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บทสรุปผูຌบริหาร 

  
 การส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. มีวัตถุประสงคพืไอประมินระดับความพึง
พอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ฿นการด้านินครงการละกิจกรรมพืไอการสงสริมละสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของ สสว. ละพืไอรวมรวบขຌอมูลดຌานขຌอสนอนะละปจจัยทีไปน
อุปสรรค฿นการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ฿นการด้านินครงการละกิจกรรมของ 
สสว. อันสงผลกระทบตอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พรຌอมทัๅงน้ามา฿ชຌปนขຌอมูล
ประกอบการปรับปรุงละพัฒนาการด้านินครงการละกิจกรรม รวมถึงการประสานงานกับหนวยรวม
ด้านินการตางโ ของ สสว. ดยมีกลุมตัวอยางทัๅงหมด โ กลุม ประกอบดຌวย  

(1) ผูຌประกอบการ SMEs หรือผูຌทีไมาติดตอขอรับบริการบบซึไงหนຌา ละขຌารับการอบรม/ขຌารวม
ครงการตางโ ของ สสว. ละผูຌทีไรับบริการขຌอมูลขาวสารของ สสว. ผานระบบอิลใกทรอนิกส เดຌรับบบ
ส้ารวจละสามารถ฿ชຌปนตัวทนการส้ารวจความพึงพอ฿จ จ้านวน 661 ฉบับ  

ิโ) หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. เดຌรับบบส้ารวจละ
สามารถ฿ชຌปนตัวทนการส้ารวจความพึงพอ฿จ จ้านวน แ5โ ฉบับ  
 
การสํารวจความพึงพอ฿จจากการขຌารับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 
 จากการส้ารวจความพึงพอ฿จจากการขຌารับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 
พบวา ภาพรวมความพึงพอ฿จจากการขຌารับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. มีคาฉลีไย
ทากับ ไ.เ5 หรือรຌอยละ ็่.5เ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก มืไอพิจารณาปนรายดຌาน พบวา ดຌาน
จຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน มีคะนนความพึงพอ฿จมากทีไสุด ดยมีคาฉลีไยทากับ ไ.โๆ หรือรຌอยละ 
่ๆ.ๆแ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก รองลงมาเดຌก ดຌานวิทยากร/ผูຌบรรยาย มีคาฉลีไยทากับ ไ.โเ 
หรือรຌอยละ ่ใ.ใแ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวก/สถานทีไ มีคาฉลีไย
ทากับ ไ.เ5 หรือรຌอยละ ่เ.โ็ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดຌานนืๅอหา มีคาฉลีไยทากับ ไ.เแ 
หรือรຌอยละ ็ๆ.่ๆ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.้ๆ หรือรຌอยละ ็5.ไ็ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.้ไ หรือรຌอยละ ็5.เเ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละดຌานขຌอมูล/อกสาร มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.่ไ หรือรຌอยละ ๆ่.เไ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก 
 ขຌอสนอนะทีไ สสว. ควรปรับปรุงการบริการ/การจัดอบรม คือ ระยะวลา฿นการอบรมนຌอยกินเป 
ควรพิไมระยะวลา฿นการอบรม฿หຌมากขึๅน พืไอท้า฿หຌขຌา฿จนืๅอหามากขึๅน ควรพิไมการประชาสัมพันธ฿หຌมากขึๅน 
ละหลากหลายชองทาง ควรพิไมนืๅอหาการอบรม฿หຌหลากหลายมากขึๅน มีหัวขຌออบรม฿หมโ ละควรปรับปรุง
วิธีการอบรม ทคนิคการถายทอดความรูຌ฿หຌนาสน฿จขึๅน 
 
การสํารวจความพึงพอ฿จจากการประสานงานกับ สสว. 
 จากการส้ารวจความพึงพอ฿จจากการประสานงานกับ สสว. พบวา ภาพรวมความพึงพอ฿จจากการ
ประสานงานกับ สสว. มีคาฉลีไยทากับ ไ.เ5 หรือรຌอยละ ่แ.5่ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก มืไอ
พิจารณาปนรายดຌาน พบวา ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงานมีคะนนความพึงพอ฿จมากทีไสุด ดยมี
คาฉลีไยทากับ ไ.แไ หรือรຌอยละ ่ใ.่เ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก รองลงมาเดຌก ดຌานขຌอมูล/
อกสาร มีคาฉลีไยทากับ ไ.เโ หรือรຌอยละ ็่.ๆใ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดຌานสิไงอ้านวยความ
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สะดวกละสถานทีไ มีคาฉลีไยทากับ ใ.้็ หรือรຌอยละ ็็.5็ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ดຌานองค
ความรูຌทีไเดຌรับ มีคาฉลีไยทากับ ใ.้เ หรือรຌอยละ ็โ.้้ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก ละดຌาน
ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน มีคาฉลีไยทากับ ใ.่็ หรือรຌอยละ ็แ.ๆ5 มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับมาก 
 ขຌอคิดหในทีไ สสว. ควรปรับปรุงการติดตอประสานงาน คือ ขัๅนตอนการประสานงานตละขัๅนตอนควร
รวดรใวมากขึๅน ควรพิไมระยะวลา฿นการหาขຌอมูลจากพืๅนทีไ฿หຌมากขึๅน ควรปรับปรุงความชัดจน฿นการ฿หຌ
ขຌอมูล/การ฿หຌความรูຌของจຌาหนຌาทีไ ควรปรับปรุงดຌานความตอนืไองของการประสานงาน นืไองจากจຌาหนຌาทีไ
ปลีไยนปลงบอยท้า฿หຌขาดความตอนืไอง฿นงาน ควรปรับปรุงดຌานชองทางการ฿หຌบริการของ สสว. ฿หຌ
หลากหลายมากขึๅน สสว. ควรมีส้านักงาน฿หຌบริการ฿นระดับจังหวัดละระดับภูมิภาค ละควรปรับปรุงดຌาน
การประสานงานผานทรศัพท นืไองจากบอรทรศัพทเมอัพดท เมมีจຌาหนຌาทีไรับรืไอง 
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บทนํา 
 

1. หลักการละหตุผล 

 ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ปนหนวยงานของรัฐทีไตัๅงขึๅนตาม พ.ร.บ. 
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป 2543 เดຌก้าหนด฿หຌมีพันธกิจ ิMissionี ประกอบดຌวย 
 แ.แ จัดท้าผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ละสนอนะนยบาย การปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 แ.โ ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตลอดจนบูรณาการ
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐละอกชน ทัๅง฿นละตางประทศ ฿หຌสัมฤทธิ่ผลตามผนมบทละ
ผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 แ.ใ จัดท้าละพัฒนาองคความรูຌละฐานขຌอมูล พืไอประยชน฿นการสนอนะนยบายละการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 แ.ไ บริหารกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿หຌปนครืไองมือ฿นการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม 

ทัๅงนีๅ สวนหนึไง฿นการบริหารงานตามพันธกิจดังกลาว  สสว. มีการด้านินการพืไอการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ประกอบดຌวย 

- การด้านินครงการละกิจกรรม พืไอสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ผานหนวยงาน
ตางโ ภาย฿น สสว. 

- การประสานความรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการอกชนทัๅง฿น
ละตางประทศ พืไอประยชน฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

- การมอบหมายหนวยงานภาครัฐละอกชน พืไอด้านินครงการละกิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ดย฿ชຌงบประมาณของ สสว. ฿นการด้านินงาน 
 จากภารกิจของ สสว. ทีไมีความกีไยวขຌองกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมถึงหนวยงาน
ภายนอกทัๅงทีไปนหนวยงานภาครัฐละอกชนนัๅน พืไอ฿หຌกลเกการด้านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมสามารถท้างานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละเดຌสนองประยชนตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นการด้านิน
ครงการละกิจกรรมพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สสว. จึงจัด฿หຌมีการส้ารวจความพึง
พอ฿จของภาคสวนตางโ ทีไกีไยวขຌองกับ สสว. พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลละ฿ชຌปนนวทาง฿นการปรับปรุงการด้านิน
ครงการละกิจกรรม รวมถึงการประสานงานกับหนวยรวมด้านินการตางโ พืไอ฿หຌการสงสริมละสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สามารถด้านินการเดຌบรรลุปງาหมายทีไก้าหนดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค 
 โ.แ พืไอประมินระดับความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ฿นการด้านินครงการละ
กิจกรรมพืไอการสงสริมละสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของ สสว.  
 โ.2 พืไอรวมรวบขຌอมูลดຌานขຌอสนอนะละปจจัยทีไปนอุปสรรค฿นการสรຌางความพึงพอ฿จของผูຌมี
สวนเดຌสวนสียกับ สสว. ฿นการด้านินครงการละกิจกรรมของ สสว. อันสงผลกระทบตอการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พรຌอมทัๅงน้ามา฿ชຌปนขຌอมูลประกอบการปรับปรุงละพัฒนาการด้านิน
ครงการละกิจกรรม รวมถึงการประสานงานกับหนวยรวมด้านินการตางโ ของ สสว. 
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ใ. กลุมปาหมาย  
 ใ.แ วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขຌารับการสนับสนุนสงสริม฿นครงการละกิจกรรมภาย฿ตຌ
งบประมาณป โ55่ ผานหนวยงานตางโ ภาย฿น สสว. รวมถึงหนวยงานรวมด้านินการทีไ สสว. สนับสนุน
งบประมาณด้านินงาน  
 ใ.โ หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไรวมประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. พืไอการสนับสนุนละ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นระหวางปงบประมาณ โ55่ 
 

ไ. ผลผลิตละผลลัพธ 
 4.1 ผลผลิตทีไตຌองการ 

4.แ.แ บบส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌองกับ สสว. ประกอบดຌวย 
 - บบส้ารวจความพึงพอ฿จจากผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับบริการจาก สสว. 
ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของสสว. ฿นรูปบบปนอกสารการส้ารวจ ละการส้ารวจผานชองทาง
ระบบอิลใกทรอนิกสบน Website สสว. 
 - บบส้ารวจความพึงพอ฿จจากหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs ทัๅงทีไ
ปนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการอกชน รวมถึงทีไรวมประสานงานกับ สสว. 

 ไ.แ.โ บบส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌถูกออกบบประดในการส้ารวจซึไง
สะทຌอน฿หຌหในปจจัยตางโ ทีไกีไยวขຌองกับความพึงพอ฿จของภาคสวนตางโ อาทิ 

 - ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวกทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 
 - ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 
 - ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 
 - ดຌานขຌอมูล/อกสาร/องคความรูຌทีไ สสว. ฿หຌบริการ 

 ไ.แ.3 บบส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไจัดท้าขึๅน ดยจ้านกตามภาคสวนตาง โ 
ตามขຌอ ไ.แ.แ ละถูกออกบบประดในการส้ารวจทีไครอบคลุมประดในตามขຌอ ไ.แ.โ เดຌผานความหในชอบ
จากกรมบัญชีกลาง ละบริษัท อฟ พี อาร เอ อดเวซอรีไ จ้ากัด ิFPRIี ภาย฿นเตรมาสทีไ โ ของปบัญชี 
โ55่ ทัๅงนีๅ ฿นบบส้ารวจความพึงพอ฿จตຌองมีขຌอมูลของผูຌตอบบบส้ารวจทีไสามารถสุมตัวอยางผลการส้ารวจ
เดຌ ชน e-Mail หรือหมายลขทรศัพท ละด้านินการ Pre-Test พืไอประมินความหมาะสมของบบส้ารวจ 
ทีไ฿ชຌงานปนทีไรียบรຌอย  
 ไ.โ ผลลัพธทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 ไ.โ.แ เดຌรับขຌอมูลผูຌตอบบบส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียตามขຌอ ไ.แ.แ พืไอ฿ชຌ
ปนตัวทนการประมวลผลละจัดท้ารายงาน ดังนีๅ 
 - บบส้ารวจความพึงพอ฿จจากผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับบริการจาก สสว. 
ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของสสว. ซึไงผานขัๅนตอนการส้ารวจ฿นลักษณะการจกบบส้ารวจละการ
สัมภาษณ ดยเดຌขຌอมูลผูຌตอบบบส้ารวจเมนຌอยกวา โเ% ของผูຌรับบริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวม
ครงการตางโ ของสสว. 
    สวนบบส้ารวจความพึงพอ฿จจากผูຌประกอบการ SMEs ผานชองทางระบบ
อิลใกทรอนิกส ฿หຌถือบบส้ารวจทีไเดຌรับปนตัวทนการประมวลผลละจัดท้ารายงาน 
 - บบส้ารวจความพึงพอ฿จจากหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs ทัๅงทีไ
ปนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการอกชน รวมถึงทีไรวมประสานงานกับ สสว. ซึไงผาน
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ขัๅนตอนการส้ารวจ฿นลักษณะการจกบบส้ารวจละการสัมภาษณ ดยเดຌขຌอมูลผูຌตอบบบส้ารวจเมนຌอยกวา 
4เ% ของหนวยงานทีไรวมการประสานงานกับ สสว.  
 ไ.โ.โ มีวิธีการวิคราะหผล฿นรูปบบการวิคราะหสถิติชิงพรรณนา ชน คาสถิติความถีไ 
(Frequencyี คารຌอยละ ิPercentageี คาคะนนฉลีไย ิMeanี ปนตຌน พืไอสรุปลักษณะตัวอยางละ
สามารถ฿ชຌปนตัวทนของขຌอมูลเดຌ ละจ้านวนตຌองปนเปตามหลักการทางสถิติอยางนຌอยตຌองปนตาม
หลักการ Yamane การก้าหนดกลุมตัวอยางตຌองครอบคลุมทุกกลุมผูຌ฿ชຌบริการ การสุมตัวอยางมีการก้าหนด
วิธีการทีไชัดจน ชน การสุมอยางปนระบบ ิSystematic Samplingี หรือการสุมตัวอยาง฿ชຌการสุมตาม
สัดสวน ิProportional Random Samplingี ปนตຌน รวมทัๅงมีการวิคราะหขຌอมูลชิงคุณภาพจากค้าถาม
ปลายปຂด ซึไงจ้านกตามประดในตางโ ชน ความคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับความตຌองการของ
ผูຌ฿ชຌบริการหรือผูຌรวมประสานงาน ปนตຌน ละด้านินการประมวลผลตามสูตรการค้านวณทีไ สสว. ก้าหนด  
 

5. ขอบขตการสํารวจ 

 5.แ ขอบขตดຌานประชากรละกลุมตัวอยาง   

ประชากร คือ  
แ. วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขຌารับการสนับสนุนสงสริม฿นครงการละกิจกรรม

ภาย฿ตຌงบประมาณป โ55่ ผานหนวยงานตางโ ภาย฿น สสว. รวมถึงหนวยงานรวมด้านินการทีไ สสว. 
สนับสนุนงบประมาณด้านินงาน  

โ. หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไรวมประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. พืไอการ
สนับสนนุละสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นระหวางปงบประมาณ โ55่ 

 
  กลุมตัวอยาง คือ  
  แ. วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขຌารับการสนับสนุนสงสริม฿นครงการละกิจกรรม
ภาย฿ตຌงบประมาณป โ55่ ผานหนวยงานตางโ ภาย฿น สสว. รวมถึงหนวยงานรวมด้านินการทีไ สสว. 
สนับสนุนงบประมาณด้านินงาน เมนຌอยกวา โเ% ของผูຌขຌารับบริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการ
ของ สสว. 
  โ. หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไรวมประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. พืไอการ
สนับสนุนละสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นระหวางปงบประมาณ โ55่ เมนຌอยกวา 4เ% 
ของหนวยงานทีไรวมการประสานงานกับ สสว. 
 

5.2 ขอบขตดຌานนืๅอหา  
  การส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. มีขอบขตดຌานนืๅอหาการส้ารวจ
ปนเปตามตัวชีๅวัดความพึงพอ฿จทีไทาง สสว. จะตຌองท้าการส้ารวจ เดຌผานความหในชอบจากกรมบัญชีกลาง 
ละบริษัท อฟ พี อาร เอ อดเวซอรีไ จ้ากัด ิFPRIี ซึไงประกอบดຌวย  

ิแี ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวกทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 
ิโี ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 
ิใี ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 
ิไี ดຌานขຌอมูล/อกสาร/องคความรูຌทีไ สสว. ฿หຌบริการ 
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 5.ใ ขอบขตดຌานระยะวลา 
  ด้านินการระหวางดือนพฤษภาคม – กันยายน โ55่ 
  ิทัๅงนีๅขึๅนอยูกับระยะวลาด้านินกิจกรรม/ครงการตางโ ของ สสว.ี 
 

ๆ. ประยชนทีไคาดวาจะเดຌรับ  
 ๆ.แ ทราบผลประมินระดับความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌองกับการด้านินครงการ
ละกิจกรรม พืไอการสงสริมละสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของ สสว.  
 ๆ.โ ทราบขຌอมูลดຌานขຌอสนอนะละปจจัยทีไปนอุปสรรค฿นการสรຌางความพึงพอ฿จ จากภาคสวนทีไ
กีไยวขຌองกับการด้านินครงการละกิจกรรมของ สสว. อันสงผลกระทบตอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม พรຌอมทัๅงน้ามา฿ชຌปนขຌอมูลประกอบการปรับปรุงละพัฒนาการด้านินครงการละกิจกรรม 
รวมถึงการประสานงานกับหนวยรวมด้านินการตางโ ของ สสว. 
 

็. นิยามศัพท 
ผูຌประกอบการ SMEs หมายถึง ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัไวเปทีไขຌารับ

บริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 
 หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไรวมประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว.  หมายถึง หนวยงานอืไนโ 
ทัๅงทีไปนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการอกชน ทีไมีความกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs 
ละ หนวยงานทีไปฏิบัติการสงสริม SMEs ทีไประสานงาน กับ สสว.  
 ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวก หมายถึง  สิไง฿ดสิไงหนึไง หรือหลายสิไง หรือองคประกอบ฿ดองคประกอบ
หนึไง ทีไทาง สสว.จัดตรียมเวຌพืไอชวยอ้านวยความสะดวก฿นการท้า฿หຌการ฿หຌบริการ การประสานงาน ท้า฿หຌ
ผูຌรับบริการสามารถรับบริการทีไปนเปดຌวยความสะดวก รวดรใว สามารถสรຌางความพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌรับบริการ
หรือผูຌประสานงานเดຌ  
 ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน  หมายถึง  บุคลากรหรือบุคคลของ สสว. ทีไท้าหนຌาทีไ฿นการ
ติดตอประสานงาน ฿หຌบริการ ปนบุคคลซึไงปนตัวทนของ สสว. ตามบทบาทภาระหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองกับ
กิจกรรมตางโ ทีไสสว. ด้านินการอยู 
 ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน  หมายถึง กระบวนการ วิธีการทีไ สสว.ก้าหนดขึๅน หรือมีเวຌ
ส้าหรับ฿หຌบริการกับกลุมผูຌทีไกีไยวขຌอง หรือ เดຌมีการก้าหนดเวຌพืไอ฿หຌการประสานงานมีความสะดวก รวดรใว 
 ดຌานขຌอมูล/อกสาร/องคความรูຌทีไ สสว. ฿หຌบริการ ฿นการส้ารวจครัๅงนีๅ หมายถึง ขຌอมูล อกสาร หรือ
องคความรูຌทีไทาง สสว. จัดท้าขึๅนพืไอ฿หຌบริการกผูຌทีไมารับบริการ ทัๅงดຌานการอบรม/ขຌารวมครงการ หรือการ
ปรึกษาทางดຌานธุรกิจ  
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่. กรอบนวคิด฿นการวิจัย ฿นการส้ารวจความพึงพอ฿จครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌก้าหนดกรอบนวคิด฿นการวิจัย ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขຌอมูลดຌานประชากรศาสตร 
แ. ประภทของกลุมตัวอยาง  
1.แ ผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับ
บริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการ
ตางโ ของ สสว.  
แ.โ หนวยงานภาครัฐละอกชน  
โ.ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบส้ารวจ 

เดຌก พศ  ต้าหนงงาน   

ขอบขต 

ความพึงพอ฿จตอการ฿ชຌบริการ อบรม/ขຌารวม
ครงการตางโ หรือประสานงาน 

แ. ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวก 

โ. ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 

ใ. ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 

ไ. ดຌานขຌอมูล/อกสารทัไวเป องคความรูຌทีไ
฿หຌบริการ 
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ระบียบวิธีวิจัย 
  

การส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ฿นครัๅงนีๅ ทางผูຌวิจัย฿ชຌการวิจัยชิงปริมาณ 
(Quantitative researchี ดยวิธีวิจัยชิงส้ารวจ ิSurvey Researchี ตามกรอบการวิจัยดังนีๅ   
 

แ. ประชากร ละกลุมตัวอยาง  
ประชากร คือ   

แ. วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขຌารับการสนับสนุนสงสริม฿นครงการละกิจกรรมภาย฿ตຌ
งบประมาณป โ55่ ผานหนวยงานตางโ ภาย฿น สสว. รวมถึงหนวยงานรวมด้านินการทีไ สสว. สนับสนุน
งบประมาณด้านินงาน  

โ. หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไรวมประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. พืไอการสนับสนุนละ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นระหวางปงบประมาณ โ55่ 
 

 กลุมตัวอยาง คือ  
 แ. วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไขຌารับการสนับสนุนสงสริม฿นครงการละกิจกรรมภาย฿ตຌ
งบประมาณป โ55่ ผานหนวยงานตางโ ภาย฿น สสว. รวมถึงหนวยงานรวมด้านินการทีไ สสว. สนับสนุน
งบประมาณด้านินงาน เมนຌอยกวา โเ% ของผูຌขຌารับบริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการของ สสว. 
 โ. หนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไรวมประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. พืไอการสนับสนุนละ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นระหวางปงบประมาณ โ55่ เมนຌอยกวา 4เ% ของหนวยงานทีไ
รวมการประสานงานกับ สสว. 
 ทัๅงนีๅ ประมาณการกลุมตัวอยางทีไกใบเดຌ฿นการส้ารวจความพึงพอ฿จครัๅงนีๅ ปนเปตามหลักการ 
Yamane ดยมีการก้าหนดกลุมตัวอยางทีไครอบคลุมทุกกลุมผูຌ฿ชຌบริการ สวนการสุมกลุมตัวอยาง ฿ชຌการสุม
ตามสัดสวน ิProportional Random Samplingี ดยมีรายละอียดตามตารางดังตอเปนีๅ  
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ตารางการสุมกลุมตัวอยาง 
ประภทของ

กลุม
ประชากร 

กลุมปງาหมาย 
วิธีการสุมกลุม

ตัวอยาง 
กลุมตัวอยางทีไ 
สสว.ก้าหนด 

แ. การขຌา
รับบริการ
จาก สสว. 
ละอบรม/
ขຌารวม
ครงการ
ตางโ  

ผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับบริการจาก สสว. 
ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ฿นรูปบบขຌามาขอรับ
ค้าปรึกษา ค้านะน้า฿นส้านักงาน สสว. ละนอกสถานทีไ
ทีไทาง สสว. จดักิจกรรม ละ฿นรูปบบการรับบริการผาน
ระบบอิลใกทรอนิกสมล 

สุมภูมิภาคหรือ
จังหวัดทีไมีการจัด
กิจกรรมตาม
ผนงานของ สสว. 
ปนตัวทน฿นการ
สุม ดยสุมอยางนຌอย
ภูมิภาคละ แ จังหวัด 
5 จังหวัด ิกทม.ภาค
กลาง ภาคหนือ 
ภาค
ตะวันออกฉียงหนือ 
ละภาค฿ตຌี พืไอ฿หຌ
ครอบคลุมพืๅนทีไ฿น
การจัดกิจกรรม ละ
สุม฿นกลุม
ผูຌรับบริการจาก 
สสว. 

โเ% ของ
จ้านวน
ผูຌรับบริการ
จาก สสว. 
ละอบรม/
ขຌารวม
ครงการตางโ 
ของ สสว.  
สวน
ผูຌประกอบการ 
SMEs ทีไรับ
บริการผาน
ชองทางระบบ
อิลใกทรอนิกส
มล ฿หຌถือ
ตามจ้านวนทีไ
ตอบกลับมา
จริง 

โ. การ
ประสานงาน
กับ สสว. 

หนวยรวมด้านินการ/ องคกร/หนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน ทีไติดตอประสานงานกับ หนวยงานภาย฿น
ของ สสว.  

฿ชຌการสุมอยางงาย
จากหนวยงาน
ภาย฿นของ สสว.ทีไ
นับปนหนวย฿นการ
ส้ารวจ จากนัๅนท้า
การสุมจาก
ฐานขຌอมูลหรือ
จ้านวนของรายชืไอ
หนวยงานทีไขຌามา
ติดตอประสานงาน
กับหนวยงานภาย฿น
ของสสว.หนวยงาน
นัๅนโ   

4เ% ของ
ฐานขຌอมูล
รายชืไอ
หนวยงาน/
องคกรทีไ
ติดตอ
ประสานงาน
กับ สสว.  

หมายหตุ  จ้านวนประชากรทีไ฿ชຌ฿นการทียบสัดสวนรຌอยละของกลุมตัวอยางทีไก้าหนดนัๅน ตຌองมจี้านวนประชากรทีไนนอน  
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ใ. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล คือ บบส้ารวจความพึงพอ฿จ  ดยพัฒนาจากบบส้ารวจ
ความพึงพอ฿จของปทีไผานมา ละตามขຌอสนอของทาง สสว. ละ FPRI 

ทางคณะผูຌวิจัยจะรวมก้าหนดประดใน฿นบบส้ารวจ฿หຌปนเปตามขຌอก้าหนดของทาง FPRI ละตาม
ลักษณะงานบริการของ สสว. ทัๅงนีๅ บบส้ารวจดังกลาว จะตຌองผานความหในชอบของทาง FPRI กอนน้าเป฿ชຌ
฿นการกใบขຌอมูลจริง  

฿นสวนของครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการส้ารวจครัๅงนีๅ ทางคณะผูຌวิจัยฯ จะจัดท้าบบส้ารวจความ     พึงพอ฿จ
ของผูຌรับบริการ ดยบงบบส้ารวจออกตามกลุมปງาหมายทีไก้าหนด อาจบงปน  

 
ชุดทีไ แ  บบส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ  

สวนทีไ แ  ขຌอมูลดຌานประชากรศาสตร  
สวนทีไ โ  ระดับความพึงพอ฿จจากการขຌารับบริการละอบรมครงการตางโ 
สวนทีไ ใ  ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ  

ชุดทีไ โ  บบส้ารวจความพึงพอ฿จของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
สวนทีไ แ  ขຌอมูลดຌานประชากรศาสตร  
สวนทีไ โ  ระดับความพึงพอ฿จจากการรวมประสานงาน  
สวนทีไ ใ  ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ  
 

การทดสอบ ิPre-testี พืไอประมินความหมาะสมของบบส้ารวจ 
ทางคณะผูຌวิจัยน้าบบส้ารวจเปทดลอง฿ชຌกับกลุมตัวอยางอืไน ทีไเม฿ชกลุมตัวอยาง฿นงานการ

ส้ารวจครัๅงนีๅ ดยส้ารวจบบส้ารวจละ ใเ คน รวมจ้านวน ๆเ คน พืไอตรวจสอบความชืไอมัไนของบบส้ารวจ 
(Reliabilityี ดย฿ชຌ 

การประมาณคาความชืไอมัไนตามสูตรของ Cronbach’s Alpha เดຌผลการตรวจสอบความ
ชืไอมัไนของบบส้ารวจ ดย 

บบส้ารวจชุดทีไ แ เดຌคาความชืไอมัไนของบบส้ารวจระดับความพึงพอ฿จจากการขຌารับ
บริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ จ้านวน ใเ ขຌอ ทากับ .้ๆๆ  

บบส้ารวจชุดทีไ 2 เดຌคาความชืไอมัไนของบบส้ารวจระดับความพึงพอ฿จจากการติดตอ
ประสานงาน จ้านวน โแ ขຌอ ทากับ .้โโ 

ดยสรุปการ Pre-test พืไอประมินความหมาะสมของบบส้ารวจ ปรากฏวา คาความ
ชืไอมัไนของบบส้ารวจทัๅง โ ชุดมีคาความชืไอมัไนอยู฿นระดับสูง (> .็แี มีความหมาะสมทีไจะน้าเป฿ชຌ฿นการ
ส้ารวจเดຌ  

 
ทัๅงนีๅบบส้ารวจทัๅงหมดตຌองผานความหในชอบละเดຌรับการอนุมัติจากทาง FPRI ละ สสว.กอนจึง

จะน้าเป฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลเดຌ   
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4. การกใบรวบรวมขຌอมูล 

฿นการสา้รวจความพึงพอ฿จผูຌประกอบการครัๅงนีๅ คณะผูຌวิจัยก้าหนดวิธีการกใบรวบรวมบบผสมผสาน 
(Mix Collect Dataี ทีไหมาะสม ละสอดคลຌองกับกลุมปງาหมาย ดังนีๅ  

4.แ ขัๅนตอนการกใบขຌอมูล  
ิแี ประสานงานครือขาย฿นการลงพืๅนทีไ ฿นจังหวัด หรือพืๅนทีไทีไมีการจัดกิจกรรม จัดการ

อบรม ครงการตางโ  
(2ี ประสานงาน กับ สสว. กีไยวกับสถานทีไ฿นการจัดกิจกรรมหรือการ฿หຌบริการของ สสว. 

พืไอขຌารวม฿นงานละจกบบส้ารวจหลังจากทีไมี สสว.เดຌ฿หຌบริการกับผูຌประกอบการ SME ปนทีไรียบรຌอย
ลຌว 

ิใี น้าขຌอมูล รายชืไอของผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับการบริการจาก สสว.  หรือ เป
ตามสถานทีไ สสว. เปจัดกิจกรรม฿หຌค้าปรึกษา หรือ฿หຌบริการทีไกีไยวขຌอง  

4.โ  วิธีการกใบขຌอมูล 

ิแี การกใบขຌอมูลดยวิธีลงพืๅนทีไ ิField Workี จกบบส้ารวจกับกลุมปງาหมายทีไ ดย฿ชຌ
วิธีการ฿หຌกลุมปງาหมายตอบบบส้ารวจดຌวยตนอง หลังจากการขຌาอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ดยกใบ
ขຌอมูล฿นพืๅนทีไกรุงทพฯ ละตางจังหวัด฿นภูมิภาคทีไมีการจัดงานอยางนຌอยภูมิภาคละ แ จังหวัด ิรวม ไ 
จังหวัดี  

ิโี สัมภาษณบบตัวตอตัว ิFace-to-Faceี กับกลุมปງาหมายทีไตຌองการ฿หຌสัมภาษณอยาง
นຌอย โเ-ใเ ราย ฿นตละประภทของกลุมประชากร ิการรับบริการจาก สสว. ละอบรม/ขຌารวมครงการ
ตางโ ของ สสว. ละการประสานงานกับ สสว.ี 

 (3ี ทรศัพทสัมภาษณ หรือ สงเปรษณีย฿หຌกับกลุมหนวยงานทีไกีไยวขຌองหรือหนวยรวม
ด้านินการ ตามความตຌองการของกลุมปງาหมาย ดยจะมีจดหมายขออนุญาตขຌาสัมภาษณ นัดหมายอยางปน
ทางการ  

4.ใ  พืๅนทีไทีไจะกใบขຌอมูล  
฿นขตกรุงทพฯ ละจังหวัดทีไปนตัวทนภูมิภาค อยางนຌอย ภูมิภาคละ แ จังหวัด ดยปน

จังหวัดทีไ ทาง สสว. จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา 
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ตารางสดงการกใบรวบรวมขຌอมูล 
ประภทของ

กลุมประชากร 
กลุมตัวอยาง การกใบรวบรวมขຌอมูล 

แ. การขຌารับ
บริการจาก 
สสว. ละ
อบรม/ขຌารวม
ครงการตางโ 

ผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับบริการจาก สสว. 
ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ฿นรูปบบขຌามา
ขอรับค้าปรึกษา ค้านะน้า฿นส้านักงาน สสว. ละนอก
สถานทีไทีไทาง สสว. จัดกิจกรรม ละ฿นรูปบบการรับ
บริการผานระบบอิลใกทรอนิกสมล 

แ.จกบบส้ารวจ฿หຌกับผูຌขຌารวม
อบรม/ขຌารวมครงการตางโเดຌ
ตอบบบดຌวยตนองละจัดกใบ
ทันที หลังสรใจสิๅนการอบรม 
โ. หลังจากผูຌรับบริการขຌามา
ขอรับบริการปนทีไรียบรຌอยลຌว 
จ ะ ส ง  บ บ ส้ า ร ว จ ฿ หຌ กั บ
ผูຌรับบริการปนผูຌตอบฯ ดຌวย
ตนอง หรือ สัมภาษณ  ทัๅ งนีๅ
ขึๅ น อยู กั บ ค วาม สะดวกขอ ง
กลุมปງาหมาย 
ใ. สง-รับบบส้ารวจผานระบบ
อิลใกทรอนิกส   

โ. การ
ประสานงานกับ 
สสว. 

หนวยรวมด้านินการ/ องคกร/หนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน ทีไติดตอประสานงานกับ หนวยงานภาย฿น
ของ สสว.  

แ. ทรศัพทสัมภาษณจากรายชืไอ
ผูຌทีไติดตอประสานงานกับ สสว. 
โ. มีจຌาหนຌาทีไกใบขຌอมูลประจ้า
หนวยงานทีไปนหนวยกใบขຌอมูล 
พืไ อสอบถามผูຌ ทีไ ขຌามาติดตอ
ประสานงาน 

 
4.ไ  บุคลากรทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล 

ทางคณะผูຌวิจัยมีครือขาย฿นการกใบขຌอมูลปนอาจารย ละ นักศึกษา ทีไอยู฿นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ละ ศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทีไอยูตามจังหวัดทีไกใบขຌอมูล ซึไงปนทีมงานทีไคยมีประสบการณ
฿นการกใบขຌอมูลภาคสนาม คยกใบขຌอมูลงานวิจัยตางโ รวมกับ สวนดุสิตพล มาลຌว กอนการลงกใบขຌอมูล 
จะมีการชีๅจงท้าความขຌา฿จ฿นประดในตางโ ฿นบบส้ารวจกอน   

 
5. การวิคราะหขຌอมูล 

การวิคราะหขຌอมูลจากบบส้ารวจครัๅงนีๅ ปนการวิคราะหขຌอมูล฿นชิงสถิติบืๅองตຌน ด้านินการ
ประมวลผลตามสูตรการค้านวณทีไ สสว. ก้าหนด ดยปງอนรหัสขຌอมูลลง฿นครืไองคอมพิวตอร บนปรกรม
ส้ารใจรูป QPS (Questionnaire Processing Systemี สถิติบืๅองตຌนทีไ฿ชຌ คือ ความถีไ รຌอยละ คาฉลีไย สวน
บีไยงบนมาตรฐาน ตามประดในค้าถาม ละจ้านกตามกลุมปງาหมาย ละมีการวิคราะหขຌอมูลชิงคุณภาพ
จากค้าถามปลายปຂดซึไงจ้านกตามประดในตางโ ชน ความคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับความตຌองการ
ของผูຌ฿ชຌบริการหรือผูຌรวมประสานงาน  
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ส้าหรับการค้านวณความพึงพอ฿จของผูຌประกอบการ SMEs ทัไวเปทีไขຌารับบริการจาก สสว. ละ
อบรม/ขຌารวมครงการตางโ ละหนวยงานภาครัฐละอกชน ทีไประสานงานกับหนวยงานภาย฿น สสว. 
ผูຌวิจัย฿ชຌสูตรการค้านวณของบริษัท อฟ พี อาร เอ อดเวซอรีไ จ้ากัด ดังนีๅ 

 

สูตรการคํานวณคาฉลีไย 

 

ดย    =  คาฉลีไยถวงนๅ้าหนักของคะนนความพึงพอ฿จรวม 

 =  คาฉลีไยถวงนๅ้าหนักของคะนนความพึงพอ฿จของตละตัวอยาง 

N = จ้านวนกลุมตัวอยาง฿นการส้ารวจ  
 

นอกจากนีๅ ผูຌวิจัย฿ชຌสูตรการค้านวณรຌอยละความพึงพอ฿จ ดังนีๅ 
 

สูตรการคํานวณรຌอยละ 
 จ้านวนผูຌตอบบบสอบถามทีไตอบ฿นระดับ ไ ละระดับ 5 X แเเ 
         จ้านวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด 

ๆ. ผลงานทีไสงมอบ  
  ๆ.แ รายงานผลการส้ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. พรຌอมขຌอมูลการ
วิคราะหผล ดยจัดท้าปนรูปลม จ้านวน 5 ลม 
  ๆ.โ บบส้ารวจความพึงพอ฿จทีไผานการตอบจากกลุมปງาหมายปนทีไรียบรຌอยลຌว  
  ๆ.ใ ผนบันทึกขຌอมูล จ้านวน แ ผน 
็. ผนการดํานินงาน 

การด้านินงาน 
ระยะวลา ป โ55่ 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
แ. ลงนาม฿นสัญญาจຌาง      
2. ปรับกຌเขบบสา้รวจละสง฿หຌ FPRI หในชอบ      
3. ประชุมรวมกับ สสว.฿นการก้าหนดผนการจัด
ด้านินงานละจัดท้าฐานขຌอมูลสนับสนนุการวิจัย 

     

ไ. ด้านินการ Pre-Test ประมนิความหมาะสม
ของบบส้ารวจ 

     

5. สงมอบงานงวดทีไ แ       
6. ลงพืๅนทีไ/รวมรวบกลุมปງาหมายทีไก้าหนด      
7. ตรวจสอบคุณภาพของขຌอมูลทีไเดຌรับกลบัมา      
่. ลงรหัสขຌอมูล      
้. คียขຌอมูลดຌวยปรกรมส้ารใจรูป      
แเ. ประมวลผล      
11. จัดท้ารายงานผลการส้ารวจ      
12. สงมอบงานงวดทีไ โ รายงานฉบับสมบูรณ  
(ใเ กันยายน โ55่ี  
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ตารางผลการสํารวจ 

ความพึงพอ฿จจากการขຌารับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 
 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปสําหรับผูຌขຌารับบริการจาก สสว. 
กลุมประชากรทีไขຌารับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. ทีไทาง สสว. จຌงขຌอมูลมา

จนถึงกันยายน โ55็ ประกอบดຌวย  
(1ี กลุมผูຌขอรับบริการบบซึไงหนຌา ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. เดຌรับจຌงขຌอมูลจาก

ทาง สสว. จ้านวน ใุโเ้ ราย ดยเดຌรับบบส้ารวจตอบกลับ จ้านวน ๆ5ๆ ราย คิดปนรຌอยละ โเ.ไไ  
(2ี กลุมผูຌขຌารับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. ผานระบบอิลใกทรอนิกส ิผาน

การประชาสัมพันธหนຌาวใบเซด สสว.ี ดยเดຌรับบบส้ารวจตอบกลับ จ้านวน 5 ราย  
รวมเดຌรับบบส้ารวจตอบกลบัของทัๅง โ กลุม จ้านวน 661 ฉบับ 

 
ตารางทีไ แ สถานะการท้างานของผูຌตอบบบส้ารวจ 661 คน 

สถานะการทํางาน จํานวน ิคนี รຌอยละ 

จຌาของกิจการ/หุຌนสวน/ผูຌมีอ้านาจของกิจการ ไใ่ ๆๆ.โๆ 
          การผลิต แ่ไ โ็.่ไ 
          คຌาปลีก 171 โ5.่็ 
          คຌาสง แโ้ แ้.5โ 
          การ฿หຌบริการ 121 แ่.ใโ 
          สงออก 53 ่.เโ 
          น้าขຌา โ้ ไ.ใ้ 
          ฟรนเชส 6 เ.้แ 
          อืไนโ ชน ตัวทนจ้าหนาย 1 เ.แ5 
          เมระบ ุ 12 แ.่โ 
พนักงาน/ลูกจຌางของธุรกิจอกชน 121 แ่.ใแ 
          การ฿หຌบริการ ไ้ ็.ไแ 
          คຌาปลีก 37 5.ๆเ 
          การผลิต 27 ไ.เ่ 
          คຌาสง 27 ไ.เ่ 
          สงออก 13 แ.้็ 
          น้าขຌา ่ แ.โแ 
          ฟรนเชส 2 เ.ใเ 
          อืไนโ ชน ตัวทนจ้าหนาย 2 เ.ใเ 
          เมระบ ุ 7 แ.เๆ 
ขຌาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไหนวยงานของรัฐ โ้ ไ.ใ้ 
          กระทรวงศึกษาธิการ 5 เ.็ๆ 
          ศูนยสงสริมอุตสาหกรรม ภาคทีไ แ 3 เ.ไ5 
          กระทรวงรงงาน 2 เ.ใเ 
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สถานะการทํางาน จํานวน ิคนี รຌอยละ 

ขຌาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไหนวยงานของรัฐ ิตอี   
          กระทรวงกษตรละสหกรณ 2 เ.ใเ 
          กรมสงสริมการปกครองสวนทຌองถิไน/องคการบริหารสวนต้าบล 2 เ.ใเ 
          ทศบาลต้าบลชียงของ 1 เ.แ5 
          ธนาคารกสิกรเทย 1 เ.แ5 
          กระทรวงพาณิชย 1 เ.แ5 
          กระทรวงคมนาคม 1 เ.แ5 
          สวทช. 1 เ.แ5 
          กระทรวงวิทยาศาสตร 1 เ.แ5 
          เมระบ ุ ้ แ.ใๆ 
ผูຌบริหาร/จຌาหนຌาทีไขององคกรอกชนทีไมีสวนสนับสนุน/สงสริม SMEs 5 เ.็ๆ 
นักรียน/นักศึกษา ้ แ.ใๆ 
อาจารย/นักวิชาการ 4 เ.ๆแ 
อืไนโ ชน ประธานกลุม OTOPุ กษตรกรุ มบຌาน 23 ใ.ไ่ 
เมเดຌรับบริการจาก สสว. 32 ไ.่ไ 
  

จากตารางทีไ แ สถานการณท้างานของผูຌตอบบบส้ารวจ จ้านวน ๆๆแ คน พบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญปนจຌาของกิจการ/หุຌนสวน/ผูຌมีอ้านาจของกิจการมากทีไสุด จ้านวน ไใ่ คน รຌอยละ ๆๆ.โๆ ดยปน
จຌาของกิจการประภทการผลิตมากทีไสุด จ้านวน แ่ไ คน รຌอยละ โ็.่ไ รองลงมาปนพนักงาน/ลูกจຌางของ
ธุรกิจอกชน จ้านวน 121 คน รຌอยละ แ่.ใแ ดยปนลูกจຌางของธุรกิจประภทการ฿หຌบริการมากทีไสุด จ้านวน 
ไ้ คน รຌอยละ ็.ไแ ละขຌาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไหนวยงานของรัฐ จ้านวน โ้ คน รຌอยละ 
ไ.ใ้ ดยปนขຌาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมากทีไสุด จ้านวน 5 คน รຌอยละ เ.็ๆ ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ โ สถานทีไทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการ฿นรอบ แ ปทีไผานมา 

สถานทีไ จํานวน 

ิคําตอบี  รຌอยละ 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม แ้เ โๆ.เๆ 
฿ชຌบริการผาน สสว. Call Center 35 ไ.่เ 
หนวยงานรวมด้านินงาน โ่็ ใ้.ใ็ 
          หอการคຌาจังหวัด แแเ แ5.เ้ 
          SME Thailand 63 ่.ๆไ 
          อุตสาหกรรมจังหวัด แเ แ.ใ็ 
          กรมสงสริมอุตสาหกรรม ้ แ.โใ 
          พัฒนาชุมชน ่ แ.แเ 
          พาณิชยจังหวัด 7 เ.้ๆ 
          หอการคຌาเทย 5 เ.ๆ้ 
          มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร 4 เ.55 
          สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 4 เ.55 
          อืไนโ ชน สถาบันอาหาร ิNFIีุ สถาบันพิไมผลผลิตหงชาต ิปนตຌน 52 ็.แใ 
          เมระบ ุ 15 โ.เๆ 
สถานทีไจัดกิจกรรม/อบรม 141 แ้.ใไ 
ทางอินตอรนใต/วใบเซด/E-mail ๆเ ่.โใ 
อืไนโ  16 โ.แ้ 
* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 

 
 จากตารางทีไ โ สถานทีไทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการ฿นรอบ แ ปทีไผานมา พบวา กลุมตัวอยาง฿ชຌบริการ฿น
รอบ แ ปทีไผานมา ทีไหนวยงานรวมด้านินงานมากทีไสุด จ้านวน โ่็ คน รຌอยละ ใ้.ใ็ รองลงมาคือ฿ชຌบริการ 
ทีไส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จ้านวน แ้เ คน รຌอยละ โๆ.เๆ ละสถานทีไจัด
กิจกรรม/อบรม จ้านวน แไแ คน รຌอยละ แ้.ใไ ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ ใ ฿นรอบ แ ปทีไผานมา ความถีไทีไกลุมตัวอยางเดຌ฿ชຌบริการกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ิสสว.ี 

ความถีไ จํานวน ิคนี รຌอยละ 

คย 5โเ ่โ.ๆ็ 
          1-โ ครัๅง 425 ่แ.็ใ 
          3-ไ ครัๅง 51 ้.่แ 
          มากกวา ไ ครัๅง 44 ่.ไๆ 
เมคย แเ้ แ็.ใใ 
 
 จากตารางทีไ ใ ฿นรอบ แ ปทีไผานมา ความถีไทีไกลุมตัวอยางเดຌ฿ชຌบริการกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญคย฿ชຌบริการกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมมากทีไสุด จ้านวน 5โเ คน รຌอยละ ่โ.ๆ็ ดย฿ชຌบริการ 1-โ ครัๅง มากทีไสุด จ้านวน 
ไโ5 คน รຌอยละ ่แ.็ใ รองลงมาคือ฿ชຌบริการ 3-4 ครัๅง จ้านวน 5แ คน รຌอยละ ้.่แ ละ฿ชຌบริการมากกวา ไ 
ครัๅง จ้านวน ไไ คน รຌอยละ ่.ไๆ ตามล้าดับ 
 
ตารางทีไ ไ ฿นรอบ แ ปทีไผานมา ความถีไทีไกลุมตัวอยางเดຌ฿ชຌบริการกับหนวยงานรวมด้านินงาน ชน สมาคมุ 
หอการคຌาุ มหาวิทยาลัย ปนตຌน 

ความถีไ จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

คย โ่่ ไ5.็้ 
          1-โ ครัๅง 171 5้.ใ่ 
          3-ไ ครัๅง 27 ้.ใ่ 
          มากกวา ไ ครัๅง ้เ ใแ.โ5 
เมคย 341 5ไ.โแ 
  

จากตารางทีไ ไ ฿นรอบ แ ปทีไผานมา ความถีไทีไกลุมตัวอยางเดຌ฿ชຌบริการกับหนวยงานรวมด้านินงาน 
พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญเมคย฿ชຌบริการกับหนวยงานรวมด้านินงานมากทีไสุด จ้านวน ใไแ คน รຌอยละ 
5ไ.โแ สวนกลุมตัวอยางทีไคย฿ชຌบริการหนวยงานรวมด้านินงาน ฿ชຌบริการ 1-โ ครัๅง มากทีไสุด จ้านวน 171 
คน รຌอยละ 5้.ใ่ รองลงมาคือ฿ชຌบริการมากกวา ไ ครัๅง จ้านวน ้เ คน รຌอยละ ใแ.โ5 ละ ใ-ไ ครัๅง จ้านวน 
27 คน รຌอยละ ้.ใ่ ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ 5 หนวยรวมทีไกลุมตัวอยางคย฿ชຌบริการ 
อันดับ หนวยรวม จํานวน ิคนี รຌอยละ 

1 หอการคຌาจังหวัด  แเใ ไเ.ใ้ 
2 SME Thailand 64 โ5.แเ 
3 อุตสาหกรรมจังหวัด แเ ใ.้โ 
4 กรมสงสริมอุตสาหกรรม ้ ใ.5ใ 
5 พัฒนาชุมชน ่ ใ.แไ 
6 หอการคຌาเทย 5 แ.้ๆ 
7 พาณิชยจังหวัด 4 แ.5็ 
่ กรมสงสริมการสงออก 4 แ.5็ 
้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 4 แ.5็ 
แเ SME Bank 4 แ.5็ 
11 กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ 3 แ.แ่ 
12 มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร 3 แ.แ่ 
13 อืไนโ ชน ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรละทคนลยีหงชาติ 

ิสวทช.ีุ กระทรวงพาณิชยุ มหาวิทยาลัยขอนกน ปนตຌน 
35 แใ.็ใ 

 
 จากตารางทีไ 5 หนวยรวมทีไกลุมตัวอยางคย฿ชຌบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญคย฿ชຌบริการ
หอการคຌาจังหวัด มากทีไสุด จ้านวน แเใ คน รຌอยละ ไเ.ใ้ รองลงมาคือ SME Thailand จ้านวน ๆไ คน  
รຌอยละ โ5.แเ ละอุตสาหกรรมจังหวัด จ้านวน แเ คน รຌอยละ ใ.้โ ตามล้าดับ 
 
ตารางทีไ ๆ ระดับความพึงพอ฿จตอการบริการของส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
ละหนวยงานรวมด้านินงาน 

หนวยงาน ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย S.D. ความหมาย 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ไ.แ้ เ.็ไ มาก 
หนวยงานรวมด้านินงาน ไ.โ5 เ.่เ มาก 
 
 จากตารางทีไ ๆ ระดับความพึงพอ฿จตอการบรกิารของส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม ิสสว.ี ละหนวยงานรวมด้านินงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จตอการบริการของส้านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ละหนวยงานรวมด้านินงานอยู฿นระดับมาก ดยพึงพอ฿จ
การบริการของหนวยงานรวมด้านินงานมากทีไสุด ิคาฉลีไย ไ.โ5ี รองลงมาคือส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ิคาฉลีไย ไ.แ้ี ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ ็ รืไองทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการของส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 

รืไอง จํานวน 

ิคําตอบี รຌอยละ 

ครงการ/กิจกรรมตางโ ใๆ่ 5โ.เ5 
          WOW Marketing 66 ้.ใไ 
          การพัฒนาผลิตภัณฑละบรรจุภัณฑ 63 ่.้แ 
          คลใดลับการจาะตลาดประทศมียนมาร กัมพูชา 53 ็.5เ 
          สองทรนดท้าธุรกิจออนเลน฿หຌรุง฿นยุค Digital economy 47 ๆ.ๆ5 
          Digital Marketing for SMEs start up โ่ ใ.้ๆ 
          รุกธุรกิจเรຌพรมดนบน Digital Platform กับ KBank 25 ใ.5ไ 
          ภารกิจปนลูกตีไย ฿หຌปนสีไย 16 โ.โๆ 
          กฏหมายกีไยวกับการประกอบธุรกิจ 15 โ.แโ 
          ปลีไยนบุรีรัมยปนมืองบูติค (Buriram be Boutiqueี 14 แ.้่ 
          อืไนโ ชน การขียนผนธุรกิจ SMEsุ Smart SME Expo ปนตຌน 41 5.่เ 
บริการขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ผานทคนลยีสารสนทศ ชน Websiteุ e-mail 154 โแ.็่ 
ขอค้าปรึกษานะน้า฿นการด้านินธุรกิจ 117 แๆ.55 
การริไมตຌนธุรกิจ ิธุรกิจริไม฿หมี 64 ้.เ5 
อืไนโ ชน กรรมการรวมประชุมกับหอการคຌาจังหวัด 4 เ.5็ 
* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 

 
 จากตารางทีไ ็ รืไองทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการของส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ิสสว.ี พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ฿ชຌบริการของส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
฿นดຌานการขຌารวมครงการ/กิจกรรมตางโ มากทีไสุด จ้านวน ใๆ่ คน รຌอยละ 5โ.เ5 ดยขຌารวมกิจกรรม 
WOW Marketing มากทีไสุด จ้านวน ๆๆ คน รຌอยละ ้.ใไ รองลงมาคือการบริการขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ผาน
ทคนลยีสารสนทศ ชน Websiteุ e-mail จ้านวน แ5ไ คน รຌอยละ โแ.็่ ละการขอค้าปรึกษานะน้า฿น
การด้านินธุรกิจ จ้านวน แแ็ คน รຌอยละ โ็.้ๆ ตามล้าดับ  



~ แ่ ~ 

ตารางทีไ ่ รืไองทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการของหนวยงานรวมด้านินงาน ชน สมาคมุ หอการคຌาุ มหาวิทยาลัย  

รืไอง จํานวน 

ิคําตอบี รຌอยละ 

ครงการ/กิจกรรมตางโ 172 ไ็.ใ่ 
          การพัฒนาผลิตภัณฑละบรรจุภัณฑ 61 แๆ.่เ 
          WOW Marketing 54 แไ.่่ 
          การตลาดทีไขຌาถึง฿จลูกคຌา 25 ๆ.่้ 
          ปลีไยนบุรีรัมยปนมืองบูติค ิBuriram be Boutiqueี 14 ใ.่ๆ 
          พัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ SME 4 แ.แเ 
          การขียนผนธุรกิจ SMEs 3 เ.่ใ 
          SME Award 2 เ.55 
          สุดยอด SME ดีดน 2 เ.55 
          คลใดลับการจาะตลาดประทศมียนมาร กัมพูชา 2 เ.55 
          อืไนโ ชน ตลาดคຌาอะเหลออนเลนุ  ครงการพัฒนา แเ OTOP สู SME 5 แ.ใ่ 
ขอค้าปรึกษานะน้า฿นการด้านินธุรกิจ  ็เ แ้.โ่ 
บริการขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ผานทคนลยีสารสนทศ ชน Websiteุ e-mail 53 แไ.ๆเ 
การริไมตຌนธุรกิจ ิธุรกิจริไม฿หมี 46 แโ.ๆ็ 
อืไนโ ชน การออกบูทจ้าหนายสินคຌา 22 ๆ.เๆ 
* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 

 
 จากตารางทีไ ่ รืไองทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการของหนวยงานรวมด้านินงาน พบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญ฿ชຌบริการของหนวยงานรวมด้านินงาน ฿นดຌานการขຌารวมครงการ/กิจกรรมตางโ มากทีไสุด จ้านวน แ็โ 
คน รຌอยละ ไ็.ใ่ ดยขຌารวมกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑละบรรจุภัณฑ มากทีไสุด จ้านวน ๆแ คน รຌอยละ 
แๆ.่เ รองลงมาคือการขอค้าปรึกษานะน้า฿นการด้านินธุรกิจ จ้านวน ็เ คน รຌอยละ แ้.โ่ ละการบริการ
ขຌอมูล ขาวสาร ความรูຌ ผานทคนลยีสารสนทศ ชน Websiteุ e-mail จ้านวน 5ใ คน รຌอยละ แไ.ๆเ 
ตามล้าดับ 
 



~ แ้ ~ 

ตารางทีไ ้ ชองทางทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละ
หนวยงานรวมด้านินงาน 

ชองทาง 
สสว. หนวยรวม 

จํานวน 

ิคําตอบี รຌอยละ 
จํานวน 

ิคําตอบี รຌอยละ 

วใบเซด สสว. โเ็ โๆ.แ็ 72 แ่.ใโ 
E-mail แ้่ โ5.เใ 73 แ่.5่ 
ทรศัพท 124 แ5.ๆ่ 72 แ่.ใโ 
ติดตอดຌวยตนอง ้5 แโ.เแ 75 แ้.เ่ 
titter / facebook 57 ็.โแ 27 ๆ.่็ 
จดหมาย 47 5.้ไ โ้ ็.ใ่ 
วใบเซดอืไนโ 25 ใ.แๆ - - 
เลน แ่ โ.โ่ ใ้ ้.้โ 
อืไนโ ชน พัฒนาชุมชน หอการคຌาจังหวัด โเ โ.5ใ 6 แ.5ใ 
* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 

 
 จากตารางทีไ ้ ชองทางทีไกลุมตัวอยาง฿ชຌบริการกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมละหนวยงานรวมด้านินงาน พบวา กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌบริการกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมผานทางวใบเซด สสว. มากทีไสุด จ้านวน โเ็ คน รຌอยละ โๆ.แ็ รองลงมาคือผานทาง E-mail 
จ้านวน แ้่ คน รຌอยละ โ5.เใ ละทรศัพท จ้านวน แโไ คน รຌอยละ แ5.ๆ่ สวนกลุมตัวอยางทีไ฿ชຌบริการกับ
หนวยงานรวมด้านินงานผานทางการติดตอดຌวยตนอง มากทีไสุด จ้านวน ็5 คน รຌอยละ แ้.เ่ รองลงมาคือ 
ทาง E-mail จ้านวน ็ใ คน รຌอยละ แ่.5่ ผานทาง วใบเซด สสว. ละทรศัพท จ้านวน ็โ คน รຌอยละ 
แ่.ใโ ตามล้าดับ 
 



~ โเ ~ 

สวนทีไ โ ขຌอมูลทัไวเปสําหรับผูຌขຌารับการอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 
ตารางทีไ แเ สถานะการท้างานของผูຌขຌารับการอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 

สถานะการทํางาน จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

จຌาของกิจการ/หุຌนสวน/ผูຌมีอ้านาจของกิจการ ไไเ ๆๆ.5็ 
          การผลิต 177 โๆ.็่ 
          คຌาปลีก 172 โๆ.เโ 
          คຌาสง แโ่ แ้.ใๆ 
          การ฿หຌบริการ แแ้ แ่.เเ 
          สงออก ไ้ ็.ไแ 
          น้าขຌา 32 ไ.่ไ 
          ฟรนเชส 6 เ.้แ 
          อืไนโ ชน ตัวทนจ้าหนาย ทีไปรึกษาธุรกิจ 3 เ.ไ5 
          เมระบุ 24 ใ.ๆใ 
ผูຌจัดการ/หัวหนຌางาน ไเ ๆ.เ5 
          การ฿หຌบริการ 14 โ.แโ 
          การผลิต แเ แ.5แ 
          คຌาปลีก 7 แ.เๆ 
          คຌาสง 5 เ.็ๆ 
          ฟรนเชส 2 เ.ใเ 
          สงออก 1 เ.แ5 
          อืไนโ ชน ตัวทนจ้าหนาย ทีไปรึกษาธุรกิจ 1 เ.แ5 
          เมระบ ุ 6 เ.้แ 
พนักงาน/ลูกจຌาง ้ไ แไ.โโ 
ขຌาราชการ แ้ โ.่็ 
อืไนโ ชน พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย  ไ่ ็.โๆ 
เมเดຌรับการอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. โเ ใ.เใ 
  

จากตารางทีไ แเ สถานการณท้างานของผูຌขຌารับการอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. พบวา 
กลุมตัวอยางสวน฿หญปนจຌาของกิจการ/หุຌนสวน/ผูຌมีอ้านาจของกิจการ จ้านวน ไไเ คน รຌอยละ ๆๆ.5็ ดย
ปนจຌาของธุรกิจประภทการผลิตมากทีไสุด จ้านวน แ็็ คน รຌอยละ โๆ.็่ รองลงมาคือ พนักงาน/ลูกจຌาง 
จ้านวน ้ไ คน รຌอยละ แไ.โโ ละปนผูຌจัดการ/หัวหนຌางาน จ้านวน ไเ คน รຌอยละ ๆ.เ5 ดยปนผูຌจัดการ
ธุรกิจประภทการ฿หຌบริการมากทีไสุด จ้านวน แไ คน รຌอยละ โ.แโ ตามล้าดับ 
 



~ 21 ~ 

ตารางทีไ แแ ชองทางทีไกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดอบรม/ครงการตางโ 

อันดับ ชองทาง จาํนวน 
ิคําตอบี รຌอยละ 

1 ทาง e-mail ของ สสว. แ้5 โไ.โโ 
2 ทาง ebsite : .sme.go.th 134 แๆ.ๆ5 
3 การบอกตอ แโ่ แ5.้เ 
4 ทาง ebsite / e-mail จากบุคคลอืไนหรือหนวยงานอืไนทีไมิ฿ช สสว. 76 ้.ไไ 
5 หอการคຌาจังหวัด 65 ่.เ็ 
6 จดหมายหนังสือชิญ 5่ ็.โเ 
7 ทาง titter / facebook ของ สสว. ไ่ 5.้ๆ 
่ ทรศัพท โ้ ใ.ๆเ 
้ เลน 14 แ.็ไ 
แเ หนังสือพิมพ 12 แ.ไ้ 
11 นิตยสาร SME ่ เ.้้ 
12 ปງายประชาสัมพันธ 3 เ.ใ็ 
13 อืไนโ ชน พัฒนาชุมชน กรมสงสริมอุตสาหกรรม 35 ไ.ใ5 

* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 

 
 จากตารางทีไ แ1 ชองทางทีไกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดอบรม/ครงการตางโ พบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญทราบถึงการจัดอบรม/ครงการตางโ ผานทาง e-mail ของ สสว. มากทีไสุด จ้านวน แ้5 คน รຌอยละ 
โไ.โโ รองลงมาคือ ทาง ebsite : .sme.go.th จ้านวน แใไ คน รຌอยละ แๆ.ๆ5 ละทางการบอกตอ
จ้านวน แโ่ คน รຌอยละ แ5.้เ ตามล้าดับ  
 



~ 22 ~ 

สวนทีไ ใ ระดับความพึงพอ฿จจากการรับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 
ตารางทีไ แโ ความพึงพอ฿จจากการรับบรกิาร ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. 

ประดใน Mean S.D. รຌอยละ ความหมาย 

ดຌานนืๅอหา ิตอบฉพาะผูຌขຌารับการอบรมี 
1 นืๅอหาการอบรม/ครงการ ตรงกับความตຌองการของทาน ไ.เ่ เ.็้ ็้.็โ มาก 
2 ระยะวลา฿นการขຌารับอบรม/ขຌารวมครงการมีความหมาะสม ใ.่ไ เ.้เ ็เ.็5 มาก 
3 นืๅอหาการอบรม/รูปบบของครงการ มีความทันสมัย ไ.แแ เ.็ๆ ่เ.แใ มาก 

รวมดຌานนืๅอหา 4.01 0.83 76.86 มาก 

ดຌานวิทยากร/ผูຌบรรยาย ิตอบฉพาะผูຌขຌารับการอบรมี 
4 ความสามารถหรือทคนิค฿นการถายทอด ไ.โโ เ.็ใ ่5.โเ มาก 
5 การปຂดอกาสซักถาม หรือตอบขຌอซักถาม ไ.แ่ เ.็ๆ ่แ.ใๆ มาก 
6 การถายทอด/การบรรยายมีนืๅอหาตรงกับหัวขຌอทีไบรรยาย ไ.โเ เ.็่ ่ใ.ใๆ มาก 

รวมดຌานวิทยากร/ผูຌบรรยาย 4.20 0.76 83.31 มาก 

ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 

7 จຌาหนຌาทีไพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี฿นการ฿หຌบริการ ไ.ใ้ เ.ๆไ ้โ.แ้ มาก 
่ จຌาหนຌาทีไบริการ/ประสานงานดຌวยความตใม฿จ กระตือรือรຌน 

ละอา฿จ฿ส 
ไ.ใๆ เ.ๆ้ ่้.้็ มาก 

้ จຌาหนຌาทีไมีความรูຌความสามารถ฿นการค้านะน้า ตอบขຌอซักถาม
เดຌถูกตຌอง ชัดจน   

ไ.โ5 เ.็เ ่็.ไแ มาก 

แเ จຌาหนຌาทีไสามารถกຌปญหา อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยางหมาะสม ไ.โเ เ.็โ ่ไ.่้ มาก 
11 จຌาหนຌาทีไมีการประสานงานละติดตามขຌอมูลทีไดี ไ.แใ เ.่แ ่แ.แ่ มาก 
12 จຌาหนຌาทีไคอย฿หຌความชวยหลือละอ้านวยความสะดวก ไ.โแ เ.็ไ ่ใ.้่ มาก 

รวมดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 4.26 0.72 86.61 มาก 

 ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 

13 มีชองทางการ฿หຌบริการ/ประสานงานทีไหลากหลายละพียงพอ ใ.้้ เ.็โ ็็.้ใ มาก 
14 ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน มีความสะดวก รวดรใว ทัน

ตามก้าหนดวลา 
ไ.เแ เ.็ไ ็่.เ่ มาก 

15 มีระยะวลาทีไ฿หຌบริการ ละการจัดอบรมครงการตางโ มีความ
หมาะสม 

ใ.้ไ เ.็่ ็ไ.ไใ มาก 

16 ผลของการบริการ/ประสานงานทีไเดຌรับ ปนเปตามความตຌองการ ไ.เ5 เ.็ไ ็้.็ๆ มาก 
17 มีการผยพรประชาสัมพันธบริการ/การอบรมอยางทัไวถึง ใ.่เ เ.่้ ๆ็.แใ มาก 

รวมดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 3.96 0.78 75.47 มาก 

 
 
 
 
 



~ 23 ~ 

ตารางทีไ แโ ิตอี 
ประดใน Mean S.D. รຌอยละ ความหมาย 

ดຌานขຌอมูล/อกสาร 
แ่ มีการ฿หຌขຌอมูลประกอบ฿นรืไองทีไขอ฿ชຌบริการ/ขຌารวมอบรม 

อยางพียงพอ 
ใ.่เ เ.่่ ๆ็.5ใ มาก 

แ้ ขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับ ตรงกับวัตถุประสงคทีไตຌองการ ใ.่ๆ เ.่5 ๆ้.ไแ มาก 
โเ ขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับ สามารถท้าเป฿ชຌงานเดຌ ใ.่ๆ เ.่็ ๆ็.แ่ มาก 

รวมดຌานขຌอมูล/อกสาร 3.84 0.87 68.04 มาก 

ดຌานสิไงอํานวยความสะดวก/สถานทีไ 
21 สถานทีไตัๅง/สถานทีไจัดอบรม สะดวกกการดินทาง ไ.แไ เ.็5 ่ใ.ไโ มาก 
22 มีทีไนัไงรอ/นัไงพักทีไสะดวก ละมีบริการนๅ้าดืไมพียงพอ ไ.เ่ เ.็็ ่แ.55 มาก 
23 มีครืไองมือ/อุปกรณ/ระบบการบริการขຌอมูลสารสนทศพียงพอ ไ.เโ เ.็แ ็้.ใไ มาก 
24 มีปງายนะน้า ปງายบอกขัๅนตอนมีความชัดจน ขຌา฿จงาย ใ.้่ เ.็5 ็็.ใๆ มาก 
25 ความสะอาดของสถานทีไ ไ.โแ เ.ๆๆ ่่.้ๆ มาก 
26 ความสะอาดภาย฿นหຌองนๅ้า ไ.แเ เ.็ไ ่ใ.5เ มาก 
27 ความสะดวกของสถานทีไจอดรถ ใ.่เ เ.้้ ๆ็.็็ มาก 

รวมดຌานสิไงอํานวยความสะดวก/สถานทีไ 4.05 0.78 80.27 มาก 

ดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ 
โ่ มีหลงทีไรวบรวมขຌอมูลองคความรูຌ฿หຌผูຌประกอบการทีไหมาะสม

ละหลากหลาย 
ใ.้โ เ.็ๆ ็ไ.ใ5 มาก 

โ้ การน้าองคความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿ชຌ฿นการประกอบธุรกิจ ใ.้5 เ.่เ ็5.เไ มาก 
ใเ องคความรูຌทีไรวบรวมเวຌมีประยชนละหลากหลาย ใ.้ๆ เ.็็ ็5.ๆแ มาก 

รวมดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ 3.94 0.78 75.00 มาก 

ภาพรวมความพึงพอ฿จ 4.05 0.79 78.50 มาก 

  
จากตารางทีไ แโ ความพึงพอ฿จจากการรับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. พบวา 

ภาพรวมความพึงพอ฿จจากการรับบริการ ละอบรม/ขຌารวมครงการตางโ ของ สสว. อยู฿นระดับมาก  
(คาฉลีไย ไ.เ5 หรือรຌอยละ ็่.5เี มืไอพิจารณาปนรายดຌาน พบวา  
 ดຌานนืๅอหา ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.เแ หรือรຌอยละ ็ๆ.่ๆี มืไอพิจาณา
ตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในนืๅอหาการอบรม/รูปบบของครงการ มีความ
ทันสมัย มากทีไสุด (คาฉลีไย ไ.แแ หรือรຌอยละ ่เ.แใี รองลงมาคือประดในนืๅอหาการอบรม/ครงการ ตรงกับ
ความตຌองการของทาน (คาฉลีไย ไ.เ่ หรือรຌอยละ ็้.็โี ละประดในระยะวลา฿นการขຌารับอบรม/ขຌารวม
ครงการมีความหมาะสม (คาฉลีไย ใ.่ไ หรือรຌอยละ ็เ.็5ี  
 ดຌานวิทยากร/ผูຌบรรยาย ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.โเ หรือรຌอยละ ่ใ.ใแี 
มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในความสามารถหรือทคนิค฿นการ
ถายทอด มากทีไสุด (คาฉลีไย ไ.โโ หรือรຌอยละ ่5.โเี รองลงมาคือประดในการถายทอด/การบรรยายมี
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นืๅอหาตรงกับหัวขຌอทีไบรรยาย (คาฉลีไย ไ.โเ หรือรຌอยละ ่ใ.ใๆี ละประดในการปຂดอกาสซักถาม หรือ
ตอบขຌอซักถาม (คาฉลีไย ไ.แ่ หรือรຌอยละ ่แ.ใๆี  
 ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.โๆ หรือ
รຌอยละ ่ๆ.ๆแี มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในจຌาหนຌาทีไพูดจา
สุภาพ มีอัธยาศัยดี฿นการ฿หຌบริการ มากทีไสุด (คาฉลีไย ไ.ใ้ หรือรຌอยละ ้โ.แ้ี รองลงมาคือประดใน
จຌาหนຌาทีไบริการ/ประสานงานดຌวยความตใม฿จ กระตือรือรຌน ละอา฿จ฿ส (คาฉลีไย ไ.ใๆ หรือรຌอยละ ่้.้็ี 
ละประดในจຌาหนຌาทีไมีความรูຌความสามารถ฿นการค้านะน้า ตอบขຌอซักถามเดຌถูกตຌอง ชัดจน (คาฉลีไย ไ.โ5 
หรือรຌอยละ ่็.ไแี 
 ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ใ.้ๆ หรือ
รຌอยละ ็5.ไ็ี มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในผลของการบริการ/
ประสานงานทีไเดຌรับ ปนเปตามความตຌองการมากทีไสุด (คาฉลีไย ไ.เ5 หรือรຌอยละ ็้.็ๆี รองลงมาคือ
ประดในขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน มีความสะดวก รวดรใว ทันตามก้าหนดวลา (คาฉลีไย ไ.เแ หรือ
รຌอยละ ็่.เ่ี ละประดในมีชองทางการ฿หຌบริการ/ประสานงานทีไหลากหลายละพียงพอ (คาฉลีไย ใ.้้ 
หรือรຌอยละ ็็.้ใี  
 ดຌานขຌอมูล/อกสาร ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ใ.่ไ หรือรຌอยละ ๆ่.เไี มืไอ
พิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับ ตรงกับ
วัตถุประสงคทีไตຌองการ ละประดในขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับ สามารถท้าเป฿ชຌงานเดຌมากทีไสุด (คาฉลีไย ใ.่ๆ 
หรือรຌอยละ ๆ้.ไแ ละ ๆ็.แ่ี รองลงมาคือประดในมีการ฿หຌขຌอมูลประกอบ฿นรืไองทีไขอ฿ชຌบริการ/ขຌารวม
อบรม อยางพียงพอ (คาฉลีไย ใ.่เ หรือรຌอยละ ๆ็.5ใี 
 ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวก/สถานทีไ ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.เ5 หรือ 
รຌอยละ ่เ.โ็ี มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในความสะอาดของ
สถานทีไมากทีไสุด (คาฉลีไย ไ.โแ หรือรຌอยละ ่่.้ๆี รองลงมาคือประดในสถานทีไตัๅง/สถานทีไจัดอบรม สะดวก
กการดินทาง (คาฉลีไย ไ.แไ หรือรຌอยละ ่ใ.ไโี ละประดในความสะอาดภาย฿นหຌองนๅ้า (คาฉลีไย ไ.แเ 
หรือรຌอยละ ่ใ.5เี  

ดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ใ.้ไ หรือรຌอยละ ็5.เเี 
มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในองคความรูຌทีไรวบรวมเวຌมีประยชน
ละหลากหลาย มากทีไสุด (คาฉลีไย ใ.้ๆ หรือรຌอยละ ็5.ๆแี รองลงมาคือ ประดในการน้าองคความรูຌทีไเดຌรับ
เปประยุกต฿ชຌ฿นการประกอบธุรกิจ (คาฉลีไย ใ.้5 หรือรຌอยละ ็5.เไี ละประดในมีหลงทีไรวบรวมขຌอมูล
องคความรูຌ฿หຌผูຌประกอบการทีไหมาะสมละหลากหลาย (คาฉลีไย ใ.้โ หรือรຌอยละ ็ไ.ใ5ี ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ แใ ขຌอคิดหในทีไ สสว. ควรปรับปรุงการบริการ/การจัดอบรม 
อันดับ ขຌอคิดหใน จํานวน ิคนี รຌอยละ 

1 ระยะวลา฿นการอบรมนຌอยกินเป ควรพิไมระยะวลา฿นการอบรม
฿หຌมากขึๅน พืไอท้า฿หຌขຌา฿จนืๅอหามากขึๅน 

72 แ็.เโ 

2 ควรพิไมการประชาสัมพันธ฿หຌมากขึๅน ละหลากหลายชองทาง 5่ แใ.็แ 
3 ควรพิไมนืๅอหาการอบรม฿หຌหลากหลายมากขึๅน มีหัวขຌออบรม฿หมโ ไเ ้.ไๆ 
4 ควรปรับปรุงวิธีการอบรม ทคนิคการถายทอดความรูຌ฿หຌนาสน฿จขึๅน ใเ ็.เ้ 
5 ควรปรับปรุงสถานทีไจัดอบรม฿หຌสะดวกกการดินทาง โ่ ๆ.ๆโ 
6 ควรปรับปรุงวิทยากร฿หຌมีความรูຌความชีไยวชาญ฿นรืไองทีไอบรม ฿ชຌ

ภาษาเดຌอยางหมาะสม ฿ชຌภาษาทีไขຌา฿จงาย 
27 ๆ.ใ่ 

7 ควรปรับปรุงสถานทีไจอดรถ ชน สามารถประทับตราจอดรถเดຌดย
เมสียคา฿ชຌจาย 

15 ใ.55 

่ อกสารการอบรมควรมีรายละอียดทีไถูกตຌองชัดจน นืๅอหามีความ
สอดคลຌองกัน สามารถอานตามลຌวขຌา฿จเดຌงาย 

14 ใ.ใแ 

้ ควรพิไมจ้านวนจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความพียงพอกับผูຌขຌาอบรม 12 โ.่ไ 
แเ ควรก้าหนดกลุมปງาหมายทีไชัดจน พืไอ฿หຌหมาะสมกับหัวขຌอรืไองทีไ

จะอบรม 
12 โ.่ไ 

11 รูปบบกิจกรรมควรนຌนการปฏิบัติมากกวาการฟงบรรยาย แเ โ.ใๆ 
12 ควรสนับสนุนหรือนะน้ารืไองการลงทุนหรือหลงงินทุนทีไขຌาหาเดຌ

งาย 
แเ โ.ใๆ 

13 ควรพิไมหຌองนๅ้า฿หຌมากขึๅน ละดูลรักษา฿หຌสะอาด แเ โ.ใๆ 
14 ควรพิไมดຌานการสงสริมการตลาด/สงสริมสถานทีไจัดจ้าหนาย แเ โ.ใๆ 
15 อืไนโ ชน ควรจัดอบรม฿หຌนืๅอหาสอดคลຌองกับหัวขຌอการบรรยายุ 

ควรปรับปรุงหຌองอบรม฿หຌกຌวຌางขวางมากขึๅน สงเฟสวางพียงพอ 
51 แโ.เๆ 

* ควรมีการจัดกิจกรรม/ครงการอยางตอนืไอง แ้ ไ.ไ้ 
** ดีอยูลຌว เมตຌองปรับปรุง 5 แ.แ่ 

 
จากตารางทีไ แใ ขຌอคิดหในทีไ สสว. ควรปรับปรุงการ฿หຌบริการ พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญสนอนะ

฿หຌ สสว. ปรับปรุงระยะวลา฿นการอบรมนຌอยกินเป ควรพิไมระยะวลา฿นการอบรม฿หຌมากขึๅน พืไอท้า฿หຌ
ขຌา฿จนืๅอหามากขึๅน มากทีไสุด จ้านวน ็โ คน รຌอยละ แ็.เโ รองลงมาคือควรพิไมการประชาสัมพันธ฿หຌมาก
ขึๅน ละหลากหลายชองทาง จ้านวน 5่ คน รຌอยละ แใ.็แ ละควรพิไมนืๅอหาการอบรม฿หຌหลากหลายมาก
ขึๅน มีหัวขຌออบรม฿หมโ จ้านวน ไเ คน รຌอยละ ้.ไๆ ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ แไ รืไองทีไหนวยงานภาครัฐหรืออกชนควรปรับปรุง฿นการ฿หຌบริการ 
อันดับ รืไอง จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

1 ควรพิไมการประชาสัมพันธ฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไอยางทัไวถึง 66 ใ5.ๆ่ 
2 ควร฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไมีรายละอียดชัดจน ถูกตຌอง 21 แแ.ใ5 
3 ควรปรับปรุงดຌานสถานทีไ฿หຌมีความหมาะสม ละสะอาด 12 ๆ.ไ้ 
4 ควรมีการสงจຌาหนຌาทีไลงพืๅนทีไกอนพืไอการประสานงานทีไคลองตัว ้ ไ.่ๆ 
5 ควรมีการติดตามความกຌาวหนຌาผลการด้านินงานของผูຌ฿ชຌบริการ

อยางตอนืไอง 
่ ไ.ใโ 

6 ควรพิไมจ้านวนจຌาหนຌาทีไ฿นการ฿หຌบริการ฿หຌมากขึๅน 7 ใ.็่ 
7 วิทยากรทีไจัดอบรมควรมีความรูຌความชีไยวชาญ฿นรืไองนัๅนโ ฿หຌมาก

ขึๅน 
7 ใ.็่ 

่ ควรพิไมระยะวลา฿นการจัดอบรม 7 ใ.็่ 
้ ควรพิไมขຌอมูลดຌานการตลาด ชน การตลาดทางออนเลน ชอง

ทางการจ้าหนาย  
7 ใ.็่ 

แเ ควรประสานงานกีไยวกับหลงงินทุน หรือชองทางการขຌาถึงหลง
งินทุน฿หຌกับผูຌประกอบการ 

6 ใ.โไ 

11 ควรก้าหนดหัวขຌอ฿นการอบรม฿หຌตรงกับกลุมปງาหมาย 6 ใ.โไ 
12 ควรปรับหัวขຌอการอบรม฿หຌทันสมัย ทันตอหตุการณ ละ

หลากหลายมากขึๅน 
5 โ.็เ 

13 อืไนโ ชน ควร฿หຌบริการดຌวยความรวดรใวมากขึๅนุ ควรจัดตรียม
อกสารการอบรม฿หຌพรຌอมละพียงพอกับผูຌขຌาอบรม   

แ้ แเ.โ็ 

* ควรมีการจัดอบรมอยางตอนืไอง 3 แ.ๆโ 
** ดีอยูลຌว พัฒนา฿หຌดียิไงขึๅนเป 2 แ.เ่ 

 
 จากตารางทีไ แ4 รืไองทีไหนวยงานภาครัฐหรืออกชนควรปรับปรุง฿นการ฿หຌบริการ พบวา กลุมตัวอยาง
สวน฿หญสนอ฿หຌหนวยงานภาครัฐหรืออกชนควรพิไมการประชาสัมพันธ฿หຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไอยางทัไวถึง มาก
ทีไสุด จ้านวน ๆๆ คน รຌอยละ ใ5.ๆ่ รองลงมาคือควร฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไมีรายละอียดชัดจน ถูกตຌอง จ้านวน 
โแ คน รຌอยละ แแ.ใ5 ละควรปรับปรุงดຌานสถานทีไ฿หຌมีความหมาะสม ละสะอาด จ้านวน แโ คน รຌอยละ 
ๆ.ไ้ ตามล้าดับ 
 



~ 27 ~ 

ตารางทีไ แ5 หัวขຌอการอบรมทีไกลุมตัวอยางตຌองการ฿หຌจัดขึๅน฿นครัๅงตอเป 
อันดับ หัวขຌอ จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

1 การตลาด การจัดจ้าหนาย 161 ใโ.เแ 
2 การขຌาถึงการประกอบธุรกิจ 53 แเ.5ไ 
3 การ฿ชຌสืไอ Social Media ฿นการฆษณาสินคຌา ไ้ ้.็ไ 
4 การออกบบผลิตภัณฑ/นวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ โ้ 5.็็ 
5 ความรูຌตางโ ทีไกีไยวกับ SME 25 ไ.้็ 
6 ธุรกิจการงิน/หลงงินทุน/ทคนิคการขอกูຌงิน 23 ไ.5็ 
7 การตรียมตัวขຌาสู AEC 21 ไ.แ็ 
่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ ิPackagingี 21 ไ.แ็ 
้ การริไมตຌนธุรกิจ฿หม/เอดีย฿นการท้าธุรกิจบบ฿หม 14 โ.็่ 
แเ การจาะประดในจับคูนักธุรกิจมียนมาร 13 โ.5่ 
11 กฎหมายการคຌา การน้าขຌา- สงออก 12 โ.ใ้ 
12 การขียนผนธุรกิจ/การท้าผนธุรกิจ แเ 1.้้ 
13 ความรูຌกีไยวกับภาษี SME ้ แ.็้ 
14 E-commerce จาะตลาดจีน ่ แ.5้ 
15 ธุรกิจภาคบริการ ชน รงรม ฮมสตย ธุรกิจน้าทีไยว ปนตຌน 6 แ.แ้ 
16 อืไนโ ชน การพัฒนาธุรกิจทอผຌาุ การพัฒนาบุคลากร฿นองคกรุ การ

ปลูกพืชผักทางการกษตรทีไตลาดตຌองการ ปนตຌน 
ไ่ ้.5ไ 

* ครงการทีไจัดอบรมดีอยูลຌว 1 เ.โเ 
 
 จากตารางทีไ แ5 หัวขຌอการอบรมทีไกลุมตัวอยางตຌองการ฿หຌจัดขึๅน฿นครัๅงตอเป พบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญตຌองการ฿หຌจัดอบรมครัๅงตอเป฿นหัวการตลาด การจัดจ้าหนาย มากทีไสุด จ้านวน แๆแ คน รຌอยละ ใโ.เแ 
รองลงมาคือ หัวขຌอการขຌาถึงการประกอบธุรกิจ จ้านวน 5ใ คน รຌอยละ แเ.5ไ ละหัวขຌอการ฿ชຌสืไอ Social 
Media ฿นการฆษณาสินคຌา จ้านวน ไ้ คน รຌอยละ ้.็ไ ตามล้าดับ 



~ โ่ ~ 

ตารางทีไ แๆ ชองทาง฿นการผยพรประชาสัมพันธกิจกรรมละขาวสารตางโ ของ สสว. ทีไขຌาถึงกลุมตัวอยาง
สะดวกทีไสุด 

อันดับ ชองทาง จาํนวน 
ิคําตอบี รຌอยละ 

1 หนังสือชิญทาง E-mail  364 ไเ.ใ5 
2 วใบเซดของ สสว. แใ้ แ5.ไแ 
3 ทรศัพท ้5 แเ.5ใ 
4 titter / facebook ของ สสว. ้ไ แเ.ไโ 
5 หนังสือชิญทางเปรษณีย 77 ่.5ไ 
6 SMS 61 ๆ.็ๆ 
7 เลน โเ โ.โโ 
่ นิตยสารธุรกิจ/การงิน/SMEs 17 แ.่่ 
้ สืไอหนังสือพิมพ 15 แ.ๆๆ 
แเ ปງายประชาสัมพันธ 11 แ.โโ 
11 อืไนโ ชน วิทยุ จຌงผานหนวยงาน/จຌาหนຌาทีไของรัฐ ้ แ.เเ 

* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 

 
 จากตารางทีไ แๆ ชองทาง฿นการผยพรประชาสัมพันธกิจกรรมครงการอบรม/สัมมนาของ สสว. ทีไ
ขຌาถึงกลุมตัวอยางสะดวกทีไสุด พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญตຌองการ฿หຌผยพรประชาสัมพันธกิจกรรมละ
ขาวสารตางโ ของ สสว. ผานชองทางหนังสือชิญทาง E-mail มากทีไสุด จ้านวน ใๆไ คน รຌอยละ ไเ.ใ5 
รองลงมาคือผานทางวใบเซดของ สสว. จ้านวน แใ้ คน รຌอยละ แ5.ไแ ละผานทางทรศัพท จ้านวน ้5 คน 
รຌอยละ แเ.5ใ ตามล้าดับ 



~ โ้ ~ 

ตารางทีไ แ็ ขຌอสนอนะพิไมติม 
อันดับ ขຌอสนอนะ จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

1 ควรพิไมการประชาสัมพันธ฿หຌทัไวถึงละหลากหลายมากขึๅน 25 แ่.5โ 
2 ควรจัดอบรม฿หຌความรูຌกผูຌประกอบการ฿นตละพืๅนทีไ ละมีหัวขຌอ

การอบรมทีไหลากหลาย 
14 แเ.ใ็ 

3 ควร฿หຌขຌอมูลความรูຌทีไละอียดละตรงตามวัตถุประสงคของผูຌรับ 
บริการ 

11 ่.แ5 

4 ควรสนับสนุนงินทุนชวยหลอืธุรกิจผูຌประกอบการ หรือหาหลง
งินทุน฿หຌ 

แเ ็.ไแ 

5 ควรนะน้าชองทางการปຂดตัวสินคຌา฿หຌปนทีไรูຌจักทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

้ ๆ.ๆ็ 

6 ควรกระจายสถานทีไจัดงาน฿หຌครอบคลุมทุกภูมิภาค 7 5.แ้ 
7 ควรชวยหลือผูຌประกอบการอยางชัดจน เมควรสนับสนุนพียงงินทุน

อยางดียว ควรนะน้าละดูลอยางตอนืไอง 
6 ไ.ไไ 

่ ควรมีการติดตามประมินผลการด้านินงานทุกโ ใ ดือน 5 ใ.็เ 
้ ควรปรับปรุงดຌานสถานทีไจัดงาน฿หຌอยู฿นพืๅนทีไชุมชน มีสิไงอ้านวยความ

สะดวกพียงพอกับผูຌรับบริการ 
5 ใ.็เ 

แเ ควรพิไมความถีไ฿นการจัดงาน/จัดอบรม฿หຌมากขึๅน  5 ใ.็เ 
11 อืไนโ ควรพิไมการปฏิบัติจริงควบคูกับการอบรมุ ควรมีตัวอยาง฿นการ

ท้าผนธุรกิจทีไมีประสิทธิภาพ สามารถน้ามาปฏิบัติปนบบอยางเดຌ
จริง ปนตຌน 

31 โโ.้ๆ 

* ดีอยูลຌว / พัฒนาตอเป 7 5.แ้ 
 

จากตารางทีไ แ็ ขຌอสนอนะพิไมติม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีขຌอสนอนะพิไมติมวาควรพิไม
การประชาสัมพันธ฿หຌทัไวถึงละหลากหลายมากขึๅน มากทีไสุด จ้านวน โ5 คน รຌอยละ แ่.5โ รองลงมาคือควร
จัดอบรม฿หຌความรูຌกผูຌประกอบการ฿นตละพืๅนทีไ ละมีหัวขຌอการอบรมทีไหลากหลาย จ้านวน แไ คน รຌอยละ 
แเ.ใ็ ละควร฿หຌขຌอมูลความรูຌทีไละอียดละตรงตามวัตถุประสงคของผูຌรับบริการ จ้านวน แแ คน รຌอยละ 
่.แ5 ตามล้าดับ 



~ ใเ ~ 

ตารางผลการสํารวจ 

ความพึงพอ฿จจากการประสานงานกับ สสว. 
 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป 

 กลุมประชากรทีไประสานงานงานกับ สสว. ทีไทาง สสว. จຌงขຌอมูลมาจนถึงกันยายน โ55่ มีจ้านวน 
แ้ใ ราย ดยมีผูຌตอบบบส้ารวจ จ้านวน แ5โ ราย คิดปนรຌอยละ ็่.็ๆ ของจ้านวนผูຌประสานงานงานกับ 
สสว. 
 

ตารางทีไ แ่ สถานการณท้างานของผูຌตอบบบส้ารวจ 152 คน 
สถานะการทํางาน จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

ขຌาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไหนวยงานของรัฐ 111 ็ใ.เใ 
          สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 6 ใ.้5 
          สังกัดธนาคารพืไอการสงออกละน้าขຌาหงประทศเทย 5 ใ.โ้ 
          สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรละทคนลยีหงประทศเทย 5 ใ.โ้ 
          สังกัดส้านกังานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตรฯ ิสวทน.ี 4 โ.ๆใ 
          สังกัดส้านักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค฿ตຌชายดน 3 แ.้็ 
          สังกัดกรมวิทยาศาสตรบริการ 3 แ.้็ 
          สังกัดบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี 2 แ.ใโ 
          สงักัดกระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสินทางปญญา 2 แ.ใโ 
          สังกัดกรมศรษฐกิจระหวางประทศ กระทรวงการตางประทศ 2 แ.ใโ 
          สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี 2 แ.ใโ 
          สังกัดกรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน 2 แ.ใโ 
          สังกัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 2 แ.ใโ 
          สังกัดกรมสงสริมอุตสาหกรรม 2 แ.ใโ 
          สังกัดส้านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ 2 แ.ใโ 
          สังกัดกรมสงสริมการกษตร 2 แ.ใโ 
          อืไนโ ชน กรมราชองครักษุ ส้านักงานกษตรจังหวัดชลบุรี ปนตຌน 41 โๆ.้็ 
          เมระบ ุ 26 แ็.แแ 
ผูຌบริหาร/จຌาหนຌาทีไขององคกรอกชนทีไมีสวนสนับสนุน/สงสริม SMEs 35 โใ.เใ 
อืไนโ ชน จຌาหนຌาทีไองคกรเมสวงหาก้าเร  6 ใ.้5 
 
 จากตารางทีไ แ่ สถานการณท้างานของผูຌตอบบบส้ารวจจ้านวน แ5โ คน พบวา กลุมตัวอยางสวน
฿หญปนขຌาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/จຌาหนຌาทีไหนวยงานของรัฐมากทีไสุด จ้านวน แแแ คน รຌอยละ ็ใ.เใ 
ดยปนขຌาราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มากทีไสุด จ้านวน ๆ คน รຌอยละ ใ.้5 รองลงมาคือ ปน
ผูຌบริหาร/จຌาหนຌาทีไขององคกรอกชนทีไมีสวนสนับสนุน/สงสริม SMEs จ้านวน ใ5 คน รຌอยละ โใ.เใ ละ
อืไนโ ชน จຌาหนຌาทีไองคกรเมสวงหาก้าเร จ้านวน ๆ คน รຌอยละ ใ.้5 ตามล้าดับ 
 



~ 31 ~ 

ตารางทีไ แ้ ฿นรอบ แ ปทีไผานมา ความถีไทีไกลุมตัวอยางติดตอประสานงานกับ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 

ความถีไ จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

คย 132 ่ๆ.่ไ 
          ครัๅงดียว 35 โๆ.5โ 
          2 ครัๅง 22 แๆ.ๆ็ 
          3 ครัๅงขึๅนเป 75 5ๆ.่โ 
เมคย โเ แใ.แๆ 

 
จากตารางทีไ แ้ ฿นรอบ แ ปทีไผานมา ความถีไทีไกลุมตัวอยางติดตอประสานงานกับ ส้านักงานสงสริม

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญคยติดตอประสานงานกับ ส้านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จ้านวน แใโ คน รຌอยละ ่ๆ.่ไ ดยติดตอประสานงาน 3 ครัๅงขึๅน
เป มากทีไสุด จ้านวน ็5 คน รຌอยละ 5ๆ.่โ รองลงมาคือ ครัๅงดียว จ้านวน ใ5 คน รຌอยละ โๆ.5โ ละ โ ครัๅง 
จ้านวน โโ คน รຌอยละ แๆ.ๆ็ ตามล้าดับ 
 
ตารางทีไ โเ รืไองทีไกลุมตัวอยางทีไติดตอประสานงานกับ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

รืไอง จํานวน ิคําตอบี รຌอยละ 

การจัดครงการ/กิจกรรมตางโ ๆ่ ใ่.โเ 
          SMEs Awards แเ 5.ๆโ 
          ครงการการ฿ชຌระบบติดตามละประมินผลครงการ 7 ใ.้ใ 
          ครงการพัฒนา SME ฿นขตพืๅนทีไ 5 โ.่แ 
          กิจกรรมสนับสนุนครือขาย SME 2 แ.แโ 
          The Rising Star 2 แ.แโ 
          ครงการสงสริม SME ระยะรงดวน ป โ55่ 1 เ.5ๆ 
          ครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 1 เ.5ๆ 
          ครงการมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 1 เ.5ๆ 
          กิจกรรมสงสริมครือขายวิสาหกิจชุมชนพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน 1 เ.5ๆ 
          กิจกรรมการพัฒนาตัวทนตางประทศ 1 เ.5ๆ 
          กิจกรรมตางโ ส้าหรับผูຌประกอบการ฿หม 1 เ.5ๆ 
          ครงการพัฒนากีไยวกับ SME หมอนเหม 1 เ.5ๆ 
          เมระบ ุ 35 แ้.ๆๆ 
รวมประสานงานการจัดการประชุม/ฝຄกอบรม/สัมมนา 63 ใ5.ใ้ 
ขอขຌอมูลทัไวเปพืไอน้าเป฿ชຌ฿นการวางผน/ด้านินงานของหนวยงาน ใ้ โแ.้แ 
อืไนโ ชน สงขຌอมูลของหนววยงาน฿หຌทาง สสว. ประชาสัมพันธุ 
ขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ ปนตຌน 

่ ไ.ไ้ 

* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 
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 จากตารางทีไ โเ รืไองทีไกลุมตัวอยางทีไติดตอประสานงานกับ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญติดตอประสานงานกับ ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นรืไองครงการ/กิจกรรมตางโมากทีไสุด จ้านวน ๆ่ คน รຌอยละ ใ่.โเ ดยประสานงาน฿น
ครงการ SMEs Awards มากทีไสุด จ้านวน แเ คน รຌอยละ 5.ๆโ รองลงมาคือ รืไองรวมประสานงานการ
จัดการประชุม/ฝຄกอบรม/สัมมนา จ้านวน ๆใ คน รຌอยละ ใ5.ใ้ ละรืไองขอขຌอมูลทัไวเปพืไอน้าเป฿ชຌ฿นการ
วางผน/ด้านินงานของหนวยงานจ้านวน ใ้ คน รຌอยละ โแ.้แ ตามล้าดับ 
 
ตารางทีไ โ1 สถานทีไทีไกลุมตัวอยางติดตอประสานงาน กับ สสว. 

สถานทีไ จํานวน ิคําตอบี รຌอยละ 

ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ่ใ 5เ.เเ 
สถานทีไจัดงาน/ฝຄกอบรม/สัมมนาตาง โ 71 ไโ.็็ 
          สถาบันสงสรมิการสอนวิทยาศาสตรละทคนลยี ิสสวที แ่ แเ.่ไ 
          ส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสวี ้ 5.ไโ 
          รงรมวังค้า จังหวัดชียงราย 5 ใ.เแ 
          รงรมวัง฿ตຌ สุราษฎรธาน ี 3 แ.่แ 
          รงรมวีพี สงขลา 2 แ.โเ 
          รงรมซในทารากรนด ลาดพรຌาว 1 เ.ๆเ 
          รงรมพลอยพาลซ 1 เ.ๆเ 
          รงรมวล 1 เ.ๆเ 
          ธนาคารกสิกรเทย  1 เ.ๆเ 
          รงรมมอรมด สงขลา 1 เ.ๆเ 
          รงรมซในทรา ขอนกน 1 เ.ๆเ 
          รงรมรอยัล เดมอน พชรบุรี 1 เ.ๆเ 
          เมระบ ุ 27 แๆ.โ็ 
ณ สถานทีไตางโ 12 ็.โใ 
          ท้านียบรัฐบาล 2 แ.โเ 
          อุตสาหกรรมจังหวัด 1 เ.ๆเ 
          ศูนยบริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดตราด 1 เ.ๆเ 
          ศูนย OSS ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  1 เ.ๆเ 
          กรมบังคับคดี 1 เ.ๆเ 
          ศาลากลางจังหวัดภูกใต 1 เ.ๆเ 
          เมระบ ุ 5 ใ.เแ 
* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 
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จากตารางทีไ โแ สถานทีไทีไกลุมตัวอยางติดตอประสานงาน กับ สสว. พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญ
ติดตอประสานงาน กับ สสว. ทีไส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมากทีไสุด จ้านวน ่ใ คน 
รຌอยละ 5เ.เเ รองลงมาคือติดตอทีไสถานทีไจัดงาน/ฝຄกอบรม/สัมมนาตาง โ จ้านวน ็แ คน รຌอยละ ไโ.็็ 
ดยติดตอทีไสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตรละทคนลยี ิสสวที มากทีไสุด จ้านวน แ่ คน รຌอยละ 
แเ.่ไ ละติดตอทีไสถานทีไตางโ จ้านวน แโ คน รຌอยละ ็.โใ ดยติดตอทีไท้านียบรัฐบาล มากทีไสุด จ้านวน โ 
คน รຌอยละ แ.โเ ตามล้าดับ 
 
ตารางทีไ โโ ชองทางทีไกลุมตัวอยางติดตอประสานงานกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ชองทาง จํานวน ิคําตอบี รຌอยละ 

ทางทรศัพท 115 ใ็.5่ 
ทาง E-mail ่ใ โ็.แโ 
ขຌามาติดตอดຌวยตนอง 51 แๆ.ๆ็ 
ทางจดหมาย ไ้ แๆ.เแ 
อืไนโ ชน หนังสือราชการ ฟกซ เลน ปนตຌน ่ โ.ๆแ 
* สามารถตอบเดຌมากกวา แ ค้าตอบ 
 

จากตารางทีไ โโ ชองทางทีไกลุมตัวอยางติดตอประสานงานกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญติดตอประสานงานกับส้านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมผานทางทรศัพทมากทีไสุด จ้านวน แแ5 คน รຌอยละ ใ็.5่ รองลงมาคือผานทาง E-mail จ้านวน 
่ใ คน รຌอยละ โ็.แโ ละขຌามาติดตอดຌวยตนอง จ้านวน 5แ คน รຌอยละ แๆ.ๆ็ ตามล้าดับ 
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สวนทีไ โ ระดับความพึงพอ฿จจากการติดตอประสานงาน 

ตารางทีไ โใ ความพึงพอ฿จจากการติดตอประสานงาน 
 ประดใน Mean S.D. รຌอยละ ความหมาย 

ดຌานสิไงอํานวยความสะดวกละสถานทีไ 
1 สถานทีไตัๅงสะดวกกการดินทาง ไ.แๆ เ.็โ ่5.โ็ มาก 
2 มีทีไนัไงรอ/นัไงพักทีไสะดวก ละมีบริการนๅ้าดืไมพียงพอ ไ.เเ เ.็5 75.เเ มาก 
3 มีครืไองมือ/อุปกรณ/ระบบการบริการขຌอมูลสารสนทศพียงพอ ใ.้็ เ.็็ ่แ.ไเ มาก 
4 ความสะอาดของสถานทีไ ไ.เๆ เ.็เ ่โ.แ็ มาก 
5 ความสะอาดภาย฿นหຌองนๅ้า ใ.้็ เ.ๆ่ ็่.้แ มาก 
6 ความสะดวกของสถานทีไจอดรถ ใ.ๆๆ เ.้5 ๆโ.แเ มาก 

รวมดຌานสิไงอํานวยความสะดวกละสถานทีไ 3.97 0.78 77.57 มาก 

ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 

7 จຌาหนຌาทีไมีอัธยาศัยทีไดี สุภาพ ไ.โ่ เ.ๆไ ่้.่ๆ มาก 
่ จຌาหนຌาทีไบริการ/ประสานงานดຌวยความตใม฿จ กระตือรือรຌน 

ละอา฿จ฿ส 
ไ.แ่ เ.็โ ่ไ.โแ มาก 

้ จຌาหนຌาทีไมีความรูຌความขຌา฿จ฿นงานทีไกีไยวขຌอง สามารถ฿หຌ
ค้านะน้าตอบขຌอซักถามเดຌอยางชัดจน ถูกตຌอง ละนาชืไอถือ 

ไ.แใ เ.็โ ่โ.ๆ็ มาก 

แเ จຌาหนຌาทีไสามารถกຌปญหา อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยางหมาะสม ไ.เไ เ.ๆๆ ่โ.็่ มาก 
11 จຌาหนຌาทีไมีการประสานงานละติดตามขຌอมูลทีไดี ไ.เ่ เ.็ใ ็้.ไ5 มาก 

รวมดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน 4.14 0.70 83.80 มาก 

ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 

12 มีชองทางการ฿หຌบริการ/ประสานงานทีไหลากหลายละพียงพอ ใ.่่ เ.็5 ็โ.แ้ มาก 
13 ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงานตละขัๅนตอนมีความสะดวก 

รวดรใว 
ใ.่แ เ.่เ ๆ้.เ่ มาก 

14 ผลของการบริการ/ประสานงานทีไเดຌรับปนเปตามความตຌองการ ใ.้ใ เ.็ใ ็ใ.ๆ่ มาก 
รวมดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน 3.87 0.76 71.65 มาก 

ดຌานขຌอมูล/อกสาร 
15 มีการ฿หຌขຌอมูลประกอบ฿นรืไองทีไขอ฿ชຌบริการ/ประสานงานอยาง

พียงพอ 
ไ.เใ เ.ๆ็ ็้.ๆแ มาก 

16 ขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับตรงกับวัตถุประสงคทีไตຌองการ ใ.้้ เ.ๆ่ ็ๆ.่5 มาก 
17 ขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับสามารถน้าเป฿ชຌงานเดຌ ไ.เใ เ.ๆ่ ็้.ไ็ มาก 

รวมดຌานขຌอมูล/อกสาร 4.02 0.67 78.63 มาก 

 



~ 35 ~ 

ตารางทีไ โ3 ิตอี 
 ประดใน Mean S.D. รຌอยละ ความหมาย 

ดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ 

แ่ มีหลงทีไรวบรวมขຌอมูลองคความรูຌ฿หຌผูຌประกอบการทีไหมาะสม
ละหลากหลาย 

ใ.่้ เ.็ไ ็ใ.แ5 มาก 

แ้ การน้าองคความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿ชຌ฿นการประกอบธุรกิจ ใ.่ๆ เ.ๆ้ ๆ่.โไ มาก 
โเ องคความรูຌทีไรวบรวมเวຌมีประยชนละหลากหลาย ใ.้็ เ.ๆ็ ็็.ไ่ มาก 

รวมดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ 3.90 0.70 72.99 มาก 

ภาพรวมความพึงพอ฿จ฿นการติดตอประสานงาน 
21 ความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมตอการติดตอประสานงาน ไ.เ5 เ.ๆไ ่แ.5่ มาก 

 
 จากตารางทีไ โใ ความพึงพอ฿จจากการติดตอประสานงาน พบวา ภาพรวมความพึงพอ฿จจากการ
ติดตอประสานงาน อยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.เ5 หรือรຌอยละ ่แ.5่ี มืไอพิจารณาปนรายดຌาน พบวา  
 ดຌานสิไงอ้านวยความสะดวกละสถานทีไ ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ใ.้็ หรือ
รຌอยละ ็็.5็ี มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในสถานทีไตัๅงสะดวกก
การดินทางมากทีไสุด (คาฉลีไย ไ.แๆ หรือรຌอยละ ่5.โ็ี รองลงมาคือประดในความสะอาดของสถานทีไ 
(คาฉลีไย ไ.เๆ หรือรຌอยละ ่โ.แ็ี ละประดในการมีทีไนัไงรอ/นัไงพักทีไสะดวก ละมีบริการนๅ้าดืไมพียงพอ 
(คาฉลีไย ไ.เเ หรือรຌอยละ ็5.เเี  
 ดຌานจຌาหนຌาทีไผูຌ฿หຌบริการ/ประสานงาน ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.แไ หรือ
รຌอยละ ่ใ.่เี มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในจຌาหนຌาทีไมีอัธยาศัยทีไ
ดี สุภาพ (คาฉลีไย ไ.โ่ หรือรຌอยละ ่้.่ๆี รองลงมาคือประดในจຌาหนຌาทีไบริการ/ประสานงานดຌวยความตใม
฿จ กระตือรือรຌน ละอา฿จ฿ส (คาฉลีไย ไ.แ่ หรือรຌอยละ ่ไ.โแี ละประดในจຌาหนຌาทีไมีความรูຌความขຌา฿จ
฿นงานทีไกีไยวขຌอง สามารถ฿หຌค้านะน้าตอบขຌอซักถามเดຌอยางชัดจน ถูกตຌอง ละนาชืไอถือ (คาฉลีไย ไ.แใ 
หรือรຌอยละ ่โ.ๆ็ี 
 ดຌานขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงาน ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ใ.่็ หรือ
รຌอยละ ็แ.ๆ5ี มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในผลของการบริการ/
ประสานงานทีไเดຌรับปนเปตามความตຌองการ มากทีไสุด (คาฉลีไย ใ.้ใ หรือรຌอยละ ็ใ.ๆ่ี รองลงมาคือ
ประดในมีชองทางการ฿หຌบริการ/ประสานงานทีไหลากหลายละพียงพอ (คาฉลีไย ใ.่่ หรือรຌอยละ ็โ.แ้ี 
ละประดในขัๅนตอนการ฿หຌบริการ/ประสานงานตละขัๅนตอนมีความสะดวก รวดรใว (คาฉลีไย ใ.่แ หรือ 
รຌอยละ ๆ้.เ่ี 
 ดຌานขຌอมูล/อกสาร ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ไ.เโ หรือรຌอยละ ็่.ๆใี มืไอ
พิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในมีการ฿หຌขຌอมูลประกอบ฿นรืไองทีไขอ฿ชຌ
บริการ/ประสานงานอยางพียงพอ ละประดในขຌอมูล/อกสารทีไเดຌรับสามารถน้าเป฿ชຌงานเดຌมากทีไสุด 
(คาฉลีไย ไ.เใ หรือรຌอยละ ็้.ๆแ ละ ็้.ไ็ี รองลงมาคือประดในขຌอมูล/อกสารทีไ เดຌรับตรงกับ
วัตถุประสงคทีไตຌองการ (คาฉลีไย ใ.้้ หรือรຌอยละ ็ๆ.่5ี 
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ดຌานองคความรูຌทีไเดຌรับ ภาพรวมความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก (คาฉลีไย ใ.้เ หรือรຌอยละ ็โ.้้ี 
มืไอพิจาณาตละประดใน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอ฿จ฿นประดในองคความรูຌทีไรวบรวมเวຌมีประยชน
ละหลากหลาย มากทีไสุด (คาฉลีไย ใ.้็ หรือรຌอยละ ็็.ไ่ี รองลงมาคือประดในมีหลงทีไรวบรวมขຌอมูล
องคความรูຌ฿หຌผูຌประกอบการทีไหมาะสมละหลากหลาย (คาฉลีไย ใ.่้ หรือรຌอยละ ็ใ.แ5ี ละประดในการ
น้าองคความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต฿ชຌ฿นการประกอบธุรกิจ (คาฉลีไย ใ.่ๆ หรือรຌอยละ ๆ่.โไี ตามล้าดับ 
 
ตารางทีไ โไ รืไองทีไกลุมตัวอยางคิดวา สสว. ควรปรับปรุงการติดตอประสานงาน 
อันดับ รืไอง จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

1 ขัๅนตอนการประสานงานตละขัๅนตอนควรรวดรใวมากขึๅน 11 ใใ.ใใ 
2 ระยะวลา฿นการหาขຌอมูลจากพืๅนทีไนຌอยเป 3 ้.เ้ 
3 ปรับปรุงความชัดจน฿นการ฿หຌขຌอมูล/การ฿หຌความรูຌของจຌาหนຌาทีไ 2 ๆ.เๆ 
4 ปรับปรุงดຌานความตอนืไองของการประสานงาน นืไองจากจຌาหนຌาทีไ

ปลีไยนปลงบอยท้า฿หຌขาดความตอนืไอง฿นงาน 
2 ๆ.เๆ 

5 ปรับปรุงดຌานชองทางการ฿หຌบริการของ สสว. ฿หຌหลากหลายมากขึๅน 2 ๆ.เๆ 
6 สสว. ควรมีส้านักงาน฿หຌบริการ฿นระดับจังหวัดละระดับภูมิภาค 2 ๆ.เ6 
7 ปรับปรุงดຌานการประสานงานผานทรศัพท นืไองจากบอรทรศัพท

เมอัพดท เมมีจຌาหนຌาทีไรับรืไอง 
2 ๆ.เๆ 

่ ควร฿หຌขຌอมูลของผูຌประสานงานทีไละอียด ชัดจนมากขึๅน 1 ใ.เใ 
้ ควรมีจຌาหนຌาทีไ฿หຌบริการประจ้าภูมิภาค หรือประจ้าจังหวัด 1 ใ.เใ 
แเ ควรพิไมการประชาสัมพันธขຌอมูลตางโ ฿หຌผูຌทีไสน฿จละกีไยวขຌองเดຌ

ทราบขຌอมูลอยางทัไวถึง 
1 ใ.เใ 

11 จຌาหนຌาทีไประสานงานควรมีความรูຌความชีไยวชาญสามารถตอบ
ค้าถามเดຌอยางชัดจน 

1 ใ.เใ 

12 ปรับปรุงดຌานการอนุมัตงิบประมาณ฿หຌรวดรใวมากขึๅน 1 ใ.เใ 
13 ปรับปรุงดຌานการประสานงาน ควรติดตอจຌาของครงการดยตรง 1 ใ.เใ 
14 ปรับปรุงดຌานวใบเซด฿หຌสามารถขຌา฿ชຌงานเดຌงายขึๅน 1 ใ.เใ 
15 ควรระบุรายละอียดของประดในทีไทาง สสว. ตຌองการ฿หຌชัดจน 1 ใ.เใ 
16 การขอขຌอมูลจากหนวยงาน สสว. ควร฿หຌหนวยงานกรอกขຌอมูล฿น

เฟล word จะท้า฿หຌสะดวกมากขึๅน 
1 ใ.เใ 

 
 จากตารางทีไ โไ รืไองทีไกลุมตัวอยางคิดวา สสว. ควรปรับปรุงการติดตอประสานงาน พบวา กลุม
ตัวอยางสวน฿หญสนอนะ฿หຌ สสว. ปรับปรุงดຌานขัๅนตอนการประสานงานตละขัๅนตอน฿หຌรวดรใวมากขึๅน 
มากทีไสุด จ้านวน แแ คน รຌอยละ ใใ.ใใ รองลงมาคือระยะวลา฿นการหาขຌอมูลจากพืๅนทีไนຌอยเป จ้านวน ใ คน 
รຌอยละ ้.เ้ ควรปรับปรุงความชัดจน฿นการ฿หຌขຌอมูล/การ฿หຌความรูຌของจຌาหนຌาทีไ ควรปรับปรุงดຌานความ
ตอนืไองของการประสานงาน นืไองจากจຌาหนຌาทีไปลีไยนปลงบอยท้า฿หຌขาดความตอนืไอง฿นงาน ควรปรับปรุง
ดຌานชองทางการ฿หຌบริการของ สสว. ฿หຌหลากหลายมากขึๅน สสว. ควรมีส้านักงาน฿หຌบริการ฿นระดับจังหวัด
ละระดับภูมิภาค ละควรปรับปรุงดຌานการประสานงานผานทรศัพท นืไองจากบอรทรศัพทเมอัพดท เมมี
จຌาหนຌาทีไรับรืไอง จ้านวน โ คน รຌอยละ ๆ.เๆ ตามล้าดับ 
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ตารางทีไ 25 ขຌอสนอนะพิไมติม 
อันดับ ขຌอสนอนะ จาํนวน ิคนี รຌอยละ 

1 ควรประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรมตางโ ฿หຌทราบอยางตอนืไอง 5 แไ.็แ 
2 ควรปรับปรุงดຌานการจดัสรรงบประมาณ฿หຌรวดรใวละคลองตัวขึๅน 4 แแ.็ๆ 
3 ควรพิไมระยะวลา฿นการจัดท้าครงการ฿หຌมากขึๅน  3 ่.่โ 
4 ควรปรับปรุงดຌานการติดตอประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ ติดตอยาก 2 5.่่ 
5 ควรปรับปรุงขຌอมูล฿นวใบเซด฿หຌทันสมัย สามารถน้าเป฿ชຌประยชนเดຌ 2 5.่่ 
6 จดหมายชิญประชุมควรมีก้าหนดการทีไชัดจน ละควรนบอกสาร

รายละอียดการจัดงานละผนทีไของสถานทีไประชุม  
2 5.่่ 

7 ควรมีกรอบผนการด้านินงานทีไชัดจน 2 5.่่ 
่ ควรมีจຌาหนຌาทีไดูลงานอยางชัดจน เมปลีไยนปลงยกยຌายบอยโ 

พืไอความตอนืไอง฿นการประสานงาน 
2 5.่่ 

้ ปรับปรุงดຌานสถานทีไจัดประชุม/อบรม นืไองจากหຌองประชุมมีขนาด
ลใกกินเป ละสถานทีไจอดรถเมพียงพอ 

2 5.่่ 

แเ ปรับปรุงดຌานสงขຌอมูลผานฟกซ นืไองจากมีปญหาบอย 2 5.่่ 
11 จຌาหนຌาทีไฝຆายติดตามประมินผล ควรมีอ้านาจตัดสิน฿จหรือซในต

อกสาร ดยเมตຌองรอคณะกรรมการอนุมัติ 
1 โ.้ไ 

12 ปรับปรุงดຌานการติดตอประสานงาน ควรมีความรวดรใวมากขึๅน 1 โ.้ไ 
13 การติดตอประสานงานทีไตຌองติดตอกับหนวยรวม หรือหนวยงานอืไนโ มี

ความลาชຌา การประสานงานเมตอนืไอง  
1 โ.้ไ 

14 ควรติดตอประสานงานผาน e-mail จะรวดรใวทีไสุด 1 โ.้ไ 
15 ควรปรับปรุงดຌานการดูลอ้านวยความสะดวกกຌผูຌขຌาประชุม/อบรม฿หຌ

มากขึๅน 
1 โ.้ไ 

16 ควรนຌนการกຌปญหาทางดຌานศรษฐกิจมากกวา 1 โ.้ไ 
17 มีการบริการ ประสานงานทีไดีอยูลຌว 2 5.่่ 

 
 จากตารางทีไ โ5 ขຌอสนอนะพิไมติม พบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีขຌอสนอนะพิไมติมวาสสว. 
ควรประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรมตางโ ฿หຌทราบอยางตอนืไอง จ้านวน 5 คน รຌอยละ แไ.็แ 
รองลงมาคือควรปรับปรุงดຌานการจัดสรรงบประมาณ฿หຌรวดรใวละคลองตัวขึๅน จ้านวน ไ คน รຌอยละ แแ.็ๆ 
ละควรพิไมระยะวลา฿นการจัดท้าครงการ฿หຌมากขึๅน จ้านวน ใ คน รຌอยละ ่.่โ ตามล้าดับ 
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