืไอ

รຌอยละ อกสารอนมุัติสินชืไอจากสถาบันการงิน

5. จ านวนยอดขายละรายเดຌทีไพิไมขึๅนซึไงป็นผลจากงินทุนทีไเดຌจากสินชืไอ บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

6. จ านวนจຌางงานทีไพิไมขึๅนซึไงป็นผลจากงินทุนทีไเดຌจากสินชืไอ คน อกสารรายงานสรุปผลจาก บรรษัทประกนัสินชืไออตุสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

7. จ านวนการรักษาสภาพการจຌางงานซึไงป็นผลจากงินทุนทีไเดຌจากสินชืไอ คน อกสารรายงานสรุปผลจาก บรรษัทประกนัสินชืไออตุสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) หรือ 
สถาบันการงิน

8. จ านวนมูลคาการลงทุน฿นธรุกจิทีไพิไมขึๅนจากงินทุนทีไเดຌจากสินชืไอ บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

9. จ านวนผูຌขຌารวมครงการทีไยืไนขอสินชืไอตอสถาบันการงิน บาท อกสารการขอสินชืไอจากสถาบันการงิน

ดຌานการขຌาถึงหลงงินทุน

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. จ านวนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จขຌารับการอบรมพืไอชืไอมยง SME  สูหลงงินทุนละสินชืไอ  คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

2. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมพืไอชืไอมยง SME  สูหลงงินทุนละสินชืไอ  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

3. หลักสูตรอบรมพืไอชืไอมยง SME  สูหลงงินทุนละสินชืไอ  หลักสูตร อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

4. จ านวนความขຌมขຌนของระยะวลาการฝຄกอบรมพืไอชืไอมยง SME  สูหลงงินทุนละ
สินชืไอ  

จ านวนชัไวมง 
Workshop

อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน าพืไอชืไอมยง SME  สูหลงงินทุนละสินชืไอ    ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

6. จ านวน SME ทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิ หรือ Service Provider พืไอชืไอมยง 
SME  สูหลงงินทุนละสินชืไอ  

ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิพืไอชืไอมยง SME  สูหลงงินทุนละสินชืไอ    ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
8. จ านวนผนธรุกจิของผูຌขຌาอบรมทีไท าขึๅนพืไอขอสินชืไอ   ผน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
9. มูลคาการสนบัสนนุสินชืไอผานระบบการคๅ าประกนัสินชืไอส าหรับ SME บาท การกใบขຌอมูลจาก บรรษัทประกนัสินชืไออตุสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

10. จ านวนการสงตอลูกคຌาขຌาสูหลงงินทุน ราย การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
11. จ านวนค ารับรองสินชืไอพืไอการปรับปลีไยนครืไองจกัรละทคนลยี ราย การกใบขຌอมูลจากสถาบันฉพาะทางทีไ฿หຌการรับรอง
12. มูลคาการสนบัสนนุดอกบีๅยพืไอผลักดันผูຌประกอบการขຌาถงึหลงงินทุน บาท การกใบขຌอมูลจากสถาบันการงิน
13. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลการขຌาถงึหลงงินทุน ฐานขຌอมูล อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

ดຌานการขຌาถึงหลงงินทุน

ระดับผลผลิต (Output) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไเดຌพฒันาการ฿ชຌทคนลย฿ีนการด านนิธรุกจิ ผลิต
สินคຌาละบริการ / จ านวนผูຌขຌาครงการรวม

รຌอยละ การส ารวจติดตามผลจาก SME

2. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไเดຌสรຌางนวตักรรม฿นการด านนิธรุกจิ  ผลิตสินคຌา
ละบริการ฿หมจนถงึขัๅนวางจ าหนาย฿นตลาด / จ านวนผูຌขຌาครงการรวม

รຌอยละ การส ารวจติดตามผลจาก SME

3. จ านวน SME ทีไเดຌมาตรฐาน ISO 9000 ราย อกสารรับรองมาตรฐาน ISO

4. จ านวน SME ทีไมีผลิตภัณฑຏเดຌมาตรฐาน มอก ราย อกสารรับรองจากส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑຏอตุสาหกรรม
5. จ านวน SME ทีไมีการจดลิขสิทธຏ฿นสินคຌา หรือครืไองหมายการคຌา (Brand) ราย อกสารรับรองจากกรมทรัพยຏสินทางปัญญา
6. จ านวน SME ทีไมีการจดครืไองหมายการคຌา ชืไอทางการคຌา ราย อกสารรับรองจากกรมทรัพยຏสินทางปัญญา
7. จ านวน SME ทีไมีการจดสิทธบิัตร อนสิุทธบิัตร฿นการผลิตสินคຌา ราย อกสารรับรองจากกรมทรัพยຏสินทางปัญญา
8. จ านวน SME ทีไมีการจดทรัพยຏสินทางปัญญาอืไนโ ชน บบผังภูมิวงจรรวม สิไงบงชีๅทาง
ภูมิศาสตรຏ ความลับทางการคຌา

ราย อกสารรับรองจากกรมทรัพยຏสินทางปัญญา

9. จ านวน SME ทีไมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต/จดัการ ทีไมีประสิทธภิาพพิไมขึๅน ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

10. จ านวน ฝຆาย/ระบบ R&D ทีไ SME จดัตัๅงขึๅน ฝຆาย/ระบบ การส ารวจติดตามผลจาก SME

ดຌานการขຌาถึงทคนลยี

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. จ านวนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จขຌารับการอบรมพืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม฿นการด านนิ
ธรุกจิ ผลิตสินคຌาละบริการ

คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

2. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมพืไอพืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม฿นการด านนิธรุกจิ ผลิต
สินคຌาละบริการ

ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

3. หลักสูตรอบรม  SME  พืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม฿นการด านนิธรุกจิ ผลิตสินคຌาละ
บริการ

หลักสูตร อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

4. จ านวนความขຌมขຌนของระยะวลาการฝຄกอบรมพืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม  ฿นการ
ด านนิธรุกจิ ผลิตสินคຌาละบริการ

ชัไวมง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน า SME  พืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม฿นการ
ด านนิธรุกจิ ผลิตสินคຌาละบริการ

  ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

6. จ านวนSMEทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิ พืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม฿นการ
ด านนิธรุกจิ ผลิตสินคຌาละบริการ

ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิพืไอการ฿ชຌทคนลย ีนวตักรรม฿นการด านนิธรุกจิ ผลิต
สินคຌาละบริการ

  ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

8. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมทรัพยຏสินทางปัญญาพืไอการด านนิธรุกจิ ผลิตสินคຌาละ ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
9. จ านวนนกัวนิจิฉยั SME ทีไครงการผลิตเดຌ คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
10. จ านวนรายงานการวนิจิฉยั SME ทีไเดຌจากครงการ คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
11. จ านวนผลิตภัณฑຏตຌนบบทีไสรຌางจากทคนลยีละนวตักรรม ผลิตภัณฑຏ การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
12. จ านวนการน าทคนลยีละนวตักรรมเป฿ชຌ฿นชงิพาณิชยຏ รืไอง การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
13. จ านวนการพฒันาปรกรมประยกุตຏทางทคนลยีพืไอประกอบการธรุกจิ ปรกรม การกใบขຌอมูลจาก SME ละอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
14. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลดຌานการพฒันาทคนลยีละนวตักรรม ฐานขຌอมูล การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ

ระดับผลผลิต (Output) 

ดຌานการขຌาถึงทคนลยี
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ 
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีไสามารถขยายตลาดทัๅง฿นละตางประทศ / จ านวน
ผูຌขຌาครงการรวม

รຌอยละ การส ารวจติดตามผลจาก SME

2. รายเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌาครงการเดຌรับจากการขยายตลาด฿นประทศ บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

3. รายเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌาครงการเดຌรับจากการขยายตลาด฿นตางประทศ บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

4. รายเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌาครงการเดຌรับจากตลาด online บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

5. รายเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌาครงการเดຌรับจากการสรຌาง Brand สินคຌา บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

6. จ านวนลูกคຌาทีไพิไมขึๅนทัๅง฿นละตางประทศของ SME  ผูຌขຌาครงการ ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

7. จ านวนลูกคຌาจากตลาด online ทีไพิไมขึๅนของ SME  ผูຌขຌาครงการ ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

8. จ านวนลูกคຌาทีไพิไมขึๅน฿นประทศของ SME  ผูຌขຌาครงการ ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

9. จ านวนลูกคຌาทีไพิไมขึๅน฿นตางประทศของ SME  ผูຌขຌาครงการ ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

10.  รายเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌาครงการเดຌรับจากการขยายสูตลาดชายดนระหวางประทศ บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

11.  รายเดຌพิไมทีไ SME ผูຌขຌาครงการเดຌรับจากคูคຌาทีไ SME เดຌจากการออกงานจดัสดง
สินคຌา ละท าธรุกรรม Business Matching

บาท การส ารวจติดตามผลจาก SME

12. มูลคาค าสัไงซืๅอลวงหนຌาหลังจรจาจบัคูธรุกจิ บาท การกใบขຌอมูลจาก SME

13. รายเดຌพิไมจากการขยายตลาดสูภูมิภาคอาซียน CLMV บาท การกใบขຌอมูลจาก SME

14. อตัราการติบตของยอดขาย รຌอยละ การกใบขຌอมูลจาก SME

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 

ดຌานการขຌาถึงตลาด

ระดับผลกระทบ (Impact)
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. จ านวนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จขຌารับการอบรมความรูຌรืไองการตลาด ละการขຌาถงึตลาด  คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
2. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมความรูຌรืไองการตลาด ละการขຌาถงึตลาด  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
3. หลักสูตรอบรมความรูຌรืไองการตลาด ละชืไอมยง SME  ขຌาถงึตลาด  หลักสูตร อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
4. จ านวนความขຌมขຌนของระยะวลาการฝຄกอบรมพืไอชืไอมยง SME  ขຌาถงึตลาด  ชัไวมง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน าความรูຌรืไองการตลาด ละชืไอมยง SME  ขຌาถงึ
ตลาด  

  ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

6. จ านวนSMEทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิพืไอชืไอมยง SME  ขຌาถงึตลาด  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิพืไอความรูຌรืไองการตลาด ละชืไอมยง SME  ขຌาถงึ   ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
8. จ านวนSMEทีไขຌาครงการ Business Matching พืไอการขຌาถงึตลาด  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
9. จ านวนSMEทีไขຌาครงการอบรมความรูຌรืไองการตลาด Digital-Online  ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
10. ยอดขายทีไ SME เดຌจากการออกงานขาย Selling Event  บาท อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
11. จ านวนคูคຌาปງาหมายทีไ SME เดຌจากการออกงาน Business Matching  ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
12. จ านวนการสรຌางนกัการตลาดมืออาชพีสนบัสนนุการขาย ราย การกใบขຌอมูลจาก SME

13. จ านวนศูนยຏกระจายสินคຌาสนบัสนนุการตลาด หง การกใบขຌอมูลจาก SME

14. จ านวนอຌาทຏลท ละคีออส สงสริมการขาย หง การกใบขຌอมูลจาก SME

15. จ านวนซัพพลายออรຏสนบัสนนุการขาย ราย การกใบขຌอมูลจาก SME

16. จ านวนพีไลีๅยงชหวยสงสริมการคຌาปลีก ราย การกใบขຌอมูลจาก SME

17. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลดຌานการขຌาถงึตลาด ฐานขຌอมูล การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ

ดຌานการขຌาถึงตลาด

ระดับผลผลิต (Output) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการทีได านนิธรุกจิดยยดึหลักธรรมาภิบาล / จ านวนผูຌขຌา รຌอยละ การส ารวจติดตามผลจาก SME

2. สัดสวนจ านวน SME ทีไเดຌขຌารวมการประกวดรางวลัด านนิธรุกจิดยยดึหลักธรรมาภิบาล / รຌอยละ อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน สถาบันป๋วย อึงๆภากรณຏ  กรมพฒันาธรุกจิ
3. สัดสวนจ านวน SME ทีไเดຌรับรางวลัด านนิธรุกจิดยยดึหลักธรรมาภิบาล / จ านวนผูຌขຌา รຌอยละ อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน สถาบันป๋วย อึงๆภากรณຏ  กรมพฒันาธรุกจิ
4. จ านวน SME ทีไมีจริยธรรม คุณธรรม ตอพนกังาน ตามมาตรฐาน มรท . 8001 ราย อกสารรับรองจากกรมสวสัดิการละคุຌมครองรงงาน ส านกัพฒันามาตรฐานรงงาน
5. จ านวน SME ทีไมีจริยธรรม คุณธรรม ตอผูຌลูกคຌา ผลิตป็นสินคຌาทีไดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ราย อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน สมอ. อย.

6. จ านวน SME ทีไมีระบบการงินละระบบบัญชทีีไปรง฿สเดຌมาตรฐานป็นทีไชืไอถอื ราย อกสารรับรองจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌา
1. จ านวน SME ทีไมีความตระหนกั ละด านนิการบริหารจดัการทีไดี ราย การกใบขຌอมูลจาก SME

2. จ านวน SME ทีไประกอบการป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ประหยดัพลังงาน ละรับผิดชอบตอ ราย การกใบขຌอมูลจาก SME

3. จ านวน SME ทีไปฏิบัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองกบัหลักธรรมาภิบาล ราย การกใบขຌอมูลจาก SME

4. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลดຌานธรรมาภิบาล ฐานขຌอมูล การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน า SME  พืไอการด านนิธรุกจิดยยดึหลักธรรมาภิ   ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
6. จ านวนSMEทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิ พืไอการด านนิธรุกจิดยยดึหลักธรรมาภิ ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิพืไอการด านนิธรุกจิดยยดึหลักธรรมาภิบาล      ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

ระดับผลผลิต (Output) 

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 

ดຌานหลักธรรมาภิบาล

ระดับผลกระทบ (Impact)
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม / จ านวนผูຌ
ขຌาครงการรวม

รຌอยละ การส ารวจติดตามผลจาก SME

2. สัดสวนจ านวน SME ทีไเดຌขຌารวมการประกวดรางวลัด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอ
สังคม / จ านวนผูຌขຌาครงการ

รຌอยละ อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน กรมรงงานอตุสาหกรรม (CSR – DIW)

3. สัดสวนจ านวน SME ทีไเดຌรับรางวลัด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม / จ านวนผูຌ
ขຌาครงการ

รຌอยละ อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน กรมรงงานอตุสาหกรรม (CSR – DIW)

4. จ านวน SME ทีไมีมาตรฐานรงงานวาดຌวยความรับผิดชอบทางสังคม (Social 

Accountability 8000  : SA 8000)

ราย อกสารรับรองมาตรฐาน SA 8000

5. จ านวน SME ด านนิกจิกรรมการพฒันาชมุชนละสังคม การสรຌางความรวมมือระหวาง
กลุมหรือครือขายอืไนโ ฿นการพฒันาสังคม

ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

6. จ านวนขຌอรຌองรียนรืไองชมุชนละสังคมทีไ SME กຌเขเดຌส ารใจ รืไอง การส ารวจติดตามผลจาก SME

7. จ านวน SME ทีไมีการรับฟงัขຌอมูลหรือท าประชาพจิารณຏตอการด านนิกจิการทีไสงผล
กระทบตอสังคมดยรวม

ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. จ านวนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จขຌารับการอบรมการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม  คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
2. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม   ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
3. หลักสูตรอบรม  SME  พืไอการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม หลักสูตร อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
4. จ านวนความขຌมขຌนของระยะวลาการฝຄกอบรมการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอ ชัไวมง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน า SME  พืไอการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม   

  ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

6. จ านวนSMEทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิ พืไอการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม  

ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิพืไอการด านนิธรุกจิดຌวยความรับผิดชอบตอสังคม      ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
8. จ านวนการสรຌางงานสรຌางอาชพี฿หຌบุคลากร฿นทຌองถิไน ราย การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
9. จ านวนการสรຌางธรุกจิทຌองถิไนรองรับการจຌางงาน฿นชมุชน ราย การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
10. จ านวนการปรับสภาพวดลຌอมรอบโ สถานประกอบการ พืไอการอยูรวมกนักบัชมุชน หง การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
11. จ านวนการสรຌางผูຌประกอบการบบ Micro Enterprise ราย การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ
12. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลดຌานความรับผิดชอบตอสังคม ฐานขຌอมูล การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ

ดຌานความรับผิดชอบตอสังคม

ระดับผลผลิต (Output) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDPsme/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม             รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme            รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. สัดสวนจ านวน SME  ผูຌขຌาครงการด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม / จ านวนผูຌขຌา
ครงการรวม

รຌอยละ
การส ารวจติดตามผลจาก SME

2. สัดสวนจ านวน SME ทีไเดຌขຌารวมการประกวดรางวลัด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม /
 จ านวนผูຌขຌาครงการ

รຌอยละ
อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน  สถาบันสิไงวดลຌอมเทย

3. สัดสวนจ านวน SME ทีไเดຌรับรางวลัด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม / จ านวนผูຌขຌา
ครงการ

รຌอยละ
อกสารรับรองจากหนวยงานรับผิดชอบ ชน  สถาบันสิไงวดลຌอมเทย

4. จ านวน SME ทีไผลิตภัณฑຏเดຌรับการรับรอง ฉลากขยีว ราย อกสารรับรองจากสถาบันสิไงวดลຌอมเทย
5. จ านวน SME ด านนิกจิกรรมการพฒันาละการสรຌางความรวมมือระหวางกลุมหรือ
ครือขายอืไนโ ฿นการดูลสิไงวดลຌอม฿นชมุชน

ราย
การส ารวจติดตามผลจาก SME

6. จ านวน SME ทีไมีการจดัการ ละขึๅนทะบียนสดงฉลากคารຏบอนฟตุพริๅนทຏ (Carbon 

Footprint Label) บนผลิตภัณฑຏ
ราย

อกสารรับรองจากองคຏการบริหารกຍาซรือนกระจก สถาบันสิไงวดลຌอม

7. จ านวน SME ทีไเดຌรับขຌอรຌองรียนรืไองสิไงวดลຌอมลดลง ราย การส ารวจติดตามผลจาก SME

8. จ านวนขຌอรຌองรียนรืไองสิไงวดลຌอมทีไ SME กຌเขเดຌส ารใจ รืไอง การส ารวจติดตามผลจาก SME

ดຌานการดูลสิไงวดลຌอม

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. จ านวนบุคคลทัไวเปทีไสน฿จขຌารับการอบรมการด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม    คน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
2. จ านวนSMEทีไขຌารับการอบรมการด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม   ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
3. หลักสูตรอบรม  SME  พืไอการด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม หลักสูตร อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
4. จ านวนความขຌมขຌนของระยะวลาการฝຄกอบรมการดูลสิไงวดลຌอม ชัไวมง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
5. จ านวนครัๅงของการรับค าปรึกษานะน า SME  พืไอการด านนิธรุกจิดຌวยการดูล   ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
6. จ านวนSMEทีไขຌารับการอภิบาลจากพีไลีๅยงธรุกจิ พืไอการด านนิธรุกจิดຌวยการดูล ราย  อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
7. จ านวนครัๅงของการบมพาะธรุกจิพืไอการด านนิธรุกจิดຌวยการดูลสิไงวดลຌอม      ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
8. จ านวน SME ทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14000 ราย กใบขຌอมูลจากอกสารรายงานครงการ ละสถาบันสิไงวดลຌอม
9. จ านวนการประกอบการทีไป็นมิตรกบัสิไงวดลຌอม ละประหยดัพลังงาน ราย กใบขຌอมูลจากอกสารรายงานครงการ กรมรงงานอตุสาหกรรม ละสถาบันสิไงวดลຌอม
10. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลดຌานการดูลสิไงวดลຌอม ฐานขຌอมูล การกใบขຌอมูลจากอกสารรายงานผลการด านนิครงการ

ระดับผลผลิต (Output) 

ดຌานการดูลสิไงวดลຌอม
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

สัดสวน GDP SME/ GDPประทศ รຌอยละ อกสารรายงานจากสภาพฒันຏฯ
สัดสวนมูลคาการสงออก SME / มูลคาการสงออกรวม รຌอยละ อกสารรายงานจากกรมศุลกากร
สัดสวน GDPsme-gt / GDPsme รຌอยละ อกสารรายงานจากหนวยงานรับผิดชอบ
1. ยอดขายทีไพิไมขึๅนของ SME บาท อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
2. ตຌนทุนทีไลดลงของ SME บาท อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
3. จ านวนจຌางงานทีไพิไมขึๅน คน อกสารจากกรมการจดัหางาน หรือกรมสวสัดิการรงงาน
4. มูลคาการลงทุนรวมกนั฿นธรุกจิ฿หมของสมาชกิคลัสตอรຏ บาท อกสารจดทะบียนธรุกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌาหรือกรมรงงานอตุสาหกรรม
5. มูลคาพิไมทางศรษฐกจิของคลัสตอรຏทีไกีไยวขຌองกบั New Economy (E-commerce, 

Green Technology)

บาท อกสารจดทะบียนธรุกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการคຌาหรือส านกังานนวตักรรมหงชาติ

6. มูลคาการบริหารจดัการทีไลดลงของกลุมคลัสตอรຏ บาท อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับผลลัพธຏ (Outcome) 

ดຌานการพัฒนาคลัสตอร์
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หัวขຌอ ตัวชีๅวัด หนวยวัด วิธี การจั ดกใบขຌอมูล

1. ผนพฒันาครือขาย SME (Cluster Roadmap) ผน อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
2. ครือขาย SME เดຌรับการพฒันา ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
3. ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขายเดຌรับการพฒันาพิไมขดีความสามารถ฿นการขงขนั ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
4. ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขายมีอกาสทางการตลาดพิไมขึๅน ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
5. จ านวนครัๅงของการฝຄกอบรมพืไอพฒันาศักยภาพธรุกจิ ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
6. จ านวนรายผูຌประกอบการทีไเดຌรับค าปรึกษาชงิลึก ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
7. จ านวนผูຌประสานงานพฒันาคลัสตอรຏ (CDA)  เดຌรับการพฒันา ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
8. คา฿ชຌจายทีไผูຌประกอบการจาย฿นกจิกรรมครงการ บาท หรือ % อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
9. จ านวนผูຌ฿หຌบริการค าปรึกษา (Business Service Provider-BDS) ทีไเดຌรวมด านนิการ
ครงการ

ราย อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

10. ระดับการมีสวนรวมของผูຌประกอบการ฿นการรวมกจิกรรม % อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ
11. ความถีไ฿นการด านนิกจิกรรมกลุม พืไอพิไมขดีความสามารถการขงขนัละความยัไงยนื
ของกลุม

ครัๅง อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

12. จ านวนคลังละฐานขຌอมูลดຌานการพฒันาคลัสตอรຏ ฐานขຌอมูล อกสารรายงานสรุปผลการด านนิครงการ

ระดับผลผลิต (Output) 

ดຌานการพัฒนาคลัสตอร์
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3. การวิคราะห์ตัวชีๅวัดของครงการสนับสนุนครือขาย SME ฿น แ่ กลุมจังหวัด  

 ทีมทีไปรึกษำสถำบันคีนันฯจะ฿ชຌกรอบนวคิด฿นกำรวิครำะห์ตัวชีๅวัดคลัสตอร์ของ UNIDO6 ปຓนหลัก
พืไอปรียบทียบกับตัวชีๅวัด฿นคูมือกำรบริหำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME ฿น 
แ่ กลุมจังหวัด ซึไงมีรำยละอียดดังนีๅ 

3.1.  Project’s results chainิUNIDO) 

 ฿นกำรบริหำรครงกำรพืไอติดตำมละประมินผลครงกำรนัๅนจ ำปຓนตຌองขຌำ฿จถึง ควำมชืไอมยงชิง
หตุผล ิResult chain) ซึไงหมำยถึง กำรทีไกิจกรรม฿นครงกำรสงผลชืไอมยงเปสูผลผลิตทีไคำดหวังิexpected 

ouput) ละ ผลลัพธ์ิoutcomes) ละสงตอถึงผลกระทบิimpact)  ควำมชืไอมยงชิงหตุผลจะชวย฿หຌ
ขຌำ฿จถึงสมมติฐำนตำงโทีไจะท ำ฿หຌกำรด ำนินครงกำรประสบผลส ำรใจ ซึไงรำยละอียดตำงโทีไกีไยวขຌองกับ
ครงกำรมีดังนีๅ 

 กิจกรรม หมำยถึงกิจกรรมทีได ำนินกำรดยหนวยปฏิบัติิimplementing agency) ซึไง
ผูຌด ำนินกำรคือ พนักงำนหรือผูຌรับจຌำงชวง ละ ด ำนินกิจกรรม฿นลักษณะ ประสำนหรือ 
สรຌำงกิจกรรมครือขำย กำรพัฒนำศักยภำพ ละกำร฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรพัฒนำกลยุทธ์ตำงโ 

 ผลผลิต หมำยถึง ผลทีไกิดขึๅนดยทันที ชน กระบวนกำร สินคຌำ ละบริกำรทีไปຓนผลจำกำร
ด ำนินกิจกรรม ชน คูมือฝຄกอบรม รำยงำนประมินสถำนะ รำยงำนวิจัยหรือ ผนกลยุทธ์ 
ซึไงหำกจัดกิจกรรมฝຄกอบรม ผลผลิตคือ ควำมรูຌ ทักษะ หรือทัศนคติทีไปลีไยนปลง มืไอบุคคล
หรือกลุมขຌำรวม฿นกิจกรรม พรำะรำปຓนผูຌควบคุมคุณภำพของกิจกรรมทีไรำด ำนินกำร 

 ผลลัพธ์ หมำยถึง กำรสังกตกำรปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนของพฤติกรรม หรือ กระบวนกำร ของ
ผูຌขຌำรวมซึไงถูกนຌมนຌำว ดยทำงตรงหรือทำงอຌอม บำงสวนหรือทัๅงหมด ดยตัๅง฿จหรือเม ดย
ปຓนผลจำกกิจกรรมครงกำรหรือผลผลิตครงกำร กิจกรรมครงกำรสงผลพียงบำงสวน฿น
กำรสรຌำงผลลัพธ์ ซึไงเมอยูภำย฿ตຌกำรควบคุมของหนวยปฏิบัติ ฿นกำรพัฒนำคลัสตอร์ 
ผลลัพธ์ กีไยวขຌองกับกิจกรรมทีไรวมมือกัน อำทิ กำรรวมกันออกบบ หรือ ด ำนินกำรดยผูຌมี
สวนเดຌสีย฿นคลัสตอร์ (cluster stakeholder) ดยมีวัตถุประสงค์พืไอทีไจะพิไม
ประสิทธิภำพดยรวมิcollective efficiency) ซึไงมักอยู฿น ใ กรณีดังนีๅ 

                                                 
6 Effective Monitoring for Pro-poor Cluster Development, Guidelined for Practitioners, UNIDO, 2012 
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o ความรวมมือระหวางองค์กร(Inter-firm collaboration) ชน กำรลงทุนรวมกัน 
กำรขำยรวมกัน กำรรวมซืๅอวัตถุดิบหรือครืไองจักร ละกำรรวมลงทุน฿นธุรกิจ 

o การพัฒนาการ฿หຌบริการของหนวยงานสนับสนุน อาทิ สถาบันการศึกษา ฿นดຌำนกำร
พัฒนำหลักสูตร฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของภำคธุรกิจ   สถาบันการงิน  ฿น
ดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรงิน฿หຌ SME ขຌำถึงเดຌ หรือ กำรพัฒนาหนวย
฿หຌบริการธุรกิจ ิbusiness development service-BDS) ฿หຌมีบริกำรทีไหลำกหลำย 

o การปรับนยบาย฿หຌอืๅอตอธุรกิจิBusiness-friendly policy initiatives) อาทิ กำร
ปรับปรุงกฎหมำย  กำรสนับสนุน฿นกำรกอสรຌำงครงสรຌำงพืๅนฐำน กำรสรຌำงควำม
ชืไอมยงระหวำงรัฐละอกชน 

 ผลกระทบ หมำยถึง กำรปลีไยนปลง฿นระยะยำว ซึไงสงผลตอสภำพของประชำชนละ
สภำวะวดลຌอมชิงครงสรຌำงทีไลดควำมยำกจน กำรพัฒนำควำมอยูดีกินดีของประชำชน 
ละ ปัองกันหรือรักษำสภำพวดลຌอม นืไองดຌวยระยะวลำทีไยำวนำนิlong time-horizon) 

ละมีบริบททีไกีไยวขຌองมำกมำย กิจกรรม฿นครงกำรจะสงผลิบำงสวนละดยอຌอมี ตอผล
ปลีไยนปลงทีไจะกิดขึๅน฿นสังคม ผลกระทบ฿นระดับคลัสตอร์นัๅนวัดจำกควำมกีไยวขຌองหรือ
ควำมพยำยำมของผูຌมีสวนเดຌสีย฿นคลัสตอร์ ซึไงประกอบดຌวย ใ มิติ ดังนีๅ 
o ดຌานศรษฐกิจ ชน ผลก ำเร นวัตกรรม ยอดขำย 

o ดຌานสิไงวดลຌอม ชน กำร฿ชຌพลังงำนทีไมีประสิทธิภำพมำกชึๅน กำรลดของสียละมล 

ภำวะ  

o ดຌานสังคม ชน สภำพกำรท ำงำนทีไดีขึๅน กำรชืไอมยงระหวำงธุรกิจกับชุมชนทีไ
ขຌมขใง  

 
 

รูปทีไ 8  The results chain 

 ทัๅงนีๅรำยละอียด฿นควำมชืไอมยงชิงหตุผล จะปຓนพืๅนฐำนส ำคัญ฿นกำรสรຌำงควำมชืไอมยงสู 
Logical Framework ดังสดง฿นรูปดຌำนลำง 
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รูปทีไ 9 ปรียบทียบระหวาง Logical framework ละ Results chain 

ส ำหรับตัวชีๅวัด฿นตละมิติละ ระดับของครงกำรพัฒนำคลัสตอร์มีดังนีๅ 

 
 

รูปทีไ 10 Results chain ของครงการพัฒนาคลัสตอร์ 
 รำยละอียดของตัวชีๅวัด฿นตละมิติละระดับสดง฿นภำคผนวก ข  

3.2. วิคราะห์ตัวชีๅวัดของครงการสนับสนุนครือขาย SME  

 มืไอพิจำรณำตัวชีๅวัดของครงกำรสนับสนุนครือขำย SME ทียบกับ มิติตัวชีๅวัดของ UNIDO  พบวำ
ตัวชีๅวัดทัๅง฿นระดับผลผลิตละผลลัพธ์ สวน฿หญอยู฿นมิติดຌำน ธุรกิจิBusiness) ละรองลงมำคือ ครงสรຌำง
ควำมปຓนสถำบันิInstitutional) ของคลัสตอร์ ดังสดง฿นตำรำงทีไ  16 
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ตารางทีไ 16 ตัวชีๅวัด฿นครงการสนับสนุนครือขาย SME ทียบกับ มิติตัวชีๅวัดของ UNIDO 

KPI Business Institutional Policy

1 ผนพฒันาครือขาย SME (Cluster Roadmap) 54 ผน X

2 ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพฒันา 54 ครือขาย X

3 ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขายเดຌรับการพฒันาพิไมขดี
ความสามารถ฿นการขงขนั

10,000 ราย X

4 ผูຌประกอบการ SME ฿นครือขายมีอกาสทางการตลาดพิไมขึๅน 1,500 ราย X

1 ครือขาย SME ทีไเดຌรับการพฒันามีความขຌมขใง 54 ครือขาย X

2 ผูຌประกอบการ SME มีการขยายตัวทางศรษฐกจิ 1,000 ลຌานบาท X

3 ผูຌประกอบการ SME สามารถลดตຌนทุน฿นการด านนิธรุกจิ 150 ลຌานบาท X

UNIDO component

ตัวชีๅวัดผลผลิต(Output)

ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ (Outcome)

 
 

 ตัวชีๅวัดผลลัพธ์มีควำมส ำคัญอยำงยิไงตอตัวชีๅวัดผลกระทบ มืไอปรียบทียบกับตัวชีๅวัดของ UNIDO พบ
ขຌอพึงสังกตทีไส ำคัญดังนีๅ 

1. วิธีการวัดความขຌมขใงของครือขาย SME ภาย฿ตຌครงการย งไมมีความช  เจน ละปຓนกำร
ประมินควำมขຌมขใงดยผูຌประกอบกำรปຓนหลัก ซึไงจะปຓนปัญหำ฿นดຌำนควำมนำชืไอถือของ
ขຌอมูลิReliability)  ผูຌน ำคลัสตอร์จะประมิน฿นมิติดຌำนกำรสรຌำงควำมขຌมขใงครือขำย ละ
ดຌำนกำรรวมมือกัน฿นกำรพัฒนำธุรกิจ ิรำยละอียด฿นหนຌำ 2/2 ภำคผนวก ช ของคูมือกำร
บริหำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME ฿น 18 กลุมจังหวัดี  

2. การวัดการขยายตัวทางศรษฐกิจ ของครือขำยละผูຌประกอบกำร ฿นดຌำนยอดขำย มูลคำกำร
สงออก ก ำเรสุทธิ มูลคำกำรจຌำงงำน ละงินลงทุนรวมกัน ฿ชຌวิธีกำรประมินดยผูຌประกอบกำร
อง ปัญหำทีไกิดขึๅนคือควำมถูกตຌองของขຌอมูล ิSource of verification)  พืไอกຌเขปัญหำ
ดังกลำว สสว.อำจชืไอมยงขຌอมูลจำกขຌอมูลงบก ำเร ขำดทุน งบดุล ทีไวิสำหกิจยืไนตอกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรคຌำ฿นตละป นอกจำกนีๅกำรด ำนินครงกำรทีไคอนขຌำงสัๅน 4-6 ดือน ท ำ฿หຌยำกตอกำร
วัดควำมปลีไยนปลงของผลประกอบกำรอันนืไองมำจำกกำรด ำนินครงกำร 

3. คลัสตอร์฿นประทศ ทย ระดับ฿นการพัฒนายังอยู฿นระยะริไมรกทานัๅน จึงยังเมเดຌพัฒนำ
ตัวชีๅวัด฿นดຌำนครงสรຌำงคลัสตอร์ ิInstitutional component)  อำทิ เมมีกำรสรຌำงตัวชีๅวัดพืไอ
วัดคุณภำพของผูຌ฿หຌบริกำริBusiness Development Service) หมือนกับคลัสตอร์ทีไมีระดับ
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กำรพัฒนำทีไสูงขึๅน หรือ ตัวชีๅวัดทีไคลัสตอร์ตละหงขຌำเปมีสวนรวม฿นกำรผลักดันนยบำย
ิPolicy component)   

4. ความกีไยวขຌองของสมาชิกตอกลุมคลัสตอร์ิlevel of involvement) ปຓนสิไงส ำคัญ฿นกำร
พัฒนำคลัสตอร์ สมำชิกตຌองรวมกิจกรรมของกลุมคลัสตอร์ทีไก ำหนดขึๅน฿นครงกำร  ชน กำร
รวมลงทุน รวมขำย รวมจัดซืๅอวัตถุดิบ รวมทุน  ซึไงวัดดยจ ำนวนผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมกิจกรรม 
ซึไงวิธี฿นกำรวัดนอกจำกวิธีชิงปริมำณลຌว พืไอ฿หຌมีควำมสมบูรณ์ของขຌอมูลมำกขึๅนควรพิไมวิธีชิง
คุณภำพ อำทิ กำรสัมภำษณ์ผูຌประกอบกำร หรือ กำรส ำรวจขຌอมูลธุรกิจทุกโครึไงป 
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4. การวิคราะห์ละสนอนะตัวชีๅวัดทีไจะ฿ชຌ฿นการพัฒนา SME ฿นชวงระยะวลาตอ ป  

กำรคำดกำรณ์จำกองค์กรระดับลกปຓนจ ำนวนมำกวำผูຌประกอบธุรกิจจะตຌองผชิญกับควำมทຌำทำย
จำกกระสลกหงอนำคต ทีไจะกิดขึๅนรใวโ นีๅ ดย Forbes7 องค์กรทีไปรึกษำดຌำนธุรกิจระดับลก บริษัท 
Ernst & Young Global Limited8 หนึไง฿นสีไบริษัทตรวจสอบบัญชี ทีไ฿หญทีไสุด฿นลก ละบริษัท Frost & 

Sullivan9 องค์กร฿หຌค ำปรึกษำละวิจัยระดับลกทำงดຌำนธุรกิจละศรษฐกิจ คำดกำรณ์วำ฿นป 2025 หรือ ป 
พ.ศ. 2568 นัๅน กระสลกหงอนำคตจะมีผลกระทบตอดຌำนธุรกิจ สังคม ศรษฐกิจ วัฒนธรรมละชีวิตควำม
ปຓนอยูของผูຌคน ดยมีนวนຌมส ำคัญ ดังตอเปนีๅ 

ตารางทีไ 17 สรุปนวนຌมกระสลกหงอนาคต 

Megatrends Forbes Ernst & Young 
Frost & 

Sullivan 

1. Urbanization – City as a 

Customer 
√ √ √ 

2. Bricks and Clicks – Digital Future √ √ √ 

3. Infrastructure Development - √ √ 

4. Smart is the New Green √ √ √ 

5. Innovating to Zero √ - √ 

6. Health reimagined, Wellness and 

Well Being 
√ √ √ 

                                                 
7

 Forbes, 2014. The 10 Social And Tech Trends That Could Shape The Next Decade. อຌำงอิงจำก 
http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh /2014/05/12/the-top-10-mega-trends-of-the-decade/ ิขຌำถึงวันทีไ 28 ธันวำคม 2558). 
8

 Ernst & Young Global Limited. 2015. Megatrends 2015 Making sense of a world in motion. อຌำงอิงจำก http://ww.ey.com/Publication 

/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf ิขຌำถึงวันทีไ 28 ธันวำคม 2558). 
9

 Frost & Sullivan. 2014. Mega trends Defining our future: Are you ready?. อຌำงอิงจำก file:///D:/OSMEP/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-

Presentation.pdf ิขຌำถึงวันทีไ 28 ธันวำคม 2558). 
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Megatrends Forbes Ernst & Young 
Frost & 

Sullivan 

7. Social Trends Changing √ - √ 

8. Future of Energy - Resourceful 

planet 
√ √ √ 

9. Future of Mobility √ - √ 

10. Connectivity and Convergence √ - √ 

 

นวนมกระสลกอนำคตทัๅง 10 ดຌำน มีรำยละอียด ดังนีๅ 

1. Urbanization – City as a Customer 

กำรปลีไยนปลงของประชำกรชนบท มือง มหำนคร ละอภิมหำนครของลกก ำลังจะปลีไยนเป ดย
จ ำนวนประชำกรลกพิไมขึๅนฉลีไย 0.53-0.86 ปอร์ซในต์ตอป ซึไงจะท ำ฿หຌ฿นป 2025 หรือ พ.ศ. 2568 นัๅนมี
ประชำกรลกรวมทัๅงสิๅนประมำณ 8.01 พันลຌำนคน10 ดยประชำกรจำกมืองขนำดลใกจะคลืไอนยຌำยเปยังมือง
ขนำดทีไ฿หญกวำดยฉพำะอยำงยิไงอภิมหำนคร ชน อภิมหำนครตกียว อภิมหำนครดลลี ละอภิมหำนคร
มุมเบ ดยอภิมหำนครหลำนีๅจะปຓนศูนย์กลำงทำงดຌำนกำรคຌำกำรลงทุนจำกทัไวทุกมุมลก ประหนึไงปຓน
หຌำงสรรพสินคຌำขนำด฿หญทีไมีลูกคຌำคือ มืองขนำดลใกกวำ มำ฿ชຌบริกำร ดยมีกำรคำดกำรณ์วำอภิมหำนคร
บำงมือง อำทิ กรุงซล ละกรุงบรัสซลส์ ปຓนตຌน อำจมีกำรขอทีไนัไง฿นวทีสหประชำชำตินืไองจำกสำมำรถ
สรຌำงควำมขใงกรงทำงศรษฐกิจละควำมรไ ำรวย฿หຌกับประทศนัๅนโ เดຌ  

2. Bricks and Clicks – Digital Future 

รูปบบกำรด ำนินธุรกิจทีไก ำลังจะปลีไยนเป คงหลีกลีไยงเมเดຌทีไจะมองขຌำมกำรด ำนินธุรกิจละ
ธุรกรรมผำนอินตอร์นใต หรือธุรกิจอีคอมมิร์ช ิE-Commerce companies) ซึไงจะกลำยมำปຓนบรรทัดฐำน
กำรด ำนินธุรกิจของลกทีไรຌำนคຌำทุกรຌำนจะเมอยู฿นรูปกำยภำพอีกตอเป ตจะกลำยปຓนรຌำนคຌำสมือนจริง฿น
รูปบบดิจิตอล ซึไงกำรซืๅอ-ขำย สินคຌำทัๅงหมดจะอยู฿นรูปบบ online ทัๅงสิๅน ดยธุรกิจ B2C ิBusiness-to-

Consumerี มำกกวำรຌอยละ 19 ของลก ทีไประกอบกิจกำรบบ online นีๅจะมียอดขำยรวมทีไคำดกำรณ์เวຌ

                                                 
10

 United Nations, Depaartment of Economic and Social Affairs, Populatin Division, 2015. Data query. อຌำงอิงจำก 
http://esa.un.org/unpd/wpp/ DataQuery/ ิขຌำถึงวนัทีไ 29 ธันวำคม 2558). 
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ประมำณ 4.3 ลຌำนลຌำนหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 155 ลຌำนลຌำนบำท ฿นป พ.ศ. 2568 ฿นสวนรຌำนคຌำปลีก
บบ B2B ิBusiness-to-Business) นัๅน มีนวนຌมจะขยำยตัวละพรຌอมทีไจะกຌำวเปสูกำรลงทุน฿นหุຌนมำกขึๅน 
ละคำดวำจะมีกำรซืๅอขำยหุຌน฿หมโ ของบริษัท฿หมลำสุดทีไก ำลังจะขຌำสูตลำดหลักทรัพย์ IPOs (Initial 

public offering) มำกยิไงขึๅนอีกดຌวย 

3. Infrastructure Development 

กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน นຌนกำร฿ชຌทรัพยำกรธรรมชำติทำทีไจ ำปຓนดยมีจิตส ำนึกสำธำรณะปຓน
หลัก ซึไงจ ำปຓนตຌองทบทวน ปลีไยนปลงควำมคิด฿นดຌำนนยบำย กำรวำงผน กำรออกบบกอสรຌำง ฿ชຌงำน
ละบ ำรุงรักษำครงสรຌำงพืๅนฐำน ดยค ำนึงถึงกำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงรูຌคุณคำหมำะสมละมีควำมยัไงยืนพืไอ฿หຌ
รองรับกับกำรปลีไยนปลงทำงศรษฐกิจละกำรขยำยตัวของสังคมทีไรวดรใว กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไมี
ควำมยัไงยืนนีๅจะท ำเดຌดยควำมรวมมือของผูຌจัดท ำนยบำยภำครัฐ ละภำคอกชน ทีไจะตຌองวำงผนรวมกันทีไ
จะท ำ฿หຌกิดกำรลงทุนทีไยัไงยืน ชน รำงรถเฟ ทำงหลวง สะพำน ทำรือ สนำมบิน ระบบชลประทำนละ
นๅ ำประปำ พลังงำน ทรคมนำคม ละเฟฟງำ ปຓนตຌน 

4. Smart is the New Green 

ทคนลยีลๅ ำสมัยตຌองปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ปຓนสิไงทีไกิดขึๅนจำกผูຌลน฿นอุตสำหกรรมดຌำน IT ซึไงน ำ
นวคิดสีขียวมำ฿ชຌผลิตนวัตกรรมทีไหวง฿ยลกละสิไงวดลຌอมซึไงรียกวำปຓนผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ smart 
products สำมำรถชืไอมตอ ละมีควำมสำมำรถ฿นกำรตรวจจับ ประมวลผล รำยงำน ละปฏิบัติกำรเดຌอยำง
มนย ำ ซึไงผลิตภัณฑ์อัจฉริยะหลำนีๅจะอยูรอบตัวของรำ ตัๅงต สืๅอผຌำ นำฬิกำ ทรศัพท์ เปจนถึงสิไงปลูก
สรຌำงอัจฉริยะละมืองอัจฉริยะ ปຓนตຌน ดยมีกำรคำดกำรณ์วำ฿นป 2020 ผูຌซืๅอ-ขำย฿นตลำดนวัตกรรม
อัจฉริยะหลำนีๅจะสำมำรถบงออกเดຌปຓน 4 กลุม เดຌก ผูຌรวบรวม ิผูຌ฿หຌบริกำรจำกตຌนจนจบี ผูຌ฿หຌบริกำร
ชืไอมยง ิอุปกรณ์ชืไอมยงขຌอมูล ละผูຌ฿หຌบริกำรกำรชืไอมตอสัญญำณี ผูຌขำย ิผูຌ จัดหำ/ขำย ผลิตภัณฑ์ละ
สินทรัพย์ี ละผูຌจัดหำผูຌ฿หຌบริกำร ิผูຌบริหำรละจัดกำรกำร฿หຌบริกำรี 

5. Innovating to Zero 

นวควำมคิดศูนย์ หรือนวัตกรรมพืไอควำมปຓนศูนย์ คือนวควำมคิด฿หมทีไตຌองกำรลดสิไงทีไเมจ ำปຓน
หรือสิไงทีไเมตຌองกำร ฿หຌลดลงรืไอยโ จนหลือศูนย์ หรือเมมีลย อำทิ กำรผลิตผลิตภัณฑ์ทีไเมมีขຌอบกพรองลย 
กำรลดกำรปลอยมลพิษจำกยำนยนต์฿หຌหลือศูนย์ กำรลดอุบัติหตุละอำชญำกรรม฿หຌหลือศูนย์ ละกำร
รณรงค์฿หຌมืองละสิไงปลูกสรຌำงลดปริมำณกำรปลอยกຍำซคำร์บอนเดออกเซด์สุทธิสูชัๅนบรรยำกำศ฿หຌหลือนຌอย
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ทีไสุดหรือเมมีลย ปຓนตຌน ดย฿นปัจจุบันมีองค์กรจ ำนวนมำกเดຌน ำนวคิดนีๅเปปฏิบัติ฿ชຌละถือปຓนหนึไง฿น
กุญจส ำคัญ฿นกำรด ำนินธุรกิจดຌวย 

6. Health reimagined, Wellness and Well Being  
กระสลกอนำคตดຌำนสุขภำพ ละชีวิตควำมปຓนอยูทีไดีนีๅปຓนหนึไง฿นดຌำนทีไส ำคัญทีไสุดซึไงจะมี

ผลกระทบเปจนถึงป 2050 หรือป พ.ศ. 2593 ดยสุขภำพละควำมปຓนอยูทีไดีนีๅจะนຌนเปทีไกำร฿หຌควำมส ำคัญ
กับสุขภำพชีวิตของมนุษย์฿นมุมมอง 3 ดຌำน เดຌก รำงกำย จิต฿จ ละจิตวิญญำณ กำรพัฒนำทำงดຌำน
วิทยำกำรทำงกำรพทย์ละสุขภำพ฿นอนำคตจึงครอบคลุมควำมหมำยของกำรรักษำสุขภำพเปสูกำรปງองกัน
มวลชนจำกรคภัยดຌวย  

7. Social Trends Changing 

กลุมสังคมบบ฿หมจะถูกจัดประภทออกเป฿นหลำยรูปบบ ดยมีชืไอรียกกลุมกิดขึๅน฿หมปຓนจ ำนวน
มำกตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ภูมิศำสตร์ พฤติกรรมศำสตร์ วัฒนธรรม ละทคนลยี ดยกำร
ปลีไยนปลงทำงสังคมทีไกิดนีๅมีกำรคำดกำรณ์วำจะมี กลุมชนชัๅนกลำงรุน฿หม กลุมประชำกรผูຌสูงอำยุ กลุมชน
ชัๅนมันสมองทีไยຌอนกลับสูภูมิล ำนำ กลุมศรษฐกิจฮำลำล กลุมคนรักพศดียวกัน กลุมคนรุน฿หมทีไมีทัศนคติตอ
กำรมืองทีไปลีไยนปลงเป กลุมพลังผูຌหญิงขับคลืไอนศรษฐกิจ ละกลุมสงสริมพลังอ ำนำจของผูຌหญิง ปຓนตຌน 

8. Future of Energy - Resourceful planet 

กลุมอุตสำหกรรมพลังงำนจะรวมขຌำกับอุตสำหกรรมอืไนโ ทีไกีไยวนืไองกันพืไอพัฒนำ฿หຌกิดกำร฿ชຌ
พลังงำนอยำงมีคุณคำละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยมีกุญจส ำคัญ฿นกำรมุงนຌนกำรพัฒนำรืไอง ครงขำย
เฟฟງำอัจฉริยะ ิSmart Gridี ระบบพลังงำนเฟฟງำตอชืไอมยงกันปຓนครือขำยระบบอินตอร์นใต ิEnergy 

Internet) กำรลดกำร฿ชຌพลังงำนถำนหินละกำรขุดจำะนๅ ำมัน ละกำรลดกำรท ำหมือง฿นทะลลึก ปຓนตຌน 
ซึไงมีกำรคำดกำรณ์วำจะมีกำรผลิตพลังงำน฿นระดับทีไลใกลงพิไมขึๅน ชน กำรผลิตละกใบรักษำพลังงำนจำก
พลังงำนสงอำทิตย์ ปຓนตຌน 

9. Future of Mobility 

฿นอนำคต ผูຌคนละองค์กรตำงโ จะมีควำมตຌองกำร฿นกำร฿ชຌยำนพำหนะสวนตัวมำกขึๅน จำกทีไหนึไงเป
ยังอีกทีไหนึไงดยกำรดินทำงเปยังจุดหมำยปลำยทำงนัๅนจะชืไอมตอกับระบบทคนลยีอัจฉริยะ ท ำกำร฿หຌตั็ว
ดยสำรหนึไง฿บสำมำรถดินทำงเปเดຌหลำยทีไดຌวยวลำรวดรใวละ฿ชຌบริกำรเดຌกับยำนพำหนะหลำยรูปบบ
พรำะระบบขนสงมีกำรชืไอมตอกันปຓนครือขำย อีกทัๅง ยังมีกำรคลืไอนยຌำยดຌวยระบบเฟฟງำ ชน รถยนต์ทีไ
ปลีไยนจำกกำร฿ชຌพลังงำนชืๅอพลิงมำขับคลืไอนดຌวยระบบเฟฟງำทน ซึไงจะติมพลังงำนดຌวยกำรชำร์จเฟฟງำ
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ขຌำเป฿นบตตอรีไมืไอมีกำรขับคลืไอน ฿นอนำคตจึงคำดวำนำจะมีสถำนี฿หຌบริกำรติมเฟฟງำพิไมมำกขึๅน รวมถึง
กำรพัฒนำระบบชำร์จเฟบบเรຌสำยดຌวย  

10. Connectivity and Convergence 

฿นอนำคตจะมีผูຌ฿ชຌอินทอร์นใตถึง 5 พันลຌำนคน ดยกวำครึไงของผูຌ฿ชຌจะขຌำถึงอินทอร์นใตผำนทำง
อุปกรณ์สืไอสำร ชน ทรศัพท์ละทใบลใต ละมีกำรประมำณกำรวำจะมีอุปกรณ์ประมำณ 8 หมืไนลຌำนชิๅนทีไ
ขຌำถึงอินทอร์นใตเดຌจำกทัไวทุกมุมลก ซึไงทคนลยีทีไจะชืไอมตอละบรรจบถึงกันเดຌระหวำงอุตสำหกรรม 
เดຌก พลังงำน สิไงวดลຌอม ยำนยนต์ กำรบิน กำรกอสรຌำง สำรสนทศละกำรสืไอสำร กำรรักษำสุขภำพ ละ
ยำนพำหนะทีไเมตຌอง฿ชຌคนขับ ปຓนตຌน 

จำกนวนຌมกระสลกอนำคตทัๅง 10 ดຌำนนัๅน สสว. ควร฿หຌกำรสงสริมประภทธุรกิจ Start-up ทีไ
สอดคลຌองกับกระสลกอนำคต ตลอดจนสรຌำงมำตรกำรสนับสนุน฿น development theme อำทิ Access 

to finance, Access to market ละ Access to technology พืไอสรຌำงควำมเดຌปรียบชิงขงขันส ำหรับ
กลุมธุรกิจหลำนีๅตอเป


