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ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงำนของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตำม
พระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ. โ5ไใ มีบทบำทละหนຌำทีไหลัก฿นกำร฿หຌ
ควำมชวยหลือ สงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบกำร Micro ละ SME ิMSMEี รวมทัๅงสนอนะนยบำย
ละยุทธศำสตร์กำรสงสริม SME ของประทศ ดยป็นหนวยงำนกลำง฿นกำรบูรณำกำรควำมรวมมือกับ
หนวยงำนอืไน โ พืไอผลักดันกำรสงสริม฿หຌกิดควำมตอนืไองละป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

พืไอ฿หຌกลเกกำรด ำนินกำรสงสริมผูຌประกอบกำร MSME สำมำรถท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
ละเดຌสนองประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นกำรด ำนินกำรของ สสว. รวมทัๅงพืไอ฿หຌทรำบภำพรวม฿น
กำรด ำนินงำนครงกำรตำง โ สสว. จึงเดຌรวมกับบริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จ ำกัด ฿นกำรด ำนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียของ สสว. ประจ ำปงบประมำณ 2563 ครัๅงนีๅ 

ทัๅงนีๅ  สสว. ขอขอบพระคุณทุกทำนทีไกรุณำสละวลำ฿นกำร฿หຌขຌอมูล ควำมคิดหใน ละ
ขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ตอกำรส ำรวจ พืไอน ำเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำร
ด ำนินงำนละกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ฿หຌสอดคลຌองตอควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอเป 
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I 

บทสรุปผูຌบริหาร 
 

กำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ ำป 2563 มีวัตถุประสงค์พืไอ
ส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ภำย฿ตຌกำรด ำนินงำนครงกำรตำง โ ประจ ำป
งบประมำณ 2563 ละพืไอสนอนะนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำนละ฿หຌบริกำรของ 
สสว. ฿หຌสอดคลຌองละตอบสนองกับควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ด ำนินกำรส ำรวจ฿น 2 ขอบขต 
ประกอบดຌวย  

การส ารวจความพึงพอ฿จผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารับบริการจาก สสว. ละรับการอบรม/
ขຌารวมครงการตาง โ ของ สสว. 

จำกกำรกใบขຌอมูลตัวอยำง จ ำนวน 1,819 รำย ภำย฿ตຌ 18 ครงกำร ผลกำรส ำรวจ พบวำ 
ผูຌประกอบกำร MSME มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จภำพรวมทำกับ 4.ใๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ 8็.โเ ละ
มืไอน ำผลกำรส ำรวจ฿นกลุมผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีระดับควำมพึงพอ฿จมำก ละมำกทีไสุด มำค ำนวณตำม
สูตรตัวชีๅวัดของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง พบวำ ผูຌประกอบกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จรຌอยละ ่่.5็ 
มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ จ ำนวน ใ ดຌำน พบวำ ทัๅง ใ ดຌำนมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด 
ดยดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ ครงกำร มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไย ไ.ไแ คิดป็นรຌอยละ ่่.โเ 
รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ ขຌอมูล คำฉลีไย ไ.ใแ คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.โเ ละดຌำน
นืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไย ไ.โ5 คิดป็นรຌอยละ ่5.เเ ทัๅงนีๅ มืไอพิจำรณำ
ผลกำรส ำรวจรำยดຌำน มีรำยละอียดดังนีๅ 

1. ดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ ครงกำร มีกำรส ำรวจทัๅงหมด 5 ดຌำน ดย ใ อันดับรกทีไมี
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด เดຌก ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รຌอยละ ้แ.โเ 
รองลงมำคือ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย รຌอยละ ่้.่เ ละดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร 
รຌอยละ ่็.เเ สวนดຌำนลักษณะของกิจกรรม/ ครงกำร มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด รຌอยละ ่5.โเ ดย
บริกำรทีไผูຌประกอบกำรฯ เมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอย
กวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด เดຌก ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ นืไองจำกครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบ
สำรสนทศ ทีไ฿ชຌยังเมทันสมัย ละสถำนทีไเมหมำะสม อยูเกล เมสะดวก฿นกำรดินทำง รองลงมำคือ ดຌำน
ลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร นืไองจำกระยะวลำของครงกำร/กิจกรรมเมหมำะสม จัดอบรมนຌอย
กินเป ละดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ ผูຌบรรยำย ซึไงเมมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นตัว
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II 

ผลิตภัณฑ์/ถำยทอดควำมรูຌเมถูกตຌองละเมตรงตำมควำมตຌองกำรของพืๅนทีไนัๅนโ/เมมีทคนิคกำรถำยทอด
฿หຌขຌำ฿จ ฯลฯ  

2. ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม มีกำรส ำรวจทัๅงหมด แโ ดຌำน ดย ใ อันดับรกทีไมีควำมพึงพอ฿จ
฿นระดับมำกทีไสุด เดຌก ดຌำนมำตรฐำน คิดป็นรຌอยละ ่็.ๆเ รองลงมำคือ กำรบริหำรจัดกำร รຌอยละ 
่ๆ.โเ กำรผลิต ละผลิตภัณฑ์ รຌอยละ ่ๆ.เเ ทำกัน สวนกำรงิน/กำรลงทุน รຌอยละ ็่.โเ ดยบริกำรทีไ
ผูຌประกอบกำรฯ เมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำม
คำดหวัง เดຌก กำรบริหำรจัดกำร กำรงิน กำรลงทุน ทีไผูຌประกอบกำรฯ หในวำนืๅอหำสำมำรถน ำเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติจริงเดຌนຌอย สวนนืๅอหำดຌำนอืไนโ จะป็นกำรเดຌรับนืๅอหำกำรอบรมนຌอยกินเป 
นืๅอหำเมทันสมัย ป็นรืไองดิมทีไคยอบรมมำลຌว  

3. ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล มีกำรส ำรวจ 5 ชองทำง มีควำมพึงพอ฿จดยรวม อยู
฿นระดับมำกทีไสุด รຌอยละ ่ๆ.โเ ดย ใ อันดับรกของชองทำงทีไมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด เดຌก 
สืไอสังคมออนเลน์ รຌอยละ ่็.โเ รองลงมำคือ กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน รຌอยละ ่ๆ.ๆเ ละสืไอตำงโ 
ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี รຌอยละ ่5.ๆเ สวนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร มีควำม
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมำก รຌอยละ ่ใ.ๆเ  

ชองทำงกำร฿หຌบริกำรของ สสว.ทีไมีกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก Facebook หนวย
รวมด ำนินงำน วใบเซต์ สสว. Line ละติดตอดยตรงทีไ สสว. ฿นขณะทีไชองทำงทีไผูຌประกอบกำรตຌองกำร
฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก Line Facebook วใบเซต์ สสว. หนวยรวมด ำนินงำน ละชองทำง
฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ จะหในเดຌวำ ชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำรสวน฿หญมีควำม
สอดคลຌองกับชองทำงทีไ฿ชຌบริกำร ละมีชองทำงบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ พิไมมำ 
บริกำรทีไผูຌประกอบกำรฯ เมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอย
กวำควำมคำดหวัง เดຌก กำรตอบค ำถำม฿นชองทำง Facebook ทีไเดຌค ำตอบเมคอยชัดจน กำร฿ชຌบริกำร
ขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ทีไมีกำรลิงค์หลำยขัๅนตอน ละระบบเม
คอยสมบูรณ์฿นกำร฿ชຌงำน ละกำรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลนຌอยกินเป ส ำหรับชองทำงหนวยรวมด ำนินงำน  

นอกจำกนีๅ คณะทีไปรึกษำเดຌด ำนินกำรส ำรวจละวิครำะห์พิไมติม฿นสวนควำมภักดีละควำม
ผูกพันของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอ สสว. ดยผลกำรวิครำะห์มีรำยละอียด ดังนีๅ 

ควำมภักดีทีไมีตอบริกำรของ สสว. ด ำนินกำรส ำรวจ฿น โ ประดใน เดຌก กำรกลับมำ฿ชຌบริกำร
ของ สสว. ละจะนะน ำกิจกรรม/ ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ พบวำ มีกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน 
สสว. ิPromotersี มำกกวำรຌอยละ 5เ ของจ ำนวนผูຌประกอบกำรทีไท ำกำรส ำรวจ ทัๅงรืไองกำรกลับมำ฿ชຌ
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III 

บริกำร ละกำรนะน ำบอกตอกิจกรรม/ครงกำรของ สสว. สวนคำตัวชีๅวัดดຌำนควำมภักดีทีไมีตอองค์กร 
ิNet Promoters Score ิNPSีี พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. คิดป็นรຌอยละ ใ้.5้ ละกำร
นะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ คิดป็นรຌอยละ ไใ.ๆ็ ซึไงสดง฿หຌหในวำ
ผูຌประกอบกำรฯ ทีไมำ฿ชຌบริกำร สสว. มีนวนຌมทีไจะป็นกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. ป็นสวน฿หญ ต
อยำงเรกใตำม มีบำงสวนหรือประมำณรຌอยละ ไเ ทีไป็นกลุมเมพึงพอ฿จบริกำร ละอำจจะปลีไยนเป฿ชຌ
บริกำรองค์กร ทัๅงสองกลุมมีนวนຌมทีไจะเมป็นผูຌสนับสนุน สสว.   

ควำมผูกพันทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ด ำนินกำรส ำรวจทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ 
สสว. ฿น ใ ประดใน เดຌก 1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ 2ี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ ละ 3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ซึไงผลอยู฿นระดับหในดຌวยมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ่่.ใ่ ดยประดใน 
สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ป็นผลส ำรวจควำมหในทีไสูง
ทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ่้.้โ รองลงมำคือ สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ 
รຌอยละ ่้.เ5 ละ สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ รຌอยละ ่ๆ.แ็ นอกจำกนีๅ 
จำกกำรวิครำะห์พิไมติมพืไอวัดระดับควำมผูกพัน ซึไงค ำนวณตัวชีๅวัด ิ Indicatorี ส ำหรับกำรวัดระดับ
ควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี พบวำ ระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำรคิด
ป็นรຌอยละ ใไ.ๆใ ของจ ำนวนผูຌประกอบกำรฯ ทีไท ำกำรส ำรวจทัๅงหมด ซึไงป็นสัดสวนทีไคอนขຌำงมีควำม
สอดคลຌองกับกลุมทีไมีควำมภักดีหรือจะป็นกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. ละหำกพิจำรณำระดับควำม
ผูกพัน ทีไสะทຌอนจำกทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. จ ำนกตำมมิติตำงโ พบวำ ดຌำนประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร ผูຌประกอบกำรฯ ทีไมำ฿ชຌบริกำร สสว. มำกกวำ 1 ครัๅง มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไ
ของ สสว. มำกกวำผูຌประกอบกำรทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรกคอนขຌำงมำก ดຌำนประภทธุรกิจ ภำคกำรผลิต มี
ทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. มำกกวำภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำรคอนขຌำงมำก ดຌำนขนำด
กิจกำร วิสำหกิจรำยยอย มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. มำกกวำวิสำหกิจขนำดยอม ละ
วิสำหกิจขนำดกลำงคอนขຌำงมำก ซึไงจะหในเดຌวำกลุมทีไมีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. 
มำกกวำกลุมอืไน ป็นกลุมทีไมีนวนຌมควำมพึงพอ฿จ ละควำมผูกพันมำกกวำกลุมอืไน ถือเดຌวำป็นกลุม
ผูຌรับบริกำรทีไป็นกลุมปງำหมำยทีไบริกำรของ สสว. สำมำรถตอบจทย์กับผูຌประกอบกำรฯ กลุมหลำนีๅเดຌ  

นอกจำกนีๅ มีกำรวิครำะห์ Choice Analysis ทีไป็นกำรพัฒนำบบจ ำลองกำรตัดสิน฿จ ดย
ก ำหนดควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง฿นตละดຌำนป็นตัวปรตำม ซึไงผลจำกบบจ ำลองควำมพึงพอ฿จ
สดง฿หຌหในวำผูຌประกอบกำรมีควำมพึงพอ฿จกับ สสว. ฿นระดับหนึไงอยูลຌว ละป็นควำมพึงพอ฿จทีไ
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คอนขຌำงสูง ดยตัวปรจ ำนวนกำรขຌำรวมครงกำรมีนัยส ำคัญตอควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร 
กลำวคือยิไงมีจ ำนวนกำรขຌำรวมครงกำรมำกขึๅน ยิไงท ำ฿หຌสำมำรถพิไมควำมพึงพอ฿จเดຌ ดังนัๅน สสว. ควร
จ ำป็นทีไจะตຌองประสำนงำนพืไอพัฒนำปรับปรุงกำรด ำนินงำนครงกำร ละขยำยฐำนกลุมปງำหมำย฿หຌมำ
฿ชຌบริกำร สสว. มำกขึๅน  

 

การส ารวจความพึงพอ฿จหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การอกชน รวมถึงหนวยงานอืไนทีไประสานงานกับ สสว. 

จำกกำรกใบขຌอมูลตัวอยำง จ ำนวน แ็แ รำย ภำย฿ตຌ ่ งำน / ครงกำร ผลกำรส ำรวจ พบวำ 
หนวยงำนฯ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จภำพรวมทำกับ ไ.ไเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.เเ ละมืไอน ำผล
กำรส ำรวจ฿นกลุมหนวยงำนฯ ทีไมีระดับควำมพึงพอ฿จมำก ละมำกทีไสุด มำค ำนวณตำมสูตรตัวชีๅวัดของ
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง พบวำ หนวยงำนฯ มีควำมพึงพอ฿จรຌอยละ ้เ.ๆ7 มืไอพิจำรณำประดใน
ทีไท ำกำรส ำรวจ จ ำนวน 2 ดຌำน พบวำ ทัๅง 2 ดຌำน มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด ดยดຌำนกำรขຌำรับ
บริกำร / ประสำนงำน มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไย ไ.ไเ คิดป็นรຌอยละ ่่.เเ รองลงมำคือ ดຌำน
ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล คำฉลีไย ไ.ใ่ คิดป็นรຌอยละ ่็.ๆเ ทัๅงนีๅ มืไอพิจำรณำผลกำร
ส ำรวจรำยดຌำน มีรำยละอียดดังนีๅ 

1. ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร / กำรประสำนงำน มีกำรส ำรวจทัๅงหมด ไ ดຌำน พบวำ ควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุดทุกดຌำน เดຌก ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด  
รຌอยละ ่้.่เ รองลงมำคือ ดຌำนกระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร รຌอยละ ่็.ๆเ ดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ 
รຌอยละ ่ๆ.่เ ละดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด รຌอยละ ่ๆ.ๆเ ดย
บริกำรทีไหนวยงำนฯ เมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำ
ควำมคำดหวังมำกทีไสุด เดຌก ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ นืไองจำกสถำนทีไจอดรถมีนຌอย ละ
ครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรจัดกิจกรรม ขຌอมูลเมทันสมัย เมสอดคลຌองกับหตุกำรณ์ปัจจุบัน รองลงมำคือ 
ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ นืไองจำกกำรบริกำรมีควำมลำชຌำ ละควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละ
ตอบขຌอซักถำมยังเมพียงพอ ละดຌำนกระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร นืไองจำกชองทำงกำรติดตอมี
นຌอย ละขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรยุงยำก 

2. ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล มีกำรส ำรวจ 5 ชองทำง มีควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู
฿นระดับมำกทีไสุด รຌอยละ ่็.ๆเ ดยมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 5 ดຌำน เดຌก ชองทำงติดตอ
ดยตรงทีไหนวยงำน รຌอยละ ้เ.เเ รองลงมำคือ สืไอตำงโ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี 
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รຌอยละ ่็.ๆเ สืไอสังคมออนเลน์ รຌอยละ ่็.เเ วใบเซต์ รຌอยละ ่ๆ.่เ ละอกสำรละรำยงำนทีไ
ผยพร รຌอยละ ่5.โเ  

ชองทำงกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ทีไมีกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก วใบเซต์ สสว. 
ติดตอดยตรงทีไ สสว. ติดตอหนวยรวม Facebook ละ Application ฿นขณะทีไชองทำงทีไหนวยงำนฯ 
ตຌองกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก วใบเซต์ สสว. ติดตอดยตรงทีไ สสว. Facebook ติดตอ
หนวยรวม ละศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ จะหในเดຌวำ ชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌ
บริกำรสวน฿หญมีควำมสอดคลຌองกับชองทำงทีไ฿ชຌบริกำร ละมีชองทำงศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร 
ิOSSี ฿นกรุงทพฯ พิไมมำ บริกำรทีไหนวยงำนฯ เมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 

คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง เดຌก ชองทำง SME ONE ขຌอมูลอัพดท รียลเทม์ ละมืไอ
กิดปัญหำเดຌรับกำรกຌเขลำชຌำ 

นอกจำกนีๅ คณะทีไปรึกษำเดຌด ำนินกำรส ำรวจละวิครำะห์พิไมติม฿นสวนควำมภักดีละควำม
ผูกพันของหนวยงำนฯ ทีไมีตอ สสว. ดยผลกำรวิครำะห์มีรำยละอียด ดังนีๅ 

ควำมภักดีทีไมีตอบริกำรของ สสว. ด ำนินกำรส ำรวจ฿น โ ประดใน เดຌก กำรกลับมำ฿ชຌบริกำร
ของ สสว. ละจะนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ พบวำ มีกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน 
สสว. ิPromotersี มำกกวำรຌอยละ ๆเ ของจ ำนวนหนวยงำนทีไท ำกำรส ำรวจ ทัๅงรืไองกำรกลับมำ฿ชຌบริกำร 
ละกำรนะน ำบอกตอกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. สวนคำตัวชีๅวัดดຌำนควำมภักดีทีไมีตอองค์กร ิNet 

Promoters Score ิNPSีี พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. คิดป็นรຌอยละ ๆเ.โไ ละนะน ำ
กิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ คิดป็นรຌอยละ ๆโ.5่ ซึไงนับวำป็นสัดสวนทีไคอนขຌำงสูง
ลຌว  

ควำมผูกพันทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ด ำนินกำรส ำรวจทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ 
สสว. ฿น ใ ประดใน เดຌก 1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ 2ี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ ละ 3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ซึไงผลอยู฿นระดับหในดຌวยมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ่่.5ไ ดยประดใน 
สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ป็นผลส ำรวจควำมหในทีไสูง
ทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ้เ.5ใ รองลงมำคือ สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ คิด
ป็นรຌอยละ ่้.ใๆ ละ สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ คิดป็นรຌอยละ ่5.็ใ 
นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์พิไมติมพืไอวัดระดับควำมผูกพัน ซึไงค ำนวณตัวชีๅวัด ิ Indicatorี ส ำหรับกำร
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วัดระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี พบวำ ระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌ
บริกำรคิดป็นรຌอยละ ใใ.้โ ของจ ำนวนหนวยงำนฯ ทีไท ำกำรส ำรวจทัๅงหมด 

นอกจำกนีๅ มีกำรวิครำะห์ Choice Analysis ทีไป็นกำรพัฒนำบบจ ำลองกำรตัดสิน฿จ ดย
ก ำหนดควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง฿นตละดຌำนป็นตัวปรตำม ซึไงผลจำกบบจ ำลองกำรตัดสิน฿จ
ของหนวยงำนฯ นีๅคอนขຌำงมีควำมจ ำกัด นืไองจำกควำมจ ำกัดทำงทคนิคสถิติ ผลจำกบบจ ำลองสดง฿หຌ
หในวำ ควำมพึงพอ฿จของหนวยงำนทีไขຌำมำรวมงำนกับ สสว. ทีไมีตัๅงต ็ ครัๅงป็นตຌนเปนัๅน คอนขຌำงมี
ควำมพึงพอ฿จมำก ละมืไอพิจำรณำ฿นบบจ ำลองควำมคำดหวัง พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ
หนวยงำนนัๅนสะทຌอน฿หຌหในถึงควำมคำดหวังทีไมำกขึๅนดຌวย ขณะทีไตัวตัวปรดຌำนทัศนคติทีไมีตอบทบำท
หนຌำทีไของ สสว. ทีไป็นตัวปรทีไจะสะทຌอนศักยภำพกำรด ำนินงำนของ สสว. พบวำ มีผลตอควำมคำดหวัง
ของหนวยงำนฯ ดยกำรทีไหนวยงำนรับรูຌศักยภำพหรือทิศทำงกำรด ำนินงำนของ สสว. มำกกใยิไงท ำ฿หຌ
ควำมคำดหวังพิไมขึๅนตำมเปดຌวย ดังนัๅน สิไงทีไป็นขຌอสนอ฿นรืไองนีๅ คือ สสว. ควรมีกำรบริหำรควำม
คำดหวังของหนวยงำนฯ ดຌวยกำรพัฒนำบทบำท฿นฐำนะป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรขຌอมูล หรือบทบำทอืไน
ตำมทิศทำงยุทธศำสตร์องค์กร฿หຌมีควำมชัดจนมำกขึๅน ละสืไอสำรกำรรับรูຌตอหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ 
สสว. มีภำพลักษณ์ทีไดี มีควำมชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละป็นหนวยงำนนวหนຌำ฿นกำรสนับสนุน SME 

 

จำกผลกำรส ำรวจทัๅง 2 ขอบขตดังทีไกลำวมำขຌำงตຌน รวมเปถึงกำรวิครำะห์฿นชิงลึก  
คณะทีไปรึกษำขอสรุปนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำนละ฿หຌบริกำรของ สสว. รวมถึง
ขຌอสนอนะ฿นกำรส ำรวจ฿นภำพรวม ดังนีๅ 

กลุมผูຌประกอบกำรฯ ควรพัฒนำรูปบบกำรบริหำรจัดกำรควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำร ละ
ควรสงสริม฿หຌมีกำรขยำยฐำนกลุมปງำหมำย฿หຌครอบคลุมผูຌประกอบกำรหลำยประภท ดยขຌอสนอนะ
พืไอกำรปรับปรุงคุณภำพกำร฿หຌบริกำรพิจำรณำจำกหลำยมิติ เดຌก ป็นบริกำรทีไผูຌประกอบกำรเมพึงพอ฿จ
หรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ป็นรืไองทีไ
ผูຌประกอบกำรพบปัญหำละอุปสรรค฿นระหวำงทีไ฿ชຌบริกำร ตຌองกำร฿หຌมีกำรปรับปรุงบริกำร ละป็น
บริกำรทีไตຌองกำร฿หຌ สสว. ฿หຌกำรสงสริมพิไมติม ฿นสัดสวนทีไมำกกวำรืไองอืไนโ ละพิจำรณำจำกระดับ
ผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของตละปัจจัย฿นกำร฿หຌบริกำร ดยมีรำยละอียดขຌอสนอนะ ดังนีๅ 

1ี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม / ครงกำร  
ู ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย ผูຌประกอบกำรเมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 

คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พรำะผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย เมมีควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ
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฿นกำร฿หຌกำรนะน ำผลิตภัณฑ์ กำรถำยทอดเมถูกตຌอง ละเมมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จ ตมืไอ
พิจำรณำระดับผลกระทบทีไมีตอควำมพึงพอ฿จดยรวม พบวำ รืไองดังกลำวป็นบริกำรทีไท ำเดຌดี ละป็น
จุดขใงของกำร฿หຌบริกำร นืไองจำกป็นปัจจัยทีไสงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ละมีควำม 

พึงพอ฿จสูงกวำคำฉลีไยดยรวมลຌว ตอยำงเรกใตำม นืไองจำกป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรมีควำมคำดหวัง
สูง ดังนัๅน สสว. จึงควรพิจำรณำคัดลือกทีไปรึกษำ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของตละกลุมปງำหมำย ทัๅง
ควำมรูຌควำมชีไยวชำญดຌำนผลิตภัณฑ์ / บริกำร ละพืๅนฐำนของผูຌประกอบกำรตละกลุม 

ู กระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร ทัๅงควำมชัดจนของขัๅนตอนกำรรับบริกำร ควำมสะดวก
รวดรใว ละชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย พืไอ฿หຌกิดควำมสะดวก฿นกำรขຌำรับบริกำร ป็นรืไอง
ทีไสงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำมพึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม 
ดังนัๅน ควรปรับปรุงขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร฿หຌมีควำมชัดจน กระชับ บริกำรรวดรใว ละมีชองทำงกำรขຌำถึง
หลำกหลำยชองทำง  

ู ควรบริหำรจัดกำรวลำ฿นกำรจัดกิจกรรมตละครงกำร฿หຌมีควำมหมำะสม กรณีทีไ นืๅอหำ
คอนขຌำงมำก ละตຌองลงรำยละอียดชิงลึกควรมีระยะวลำทีไมำกพอส ำหรับผูຌประกอบกำรเดຌรียนรูຌ ซึไง
ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำร ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรมีควำมพึงพอ฿จระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด
คอนขຌำงมำก 

ู ควรจัดสิไงอ ำนวยควำมสะดวก ละสถำนทีไ฿นกำรจัดกิจกรรม / ครงกำร฿หຌมีควำมหมำะสม
กับกลุมผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม ทัๅงดຌำนสถำนทีไ ละครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿หຌอืๅอตอลักษณะกิจกรรมทีไจัด 
ซึไงสิไงอ ำนวยควำมสะดวก ละสถำนทีไ ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรมีควำมพึงพอ฿จระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด
คอนขຌำงมำก 

ู ควรมีกำรจัดกิจกรรมนอกพืๅนทีไ ฿นตำงจังหวัดอยำงตอนืไอง พืไอป็นกำรประชำสัมพันธ์
องค์กร ละ฿หຌบริกำรกับกลุมผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไตำงจังหวัดทีไยังเมสำมำรถขຌำถึงบริกำรของ สสว. จำก
ชองทำงอืไนโ เดຌ 

ู ควรมีกำรจัดกิจกรรม / ครงกำร฿หຌเมทับซຌอนกัน กรณีทีไผูຌขຌำรวมครงกำรป็นกลุมดียวกัน 
หรือกลุมผลิตภัณฑ์ดียวกัน พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรเดຌมีอกำสขຌำรวมกิจกรรม / ครงกำรอืไนโ ทีไนำสน฿จ 

ู ควรจัดกิจกรรม / ครงกำร฿นลักษณะทีไผูຌประกอบกำรมีสวนรวมมำกขึๅน ชน กำรจัด 
Workshop พืไอลกปลีไยนขຌอมูล ประสบกำรณ์ ระหวำงผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม ป็นตຌน 

ู ควรมีกำรติดตำมงำน / ครงกำรทีได ำนินกำรลຌว ละจຌงผลกลับเปยังผูຌประกอบกำร฿หຌ
เดຌรับทรำบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรมีควำมตอนืไอง 
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ู พิไมจຌำหนຌำทีไส ำหรับ฿หຌบริกำรตละครงกำร฿หຌพียงพอ สำมำรถ฿หຌขຌอมูล ละตอบขຌอ
ซักถำมรืไองตำงโ ฿หຌกับผูຌประกอบกำรเดຌอยำงทัไวถึง ละมีควำมรวดรใว฿นกำร฿หຌบริกำร 

2ี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม 

ู นืๅอหำ฿นกำรอบรม ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรหในวำป็นปัญหำละอุปสรรคจำกกำร฿ชຌ
บริกำรมำกทีไสุด นืไองจำกนืๅอหำเมตรงประดใน เดຌรับขຌอมูลเมครบถຌวน ดังนัๅน สสว. ควรพิจำรณำจัด
นืๅอหำ฿หຌมีควำมครอบคลุม ลงรำยละอียดนืๅอหำ฿หຌกระชับฉพำะกลุม พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม
เดຌรับประยชน์สูงสุด 

ู ควรมีกำรจัดหำหลงทุน฿หຌกับผูຌประกอบกำรตำมควำมหมำะสม ดยเมมีอุปสรรค฿นกำร
ขຌำถึง ชน ขัๅนตอนกำรขออนุมัติ อกสำรทีไตຌอง฿ชຌยืไน หลักทรัพย์คๅ ำประกัน ป็นตຌน 

ู จัดหำชองทำงกำรตลำด฿หຌกับผูຌประกอบกำร ชน กลุมลูกคຌำตำงชำติ กำรจัดพืๅนทีไ฿หຌออกบูธ 
จัดงำนสดงสินคຌำ พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรมีชองทำงกำรจ ำหนำยผลิตภัณฑ์พิไมติม 

ู พิไมนืๅอหำกำรอบรมตำมควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร ชน ดຌำนกำรวำงผนธุรกิจ 
กำรตลำด กำรผลิต กำรพัฒนำละปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรขียน Content ส ำหรับชวงทำงกำรขำยออนเลน์ 
ซีไงมຌหัวขຌอนืๅอหำดังกลำวจะป็นบริกำรทีไท ำเดຌดีลຌว ละป็นจุดขใง ตผูຌประกอบกำรกใมีควำมคำดหวัง
กับนืๅอหำดังกลำว฿นระดับทีไมำกดຌวย  

ู นืๅอหำดຌำนกำรตลำด กฎหมำย ละกำรบริหำรบุคคล ป็นรืไองทีไสงผลกระทบตอควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำมพึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม ตมืไอพิจำรณำคะนน
ควำมพึงพอ฿จลຌว พบวำ ดຌำนกำรตลำด ละกำรบริหำรบุคคล มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุด สวน
ดຌำนกฎหมำย มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก ตมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังลຌว ทัๅงนีๅ มืไอ
พิจำรณำกับควำมเมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี พบวำ ป็นรืไองกำรเดຌรับ
ควำมรูຌจำกกำรอบรมเมตรงกับทีไตຌองกำร ดังนัๅน สสว. ควรพิจำรณำจัดนืๅอหำกำรอบรม฿หຌมีควำม
สอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร ดยมีกำรลงรำยละอียดนืๅอหำชิงลึก฿หຌมำกขึๅน นืไองจำก
กลุมปງำหมำยทีไมำขຌำรวมมีควำมคำดหวังตอนืๅอหำคอนขຌำงสูงมืไอทียบกับควำมพึงพอ฿จ 

3ี ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล  
ู บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ ป็นชองทำงทีไผูຌประกอบกำรตຌองกำร฿ชຌบริกำร

มำกทีไสุดป็นอันดับทีไ 5 ฿นขณะทีไกำร฿ชຌบริกำร฿นปัจจุบันของชองทำงดังกลำวยังมีสัดสวนทีไนຌอย ดังนัๅน 
สสว. ควรรงท ำกำรประชำสัมพันธ์ หรือพิไมชองทำงกำร฿หຌบริกำร฿หຌมำกขึๅน  
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ู ควรพิไมชองทำงกำรติดตอสืไอสำร/ ประชำสัมพันธ์฿หຌหลำกหลำยมำกขึๅน พืไอ฿หຌสำมำรถ
รองรับควำมตຌองกำร฿ชຌบริกำรของผูຌประกอบทุกกลุม ดยฉพำะชองทำงออนเลน์ ชน ผำนสืไอซชียล 
ิLine official ฟชบุຍก) ทรทัศน์ SMS ละอีมล  

 

กลุมหนวยงำนฯ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅงดຌำนกำรขຌำรับบริกำร / ประสำนงำน ละ
ชองทำงกำรติดตอ ตมืไอปรียบทียบกับควำมหวัง พบวำ ยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังทัๅง 2 ดຌำน 
พืไอ฿หຌคุณภำพกำร฿หຌบริกำรมีปງำหมำยทีไทຌำทำยมำกขึๅน จึงเดຌจัดท ำขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำร฿หຌบริกำร ดยพิจำรณำจำกระดับผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของตละปัจจัย฿นกำร฿หຌบริกำร 
ละจ ำนวนหนวยงำนทีไ฿ชຌบริกำรตละชองทำง มีรำยละอียดขຌอสนอนะ ดังนีๅ 

1ี ดຌำนกำร฿ชຌบริกำร / ประสำนงำน 

ู ดຌำนจຌำหนຌำทีไ ป็นบริกำรทีไท ำเดຌดี ป็นจุดขใง ละควรรักษำมำตรฐำน฿หຌดียิไงขึๅน นืไองจำก
ป็นปัจจัยส ำคัญทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ดยมีกำรทบทวนมำตรฐำนกำร฿หຌบริกำร฿หຌป็น
รูปบบดียวกัน ละมีกำรกระตุຌนคุณภำพกำร฿หຌบริกำรดຌำน Service Mind ป็นระยะ 

ู ดຌำนชองทำง฿นกำรขຌำถึงบริกำร หรือกำรประสำนงำนตำงโ ควรมีชองทำงทีไหลำกหลำย
พืไอ฿หຌมีควำมสะดวก฿นกำรติดตอประสำนงำน 

ู ดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ ป็นรืไองทีไสงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำม 

พึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม ดังนัๅน จึงควรพัฒนำระบบฐำนขຌอมูลสำรสนทศ฿นกำรจัดกใบ
ขຌอมูล฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน ผูຌ฿ชຌงำนสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌงำนตอเดຌงำย นอกจำกนีๅ ขຌอมูลทีไสำมำรถ
น ำมำตอยอดเดຌ ควรพัฒนำฐำนขຌอมูล฿นรูปบบทีไสำมำรถวิครำะห์ละสดงผลเดຌบบอัตนมัติ 

2ี ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 

ู ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ป็นชองทำงทีไหนวยงำนตຌองกำร฿ชຌ
บริกำรมำกทีไสุดป็นอันดับทีไ 5 ฿นขณะทีไกำร฿ชຌบริกำร฿นปัจจุบันของชองทำงดังกลำวยังมีสัดสวนกำร฿ชຌ
บริกำรทีไนຌอยกวำชองทำงอืไน ดังนัๅน ควรพิไมชองทำงกำร฿หຌบริกำรกับกลุมหนวยงำนผำนชองทำงนีๅ฿หຌมำก
ขึๅน อยำงเรกใตำม มืไอพิจำรณำจำกมิติของปัจจัยทีไสงผลกระทบ พบวำ ชองทำงดังกลำวสงผลตอควำม  

พึงพอ฿จดยรวมเมมำก ละป็นชองทำงกำร฿หຌบริกำรทีไหนวยงำนมีควำมพึงพอ฿จมำกลຌว ิมำกกวำ
คำฉลีไยดยรวมี สสว. ควรพิจำรณำพัฒนำบริกำรผำนชองทำงนีๅตำมควำมจ ำป็นละหมำะสม 

ู สืไอสังคมออนเลน์ ชองทำง Facebook ิOsmep สสว.ี ละบริกำรขຌอมูลขำวสำรผำน
วใบเซต์ สสว. ป็นชองทีไท ำเดຌดีลຌว ละป็นจุดขใง ดังนัๅน ควรท ำกำรพัฒนำบริกำรผำนชองทำงนีๅ฿หຌมำก
ขึๅน ละครอบคลุมกลุมหนวยงำนทุกกลุม 
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ู บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ รำยงำนผลกำรสงสริม SME / รำยงำนกำร
ประมินผล ละส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม มຌจะเมมีหนวยงำนเมพึงพอ฿จหรือ
พึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ละป็นชองทำงทีไ
สงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำมพึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม ดังนัๅน 
สสว. ควร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพ฿นกำร฿หຌบริกำรของชองทำงดังกลำวป็นอันดับตຌนโ ดย
กำรพิไมชองทำงบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ ฿หຌมำกขึๅน จัดท ำรำยงำนผลกำรสงสริม SME 

/ รำยงำนกำรประมินผล ฿หຌมีควำมนำสน฿จ ละสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌงำนเดຌอยำงหมำะสม สวน
ชองทำงส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ควรจัดท ำบริกำร฿หຌป็นบบบใตสรใจ ิOne 

stop serviceี อ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกับผูຌทีไตຌองกำรติดตอประสำนงำนกับ สสว. 
3ี ดຌำนภำพลักษณ์ ควรมีกำรบริหำรควำมคำดหวังของหนวยงำนผูຌขຌำมำรวมงำนกับ สสว. ละ 

สสว. ควรพัฒนำบทบำท฿นฐำนะป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรขຌอมูล ฿หຌชัดจนมำกขึๅน ละสืไอสำรกำรรับรูຌตอ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ สสว. มีภำพลักษณ์กำรรับรูຌทีไดี ชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละป็นหนวยงำนทีไป็น
ผูຌน ำดຌำนกำรสนับสนุน SME 
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บททีไ 1  
บทน า 

 

1.1 หลักการละหตุผล  

ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงำนของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตำม
พระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ. โ5ไใ มีบทบำทละหนຌำทีไหลัก฿นกำร฿หຌ
ควำมชวยหลือ สงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบกำร Micro ละ SME ิMSMEี รวมทัๅงสนอนะนยบำย
ละยุทธศำสตร์กำรสงสริม SME ของประทศ ดยป็นหนวยงำนกลำง฿นกำรบูรณำกำรควำมรวมมือกับ
หนวยงำนอืไน โ พืไอผลักดันกำรสงสริม฿หຌกิดควำมตอนืไองละป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

฿นตละป สสว. เดຌรับกำรจัดสรรงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจพืๅนฐำนละผนปฏิบัติ
กำรสงสริม SME ทัๅงผลักดัน สนับสนุน สงสริมผูຌประกอบกำร MSME ฿นกำรขຌำรับบริกำรจำก สสว. หรือ
ขຌำรับกำรอบรม/ขຌำรวมครงกำรตำง โ จำก สสว. รวมทัๅงกำรประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงสวน
รำชกำร หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชน ละหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME 

ดยทัๅงผูຌประกอบกำรละหนวยงำนทีไกลำวมำลຌวนป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ทัๅงสิๅน ดังนัๅน พืไอ฿หຌ
กลเกกำรด ำนินกำรสงสริมผูຌประกอบกำร MSME สำมำรถท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละเดຌสนอง
ประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นกำรด ำนินกำรของ สสว. รวมทัๅงพืไอ฿หຌทรำบภำพรวม฿นกำรด ำนินงำน
ครงกำรตำง โ สสว. จึงมีควำมประสงค์จะด ำนินกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. 
ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ พืไอน ำเปป็นนวทำง฿นกำรพิจำรณำปรับปรุงพัฒนำกำรด ำนินงำน/กำร
฿หຌบริกำร฿หຌบรรลุปງำหมำยทีไก ำหนดเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียมำกยิไงขึๅน  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1) พืไอส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ภำย฿ตຌครงกำรตำง โ ประจ ำป

งบประมำณ โ5ๆใ  
2) พืไอสนอนะนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำนละ฿หຌบริกำรของ  สสว. ฿หຌ

สอดคลຌองละตอบสนองกับควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

 

1.3 ผลทีไตຌองการเดຌรับ 

รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว.ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ พรຌอม
บทสรุปผูຌบริหำร จ ำนวน แ รำยงำน 

 

1.4 ขอบขตการด านินงาน 

แี ศึกษำรำยละอียดของงำนครงกำรตำง โ ของ สสว. พืไอ฿หຌทรำบหลักกำรละหตุผล 
วัตถุประสงค์กลุมปງำหมำย ผนกำรด ำนินงำนละกิจกรรมตำง โ ทีได ำนินงำนภำย฿ตຌครงกำรทีไจะ
ด ำนินกำรส ำรวจ 

โี ก ำหนดกรอบนวคิดวิธีกำรด ำนินงำน ละวำงผนกำรด ำนินงำน฿หຌสอดคลຌองกับระยะวลำ
฿นกำรด ำนินกิจกรรมของครงกำรตำง โ พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินกำรส ำรวจละกใบขຌอมูลเดຌอยำงครบถຌวน 
ละป็นเปตำมก ำหนดวลำ 

ใี ก ำหนดวิธีกำรคัดลือกกลุมปງำหมำย วิธีกำรสุมตัวอยำง ละจ ำนวนกลุมตัวอยำงจำกงำน/
ครงกำรทีได ำนินกำร฿นปงบประมำณ โ5ๆใ ละป็นเปตำมหลักกำรทำงสถิติ ดยบงกลุมปງำหมำยของ   
กำรส ำรวจออกป็น โ กลุมหลัก คือ 

ิแี ผูຌประกอบกำร หมำยถึง ผูຌประกอบกำร MSME ทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ละรับกำร
อบรม/ขຌำรวมครงกำรตำง โ ของ สสว. ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ จ ำนวนประชำกรดยประมำณ 
ไุ้ใแโ รำย 

ิโี หนวยงำน หมำยถึง หนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวนรำชกำร 
หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชน รวมถึงหนวยงำนอืไนทีไประสำนงำนกับ สสว.ประจ ำป
งบประมำณ โ5ๆใ จ ำนวนประชำกรดยประมำณ ใเเ รำย 

ไี สรຌำงบบสอบถำมส ำหรับป็นครืไองมือ฿นกำรกใบขຌอมูลดยค ำถำม ชิงปริมำณละชิง
คุณภำพ ตຌองครอบคลุมประดในควำมพึงพอ฿จ฿นดຌำนตำง โ ชน ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ ดຌำน
กระบวนกำรหรือขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวกละดຌำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน ดย
ก ำหนดกณฑ์กำร฿หຌคะนนตำม Likert Scale ิระดับคะนน แ ถึง 5ี ละมีค ำถำมปลำยปຂด ชน ควำม
คิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ป็นตຌน ละบบสอบถำมทีไทดสอบละ
ส ำรวจตຌองมีขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถำมทีไสำมำรถสุมตัวอยำงเดຌ เดຌก ชืไอูนำมสกุล หมำยลขทรศัพท์ 
ละ/หรือ eูmail ป็นตຌน 
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ทัๅงนีๅ กอนด ำนินกำรจริงจะท ำกำรทดสอบบบสอบถำม ิPreูTestี กับกลุมตัวอยำงจำก
กลุมปງำหมำยทัๅง โ กลุมโ ละ ใเ ชุด ตำมหลักกำรทำงสถิติพรຌอมสรุปผลกำรทดสอบบบสอบถำม 

5ี ด ำนินกำรส ำรวจจริงกับกลุมตัวอยำงจำกกลุมปງำหมำยทัๅง โ กลุม ฿หຌครบถຌวนตำมจ ำนวนทีไ
ก ำหนดเวຌ 

ๆี ประมินผลกำรส ำรวจดຌวยกำรวิครำะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติ ชิ งพรรณนำ ิDescriptive 

Statisticsี ชน ควำมถีไ ิFrequencyี รຌอยละ ิPercentageี คำฉลีไย ิMeanี ป็นตຌน ละกำรวิครำะห์
ขຌอมูลจำกค ำถำมปลำยปຂด จ ำนกตำมประดในตำง โ ทีไส ำคัญ ละน ำสนอระดับควำมพึงพอ฿จ฿นมิติตำง 
โ ทีไสะทຌอน฿หຌหในถึงกำรด ำนินงำนครงกำรของ สสว. อยำงครอบคลุม จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริม
ของ สสว. ิEarly Stage/Startup, Regular ป็นตຌนี ตำมประภทผูຌขຌำรับบริกำร ินิติบุคคล บุคคล
ธรรมดำ ป็นตຌนี ตำมภำคธุรกิจ ิผลิต คຌำ บริกำรี ตำมกลุมกิจกรรมละบริกำรทีไ สสว. ด ำนินกำร ป็น
ตຌน ดยมีบทวิครำะห์ละวิจำรณ์ผลกำรส ำรวจทีไอຌำงอิงนวคิดละทฤษฎีตำมหลักวิชำกำรละสรุปผล
กำรส ำรวจของกลุมปງำหมำยทัๅง โ กลุม฿น โ รูปบบ คือ 

ิแี รຌอยละควำมพึงพอ฿จของผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด ิคำฉลีไยี 
ิโี รຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌทีไตอบมำกทีไสุดละมำก ิ฿หຌคะนน 5 ละ ไ 

ตำมล ำดับี ิTop 2 boxี จำกผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

็ี รวบรวมขຌอสนอนะ ละสรุปนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำนละ
฿หຌบริกำรของ สสว. ฿หຌสอดคลຌองละตอบสนองกับควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

่ี จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ละบทสรุปผูຌบริหำรทีไครอบคลุมละสรุปนืๅองำนตำมขอบขตกำร
ด ำนินงำนทัๅงหมด พรຌอม Infographic สรุปผลกำรส ำรวจฯ 
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บททีไ 2  
กรอบนวคิดละวิธีการด านินงาน 

 

2.1 กรอบนวคิด฿นการส ารวจ 

 

กำรส ำรวจ฿นครัๅงนีๅมีกำรก ำหนดกรอบนวคิด฿นกำรด ำนินงำน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละ
ขอบขตกำรด ำนินงำน ดยกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ ำปงบประมำณ 
โ5ๆใ จะท ำกำรส ำรวจกับผูຌประกอบกำร MSME ทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ละรับกำรอบรม/ขຌำรวม
ครงกำรตำง โ ของ สสว. ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวนรำชกำร 
หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชน รวมถึงหนวยงำนอืไนทีไประสำนงำนกับ สสว.  

฿นบืๅองตຌนกอนทีไจะริไมจัดท ำกรอบนวคิด ระบียบวิธีวิจัย รวมถึงขัๅนตอนกำรด ำนินงำน เดຌมี
กำรศึกษำ รวบรวมขຌอมูล รวมถึงประชุมหำรือกับ สสว. พืไอรับทรำบยุทธศำสตร์ ผนปฏิบัติกำร ผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร ละวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมสูสำกล ละรำยละอียดครงกำร
ทีไจะท ำกำรส ำรวจทัๅงป 2562 ละป 2563 พืไอ฿หຌมีควำมขຌำ฿จละสำมำรถชืไอมยงกิจกรรม / ครงกำร
ทีได ำนินกำร เปจนถึงระดับผนงำน ยุทธศำสตร์ ทีไท ำ฿หຌสำมำรถน ำเปก ำหนดนวค ำถำมละกำร
วิครำะห์ ประมวลผล รวมถึงจัดท ำขຌอสนอนะ฿หຌตรงตำมวัตถุประสงค์กำรศึกษำ รำยละอียด ดังผนภำพ
ทีไ 1 

 
 

ผนภาพทีไ 1 กำรทบทวนกรอบกำรประมินผลกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จจำกกำรขຌำรวมครงกำรของ สสว. 
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ภำยหลังจำกกำรศึกษำ รวบรวมขຌอมูล รวมถึงประชุมหำรือกับ สสว. เดຌด ำนินกำรจัดท ำกรอบ
นวคิดทีไจะ฿ชຌส ำหรับกำรวิครำะห์ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ ำป
งบประมำณ โ5ๆใ เดຌก ำหนดกรอบนวคิดตำมนวทำงกำร฿ชຌบริกำรของ สสว. ริไมตัๅงตกอนมำ฿ชຌบริกำร
ทีไจะสะทຌอนถึงควำมหวัง฿นปัจจัยกำร฿หຌบริกำรของ สสว. หลังจำกนัๅนมืไอมำ฿ชຌบริกำรลຌว สะทຌอนผลผำน
ควำมพึงพอ฿จหรือเมพึงพอ฿จตำมปัจจัยกำร฿ชຌบริกำร฿นรืไองนัๅน โ ละสุดทຌำยจะสงผลเปถึงควำมผูกพัน
฿นกำรมำ฿ชຌบริกำรตอเปกับกิจกรรม / ครงกำรตำง โ ของ สสว. ด ำนินกำร ดยมีรำยละอียดกรอบ
นวคิดสดง฿นผนภำพทีไ 2 

 
ผนภาพทีไ 2 กรอบนวคิดกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. 
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฿นกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จนีๅเดຌน ำนวทำง฿นกำรวัดระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร หรือขຌำ
รวมกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. มำท ำกำรวิครำะห์พิไมติม ดยกำรสอบถำมถึงระดับควำมหในดຌวย
ของผูຌมำ฿ชຌบริกำรตอค ำถำม ใ ขຌอดังตอเปนีๅ 

แี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ 
โี สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ 

ใี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด 

ระดับคะนนทีไ฿ชຌวัด คือ คะนน 1ู5 ตำม Likert Scale ซึไงคะนนตใมของทัๅง ใ ขຌอ มืไอรวมกัน
ลຌวจะมีคำทำกับ แ5 คะนน ฿นกำรศึกษำครัๅงนีๅ ตัวชีๅวัด ิ Indicatorี ส ำหรับกำรวัดระดับควำมผูกพัน
ของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี จะท ำดยกำรค ำนวณหำ สัดสวนป็นรຌอยละ ิัี ของผูຌมำ
฿ชຌบริกำรทีไ฿หຌ คะนนควำมหในดຌวย ตใม 5 คะนนส ำหรับทัๅง ใ ค ำถำมขຌำงตຌน ิซึไงกใคือ สัดสวนของ
ผูຌ฿หຌคะนนทัๅง ใ ขຌอรวมกัน ทำกับ แ5 คะนนี ซึไงจะขอรียกคำ ั ดังกลำววำ ัCompletely 

Engaged Customers ดยมีผนภำพสดงนวคิดกำรประมินควำมผูกพันของผูຌ฿ชຌบริกำร ดังนีๅ 
 

 

ผนภาพทีไ ใ นวคิดกำรกำรประมินควำมผูกพันของผูຌ฿ชຌบริกำร 
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นอกจำกนีๅ เดຌน ำนวคิดกีไยวกับกำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอ มำท ำกำรวิครำะห์
ประกอบกับควำมพึงพอ฿จดຌวย ดยคะนนทีไเดຌจำกกำรศึกษำ฿นรืไองนวนຌมกำรนะน ำ฿หຌผูຌอืไนมำ฿ชຌ
บริกำร สำมำรถน ำมำ฿ชຌค ำนวณหำคำ NPS ซึไงจะป็นคำทีไบงบอกถึงระดับผูຌมำ฿ชຌบริกำรทีไ  สสว. วำ
ดยรวมลຌวมีผูຌทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. อยู฿นสัดสวนสูงมำกนຌอยคเหน ิPromoterี ซึไงมืไอน ำมำหักลบ
กับสัดสวนของผูຌทีไป็น Detractor ลຌวจะเดຌจ ำนวนของผูຌทีไป็น Net Promoter ดยทีไจ ำนกกลุมของ
ผูຌ฿ชຌบริกำร เดຌดังนีๅ 

ู Detractor หรือกลุมทีไคอนขຌำงเมพึงพอ฿จตอบริกำร ิ฿หຌคะนนกำรนะน ำบอกตอ เูๆ คะนนี 
กลุมนีๅนอกจำกจะเมนะน ำ฿หຌผูຌอืไนมำ฿ชຌบริกำร สสว. ตอเปลຌว ยังอำจจะท ำลำยชืไอสียงอีกดຌวย กลุมนีๅ
อำจจะยังคง฿ชຌบริกำร สสว. ตอเป ตกในืไองดຌวยควำมจ ำป็นบำงอยำงจึงตຌองมำ฿ชຌบริกำร 

ู Passives หรือกลุมทีไพรຌอมจะปลีไยน฿จเป฿ชຌบริกำรทีไอืไนถຌำพบวำมีขຌอสนอทีไดีกวำ ิ฿หຌคะนน      
กำรนะน ำบอกตอ ็ู่ คะนนี 

ู Promoters หรือกลุมทีไจะสนับสนุนองค์กร ิ฿หຌคะนนกำรนะน ำบอกตอ ู้แเ คะนนี กลุมนีๅ
นอกจำกจะ฿ชຌบริกำร สสว. ตอเปลຌว ยังจะบอกตอ฿หຌผูຌอืไนหันมำนะน ำ฿หຌคนอืไนมำ฿ชຌบริกำรอีกดຌวย 

 
ผนภาพทีไ ไ นวคิดกำรประมินกำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอ 
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2.2 วิธีการละขัๅนตอนการด านินงาน 

฿นขัๅนรกของกระบวนกำรท ำงำน ประกอบดຌวย กำรศึกษำรำยละอียดของงำนครงกำรตำง โ ของ 
สสว. พืไอ฿หຌทรำบหลักกำรละหตุผล วัตถุประสงค์กลุมปງำหมำย ผนกำรด ำนินงำนละกิจกรรมตำง โ 
ทีได ำนินงำนภำย฿ตຌครงกำรทีไจะด ำนินกำรส ำรวจ กำรก ำหนดกรอบนวคิดวิธีกำรด ำนินงำน ละ
วำงผน  กำรด ำนินงำน กำรก ำหนดวิธีกำรคัดลือกกลุมปງำหมำย วิธีกำรสุมตัวอยำง ละจ ำนวนตัวอยำง 
จัดท ำบบสอบถำมละทดสอบบบสอบถำม ซึไงรำยละอียดกำรด ำนินงำนตละขัๅนตอนมีรำยละอียด 
ดังนีๅ 

 

2.2.1 ศึกษารายละอียดผนยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติการฯ ผนงานบูรณาการฯ ละงาน / 
ครงการทีไกีไยวขຌอง 
สสว. มีภำรกิจหลัก฿นกำรสนอนะนยบำยละยุทธศำสตร์กำรสงสริม SME ของ

ประทศ รวมถึงป็นหนวยงำนกลำง฿นกำรบูรณำกำรควำมรวมมือกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนพืไอ
ขับคลืไอนกำรสงสริม SME ฿หຌกิดควำมตอนืไองละสอดคลຌอง฿นทิศทำงดียวกัน ดยทีไ สสว. มีวิสัยทัศน์ 
ป็นผูຌชีๅน ำ฿นกำรขับคลืไอนละพิไมศักยภำพ MSME สูควำมมัไงคัไงอยำงยัไงยืน ละพันธกิจ บูรณำกำร 
ละผลักดันกำรสงสริม MSME ของหนวยงำนภำครัฐละอกชน พืไอ฿หຌ MSME สำมำรถติบตละ
ขงขันเดຌ฿นระดับสำกล 

ตำมผนยุทธศำสตร์ สสว. ป 2560ู2565 ทีไประกอบดຌวย 4 ยุทธศำสตร์ เดຌน ำกรอบ
ยุทธศำสตร์หลักมำจัดท ำป็นผนปฏิบัติกำรประจ ำป 2563 ของ สสว. ดยมีผลสัมฤทธิ์฿นกำรสนับสนุน
ละสงสริมผูຌประกอบกำรกอ฿หຌกิดมูลคำทำงศรษฐกิจเมนຌอยกวำ 3,000 ลຌำนบำท ละมีผลลัพธ์จำกกำร
สงสริมทีไท ำ฿หຌรຌอยละของผูຌประกอบกำรเดຌรับควำมชวยหลือละพัฒนำจำก สสว. มีศักยภำพพิไมขึๅนเม
นຌอยกวำรຌอยละ 70 ซึไงมีรำยละอียดยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ ละกลยุทธ์/ ผนงำน ดังนีๅ 

ตารางทีไ 1 ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ ละกลยุทธ์/ผนงำน ประจ ำป 2563 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์/ผนงาน 

ยุทธศำสตร์ทีไ แ: ยกระดับ
กำรบูรณำกำร MSME 
ของประทศ ดຌวย BIG 

DATA 

สรຌำงกำรสงสริม MSME 

ทีไสงผลกระทบตอ
ศรษฐกิจสูง ิHigh 

Impactี รวมกับ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

1. บูรณำกำรผนงบประมำณละติดตำมประมินผล฿หຌ
ครอบคลมุหนวยงำนสงสรมิ MSME ของประทศ  
2. สรຌำงควำมรวมมือ฿นกำรสงสรมิ MSME ทัๅง฿นละ
ตำงประทศ 

พัฒนำละชืไอมยงฐำนขຌอมูล฿หຌรองรับ  MSME BIG 

DATA 

3. พัฒนำครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์/ประมินผลกระทบ
ทำงศรษฐกิจดຌำน MSME 

ยุทธศำสตร์ทีไ โ: พัฒนำ
กลเกกำรสงสริม฿หຌขຌำถึง 

ชืไอมยงมำตรกำรภำครัฐ
ก MSME อยำงทัไวถึง 

1.พัฒนำปัจจัยอืๅอตอกำรติบตของ MSME 

2.ยกระดับกำร฿หຌบริกำรของศูนย์ OSS ละชืไอมยง
นยบำยของรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์/ผนงาน 

MSME ละศรษฐกิจ
ชุมชน  

3. พัฒนำครือขำยทีไปรึกษำ/กำร฿หຌบริกำร 

ยุทธศำสตร์ทีไ ใ:  
สรຌำงสังคมผูຌประกอบกำร
฿หຌติบตละกຌำวสูสำกล  

พิไมขีดควำมสำมำรถ฿หຌ 
MSME ติบตเดຌตำมวงจร
ธุรกิจ ิBusiness Life 

Cycleี 

1. สงสรมิกำรริไมตຌนธุรกิจ Early Stage/Startup 

2. สงสรมิ  MSME ฿หຌรวมกลุมละกຌำวสูสำกล
ิInternationalizationี 
3. สงสรมิกำร฿ชຌนวัตกรรม/ ทคนลยดีิจิทัล ละกำร
ปรับปลีไยนรูปบบธรุกิจ  ิBusiness Transformationี 

ยุทธศำสตร์ทีไ 4:  
พิไมศักยภำพองค์กร฿หຌมี
สมรรถนะสูง ิHigh 

Performance Agencyี  

พัฒนำองค์กรละ
บุคลำกร฿หຌมีมำตรฐำน
ป็นทีไยอมรับพรຌอม
ตอบสนองควำมตຌองกำร
ผูຌรับบริกำร 

1. ปรับครงสรຌำงองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับบทบำทภำรกิจ
องค์กร 
2. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู Smart Office 

3. ผลักดันองค์กร฿หຌนຌนประสิทธิผล ละมีธรรมำภิบำล 

    
ดยรำยละอียดของครงกำรทีไจะส ำรวจ จ ำนกตำมยุทธศำสตร์ ละกลยุทธ์/ ผนงำน มี

ดังนีๅ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับกำรบูรณำกำร MSME ของประทศดຌวย BIG DATA 

ป้าประสงค์ : สรຌำงกำรสงสริม MSME ทีไสงผลกระทบตอศรษฐกิจสูง ิHigh Impactี 
รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

กลุมป้าหมาย: หนวยงำนภำครัฐ อกชนทัๅง฿นละตำงประทศ 

ตารางทีไ โ กลยุทธ์/ ผนงำน ละชืไองำน/ครงกำร ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทีไ 1 

กลยุทธ์/ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
1.1 บูรณำกำรผนงบประมำณละ
ติดตำมประมินผล฿หຌครอบคลมุ
หนวยงำนสงสริม MSME ของ
ประทศ 

1. งำนจัดท ำผนปฏิบัติกำรสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

2. งำนจัดท ำยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติกำรสงสริมวสิำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอมรำยสำขำ รำยพืๅนทีไ 
3. ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรบริหำรละขับคลืไอนผนกำรสงสริม SME 

4. ครงกำรจัดท ำผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ฉบับทีไ 5 

5. งำนติดตำมละประมินผลครงกำรสงสริม SME 

1.2 สรຌำงควำมรวมมือ฿นกำรสงสริม 
MSME ทัๅง฿นละตำงประทศ 

1. งำนด ำนินกำรตำมกรอบควำมรวมมือระหวำงประทศ 

2. งำนสรຌำงครือขำยควำมรวมมือระหวำงประทศ 

3. งำนด ำนินกิจกรรมภำย฿ตຌกรอบคณะท ำงำนอำซยีนดຌำน SME ิASEAN 

SME Agencies Working Group: ASEAN SMEWGี 
1.3 พัฒนำละชืไอมยงฐำนขຌอมลู฿หຌ
รองรับ MSME BIG DATA 

1. งำนจัดท ำละปรับปรุงฐำนขຌอมูล SME ประทศเทย 

1. ครงกำรศึกษำกำรประมินมลูคำทำงศรษฐกิจส ำหรับ SME 
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กลยุทธ์/ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
1.4 พัฒนำครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์ 
ประมินผลกระทบทำงศรษฐกิจดຌำน 
MSME 

2. งำนจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์วสิำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมประจ ำป 
3. งำนจัดท ำดัชนีชีๅวัดภำวะศรษฐกิจส ำหรบัผูຌประกอบกำรวสิำหกิจขนำด
กลำงละขนำดยอม 

4. ครงกำรส ำรวจควำมตຌองกำรวสิำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิSME 

Surveyี 
 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนำกลเกกำรสงสริม฿หຌขຌำถึง MSME ละศรษฐกิจชุมชน 

ป้าประสงค์: ชืไอมยงมำตรกำรภำครัฐก MSME อยำงทัไวถึง 
กลุมป้าหมาย: หนวยงำนภำครัฐ อกชน฿นพืๅนทีไละผูຌประกอบกำร MSME  

ตารางทีไ 3 กลยุทธ์/ ผนงำน ละชืไองำน/ครงกำร ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทีไ 2 

กลยุทธ์/ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
2.1 พัฒนำปัจจัยอืๅอตอกำรตบิต
ของ MSME 

1. ครงกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมลูกำรประมินควำมนำชืไอถือ SME ิSME 

Credit Ratingี 
2. ครงกำรศึกษำกฎหมำยทีไอืๅอละลดอุปสรรคตอกำรประกอบธุรกิจของ SME 

2.2 ยกระดับกำร฿หຌบริกำรของ
ศูนย์ OSS ละชืไอมยงนยบำย
ของรัฐ 

1. ครงกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิSME OneูStop Service Center: 
OSSี 
2. งำนพัฒนำองค์ควำมรูຌส ำหรับ SME ิKnowledge Centerี 
3. ครงกำรพัฒนำระบบ SME Connext 

4. ครงกำรพัฒนำ SME PORTAL ละระบบกลำง฿นกำร฿หຌบริกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอม 

2.3 พัฒนำครือขำยทีไปรึกษำ
ครือขำยกำร฿หຌบริกำร 

1. ครงกำร Train the Coach 

2. ครงกำรยกระดับศักยภำพ SME ดยพัฒนำระบบผูຌ฿หຌบริกำรทำงธุรกิจ 
ิService Providerี 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌำงสังคมผูຌประกอบกำร฿หຌติบตละกຌำวสูสำกล 

ป้าประสงค์: พิไมขีดควำมสำมำรถ฿หຌกับ MSME ติบตเดຌตำมวงจรธุรกิจ ิBusiness Life 

Cycleี 
กลุมป้าหมาย: ผูຌประกอบกำร MSME  รำยประดในละฉพำะกลุม 

ตารางทีไ ไ กลยุทธ์/ ผนงำน ละชืไองำน/ครงกำร ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทีไ 3 

กลยุทธ์/ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
3.1 สงสริมกำรริไมตຌนธรุกิจ 
ิEarly Stage/ Startupี 

1. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 
2. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำรพืไอสรຌำงควำมขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตำมนว
พระรำชด ำร ิ

3.2 สงสริม MSME ฿หຌ
รวมกลุมละกຌำวสูสำกล 
ิInternationalizationี 

1. ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME 

2. ครงกำรประกวด SME National Awards 

3. ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรรำยยอยครงกำรยกระดับิผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไมี 
4. ครงกำรสงสรมิละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
5. ครงกำรสงสรมิละพัฒนำ SMEs ดຌวยระบบบัญชีดยีว 

6. ครงกำรพัฒนำสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Championsี 
7. ครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภำพสูตลำดสำกล 

8. ครงกำรพัฒนำศักยภำพละชองทำงกำรตลำดชิงลึกส ำหรับผูຌประกอบกำร 
SME ิครงกำรพัฒนำชองทำงกำรตลำดส ำหรับผูຌประกอบกำร SMEี 

3.3 สงสริมกำร฿ชຌนวัตกรรม 
ดิจิทลัละกำรทคนลยี

ปรับปลีไยนรูปบบธรุกิจ 
ิBusiness Transformationี 

1. ครงกำรยกระดับธรุกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneursี 
2. ครงกำรพันธมิตรสรຌำงบรนด์ละธุรกิจพืไอควำมยัไงยืน฿นกำรขงขัน ิBorn 

Strongี 
3. ครงกำรพิไมศักยภำพผูຌประกอบกำรออนเลนด์ຌวย Digital Marketing 

ิครงกำรสงสริมพัฒนำอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SMEี 
4. ครงกำรปั้นดำว 

5. ครงกำรพัฒนำศรษฐกิจฐำนรำกยุค 4.0 
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พิไมศักยภำพองค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง ิHigh Performance Agencyี 
ป้าประสงค์: พัฒนำองค์กรละบุคลำกร฿หຌมีมำตรฐำนป็นทีไยอมรับพรຌอมตอบสนองควำม

ตຌองกำรผูຌรับบริกำร 
กลุมป้าหมาย: บุคลำกร สสว. 

ตารางทีไ 5 กลยุทธ์/ ผนงำน ละชืไองำน/ครงกำร ภำย฿ตຌยุทธศำสตร์ทีไ 4 

กลยุทธ์/ผนงาน ชืไองาน/ครงการ 
4.1 ปรับครงสรຌำงองค์กร฿หຌ
สอดคลຌองกับบทบำทภำรกิจองค์กร 

1. งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

4.2 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู 
Smart Office 

1. งำนพัฒนำศักยภำพดຌำนทคนลยสีำรสนทศ 

2. งำนพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน Smart Office 

4.3 ผลักดันองค์กร฿หຌนຌน
ประสิทธิผลละมีธรรมำภิบำล 

1. งำนสนับสนุนละวำงผนองคก์ร 

2. ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจละนยบำยของรัฐ 

3. งำนบริหำรจัดกำรกองทุนรวมลงทุน 

4. ครงกำรบริหำรจดักำร อุดหนนุละสนบัสนุนงินทุน฿หຌก SME 

 

จำกกำรศึกษำผนปฏิบัติกำรฯ ของ สสว. ประจ ำป 2563 ทีไประกอบดຌวย 4 ยุทธศำสตร์
หลัก ทีไมีกลยุทธ์/ ผนงำน ละมีควำมชืไอมยงกับ 5 นวทำง฿นกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำผูຌประกอบกำร ละวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมสูสำกล ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆ3 มี
รำยละอียด ดังนีๅ 

ตารางทีไ ๆ ควำมชืไอมยงของผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำป 2563 ละผนงำนบูรณำกำรฯ ของ สสว. 
ผนปฏิบัตกิารฯ นวทางการด านินงานตามผนงานบูรณาการฯ 

ยุทธศำสตร์ทีไ แ  ยกระดับ
กำรบูรณำกำร MSME ของ
ประทศดຌวย BIG DATA 

นวทำงทีไ 5 พัฒนำปัจจัยวดลຌอม฿นกำรสงสริม SME ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
ิEcosystemี 

ยุทธศำสตร์ทีไ โ  พัฒนำกลเก
กำรสงสริม฿หຌขຌำถึง MSME 

ละศรษฐกิจชุมชน 

นวทำงทีไ 5 พัฒนำปัจจัยวดลຌอม฿นกำรสงสริม SME ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
ิEcosystemี 

ยุทธศำสตร์ทีไ ใ สรຌำงสังคม
ผูຌประกอบกำร฿หຌตบิตละกຌำว
สูสำกล 

นวทำงทีไ แ พัฒนำวิสำหกิจ฿นระยะริไมตຌน฿หຌสำมำรถติบตเดຌ ิEarly Stageี 
นวทำงทีไ โ  พัฒนำวิสำหกิจรำยยอย฿หຌประกอบธุรกิจอยำงมืออำชีพ  ิMicroี 
นวทำงทีไ 3 พัฒนำวิสำหกิจขนำดยอม฿หຌกຌำวสูธรุกิจสมัย฿หม ิSmallี 
นวทำงทีไ 4 พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละวิสำหกจิทีไมีศักยภำพ฿หຌขຌำสูกำร
ขงขันระดับสำกล ิMedium & High Potentialี 

ยุทธศำสตร์ทีไ ไ พิไมศักยภำพ
องค์กร฿หຌมีสมรรถนะสูง  ิHigh 

Performance Agencyี 

นวทำงทีไ 5 พัฒนำปัจจัยวดลຌอม฿นกำรสงสริม SME ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
ิEcosystemี 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

2-13 

 

นอกจำกนีๅ ผนปฏิบัติกำรฯ ยังมีกำรบงงำน / ครงกำรทีได ำนินงำนตำมกลุมกำรสงสริม
ตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ทัๅงหมด 4 กลุม ดังนีๅ 

ตารางทีไ ็ ควำมชืไอมยงระหวำงนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ละงำน / ครงกำร 
ปงบประมำณ โ5ๆ3 

นวทางการสงสริม 

ตามผนงานบูรณาการฯ 

ชืไองาน/ครงการ 

กลุม Early Stage 
1. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 
2. ครงกำรยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneursี 

กลุม Micro 

3. ครงกำรพิไมศักยภำพผูຌประกอบกำรออนเลนด์ຌวย Digital Marketing ิครงกำร
สงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับ SMEี 
4. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำรพืไอสรຌำงควำมขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตำมนว
พระรำชด ำร ิ
5. ครงกำรพัฒนำสูสดุยอดอสอใมอจีังหวัด ิSME Provincial Championsี 
6. ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรรำยยอย ิครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไมี 
7. ครงกำรสงสริมละพัฒนำ SMEs ดຌวยระบบบญัชีดียว 

8. ครงกำรปั้นดำว 

9. ครงกำรพัฒนำศรษฐกิจฐำนรำกยุค 4.0 

10. ครงกำรพันธมติรสรຌำงบรนด์ละธุรกิจพืไอควำมยัไงยืน฿นกำรขงขัน ิBorn 

Strongี 

กลุม Small 

11. ครงกำรพัฒนำผลติภณัฑ์พืไอพิไมศักยภำพสูตลำดสำกล 

12. ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
13. ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME 

14. ครงกำรพัฒนำศักยภำพละชองทำงกำรตลำดชิงลึกส ำหรับผูຌประกอบกำร SME 
ิครงกำรพัฒนำชองทำงกำรตลำดส ำหรับผูຌประกอบกำร SMEี 
15. ครงกำรประกวด SME National Awards 

กลุม Ecoูsystem 
16. งำนพัฒนำองค์ควำมรูຌส ำหรับ SME ิKnowledge Centerี 
17. งำนสรຌำงครือขำยควำมรวมมือระหวำงประทศ 
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นวทางการสงสริม 

ตามผนงานบูรณาการฯ 

ชืไองาน/ครงการ 

กลุม Ecoูsystem ิตอี 

18. งำนด ำนินกิจกรรมภำย฿ตຌกรอบคณะท ำงำนอำซยีนดຌำน SME ิASEAN SME 

Agencies Working Group : ASEAN SMEWGี 
19. ครงกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมลูกำรประมินควำมนำชืไอถือ SME ิSME Credit 

Ratingี 
20. ครงกำร Train the Coach 

21. ครงกำรยกระดับศักยภำพ SME ดยพัฒนำระบบผูຌ฿หຌบริกำรทำงธรุกิจ ิService 

Providerี  
22. ครงกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOne Stop Service : OSSี  

 

ซึไงจำกกำรทบทวนกิจกรรม / ครงกำรตำง โ ของ สสว. ทีได ำนินกำร฿นปงบประมำณ 2563 

จ ำนวน 43 งำน/ครงกำร พืไอ฿หຌทรำบหลักกำรละหตุผล วัตถุประสงค์ กลุมปງำหมำย ผนกำร
ด ำนินงำน ละกิจกรรมตำง โ ลຌว เดຌคัดลือกงำน / ครงกำรทีไจะส ำรวจควำมพึงพอ฿จมีทัๅงสิๅน 28 

ครงกำร บงป็น ครงกำรทีไประมินกลุมผูຌประกอบกำร MSME ทัไวเปทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ละรับ
กำรอบรม/ ขຌำรวมครงกำรตำง โ ของ สสว. จ ำนวน 21 งำน/ครงกำร ละกลุมหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับ
กำรสงสริม MSME ทีไประสำนงำนกับ สสว. จ ำนวน 7 งำน/ครงกำร ิรำยละอียดครงกำรสดง฿น
ภำคผนวก กู1ี ดังนีๅ 

ตารางทีไ ่ รำยละอียดงำน/ครงกำร ทีไ฿ชຌ฿นส ำรวจควำมพึงพอ฿จ  
ล าดับ งาน/ครงการ  
งาน / ครงการทีไจะส ารวจกลุมป้าหมายทีไป็นผูຌประกอบการ MSME 

1 งำนสรຌำงครือขำยควำมรวมมือระหวำงประทศ 

2 งำนด ำนินกิจกรรมภำย฿ตຌกรอบคณะท ำงำนอำซยีนดຌำน SME ิASEAN SME Agencies Working Group 

: ASEAN SMEWGี 
3 ครงกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมลูกำรประมินควำมนำชืไอถือ SME ิSME Credit Ratingี 
4 งำนพัฒนำองค์ควำมรูຌส ำหรับ SME ิKnowledge Centerี 
5 ครงกำร Train the Coach 

6 ครงกำรยกระดับศักยภำพ SME ดยพัฒนำระบบผูຌ฿หຌบริกำรทำงธรุกิจ ิService Providerี  
7 ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 
8 ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำรพืไอสรຌำงควำมขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตำมนวพระรำชด ำริ 
9 ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME 

10 ครงกำรประกวด SME National Awards 
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ล าดับ งาน/ครงการ  
11 ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรรำยยอย 

12 ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
13 ครงกำรสงสริมละพัฒนำ SMEs ดຌวยระบบบญัชีดียว 
14 ครงกำรพัฒนำสูสดุยอดอสอใมอจีังหวัด ิSME Provincial Championsี 
15 ครงกำรพัฒนำผลติภณัฑ์พืไอพิไมศักยภำพสูตลำดสำกล 

16 ครงกำรพัฒนำศักยภำพละชองทำงกำรตลำดชิงลึกส ำหรับผูຌประกอบกำร SME 

17 ครงกำรยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneursี 
18 ครงกำรพันธมติรสรຌำงบรนด์ละธุรกิจพืไอควำมยัไงยืน฿นกำรขงขัน ิBorn Strongี 
19 ครงกำรพิไมศักยภำพผูຌประกอบกำรออนเลนด์ຌวย Digital Marketing 

20 ครงกำรปั้นดำว 
21 ครงกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิSME OneูStop Service Center: OSSี 

งาน / ครงการทีไจะส ารวจกลุมป้าหมายทีไป็นหนวยงาน 

22 งำนจัดท ำยุทธศำสตร์ละผนปฏบิัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/
รำยประดใน 

23 ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรบรหิำรละขับคลืไอนผนกำรสงสรมิ SME 

24 งำนติดตำมละประมินผลครงกำรสงสริม SME 

25 งำนด ำนินกำรตำมกรอบควำมรวมมือระหวำงประทศ 

26 งำนด ำนินกิจกรรมภำย฿ตຌกรอบคณะท ำงำนอำซยีนดຌำน SME ิASEAN SME Agencies Working Group 

: ASEAN SMEWGี 
27 ครงกำรพัฒนำศรษฐกิจฐำนรำกยุค 4.0 

28 ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำนตำมภำรกิจละนยบำยของรัฐ 
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2.2.2 การก าหนดกลุมตัวอยาง  
฿ชຌกำรค ำนวณพืไอก ำหนดขนำดตัวอยำงส ำหรับกำรส ำรวจตละครัๅงดย฿ชຌสูตรของ 

Taro Yamane, 1973, ก ำหนด฿หຌควำมคลำดคลืไอน฿นทำงสถิติทีไยอมรับเดຌมีคำเมกินรຌอยละ 5 ทีไระดับ           
ควำมชืไอมัไน ิ1ูαี = 95ั หรือ ิε< 0.05, α = 0.05ี ซึไงจะค ำนวณจ ำนวนตัวอยำงดยรวมเดຌดังนีๅ 

2
1 Ne

N
n


  

ดยทีไ n = ขนำดตัวอยำงทีไตຌองกำร 
N = จ ำนวนประชำกรทัๅงหมด 

e = ควำมคลำดคลืไอนทีไยอมรับเดຌ 

 
ผนภาพทีไ 5 ขนำดตัวอยำงทีไก ำหนดตำมวิธีของ Taro Yamane 

ทีไมำ: วิครำะห์ดยทีไปรึกษำ 
 

ดยมีนวทำงกำรก ำหนดจ ำนวนกลุมตัวอยำงตละกลุม ดังนีๅ 
ิ1ี กลุมผูຌประกอบกำร MSME จำกจ ำนวนประชำกรปງำหมำย 49,312 รำย ทีไน ำมำ

ก ำหนดจ ำนวนตัวอยำงทีไจะส ำรวจตำมนวทำงกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอยำงตำมวิธีของ Taro Yamane ทีไ
ระดับควำมชืไอมัไน ้5ั จ ำนวนตัวอยำงขัๅนตไ ำทีไตຌองท ำกำรส ำรวจอยูทีไจ ำนวน 397 รำย อยำงเรกใตำม 
จำกทีไเดຌทบทวนผลกำรศึกษำฯ ฿นป 2562 ทีไผำนมำ มีกำรก ำหนดตัวอยำงทีไท ำกำรส ำรวจประมำณ 1,800 

รำย ตนืไองจำกมีกลุมตัวอยำงทีไเม฿ชกลุมปງำหมำย฿นกำรส ำรวจ จ ำนวน 110 รำย จึงเดຌปรับสัดสวน
จ ำนวนตัวอยำง฿นกำรส ำรวจ฿หม ซึไงมีกำรก ำหนดสัดสวนตำมนวทำงกำรสงสริม Micro ละ SMEs ละ
ครงกำรทีได ำนินกำร ดังนัๅน พืไอ฿หຌจ ำนวนตัวอยำงมีควำม฿กลຌคียงกับกำรส ำรวจ฿นรอบทีไผำนมำ ละ
พืไอ฿หຌกำรวิครำะห์ผลมีควำมครอบคลุม฿นมิติตำง โ เดຌหลำกหลำย ครบถຌวน จึงเดຌท ำกำรก ำหนดจ ำนวน
ตัวอยำงเวຌทีไจ ำนวน 1,800 รำย ดยจะท ำกำรสุมกลุมตัวอยำงบบหลำยชัๅน ิMulti stage samplingี 
ดยมีกำรก ำหนดชัๅนของกลุมตัวอยำงจำกระดับหลักเปถึงระดับยอย ชน ก ำหนดชัๅนรกป็นกลุมตำมนว
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ทำงกำรสงสริมของ สสว. ชัๅนตอเปก ำหนดตำมประภทผูຌขຌำรับบริกำร ภำคธุรกิจ ละกลุมกิจกรรมละ
บริกำรทีไ สสว. ด ำนินกำร ป็นตຌน ดยกำรก ำหนดจ ำนวนตละกลุมจะกระจำย฿หຌสอดคลຌองกับสัดสวน
จริงของรำยชืไอทีไเดຌรับ ละสำมำรถน ำมำวิครำะห์ผลละอຌำงอิงเดຌทำงสถิติ  ดยมีรำยละอียดจ ำนวน
ตัวอยำงตละงำน/ครงกำร ดังนีๅ 

ตารางทีไ ้ จ ำนวนตัวอยำงทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร MSME จ ำนกตำมงำน/
ครงกำร 

งาน/ครงการ 
จ านวนประชากร
ป้าหมายทีไคาดวา
จะเดຌรับจาก สสว. 

จ านวนตัวอยาง
ก าหนดตาม

สัดสวนประชากร 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
จะส ารวจ 

1. งำนสรຌำงครือขำยควำมรวมมือระหวำงประทศ 250 9 10 

2. งำนด ำนินกิจกรรมภำย฿ตຌกรอบคณะท ำงำนอำซยีน
ดຌำน SME ิASEAN SME Agencies Working Group : 
ASEAN SMEWGี 

3,000 110 117 

3. ครงกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมลูกำรประมินควำม
นำชืไอถือ SME ิSME Credit Ratingี 

400 15 16 

4. งำนพัฒนำองค์ควำมรูຌส ำหรับ SME ิKnowledge 

Centerี 
4,000 147 156 

5. ครงกำร Train the Coach 500 18 19 

6. ครงกำรยกระดับศักยภำพ SME ดยพัฒนำระบบผูຌ
฿หຌบริกำรทำงธุรกิจ ิService Providerี  

200 7 8 

7. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 9,000 330 351 

8. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำรพืไอสรຌำงควำมขຌมขใง
กธุรกิจชุมชนตำมนวพระรำชด ำร ิ

230 8 9 

9. ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME 4,000 147 156 

10. ครงกำรประกวด SME National Awards 2,000 73 78 

11. ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรรำยยอย 1,500 55 59 

12. ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME 

Regular Levelี 
6,000 220 234 

13. ครงกำรสงสริมละพัฒนำ SMEs ดຌวยระบบบญัชี
ดียว 

3,000 110 117 

14. ครงกำรพัฒนำสูสดุยอดอสอใมอจีังหวัด ิSME 

Provincial Championsี 
462 17 18 

15. ครงกำรพัฒนำผลติภณัฑ์พืไอพิไมศักยภำพสูตลำด
สำกล 

1,000 37 39 
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งาน/ครงการ 
จ านวนประชากร
ป้าหมายทีไคาดวา
จะเดຌรับจาก สสว. 

จ านวนตัวอยาง
ก าหนดตาม

สัดสวนประชากร 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
จะส ารวจ 

16. ครงกำรพัฒนำศักยภำพละชองทำงกำรตลำด  
ชิงลึกส ำหรบัผูຌประกอบกำร SME 

2,000 73 78 

17. ครงกำรยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New 

Entrepreneursี 
500 18 20 

18. ครงกำรพันธมติรสรຌำงบรนด์ละธุรกิจพืไอควำม
ยัไงยืน฿นกำรขงขัน ิBorn Strongี 

30 1 1 

19. ครงกำรพิไมศักยภำพผูຌประกอบกำรออนเลนด์ຌวย 

Digital Marketing 
8,000 293 312 

20. ครงกำรปั้นดำว 60 2 2 

21. ครงกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิSME Oneู
Stop Service Center: OSSีึ 

3,000 110  

รวม 49,132 1,800 1,800 

หมายหตุ: 1ี จ ำนวนตัวอยำงขຌำงตຌนอำจมีขຌอจ ำกัดรืไองกำรจัดกิจกรรมทีไเมตรงตำมชวงระยะวลำทีไท ำกำรส ำรวจ จึง
อำจท ำ฿หຌบำงครงกำรมีจ ำนวนตัวอยำงนຌอยกวำทีไก ำหนด ตจะท ำกำรกใบขຌอมูล฿นครงกำรอืไนทดทน 
พืไอ฿หຌเดຌจ ำนวนตัวอยำงรวมครบตำมทีไก ำหนด 

 2ี ึครงกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิSME OneูStop Service Center: OSSี นืไองจำกป็นครงกำร
ทีไเม฿ชกลุมปງำหมำย฿นกำรส ำรวจ จึงเมเดຌน ำจ ำนวนตัวอยำง 110 รำย มำรวม฿นกำรส ำรวจครัๅงนีๅ ละท ำ
กำรกระจำยจ ำนวนตัวอยำงดังกลำวทดทน฿นครงกำรอืไน โ 

 

ิ2ี กลุมหนวยงำน มีจ ำนวนประชำกรทีไคำดวำจะเดຌรับจำก สสว. ดยประมำณ ใเเ 
รำย ตำมวิธีของ Taro Yamane ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั จ ำนวนตัวอยำงขัๅนตไ ำทีไตຌองท ำกำรส ำรวจอยูทีไ 
171 รำย ดยจะท ำกำรสุมกลุมตัวอยำงบบควตำ ิQuota samplingี ตำมสัดสวนจริงจำกรำยชืไอทีไเดຌรับ 
ทัๅง฿นสวนของกลุมหนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชน ละหนวยงำนอืไนทีไประสำนกับ สสว.  
รวมถึงมิติของกำรบงกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียตำมประภทกิจกรรม / ครงกำรทีไเดຌขຌำรวม/ ประสำนงำน
กับ สสว. ดยมีรำยละอียดจ ำนวนตัวอยำงตละงำน/ครงกำร ดังนีๅ 
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ตารางทีไ แเ จ ำนวนตัวอยำงทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของหนวยงำนฯ จ ำนกตำมงำน/ครงกำร 

งาน / ครงการ 
จ านวนประชากร
ป้าหมายทีไคาดวา
จะเดຌรับจาก สสว. 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
จะส ารวจ 

1. งำนจัดท ำยุทธศำสตร์ละผนปฏบิัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/รำยประดใน 

30 17 

2. ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรบรหิำรละขับคลืไอนผนกำรสงสรมิ 

SME 

10 6 

3. งำนติดตำมละประมินผลครงกำรสงสริม SME 60 34 

4. งำนด ำนินกำรตำมกรอบควำมรวมมือระหวำงประทศ 50 28 

5. งำนด ำนินกิจกรรมภำย฿ตຌกรอบคณะท ำงำนอำซยีนดຌำน SME ิASEAN 

SME Agencies Working Group : ASEAN SMEWGี 
40 23 

6. ครงกำรพัฒนำศรษฐกิจฐำนรำกยุค 4.0 100 57 

7. ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำนตำมภำรกิจละนยบำยของรัฐ 10 6 

รวม 300 171 

หมายหตุ: จ ำนวนตัวอยำงขຌำงตຌนอำจมีขຌอจ ำกัดรืไองกำรจัดกิจกรรมทีไเมตรงตำมชวงระยะวลำทีไท ำกำรส ำรวจ จึงอำจ
ท ำ฿หຌบำงครงกำรมีจ ำนวนตัวอยำงนຌอยกวำทีไก ำหนด ตจะท ำกำรกใบขຌอมูล฿นครงกำรอืไนทดทน พืไอ฿หຌ
เดຌจ ำนวนตัวอยำงรวมครบตำมทีไก ำหนด 
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2.2.3 วิธีการละครืไองมือ฿นการส ารวจ 

฿นกำรส ำรวจขຌอมูลจะ฿ชຌบบสอบถำมละกำรสัมภำษณ์ ดังตอเปนีๅ 

ตารางทีไ แแ วิธีกำรละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จฯ 

วิธีการ ครืไองมือทีไ฿ชຌ 
 สัมภำษณ์ทำงทรศัพท์ 
 กำรสัมภำษณ์บบผชิญหนຌำ หรือกำรทด

บบสอบถำม฿หຌกลุ มตั วอย ำ งตอบอง 
ิส ำหรับขอบขตส ำรวจควำมพึงพอ฿จ กรณีทีไ
จัดกิจกรรม฿นชองวลำทีไท ำกำรส ำรวจขຌอมูลี 

 สัมภำษณ์ชิงลึก ิInูdepth Interviewี 

 กรณีกำรสัมภำษณ์ทำงทรศัพท์ ทีไปรึกษำจะ฿ชຌครืไองมือกำร
ส ำรวจบนพลตฟอร์มออนเลน์  ิCATIี  ทีไ ป็นปรกรม
ส ำรใจรูปทีไ ชืไอวำ Snap Survey ดยมีขຌอดีทีไสำมำรถสรຌำง
ครืไองมือทีไรองรับกำรสัมภำษณ์ดยบันทึกผำนปรกรม
คอมพิวตอร์เดຌ ละสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตຌองขຌอมูลเดຌ
ดຌวยกำรมีระบบบันทึกสียงทีไสำมำรถตรวจสอบยຌอนกลับเดຌ 
ละสำมำรถสรຌำง Logic Check ฿นปรกรม฿หຌสำมำรถ
ตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของค ำถำมเดຌดยอัตนมัติ  

 กรณีสัมภำษณ์บบผชิญหนຌำ ฿ชຌกำรจัดท ำบบสอบถำมผำน
พลตฟอร์ม Snap Survey ผำนอุปกรณ์ทใปลใต฿นกำร
สัมภำษณ์ 

 กรณีสัมภำษณ์ชิงลึก จะ฿ชຌวิธีกำรสัมภำษณ์บบผชิญหนຌำ
ิFace to Face Interviewี ดย฿ชຌบบสอบถำมฉบับพิมพ์ 
นืไองจำกป็นขຌอมูลทีไตຌองกำรขຌอคิดหในป็นหลักจึงลือก฿ชຌ
วิธีกำรนีๅ 

หมายหตุ: ก ำหนด฿หຌมีกำรสัมภำษณ์ชิงลึก ิInูdepth Interviewี กับตัวทนของกลุมตัวอยำงขอบขตงำนส ำรวจควำม 

พึงพอ฿จฯ รวมจ ำนวน 10 รำย  
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ดยมีรำยละอียดของปรกรมละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจ ดังนีๅ 
1ี ครืไองมือกำรส ำรวจทีไรองรับพลตฟอร์มออนเลน์ดຌวยปรกรม ิSnap Surveyี 

พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนมีควำมรวดรใว ละสำมำรถตัๅงปรกรม฿หຌสำมำรถตรวจสอบควำมสอดคลຌอง 
ิLogic Checkี ของขຌอมูลพืไอลดควำมผิดพลำด฿นกำรกรอกขຌอมูลเดຌ 

 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

2-22 

 
 

2ี ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ รวมถึงกำร
น ำสนอผล ทีไปรึกษำสนอ฿หຌมีกำร฿ชຌครืไองมือทีไป็นสำมำรถน ำสนอผลบบ Data Virtualization ละ
สำมำรถรำยงำนควำมกຌำวหนຌำผำนวใบเซต์เดຌ  
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2.3 นวทางการน าสนอ ละวิคราะห์ผล 

฿นกำรศึกษำครัๅงนีๅจะท ำกำรวิครำะห์ละประมวลผลดຌวยสถิติชิงพรรณนำ ิDescriptive 

Statisticี ซึไงป็นสถิติพืๅนฐำน฿นกำรค ำนวณละวิครำะห์ผลกำรวิจัย พืไออธิบำยลักษณะของขຌอมูลของตัว
ปรทีไสน฿จบำงตัววำมีลักษณะป็นอยำงเร ละ฿ชຌสถิติชิงอนุมำน ิ Inferential Statisticsี พืไอสรุป
คำสถิติอຌำงอิงเปสูประชำกร ดยอຌำงอิงตำมหลักวิชำกำร ดังนีๅ  
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ตารางทีไ 12 นวทำงกำรน ำสนอ ละปลผลขຌอมูล ของกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จฯ 

สถิติทีไ฿ชຌ ค าอธิบาย การปลผลขຌอมลู 

กำรสดงผลดຌวยตำรำง 
จกจงควำมถีไของขຌอมูล 
ิFrequency Crossู
tabulation Tableี 

ป็นกำรนับขຌอมลูทีไกิดขึๅน ดยขຌอมูลทีไหมือนกันจะถูกน ำมำรวมกันลຌวสรปุป็นภำพรวมวำมี
ขຌอมูลกลุม฿ดทีไถูกนับซๅ ำมำกทีไสดุ 

จกจงกำรนับควำมถีไ฿นตละค ำถำม พืไอหำจ ำนวนผูຌตอบ
ค ำถำม฿นตละประดใน ชน 

- ควำมถีไ฿นกำรขຌำรวมกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. 
- ควำมถีไประภทธุรกิจ ิกำรผลิต กำรคຌำ กำรลงทุนี 
- ควำมถีไของจ ำนวนรงงำน 

- ควำมถีไของรำยเดຌกิจกำร 
- ควำมถีไของขຌอสนอนะดຌำนตำง โ 

คำรຌอยละ ิPercentageี 
- สัดสวนของผูຌทีไมีทัศนคติ

ทำงบวก ิTop 2 Boxี 
- สัดสวนของผูຌทีไมีทัศนคติ

ทำงลบ ิBottom 2 Boxี 

ป็นกำรน ำคำฉลีไยมำหำรดຌวยคำมำกทีไสุดทีไป็นเปเดຌ ลຌวปลีไยน฿หຌอยู฿นรูปรຌอยละ บงป็น 
รຌอยละควำมพึงพอ฿จของผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด รຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌทีไ
ตอบมำกทีไสุดละมำก ิ฿หຌคะนน 5 ละ 4 ตำมล ำดับ หรือสดัสวนของผูຌทีไมีทัศนคติทำงบวก 
ิพึงพอ฿จมำกี ิTop โ boxี ละรຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌทีไตอบนຌอยทีไสดุละ
นຌอย ิ฿หຌคะนน 1 ละ 2 ตำมล ำดับ หรือสดัสวนของผูຌทีไมีทัศนคตทิำงลบ ิพึงพอ฿จนຌอยหรือเม
พึงพอ฿จี ิBottom โ boxี ดยมสีูตรกำรค ำนวณ ดังนีๅ 
- รຌอยละควำมพึงพอ฿จของผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

คาฉลีไยความพึงพอ฿จ
คะนนความพึงพอ฿จสูงสดุ 

 

- รຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌตอบมำกทีไสุดละมำก 

จ านวนของผูຌตอบบบสอบถามทีไมรีะดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุดละมาก
จ านวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด

 

 

สัดสวนของผูຌทีไพึงพอ฿จละคำดหวังมำก ิTop 2 Boxี สัดสวน
ของผูຌทีไพึงพอ฿จละคำดหวังนຌอย ิBottom 2 Boxี  
- ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร  
- ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ ละ

สงสริม/พัฒนำ 
- ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 
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- รຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌตอบนຌอยทีไสุดละนຌอย 

จ านวนของผูຌตอบบบสอบถามทีไมรีะดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับนຌอยทีไสุดละนຌอย
จ านวนผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมด

 

คำฉลีไย ิMeanี ป็นคำกลำงของขຌอมูลชุดหนึไงทีไถกู฿ชຌป็นตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด มีสูตรกำรค ำนวนดังนีๅ 
ผลรวมของคะนน฿นตละขຌอค ำถำม

จ ำนวนผูຌตอบบบสอบถำม
 

1. ควำมฉลีไยควำมพึงพอ฿จละคำดหวัง  
- ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร  
- ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ 

ละสงสรมิ/พัฒนำ 
- ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 

2. คำฉลีไยกำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบริกำรของ สสว. 
3. คำฉลีไยระดับควำมผูกพัน 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน 
ิStandard Deviationี 

ป็นคำฉลีไยควำมตกตำงของขຌอมูลตละตัวจำกคำฉลีไยของขຌอมูลชุดนัๅน พืไอท ำกำรพิจำรณำ
วำดยฉลีไยลຌวขຌอมูล ตละคำอยูหำงจำกคำฉลีไยของกลุมขຌอมลูทำ฿ด 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิStandard Deviationี ยิไงคำทีไเดຌมีคำ
นຌอยยิไงดี ดยมีกณฑ์กำรปลผล ดังนีๅ  
แ. คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน มำกกวำ แ.็5 ขຌอมูลมีควำม
ตกตำงกันมำก  
โ. คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน อยูระหวำง แ.โ5ูแ.็5 ขຌอมูลมี
ควำมตกตำงกันคอนขຌำงมำก  
ใ. คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน นຌอยกวำ แ.โ5 ขຌอมูลมีควำม
ตกตำงกันนຌอย 

กำรวิครำะหส์หสมัพันธ์ 
ิCorrelationี 

ป็นสถิติทีไ฿ชຌวัดระดับควำมสัมพันธ์ชิงสຌนระหวำงตัวปรตอนืไอง โ ตัวปรมีคำอยูระหวำง ูแ 
ถึง แ ดยหำกมีคำป็นบวก หมำยควำมวำ มืไอตัวปรตัวหนึไงพิไมหรือลดลงอีกตัวปรหนึไงกใจะ
พิไมขึๅนหรือลดลงเปดຌวย ตหำกมคีำป็นลบ หมำยควำมวำ มืไอตัวปรตัวหนึไงมีคำพิไมขึๅน อีก
ตัวหนึไงจะลดลงหรือปลีไยนปลง฿นทิศทำงตรงกันขຌำม 

฿ชຌส ำหรับหำคำสหสัมพันธ์ระหวำงควำมพึงพอ฿จตละดຌำน มืไอ
ทียบกับควำม  พึงพอ฿จดยรวม ยิไงคำสหสมัพันธ์มำก หรือขຌำ
฿กลຌ 1 สดงวำปัจจัยหรือประดในกำรประมินนัๅนมผีลตอควำมพึง
พอ฿จดยรวมมำก ดยมีกณฑ์กำรปลผล ดังนีๅ  
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แ. คำสหสมัพันธ์อยูระหวำง เ.้แูแ.เเ ขຌอมูลมีควำมสมัพันธ์กัน
฿นระดับสูงมำก  
โ. คำสหสมัพันธ์อยูระหวำง เ.็แูเ.้เ ขຌอมูลมีควำมสมัพันธ์กัน
฿นระดับสูง  
ใ. คำสหสมัพันธ์อยูระหวำง เ.ใแูเ.็เ ขຌอมูลมีควำมสมัพันธ์กัน
฿นระดับปำนกลำง  
ไ. คำสหสมัพันธ์อยูระหวำง เ.เแูเ.ใเ ขຌอมูลมีควำมสมัพันธ์กัน
฿นระดับตไ ำ 

กำรทดสอบควำมตกตำงดຌวย
ระดับนัยส ำคญัทำงสถิต ิ

ป็นกำรทดสอบระดับควำมตกตำงของชุดขຌอมูลระหวำงกลุม ดຌวยวิธีกำรทดสอบนัยส ำคญัทำง
สถิติ อำจจะ฿ชຌคำ Mean, Top 2 Box หรือ Bottom 2 Box ขึๅนอยูกับควำมหมำะสมของ
ขຌอมูล 

ป็นกำรทดสอบควำมพึงพอ฿จของตละกลุมปງำหมำยทีไท ำกำร
ส ำรวจ หรือน ำมำวิครำะห์ พืไอพิจำรณำวำควำมพึงพอ฿จของ
กลุม฿ดตกตำง฿นทิศทำงมำกหรือนຌอยกวำกลุมอืไน โ อยำงมี
นัยส ำคัญหรือเม ชน หำควำมตกตำงระหวำงควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมระหวำงประภทกิจกำรดຌำนกำรผลิต กำรคຌำ ละกำร
บริกำร ป็นตຌน 
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ดยมีกณฑ์กำรประมิน 5 ระดับ ิLikert Scaleี ของควำมพึงพอ฿จ ดังนีๅ 
กณฑ์การ฿หຌคะนน กณฑ์การปลผล 

ระดับทีไ แ 1.00 – 1.80 พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 

ระดับทีไ โ 1.81 ู 2.60 พึงพอ฿จนຌอย 

ระดับทีไ ใ 2.61 ู 3.40 พึงพอ฿จปำนกลำง 
ระดับทีไ ไ 3.41 ู 4.20 พึงพอ฿จมำก 

ระดับทีไ 5 4.21 – 5.00 พึงพอ฿จมำกทีไสุด 

 

฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูลจะท ำกำรวิครำะห์฿หຌมีควำมครอบคลุมทัๅง฿นภำพรวม พืๅนทีไ ครงกำรจ ำนก  
ตำมกำรสงสริม ิผนงำนบูรณำกำรฯี ประภทกิจกำร ละอืไน โ ทีไมีควำมหมำะสมของขຌอมูล 
นอกหนือจำกนัๅน จะมีกำรวิครำะห์พิไมติม ดังนีๅ 

- กำรวิครำะห์ควำมตกตำงระหวำงกลุมตัวอยำงตละประภททีไท ำกำรส ำรวจ พืไอจะท ำ฿หຌหใน
กิจกรรมหรือครงกำรทีไกลุมตัวอยำงพึงพอ฿จหรือเมพึงพอ฿จ ิพึงพอ฿จนຌอยี ละหำสำหตุทีไตຌองท ำกำร
ปรับปรุง พืไอป็นนวทำง฿หຌกับ สสว. น ำเปขยำยผลพิไมติมตอเป 

- กำรวิครำะห์ล ำดับควำมส ำคัญของสิไงทีไควร฿หຌควำมส ำคัญของปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับกำร
฿หຌบริกำร ดย฿ชຌ Choice Analysis ซึไงป็นนวทำงกำรวิครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหวำงตัวปรตຌน ละ
ตัวปรตำม ดยจะ฿ชຌบบจ ำลองทำงศรษฐศำสตร์ทีไหมำะสมกับขຌอมูล฿นกำรวิครำะห์ตอเป ละ
สำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์จุดขใง จุดออนทีไควรปรับปรุงกຌเข หรือควรมุงสงสริมพืไอพิไมควำมพึง
พอ฿จเดຌ 

 

2.4 การจัดท าบบสอบถาม ละทดสอบบบสอบถาม 

฿นกำรจัดท ำบบสอบถำมเดຌพิจำรณำถึงควำมสอดคลຌองกับกรอบนวคิด ละนวทำงกำร
วิครำะห์ผล พืไอ฿หຌบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ครงกำรฯ ดังนีๅ 

ู จัดสรຌำงตำมกรอบครงสรຌำงกำรประมินทีไก ำหนดเวຌสอดคลຌองกับ Model ดຌำนกำรส ำรวจควำม     
พึงพอ฿จ กำรวิครำะห์ควำมผูกพัน รวมถึงนวทำงกำรประมินผลทีไน ำหลักกำรกำรน ำผลผลิตทีไเดຌจำกกำร
ขຌำรวมกิจกรรม/ครงกำรของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌ ซึไงจะท ำ฿หຌประมินผลเดຌครอบคลุมทุกประดใน ดยจะ
มีกำร 

ู ฿ชຌภำษำอยำงรัดกุมกระชับถูกตຌองชัดจนรอบคอบพืไอ฿หຌสำมำรถสืไอควำมหมำยเดຌตรงกัน 

ู ขຌอค ำถำม฿นบบสอบถำมตละขຌอตຌองสำมำรถวัดผลตำมทีไก ำหนดเดຌอยำงทຌจริงพืไอ฿หຌ
ครืไองมือมีคุณภำพดຌำนควำมทีไยงตรง 

ู ถำมฉพำะประดในส ำคัญมีประยชน์สะทຌอนถึงควำมป็นเปของสิไงทีไตຌองกำรประมิน 

ู ค ำนึงถึงควำมถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร ฿นกำรตัๅงค ำถำมละสำมำรถหำค ำตอบทีไถูกตຌองตำมหลัก
วิชำกำรเดຌชนกัน 
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ู กำรจัดท ำบบสอบถำมควรค ำนึงถึงควำมสะดวก฿นกำร฿ชຌเมยุงยำกซับซຌอนหมำะสมกับวลำละ
กลุมปງำหมำย฿นกำรวัดละประมินผล ละสดงรำยละอียดวิธีกำรด ำนินงำนตำมกิจกรรมตำง โ ทีไระบุ
เวຌ฿นรำยกำรขຌอก ำหนด ิTORี พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวำป็นนวทำงกำรด ำนินงำนทีไครอบคลุมทุกกิจกรรมทีไตຌอง
ด ำนินกำรตำมทีไก ำหนดเวຌดยป็นกำรประมินตำมกรอบตัวชีๅวัดละปງำหมำยทีไก ำหนดเวຌ ตำมกำรด ำนิน
ครงกำรของ สสว. 

ดย฿นขัๅนตอนกำรจัดท ำบบสอบถำม ละทดสอบบบสอบถำม มีรำยละอียดของตละกำร
ส ำรวจ ดังนีๅ 

1ี บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร MSME ทัไวเปทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ละรับ
กำรอบรม/ขຌำรวมครงกำรตำง โ ของ สสว. ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ มีสวนประกอบของค ำถำม 4 

สวน ดยมีนวทำงกำรจัดท ำบบสอบถำม ิรำยละอียดสดง฿นภำคผนวก ขู1ี ดังนีๅ 

ตารางทีไ แใ ครงสรຌำง ละรำยละอียดค ำถำมควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร MSME 

ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอียดค าถาม 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริกำร - รำยละอียดกำรขຌำรวมครงกำร 

- ขຌอมูลกิจกำร 

สวนทีไ โ ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร - ดຌำนกระบวนกำร฿หຌบริกำร ประกอบดຌวย ดຌำนลักษณะของ
ครงกำรกิจกรรม ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/บรรยำย ดຌำนกำร฿หຌบริกำร
ของจຌำหนຌำทีไดຌำนกระบวนกำรขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรดຌำนสิไง
อ ำนวยควำมสะดวกสถำนทีไ 

- ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับบริกำร ประกอบดຌวย กำรบริหำรจัดกำร 
กำรงิน /กำรลงทุน กำรบัญชี /ภำษี กำรตลำด กำรคຌำ ทคนลยี 
กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ กฎหมำย กำรบริหำรบุคคล ครือขำยธุรกิจ 
มำตรฐำน 

- ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำรขຌอมูล 

สวนทีไ 3 ควำมผูกพันทีไมีตอ สสว. - กำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอ 

- ควำมคิดหในทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. 
สวนทีไ ไ ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ - ปัญหำละอุปสรรคทีไพบจำกกำร฿ชຌบริกำร 

- ขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงบริกำร 

- บริกำรทีไตຌองกำรพิไมติมจำก สสว. 
 

กำรทดสอบถำมบบสอบถำม เดຌท ำกำรทดสอบกับบบสอบถำม 30 ชุด รียบรຌอยลຌว ดยมีกำร
ทดสอบกำร฿ชຌภำษำ฿หຌรัดกุม กระชับ ถูกตຌอง ชัดจน รอบคอบ พืไอ฿หຌสำมำรถสืไอควำมหมำยเดຌตรงกัน 
ละขຌอค ำถำม฿นบบสอบถำมตละขຌอตຌองสำมำรถวัดผลตำมทีไก ำหนดเดຌอยำงทຌจริง ดย฿น
บบสอบถำมทีไเดຌท ำกำรทดสอบดยกำรสัมภำษณ์กับกลุมปງำหมำยทีไป็นตัวทนของกำรส ำรวจครัๅงนีๅ 
พบวำ ผูຌตอบบบสอบถำมมีควำมขຌำ฿จนืๅอหำของบบสอบถำมอยำงดี ละสำมำรถตอบค ำถำมเดຌตรง
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ตำมกำรสืไอควำมหมำยของผูຌสัมภำษณ์ ตส ำหรับ฿นสวนของขຌอค ำถำมทีไป็นลักษณะค ำถำมปลำยปຂด 
หรือกำรสอบถำมควำมคิดหใน ขຌอสนอนะตำง โ ผูຌสัมภำษณ์อำจจะตຌองกำรสืไอสำร หรือยกตัวอยำง
฿หຌกับผูຌตอบ฿นบำงกรณีพืไอ฿หຌผูຌตอบขຌำ฿จละหในภำพเดຌชัดจนมำกขึๅน  

ส ำหรับอัตรำกำรตอบรับ฿นกำรตอบบบสอบถำม ิResponse Rateี ทีไค ำนวณจำกสัดสวนของ
จ ำนวนบบสอบถำมทีไสัมภำษณ์ส ำรใจ ละจ ำนวนรำยชืไอทีไติดตอเปทัๅงหมด พบวำ กลุมส ำรวจควำมพึง
พอ฿จผูຌประกอบกำร MSME อัตรำตอบรับฯ นຌอยทีไสุด คิดป็น 13ั ิติดตอทัๅงหมด 228 รำย จำก
บบสอบถำมทีไส ำรใจ 30 ชุดี ดยนวทำงกำรกຌเขปัญหำอัตรำกำรตอบรับ฿นกำรตอบบบสอบถำมทีไ
นຌอย เดຌมีนวทำงกำรกຌเขปัญหำ ดังนีๅ 

1ี กรณีทีไเมสำมำรถติดตอกับผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌ จะท ำกำรติดตอกลับซๅ ำจนกวำจะเดຌพูดคุยกับผูຌ฿หຌ
สัมภำษณ์ ดยจะลือกวันละวลำทีไเมซๅ ำจำกดิม  

2ี กรณีทีไผูຌ฿หຌสัมภำษณ์มีนวนຌมทีไจะปฏิสธกำร฿หຌขຌอมูล จะพยำยำมท ำควำมขຌำ฿จละอธิบำย
วัตถุประสงค์฿หຌชัดจนวำป็นกำรส ำรวจพืไอน ำขຌอมูลเปปรับปรุงบริกำร ละขຌอมูลทีไเดຌจะสดงผล฿น
ภำพรวม จะเมสงผล฿ด โ ตอผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅงสิๅน 

฿นกำรทดสอบบบสอบถำมเดຌท ำกำรทดสอบควำมชืไอมัไน ิReliabilityี ดย฿ชຌวิธีทดสอบ                
คำสัมประสิทธิ์อัลฟำ ิCronbach's Alphaี ซึไงคำของระดับควำมชืไอมัไนทีไเดຌจะตຌองเมตไ ำกวำ 0.7 ดย
บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร MSME ทัไวเปทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ละรับกำรอบรม/
ขຌำรวมครงกำรตำง โ ของ สสว. ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ มีคำสัมประสิทธิ์อัลฟำอยูทีไ 0.916 จำก
จ ำนวนขຌอค ำถำมทัๅงหมด 35 ขຌอ 

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.916 35 
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ดยมีรำยละอียดคำสัมประสิทธิ์อัลฟำรำยค ำถำม ดังนีๅ 

ตารางทีไ 14 ผลกำรทดสอบคำสัมประสิทธิ์อัลฟำของบบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร MSME 

ขຌอค าถาม คา
สัมประสิทธิ์

อัลฟา 
ค าถามความพึงพอ฿จ 

แ.แี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร 0.912 

แ.โี กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบนัละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 0.914 

แ.ใี ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม 0.915 

โ.แี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมคีวำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 0.912 

โ.โี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 0.914 

โ.ใี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน 0.914 

ใ.แี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี 0.916 

3.2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 0.916 

3.3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน 0.915 

3.4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 0.913 

ไ.แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมชัดจน ละหมำะสม 0.913 

ไ.โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 0.914 

ไ.ใี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรตดิตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 0.912 

5.แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 0.916 

5.โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน  
 

0.914 

ค าถามความคาดหวัง 
แ.แี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร 0.911 

แ.โี กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบนัละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 0.912 

แ.ใี ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม 0.915 

โ.แี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมคีวำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 0.912 

โ.โี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 0.912 

โ.ใี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน 0.912 

ใ.แี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี 0.916 

3.2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 0.916 

3.3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน 0.913 
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ขຌอค าถาม คา
สัมประสิทธิ์

อัลฟา 
3.4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 0.912 

ไ.แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมชัดจน ละหมำะสม 0.911 

ไ.โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 0.913 

ไ.ใี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรตดิตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 0.913 

5.แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 0.915 

5.โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน คอมพิวตอร์ ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน  

0.914 

ค าถามความผูกพัน 

แ. จะกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. อีก 0.920 

2. จะนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ 0.928 

1. สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ 0.911 

2. สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ 0.912 

3. สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด 0.912 

 

2ี บบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทีไประสำนงำนกับ 
สสว. ประจ ำปงบประมำณ 2563 มีสวนประกอบของค ำถำม 4 สวน ดยมีนวทำงกำรจัดท ำบบสอบถำม 
ิรำยละอียดสดง฿นภำคผนวก ขู2ี ดังนีๅ 

ตารางทีไ แ5 ครงสรຌำง ละรำยละอียดค ำถำมควำมพึงพอ฿จของหนวยงำน 

ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอียดค าถาม 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริกำร - รำยละอียดกำรขຌำรวมครงกำร 

- ขຌอมูลหนวยงำน 

สวนทีไ โ ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร - ดຌำนกระบวนกำร฿หຌบริกำร ประกอบดຌวย กำร฿หຌบริกำรของ
จຌำหนຌำทีไดຌำนกระบวนกำร ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร ดຌำนสิไงอ ำนวย
ควำมสะดวก สถำนทีไ  

- ดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ 

- ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำรขຌอมูล 

สวนทีไ ใ ควำมผูกพันทีไมีตอ สสว. - กำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอ 

- ควำมคิดหในทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. 
สวนทีไ ไ ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ - ปัญหำละอุปสรรคทีไพบจำกกำร฿ชຌบริกำร 

- ขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงบริกำร 

- บริกำรทีไตຌองกำรพิไมติมจำก สสว. 
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กำรทดสอบบบสอบถำม เดຌท ำกำรทดสอบกับบบสอบถำม 30 ชุด มีกำรทดสอบกำร฿ชຌภำษำ฿หຌ
รัดกุม กระชับ ถูกตຌอง ชัดจน รอบคอบ พืไอ฿หຌสำมำรถสืไอควำมหมำยเดຌตรงกัน ละขຌอค ำถำม฿น
บบสอบถำมตละขຌอตຌองสำมำรถวัดผลตำมทีไก ำหนดเดຌอยำงทຌจริง ดย฿นบบสอบถำมทีไเดຌท ำกำร
ทดสอบดยกำรสัมภำษณ์กับกลุมปງำหมำยทีไป็นตัวทนของกำรส ำรวจครัๅงนีๅ พบวำ ผูຌตอบบบสอบถำมมี
ควำมขຌำ฿จนืๅอหำของบบสอบถำมอยำงดี ละสำมำรถตอบค ำถำมเดຌตรงตำมกำรสืไ อควำมหมำยของ 
ผูຌสัมภำษณ์ ตส ำหรับ฿นสวนของขຌอค ำถำมทีไป็นลักษณะค ำถำมปลำยปຂด หรือกำรสอบถำมควำมคิดหใน 
ขຌอสนอนะตำง โ ผูຌสัมภำษณ์อำจจะตຌองกำรสืไอสำร หรือยกตัวอยำง฿หຌกับผูຌตอบ฿นบำงกรณีพืไอ฿หຌ
ผูຌตอบขຌำ฿จละหในภำพเดຌชัดจนมำกขึๅน 

ส ำหรับอัตรำกำรตอบรับ฿นกำรตอบบบสอบถำม ิResponse Rateี ทีไค ำนวณจำกสัดสวนของ
จ ำนวนบบสอบถำมทีไสัมภำษณ์ส ำรใจ ละจ ำนวนรำยชืไอทีไติดตอเปทัๅงหมด พบวำ กลุมส ำรวจควำม 

พึงพอ฿จของหนวยงำนฯ อัตรำตอบรับฯ คิดป็น 29ั ิติดตอทัๅงหมด 105 รำย จำกบบสอบถำมทีไส ำรใจ 
30 ชดุี ดยนวทำงกำรกຌเขปัญหำอัตรำกำรตอบรับ฿นกำรตอบบบสอบถำมทีไนຌอย เดຌมีกำรบงนวทำงกำร
กຌเขปัญหำ ดังนีๅ 

1ี กรณีทีไเมสำมำรถติดตอกับผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌ จะท ำกำรติดตอกลับซๅ ำจนกวำจะเดຌพูดคุยกับผูຌ฿หຌ
สัมภำษณ์ ดยจะลือกวันละวลำทีไเมซๅ ำจำกดิม 

2ี กรณีทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลเมอยู หรือยຌำยงำน หรือยຌำยต ำหนง จะ฿ชຌวิธีกำรสอบถำมบอร์ทรศัพท์จำก  

ผูຌทีไรับรืไอง ละติดตอกลับเปอีกครัๅง 
3ี กรณีทีไผูຌ฿หຌสัมภำษณ์มีนวนຌมทีไจะปฏิสธกำร฿หຌขຌอมูล จะพยำยำมท ำขຌำ฿จละอธิบำย

วัตถุประสงค์฿หຌชัดจนวำป็นกำรส ำรวจพืไอน ำขຌอมูลเปปรับปรุ งบริกำร ละขຌอมูลทีไเดຌจะสดงผล฿น
ภำพรวม จะเมสงผล฿ด โ ตอผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅงสิๅน 

 

กำรทดสอบควำมชืไอมัไน ิReliabilityี ส ำหรับบบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทีไประสำนงำนกับ สสว. ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ มีคำสัมประสิทธิ์
อัลฟำอยูทีไ 0.942 จำกจ ำนวนขຌอค ำถำมทัๅงหมด 37 ขຌอ  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.942 37 
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ดยมีรำยละอียดคำสัมประสิทธิ์อัลฟำรำยขຌอค ำถำม ดังนีๅ 

ตารางทีไ แๆ ผลกำรทดสอบคำสัมประสิทธิ์อัลฟำของบบสอบถำมควำมพึงพอ฿จของหนวยงำน 

ขຌอค าถาม คาสัมประสิทธิ์
อัลฟา 

ค าถามความพึงพอ฿จ 

แ.แี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี 0.941 

แ.โี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 0.941 

แ.ใี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน 0.941 

แ.ไี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 0.941 

แ.5ี จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌตดิตอดยเมตຌองรຌองขอ 0.938 

1.6ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับรืไองหรอืเดຌรับจຌงขຌอมลู  0.941 

โ.แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมชัดจนละหมำะสม 0.940 

โ.โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 0.940 

โ.ใี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรตดิตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 0.939 

2.4ี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 0.940 

ใ.แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 0.939 

ใ.โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศมีพียงพอส ำหรับผูຌรับบรกิำร ชน คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

0.938 

ไ.แี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย 0.938 

ไ.โี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์กับหนวยงำน 0.938 

ไ.ใี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจบุัน  0.939 

ไ.ไี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต฿์ชຌเดຌจริง 0.938 

ค าถามความคาดหวัง 

แ.แี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี 0.941 

แ.โี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 0.940 

แ.ใี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน 0.941 

แ.ไี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 0.940 

แ.5ี จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌตดิตอดยเมตຌองรຌองขอ 0.940 

1.6ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับรืไองหรอืเดຌรับจຌงขຌอมลู  0.941 

โ.แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมชัดจนละหมำะสม 0.940 

โ.โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 0.940 

โ.ใี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรตดิตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 0.940 
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ขຌอค าถาม คาสัมประสิทธิ์
อัลฟา 

2.4ี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 0.940 

ใ.แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 0.941 

ใ.โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศมีพียงพอส ำหรับผูຌรับบรกิำร ชน คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

0.939 

ไ.แี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย 0.939 

ไ.โี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์กับหนวยงำน 0.938 

ไ.ใี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจบุัน  0.938 

ไ.ไี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต฿์ชຌเดຌจริง 0.939 

ค าถามความผูกพัน 

แ. จะ฿ชຌบริกำร/ ขຌอมลูของ สสว. ตอเป 0.945 

2. จะนะน ำบริกำร/ ขຌอมลูของ สสว. ฿หຌกับบุคคลหรือหนวยงำนอืไน โ 0.948 

1. สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำร/ ขຌอมูล ทีไครบถຌวน สมบูรณ์ กับทำนเดຌ 0.939 

2. สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ 0.940 

3. สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด 0.942 
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2.5 ผนการด านนิงาน  
ก ำหนดผนกำรปฏิบัติงำนป็น 3 ขัๅนตอนหลัก ดยเดຌจกจงรำยละอียดของงำนทีไจะท ำ฿นตละขัๅนตอนพรຌอมทัๅงก ำหนดระยะวลำกำรปฏิบัติงำนกำรริไมตຌนละกำร

สิๅนสุดของตละงำนพืไอป็นนวทำง฿นกำรควบคุมกำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนดเวຌ฿นรำยกำรขຌอก ำหนด ดยมี ระยะวลำกำรด ำนินงำนตัๅงตวันทีไ  
1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันทีไ 31 สิงหำคม 2563 ดังนีๅ 
ตารางทีไ แ็ กิจกรรม ละระยะวลำด ำนินงำน฿นตละขัๅนตอนของกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จฯ 

ล าดับ กิจกรรม/ ระยะวลาด านินงาน 
ดือน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1 งำนศึกษำ ทบทวนนวคิดละทฤษฎี ละจดัท ำผนกำรด ำนินงำน                 

1.1 กำรศึกษำอกสำรผนกำรด ำนินงำน นยบำย ละผนทีไส ำคัญ ละอกสำรอืไน โ รวมทัๅง
ครงกำรกิจกรรมทีไ สสว  .ด ำนินกำร  พืไอจัดท ำกรอบนวคดิ ทฤษฎีทีไหมำะสม  

                

1.2 จัดท ำระบียบวิธีวิจัย กระบวนกำร ตลอดจนผนกำรด ำนินงำนครงกำรฯ                 

แ.ใ จัดท ำบบสอบถำมพืไอด ำนินกำรส ำรวจ พรຌอมน ำสนอขอควำมหในชอบจำกสวนงำนทีไ
กีไยวขຌอง ละผลกำรทดสอบบบสอบถำม 

                

สงมอบงำนงวดทีไ แ รำยงำนบืๅองตຌน ิInception Reportี ิภำย฿น 30 วันี                 

2 งำนส ำรวจขຌอมลูละประมวลผลทำงสถิติ ละจดัท ำรำยงำนบืๅองตຌน                 

2.1 ด ำนินกำรส ำรวจละกใบรวบรวมขຌอมูลทัๅงกำรสมัภำษณ์ทำงทรศัพท์ ละสัมภำษณ์ชิงลึก                  

2.2 ตรวจสอบควำมถูกตຌองละประมวลผลบืๅองตຌน                 

2.3 จัดท ำรำยงำนควำมกຌำวหนຌำ ิProgress Reportี                 

สงมอบงำนงวดทีไ โ รำยงำนควำมกຌำวหนຌำ ิProgress Reportี ิภำย฿นวันทีไ 31 กรกฎำคม 2563ี                 

3 งำนวิครำะห์กำรประมินผล จดัท ำขຌอสนอนะ ละจัดอบรม฿หຌกับทีมงำน สสว.                 

3.1 จัดท ำรำยงำนฉบับสมบรูณ์                  

สงมอบงำนงวดทีไ 3 รำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ิDraft Final Reportี ิภำย฿นวันทีไ 15 สิงหำคม 2563ี                 

สงมอบงำนงวดทีไ 4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี ิภำย฿นวันทีไ 31 สิงหำคม 2563ี                 
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บททีไ 3  
ผลการส ารวจ 

 

3.1 ผูຌประกอบการ MSME ทีไขຌารับบริการจาก สสว. ละรับการอบรม/ ขຌารวมครงการตาง โ 
ของ สสว. 
กำรส ำรวจครัๅงนีๅเดຌท ำกำรส ำรวจผูຌประกอบกำร MSME ทีไขຌำรวมครงกำรของ สสว. จ ำนวน 

1,8แ้ รำย ภำย฿ตຌ แ่ ครงกำร ดยมีรำยละอียด ดังนีๅ 

ตารางทีไ แ่ ครงกำรทีไส ำรวจผูຌประกอบกำร MSME จ ำนวนรำยชืไอทีไเดຌรับ จ ำนวนทีไส ำรวจจริง ละ
วิธีกำรส ำรวจ 

ครงการ จ านวน
รายชืไอทีไ
เดຌรับ 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
ส ารวจจริง 

สัดสวน
จ านวน
ตัวอยาง 

วิธีการส ารวจ/ 
สัมภาษณ์ 

1. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly 

Stageี 
2,969 352 แ้.ใ5 

ทรศัพท ์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

2. ครงกำรสนับสนุนครือขำย SME 1,173 156 ่.5่ ทรศัพท ์

3. ครงกำรประกวด SME National Awards 181 78 ไ.โ้ ทรศัพท ์

4. งำนพัฒนำองค์ควำมรูຌส ำหรับ SME 

ิKnowledge Centerี 
805 156 ่.5่ ทรศัพท ์

5. ครงกำร Train the Coach 271 49 โ.ๆ้ ทรศัพท ์

6. ครงกำรยกระดับศักยภำพ SME ดยพัฒนำ
ระบบผูຌ฿หຌบริกำรทำงธุรกจิ ิService Providerี  

ๆเ 8 เ.ไไ ทรศัพท ์

7. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำรพืไอสรຌำงควำม
ขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตำมนวพระรำชด ำร ิ

68 17 เ.้ใ ทรศัพท ์

8. ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรรำยยอย 
116 59 ใ.โไ 

ทรศัพท ์
สัมภำษณ์ชิงลึก 

9. ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต 
ิSME Regular Levelี 

710 252 แใ.่5 ผชิญหนຌำ 

10. ครงกำรสงสริมละพัฒนำ SMEs ดຌวยระบบ
บัญชีดียว 

1,225 117 ๆ.ไใ ทรศัพท ์

11. ครงกำรพัฒนำสูสดุยอดอสอใมอจีังหวัด ิSME 

Provincial Championsี 
462 38 โ.เ้ ทรศัพท ์

12. ครงกำรพัฒนำผลติภณัฑ์พืไอพิไมศักยภำพสู
ตลำดสำกล 

253 39 โ.แไ ทรศัพท ์
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ครงการ จ านวน
รายชืไอทีไ
เดຌรับ 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
ส ารวจจริง 

สัดสวน
จ านวน
ตัวอยาง 

วิธีการส ารวจ/ 
สัมภาษณ์ 

13. ครงกำรพัฒนำศักยภำพละชองทำงกำรตลำด
ชิงลึกส ำหรบัผูຌประกอบกำร SME 

ู 78 ไ.โ้ 
ผชิญหนຌำ 

สัมภำษณ์ชิงลึก 

14. ครงกำรยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up 

New Entrepreneursี 
624 40 โ.โเ ทรศัพท ์

15. ครงกำรพันธมติรสรຌำงบรนด์ละธุรกิจพืไอ
ควำมยัไงยืน฿นกำรขงขัน ิBorn Strongี 

36 1 เ.เ5 ทรศัพท ์

16. ครงกำรพิไมศักยภำพผูຌประกอบกำรออนเลน์
ดຌวย Digital Marketing 206 312 แ็.แ5 

ผชิญหนຌำ 
ทรศัพท ์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

17. ครงกำรปั้นดำว 89 10 เ.55 ทรศัพท ์

18. ครงกำรพัฒนำศรษฐกิจฐำนรำกยุค 4.0  144 57 ใ.แใ ทรศัพท ์

รวม 9,392 1ุ819 แเเ.เเ  

 

ดยบงประภทของผูຌประกอบกำร MSME ตำมมิตติำง โ ทีไท ำกำรส ำรวจเดຌ ดังนีๅ 
ตารางทีไ แ้ จ ำนวนผูຌประกอบกำร MSME ตำมมิติทีไท ำกำรส ำรวจ 

มิติทีไท าการส ารวจ จ านวน สัดสวน 

1. ผูຌขຌารับบริการ 1,819 100.00 

1.1 ประกอบธุรกิจ 1,612 88.62 

1.2 บุคคลทัไวเป 207 11.38 

2. ประสบการณ์฿นการ฿ชຌบริการ 1,819 100.00 

2.1 ฿ชຌบริกำรครัๅงรก 1,014 55.74 

2.2 ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 ครัๅง 805 44.26 

3. ประภทธุรกิจ 1,612 100.00 

3.1 ภำคกำรผลิต 850 52.73 

3.2 ภำคกำรคຌำ 329 20.41 

3.3 ภำคบริกำร 433 26.86 

4. ขนาดกิจการ 1,612 100.00 

4.1 วิสำหกิจรำยยอย 1,130 70.10 

4.2 วิสำหกิจขนำดยอม 416 25.81 

4.3 วิสำหกิจขนำดกลำง 66 4.09 

5. พืๅนทีไ 1,819 100.00 

5.1 กรุงทพฯ ละปริมณฑล 549 30.18 

5.2 ภำคกลำง 342 18.80 
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มิติทีไท าการส ารวจ จ านวน สัดสวน 

5.3 ภำคตะวันออกฉียงหนือหนอื 239 13.14 

5.4 ภำค฿ตຌ 132 7.26 

5.5 ภำคหนือ 557 30.62 

6. นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 1,819 100.00 

6.1 กลุม Early Stage 392 21.55 

6.2 กลุม Micro 611 33.59 

6.3 กลุม Small 603 33.15 

6.4 กลุม Ecoูsystem 213 11.71 

หมายหตุ: มิติกำรประมินตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร จ ำนวนตัวอยำงรวมเมทำกับ 1,819 ตัวอยำง นืไองจำก
จ ำนวนตัวอยำงทีไหลือป็นกลุมบคุคลทัไวเปทีไเมเดຌประกอบธุรกิจ 
 

3.1.1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมทีไมีตอกำร฿หຌบริกำรของ สสว. มีคำฉลีไยอยูทีไ 4.ใๆ คะนน คิดป็น
รຌอยละ 8็.โเ ละมืไอน ำผลกำรส ำรวจ฿นกลุมผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีระดับควำมพึงพอ฿จมำก ละมำกทีไสุด 
มำค ำนวณตำมสูตรตัวชีๅวัดของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง พบวำผูຌประกอบกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จ
รຌอยละ ่่.5็  

- รຌอยละควำมพึงพอ฿จของผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จ 

คะนนควำมพึงพอ฿จสูงสุด 

4.36 

5 
 

- รຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌตอบมำกทีไสุดละมำก 

จ ำนวนของผูຌตอบบบสอบถำมทีไมีระดับควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดละมำก 

จ ำนวนผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

              ิ20,496ี ื ิ16,995ี 
                            42,329 
หมำยหตุ:  1ี ตัวลข 20,496 ละ 16,995 มำจำกจ ำนวนผูຌทีไ฿หຌคะนนระดับ 5 ละ 4 คะนน ฿นทุกขຌอค ำถำม 

 2ี ตัวลข ไโ,ใโ้ มำจำกจ ำนวนผูຌทีไ฿หຌคะนนทุกระดับ ฿นทุกขຌอค ำถำม 

 

  

X 100 

X 100 

= 

X 100 = 

= 

=    87.20 

X 100 = =    88.57 
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มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 3 ดຌำน 
ดยดຌำนกำรขຌำรับบริกำร มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไย 4.41 คิดป็นรຌอยละ 88.20 รองลงมำคือ ดຌำน
ชองทำงกำรติดตอ คำฉลีไย 4.31 คิดป็นรຌอยละ  86.20 ละดຌำนนืๅอหำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 
คำฉลีไย 4.25 คิดป็นรຌอยละ 85.00  

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.06ี ดຌำนนืๅอหำ มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง สวน
ดຌำนชองทำงกำรติดตอ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ู0.06ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี อยูทีไ 0.65 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไส ำรวจเดຌมีควำม
ตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 20ู1 ละตำรำงทีไ 20ูโ 
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3-5ู1 

ตารางทีไ โเู1 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดยรวม ของผูຌประกอบกำรฯ 

ประดในการส ารวจ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม 
/ ครงกำร 

4.41 4.35 ื0.0ๆ 88.2เ 0.5็ 0.8ใโ 9เ.โโ 0.่้ มำกทีไสุด 

ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม  4.25 4.25 เ.เเ 85.เเ 0.็แ 0.85ไ ่ไ.็็ เ.โใ มำกทีไสุด 

ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร 
/ ขຌอมูล  

4.ใแ 4.3็ ู0.เๆ 8ๆ.โเ 0.6ๆ 0.8ไโ 8็.่ๆ 0.ไแ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม  
4.ใๆ 4.3ใ ื0.0ใ 8็.โเ 0.65 1.000 8่.5็ 0.ๆ็ มากทีไสุด 
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3-5ู2 

ตารางทีไ 20ู2 กำรค ำนวณรຌอยละควำมพึงพอ฿จระดับมำกทีไสุดละมำก ของผูຌประกอบกำรฯ 

ประดในการส ารวจ 
ระดับความพึงพอ฿จ 

5 4 

1. ดຌานการขຌารับบริการ กิจกรรม / ครงการ   

1.1 ดຌานลักษณะของกจิกรรม/ครงการ    

ิ1ี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ็ไ็ 850 

ิ2ี กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์  871 715 

ิ3ี ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม  683 787 

1.2 ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา / ผูຌบรรยาย    

ิ1ี ควำมรูຌ / ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 1,094 609 

ิ2ี มีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 953 718 

ิ3ี ปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน  1,060 606 

1.3 ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ    

ิ1ี ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอธัยำศัยด ี 1,350 418 

ิ2ี ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  1,260 498 

ิ3ี มีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน  1,060 662 

ิ4ี สำมำรถกຌเขปญัหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม  794 815 

1.4 ดຌานกระบวนการ / ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ    

ิ1ี มีควำมชัดจน ละหมำะสม  848 782 

ิ2ี มีควำมสะดวกรวดรใว ละปน็เปตำมวลำ 865 766 

ิ3ี มีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 868 713 

1.5 ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ    

ิ1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 962 629 

ิ2ี ครืไองมือ / อุปกรณ์ / ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรบัผูຌรับบริกำร 725 765 

2. ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม    

ิ1ี กำรบริหำรจดักำร  519 580 

ิ2ี กำรงิน/กำรลงทุน 262 373 

ิ3ี กำรบัญชี/ภำษี  222 238 

ิ4ี กำรตลำด  522 529 

ิ5ี กำรคຌำ  379 494 

ิ6ี ทคนลยี  466 491 

ิ7ี กำรผลิต  444 455 

ิ8ี ผลิตภณัฑ ์ 476 461 

ิ9ี กฎหมำย 203 203 

ิ10ี กำรบริหำรบุคคล  265 305 

ิ11ี ครือขำยธุรกิจ  345 361 
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ประดในการส ารวจ 
ระดับความพึงพอ฿จ 
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ิ12ี มำตรฐำน 412 337 

3. ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล   

3.1 ผานสืไอสังคมออนเลน ์   

ิ1ี Facebook 341 358 

ิ2ี Line 277 150 

ิ3ี YouTube 44 49 

ิ4ี Twitter 4 4 

ิ5ี Application SME CONNEXT 42 39 

3.2 ผานวใบเซต์   

ิ1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. หรืออีมล  216 233 

ิ2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ  6 17 

ิ3ี บริกำรของอำซียน ู 5 

ิ4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 11 18 

3.3 ผานสืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี   

ิ1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  32 65 

ิ2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 54 55 

ิ3ี ขำวทำงวิทยุ 7 5 

ิ4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ  125 119 

3.4 ผานอกสารละรายงานทีไผยพร   

ิ1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำรสงสรมิ SME  58 101 

ิ2ี รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล 20 30 

ิ3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 10 17 

ิ4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป  9 12 

ิ5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม  9 20 

3.5 การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน   

ิ1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม   120 146 

ิ2ี หนวยรวมด ำนินงำน 358 276 

ิ3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 13 22 

ิ4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 63 56 

ิ5ี Call Center ของ สสว. 22 38 

รวม 20,496 16,995 

ผลการค านวณรຌอยละความพึงพอ฿จระดับมากทีไสุดละมาก 
 

 

ิโเ,ไ้ๆื16,995ี 
      42,329 

X 100 = 88.57 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิตติำง โ เดຌก ประภทผูຌขຌำ
รับบริกำร ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำม
ผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมเมตกตำงกันมำกนัก ดยตละมิติทีไส ำรวจมี
ควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำรขຌำรับบริกำร รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำนนืๅอหำ 
ตำมล ำดับ มีพียงมิติพืๅนทีไ฿นภำค฿ตຌทีไมีควำมพึงพอ฿จดຌำนนืๅอหำ มำกกวำชองทำงกำรติดตอลใกนຌอย ดังนีๅ 

1ี ประภทผูຌขຌำรับบริกำร เดຌก กลุมทีไประกอบธุรกิจ ละบุคคลทัไวเป พบวำ ทัๅงสอง
กลุมมีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกัน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของกลุมทีไประกอบธุรกิจ คิดป็นรຌอยละ  

87.17 ละควำมพึงพอ฿จของกลุมบุคคลทัไวเป คิดป็นรຌอยละ 87.86 ดยมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำร
ขຌำรับบริกำร รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำนนืๅอหำ ตำมล ำดับ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 21 

ตารางทีไ โแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมประภทผูຌขຌำรับบริกำร 

ประดในการส ารวจ ประกอบธุรกิจ บุคคลทัไวเป 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

แี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร 
กิจกรรม / ครงกำร 

4.41 4.36 88.18 4.45 4.31 89.04 

โี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำร
อบรม 

4.25 4.26 85.03 4.28 4.22 85.54 

ใี ดຌำนชองทำงกำรติดตอ
รับบริกำร / ขຌอมูล 

4.31 4.38 86.19 4.36 4.29 87.28 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.36 4.33 87.17 4.39 4.28 87.86 

 

2ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำมพึงพอ฿จ
มำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรกลใกนຌอย฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำร
มำกกวำ แ ครัๅงคิดป็นรຌอยละ 88.20 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรกคิดป็นรຌอยละ 
86.40 ดยมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำรขຌำรับบริกำร รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำน
นืๅอหำ ตำมล ำดับ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 22  
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ตารางทีไ โโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

ประดในการส ารวจ ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

แี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร 
กิจกรรม / ครงกำร 4.37 4.36 87.4เ 4.47 4.33 89.3เ 

โี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำร
อบรม 4.21 4.25 84.โ0 4.30 4.25 86.00 

ใี ดຌำนชองทำงกำรติดตอ
รับบริกำร / ขຌอมูล 4.25 4.38 85.เเ 4.41 4.36 88.โเ 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.32 4.34 86.ไเ 4.41 4.31 88.2เ 
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3ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคกำรผลิตมีควำมพึงพอ฿จดยรวม
สูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.80 รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 87.00 ละภำคกำรคຌำ คิดป็นรຌอยละ 86.20 ดยมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำรขຌำรับบริกำร 
รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำนนืๅอหำ ตำมล ำดับ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 23 

ตารางทีไ โใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

ประดในการส ารวจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

แี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / 
ครงกำร 

4.43 4.35 88.ๆเ 4.43 4.42 88.ๆเ 4.36 4.31 87.โเ 

โี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม 4.30 4.25 8ๆ.เ0 4.16 4.25 83.โเ 4.21 4.27 84.2เ 

ใี ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 4.36 4.37 87.2เ 4.29 4.43 85.่เ 4.23 4.35 84.6เ 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.39 4.33 87.่เ 4.35 4.38 8็.เเ 4.31 4.31 86.โเ 
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4ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยวิสำหกิจ
ขนำดยอมมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.40 รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 87.20 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 85.60 ดยมีควำม 

พึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำรขຌำรับบริกำร รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำนนืๅอหำ ตำมล ำดับ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 24 

ตารางทีไ โไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ประดในการส ารวจ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

แี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / ครงกำร 4.41 4.31 88.โเ 4.42 4.47 88.ไเ 4.37 4.52 87.ไเ 

โี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม 4.26 4.22 85.โเ 4.25 4.37 85.เเ 4.12 4.47 82.ไเ 

ใี ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 4.31 4.35 86.2เ 4.32 4.44 86.4เ 4.22 4.34 84.4เ 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.36 4.29 87.โเ 4.37 4.44 87.40 4.28 4.48 85.ๆเ 
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5ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไ
ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.20 รองลงมำคือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 88.00 ทำกัน ภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 
86.40 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 86.20 ดยมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำรขຌำรับบริกำร รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำนนืๅอหำ ตำมล ำดับ  
ยกวຌน ภำค฿ตຌ ทีไพึงพอ฿จดຌำนนืๅอหำ มำกกวำดຌำนชองทำงกำรติดตอลใกนຌอย รำยละอียดดังตำรำงทีไ 25 

ตารางทีไ โ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
ประดในการส ารวจ กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

แี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร 
กิจกรรม / ครงกำร 4.38 4.44 87.ๆเ 4.38 4.15 87.6เ 4.46 4.32 89.โ0 4.46 4.40 89.20 4.44 4.39 88.80 

โี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำร
อบรม 4.17 4.35 83.4เ 4.22 4.11 84.4เ 4.33 4.27 86.ๆเ 4.33 4.33 86.60 4.28 4.24 85.60 

ใี ดຌำนชองทำงกำรติดตอ
รับบริกำร / ขຌอมูล 4.20 4.39 84.0เ 4.27 4.24 85.4เ 4.36 4.34 87.โเ 4.32 4.43 86.40 4.42 4.44 88.40 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.31 4.41 86.โเ 4.32 4.15 86.4เ 4.41 4.30 88.2เ 4.40 4.38 88.00 4.40 4.36 88.00 
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6ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนวทำงกำรสงสริม
ตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกัน ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.80 รองลงมำ
คือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 87.20 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 87.00 ละครงกำรภำย฿ตຌ 
นวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 86.80 ดยมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำรขຌำรับบริกำร รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ ละดຌำนนืๅอหำ ตำมล ำดับ  
รำยละอียดดังตำรำงทีไ โ6 

ตารางทีไ โๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
ประดในการส ารวจ Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

แี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร 
กิจกรรม / ครงกำร 

4.46 4.33 89.20 4.38 4.22 87.60 4.40 4.30 88.00 4.41 4.46 88.20 

โี ดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำร
อบรม 

4.25 4.21 85.00 4.26 4.18 85.20 4.25 4.18 85.00 4.26 4.40 85.20 

ใี ดຌำนชองทำงกำรติดตอ
รับบริกำร / ขຌอมูล 

4.35 4.28 87.00 4.32 4.26 86.40 4.28 4.29 85.60 4.30 4.50 86.00 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.39 4.29 87.80 4.34 4.21 86.80 4.35 4.27 87.00 4.36 4.45 87.20 
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3.1.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการขຌารับบริการกิจกรรม / ครงการ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู ฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ  4.41 คะนน คิดป็น 

รຌอยละ 88.2เ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 5 ดຌำน 
ดยดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.5ๆ คะนน คิดป็น 

รຌอยละ ้แ.โเ รองลงมำคือ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
8้.่เ ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.เเ ดຌำนสิไง
อ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับพึงพอ฿จมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใใ คะนน คิด
ป็นรຌอยละ ่6.60 ละดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.26 
คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.2เ  

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวัง ดยดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวน
ตำงทำกับ ื0.12ี รองลงมำคือ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย ิสวนตำงทำกับ ื0.10ี ดຌำนลักษณะของ
กิจกรรม / ครงกำร ิสวนตำงทำกับ ื0.05ี ละดຌำนกระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร ิสวนตำง
ทำกับ ื0.02ี สวนดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวน
ตำงทำกับ ู0.02ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ 0.57 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไส ำรวจเดຌมี
ควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน 

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/
ครงกำรอยูทีไ เ.832 สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์ กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอ
พิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร ป็นปัจจัยทีไสงผลตอ
ควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ 0.722 สวนปัจจัยดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ ป็น
ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดนຌอยกวำดຌำนอืไน โ อยูทีไ 0.573 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 27 
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ตารางทีไ โ็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ครงกำร 

ประดในการส ารวจ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จ 

ละความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

ดຌำนลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร  4.26 4.2แ ื0.05 85.2เ 0.7ใ 0.69่ 85.5เ 1.โใ มำกทีไสุด 

ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย  4.4้ 4.ใ้ ื0.แเ 89.่เ 0.65 0.66้ 92.ไๆ 0.็ใ มำกทีไสุด 

ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  4.5ๆ 4.4ไ ื0.แโ 91.โเ 0.5่ 0.6่ใ 9ไ.ๆๆ 0.โใ มำกทีไสุด 

ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร  4.35 4.3ใ ื0.0โ 87.เเ 0.็เ 0.็โโ ่่.็ๆ เ.ๆ่ มำกทีไสุด 

ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ  4.3ใ 4.35 ู0.0โ 8ๆ.ๆเ 0.75 0.5็ใ 8็.2แ โ.โ้ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.41 4.35 ื0.0ๆ 88.2เ 0.5็ 0.8ใโ 9เ.โโ 0.่้ มากทีไสุด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-14 

หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติตำง โ เดຌก ประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ 
ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมเมตกตำงกันมำกนัก ดยตละมิติทีไส ำรวจมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำร
฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร สิไง
อ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ ละลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำมพึงพอ฿จ
มำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำนลใกนຌอย ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำร
มำกกวำ แ ครัๅงคิดป็นรຌอยละ 89.40 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 
87.40 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌ
ค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ ละลักษณะ
ของกิจกรรม/ครงกำร มีพียงภำคบริกำร ทีไพึงพอ฿จดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ มำกกวำดຌำน
กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรลใกนຌอย รำยละอียดดังตำรำงทีไ 28 

ตารางทีไ โ่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ครงกำร จ ำนกตำม
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

ประดในการส ารวจ ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของ
กิจกรรม/ครงกำร  

4.23 4.24 84.60 4.31 4.17 86.20 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำย  

4.43 4.40 88.60 4.56 4.38 91.20 

3ี กำร฿หຌบริกำรของ
จຌำหนຌำทีไ  

4.51 4.44 90.20 4.63 4.44 92.60 

4ี กระบวนกำร/
ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร  

4.32 4.33 86.40 4.40 4.32 88.00 

5ี สิไงอ ำนวยควำม
สะดวก/สถำนทีไ  

4.31 4.37 86.20 4.34 4.31 86.80 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.37 4.36 87.40 4.47 4.33 89.40 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคกำรผลิต ละภำคบริกำรมี
ควำมพึงพอ฿จดยรวมสูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.60 ทำกัน สวนภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.20 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด
ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ ละลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร 
ยกวຌน ภำคบริกำร ทีไพึงพอ฿จดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ มำกกวำดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร รำยละอียดดังตำรำงทีไ 29 

ตารางทีไ โ้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ครงกำร จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

ประดในการส ารวจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร  4.27 4.20 85.40 4.31 4.34 86.20 4.23 4.20 84.60 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย  4.51 4.40 90.20 4.49 4.45 89.80 4.41 4.34 88.20 

3ี กำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  4.59 4.45 91.80 4.52 4.46 90.40 4.51 4.41 90.20 

4ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำร  4.38 4.33 87.60 4.37 4.39 87.40 4.30 4.30 86.00 

5ี สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ  4.30 4.34 86.00 4.41 4.45 88.20 4.26 4.29 85.20 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.43 4.35 88.60 4.43 4.42 88.60 4.36 4.31 87.20 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยวิสำหกิจ
ขนำดยอม มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.40 รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 88.20 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 87.40 ดย฿นตละมิติมี
ควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ ละลักษณะ
ของกิจกรรม/ครงกำร ยกวຌน วิสำหกิจขนำดกลำง ทีไพึงพอ฿จดຌำนลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร มำกกวำสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 30 

ตารางทีไ ใเ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ครงกำร จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ประดในการส ารวจ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร  4.25 4.16 85.00 4.32 4.37 86.40 4.31 4.42 86.20 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย  4.48 4.35 89.60 4.47 4.49 89.40 4.40 4.60 88.00 

3ี กำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  4.57 4.40 91.40 4.53 4.53 90.60 4.44 4.58 88.80 

4ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำร  4.35 4.28 87.00 4.37 4.46 87.40 4.33 4.48 86.60 

5ี สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ  4.31 4.30 86.20 4.33 4.46 86.60 4.30 4.47 86.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.41 4.31 88.20 4.42 4.47 88.40 4.37 4.52 87.40 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก 
ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ละภำค฿ตຌ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 89.20 ทำกัน รองลงมำคือ ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 88.80 กรุงทพฯ ละปริมณฑล 
ละภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 87.60 ทำกัน ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย กระบวนกำร/
ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ ละลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร ยกวຌน กรุงทพฯ ละปริมณฑล ทีไพึงพอ฿จดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ 
มำกกวำลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร รำยละอียดดังตำรำงทีไ 31 

ตารางทีไ ใแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ครงกำร จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
ประดในการส ารวจ กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร  4.29 4.36 85.80 4.20 3.99 84.00 4.25 4.17 85.00 4.28 4.18 85.60 4.28 4.24 85.60 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย  4.43 4.46 88.60 4.45 4.20 89.00 4.60 4.37 92.00 4.56 4.44 91.20 4.50 4.45 90.00 

3ี กำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  4.47 4.49 89.40 4.57 4.25 91.40 4.63 4.42 92.60 4.63 4.53 92.60 4.60 4.49 92.00 

4ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำร  4.31 4.41 86.20 4.31 4.11 86.20 4.42 4.30 88.40 4.42 4.40 88.40 4.38 4.38 87.60 

5ี สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ  4.35 4.45 87.00 4.28 4.16 85.60 4.34 4.28 86.80 4.30 4.40 86.00 4.33 4.38 86.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.38 4.44 87.60 4.38 4.15 87.60 4.46 4.32 89.20 4.46 4.40 89.20 4.44 4.39 88.80 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนวทำงกำรสงสริม
ตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 89.20 

รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 88.20 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 88.00 ละครงกำร
ภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 87.60 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย 
สวนดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ ละลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร มีล ำดับควำมพึงพอ฿จตกตำงกันลใกนຌอย฿นตละนวทำงกำร
สงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 32 

ตารางทีไ ใโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม/ครงกำร จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
ประดในการส ารวจ Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม/ครงกำร  4.23 4.11 84.60 4.18 4.08 83.60 4.29 4.18 85.80 4.29 4.37 85.80 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย  4.55 4.40 91.00 4.48 4.22 89.60 4.48 4.36 89.60 4.45 4.48 89.00 

3ี กำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  4.64 4.46 92.80 4.55 4.35 91.00 4.57 4.37 91.40 4.50 4.52 90.00 

4ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำร  4.38 4.29 87.60 4.34 4.23 86.80 4.31 4.27 86.20 4.39 4.44 87.80 

5ี สิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ  4.39 4.34 87.80 4.28 4.19 85.60 4.26 4.28 85.20 4.37 4.47 87.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.46 4.33 89.20 4.38 4.22 87.60 4.40 4.30 88.00 4.41 4.46 88.20 
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ทัๅงนีๅ มีรำยละอียดของประดในกำรส ำรวจ฿นตละดຌำน ดังนีๅ 

3.1.2.1 ดຌานลักษณะของกิจกรรม / ครงการ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.26 คะนน คิดป็น

รຌอยละ 88.2เ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด เดຌก ดຌำน
กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง  คำฉลีไยอยูทีไ 
4.35 คะนน คิดป็นรຌอยละ 87.0เ ละดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.29 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.8เ สวนดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำม
หมำะสม มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำก คำฉลีไยอยูทีไ 4.16 คะนน คิดป็นรຌอยละ 83.2เ  

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนลักษณะของกิจกรรม 
/ ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.12ี 
รองลงมำคือ ดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌ
จริง ิสวนตำงทำกับ ื0.11ี สวนดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม มีควำม 

พึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ู0.07ี 
คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็ใ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ

ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  
คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนลักษณะของกิจกรรม / 

ครงกำรอยูทีไ เ.ๆ้้ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำง มืไอ
พิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำน
กลำงทัๅง 3 ดຌำน ดยดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำม
พึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ 0.581 รองลงมำคือ ดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำม
หมำะสม อยูทีไ 0.533 ละดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเป
ประยุกต์฿ชຌเดຌจริง อยูทีไ 0.522 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ ป็นรืไองระยะวลำ
ของครงกำร/กิจกรรมมีควำมหมำะสม ดยสำหตุสวน฿หญนืไองจำกระยะวลำของครงกำร/กิจกรรมเม
หมำะสม จัดอบรมนຌอยกินเป  

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 33ู34
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ตารางทีไ ใใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร 

ประดในการส ารวจ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับ
ควำมตຌองกำร 

4.2้ 4.1็ ื0.แโ 85.่เ 0.6้ 0.5่แ 88.เไ 0.5เ มำกทีไสุด 

กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเป
ประยุกต์฿ชຌเดຌจริง  

4.35 4.2ไ ื0.แแ 8็.เเ 0.็เ 0.5โโ 8็.5่ 0.ไไ มำกทีไสุด 

ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำม
หมำะสม  

4.16 4.2ใ ู0.เ็ 83.2เ 0.7้ 0.5ใใ 8โ.เเ แ.ไ้ มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.26 4.2แ ื0.05 85.2เ 0.7ใ 0.699 85.5เ 1.โใ มากทีไสุด 
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ตารางทีไ ใไ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร 

ดຌานลักษณะของกจิกรรม/ครงการ หตุผล จ านวน 

1ี ลักษณะของครงกำร/กิจกรรมตรงกับควำม
ตຌองกำร 

ิ9 รำยี 

• ครงกำร/กิจกรรมทีไอบรมเมตรงกบัควำมตຌองกำร หำงเกลกับธุรกิจทีไท ำอยู เมตรงกับธุรกจิ 5 

• ครงกำร/กิจกรรมทีไอบรมเมตรงกบัควำมตຌองกำร กำรอบรมป็นขຌอมูลพืๅนฐำนบืๅองตຌนเมจำะลึก ชน กำรวำงผน
กำรงิน กระสงินสด ิCash Flowี กำรบริหำรจดักำรตຌนทุน 

โ 

• ครงกำร/กิจกรรมทีไอบรมเมตรงกบัควำมตຌองกำร นຌนกำรขำยปรกรมมำกกินเป ชน บัญชี ภำษ ี แ 

• ครงกำร/กิจกรรมทีไอบรมเมตอนืไอง แ 

2ี ครงกำร/กิจกรรมมีควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 
ิ8 รำยี 

• ครงกำร/กิจกรรมเมหมำะสมกับขຌอมูลทีไเดຌจำกอบรมมำสวน฿หญน ำมำปฏิบตัิเมเดຌจริง มีตทฤษฎี ็ 

• ครงกำร/กิจกรรมเมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ชน ฿นสถำนกำรณ์ควิด฿หຌมำนัไงอบรมรืไองครืไองส ำอำง แ 

3ี ระยะวลำของครงกำร/กิจกรรมมีควำม
หมำะสม 

ิ50 รำยี 

• ระยะวลำของครงกำร/กจิกรรมเมหมำะสม จัดอบรมนຌอยกินเป ใไ 

• ชวงวันูวลำจัดอบรมิทีไก ำหนดี เมหมำะสม วลำเมตรงกัน ท ำ฿หຌเมมีวลำเป ระยะวลำอบรมกระชัๅนชิดเป ็ 

• ระยะวลำของครงกำร/กจิกรรมเมหมำะสม ฿ชຌวลำจัดอบรมนำนกินเป จัดหลำยวัน จัด ใ วัน ็ 

• ควำมถีไ฿นกำรอบรมนຌอยเป นำน โ จะจัดอบรม  โ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมเมตกตำงกันมำกนัก ดยตละมิติทีไส ำรวจมีควำม  

พึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌ
เดຌจริง รองลงมำคือ ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ละระยะวลำของกิจกรรม / 
ครงกำรมีควำมหมำะสม มีพียงมิตินวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ทีไมีควำมพึงพอ฿จดຌำน
ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร มำกกวำดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำร
มำกกวำ แ ครัๅงคิดป็นรຌอยละ 86.20 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 
84.60 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿น
ปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง รองลงมำคือ ดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำม
ตຌองกำร ละดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม ทัๅงนีๅ ดຌำนลักษณะของกิจกรรม / 
ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  รำยละอียด
ดังตำรำงทีไ 35 

ตารางทีไ ใ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร จ ำนกตำม
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

ประดในการส ารวจ ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม / 
ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำรึ 

4.23 4.22 84.60 4.36 4.10 87.20 

2ี กิจกรรม / ครงกำรมีควำม
หมำะสมกับสถำนกำรณ์฿น
ปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌ
จริง  

4.34 4.26 86.80 4.37 4.21 87.40 

3ี ระยะวลำของกิจกรรม / 
ครงกำรมคีวำมหมำะสม  

4.12 4.25 82.40 4.20 4.21 84.00 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.23 4.24 84.60 4.31 4.17 86.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคบริกำรมีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมสูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.20 รองลงมำคือ ภำคกำรผลิต คิดป็นรຌอยละ 85.40 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 84.60 

ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง  รองลงมำคือ ดຌำนลักษณะของ
กิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ละดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม รำยละอียดดังตำรำงทีไ 36 

ตารางทีไ ใๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

ประดในการส ารวจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับ
ควำมตຌองกำร 

4.29 4.18 85.80 4.31 4.23 86.20 4.24 4.16 84.80 

2ี กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌ
เดຌจริง  

4.35 4.22 87.00 4.41 4.35 88.20 4.34 4.25 86.80 

3ี ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมี
ควำมหมำะสม  

4.17 4.19 83.40 4.22 4.43 84.40 4.12 4.20 82.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.27 4.20 85.40 4.31 4.34 86.20 4.23 4.20 84.60 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก 
ดยวิสำหกิจขนำดยอมมีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.40 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 86.20 ละวิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 85.00 

ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง รองลงมำคือ ดຌำนลักษณะของ
กิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ละดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม ทัๅงนีๅ ดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿น
ปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 37 

ตารางทีไ ใ็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ประดในการส ารวจ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับ
ควำมตຌองกำร 

4.26 4.13 85.20 4.31 4.29 86.20 4.33 4.41 86.60 

2ี กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเป
ประยุกต์฿ชຌเดຌจริงึ 

4.33 4.19 86.60 4.43 4.39 88.60 4.44 4.48 88.80 

3ี ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมี
ควำมหมำะสม  

4.15 4.17 83.00 4.22 4.44 84.40 4.17 4.36 83.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.25 4.16 85.00 4.32 4.37 86.40 4.31 4.42 86.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำง
กันลใกนຌอย ดยทีไกรุงทพฯ ละปริมณฑล มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.80 รองลงมำคือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 85.60 ทำกัน  
ภำคตะวันออกฉียงหนือ คิดป็นรຌอยละ 85.00 ละภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 84.00 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง รองลงมำคือ ดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ละดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมี
ควำมหมำะสม รำยละอียดดังตำรำงทีไ 38 

ตารางทีไ ใ่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
ประดในการส ารวจ กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม / 
ครงกำรตรงกับควำม
ตຌองกำร 

4.33 4.28 86.60 4.23 4.00 84.60 4.23 4.12 84.60 4.24 4.15 84.80 4.31 4.18 86.20 

2ี กิจกรรม / ครงกำรมี
ควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละ
น ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง  

4.38 4.39 87.60 4.27 4.01 85.40 4.35 4.25 87.00 4.38 4.14 87.60 4.37 4.25 87.40 

3ี ระยะวลำของกิจกรรม / 
ครงกำรมคีวำมหมำะสม  

4.16 4.40 83.20 4.11 3.96 82.20 4.16 4.13 83.20 4.22 4.24 84.40 4.17 4.28 83.40 

ความพึงพอ฿จละความ
คาดหวังดยรวม 

4.29 4.36 85.80 4.20 3.99 84.00 4.25 4.17 85.00 4.28 4.18 85.60 4.28 4.24 85.60 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนว
ทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small ละ Ecoูsystem มีควำมพึงพอ฿จ
มำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.80 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage คิดป็นรຌอยละ 84.60 ละครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม 
Micro คิดป็นรຌอยละ 83.60 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 
รองลงมำคือ ดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ละดຌำนระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม ทัๅงนีๅ ดຌำนลักษณะของกิจกรรม / 
ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร ละดຌำนกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิต ิรำยละอียดดังตำรำงทีไ 39 

ตารางทีไ ใ้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
ประดในการส ารวจ Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร
ตรงกับควำมตຌองกำรึ 

4.30 4.05 86.00 4.16 4.08 83.20 4.33 4.13 86.60 4.28 4.32 85.60 

2ี กิจกรรม / ครงกำรมีควำม
หมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบนั
ละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริงึ 

4.28 4.14 85.60 4.29 4.16 85.80 4.40 4.19 88.00 4.38 4.39 87.60 

3ี ระยะวลำของกิจกรรม / 
ครงกำรมคีวำมหมำะสม  

4.13 4.13 82.60 4.10 4.00 82.00 4.16 4.22 83.20 4.20 4.40 84.00 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.23 4.11 84.60 4.18 4.08 83.60 4.29 4.18 85.80 4.29 4.37 85.80 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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3.1.2.2 ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับพึงพอ฿จมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.49 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 89.80 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง  
3 ดຌำน ดยดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย มี
ควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.53 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้0.6เ รองลงมำคือ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน คำฉลีไยอยูทีไ 4.50 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
90.0เ ละดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.44 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.8เ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวังทุกดຌำน ดยดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำร
บรรยำย มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.12ี รองลงมำคือ ดຌำนผูຌ฿หຌ
ค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน ิสวนตำงทำกับ ื0.11ี ละดຌำน
ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย ิสวนตำงทำกับ ื0.06ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ5 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ิCorrelationี ดยรวมดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย
อยูทีไ เ.669 สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำง มืไอพิจำรณำ
ประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำงทัๅง 3 

ดຌำน ดยดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำม 

พึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ 0.569 รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำม
ชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย ละผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌชัดจน อยูทีไ 0.560 ทำกัน  

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง
ควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย ละทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำยของผูຌ฿หຌ
ค ำปรึกษำ/ ผูຌบรรยำย 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 40ู41
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ตารางทีไ ไเ ควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย 

ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/
ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำร
บรรยำย 

4.5ใ 4.ไแ ื0.แโ 90.ๆเ 0.65 0.5ๆเ 93.ๆโ เ.้้ มำกทีไสุด 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำร
ถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 

4.4ไ 4.ใ่ ื0.0ๆ 88.่เ 0.6ๆ 0.5ๆ้ 9แ.้แ 0.่ใ มำกทีไสุด 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน  

4.5เ 4.ใ้ ื0.แแ ้เ.เเ 0.65 0.5ๆเ 9แ.่ไ 0.ใ้ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.4้ 4.ใ้ ื0.แเ 89.่เ 0.65 0.66้ 92.ไๆ 0.็ใ มากทีไสุด 
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ตารางทีไ ไแ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย 

ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย หตุผล จ านวน 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/
ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/
กำรบรรยำย 

ิ18 รำยี 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ / ผูຌบรรยำย เมมคีวำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นตัวผลติภณัฑ์/ ถำยทอดควำมรูຌเมถูกตຌองละเมตรงตำม
ควำมตຌองกำรของพืๅนทีไนัๅน โ 

แใ 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ / ผูຌบรรยำย เมรักษำวลำ฿นกำรบรรยำย ิวลำพักี ท ำ฿หຌบำงทำนขຌำอบรมเมตรงวลำ ขำดนืๅอหำกำรบรรยำยบำงชวง โ 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยจะรงกำรบรรยำยเป เมคอยเดຌนืๅอหำ นืๅอหำทีไอบรมยังเมคอยครบถຌวน โ 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยชวงวันรกโทีไอบรมผูຌบรรยำยกใจะ฿หຌควำมรูຌดีมำกพอวันหลังโกใริไมเมมสีำระ แ 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิค
กำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 

ิ15 รำยี 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยเมมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จ นຌนอำนสเลด์ หัวขຌอกับกำรบรรยำยเมตรงกัน, อำนรใว,พูดรใว,สืไอสำรควำมหมำย
อำจจะผดิพีๅยน เมขຌำ฿จ฿นบຌำงประดใน 

่ 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยเมมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จ กำรบรรยำยมันนำบืไอ,พดูยอะ จะ฿ชຌศัพท์ภำษำอังกฤษค ำ ฿ชຌภำษำเทยค ำ ๆ 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยเมสำมำรถตอบค ำถำมเดຌครบทัๅงหมดนืไองจำกผูຌขຌำรวมอบรมมีจ ำนวนยอะมำกกินเป แ 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส
฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชดัจน 

ิ7 รำยี 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยตอบขຌอซักถำมเมชัดจน ตอบค ำถำม฿นนวกวຌำงเมตรงประดใน ไ 

• ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยเมปຂดอกำส฿หຌซักถำม,วลำจะถำมสวนมำกจะหมดวลำ ใ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำรประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำ
กำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมตกตำงกันลใกนຌอย ดยฉพำะมิติประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 
ละพืๅนทีไ ทีไมีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ฿นทุกดຌำน ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 
88.60 ดย฿นตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿น
กำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌชัดจน ละผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำม 

พึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทุกดຌำน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 42 

ตารางทีไ ไโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย จ ำนกตำมประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร 

ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/
ผูຌบรรยาย 

฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยมคีวำมรูຌ/
ควำมชีไยวชำญ฿นกำร
฿หຌค ำปรึกษำ/กำร
บรรยำยึ 

4.47 4.39 89.40 4.60 4.43 92.00 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำร
ถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำยึ 

4.37 4.40 87.40 4.52 4.35 90.40 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌชัดจนึ 

4.45 4.42 89.00 4.56 4.36 91.20 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.43 4.40 88.60 4.56 4.38 91.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคกำรผลิต มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมสูงทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 90.20 รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 89.80 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.20 ดย฿น
ตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน ละผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย ทัๅงนีๅ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌ
ค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย ละดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ 43 

ตารางทีไ ไใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำม
ชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำยึ 

4.55 4.43 91.00 4.56 4.42 91.20 4.43 4.35 88.60 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำร
ถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำยึ 

4.46 4.38 89.20 4.42 4.46 88.40 4.35 4.33 87.00 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน  

4.51 4.39 90.20 4.48 4.47 89.60 4.43 4.33 88.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.51 4.40 90.20 4.49 4.45 89.80 4.41 4.34 88.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั   
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดย
วิสำหกิจรำยยอย มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 89.60 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดยอม คิดป็นรຌอยละ 89.40 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 88.00 ดย฿น
ตละมิติมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย รองลงมำคือ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน ละผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย ยกวຌน วิสำหกิจขนำดกลำง ทีไพึงพอ฿จดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมี
ทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำยสูงทีไสุด รำยละอียดดังตำรำงทีไ 44 

ตารางทีไ ไไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีควำมรูຌ/ควำม
ชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 

4.53 4.37 90.60 4.52 4.47 90.40 4.41 4.55 88.20 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำร
ถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 

4.42 4.33 88.40 4.43 4.49 88.60 4.42 4.59 88.40 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน  

4.50 4.33 90.00 4.45 4.50 89.00 4.37 4.66 87.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.48 4.35 89.60 4.47 4.49 89.40 4.40 4.60 88.00 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน
ลใกนຌอย ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 92.00 รองลงมำคือ ภำค฿ตຌ คิดป็นรຌอยละ 91.20 ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 90.00  
ภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 89.00 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.60 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติทุกดຌำน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 45 

ตารางทีไ ไ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมี
ควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌ
ค ำปรึกษำ/กำรบรรยำยึ 

4.49 4.43 89.80 4.46 4.25 89.20 4.66 4.38 93.20 4.62 4.49 92.40 4.53 4.47 90.60 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมี
ทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำยึ 

4.38 4.49 87.60 4.39 4.17 87.80 4.58 4.33 91.60 4.52 4.40 90.40 4.43 4.41 88.60 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂด
อกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌชัดจนึ 

4.42 4.46 88.40 4.49 4.18 89.80 4.55 4.39 91.00 4.53 4.42 90.60 4.55 4.45 91.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.43 4.46 88.60 4.45 4.20 89.00 4.60 4.37 92.00 4.56 4.44 91.20 4.50 4.45 90.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนว
ทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็น
รຌอยละ 91.00 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro ละ Small คิดป็นรຌอยละ 89.60 ทำกัน ละครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoู
system คิดป็นรຌอยละ 89.00 ทัๅงนีๅ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 46 

ตารางทีไ ไๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
ผูຌ฿หຌค าปรึกษา/ผูຌบรรยาย Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย
มีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿น
กำร฿หຌค ำปรึกษำ/กำร
บรรยำย 

4.57 4.44 91.40 4.50 4.21 90.00 4.52 4.39 90.40 4.52 4.47 90.40 

2ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย
มีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌ
ขຌำ฿จงำย 

4.49 4.35 89.80 4.50 4.24 90.00 4.42 4.34 88.40 4.39 4.48 87.80 

3ี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย
ปຂดอกำส฿หຌซักถำมละ
ตอบขຌอซักถำมเดຌชดัจนึ 

4.60 4.41 92.00 4.42 4.21 88.40 4.51 4.34 90.20 4.45 4.50 89.00 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.55 4.40 91.00 4.48 4.22 89.60 4.48 4.36 89.60 4.45 4.48 89.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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3.1.2.3 ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.56 คะนน คิดป็น

รຌอยละ 91.20 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 4 ดຌำน 
ดยดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี  มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.72 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ้4.4เ รองลงมำคือ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.66 คะนน คิดป็นรຌอยละ 93.2เ จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน คำฉลีไยอยูทีไ 4.53 คะนน คิดป็นรຌอยละ 90.6เ ละจຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเข
ปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.34 คะนน คิดป็น
รຌอยละ 86.่เ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ ควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวังทุกดຌำน ดยดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.21ี รองลงมำคือ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส ิสวนตำงทำกับ ื0.17ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน ิสวนตำงทำกับ ื0.แ0ี ละจຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌ
อยำงหมำะสม ิสวนตำงทำกับ ื0.02ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี อยูทีไ เ.58 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไส ำรวจเดຌมี
ควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ
อยูทีไ เ.ๆ83 สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำง มืไอพิจำรณำ
ประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม ป็น
ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.5้็ รองลงมำคือ จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿น
กำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน อยูทีไ เ.5่ๆ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส อยูทีไ เ.ไ้้ ละจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี อยูทีไ เ.ไ้โ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง 
กำร฿หຌค ำนะน ำ ละกำรกຌเขปัญหำอุปสรรคทีไกิดขึๅน 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 47ู48
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ตารางทีไ ไ็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ 
การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสภุำพ มี
อัธยำศัยด ี

4.็โ 4.5แ ื0.โแ 9ไ.ไเ 0.5แ 0.492 97.ใเ 0.00 มำกทีไสุด 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  

4.6ๆ 4.ไ้ ื0.1็ 9ใ.โเ 0.55 0.499 9ๆ.็5 0.โโ มำกทีไสุด 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ 
ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน  

4.53 4.4ใ ื0.แเ 90.ๆเ 0.ๆแ 0.586 9ไ.็็ 0.ใ้ มำกทีไสุด 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ 
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม  

4.34 4.3โ ื0.0โ 86.80 0.ๆ็ 0.597 ่้.็ไ 0.ใใ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.5ๆ 4.4ไ ื0.แโ 91.20 0.5่ 0.683 9ไ.6ๆ 0.โใ มากทีไสุด 
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ตารางทีไ ไ่ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ หตุผล จ านวน 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสภุำพ มีอัธยำศัยด ี ู ู 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส ิ4 รำยี • เมอำ฿จ฿สลูกคຌำ ละเมกระตือรอืรຌนทีไจะบริกำร ฿หຌค ำตอบชຌำ 4 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน 

ิ7 รำยี 
• จຌำหนຌำทีไตอบขຌอซักถำมเมถูกตຌอง เมตรงตำมทีไถำม เมชัดจน ไ 

• จຌำหนຌำทีไประสำนงำน฿หຌขຌอมลูเมเดຌ เมเดຌรับค ำตอบ ใ 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 

ิ6 รำยี 

• เมสำมำรถกຌเขปัญหำ฿หຌเดຌ จดัหำหลงงินกูຌเมเดຌ ขอ฿บอบรมกับจຌำหนຌำทีไ ตกใยัง
เมเดຌรับ฿บอบรม นวทำงกำรกຌเขทีไ฿หຌมำกวຌำงเป 

5 

• เมสำมำรถกຌเขปัญหำ฿หຌเดຌ ครงกำรตละครงกำร มีขຌอจ ำกดัละเมตอนืไอง แ 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-38 

หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมเมตกตำงกันมำกนัก ดยตละมิติทีไส ำรวจมีควำม  

พึงพอ฿จสูงทีไสุดดຌำนควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี รองลงมำคือ ควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส ควำมรูຌ
฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน ละสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌ
อยำงหมำะสม ดยดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  มีคำฉลีไยควำม 

พึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ฿นทุกมิติ สวนดຌำนจຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไ
กิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกัน฿นทุกมิติ ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำร
มำกกวำ แ ครัๅงคิดป็นรຌอยละ 92.60 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 
90.20 ทัๅงนีๅ ดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี ละดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำม
ตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  รำยละอียด
ดังตำรำงทีไ 49 

ตารางทีไ ไ้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ จ ำนกตำมประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร 

การ฿หຌบริการ 
ของจຌาหนຌาทีไ 

฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดีึ 

4.65 4.49 93.00 4.80 4.53 96.00 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมตใม฿จ กระตือรือรຌน
ละอำ฿จ฿สึ 

4.60 4.49 92.00 4.74 4.49 94.80 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร
฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจนึ 

4.46 4.43 89.20 4.60 4.43 92.00 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเข
ปัญหำ อุปสรรคทีไกดิขึๅนเดຌ
อยำงหมำะสม 

4.31 4.35 86.20 4.36 4.28 87.20 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.51 4.44 90.20 4.63 4.44 92.60 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคกำรผลิต มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 91.80 รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 90.40 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 90.20 ทัๅงนีๅ 
ดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ ละจຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จ
ตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 50 

ตารางทีไ 5เ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสภุำพ  
มีอัธยำศัยด ี

4.73 4.54 94.60 4.69 4.47 93.80 4.67 4.48 93.40 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿สึ 

4.69 4.51 93.80 4.60 4.52 92.00 4.61 4.46 92.20 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ 
ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจนึ 

4.58 4.44 91.60 4.43 4.45 88.60 4.47 4.40 89.40 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ 
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 

4.34 4.32 86.80 4.37 4.40 87.40 4.28 4.30 85.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.59 4.45 91.80 4.52 4.46 90.40 4.51 4.41 90.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั   
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย ดย
วิสำหกิจรำยยอย มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 91.40 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดยอม คิดป็นรຌอยละ 90.60 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 88.80 ทัๅงนีๅ 
ดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี ละดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 51 

ตารางทีไ 5แ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสภุำพ 
มีอัธยำศัยดีึ 

4.73 4.50 94.60 4.66 4.52 93.20 4.56 4.61 91.20 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿สึ 

4.67 4.46 93.40 4.62 4.59 92.40 4.47 4.64 89.40 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌ
ค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง 
ชัดจน 

4.54 4.39 90.80 4.49 4.53 89.80 4.39 4.56 87.80 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ 
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 

4.32 4.27 86.40 4.35 4.47 87.00 4.33 4.50 86.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.57 4.40 91.40 4.53 4.53 90.60 4.44 4.58 88.80 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั   
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำง
กันมำกนัก ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือ ละภำค฿ตຌ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 92.60 รองลงมำคือ ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 92.00 ภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 
91.40 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 89.40 ทัๅงนีๅ ดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ
฿จ ละจຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 52 

ตารางทีไ 5โ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดีึ 

4.62 4.48 92.40 4.72 4.36 94.40 4.82 4.57 96.40 4.80 4.62 96.00 4.75 4.58 95.00 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมตใม฿จ กระตือรือรຌน
ละอำ฿จ฿สึ 

4.56 4.54 91.20 4.67 4.29 93.40 4.74 4.46 94.80 4.72 4.58 94.40 4.70 4.56 94.00 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร
฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจนึ 

4.40 4.50 88.00 4.55 4.24 91.00 4.63 4.41 92.60 4.59 4.52 91.80 4.58 4.47 91.60 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเข
ปัญหำ อุปสรรคทีไกดิขึๅนเดຌ
อยำงหมำะสม 

4.30 4.44 86.00 4.33 4.11 86.60 4.33 4.25 86.60 4.42 4.41 88.40 4.36 4.34 87.20 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.47 4.49 89.40 4.57 4.25 91.40 4.63 4.42 92.60 4.63 4.53 92.60 4.60 4.49 92.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั  
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนว
ทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็น
รຌอยละ 92.80 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 91.40 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 91.00 ละ
ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 90.00 ทัๅงนีๅ ดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ ละจຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 53  
ตารางทีไ 5ใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
การ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำม
สุภำพ มีอัธยำศยัดีึ 

4.81 4.57 96.20 4.73 4.50 94.60 4.72 4.45 94.40 4.64 4.53 92.80 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำม
ตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿สึ 

4.77 4.54 95.40 4.68 4.38 93.60 4.68 4.41 93.60 4.56 4.58 91.20 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌ
ค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌ
ถูกตຌอง ชัดจนึ 

4.61 4.45 92.20 4.52 4.35 90.40 4.53 4.36 90.60 4.47 4.52 89.40 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ 
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 

4.37 4.28 87.40 4.26 4.18 85.20 4.35 4.27 87.00 4.33 4.44 86.60 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.64 4.46 92.80 4.55 4.35 91.00 4.57 4.37 91.40 4.50 4.52 90.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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3.1.2.4 ดຌานกระบวนการ/ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับพึงพอ฿จมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.35 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 87.เเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 3 

ดຌำน ดยดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด มี
ควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ไเ รองลงมำคือ ดຌำนกระบวนกำร/
ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมชัดจน ละหมำะสม มี คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.เเ 
ละดຌำนกำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 
4.3ไ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญควำมพึงพอ฿จ
มำกกวำควำมคำดหวังทุกดຌำน ดยดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมชัดจน ละหมำะสม มี
ควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.เ็ี รองลงมำคือ ดຌำนกระบวนกำร/
ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด ิสวนตำงทำกับ ื0.เใี สวน
ดຌำนกำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวน
ตำงทำกับ ู0.0แี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็เ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร
฿หຌบริกำรอยูทีไ เ.็โโ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอ
พิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมชัดจน ละ
หมำะสม ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.ๆแๆ รองลงมำคือ ดຌำนกำร
฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย อยูทีไ เ.ๆเ5 ละดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร
฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด อยูทีไ เ.5็ไ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง 
กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรเมชัดจน ละเมหมำะสม  เมป็นระบบ เมมีขัๅนตอน ละชองทำง
กำร฿หຌบริกำร มีนຌอย เมหลำกหลำย เมมีทำงทรทัศน์ เมมี฿นสืไอซชียลมีดีย 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 54ู55  
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ตารางทีไ 5ไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร 

กระบวนการ/ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำร
มีควำมชัดจน ละหมำะสม  

4.35 4.28 ื0.07 87.00 0.69 0.616 89.61 0.77 มำกทีไสุด 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำร
มีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำม
วลำทีไก ำหนด 

4.37 4.34 ื0.03 87.40 0.69 0.574 89.71 0.66 มำกทีไสุด 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำร
ติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 

4.34 4.35 ู0.01 86.80 0.71 0.605 86.96 0.61 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.35 4.33 ื0.02 87.00 0.70 0.722 88.76 0.68 มากทีไสุด 
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ตารางทีไ 55 สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร 

ดຌานกระบวนการ/ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ หตุผล จ านวน 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมีควำมชัดจน ละหมำะสม 

ิ14 รำยี 
• กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรเมชัดจน ละเมหมำะสม  เมป็นระบบ เมมีขัๅนตอน ขຌำอบรม ใเ คน 

มำ โเ คน ลงทะบียนซๅ ำซຌอน 
แไ 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละ
ป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 

ิ12 รำยี 

• เมป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด ชຌำ ยดืยืๅอ ระบบสะดุดบอยท ำ฿หຌลำชຌำ฿นกำรรียนหลักสูตรตอเป ตดิควดิ ๆ 

• วลำขຌำอบรมชຌำ ชวงลงทะบียนชຌำนัด ่ มงริไม แเ มง 5 

• วลำขຌำอบรมชຌำ ชวงพักบรกวลำคลำดคลืไอนเมตรงวลำทีไก ำหนด แ 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 

ิ11 รำยี • ชองทำงกำร฿หຌบริกำร มีนຌอย เมหลำกหลำย เมมีทำงทีวี เมมี฿นสืไอซชียลมีดีย แแ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร
฿หຌบริกำร จ ำนกตำมมิติตำง โ เดຌก ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละ
นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมเมตกตำงกันมำกนัก 
ดยดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด ละกำร
฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติส ำหรับมิติประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ละพืๅนทีไ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง
คิดป็นรຌอยละ 88.00 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 86.40 ทัๅงนีๅ ดຌำน
กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด ละกำร฿หຌบริกำร
มีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 56 

ตารางทีไ 5ๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร จ ำนกตำม
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

กระบวนการ/ขัๅนตอน 

การ฿หຌบริการ 
฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำม
ชัดจน ละหมำะสม  

4.36 4.29 87.20 4.34 4.28 86.80 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำม
สะดวกรวดรใว ละ
ป็นเปตำมวลำทีไก ำหนดึ 

4.31 4.35 86.20 4.43 4.33 88.60 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำง
กำรติดตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำยึ 

4.27 4.35 85.40 4.43 4.36 88.60 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.32 4.33 86.40 4.40 4.32 88.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคกำรผลิต มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.60 รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 87.40 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.00 ทัๅงนีๅ 
ดຌำนกำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 57 

ตารางทีไ 5็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

กระบวนการ/ขัๅนตอน 

การ฿หຌบริการ 
ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการคຌา 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมี
ควำมชัดจน ละหมำะสม  

4.36 4.29 87.20 4.38 4.30 87.60 4.34 4.28 86.80 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมี
ควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำ
ทีไก ำหนด 

4.38 4.34 87.60 4.38 4.43 87.60 4.31 4.30 86.20 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำร
ติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำยึ 

4.39 4.36 87.80 4.34 4.43 86.80 4.25 4.32 85.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.38 4.33 87.60 4.37 4.39 87.40 4.30 4.30 86.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดย
วิสำหกิจขนำดยอมมีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.40 รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 87.00 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 86.60 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 58 

ตารางทีไ 5่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

กระบวนการ/ขัๅนตอน 

การ฿หຌบริการ 
วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมี
ควำมชัดจน ละหมำะสม  

4.33 4.24 86.60 4.42 4.42 88.40 4.41 4.41 88.20 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมี
ควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำม
วลำทีไก ำหนด 

4.37 4.29 87.40 4.34 4.48 86.80 4.35 4.47 87.00 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำร
ติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 

4.35 4.30 87.00 4.34 4.49 86.80 4.23 4.56 84.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.35 4.28 87.00 4.37 4.46 87.40 4.33 4.48 86.60 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน
ลใกนຌอย ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือ ละภำค฿ตຌ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.40 ทำกัน รองลงมำคือ ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 87.60 ทำกัน กรุงทพฯ 
ละปริมณฑล ละภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 86.20 ทำกัน ทัๅงนีๅ ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด ละกำร
฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 59 

ตารางทีไ 5้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
กระบวนการ/ขัๅนตอน 

การ฿หຌบริการ 
กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำม
ชัดจน ละหมำะสม  

4.35 4.37 87.00 4.31 4.04 86.20 4.37 4.26 87.40 4.42 4.40 88.40 4.36 4.33 87.20 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำม
สะดวกรวดรใว ละ
ป็นเปตำมวลำทีไก ำหนดึ 

4.29 4.42 85.80 4.34 4.13 86.80 4.43 4.28 88.60 4.42 4.45 88.40 4.41 4.39 88.20 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำง
กำรติดตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำยึ 

4.28 4.43 85.60 4.27 4.15 85.40 4.45 4.35 89.00 4.42 4.34 88.40 4.38 4.40 87.60 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.31 4.41 86.20 4.31 4.11 86.20 4.42 4.30 88.40 4.42 4.40 88.40 4.38 4.38 87.60 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั  
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนวทำงกำร
สงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
87.80 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage คิดป็นรຌอยละ 87.60 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 86.80 ละ
ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 86.20 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 60 

ตารางทีไ ๆเ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
กระบวนการ/ขัๅนตอน 

การ฿หຌบริการ 
Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำมชัดจน 
ละหมำะสม  

4.34 4.26 86.80 4.34 4.18 86.80 4.30 4.23 86.00 4.43 4.39 88.60 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวก
รวดรใว ละป็นเปตำมวลำ
ทีไก ำหนด 

4.42 4.30 88.40 4.34 4.26 86.80 4.32 4.26 86.40 4.39 4.48 87.80 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำง
กำรติดตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำย 

4.38 4.32 87.60 4.33 4.24 86.60 4.32 4.30 86.40 4.34 4.47 86.80 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.38 4.29 87.60 4.34 4.23 86.80 4.31 4.27 86.20 4.39 4.44 87.80 
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3.1.2.5 ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.3ใ คะนน คิดป็น

รຌอยละ 8ๆ.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 2 ดຌำน 
ดยดຌำนสถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับ 

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ๆเ รองลงมำคือ ครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบ
สำรสนทศพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.โโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.ไเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนสถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร
฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ื0.เๆี สวน
ครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรับ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำง
ทำกับ ู0.เโี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็5 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/
สถำนทีไอยูทีไ เ.5็ใ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำง มืไอ
พิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ ดຌำนครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรับ
ผูຌรับบริกำร ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.5็ใ สวนดຌำนสถำนทีไมี
ควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง อยูทีไ เ.ไไ้ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง
ครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศ ทีไ฿ชຌยังเมทันสมัย  ชຌำ error ระบบลม ครืไองวิดีอสียงเมชัดจน สเลด์
สงเมดี เมครฟนสียงอຍคค ฟังลຌวจใบหู ระบบสัญญำณขัดขຌอง ละสถำนทีไเมหมำะสม เมสะดวก฿น
กำรดินทำง อยูเกล 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 61ู62
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ตารางทีไ ๆแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ 

ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร
฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 

4.43 4.37 ื0.06 88.60 0.73 0.449 90.24 1.99 มำกทีไสุด 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบ
สำรสนทศพียงพอส ำหรับผูຌรับบรกิำร   
ชน คอมพิวตอร์ละอินทอร์นใต 
ป็นตຌน 

4.22 4.32 ู0.10 84.40 0.78 0.528 84.18 2.60 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.33 4.35 ู0.02 86.60 0.75 0.573 87.21 2.29 มากทีไสุด 
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ตารางทีไ ๆโ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ 

ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ หตุผล จ านวน 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง 
ิ35 รำยี 

• สถำนทีไเมหมำะสม เมสะดวก฿นกำรดินทำง อยูเกล  โๆ 

• สถำนทีไเมหมำะสม หຌองอบรมลใก คบ เมเดຌอบรม฿นหຌอง ิอบรมทีไศำลำี 5 

• ทีไจอดรถหำยำก โ 

• สถำนทีไเมหมำะสม หຌองอบรมมืด หมในอับ โ 

• อุณหภูมิ฿นหຌองอบรมเมสมดุล รຌอนูหนำวกินเป  แ 

• หຌองนๅ ำเมสะอำด แ 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศ
พียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน คอมพิวตอร์
ละอินทอร์นใต ป็นตຌน  
ิ46 รำยี 

• ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศ ทีไ฿ชຌยังเมทันสมัย  ชຌำ error ระบบลม; ครืไองวิดีอสียงเมชัดจน สเลด์สงเมดี เมครฟน
สียงอຍคค ฟังลຌวจใบหู ระบบสญัญำณขัดขຌอง 

โ้ 

• ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศเมพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน WiูFi กຌำอีๅ ฿หຌ฿ชຌบริกำร แเ 

• อุณหภูมิ฿นหຌองอบรมเมสมดุล รຌอนูหนำวกินเป  5 

• สถำนทีไเมหมำะสม หຌองอบรมลใก คบ เมเดຌอบรม฿นหຌอง โ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมเมตกตำงกันมำกนัก ดยตละมิติทีไท ำกำรส ำรวจมีควำม
พึงพอ฿จดຌำนสถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง มำกกวำดຌำนครืไองมือ/
อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน คอมพิวตอร์ละอินทอร์นใต ป็นตຌน ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง
คิดป็นรຌอยละ 86.80 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 86.20 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 63 

ตารางทีไ ๆใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ จ ำนกตำม
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

สิไงอ านวยความสะดวก/
สถานทีไ 

฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำม
หมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง 

4.42 4.39 88.40 4.43 4.35 88.60 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์
ระบบสำรสนทศพียงพอ
ส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน 
คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

4.20 4.36 84.00 4.25 4.27 85.00 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.31 4.37 86.20 4.34 4.31 86.80 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย ดยภำคบริกำรมีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.20 รองลงมำคือ ภำคกำรผลิต คิดป็นรຌอยละ 86.00 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.20 ทัๅงนีๅ 
ดຌำนสถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 64 

ตารางทีไ ๆไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

สิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร
฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำงึ 

4.38 4.37 87.60 4.52 4.43 90.40 4.37 4.33 87.40 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศ
พียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร   ชน 
คอมพิวตอร์ละอินทอร์นใต ปน็ตຌน 

4.23 4.31 84.60 4.29 4.47 85.80 4.16 4.25 83.20 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.30 4.34 86.00 4.41 4.45 88.20 4.26 4.29 85.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั  
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดย
วิสำหกิจขนำดยอม มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.60 รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 86.20 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 86.00 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 65 

ตารางทีไ ๆ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

สิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสากิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร
฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 

4.40 4.34 88.00 4.42 4.45 88.40 4.38 4.41 87.60 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศ
พียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร   ชน 
คอมพิวตอร์ละอินทอร์นใต ปน็ตຌน 

4.21 4.26 84.20 4.25 4.47 85.00 4.23 4.52 84.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.31 4.30 86.20 4.33 4.46 86.60 4.30 4.47 86.00 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน
ลใกนຌอย ดยทีไกรุงทพฯ ละปริมณฑล มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.00 รองลงมำคือ ภำคตะวันออกฉียงหนือ คิดป็นรຌอยละ 86.80 ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 
86.60 ภำค฿ตຌ คิดป็นรຌอยละ 86.00 ละภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 85.60 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 66  

ตารางทีไ ๆๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
สิไงอ านวยความสะดวก/

สถานทีไ 
กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำม
หมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง 

4.46 4.44 89.20 4.36 4.15 87.20 4.43 4.33 88.60 4.40 4.53 88.00 4.44 4.43 88.80 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์
ระบบสำรสนทศพียงพอ
ส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน 
คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

4.25 4.45 85.00 4.19 4.16 83.80 4.25 4.22 85.00 4.19 4.26 83.80 4.22 4.33 84.40 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.35 4.45 87.00 4.28 4.16 85.60 4.34 4.28 86.80 4.30 4.40 86.00 4.33 4.38 86.60 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำม 

นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จตกตำงกันลใกนຌอย ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็น
รຌอยละ 87.80 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 87.40 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 
85.60 ละครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 85.20 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทุกดຌำน รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ 67 

ตารางทีไ ๆ็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
สิไงอ านวยความสะดวก/

สถานทีไ 
Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม
฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกก
กำรดินทำงึ 

4.54 4.43 90.80 4.35 4.20 87.00 4.40 4.30 88.00 4.41 4.47 88.20 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบ
สำรสนทศพียงพอส ำหรับ
ผูຌรับบริกำร   ชน 
คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌนึ 

4.24 4.25 84.80 4.21 4.17 84.20 4.12 4.25 82.40 4.32 4.48 86.40 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.39 4.34 87.80 4.28 4.19 85.60 4.26 4.28 85.20 4.37 4.47 87.40 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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3.1.3 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.25 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
85.00 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด ดยดຌำน
มำตรฐำน มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ๆเ รองลงมำคือ กำร
บริหำรจัดกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.โเ กำรผลิต ละผลิตภัณฑ์ คำฉลีไยอยูทีไ 
4.ใเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.เเ ทำกัน ทคนลยี คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ๆเ 
ครือขำยธุรกิจ คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ไเ กำรตลำด คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ5 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่ไ.เแ กำรบริหำรบุคคล คำฉลีไยอยูทีไ 4.โไ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.่เ สวนดຌำนอืไน โ 
มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก เดຌก กำรบัญชี/ภำษี คำฉลีไยอยูทีไ 4.แ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่เ.5ๆ 
กำรคຌำ คำฉลีไยอยูทีไ 4.แ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.ๆเ กฎหมำย คำฉลีไยอยูทีไ 4.แๆ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่ใ.โเ ละกำรงิน/กำรลงทุน มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.แเ คะนน คิดป็นรຌอย
ละ ็่.โเ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวังเดຌก ดຌำนมำตรฐำน มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ 
ื0.10ี รองลงมำคือ ครือขำยธุรกิจ ิสวนตำงทำกับ ื0.06ี กำรบัญชี/ ภำษี ิสวนตำงทำกับ ื0.04ี 
กำรบริหำรจัดกำร ิสวนตำงทำกับ ื0.03ี ทคนลยี ละกฎหมำย ิสวนตำงทำกับ ื0.02 ทำกันี ดຌำน
ทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง เดຌก กำรงิน/ กำรลงทุน ิสวนตำงทำกับ ู0.08ี กำรคຌำ ิสวน
ตำงทำกับ ู0.06ี กำรตลำด ิสวนตำงทำกับ ู0.04ี กำรผลิต ละผลิตภัณฑ์ ิสวนตำงทำกับ ู0.01 

ทำกันี สวนกำรบริหำรบุคคล มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง 
คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็แ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไส ำรวจเดຌมี

ควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  
คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนนืๅอหำอยูทีไ เ.่5ไ สดงถึงกำรมี

ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
ดຌำนกำรบริหำรบุคคล ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.็ใโ รองลงมำ
คือ กำรบริหำรจัดกำร อยูทีไ เ.็แโ กฎหมำย อยูทีไ เ.็แ0 กำรตลำด อยูทีไ เ.็เๆ กำรผลิต อยูทีไ เ.็เๆ 
มำตรฐำน อยูทีไ เ.็เแ ผลิตภัณฑ์ อยูทีไ เ.ๆ้โ กำรงิน/กำรลงทุน อยูทีไ เ.ๆ้0 กำรคຌำ อยูทีไ เ.ๆ่้ 
ทคนลยี อยูทีไ เ.ๆ่้ ครือขำยธุรกิจ อยูทีไ เ.ๆ็5 ละกำรบัญชี/ ภำษี อยูทีไ เ.ๆ็แ 
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ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนควำม 

พึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไองกำร
บริหำรจัดกำร กำรงิน กำรลงทุน หในวำนืๅอหำสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติจริงเดຌนຌอย สวน
นืๅอหำดຌำนอืไน โ จะป็นกำรเดຌรับนืๅอหำกำรอบรมนຌอยกินเป นืๅอหำเมทันสมัย ป็นรืไองดิมทีไคยอบรม
มำลຌว 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 68ู69
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ตารางทีไ ๆ่ ควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม 

ประดในการส ารวจ จ านวน
ตัวอยาง 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จ 

ละความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี กำรบริหำรจดักำร  1,230 4.31 4.28 ื0.03 ่ๆ.โเ 0.67 เ.็แโ 89.35 0.41 มำกทีไสุด 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน  812 4.10 4.18 ู0.08 ่โ.เเ 0.75 เ.ๆ้เ 78.20 0.86 มำก 

3ี กำรบัญชี/ภำษี  571 4.19 4.15 ื0.04 ่ใ.่เ 0.75 เ.ๆ็แ 80.56 0.35 มำก 

4ี กำรตลำด  1,251 4.25 4.29 ู0.04 ่5.เเ 0.72 เ.็เๆ 84.01 0.16 มำกทีไสุด 

5ี กำรคຌำ  1,058 4.18 4.24 ู0.06 ่ใ.ๆเ 0.็แ เ.ๆ่้ 8โ.5แ 0.แ้ มำก 

6ี ทคนลยี  1,113 4.28 4.26 ื0.02 ่5.ๆเ 0.69 เ.ๆ่้ 85.้่ เ.เเ มำกทีไสุด 

7ี กำรผลิต  1,035 4.30 4.3แ ู0.0แ ่ๆ.เเ 0.65 เ.็เๆ 8ๆ.่ๆ 0.แ0 มำกทีไสุด 

8ี ผลิตภณัฑ ์ 1,082 4.30 4.3แ ู0.0แ ่ๆ.เเ 0.็เ เ.ๆ้โ 8ๆ.ๆเ 0.แ่ มำกทีไสุด 

9ี กฎหมำย  523 4.1ๆ 4.1ไ ื0.02 ่ใ.โเ 0.78 เ.็แเ 7็.ๆใ 0.5็ มำก 

10ี กำรบริหำรบุคคล  674 4.2ไ 4.2ไ เ.เเ ่ไ.่เ 0.็เ เ.็ใโ 84.5็ 0.00 มำกทีไสุด 

11ี ครือขำยธุรกิจ  828 4.27 4.2แ ื0.0ๆ ่5.ไเ 0.็้ เ.ๆ็5 ็้.5้ แ.เ้ มำกทีไสุด 

12ี มำตรฐำน  843 4.3่ 4.โ่ ื0.แเ ่็.ๆเ 0.6่ เ.็เแ 8่.่5 0.00 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละ
ความคาดหวังดยรวม  1,819 4.25 4.25 เ.เเ 85.เเ 0.็แ เ.่5ไ 8ไ.็็ 0.โใ มากทีไสุด 
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ตารางทีไ ๆ้ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม 

ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม หตุผล จ านวน 

1ี กำรบริหำรจัดกำร 
ิ5 รำยี 

• นืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรมเมชัดจน เมครอบคลุม กำรบรรยำยป็นภำพรวม ใ 

• นืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรมเมมกีำรติดตำมผลวำอำเป฿ชຌเดຌจริง แ 

• นืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม จะป็นรืไองกำรบริหำรจัดกำรตเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌจริงเดຌ แ 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน 

ิ7 รำยี 
• นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมนຌอยมำก เมครอบคลุมทัๅงหมด เมละอียด สวนมำกมีตภำคกำรผลิตละภำคกำรคຌำเมคอยมีภำคบริกำร ไ 

• นืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรมยำกตอกำรขຌำถึง กำรหำหลงงินทุนสินชืไอ มีปรกรมออกมำ฿หຌ ต฿นทำงปฏบิัติจริงท ำตຌอง฿ชຌหลักทรัพย์คๅ ำประกัน ใ 

3ี กำรบัญช/ีภำษี ิ2 รำยี • นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมนຌอยมำก โ 

4ี กำรตลำด 

ิ2 รำยี 
• เมเดຌรับกำรนะน ำอะเรลย พรำะกำรประกวด฿หຌขึๅนเปน ำสนองำน แ 

• ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบขຌอซกัถำมเมชัดจน เมตรงจุดตำมทีไผูຌรับอบรม แ 

5ี กำรคຌำ 
ิ2 รำยี 

• นืๅอหำทีไอบรมเมสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริงมีตทฤษฎี ,เมพำเปดงูำนจริง แ 

• นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมนຌอยมำก แ 

6ี ทคนลยี ู ู 
7ี กำรผลิต ิ1 รำยี  นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมป็นรืไองดิม โ เมมีนืๅอหำ฿หมโ แ 

8ี ผลิตภัณฑ ์ 
ิ2 รำยี 

 นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมป็นรืไองดิม โ ทีไคยอบรบมำลຌวเมมีนืๅอหำ฿หมโ แ 

 นืๅอหำกำรอบรมผลิตภัณฑ์มีนຌอยมำก  แ 

9ี กฎหมำย 
ิ3 รำยี 

 นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมนຌอยมำก อบรมครำวโ วลำทีไอบรมมีนຌอย โ 

 นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมบอกปน็ภำพรวม เมลงลึกวำมกีฎหมำยอะเรบຌำง ทรัพย์สินทำงปัญญำวำอะเรท ำเดຌ อะเรท ำเมเดຌ เมเดຌบอก฿หຌทรำบ แ 

10ี กำรบริหำรบุคคล ู ู 
11ี ครือขำยธุรกิจ ิ1 รำยี  นืๅอหำทีไเดຌรับจำกกำรอบรมนຌอยมำก ระยะวลำทีไอบรมนຌอย ฿ชຌวลำ วันตอบรมมีหลำยหัวขຌอแ  แ 

12ี มำตรฐำน ู ู 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติตำง โ เดຌก ประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ 
ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมตกตำงกันลใกนຌอย ดยดຌำนผลิตภัณฑ์ ป็นรืไองทีไมีควำมพึงพอ฿จตกตำง
อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติมืไอจ ำนกตำมมิติตำง โ มำกทีไสุด ิมีพียงมมิติผนงำนบูรณำกำรฯ ทีไเมมี
นัยส ำคัญทำงสถิติี สวนดຌำนกำรงิน/กำรลงทุน ละกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมืไอปรียบทียบ
฿นมิตติำง โ ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅงคิดป็น
รຌอยละ 86.00 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 84.20 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไย
ควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ทคนลยี กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ 
กำรบริหำรบุคคล ครือขำยธุรกิจ ละมำตรฐำน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 70 

ตารางทีไ ็เ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร
฿ชຌบริกำร 

นืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กำรบริหำรจดักำรึ 4.27 4.32 85.40 4.36 4.25 87.20 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน  4.08 4.23 81.60 4.11 4.14 82.20 

3ี กำรบัญชี/ภำษี  4.19 4.17 83.80 4.19 4.14 83.80 

4ี กำรตลำด  4.22 4.28 84.40 4.29 4.29 85.80 

5ี กำรคຌำ  4.16 4.29 83.20 4.20 4.19 84.00 

6ี ทคนลยี ึ 4.23 4.24 84.60 4.32 4.27 86.40 

7ี กำรผลิต ึ 4.24 4.33 84.80 4.36 4.30 87.20 

8ี ผลิตภณัฑ์ึ 4.20 4.30 84.00 4.39 4.31 87.80 

9ี กฎหมำย  4.09 4.10 81.80 4.21 4.17 84.20 

10ี กำรบริหำรบุคคล ึ 4.17 4.23 83.40 4.29 4.25 85.80 

11ี ครือขำยธุรกิจ ึ 4.19 4.14 83.80 4.32 4.25 86.40 

12ี มำตรฐำน ึ 4.29 4.18 85.80 4.43 4.34 88.60 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.21 4.25 84.20 4.30 4.25 86.00 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก  ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅ ง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน ลใกนຌอย ดยภำคผลิตมีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.00 ดยฉพำะดຌำนมำตรฐำน กำรผลิต ละผลิตภัณฑ์ ทีไพึงพอ฿จมำกกวำนืๅอหำดຌำนอืไน รองลงมำคือ ภำคกำรคຌำ คิดป็นรຌอยละ 
84.20 ดยฉพำะดຌำนมำตรฐำน ทีไพึงพอ฿จมำกกวำนืๅอหำดຌำนอืไน ละภำคบริกำร มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 83.20 ดยฉพำะดຌำนกำรบัญชี/ ภำษี ละ
กำรบริหำรจัดกำร ทีไพึงพอ฿จมำกกวำนืๅอหำดຌำนอืไน ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนกำรตลำด ทคนลยี กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ กำร
บริหำรบุคคล ละมำตรฐำน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 71 

ตารางทีไ ็แ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กำรบริหำรจดักำร 4.32 4.24 86.40 4.32 4.41 86.40 4.25 4.27 85.00 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน 4.11 4.17 82.20 3.93 4.17 78.60 4.12 4.20 82.40 

3ี กำรบัญชี/ภำษ ี 4.17 4.13 83.40 4.34 4.18 86.80 4.20 4.20 84.00 

4ี กำรตลำดึ 4.30 4.27 86.00 4.15 4.37 83.00 4.22 4.33 84.40 

5ี กำรคຌำ 4.21 4.24 84.20 4.07 4.22 81.40 4.17 4.28 83.40 

6ี ทคนลยีึ 4.32 4.26 86.40 4.13 4.24 82.60 4.26 4.29 85.20 

7ี กำรผลิตึ 4.38 4.34 87.60 4.10 4.27 82.00 4.19 4.31 83.80 

8ี ผลิตภณัฑ์ึ 4.35 4.30 87.00 4.16 4.26 83.20 4.23 4.36 84.60 

9ี กฎหมำย 4.19 4.18 83.80 4.13 3.97 82.60 4.08 4.11 81.60 

10ี กำรบริหำรบุคคลึ 4.30 4.26 86.00 4.03 4.04 80.60 4.22 4.30 84.40 

11ี ครือขำยธุรกิจ 4.29 4.21 85.80 4.25 4.23 85.00 4.16 4.18 83.20 

12ี มำตรฐำนึ 4.46 4.32 89.20 4.19 4.22 83.80 4.37 4.23 87.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.30 4.25 86.00 4.16 4.25 83.20 4.21 4.27 84.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย ดยวิสำหกิจ 

รำยยอย มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.20 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดยอม คิดป็นรຌอยละ 85.00 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 82.40 ดยวิสำหกิจ
ขนำดกลำงพึงพอ฿จดຌำนกำรบัญชี/ ภำษี กฎหมำย ละกำรงิน/ กำรลงทุน นຌอยกวำรืไองอืไน โ คอนขຌำงมำก ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ดຌำนผลิตภัณฑ์ ละมำตรฐำน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 72 

ตารางทีไ ็โ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กำรบริหำรจดักำร 4.29 4.23 85.80 4.36 4.41 87.20 4.15 4.55 83.00 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน 4.10 4.15 82.00 4.08 4.31 81.60 3.64 4.29 72.80 

3ี กำรบัญชี/ภำษ ี 4.18 4.10 83.60 4.36 4.38 87.20 3.89 4.33 77.80 

4ี กำรตลำด 4.25 4.27 85.00 4.27 4.41 85.40 4.16 4.42 83.20 

5ี กำรคຌำ 4.17 4.18 83.40 4.22 4.44 84.40 4.12 4.38 82.40 

6ี ทคนลย ี 4.28 4.23 85.60 4.27 4.32 85.40 4.23 4.58 84.60 

7ี กำรผลิต 4.30 4.27 86.00 4.28 4.45 85.60 4.16 4.50 83.20 

8ี ผลิตภณัฑ์ึ 4.33 4.27 86.60 4.19 4.41 83.80 4.17 4.66 83.40 

9ี กฎหมำย 4.16 4.12 83.20 4.18 4.15 83.60 3.75 4.25 75.00 

10ี กำรบริหำรบุคคล 4.23 4.20 84.60 4.25 4.34 85.00 4.43 4.64 88.60 

11ี ครือขำยธุรกิจ 4.26 4.19 85.20 4.21 4.24 84.20 4.06 4.44 81.20 

12ี มำตรฐำนึ 4.43 4.29 88.60 4.28 4.26 85.60 4.13 4.40 82.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.26 4.22 85.20 4.25 4.37 85.00 4.12 4.47 82.40 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย 
ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือ ละภำค฿ตຌ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 86.00 ทำกัน รองลงมำคือ ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 85.60 ภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 
84.40 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 83.40 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนกำรบัญชี/ ภำษี กำรตลำด ทคนลยี 
ผลิตภัณฑ์ กฎหมำย ละกำรบริหำรบุคคล รำยละอียดดังตำรำงทีไ 73 
ตารางทีไ ็ใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม จ ำนกตำมพืๅนทีไ 

ดຌานนืๅอหา 
ทีไเดຌรับการอบรม 

กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี กำรบริหำรจดักำร 4.27 4.45 85.40 4.27 4.09 85.40 4.43 4.32 88.60 4.31 4.23 86.20 4.32 4.22 86.40 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน 4.01 4.30 80.20 4.08 4.05 81.60 4.19 4.17 83.80 4.14 4.28 82.80 4.11 4.15 82.20 

3ี กำรบัญชี/ภำษีึ 4.02 4.13 80.40 4.05 3.98 81.00 4.24 4.25 84.80 4.38 4.24 87.60 4.29 4.17 85.80 

4ี กำรตลำดึ 4.16 4.39 83.20 4.18 4.08 83.60 4.34 4.27 86.80 4.38 4.43 87.60 4.31 4.31 86.20 

5ี กำรคຌำ 4.17 4.38 83.40 4.15 4.08 83.00 4.29 4.29 85.80 4.15 4.18 83.00 4.17 4.20 83.40 

6ี ทคนลยีึ 4.17 4.37 83.40 4.26 4.14 85.20 4.34 4.21 86.80 4.39 4.29 87.80 4.32 4.27 86.40 

7ี กำรผลิต 4.24 4.42 84.80 4.31 4.20 86.20 4.30 4.28 86.00 4.39 4.39 87.80 4.31 4.30 86.20 

8ี ผลิตภณัฑ์ึ 4.19 4.39 83.80 4.33 4.17 86.60 4.36 4.31 87.20 4.43 4.44 88.60 4.31 4.30 86.20 

9ี กฎหมำยึ 4.01 4.09 80.20 4.06 4.11 81.20 4.23 4.21 84.60 4.33 4.25 86.60 4.24 4.13 84.80 

10ี กำรบริหำรบุคคลึ 4.10 4.31 82.00 4.16 4.08 83.20 4.33 4.26 86.60 4.33 4.34 86.60 4.30 4.27 86.00 

11ี ครือขำยธุรกิจ 4.16 4.19 83.20 4.22 4.13 84.40 4.36 4.27 87.20 4.30 4.35 86.00 4.30 4.19 86.00 

12ี มำตรฐำน 4.27 4.29 85.40 4.40 4.18 88.00 4.45 4.38 89.00 4.41 4.38 88.20 4.37 4.25 87.40 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.17 4.35 83.40 4.22 4.11 84.40 4.33 4.27 86.60 4.33 4.33 86.60 4.28 4.24 85.60 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนวทำงกำรสงสริม
ตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกัน ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro ละ Ecoูsystem มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
85.20 ทำกัน ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage ละ Small คิดป็นรຌอยละ 85.00 ทำกัน ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติดຌำนกำรบัญชี/ ภำษี รำยละอียดดังตำรำงทีไ 74 

ตารางทีไ ็ไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

ดຌานนืๅอหา 
ทีไเดຌรับการอบรม 

Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กำรบริหำรจดักำร 4.39 4.28 87.80 4.28 4.22 85.60 4.27 4.14 85.40 4.31 4.43 86.20 

2ี กำรงิน/กำรลงทุน 4.09 4.18 81.80 4.18 4.18 83.60 4.07 4.09 81.40 4.08 4.29 81.60 

3ี กำรบัญชี/ภำษีึ 4.07 4.01 81.40 4.16 4.16 83.20 4.30 4.18 86.00 4.16 4.24 83.20 

4ี กำรตลำด 4.27 4.24 85.40 4.20 4.11 84.00 4.26 4.23 85.20 4.26 4.45 85.20 

5ี กำรคຌำ 4.16 4.11 83.20 4.28 4.17 85.60 4.13 4.14 82.60 4.21 4.44 84.20 

6ี ทคนลย ี 4.24 4.20 84.80 4.25 4.18 85.00 4.30 4.27 86.00 4.28 4.33 85.60 

7ี กำรผลิต 4.33 4.23 86.60 4.24 4.22 84.80 4.26 4.22 85.20 4.32 4.47 86.40 

8ี ผลิตภณัฑ ์ 4.29 4.26 85.80 4.30 4.24 86.00 4.35 4.22 87.00 4.27 4.45 85.40 

9ี กฎหมำย 4.16 4.12 83.20 4.17 4.10 83.40 4.13 4.09 82.60 4.20 4.26 84.00 

10ี กำรบริหำรบุคคล 4.15 4.23 83.00 4.26 4.19 85.20 4.30 4.17 86.00 4.24 4.35 84.80 

11ี ครือขำยธุรกิจ 4.24 4.20 84.80 4.31 4.16 86.20 4.26 4.15 85.20 4.29 4.32 85.80 

12ี มำตรฐำน 4.34 4.30 86.80 4.41 4.25 88.20 4.39 4.21 87.80 4.39 4.36 87.80 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.25 4.21 85.00 4.26 4.18 85.20 4.25 4.18 85.00 4.26 4.40 85.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั
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3.1.4 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ/ขຌอมูล 

ชองทำง฿นกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูลของผูຌประกอบกำร MSME พบวำ ชองทำง 5 

อันดับรกทีไ฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด เดຌก Facebook หนวยรวมด ำนินงำน วใบเซต์ สสว. Line ละติดตอ
ดยตรงทีไ สสว. หำกพิจำรณำชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก สวน฿หญสอดคลຌองกับ
ชองทำงทีไ฿ชຌบริกำร฿นปัจจุบัน มีพียงชองทำงติดตอดยตรงทีไ สสว. ทีไเมอยู฿นชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำร 
5 อันดับรก ตมีชองทำง฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ พิไมมำอยู 1 ฿น 5 ของชองทำงทีไ
ตຌองกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด  
ตารางทีไ ็5 สัดสวนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูลทีไ฿ชຌบริกำร ละทีไตຌองกำรมำกทีไสุดของ

ผูຌประกอบกำรฯ 

ชองทาง 

ชองทางการติดตอ
รับบริการ/ขຌอมูล 

ิตอบเดຌมากกวา  
1 ค าตอบี 

ชองทางทีไตຌองการ
ติดตอรับบริการ/ขຌอมูล 

มากทีไสุด  
ิตอบเดຌค าตอบดียวี 

1ี ผานสืไอสังคมออนเลน ์   

1.1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 42.50 19.74 

1.2ี Line 26.17 32.71 

1.3ี YouTube ิOsmep Channelี 5.94 0.66 

1.4ี Twitter ิ@Osmepี 0.60 0.05 

1.5ี Application SME CONNEXT 5.77 0.77 

 2ี ผานวใบเซต์     

2.1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. หรืออีมล  28.26 12.37 

2.2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี 1.54 0.11 

2.3ี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี 0.44 ู  
2.4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี 1.98 0.33 

 3ี ผานสืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี     

3.1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  6.49 0.38 

3.2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 6.38 0.93 

3.3ี ขำวทำงวิทยุ 0.88 0.11 

3.4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ  15.28 8.47 

 4ี ผานอกสารละรายงานทีไผยพร     

4.1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสรมิ SME  9.95 0.93 

4.2ี รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล 3.08 0.11 

4.3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 1.70  ู 
4.4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป  1.48  ู 
4.5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม  2.03 0.05 

 5ี การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน     
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ชองทาง 

ชองทางการติดตอ
รับบริการ/ขຌอมูล 

ิตอบเดຌมากกวา  
1 ค าตอบี 

ชองทางทีไตຌองการ
ติดตอรับบริการ/ขຌอมูล 

มากทีไสุด  
ิตอบเดຌค าตอบดียวี 

5.1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงละขนำดยอม   16.71 8.08 

5.2ี หนวยรวมด ำนินงำน ิชน สถำบันกำรศึกษำ สถำบันฉพำะดຌำน 
สมำคม ละสมำพันธ์ ป็นตຌนี 

39.31 10.28 

5.3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 2.25 0.38 

5.4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 7.59 2.20 

5.5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 3.68 1.26 

อืไน โ ชน sms ู 0.05 

หมำยหตุ: ตัวลขสัดสวน฿นตำรำงค ำนวณจำกจ ำนวนตัวอยำง 1,819 รำย 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูลอยู฿นระดับมำกทีไสุด 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.31 คะนน คิดป็นรຌอยละ 86.20 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำม 

พึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดกือบทุกดຌำน ดยดຌำนสืไอสังคมออนเลน์ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 
4.ใๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.โเ รองลงมำคือ กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใใ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆเ สืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ่ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่5.ๆเ วใบเซต์ คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.เเ สวนอกสำรละรำยงำน
ทีไผยพร มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำก คำฉลีไยอยูทีไ 4.แ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.ๆเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังกือบทุก
ดຌำน ดยผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำม
คำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.19ี รองลงมำคือ ผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร ิสวนตำง
ทำกับ ู0.13ี ผำนวใบเซต์ ิสวนตำงทำกับ ู0.10ี ผำนสืไอสังคมออนเลน์ ิสวนตำงทำกับ ู0.03ี สวน
กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆไ ซึไงปลผลเดຌวำมีควำมตกตำงกัน
นຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/
ขຌอมูลอยูทีไ เ.่ใ็ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำ
ประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ สืไอสังคมออนเลน์ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำก
ทีไสุด อยูทีไ เ.็็แ รองลงมำคือ กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน อยูทีไ เ.็5แ ผำนวใบเซต์ อยูทีไ เ.็ไ5 ผำน
อกสำรละรำยงำนทีไผยพร อยูทีไ เ.็ไใ ละผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile 

Serviceี อยูทีไ เ.ๆ่ๆ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ  76
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ตารางทีไ ็ๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล 

ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ/ขຌอมูล คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จ 

ละความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

1ี ผำนสืไอสังคมออนเลน์  4.ใๆ 4.ใ้ ู0.เใ ่็.โเ 0.74 0.771 8่.่เ 0.5ไ มำกทีไสุด 

2ี ผำนวใบเซต์  4.โ5 4.35 ู0.แเ ่5.เเ 0.5แ 0.745 ่ๆ.ใ5 0.5แ มำกทีไสุด 

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร 
ิMobile Serviceี  

4.2่ 4.4็ ู0.แ้ ่5.ๆเ 0.็เ 0.686 8็.5เ 0.ใ่ มำกทีไสุด 

ไี ผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร  4.1่ 4.31 ู0.แใ ่ใ.ๆเ 0.6็ 0.743 8ๆ.แไ 0.00 มำก 

5ี กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน  4.ใใ 4.3ใ เ.เเ ่ๆ.ๆเ 0.6่ 0.751 8่.แเ 0.ใเ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  4.ใแ 4.3็ ู0.เๆ ่ๆ.โเ 0.6ๆ 0.837 8็.่ๆ 0.ไแ มากทีไสุด 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิตติำง โ เดຌก ประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ  

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำมพึงพอ฿จ
มำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅงคิดป็น
รຌอยละ 85.60 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 85.20 รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ 77 

ตารางทีไ ็็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล จ ำนกตำม
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

ชองทางการติดตอรับ
บริการ/ขຌอมูล 

฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์ 4.29 4.41 85.80 4.46 4.37 89.20 

2ี ผำนวใบเซต ์ 4.28 4.33 85.60 4.28 4.42 85.60 

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำร
ลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร 
ิMobile Serviceี 

4.00 4.28 80.00 4.33 4.67 86.60 

ไี ผำนอกสำรละ
รำยงำนทีไผยพร 

3.71 4.00 74.20 3.00 4.00 60.00 

5ี กำรติดตอดยตรงทีไ
หนวยงำน 

4.08 4.35 81.60 4.20 4.50 84.00 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.26 4.32 85.20 4.28 4.42 85.60 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำคบริกำรมีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.60 รองลงมำคือ ภำคกำรคຌำ คิดป็นรຌอยละ 85.40 ละภำคกำรผลิต มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.20 

รำยละอียดดัง ตำรำงทีไ 78 

ตารางทีไ ็่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ/ขຌอมูล ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์ 4.43 4.38 88.60 4.28 4.44 85.60 4.31 4.42 86.20 

2ี ผำนวใบเซต ์ 4.28 4.33 85.60 4.28 4.40 85.60 4.28 4.34 85.60 

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile 

Serviceี 
3.92 4.46 78.40 4.38 4.50 87.60 3.86 3.86 77.20 

ไี ผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร 3.50 4.00 70.00 4.00 4.00 80.00 3.67 4.00 73.40 

5ี กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน 4.00 4.44 80.00 4.29 4.14 85.80 3.88 4.38 77.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.26 4.34 85.20 4.28 4.40 85.60 4.27 4.31 85.40 

 

 

 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-73 

3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกัน ดยวิสำหกิจ 

ขนำดกลำง มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.60 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดยอม คิดป็นรຌอยละ 85.40 ละวิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 85.20 รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ 79 

ตารางทีไ ็้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ/ขຌอมูล วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์ 4.36 4.37 87.20 4.38 4.50 87.60 4.25 4.48 85.00 

2ี ผำนวใบเซต ์ 4.28 4.33 85.60 4.28 4.40 85.60 4.28 4.32 85.60 

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile 

Serviceี 
3.94 4.50 

78.80 
4.13 3.88 

82.60 
4.25 4.50 

85.00 

ไี ผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร 3.50 4.25 70.00 4.00 3.67 80.00 3.00 4.00 60.00 

5ี กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน 4.13 4.43 82.60 3.60 4.20 72.00 4.00 4.00 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.26 4.35 85.20 4.27 4.36 85.40 4.28 4.31 85.60 

 

 

 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-74 

4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย 
ดยทีไภำคหนือ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.40 รองลงมำคือ ภำคตะวันออกฉียงหนือ คิดป็นรຌอยละ 87.20 ภำค฿ตຌ คิดป็นรຌอยละ 86.40 ภำคกลำง คิดป็น
รຌอยละ 85.40 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 84.00 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 80 

ตารางทีไ ่เ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
ดຌานชองทางการติดตอ

รับบริการ/ขຌอมูล 

กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภาค฿ตຌ ภาคหนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์ 4.27 4.46 85.40 4.30 4.25 86.00 4.44 4.36 88.80 4.47 4.53 89.40 4.46 4.38 89.20 

2ี ผำนวใบเซต ์ 4.25 4.34 85.00 4.28 4.27 85.60 4.29 4.46 85.80 4.28 4.33 85.60 4.28 4.44 85.60 

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำร
ลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร 
ิMobile Serviceี 

4.18 4.47 83.60 4.11 4.23 82.20 4.44 4.25 88.80 4.24 4.48 84.80 4.57 4.62 91.40 

ไี ผำนอกสำรละ
รำยงำนทีไผยพร 

4.05 4.30 81.00 4.17 4.19 83.40 4.64 4.57 92.80 4.00 4.18 80.00 4.43 4.46 88.60 

5ี กำรติดตอดยตรงทีไ
หนวยงำน 

4.11 4.31 82.20 4.33 4.25 86.60 4.49 4.29 89.80 4.41 4.34 88.20 4.52 4.44 90.40 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.20 4.39 84.00 4.27 4.24 85.40 4.36 4.34 87.20 4.32 4.43 86.40 4.42 4.44 88.40 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนวทำงกำรสงสริม
ตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.00 

รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 86.40 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 86.00 ละครงกำร
ภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 85.60 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 81 

ตารางทีไ ่แ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

ดຌานชองทางการติดตอรับ
บริการ/ขຌอมูล 

Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์ 4.38 4.28 87.60 4.36 4.43 87.20 4.34 4.29 86.80 4.37 4.56 87.40 

2ี ผำนวใบเซต ์ 4.28 4.38 85.60 4.29 4.22 85.80 4.26 4.30 85.20 4.27 4.42 85.40 

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำรลง
พืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile 

Serviceี 
4.45 4.43 89.00 4.32 3.95 86.40 4.11 4.28 82.20 4.34 4.59 86.80 

ไี ผำนอกสำรละรำยงำนทีไ
ผยพร 

4.42 4.25 88.40 4.40 4.00 88.00 4.16 4.24 83.20 4.14 4.42 82.80 

5ี กำรติดตอดยตรงทีไ
หนวยงำน 

4.44 4.24 88.80 4.40 4.21 88.00 4.30 4.31 86.00 4.29 4.44 85.80 

ความพึงพอ฿จลความ
คาดหวังดยรวม 

4.35 4.28 87.00 4.32 4.26 86.40 4.28 4.29 85.60 4.30 4.50 86.00 
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ทัๅงนีๅ มีรำยละอียดของประดในกำรส ำรวจ฿นตละชองทำง ดังนีๅ 

3.1.4.1 สืไอสังคมออนเลน์ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.36 คะนน คิดป็น

รຌอยละ 87.20 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด
เดຌก Line กลุม คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.ๆเ Facebook ิOsmep สสว.ี คำฉลีไย
อยูทีไ 4.ใไ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ ละ YouTube ิOsmep Channelี คำฉลีไยอยูทีไ 4.โๆ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่5.โเ สวน Application SME CONNEXT คำฉลีไยอยูทีไ 4.แๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่ใ.โเ ละ Twitter ิ@Osmepี คำฉลีไยอยูทีไ 4.เ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่แ.่เ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับมำก 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง
พียงดຌำนดียว คือ Line กลุม ิสวนตำงทำกับ ื0.21ี สวนดຌำนอืไน โ พึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง 
เดຌก YouTube ิOsmep Channelี มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู
0.34ี Twitter ิ@Osmepี ิสวนตำงทำกับ ู0.18ี Application SME CONNEXT ิสวนตำงทำกับ ู
0.12ี ละ Facebook ิOsmep สสว.ี ิสวนตำงทำกับ ู0.06ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยยรมอยูทีไ เ.็เ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็85 สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กัน฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ Facebook ิOsmep สสว.ี ป็น
ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.็5่ รองลงมำคือ Line กลุม อยูทีไ เ.็5็ 
Twitter ิ@Osmepี อยูทีไ เ.็ไโ YouTube ิOsmep Channelี อยูทีไ เ.็แโ ละ Application SME 

CONNEXT อยูทีไ เ.ๆ่่ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง
กำรตอบค ำถำม฿นชองทำง Facebook ทีไเดຌค ำตอบเมคอยชัดจน 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 82ู83
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ตารางทีไ ่โ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดยรวมของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอชองทำงสืไอสังคมออนเลน์ 
สืไอสังคมออนเลน ์ จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตาง 

ความพึงพอ฿จ 

ละความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี  ็็ใ 4.3ไ 4.4เ ู0.0ๆ ่ๆ.่เ 0.6็ เ.็5่ 9เ.ไใ 0.ๆ5 มำกทีไสุด 

2ี Line กลุม  ไ็ๆ 4.4่ 4.36 ื0.1โ ่้.ๆเ 0.68 เ.็5็ 89.็แ 0.โแ มำกทีไสุด 

3ี YouTube ิOsmep 

Channelี  
1เ่ 4.26 4.6เ ู0.ใไ ่5.โเ 0.็โ เ.็แโ 8ๆ.แแ 0.้ใ มำกทีไสุด 

4ี Twitter ิ@Osmepี  1แึ 4.0้ 4.โ7 ู0.แ่ ่แ.่เ 0.8ใ เ.็ไโ 7โ.็ใ 0.00 มำก 

5ี Application SME CONNEXT 1เ5 4.แๆ 4.โ่ ู0.แโ ่ใ.โเ 0.่0 เ.ๆ่่ 7็.แไ เ.้5 มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม  

773 4.ใๆ 4.ใ้ ู0.เใ ่็.โเ 0.7ไ เ.็่5 8่.่เ 0.5ไ มากทีไสุด 

หมำยหตุ: ึ จ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำย ควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมดัระวัง 
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ตารางทีไ ่ใ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนสืไอสังคมออนเลน์ 

สืไอสังคมออนเลน ์ หตุผล จ านวน 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 
ิ5 รำยี 

• ขຌอมูลขำวสำร฿น Facebook สวนมำกค ำตอบทีไเดຌจะป็นมำตรฐำนทีไท ำเวຌลຌว โ 

• ขຌอมูลขำวสำร฿น Facebook เมคอยเดຌรบัขຌอมูลกำรขຌำอบรม สวน฿หญจะป็นกำรฆษณำประชำสัมพนัธ์ขำวสำรทัไวเป โ 

• ขຌอมูลขำวสำร฿น Facebook เมคอยอัพดท แ 

2ี Line กลุม ู ู 

3ี YouTube ิOsmep Channelี ู ู 

4ี Twitter ิ@Osmepี ู ู 

5ี Application SME CONNEXT 

ิ1 รำยี • ฿ชຌวลำดำวน์หลดนำน แ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
พบวำ  

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ แ ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำร
มำกกวำ แ ครัๅงคิดป็นรຌอยละ 89.20 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 
85.80 ทัๅงนีๅ ชองทำง Line กลุม มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ รำยละอียด
ดังตำรำงทีไ 84 

ตารางทีไ ่ไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอสังคมออนเลน์ จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร  
สืไอสังคมออนเลน ์ ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 4.32 4.44 86.40 4.36 4.32 87.20 

2ี Line กลุมึ 4.30 4.25 86.00 4.58 4.42 91.60 

3ี YouTube ิOsmep 

Channelี 
4.23 4.63 84.60 4.35 4.50 87.00 

4ี Twitter ิ@Osmepี 4.00 4.29 80.00 4.25 4.25 85.00 

5ี Application SME CONNEXT 3.98 4.29 79.60 4.34 4.26 86.80 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.29 4.41 85.80 4.46 4.37 89.20 

หมำยหตุ: ตัวลขสัดสวน฿นตำรำงค ำนวณจำกจ ำนวนตัวอยำง 1,819 รำย 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย ดยภำคผลิต มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.60 รองลงมำคือ ภำคกำรคຌำ คิดป็นรຌอยละ 86.20 ละภำคบริกำร มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.60 

รำยละอียดดัง ตำรำงทีไ 85 

ตารางทีไ ่5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอสังคมออนเลน์ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

สืไอสังคมออนเลน ์ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 4.36 4.39 87.20 4.35 4.46 87.00 4.28 4.42 85.60 

2ี Line กลุม 4.57 4.39 91.40 4.25 4.34 85.00 4.50 4.37 90.00 

3ี YouTube ิOsmep Channelี 4.34 4.61 86.80 4.27 4.73 85.40 4.18 4.48 83.60 

4ี Twitter ิ@Osmepี 4.00 4.50 80.00 4.00 4.00 80.00 4.13 4.25 82.60 

5ี Application SME CONNEXT 4.26 4.12 85.20 3.83 4.33 76.60 4.12 4.62 82.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.43 4.38 88.60 4.28 4.44 85.60 4.31 4.42 86.20 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยวิสำหกิจ
ขนำดยอม มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.60 รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 87.20 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 85.00 รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ 86 

ตารางทีไ ่ๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอสังคมออนเลน์ จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

สืไอสังคมออนเลน ์ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 4.31 4.37 86.20 4.40 4.52 88.00 4.26 4.52 85.20 

2ี Line กลุม 4.52 4.35 90.40 4.38 4.42 87.60 4.33 4.58 86.60 

3ี YouTube ิOsmep Channelี 4.12 4.63 82.40 4.43 4.59 88.60 4.40 4.40 88.00 

4ี Twitter ิ@Osmepี 4.17 4.67 83.40 4.25 4.00 85.00 3.00 3.00 60.00 

5ี Application SME CONNEXT 4.16 4.22 83.20 4.13 4.52 82.60 4.00 4.20 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.36 4.37 87.20 4.38 4.50 87.60 4.25 4.48 85.00 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ตละพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย 
ดยทีไภำค฿ตຌ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 89.40 รองลงมำคือ ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 89.20 ภำคตะวันออกฉียงหนือ คิดป็นรຌอยละ 88.80 ภำคกลำง คิดป็น
รຌอยละ 86.00 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 85.40 ทัๅงนีๅ ชองทำง Facebook ิOsmep สสว.ี มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 87 

ตารางทีไ ่็ ควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังสืไอสังคมออนเลน์ จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
สืไอสังคมออนเลน ์ กรุงทพฯ ละปริมณฑล กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌ หนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี ึ 4.27 4.43 85.40 4.27 4.28 85.40 4.29 4.21 85.80 4.38 4.51 87.60 4.49 4.44 89.80 

2ี Line กลุม 4.45 4.55 89.00 4.42 4.13 88.40 4.57 4.44 91.40 4.53 4.55 90.60 4.47 4.33 89.40 

3ี YouTube ิOsmep 

Channelี 
4.22 4.58 84.40 3.80 4.80 76.00 4.38 4.50 87.60 4.50 4.50 90.00 4.44 4.63 88.80 

4ี Twitter ิ@Osmepี 4.00 3.33 80.00 4.00 4.75 80.00 ู ู ู 5.00 5.00 100.00 4.00 4.33 80.00 

5ี Application SME CONNEXT 4.07 4.38 81.40 4.14 4.23 82.80 4.33 4.50 86.60 4.50 4.50 90.00 4.25 4.07 85.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.27 4.46 85.40 4.30 4.25 86.00 4.44 4.36 88.80 4.47 4.53 89.40 4.46 4.38 89.20 

หมำยหตุ: 1ี ตัวลขสัดสวน฿นตำรำงค ำนวณจำกจ ำนวนตัวอยำง 1,819 รำย 

 2ี ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-83 

5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำมนวทำงกำรสงสริม
ตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.60 

รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 87.40 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 87.20 ละครงกำร
ภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 86.80 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 88 

ตารางทีไ ่่ ควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังสืไอสังคมออนเลน์ จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

สืไอสังคมออนเลน ์ Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 4.25 4.21 85.00 4.24 4.44 84.80 4.34 4.30 86.80 4.39 4.56 87.80 

2ี Line กลุม 4.48 4.32 89.60 4.57 4.45 91.40 4.46 4.34 89.20 4.48 4.42 89.60 

3ี YouTube ิOsmep Channelี 4.00 4.20 80.00 4.20 4.20 84.00 4.08 4.48 81.60 4.34 4.70 86.80 

4ี Twitter ิ@Osmepี ู ู ู 5.00 5.00 100.00 4.00 3.67 80.00 4.00 4.43 80.00 

5ี Application SME CONNEXT 4.54 4.31 90.80 4.15 4.38 83.00 4.12 4.04 82.40 4.07 4.62 81.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.38 4.28 87.60 4.36 4.43 87.20 4.34 4.29 86.80 4.37 4.56 87.40 
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3.1.4.2 วใบเซต์ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.25 คะนน คิดป็น

รຌอยละ 85.00 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก ยกวຌน 
บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ทีไมีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไย
อยูทีไ 4.2่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ๆเ สวนชองทำงอืไน โ มีควำมพึงพอ฿จระดับมำก เดຌก บริกำร
ขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี คำฉลีไยอยูทีไ 4.11 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.โเ องค์ควำมรูຌ
ธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี คำฉลีไยอยูทีไ 4.04 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่เ.่เ ละ
บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี คำฉลีไยอยูทีไ 3.63 คะนน คิดป็นรຌอยละ 72.60 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง
ทุกดຌำน ดยบริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด 
ิสวนตำงทำกับ ู0.37ี รองลงมำคือ องค์ควำมรูຌธุรกิจิwww.smeknowledgecenter.comี ละบริกำร
ขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี ิสวนตำงทำกับ ู0.28 ทำกันี ละบริกำรขຌอมูลขำวสำร
ผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ิสวนตำงทำกับ ู0.08ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ้ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี อยูทีไ เ.็ไ0 สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์
กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ บริกำรขຌอมูล
ผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ 
เ.็77 รองลงมำ บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล อยูทีไ เ.็ใใ 
บริกำรของอำซียน ิ www.aseansme.org  ีอยูทีไ เ.ๆ ้  ้ละองค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี 
อยูทีไ เ.ๆ้แ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ มีพียงลใกนຌอย ดย
กิดขึๅนจำกกำร฿ชຌบริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ทีไมีกำรลิงค์หลำย
ขัๅนตอน ละระบบเมคอยสมบูรณ์฿นกำร฿ชຌงำน  

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 89ู90 
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ตารางทีไ ่้ ควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนวใบเซต์ 
วใบเซต์ จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความ 

พึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ 
สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

514 4.28 4.3ๆ ู0.เ่ ่5.ๆเ 0.็แ เ.็ใใ 8็.35 0.5่ มำกทีไสุด 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี  

28ึ 4.0ไ 4.ใโ ู0.โ่ ่เ.่เ 0.ๆไ เ.ๆ้แ 8โ.แ4 0.00 มำก 

3ี บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี  

8ึ 3.ๆใ 4.เเ ู0.ใ็ ็โ.ๆเ 0.5โ เ.ๆ้้ 6โ.50 0.00 มำก 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี  
36 4.แแ 4.ใ้ ู0.โ8 ่โ.โเ 0.็แ เ.็็็ 80.5ๆ 0.00 มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม  586 4.โ5 4.ใ5 ู0.แเ ่5.เเ 0.5แ เ.็ไเ ่ๆ.ใ5 0.5แ มากทีไสุด 

หมำยหตุ: ึ จ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำย ควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมดัระวัง 

  

http://www.smeknowledgecenter.com/
http://www.smeone.info/
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ตารางทีไ ้เ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนสืไอวใบเซต์ 

วใบเซต์ หตุผล จ านวน 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรอือีมล  • ขຌอมูลลิงค์ขຌำถึงยำก หลำยขัๅนตอน โ 

• ระบบวใบเซตเ์มคอยสมบรูณ์ท ำวใบเซต์฿หมมำลຌวกใยัง฿ชຌเมเดຌ แ 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี ู ู 

3ี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี ู ู 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี ู ู 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก มีพียงมิติพืๅนทีไทีไมีควำมตกตำงดຌำนบริกำรขຌอมูล
ผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรกลใกนຌอย ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 
1 ครัๅง คิดป็นรຌอยละ 85.60 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 85.20 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 91 

ตารางทีไ ้แ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนวใบเซต์ จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร  
วใบเซต์ ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

4.28 4.33 85.60 4.28 4.42 85.60 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี 

4.00 4.28 80.00 4.33 4.67 86.60 

3ี บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี 

3.71 4.00 74.20 3.00 4.00 60.00 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี 
4.08 4.35 81.60 4.20 4.50 84.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.26 4.32 85.20 4.28 4.42 85.60 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกัน ดยภำคบริกำรมีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.60 รองลงมำคือ ภำคกำรคຌำ คิดป็นรຌอยละ 85.40 ละภำคกำรผลิต มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.20 

รำยละอียดดัง ตำรำงทีไ 92 

ตารางทีไ ้โ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนวใบเซต์ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

วใบเซต์ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

4.28 4.33 85.60 4.28 4.40 85.60 4.28 4.34 85.60 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี 

3.92 4.46 78.40 4.38 4.50 87.60 3.86 3.86 77.20 

3ี บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี 

3.50 4.00 70.00 4.00 4.00 80.00 3.67 4.00 73.40 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี 
4.00 4.44 80.00 4.29 4.14 85.80 3.88 4.38 77.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.26 4.34 85.20 4.28 4.40 85.60 4.27 4.31 85.40 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกัน ดยวิสำหกิจ 

ขนำดกลำง มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.60 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดยอม คิดป็นรຌอยละ 85.40 ละวิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 85.20 รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ 93 

ตารางทีไ ้ใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนวใบเซต์ จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

วใบเซต์ วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

4.28 4.33 85.60 4.28 4.40 85.60 4.28 4.32 85.60 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี 

3.94 4.50 78.80 4.13 3.88 82.60 4.25 4.50 85.00 

3ี บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี 

3.50 4.25 70.00 4.00 3.67 80.00 3.00 4.00 60.00 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี 
4.13 4.43 82.60 3.60 4.20 72.00 4.00 4.00 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.26 4.35 85.20 4.27 4.36 85.40 4.28 4.31 85.60 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ตละพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวม 

เมตกตำงกัน ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 85.80 รองลงมำคือ ภำคกลำง ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 85.60 ทำกัน 
ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 85.00 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนบริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 94 

ตารางทีไ ้ไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนวใบเซต์ จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
วใบเซต์ กรุงทพฯ ละปริมณฑล กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌ หนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

4.28 4.37 85.60 4.28 4.19 85.60 4.28 4.44 85.60 4.28 4.33 85.60 4.28 4.45 85.60 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี 

4.00 4.23 80.00 4.17 4.67 83.40 ู ู ู ู ู ู ู ู ู 

3ี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี 3.63 4.00 72.60 ู ู ู ู ู ู ู ู ู ู ู ู 
4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoีึ 
4.05 4.24 81.00 4.10 4.70 82.00 5.00 5.00 100.00 ู ู ู 4.25 4.25 85.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.25 4.34 85.00 4.28 4.27 85.60 4.29 4.46 85.80 4.28 4.33 85.60 4.28 4.44 85.60 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำม 

นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกัน ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
85.80 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage คิดป็นรຌอยละ 85.60 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage คิดป็นรຌอยละ 85.40 

ละครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 85.20 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 95 

ตารางทีไ ้5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนวใบเซต์ จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

วใบเซต์ Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

4.28 4.39 85.60 4.28 4.19 85.60 4.28 4.29 85.60 4.28 4.44 85.60 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี 

ู ู ู 5.00 5.00 100.00 3.87 4.20 77.40 4.17 4.42 83.40 

3ี บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี 

ู ู ู ู ู ู 3.67 3.67 73.40 3.60 4.20 72.00 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี 
4.25 4.25 85.00 ู ู ู 4.14 4.55 82.80 4.00 4.10 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.28 4.38 85.60 4.29 4.22 85.80 4.26 4.30 85.20 4.27 4.42 85.40 
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3.1.4.3 สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี 
ควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวังดยรวม มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุด 

คำฉลีไยอยูทีไ 4.28 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.60 ดยขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ มีควำมพึงพอ฿จสูง
ทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.41 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่8.2เ รองลงมำคือ บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿น
งำนตำง โ คำฉลีไยอยูทีไ 4.32 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่6.40 ขำวทำงวิทยุ คำฉลีไยอยูทีไ 4.19 คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่3.8เ ละบทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.09 คะนน คิดป็น
รຌอยละ 81.80 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง
ทุกดຌำน ดยขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำง
ทำกับ ู0.20ี รองลงมำคือ ขำวทำงวิทยุ ิสวนตำงทำกับ ู0.แ้ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ ิสวนตำงทำกับ 
ู0.แ่ี ละบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ ิสวนตำงทำกับ ู0.แ็ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.70 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็เโ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ 
พบวำ บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด
มำกทีไสุด อยูทีไ เ.็เ็ รองลงมำคือ บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ อยูทีไ เ.ๆๆเ ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 
เ.5้แ  อยูทีไ ละขำวทำงวิทยุ อยูทีไ เ.5่ๆ 

อยำงเรกใตำม ดຌำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี มีผูຌทีไ
฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จนຌอยละนຌอยทีไสุด ิBottom 2 Boxี ดຌำนบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำน
ตำง โ พียง 2 รำย 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 96
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ตารางทีไ ้ๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี  
สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ

฿หຌบริการ ิMobile Serviceี 
จ านวน
ตัวอยาง 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  118 4.เ้ 4.โ็ ู0.แ่ ่แ.่เ เ.ๆ็ เ.ๆๆเ ่โ.โเ 0.00 มำก 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์  116 ไ.ไแ ไ.ๆแ ูเ.โเ ่่.โเ เ.ๆเ เ.5้แ ้ใ.้็ 0.00 มำกทีไสุด 

3ี ขำวทำงวิทยุ  16ึ ไ.แ้ ไ.ใ่ ูเ.แ้ ่ใ.่เ เ.่ใ เ.5่ๆ ็5.เเ 0.00 มำก 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์
฿นงำนตำง โ  

278 
ไ.ใโ ไ.ไ้ ูเ.แ็ ่ๆ.ไเ เ.็เ เ.็เ็ ่็.็็ 0.็โ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม  528 ไ.โ่ ไ.ไ็ ูเ.แ้ ่5.ๆเ เ.็เ เ.็เโ ่็.5เ 0.ใ่ มากทีไสุด 

หมำยหตุ: ึ จ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำย ควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมดัระวัง 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง  จ ำนกตำมมิติตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ ควำมพึงพอ฿จของตละกลุมตกตำงกันลใกนຌอย ดยชองทำงบูธประชำสัมพันธ์ละ
ประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ มีควำมตกตำงอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิมืไอจ ำนกตำมประภทธุรกิจ ขนำด
กิจกำร ละพืๅนทีไ ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 ครัๅง มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 ครัๅง 
คิดป็น รຌอยละ  87.00 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 85.40 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 97 

ตารางทีไ ้็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี 
จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร 

สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  
ิMobile Serviceี 

฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไย
ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม

คำดหวัง 

รຌอยละ
ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย
ควำม

คำดหวัง 

รຌอยละ
ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  4.06 4.26 81.20 4.22 4.30 84.40 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 4.41 4.68 88.20 4.37 4.26 87.40 

3ี ขำวทำงวิทยุ 4.27 4.40 85.40 3.00 4.00 60.00 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ  4.29 4.49 85.80 4.41 4.51 88.20 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.27 4.48 85.40 4.35 4.42 87.00 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย ดยภำคกำรผลิตมีควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.40 รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 87.20 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 82.20 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไย
ควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 98 

ตารางทีไ ้่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  
ิMobile Serviceี 

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ 4.12 4.24 82.40 4.25 4.36 85.00 3.94 4.12 78.80 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 4.55 4.62 91.00 4.28 4.66 85.60 4.29 4.67 85.80 

3ี ขำวทำงวิทยุ 4.00 4.00 80.00 4.40 4.00 88.00 4.29 4.71 85.80 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ ึ 4.38 4.50 87.60 4.46 4.75 89.20 4.13 4.33 82.60 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.37 4.47 87.40 4.36 4.59 87.20 4.11 4.34 82.20 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน ดยวิสำหกิจ
ขนำดยอม มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.80 รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย คิดป็นรຌอยละ 84.20 ละวิสำหกิจขนำดกลำง คิดป็นรຌอยละ 81.80 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไย
ควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ ละบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 99 

ตารางทีไ ้้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  
ิMobile Serviceี 

วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  4.10 4.24 82.00 4.24 4.32 84.80 3.73 4.00 74.60 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ึ 4.33 4.63 86.60 4.53 4.68 90.60 3.67 4.00 73.40 

3ี ขำวทำงวิทยุ 4.14 4.43 82.80 4.29 4.29 85.80 5.00 4.00 100.00 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ ึ 4.23 4.36 84.60 4.48 4.68 89.60 4.35 4.82 87.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.21 4.38 84.20 4.44 4.59 88.80 4.09 4.44 81.80 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ตละพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำง
กัน ดยทีไภำคหนือ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 91.40 รองลงมำคือ ภำคตะวันออกฉียงหนือ คิดป็นรຌอยละ 88.80 ภำค฿ตຌ คิดป็นรຌอยละ 84.80 กรุงทพฯ ละ
ปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 83.60 ละภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 82.20 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนบทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ ขำวทำง
วิทยุ ละบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 100 

ตารางทีไ แเเ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  

ิMobile Serviceี 
กรุงทพฯ ละปริมณฑล กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌ หนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ ึ 3.96 4.25 79.20 4.15 4.35 83.00 5.00 2.50 100.00 4.00 4.00 80.00 4.33 4.41 86.60 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 4.26 4.58 85.20 4.00 4.44 80.00 4.00 5.00 80.00 4.00 4.17 80.00 4.69 4.71 93.80 

3ี ขำวทำงวิทยุึ 4.29 4.29 85.80 3.00 5.00 60.00 ู ู ู 3.00 4.00 60.00 4.43 4.43 88.60 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง 
โึ  

4.26 4.55 85.20 4.14 4.14 82.80 4.42 4.42 88.40 4.44 4.69 88.80 4.59 4.67 91.80 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.18 4.47 83.60 4.11 4.23 82.20 4.44 4.25 88.80 4.24 4.48 84.80 4.57 4.62 91.40 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำม 

นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จตกตำงกัน ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
89.00 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 86.80 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 86.40 ละ
ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 82.20 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 101 

ตารางทีไ แเแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  
ิMobile Serviceี 

Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  4.27 4.45 85.40 4.67 3.67 93.40 3.90 4.10 78.00 4.16 4.38 83.20 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 4.71 4.57 94.20 ู ู ู 4.19 4.44 83.80 4.42 4.65 88.40 

3ี ขำวทำงวิทยุ 3.00 4.00 60.00 ู ู ู 4.17 4.50 83.40 4.33 4.33 86.60 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ  4.50 4.40 90.00 4.25 4.00 85.00 4.19 4.33 83.80 4.37 4.67 87.40 

ความพึงพอ฿จลความคาดหวังดยรวม 4.45 4.43 89.00 4.32 3.95 86.40 4.11 4.28 82.20 4.34 4.59 86.80 
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3.1.4.4 อกสารละรายงานทีไผยพร 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำก คำฉลีไยอยูทีไ 4.18 คะนน คิดป็นรຌอยละ 

83.60 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก ดยดຌำนรำยงำน
ผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.25 คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่5.เเ รองลงมำคือ ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME คำฉลีไยอยูทีไ 4.20 

คะนน คิดป็นรຌอยละ ่4.เเ รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป คำฉลีไยอยูทีไ 4.19 คะนน คิด
ป็นรຌอยละ ่ใ.่เ รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป  คำฉลีไยอยูทีไ 4.11 

คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.โเ ละรำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.03 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่0.60 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง
ทุกดຌำน ดยรำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด 
ิสวนตำงทำกับ ู0.24ี รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล ละรำยงำน
สถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป ิสวนตำงทำกับ ู0.20 ทำกันี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำ
ละบริกำรรำยดือน/รำยป ิสวนตำงทำกับ ู0.แ9ี ละผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม 
SME ิสวนตำงทำกับ ู0.06ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ9 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี อยูทีไ เ.็34 สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์
กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ รำยงำนดัชนี
ควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด
มำกทีไสุด อยูทีไ เ.็71 รองลงมำคือ ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME อยูทีไ เ.็48 

รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม อยูทีไ เ.็34 รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป อยูทีไ 
เ.็22 ละรำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล อยูทีไ เ.็02 

อยำงเรกใตำม ชองทำงอกสำรละรำยงำนทีไผยพร เมมีผูຌทีไ฿หຌคะนนควำม 

พึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด ิBottom 2 Boxี  
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 102 
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ตารางทีไ แเโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร 
อกสารละรายงานทีไผยพร จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผน
บูรณำกำรสงสรมิ SME 

181 4.20 4.โๆ ู0.เๆ ่ไ.เเ 0.6ไ เ.็ไ่ ่็.่5 0.00 มำก 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/
รำยงำนกำรประมินผล  

56 ไ.โ5 ไ.ไ5 ูเ.โเ ่5.เเ เ.ๆไ เ.็เโ ่้.โ้ 0.00 มำกทีไสุด 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำย
ดือน/รำยป  

31 ไ.แ้ ไ.ใ้ ูเ.โเ ่ใ.่เ เ.ๆ5 เ.็โโ ่็.แเ 0.00 มำก 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำค
กำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป  

27 ไ.แแ ไ.ใเ ูเ.แ้ ่โ.โเ เ.็5 เ.็็แ ็็.็่ 0.00 มำก 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำน
วิชำกำร/บทควำม  

37 ไ.เใ ไ.โ็ ูเ.โไ ่เ.ๆเ เ.ๆ้ เ.็ใไ ็่.ใ่ 0.00 มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม  332 ไ.แ่ ไ.ใแ ูเ.แใ ่ใ.ๆเ เ.ๆ็ เ.็ๆ้ ่ๆ.แไ 0.00 มาก 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนักมืไอปรียบทียบ฿นมิติตำง โ ดังนีๅ 
1ี  ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริ กำร สสว .  ผูຌ ทีไ มำ฿ชຌบริกำรมำกกว ำ  1 ครัๅ ง 

 มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 
1 ครัๅง คิดป็นรຌอยละ 85.00 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 83.20 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 103 

ตารางทีไ แเใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร  จ ำนกตำม
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร  

อกสารละรายงานทีไผยพร ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไยควำม

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไยควำม
คำดหวัง 

รຌอยละควำม
พึงพอ฿จ 

คำฉลีไยควำม
พึงพอ฿จ 

คำฉลีไยควำม
คำดหวัง 

รຌอยละควำม
พึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผน
บูรณำกำรสงสรมิ SME  

4.19 4.30 83.80 4.23 4.14 84.60 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/
รำยงำนกำรประมินผล 

4.21 4.37 84.20 4.33 4.61 86.60 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำย
ดือน/รำยป 

4.17 4.33 83.40 4.29 4.57 85.80 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำค
กำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป  

4.00 4.15 80.00 4.43 4.71 88.60 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำน
วิชำกำร/บทควำม  

4.04 4.39 80.80 4.00 3.89 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.16 4.31 83.20 4.25 4.29 85.00 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกันลใกนຌอย ดยภำคกำรผลิตมีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 84.40 รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 83.80 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 81.80 ทัๅงนีๅ 
มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนรำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล รำยละอียดดังตำรำงทีไ 104 

ตารางทีไ แเไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

อกสารละรายงานทีไผยพร ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำรสงสริม SME  4.30 4.36 86.00 4.16 4.30 83.20 4.12 4.10 82.40 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/รำยงำนกำรประมินผลึ 4.19 4.57 83.80 4.36 4.45 87.20 4.11 4.22 82.20 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 4.17 4.50 83.40 4.40 4.40 88.00 4.08 4.25 81.60 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำร 
รำยดือน/รำยป  

4.11 4.33 82.20 4.00 3.75 80.00 4.00 4.27 80.00 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม  4.00 4.24 80.00 4.00 4.20 80.00 4.00 4.29 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.22 4.39 84.40 4.19 4.29 83.80 4.09 4.17 81.80 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ดยวิสำหกิจยอย ละวิสำหกิจขนำดยอม มีควำมพึงพอ฿จมำก
ทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 84.20 สวนวิสำหกิจขนำดกลำง มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 75.80 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 105 

ตารางทีไ แเ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 
อกสารละรายงานทีไผยพร วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำรสงสริม SME  4.22 4.26 84.40 4.26 4.33 85.20 3.94 4.00 78.80 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/รำยงำนกำรประมินผล 4.21 4.50 84.20 4.56 4.44 91.20 3.71 4.00 74.20 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 4.23 4.41 84.60 4.20 4.20 84.00 3.50 4.50 70.00 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำร 
รำยดือน/รำยป  

4.33 4.56 86.60 4.00 3.92 80.00 3.33 4.33 66.60 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม  4.08 4.33 81.60 3.86 4.00 77.20 3.80 4.20 76.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.21 4.34 84.20 4.21 4.24 84.20 3.79 4.09 75.80 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือ มีควำม 

พึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 92.80 รองลงมำคือ ภำคหนือ คิดป็นรຌอยละ 88.60 ภำคกลำง คิดป็นรຌอยละ 83.40 กรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 81.00 ละ
ภำค฿ตຌ คิดป็นรຌอยละ 80.00 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติดຌำนรำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม รำยละอียดดังตำรำงทีไ 106 

ตารางทีไ แเๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
อกสารละรายงานทีไผยพร กรุงทพฯ ละปริมณฑล กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌ หนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผน
บูรณำกำรสงสรมิ SME  

4.10 4.30 82.00 4.16 4.08 83.20 4.63 4.38 92.60 3.33 3.67 66.60 4.48 4.45 89.60 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/
รำยงำนกำรประมินผล 

4.09 4.41 81.80 4.33 4.33 86.60 4.50 4.50 90.00 4.50 4.50 90.00 4.33 4.67 86.60 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME 

รำยดือน/รำยป 
4.00 4.42 80.00 4.09 4.09 81.80 5.00 5.00 100.00 4.00 4.50 80.00 4.80 4.80 96.00 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไน
ภำคกำรคຌำละบริกำรรำย
ดือน/รำยป  

3.82 3.91 76.40 4.17 4.33 83.40 4.50 5.00 90.00 4.00 4.00 80.00 4.43 4.71 88.60 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำน
วิชำกำร/บทควำมึ 

3.88 4.29 77.60 4.00 4.63 80.00 5.00 5.00 100.00 4.33 4.33 86.60 4.13 3.75 82.60 

ความพึงพอ฿จละ 

ความคาดหวังดยรวม 
4.05 4.30 81.00 4.17 4.19 83.40 4.64 4.57 92.80 4.00 4.18 80.00 4.43 4.46 88.60 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำม 

นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.40 รองลงมำคือ 
ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 88.00 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 83.20 ละครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำร
สงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 82.80 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 107 

ตารางทีไ แเ็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

อกสารละรายงานทีไผยพร Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำร
สงสริม SME  

4.50 4.43 90.00 4.31 3.92 86.20 4.15 4.13 83.00 4.18 4.41 83.60 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/รำยงำน
กำรประมินผล 

4.50 4.50 90.00 5.00 5.00 100.00 4.29 4.36 85.80 4.13 4.52 82.60 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/
รำยป 

4.33 4.33 86.60 5.00 4.00 100.00 4.00 4.19 80.00 4.36 4.73 87.20 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำ
ละบริกำรรำยดือน/รำยป  

ู ู ู ู ู ู 4.18 4.36 83.60 4.06 4.25 81.20 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/
บทควำม  

4.00 3.00 80.00 ู ู ู 4.14 4.50 82.80 3.95 4.30 79.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.42 4.25 88.40 4.40 4.00 88.00 4.16 4.24 83.20 4.14 4.42 82.80 
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3.1.4.5 การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน 

ควำมพึงพอ฿จดยรวม มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใใ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ฿น
ระดับมำกทีไสุด ดยดຌำนหนวยรวมด ำนินงำน มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่็.ๆเ รองลงมำคือ ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใแ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.โเ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ็ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ไเ Call Center ของ สสว. ิทร แใเแี คำฉลีไยอยูทีไ 4.โแ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่ไ.โเ ละศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก 
คำฉลีไยอยูทีไ ไ.แ็ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.ไเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำม
คำดหวัง เดຌก หนวยรวมด ำนินงำน มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ 
ื0.05ี รองลงมำคือ ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด ิสวนตำงทำกับ ื0.เแี สวน
ดຌำนทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง เดຌก Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี มีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.แใี รองลงมำคือ ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร 
ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ิสวนตำงทำกับ ู0.แเี ละส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 
ิสวนตำงทำกับ ู0.เ่ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ่ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี อยูทีไ เ.็็็ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ
กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ ศูนย์฿หຌบริกำร 
SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ 
เ.840 รองลงมำคือ ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด อยูทีไ เ.823 หนวยรวมด ำนินงำน 
อยูทีไ 0.782 ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม อยูทีไ 0.722 ละ Call Center ของ 
สสว. ิทร 1301ี อยูทีไ 0.593 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนควำม
พึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ มีขຌอคิดหในพียง 2 รำย 
รืไองกำรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลนຌอยกินเป ส ำหรับชองทำงหนวยรวมด ำนินงำน 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ แเ่
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ตารางทีไ แเ่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน  
การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความ 

พึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำด
กลำงละขนำดยอม 

304 ไ.โ็ ไ.ใ5 ูเ.เ่ ่5.ไเ เ.ๆ็ เ.็โโ ่็.5เ 0.00 มำกทีไสุด 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน ิชน 
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันฉพำะ
ดຌำน สมำคม ละสมำพันธ์ ป็นตຌนี  

715 ไ.ใ่ ไ.ใใ ืเ.เ5 ่็.ๆเ เ.ๆ้ เ.็่โ ่่.ๆ็ 0.2่ มำกทีไสุด 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร 
ิOSSี ฿นกรุงทพฯ  

41 ไ.แ็ ไ.โ็ ูเ.แเ ่ใ.ไเ เ.ๆ็ เ.่ไเ ่5.ใ็ 0.00 มำก 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร 
ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 

138 ไ.ใแ ไ.ใเ ืเ.เแ ่ๆ.โเ เ.็โ เ.่โใ ่ๆ.โใ 0.็โ มำกทีไสุด 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 
1301ี  

67 ไ.โแ ไ.ใไ ูเ.แใ ่ไ.โเ เ.ๆๆ เ.5้ใ ่้.55 แ.ไ้ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

1,265 ไ.ใใ ไ.ใใ เ.เเ ่ๆ.ๆเ เ.ๆ่ เ.็็็ ่่.เๆ 0.ใโ มากทีไสุด 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมมิติ ตำง โ เดຌก 
ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำน 

บูรณำกำรฯ พบวำ ชองทำงส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม มีควำมตกตำงอยำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติระหวำงกลุม มืไอจ ำนกตำมมิติตำง โ มำกทีไสุด สวนชองทำง Call Center เมมีควำม
ตกตำงอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ดังนีๅ 

1ี ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร สสว. ผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 มีควำมพึงพอ฿จ ครัๅง
มำกกวำผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก฿นทุกดຌำน ดยทีไควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 ครัๅง 
คิดป็นรຌอยละ 90.60 ควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅงรก คิดป็นรຌอยละ 84.40 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไย
ควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ของชองทำงส ำนักงำนส งสริมวิสำหกิจ 

ขนำดกลำงละขนำดยอม หนวยรวมด ำนินงำน ละศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 109 

ตารางทีไ แเ้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน จ ำนกตำมประสบกำรณ์
กำร฿ชຌบริกำร 

การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน ฿ชຌบริการครัๅงรก ฿ชຌบริการมากกวา 1 ครัๅง 
คำฉลีไยควำม

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไยควำม
คำดหวัง 

รຌอยละควำม
พึงพอ฿จ 

คำฉลีไยควำม
พึงพอ฿จ 

คำฉลีไยควำม
คำดหวัง 

รຌอยละควำม
พึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอมึ   

4.10 4.38 82.00 4.56 4.31 91.20 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน ึ   4.30 4.33 86.00 4.52 4.33 90.40 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบ
วงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 

4.15 4.33 83.00 4.25 4.00 85.00 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบ
วงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัดึ   

4.15 4.29 83.00 4.53 4.31 90.60 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 
1301ี 

4.14 4.32 82.80 4.55 4.45 91.00 

ความพึงพอ฿จละความ
คาดหวังดยรวม 

4.22 4.34 84.40 4.53 4.32 90.60 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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2ี ประภทธุรกิจ เดຌก ภำคผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ทัๅง 3 กลุม มี ดยภำคกำรผลิต มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.20 
รองลงมำคือ ภำคบริกำร คิดป็นรຌอยละ 85.80 ละภำคกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 83.80 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติของชองทำงส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ละหนวยรวมด ำนินงำน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 110 

ตารางทีไ แแเ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน จ ำนกตำมประภทธุรกิจ 

การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการคຌา 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมึ    4.36 4.33 87.20 4.20 4.38 84.00 4.14 4.39 82.80 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน ึ   4.46 4.36 89.20 4.34 4.37 86.80 4.21 4.35 84.20 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 4.14 4.21 82.80 4.30 4.40 86.00 4.06 4.19 81.20 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 4.34 4.30 86.80 4.50 4.50 90.00 4.24 4.26 84.80 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 4.17 4.17 83.40 4.27 4.31 85.40 4.19 4.57 83.80 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.41 4.34 88.20 4.29 4.38 85.80 4.19 4.35 83.80 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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3ี ขนำดกิจกำร เดຌก วิสำหกิจขนำดยอย วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำง ทัๅง 3 กลุม มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน ดยวิสำหกิจ
รำยยอย มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 87.00 รองลงมำคือ วิสำหกิจขนำดยอม คิดป็นรຌอยละ 86.00 ละวิสำหกิจขนำดกลำง มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คิดป็น 

รຌอยละ 79.60 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติของชองทำงหนวยรวมด ำนินงำน ละศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 111 

ตารางทีไ แแแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน วิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดยอม ขนาดกลาง 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 
คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม   4.30 4.36 86.00 4.24 4.35 84.80 4.00 4.35 80.00 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน ึ   4.40 4.32 88.00 4.38 4.51 87.60 3.90 4.10 78.00 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 4.14 4.38 82.80 4.08 3.83 81.60 4.29 4.57 85.80 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัดึ   4.39 4.35 87.80 4.17 4.13 83.40 3.50 4.25 70.00 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 4.19 4.38 83.80 4.26 4.26 85.20 4.20 4.60 84.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.35 4.34 87.00 4.30 4.38 86.00 3.98 4.30 79.60 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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4ี พืๅนทีไ เดຌก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือ ภำค฿ตຌ ละภำคหนือ ทุกพืๅนทีไมีควำมพึงพอ฿จดยรวมตกตำงกัน
ลใกนຌอย ดยทีไภำคหนือ มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 90.40 รองลงมำคือ ภำคตะวันออกฉียงหนือ คิดป็นรຌอยละ 89.80 ภำค฿ตຌ คิดป็นรຌอยละ 88.20 ภำคกลำง 
คิดป็นรຌอยละ 86.60 ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล คิดป็นรຌอยละ 82.20 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติของชองทำงส ำนักงำนสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ละศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด รำยละอียดดังตำรำงทีไ 112  

ตารางทีไ แแโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน จ ำนกตำมพืๅนทีไ 
การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน กรุงทพมหานคร กลาง ตะวันออกฉียงหนือ ฿ตຌ หนือ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอมึ   

4.08 4.30 81.60 4.38 4.43 87.60 4.39 4.06 87.80 4.53 4.53 90.60 4.45 4.48 89.00 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน  4.17 4.30 83.40 4.33 4.20 86.60 4.56 4.37 91.20 4.38 4.26 87.60 4.52 4.45 90.40 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบ
วงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯึ   

4.06 4.25 81.20 4.40 4.00 88.00 ู ู ู 4.00 4.00 80.00 5.00 5.00 100.00 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบ
วงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัดึ   

3.79 4.43 75.80 4.30 4.30 86.00 4.22 4.11 84.40 4.38 4.50 87.60 4.52 4.29 90.40 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 
1301ี 

4.12 4.40 82.40 4.07 4.00 81.40 4.50 4.50 90.00 ู ู ู 4.88 4.63 97.60 

ความพึงพอ฿จละความ
คาดหวังดยรวม 

4.11 4.31 82.20 4.33 4.25 86.60 4.49 4.29 89.80 4.41 4.34 88.20 4.52 4.44 90.40 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 
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5ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ เดຌก กลุม Early Stage กลุม Micro กลุม Small ละกลุม Ecoูsystem ทุกครงกำรตำม 

นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมำกนัก ดยทีไครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Early Stage มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด  
คิดป็นรຌอยละ 88.80 รองลงมำคือ ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Micro คิดป็นรຌอยละ 88.00 ครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Small คิดป็นรຌอยละ 
86.00 ละครงกำรภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมกลุม Ecoูsystem คิดป็นรຌอยละ 85.80 ทัๅงนีๅ มีคำฉลีไยควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติของชองทำง
ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม รำยละอียดดังตำรำงทีไ 113 

ตารางทีไ แแใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน Early Stage Micro Small Ecoูsystem 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม
คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม ึ   

4.59 4.38 91.80 4.41 4.19 88.20 4.26 4.34 85.20 4.16 4.41 83.20 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน  4.42 4.21 88.40 4.39 4.26 87.80 4.33 4.28 86.60 4.40 4.49 88.00 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี 
฿นกรุงทพฯ 

5.00 4.00 100.00 4.33 4.33 86.60 4.19 4.29 83.80 4.06 4.25 81.20 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี 
฿นตำงจังหวัด 

4.38 4.25 87.60 4.46 3.85 89.20 4.32 4.38 86.40 4.13 4.33 82.60 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 4.40 4.40 88.00 4.33 4.33 86.60 4.11 4.22 82.20 4.22 4.39 84.40 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.44 4.24 88.80 4.40 4.21 88.00 4.30 4.31 86.00 4.29 4.44 85.80 

หมำยหตุ: ึ คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ทีไระดับควำมชืไอมัไน ้5ั 

 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-113 

3.1.5 ความภักดีทีไมีตอบริการ ละความผูกพันทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. 
3.3.5.1 ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว. ท ำกำรส ำรวจ฿น 2 ประดใน เดຌก กำร

กลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. ละจะนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ พบวำ มีกลุมทีไ
ป็นผูຌสนับสนุน สสว. ิPromotersี มำกกวำรຌอยละ 50 ทัๅงรืไองกำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอก
ตอกิจกรรม/ครงกำรของ สสว. สวนคำ Net Promoters Score ิNPSี ทีไกิดจำกกำรน ำกลุมสนับสนุน 
ิPromotersี ลบกับสัดสวนของผูຌทีไป็น Detractor พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. คิดป็นรຌอยละ 
ใ้.5้ ละนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ คิดป็นรຌอยละ ไ3.67 ซึไงสดง฿หຌหใน
วำผูຌประกอบกำร MSME ทีไมำ฿ชຌบริกำร สสว. มีนวนຌมทีไจะป็นกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. ป็นสวน฿หญ 
ตอยำงเรกใตำมมีบำงสวนหรือประมำณรຌอยละ 40 ิจำกกลุม Passives ละ Detractorsี ทีไมีนวนຌมจะ
เมป็นผูຌสนับสนุน สสว. ซึไงป็นควำมทຌำทำยทีไจะตຌองพัฒนำปรับปรุงบริกำร฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของ
กลุมดังกลำวตอเป รำยละอียดดังตำรำงทีไ 114 

ตารางทีไ แแไ ควำมภักดีของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอบริกำรของ สสว.  

ระดับคะนน การกลับมา฿ชຌบริการของ สสว. จะนะน ากจิกรรม / ครงการของ 
สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ 

10 40.24 46.23 

9 15.56 14.79 

8 21.83 18.25 

7 6.16 6.38 

6 3.19 2.80 

5 10.28 8.74 

4 2.14 2.03 

3 0.44 0.55 

2 0.11 0.05 

1 0.05 0.11 

0 0.00 0.05 

Promoters ิ9ู10 คะนนี 55.80 61.02 

Passives ิ7ู8 คะนนี 27.99 21.63 

Detractors ิ0ู6 คะนนี 16.21 17.35 

Net Promoter Score 39.59 43.67 
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3.3.5.2 ความผูกพันทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. ท ำกำรส ำรวจทัศนคติทีไมีตอ
บทบำทหนຌำทีไของ สสว. ฿น 3 ประดใน เดຌก 1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ 
2ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ ละ 3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ
฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ทัๅงนีๅ ทัศนคติดยรวมทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. อยู฿นระดับ
หในดຌวยมำกทีไสุด คำฉลีไย 4.42 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ใ่ ดยหในดຌวยวำ สสว. ป็นหนวยงำนทีไ
หมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด คำฉลีไย 4.50 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.้โ 
รองลงมำคือ สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ คำฉลีไย 4.45 คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่้.เ5 ละสสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ คำฉลีไย 4.3แ คิดป็นรຌอยละ 
่ๆ.แ็ 

นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์พิไมติมพืไอวัดระดับควำมผูกพัน ซึไงตัวชีๅวัด 
ิIndicatorี ส ำหรับกำรวัดระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี จะด ำนินกำร
ดยค ำนวณหำสัดสวนป็นรຌอยละ ิัี ของผูຌมำ฿ชຌบริกำรทีไ฿หຌ คะนนควำมหในดຌวย ตใม 5 คะนน
ส ำหรับทัๅง ใ ค ำถำมขຌำงตຌน ิซึไงกใคือ สัดสวนของผูຌ฿หຌคะนนทัๅง ใ ขຌอรวมกัน ทำกับ แ5 คะนนี พบวำ 
ระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำรคิดป็นรຌอยละ ใไ.ๆใ ของจ ำนวนผูຌประกอบกำร MSME ทีไท ำกำร
ส ำรวจทัๅงหมด ซึไงป็นสัดสวนทีไคอนขຌำงมีควำมสอดคลຌองกับกลุมทีไมีควำมภักดีหรือจะป็นกลุมทีไป็น
ผูຌสนับสนุน สสว. รำยละอียดดังตำรำงทีไ 115 

ตารางทีไ แแ5 ควำมผูกพันของผูຌประกอบกำรฯ ทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว.  
บทบาทหนຌาทีไของ สสว. คาฉลีไย 

ความคิดหใน 

รຌอยละ 

ความคิดหใน 

ัT2B ัB2B การปลผล
ความคิดหใน 

1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอ
กຌปัญหำกับทำนเดຌ 

4.3แ 86.17 86.เ้ เ.้้ มำกทีไสุด 

2ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไน
ละชืไอถือเดຌสมอ 

4.45 89.05 9แ.5้ 0.่โ มำกทีไสุด 

3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด 

4.50 89.92 9โ.เ่ 0.55 มำกทีไสุด 

รวม ไ.ไโ 88.38 ่้.้โ เ.็้ มากทีไสุด 

ัCompletely Engagement 34.63 

 

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

3-115 

หำกพิจำรณำระดับควำมผูกพัน ทีไสะทຌอนจำกทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไ
ของ สสว. จ ำนกตำมมิติตำง โ เดຌก ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละ
นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ  

1ี จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ผูຌประกอบกำรทีไมำ฿ชຌบริกำร
มำกกวำ แ ครัๅง มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. มำกกวำผูຌประกอบกำรทีไมำ฿ชຌบริกำรครัๅง
รกคอนขຌำงมำก  

2ี จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ภำคกำรผลิต มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำท
หนຌำทีไของ สสว. มำกกวำภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำรคอนขຌำงมำก  

3ี จ ำนกตำมขนำดกิจกำร วิสำหกิจรำยยอย มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำท
หนຌำทีไของ สสว. มำกกวำวิสำหกจิขนำดยอม ละวิสำหกิจขนำดกลำงคอนขຌำงมำก 

4ี จ ำนกตำมพืๅนทีไ กรุงทพฯละปริมณฑล มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำท
หนຌำทีไของ สสว. นຌอยกวำพืๅนทีไอืไน โ คอนขຌำงมำก 

5ี จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ครงกำรภำย฿ตຌ
นวทำงกำรสงสริมตละกลุม มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. เมตกตำงกันมำกนัก 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 116 
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ตารางทีไ แแๆ ทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว.จ ำนกตำมประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

บทบาทหนຌาทีไของ 
สสว. 

ประสบการณ์ ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ พืๅนทีไ นวทางการสงสริมฯ 

ครัๅงรก มำกกวำ 
1 ครัๅง 

ภำค 

กำรผลิต 

ภำค
บริกำร 

ภำค
กำรคຌำ 

วิสำหกิจ
รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

กทม. ละ
ปริมณฑล 

กลำง ตอ. ฉียง
หนือ 

฿ตຌ หนือ Early 

Stage 

Micro Small Ecoู
system 

1ี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไ
฿หຌบริกำรพืไอ
กຌปัญหำกับทำนเดຌ 

4.22 4.42 4.36 4.26 4.25 4.34 4.28 4.12 4.21 4.37 4.42 4.38 4.31 4.33 4.30 4.28 4.37 

2ี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไทำน
สำมำรถชืไอมัไนละ
ชืไอถือเดຌสมอ 

4.38 4.55 4.50 4.39 4.42 4.48 4.42 4.33 4.36 4.52 4.56 4.49 4.45 4.54 4.46 4.38 4.48 

3ี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไ
หมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน 
SMEs มำกทีไสุด 

4.41 4.60 4.55 4.41 4.44 4.53 4.40 4.32 4.37 4.52 4.63 4.57 4.53 4.61 4.50 4.41 4.52 

รวม 4.34 4.52 4.47 4.35 4.37 4.45 4.37 4.26 4.31 4.47 4.54 4.48 4.43 4.49 4.42 4.36 4.46 
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3.1.6 ขຌอสนอนะทีไมีตอกิจกรรม/ครงการของ สสว. ฿นมุมมองของผูຌประกอบการ MSME 

3.1.6.1 ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการของ สสว.  
จำกผลกำรส ำรวจ มีผูຌตอบวำพบปัญหำอุปสรรคจำกกำร฿ชຌบริกำรของ สสว. 

จ ำนวน 85 รำย ดยปัญหำอุปสรรคสวน฿หญทีไพบ ใ อันดับรก เดຌก นืๅอหำ฿นกำรอบรมเมชัดจน เม
ตรงประดใน รองลงมำคือเมมีกำรติดตำมภำยหลังครงกำรลຌวสรใจ ท ำ฿หຌเมกิดควำมตอนืไอง ละติดตอ
จຌำหนຌำทีไคอนขຌำงยำก รำยละอียดดังตำรำงทีไ 117 

ตารางทีไ แแ็ ปัญหำละอุปสรรคจำกกำร฿ชຌบริกำรของ สสว. ของผูຌประกอบกำรฯ 

ปัญหาละอุปสรรคจากการ฿ชຌบริการของ สสว. จ านวนค าตอบ 

1) นืๅอหำ฿นกำรอบรมเมชัดจน เมตรงประดใน / ผูຌบรรยำย฿หຌนืๅอหำกลำงโ ท ำ฿หຌเดຌขຌอมูลเม
ครบถຌวน/ควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรอบรมมำเมคอยชัดจนนืไองจำกมีกำรอบรมทีไป็นกลุม฿หญ  

29 

2) หลังจำกอบรมเมมีกำรตดิตำมงำน ละจຌงผลกลับมำ฿หຌทรำบ ท ำ฿หຌครงกำรทีไท ำเมตอนืไอง  12 

3) ติดตอจຌำหนຌำทีไคอนขຌำงยำก  8 

4) กำรพิจำรณำกองทุน / งินกูຌ เมหมำะสม จะพิจำรณำตกลุม฿หญโ ทีไจดทะบียน  7 

5) กำรจัดอบรมกระชัๅนชิดกินเป เมมีกำรชีๅจงรำยละอยีด฿หຌทรำบกอน เมบอกลวงหนຌำ  7 

6) บำงครงกำรเมสำมำรถขຌำรวมอบรมเดຌพรำะมีงืไอนเขจ ำกัด ชน จ ำกัดพืๅนทีไจังหวัด มีปัญหำ
ดຌำนกลุม ลงกลุมนีๅลຌวเมสำมำรถขຌำอบรมกลุมอืไนเดຌอีก  

7 

7) จຌำหนຌำทีไ สสว.ท ำงำนชຌำ ฿หຌบริกำรชຌำ ตอบกลับมำชຌำ  7 

8) กำรอบรมชวงควิดมีอุปสรรค฿นกำรสนทนำ ตຌองนัไงวຌนระยะหำงกัน ฿สหนຌำกำก วลำ
สอบถำมพืไอลกปลีไยนควำมคดิหในกันจะเดຌค ำตอบเมชัดจน  

4 

9) บุคลำกรทำง สสว. มีนຌอยกินเป฿นตละจังหวดั กำรดูลเมทัไวถึง เดຌรับขຌอมูลเมทัไวถึง 3 

10) ทำง สสว. ลืไอนกำรอบรม ตดิชวงควิด กำรวำงผนงำนละวลำของลูกขำยเมป็นเปตำม
ก ำหนดกำร  

2 

11) กำรอบรมเมตอนืไอง  2 

12) สสว. จัดอบรมพรຌอม โ กันหลำยหนวยงำน ท ำ฿หຌสับสน  2 

13) อกสำรประกอบกำรขอสินชืไอ ิกองทุน/งินกูຌี เมหมำะสม ฿ชຌจ ำนวนมำก ส ำหรับกลุมรำก
หญຌำตຌอง฿ชຌอกสำรมำก 

1 

14) จຌำหนຌำทีไ/บุคลำกร พูดจำเมสภุำพ มืไอทรตดิตอสอบถำมครงกำร 1 

15) ระยะวลำ฿นกำรอบรม ิทีไก ำหนดี เมหมำะสม นຌอยกินเป ท ำ฿หຌเมเดຌนืๅอหำทีไครอบคลมุ 1 

16) ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย เมมีควำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรกึษำนะน ำผลิตภณัฑ์ 
ถำยทอดควำมรูຌเมถูกตຌอง ละเมตรงตำมควำมตຌองกำร  

1 

หมายหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ 1 ค ำตอบ 
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3.1.6.2 ความคิดหในพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของ สสว.  
จำกกำรส ำรวจมีผูຌสนอนะควำมคิดหใน จ ำนวน 419 รำย ดยประดในทีไ

ตຌองกำร฿หຌมีกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรของ สสว. มำกทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก ควรพิไมชองทำงกำร
ติดตอสืไอสำร / ประชำสัมพันธ์฿หຌหลำกหลำยมำกขึๅน สสว. ควรลงพืๅนทีไ จัดอบรมตำงจังหวัดอยำงตอนืไอง 
ควรจัดงำนเม฿หຌทับซຌอนกัน กำรจัดงำนควรป็นกลุมลูกคຌำประภทดียวกัน ฉพำะกลุมอำชีพ ผูຌ฿หຌ
ค ำปรึกษำ/ ผูຌบรรยำย ควรมีควำมรูຌ/ นะน ำ฿นตัวผลิตภัณฑ์/ ถำยทอดควำมรูຌ฿หຌถูกตຌองละขຌำ฿จงำย฿หຌ
มำกยิไงขึๅน ละหลังจำกอบรมอยำก฿หຌมีกำรติดตำมผลประกอบกำรทีไเดຌอบรมเปลຌววำประสบผลส ำรใจ
ตำมทีไเดຌอบรมเปหรือเม รำยละอียดดังตำรำงทีไ 118 

ตารางทีไ แแ่ ควำมคิดหในของผูຌประกอบกำรฯ พืไอกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรของ สสว.  
ความคิดหในพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของ สสว. จ านวนค าตอบ 

1) ควรพิไมชองทำงกำรติดตอสืไอสำร / ประชำสมัพันธ์฿หຌหลำกหลำยมำกขึๅน ชน ผำนสืไอซชียล 
ิLine official ฟชบุຍก ทรทัศน์ SMS ละอีมล  

165 

2) สสว. ควรลงพืๅนทีไ จัดอบรมตำงจังหวัดอยำงตอนืไอง ิชน 1 ดือน/ ครัๅง 2 ดือน/ ครัๅง 3ู6 
ดือน/ ครัๅงี 

46 

3) ควรจัดงำนเม฿หຌทับซຌอนกัน กำรจดังำนควรป็นกลุมลูกคຌำประภทดียวกัน ฉพำะกลุมอำชีพ 
ชน กลุมครืไองส ำอำง กลุมอำหำร กลุมลีๅยงสตัว ์

38 

4) ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ ผูຌบรรยำย ควรมีควำมรูຌ/ นะน ำ฿นตัวผลิตภัณฑ/์ ถำยทอดควำมรูຌ฿หຌถูกตຌอง
ละขຌำ฿จงำย฿หຌมำกยิไงขึๅน  

30 

5) หลังจำกอบรมอยำก฿หຌมีกำรติดตำมผลประกอบกำรทีไเดຌอบรมเปลຌววำประสบผลส ำรใจ
ตำมทีไเดຌอบรมเปหรือเม  

20 

6) ระยะวลำ฿นกำรจัดอบรมเมหมำะสม  19 

7) พิไมกิจกรรม฿นกำรอบรม฿หຌมำกขึๅน ชน กลุม Workshop รวมกันกบัสมำชิกทุกคน  16 

8) ปรับปรุงครงกำรตำง โ ฿หຌมีกำรประสำนงำน /กำรสืไอสำร / กำรท ำงำนทีไรวดรใว  15 

9) อยำก฿หຌจຌำหนຌำทีไ สสว. ฿ส฿จ฿กลຌชิด ขຌำถึงผูຌประกอบกำรกับสมำชิกทุกคน ละทุกธุรกิจ  15 

10) อยำก฿หຌมีจຌำหนຌำทีไคอยตอบปัญหำ ตอบขຌอสงสัยพิไมตมิกีไยวกับกำรขຌำรวมอบรมผำนทำง
ทรศัพท์ ฟซบุຍก เลน ์

14 

11) หลังสถำนกำรณ์ควิดอยำก฿หຌมีกำรอบรมครงกำรตำง โ ฿หຌตอนืไอง พืไอ฿หຌครงกำรส ำรใจ 12 

12) สถำนทีไจัดอบรมเมควรเกลกินเป ละสะดวก฿นกำรดินทำง  12 

13) สถำนทีไจัดประชุม/ หຌองประชุมควรมีสิไงอ ำนวยควำมสะดวกทีไครบครันละพรຌอม฿หຌบริกำรทีไ
ทันสมัย ชน ครืไองสียง จอมอนิตอร์ ิสันญำณอินตอร์นใตขัดขຌองี 

10 

14) อยำก฿หຌพิไมวิทยำกร/ ปลีไยนวิทยำกร฿หຌมีควำมหลำกหลำย จะเดຌมีขຌอมูลควำมรูຌ฿หมโ 10 

15) อยำก฿หຌทำง สสว. ออกคำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำง/ คำทีไพัก฿หຌกับสมำชิกทีไเปอบรม  9 

16) ระบบกำรลงทะบียนขຌำอบรมควรมีควำมรวดรใว฿นกำรตอบกลับวำเดຌขຌำอบรมหรือเมเดຌ  7 
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ความคิดหในพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการของ สสว. จ านวนค าตอบ 

17) ควรพิไมบุคลำกรของ สสว. ฿หຌมำกขึๅน 7 

18) ชวงวลำกำรจัดอบรมควรหมำะสม ิจัดวันจันทร์ู ศุกร์ หรือ จดัวันสำร์ู อำทิตย์ี  7 

19) กำรจัดอบรม฿นตละรอบควรจ ำกดัจ ำนวนคนขຌำรวม เมควรมีจ ำนวนมำกกินเป  5 

20) ทรศัพท์ติดตอขຌำหนวยงำน สสว. คอนขຌำงยำก เมมีสญัญำณ  5 

21) อยำก฿หຌ สสว.บริกำรบบ One stop service  4 

22) อยำก฿หຌมีกำรจดัอบรม฿นชิงปฏิบตัิกำรบบออนเลน์ หรือออฟเลน์  4 

23) อำหำรกลำงวันควรจัดป็นบบบฟุฟຆ  4 

24) ควรมีอกสำร฿นกำรบรรยำยจก฿หຌกับสมำชิกทุกคน 4 

25) ถຌำมีกำรลืไอนกำรอบรมควรจຌง฿หຌลูกขำยทรำบลวงหนຌำ พืไอทีไจะวำงผนรืไองวลำ 3 

26) วลำ฿นกำรอบรมอยำก฿หຌกระชับรวดรใว฿ชຌวลำเมกิน 1 ชม.  2 

27) คณะกรรมกำรทีไตัดสินกำรประกวดครงกำรตำง โ ควรป็นบุคคลทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ฉพำะดຌำน฿นสำขำนัๅน โ 

2 

28) กำรขຌำอบรมเมควรจ ำกดัจ ำนวนคนขຌำรวมตอบริษัทละ1คน ควรลຌวตควำมตຌองกำรละ
ควำมสะดวกของสมำชิก 

2 

29) ควรปรับปรุงคุณภำพอำหำรทีไ฿หຌบริกำร 2 

30) ระยะวลำ฿นกำรด ำนินงำนครงกำร 1 ดือน ควรขยำยวลำท ำครงกำรป็น 2ู3 ดือน  1 

31) ปรกรมกำรท ำบัญชี ควรท ำ Application ทีไ฿ชຌงำนงำย ฿ชຌกับมือถือทนกำร฿ชຌนຌตบุຍค  1 

32) งินกูຌผูຌประกอบกำรรำยยอยมีงืไอนเขมำก ชน ตຌองมีหลักทรัพย์กำรคๅ ำประกันจ ำนวนมำก 1 

33) คำนๅ ำมัน฿นกำรดินทำงเปอบรม ควรคิด฿หຌตำมระยะทำง 1 

34) กำรกรอกอกสำร฿นกำรสมัครขຌำอบรมตຌองกรอกประวัติสวนตัวคอนขຌำงมำก 1 

หมายหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ 1 ค ำตอบ 

 

3.1.6.3 บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว.  
จำกกำรส ำรวจมีผูຌตຌองกำรบริกำรพิไมติมจำก สสว. จ ำนวน 737 รำย ดย

บริกำรทีไตຌองกำรพิไมติมมำกทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก กำรจัดหำหลงงินทุนดอกบีๅยตไ ำ มีกำรนะน ำ/หำ
ชองทำงกำรตลำด฿หຌมำกขึๅน กำรอบรมผนกำรท ำธุรกิจ กำรวำงผนกำรตลำด ผนกำรผลิต กำรประมิน
สถำนกำรณ์ลูกคຌำ ควำมรูຌดຌำนกฎหมำย กำรพัฒนำบุคลำกร กำรอบรม฿หຌควำมรูຌกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ละมีกำรอบรมกำรขำยออนเลน์ กำรท ำสืไอออนเลน์ กำรท ำคลิปกำรขำย กำรขียน Content 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 119 
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ตารางทีไ แแ้ บริกำรทีไตຌองกำรพิไมติมจำก สสว. ของผูຌประกอบกำรฯ 

บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว. จ านวนค าตอบ 

1) กำรจัดหำหลงงินทุนดอกบีๅยตไ ำ ฿หຌผูຌประกอบกำรเดຌกูຌยืมบบขัๅนตอนยืไนกูຌเมยุงยำก ชน
หลักทรัพย์฿นกำรคๅ ำประกันเมมำกกินเป ขัๅนตอนกำรยืไนอกสำรเมมำกกินเป 

249 

2) มีกำรนะน ำ/หำชองทำงกำรตลำด฿หຌมำกขึๅน ชน นะน ำลูกคຌำตำงชำติมำ฿ชຌบริกำร งำน
นิทรรศกำรตำง โ หรือปຂดบูธทัๅง฿นประทศละตำงประทศ 

206 

3) กำรอบรมผนกำรท ำธุรกิจ กำรวำงผนกำรตลำด ผนกำรผลติ กำรประมินสถำนกำรณ์
ลูกคຌำ ควำมรูຌดຌำนกฎหมำย กำรพัฒนำบุคคลำกร  

113 

4) กำรอบรม฿หຌควำมรูຌกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ ปรรูปผลิตภณัฑ์  94 

5) มีกำรอบรมกำรขำยออนเลน์ กำรท ำสืไอออนเลน์ กำรท ำคลิปกำรขำย กำรขียน Content  91 

6) ควรจัดอบรมอยำงตอนืไอง มีกำรลงพืๅนทีไตำมอ ำภอตำง โ พืๅนทีไตำงจังหวัด฿หຌบอยขึๅน 88 

7) กำรพัฒนำบรรจุภณัฑ์฿หຌดียิไงขึๅน ชน กำรออกบบบรรจุภณัฑ์฿หຌนำสน฿จออกบบลกຌ  74 

8) มีอบรมนวัตกรรมทคนลยีกีไยวกับกำรผลิต กำรออกบบ ชน กำรผลิตสิไงทอ กำร
สะทຌอนสี กำรติดสีสຌน฿ยเม฿หຌตก  

47 

9) ควรจัดหำอุปกรณ์ทีไเดຌมำตรฐำน ชน ครืไองจักร ครืไองมือกำรผลิต หຌองปฏิบัติกำร
ิรงรือนี มลใดพันธุ์พืช฿หຌกับสมำชิกทีไขຌำอบรม 

29 

10) ชวยหลือผูຌประกอบกำรท ำรืไอง มอก./ อย. / ฿บรับรองผลิตภัณฑ์  14 

11) มีบริกำรรถรับูสง จำกบຌำนเปสถำนทีไอบรมทุกครัๅง  7 

12) นะน ำกำร฿ชຌบรรจุภณัฑ์ ฿หຌตรงกบัสินคຌำพืไอสะดวก฿นกำรขนสง ยดืระยะวลำ฿นกำรกใบ
รักษำเดຌนำน  

6 

13) หลังจำกอบรม ควรมีกำรติดตำมผลประกอบกำรทีไเดຌอบรมเปลຌววำประสบผลส ำรใจตำมทีไ
เดຌอบรมเปหรือเม  

5 

14) จัดหำครงกำรทีไมีควำมหลำกหลำยมำกขึๅน ชน กำรลีๅยงปลำกดั ลีๅยงเก ลีๅยงสุนัข กำร
ลีๅยงหนู  

4 

15) จຌำหนຌำทีไ สสว. ควรมีกำรตดิตอสอบถำมสมำชิกอยำง฿กลຌชิด ขຌำถึงผูຌประกอบกำรกับ
สมำชิกทุกคน ทุกอ ำภอ ทุกจังหวัด ละทุกธุรกิจ  

3 

16) สสว. ควรมีส ำนักงำน฿นตละจังหวัด ทุกจังหวัดทัไวประทศ 2 

17) สสว. ควรน ำครงกำรทีไมีกำรอบรมเปลຌวมำสำนตอ฿หຌส ำรใจ 2 

18) สสว. เมควรจ ำกัดสิทธิกำรขຌำอบรมเดຌ 1 ครัๅงตอป ควรขຌำอบรมเดຌทุกครัๅง 1 

19) สสว. ควรมีสวนรับผดิชอบรวมกับเปรษณีย์ชดชยคำสียหำย ิปลำหรือสัตวม์ีชีวิตี ฿หຌ
รวดรใว คืนงิน฿หຌตใมจ ำนวนมืไอปลำตำย 

1 

20) อยำก฿หຌมีกำรจดัอบรมสอนภำษำอังกฤษ฿หຌกับผูຌขຌำอบรม  1 

หมายหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ 1 ค ำตอบ 
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3.1.7 การสัมภาษณ์ชิงลึกกับผูຌประกอบการ MSME 

จำกกำรสัมภำษณ์ชิงลึกกับผูຌประกอบกำร MSME จ ำนวน 5 รำย พืไอสอบถำมถึง 
นวทำงกำร฿หຌบริกำร ละกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ฿นอนำคต สรุปขຌอคิดหใน 
เดຌดังนีๅ 

1. ควำมคิดหในทีไมีตอกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ฿นภำพรวม สวน฿หญมีมุมมองดຌำนบวกตอ 
สสว. ดยหในวำกิจกรรม/ครงกำรมีควำมทันสมัย น ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌจริง มีกำร฿หຌกำรสนับสนุนงินทุน
฿หຌกับผูຌประกอบกำร ขຌำรวมกิจกรรม/ครงกำรเดຌดยเมมีคำ฿ชຌจำย กำรสมัครเมยุงยำก ทุกคนสำมำรถ
ขຌำถึงเดຌ ละมีกิจกรรมทีไคอนขຌำงหลำกหลำย฿นตละป 
 2. ควำมคิดหในทีไมีตอจุดดຌอย฿นกำร฿หຌบริกำรของ สสว. จำกประสบกำรณ์ทีไเดຌขຌำรวม
ครงกำรของ สสว. ละหนวยงำนอืไน โ ผูຌประกอบกำรหในวำขำดกำรตรวจสอบกำรด ำนินงำนของหนวย
รวมฯ ถึงควำมคุຌมคำ฿นมิติกำรด ำนินงำนตำง โ กิจกรรมทีไจัดเมตอนืไอง ระยะวลำเมพียงพอ กำร
คัดลือกกลุมปງำหมำยเมตรงกับทีไตຌองกำร ขຌอมูลขำวสำรยังเมทัไวถึง ดยฉพำะพืๅนทีไตำงจังหวัด 

 3. นวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำร฿หຌบริกำร ผูຌประกอบกำร฿หຌควำมหใน฿นประดในตำง โ 
ดังนีๅ 

- มีทีมงำนตรวจสอบงบประมำณผลกำรด ำนินงำนของหนวยรวมดຌวยวำงบประมำณ
ทีไ฿หຌมำผูຌประกอบกำรเดຌรับผลประยชน์ หรือ ควำมรูຌอยำงสมบูรณ์ครบถຌวนหรือเม  

- พิไมบูธจัดกิจกรรม฿หຌกับผูຌประกอบกำร฿หຌน ำสินคຌำเปวำงจ ำหนำยมำกขึๅน ดยเม
สียคำชำพืๅนทีไ 

- ปรับปรุงดຌำนนืๅอหำกำรอบรมควรมีกำรตอยอดครงกำร ผูຌอบรมจะเดຌมีควำมรูຌ
อยำงตอนืไอง  

- มีกำรนะน ำหลงงินกูຌ฿หຌกับผูຌประกอบกำร จะเดຌมีทุนมำตอยอดกิจกำรมำกขึๅน 

- จัดหำวิทยำกรทีไมีควำมสำมำรถทัๅงนืๅอหำทีไจัดอบรมละมีประสิทธิภำพ฿นกำร
ถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌดี  

- พิไมทีไปรึกษำทีไมีควำมชีไยวชำญดຌำนธุรกิจกำรตลำด หรือจัดผูຌชีไยวชำญ฿นธุรกิจ 

ตละประภทเวຌ พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรเดຌมีคนคอย฿หຌค ำปรึกษำทีไตรงกับธุรกิจของตนอง  
- จัดหำบูธสดงสินคຌำหรือ OTOP ฿หຌผูຌประกอบกำรทุกดือน นำน โ จัดครัๅงหรือ 

ปละครัๅงนຌอยเป เมสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบกำรเดຌ  

  



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

3-122 

3.2 ผลการส ารวจหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม MSME ทีไประสานงานกับ สสว.  
กำรส ำรวจครัๅงนีๅเดຌส ำรวจหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทีไประสำนงำนกับ สสว. 

จ ำนวน แ็แ รำย ภำย฿ตຌ ่ งำน / ครงกำร ดยมีรำยละอียด ดังนีๅ 
ตารางทีไ แโเ งำน / ครงกำรทีไส ำรวจหนวยงำนฯ จ ำนวนรำยชืไอทีไเดຌรับ จ ำนวนทีไส ำรวจจริง ละวิธีกำร

ส ำรวจของหนวยงำนฯ 

งาน / ครงการ จ านวน
ตัวอยางทีไ

เดຌรับ 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
ส ารวจจริง 

สัดสวน
จ านวน
ตัวอยาง 

วิธีการส ารวจ/ 
สัมภาษณ์ 

1. ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำนตำม
ภำรกิจละนยบำยของรัฐ 

12 6 ใ.5แ ทรศัพท ์

2. งำนสนับสนุนวำงผนองค์กร 
8 5 โ.้โ 

ทรศัพท ์
สัมภำษณ์ชิงลึก 

3. งำนจดัท ำผนปฏิบตัิกำรสงสรมิวิสำหกิจขนำด
กลำงละขนำดยอม 

164 28 แๆ.ใ็ 
ทรศัพท ์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

4. ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรบรหิำรละ
ขับคลืไอนผนกำรสงสรมิ SME 

28 8 ไ.ๆ่ ทรศัพท ์

5. งำนติดตำมละประมินผลครงกำรสงสริม 

SME 
81 54 ใแ.5่ 

ทรศัพท ์
สัมภำษณ์ชิงลึก 

6. งำนด ำนินกำรตำมกรอบควำมรวมมือระหวำง
ประทศ 

35 4 โ.ใไ ทรศัพท ์

7. ครงกำรศึกษำกฎหมำยทีไอืๅอละลดอุปสรรค
ตอกำรประกอบธุรกิจของ SME 

3 1 เ.5่ ทรศัพท ์

8. หนวยงำนรวมอืไน โ ทีไประสำนงำนกับ สสว.
ชน ทีไปรึกษำ, หนวยรวมด ำนินกำร หรือ
หนวยงำนทีไรับบริกำรจำก สสว. 

โไ็ 65 ใ่.เแ 

ผชิญหนຌำ 
ทรศัพท ์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

รวม 5็่ 171 แเเ.เเ  
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3.2.1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมทีไมีตอกำร฿หຌบริกำรของ สสว. มีคำฉลีไยอยูทีไ 4.40 คะนน  
คิดป็นรຌอยละ 88.00 ละมืไอน ำผลกำรส ำรวจ฿นกลุมหนวยงำนฯ ทีไมีระดับควำมพึงพอ฿จมำก ละมำก
ทีไสุด มำค ำนวณตำมสูตรตัวชีๅวัดของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง พบวำ หนวยงำนฯ มีควำมพึงพอ฿จ
รຌอยละ ้เ.ๆ7  

- รຌอยละควำมพึงพอ฿จของผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

คำฉลีไยควำมพึงพอ฿จ 

คะนนควำมพึงพอ฿จสูงสุด 

4.40 

5 

- รຌอยละควำมพึงพอ฿จทีไพิจำรณำฉพำะผูຌตอบมำกทีไสุดละมำก 

จ ำนวนของผูຌตอบบบสอบถำมทีไมีระดับควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดละมำก 

จ ำนวนผูຌตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

               ิ1,681ี ื ิ1,398ี 
                            3,396 

หมำยหตุ: 1ี ตัวลข 1,681 ละ 1,398 มำจำกจ ำนวนผูຌทีไ฿หຌคะนนระดับ 5 ละ 4 คะนน ฿นทุกขຌอค ำถำม 

 2ี ตัวลข ใ,ใ้ๆ มำจำกจ ำนวนผูຌทีไ฿หຌคะนนทุกระดับ ฿นทุกขຌอค ำถำม 

 

มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅงดຌำนกำร
ขຌำรับบริกำร/ ประสำนงำน มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไย 4.40 คิดป็นรຌอยละ 88.00 ละดຌำนชองทำง
กำรติดตอ คำฉลีไย 4.38 คิดป็นรຌอยละ 87.60  

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ มีควำมพึงพอ฿จ 

นຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.21ี รองลงมำคือ ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร ิสวนตำง
ทำกับ ู0.03ี  

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี อยูทีไ เ.ๆ5 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไส ำรวจเดຌมีควำม
ตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร กำรประสำนงำน อยูทีไ 
เ.905 สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์ กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง สวนปัจจัยดຌำน 

ชองทำงกำรติดตอ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดนຌอยกวำ อยูทีไ 0.893 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 121ู1 ละตำรำงทีไ 121ู2 

  

X 100 

X 100 

= 

X 100 = 

= 

=    88.00 

X 100 = =    90.67 



 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

3-123ู2 

ตารางทีไ แโแู1 กำรค ำนวณรຌอยละควำมพึงพอ฿จระดับมำกทีไสุดละมำก ของหนวยงำนฯ 

ประดในการส ารวจ 
ระดับความพึงพอ฿จ 

5 4 

1. ดຌานการขຌารับบริการ กิจกรรม / ครงการ   

1.1 ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ  105 60 

ิ1ี ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอธัยำศัยด ี 111 50 

ิ2ี ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  91 66 

ิ3ี มีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง ชัดจน  92 62 

ิ4ี สำมำรถกຌเขปญัหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม  89 57 

ิ5ี ติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌตดิตอดยเมตຌองรຌองขอ 92 54 

ิ6ี ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใว  105 60 

1.2 ดຌานกระบวนการ / ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ    

ิ1ี มีควำมชัดจน ละหมำะสม  90 57 

ิ2ี มีควำมสะดวกรวดรใว ละปน็เปตำมวลำ 86 69 

ิ3ี มีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 86 60 

ิ4ี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 82 71 

1.3 ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ    

ิ1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง 94 50 

ิ2ี ครืไองมือ / อุปกรณ์ / ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรบัผูຌรับบริกำร 75 55 

1.4 ดຌานขຌอมูลทีไเดຌรับ    

ิแี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย 70 77 

ิโี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์กับหนวยงำน 76 77 

ิใี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน  84 64 

ิไี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 82 71 

2. ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล   

2.1 ผานสืไอสังคมออนเลน ์   

ิ1ี Facebook 36 27 

ิ2ี YouTube 1 4 

ิ3ี Twitter 0 0 

ิ4ี Application SME CONNEXT 5 34 

2.2 ผานวใบเซต์   

ิ1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. หรืออีมล  61 73 

ิ2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ  3 5 

ิ3ี บริกำรของอำซียน 1 0 

ิ4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 4 12 
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ประดในการส ารวจ 
ระดับความพึงพอ฿จ 

5 4 

2.3 ผานสืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี   

ิ1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  9 3 

ิ2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 1 1 

ิ3ี ขำวทำงวิทยุ 2 1 

ิ4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ  10 21 

2.4 ผานอกสารละรายงานทีไผยพร   

ิ1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำรสงสรมิ SME  12 26 

ิ2ี รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล 12 21 

ิ3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 9 11 

ิ4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป  5 8 

ิ5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม  5 25 

2.5 การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน   

ิ1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม   36 61 

ิ2ี หนวยรวมด ำนินงำน 36 54 

ิ3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 20 3 

ิ4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 4 6 

ิ5ี Call Center ของ สสว. 4 2 

รวม 1,681 1,398 

ผลการค านวณรຌอยละความพึงพอ฿จระดับมากทีไสุดละมาก 
 

 

 

  

X 100 = 90.67 
ิ1,681ื1,398ี 
      3,396 
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ตารางทีไ 121ู2 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวมของหนวยงำนฯ 

ประดในการส ารวจ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร / กำรประสำนงำน  ไ.ไเ ไ.ไใ ูเ.เใ ่่.เเ เ.็แ เ.้เ5 ่้.แ็ เ.็ไ มำกทีไสุด 

ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล ไ.ใ่ ไ.5้ ูเ.โแ 87.60 เ.5่ 0.893 ้ๆ.5โ เ.แไ มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม ไ.ไเ ไ.ไๆ ูเ.เๆ ่่.เเ เ.ๆ5 แ.เเเ ้เ.ๆ7 เ.ๆโ มากทีไสุด 

 

หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จละควำมคำดหวัง จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ใ กลุม เดຌก หนวยงำนภำครัฐ/อกชน ิ101 รำยี หนวยงำนรวม / 
หนวยงำนรับจຌำง ิ66 รำยี ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน ิ4 รำยี พบวำ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมเมตกตำงกันมำกนัก ดยกลุมหนวยงำนภำครัฐ/อกชน  
มีควำมพึงพอ฿จมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.80 รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ 87.00 ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็น
รຌอยละ 85.20 รำยละอียดดังตำรำงทีไ 122 

ตารางทีไ แโโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ประดในการส ารวจ หนวยงานภาครัฐ/อกชน หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำม 

คำดหวัง 

รຌอยละ 

ควำม 

พึงพอ฿จ 

ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร / กำรประสำนงำน 4.43 4.45 88.60 4.37 4.38 87.40 4.33 4.75 86.60 

ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 4.49 4.58 89.80 4.28 4.60 85.60 4.05 4.73 81.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.44 4.47 88.80 4.35 4.43 87.00 4.26 4.74 85.20 
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3.2.2 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานการขຌารับบริการ / การประสานงาน 

3.2.2.1 ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไ้ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่้.่เ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด  

ทุกดຌำน ดยจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับ 

พึงพอ฿จมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ๆแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ้โ.โเ รองลงมำคือ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี คำฉลีไยอยูทีไ 4.6เ คะนน คิดป็นรຌอยละ 92.เเ จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌ
ค ำนะน ำละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน ละจຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌ
อยำงหมำะสม คำฉลีไยอยูทีไ  4.ไๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.โเ ทำกัน จຌำหนຌำทีไติดตำมกำร
ประสำนงำนละจຌงกลับผูຌติดตอดยเมตຌองรຌองขอ คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.โเ ละ
จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับรืไองหรือเดຌรับจຌงขຌอมูล คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไเ 
คะนน คิดปน็รຌอยละ ่่.เเ  

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำม
คำดหวังกือบทุกดຌำน ดยดຌำนจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  มีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.แ่ี  รองลงมำคือ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมสุภำพ มีอัธยำศัยดี ิสวนตำงทำกับ ื0.แๆี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำง
หมำะสม ิสวนตำงทำกับ ื0.เไี จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌติดตอดยเมตຌองรຌอง
ขอ ิสวนตำงทำกับ ื0.เใี ละจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับรืไองหรือเดຌรับ
จຌงขຌอมูล ิสวนตำงทำกับ ื0.เแี สวนจຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละตอบขຌอซักถำมเดຌ
ถูกตຌองชัดจน มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ู0.เแี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ5 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็้่ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำม 

พึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.ๆ่แ รองลงมำคือ จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไ
กิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม อยูทีไ เ.ๆ็แ จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌติดตอดยเมตຌอง
รຌองขอ อยูทีไ เ.ๆไโ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับรืไองหรือเดຌรับจຌง  อยูทีไ 
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เ.ๆโแ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส อยูทีไ เ.ๆไโ จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวย
ควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส อยูทีไ เ.ๆเใ ละจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ อยูทีไ เ.5็เ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌหนวยงำนฯ มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนควำม 

พึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไองกำร
บริกำรดຌวยควำมรวดรใว ละควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำม 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 123ู124
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ตารางทีไ แโใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง ของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  
ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล 

ความพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสภุำพ มี
อัธยำศัยดี  

4.60 4.44 ื0.16 ้โ.เเ 0.54 0.570 97.63 0.00 มำกทีไสุด 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 

4.61 4.43 ืเ.แ่ ้โ.โเ 0.58 0.603 95.27 0.00 มำกทีไสุด 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ
ละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน  

4.46 4.47 ูเ.เแ ่้.โเ 0.66 0.681 92.90 1.18 มำกทีไสุด 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ 
อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม  

4.46 4.42 ืเ.เไ ่้.โเ 0.65 0.671 91.12 0.00 มำกทีไสุด 

5ี จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละ
จຌงกลับผูຌตดิตอดยเมตຌองรຌองขอ 

4.41 4.38 ืเ.เใ ่่.โเ 0.70 0.642 87.43 0.00 มำกทีไสุด 

6ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใว
ภำยหลังจำกเดຌรับรืไองหรือเดຌรับจຌง
ขຌอมูล 

4.40 4.39 ืเ.เแ ่่.เเ 0.77 0.621 87.43 2.40 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวัง
ดยรวม 

4.49 4.42 ืเ.เ็ ่้.่เ 0.65 0.798 91.98 0.59 มากทีไสุด 
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ตารางทีไ แโไ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ  

การขຌารับบริการ / การประสานงาน หตุผล จ านวน 

แี ควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี ู ู 

โี ควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส ู ู 

ใี ควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำม 
จຌำหนຌำทีไเมมีควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ฿หຌขຌอมูลเดຌเมชัดจน เมถูกตຌอง ละชຌำ ิมีควำมรูຌ฿นระดับทีไจะวิครำะห์
ขຌอมูล ควำมรูຌของจຌำหนຌำทีไป็นคควำมรูຌพืๅนฐำนทัไวเปี 

โ 

ไี กำรกຌเขปัญหำ อุปสรรค ู ู 

5ี กำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌติดตอ ู ู 

ๆี บริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับรืไอง 
 จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำร ชຌำ ตຌองรอนำน;ตอบกลับมำลำชຌำ ใ 

 จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำร ชຌำ ตຌองรอ;เมมีคน฿หຌขຌอมูลทนเดຌ แ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกกวำมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชนคอนขຌำงมำก ดยหนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไมำกทีไสุด 
คิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ ่้.่เ ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.ไเ ทัๅงนีๅมีพียง
รืไองจຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับผูຌติดตอดยเมตຌองรຌองขอ ทีไหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำหนวยงำนภำครัฐ/อกชนลใกนຌอย 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ25 

ตารางทีไ แโ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ 

หนวยงานภาครัฐ/อกชน  
ิn=100ี 

หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  
ิn=65ี 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=ไี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสภุำพ มีอัธยำศัยด ี 4.62 4.49 92.40 4.58 4.34 91.60 4.25 4.75 85.00 

2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌน
ละอำ฿จ฿ส 

4.61 4.47 92.20 4.62 4.35 92.40 4.50 4.50 90.00 

3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละตอบ
ขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน 

4.49 4.51 89.80 4.43 4.40 88.60 4.00 4.75 80.00 

4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปญัหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅน
เดຌอยำงหมำะสม 

4.47 4.43 89.40 4.45 4.37 89.00 4.25 5.00 85.00 

5ี จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลบัผูຌ
ติดตอดยเมตຌองรຌองขอ 

4.36 4.38 87.20 4.50 4.36 90.00 4.00 4.50 80.00 

6ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลัง
จำกเดຌรับรืไองหรือเดຌรับจຌงขຌอมูล  

4.42 4.43 88.40 4.39 4.30 87.80 4.00 4.75 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.50 4.45 90.00 4.49 4.35 89.80 4.17 4.71 83.40 
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3.2.2.2 ดຌานกระบวนการ/ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่็.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทุกดຌำน ดย
ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด มีควำม 

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไโ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.ไเ รองลงมำคือ กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร
฿หຌบริกำรมีควำมชัดจนละหมำะสม คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.เเ ควำมสะดวก฿น
กำรติดตอพืไอขอรับบริกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.โเ ละกำร฿หຌบริกำรมีชองทำง
กำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีคำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.เเ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอน
กำร฿หຌบริกำรมีควำมชัดจนละหมำะสม มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ื0.เไี 
ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด มีควำม 

พึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง สวนกำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย มีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.เ็ี ละควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 
ิสวนตำงทำกับ ู0.เใี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็เ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี อยูทีไ เ.่ไ็ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์
กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ ควำมสะดวก฿น
กำรติดตอพืไอขอรับบริกำร ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.็ไใ 
รองลงมำคือ กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด อยูทีไ 
เ.็แใ กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย อยูทีไ เ.็เแ กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร
฿หຌบริกำรมีควำมชัดจนละหมำะสม อยูทีไ เ.ๆๆใ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ ป็นรืไองชองทำงกำร
ติดตอมีนຌอย ละขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรยุงยำก 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 126ู127 
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ตารางทีไ แโๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม ของหนวยงำนฯ ทีไมีตอดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร  
ดຌานกระบวนการ/ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมีควำม
ชัดจนละหมำะสม 

4.40 4.36 ืเ.เไ ่่.เเ 0.73 0.663 86.98 0.59 มำกทีไสุด 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมีควำม
สะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 

4.42 4.42 เ.เเ ่่.ไเ 0.65 0.713 91.18 0.00 มำกทีไสุด 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำย  

4.35 4.42 ูเ.เ็ ่็.เเ 0.75 0.701 85.88 1.18 มำกทีไสุด 

4ี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 4.36 4.39 ูเ.เใ ่็.โเ 0.56 0.743 90.00 0.00 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.38 4.40 ูเ.เโ ่็.ๆเ 0.70 0.847 88.51 0.44 มากทีไสุด 

 

ตารางทีไ แโ็ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร  

กระบวนการ / ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ หตุผล จ านวน 

แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนมีควำมชดัจน ละหมำะสม ขัๅนตอน฿หຌบริกำร เมชัดจน ยุงยำก ซับซຌอน แ 

โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำ ู ู 

ใี มีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย ชองทำงกำร฿หຌบริกำร มีนຌอย เมหลำกหลำย โ 

ไี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร ู ู 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกกวำมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชนลใกนຌอย ดยหนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมำก
ทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 88.6เ รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ 86.4เ ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็นรຌอยละ ่6.2เ 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ28 

ตารางทีไ แโ่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ดຌานกระบวนการ/ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ หนวยงานภาครัฐ/อกชน  
ิn=100ี 

หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  
ิn=65ี 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=4ี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมีควำมชัดจน
ละหมำะสม 

4.38 4.36 87.60 4.38 4.34 87.60 5.00 4.75 100.00 

2ี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบรกิำรมีควำม
สะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 

4.50 4.47 90.00 4.32 4.33 86.40 4.00 4.75 80.00 

3ี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำย 

4.40 4.43 88.00 4.30 4.38 86.00 4.00 5.00 80.00 

4ี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 4.43 4.40 88.60 4.26 4.36 85.20 4.25 4.75 85.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.43 4.42 88.60 4.32 4.35 86.40 4.31 4.81 86.20 
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3.2.2.3 ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก / สถานทีไ 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใใ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่ๆ.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 2 ดຌำน 
เดຌก สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำรดินทำง คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ้ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่5.โเ ละครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศมีพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.โๆ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.โเ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำ
ควำมคำดหวังทัๅง 2 ดຌำน ดยครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศมีพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร มีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.แใี ละสถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง ิสวนตำงทำกับ ู0.เ5ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็้ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็แเ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
ดຌำนครืไองมือ/อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศมีพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.ๆ็็ รองลงมำคือ สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกก
กำรดินทำง อยูทีไ เ.ๆใแ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง
สถำนทีไจอดรถ ละครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรจัดกิจกรรม 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ  129ู130
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ตารางทีไ แโ้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวมกำรส ำรวจ ของหนวยงำนฯ ทีไมีตอดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ  
ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง  

4.39 4.44 ูเ.เ5 ่็.่เ 0.78 0.631 85.21 1.78 มำกทีไสุด 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศมี
พียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร  

4.26 4.39 ูเ.แใ ่5.โเ 0.79 0.677 80.75 1.24 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.33 4.42 ูเ.เ้ ่ๆ.ๆเ 0.79 0.710 83.03 1.52 มากทีไสุด 

 

ตารางทีไ แใเ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ  

สิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ หตุผล จ านวน 

แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร  
สะดวกกกำรดินทำง 

สถำนทีไจัดอบรม หำทีไจอดรถยำก เมมีทีไจอดรถ โ 

สิไงอ ำนวยควำมสะดวก มีนຌอย / เมพรຌอม ปำกกำ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร นๅ ำดืไม ทีไนัไง แ 

สถำนทีไจัดอบรม จัดกຌำอีๅนัไงเมวຌนชองทำงดิน฿หຌกับผูຌขຌำรับกำรอบรม ขຌำออกล ำบำกเดຌคบมำก คบมำก แ 

โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศพียงพอ อุปกรณ์ / ครืไองมือ ทีไ฿ชຌยังเมทันสมัย กำ ชຌำ error ระบบลม แ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำ
หนวยงำนภำครัฐ/อกชน ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง ดยมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไมำก
ทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 90.0เ รองลงมำคือ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน คิดป็นรຌอยละ 87.6เ ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ ่4.8เ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 
แ31 

ตารางทีไ แใแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก/สถานทีไ หนวยงานภาครัฐ/อกชน  
ิn=99ี 

หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  
ิn=66ี 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=4ี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวก
กกำรดินทำง 

4.43 4.47 88.60 4.30 4.38 86.00 4.75 4.75 95.00 

2ี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศมีพียงพอ
ส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

4.32 4.39 86.40 4.17 4.38 83.40 4.25 4.75 85.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.38 4.43 87.60 4.24 4.38 84.80 4.50 4.75 90.00 
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3.2.2.4 ดຌานขຌอมูลทีไเดຌรับ 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใไ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่ๆ.่เ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 4 ดຌำน 
ดยดຌำนขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่็.ๆเ รองลงมำคือ ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใๆ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่็.โเ ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์กับหนวยงำน คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใไ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ ละขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ็ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ไเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง
ทุกดຌำน ดยดຌำนกำรขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงควำม 

พึงพอ฿จละควำมคำดหวังทำกับ ู0.แๆี รองลงมำคือ ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์
กับหนวยงำน ละขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง ิสวนตำงทำกับ ู0.แไ ทำกันี ละขຌอมูลมีควำม
หมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ิสวนตำงทำกับ ู0.แแี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.็เ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน 

 มีคำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็่ๆ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำก
ทีไสุด อยูทีไ 0.719 รองลงมำคือ ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์กับหนวยงำน อยูทีไ เ.็แใ 
ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง อยูทีไ เ.ๆ่่ ละขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย อยูทีไ เ.ๆ็็ 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌผูຌประกอบกำร MSME มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญป็นรืไอง 
ขຌอมูลเมทันสมัย เมสอดคลຌองกับหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 132ู133
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ตารางทีไ แใโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังภำพรวม ของหนวยงำนฯ ทีไมีตอดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ  
ดຌานขຌอมูลทีไเดຌรับ คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย  4.27 4.43 ูเ.แๆ ่5.ไเ 0.70 0.677 86.47 0.59 มำกทีไสุด 

2ี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็น
ประยชน์กับหนวยงำน  

4.34 4.48 ูเ.แไ ่ๆ.่เ 0.67 0.713 90.00 0.59 มำกทีไสุด 

3ี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿น
ปัจจุบัน  

4.36 4.47 ูเ.แแ ่็.โเ 0.75 0.719 82.57 1.18 มำกทีไสุด 

4ี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง  4.38 4.52 ูเ.แไ ่็.ๆเ 0.69 0.688 90.53 1.18 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.34 4.47 ูเ.แใ ่ๆ.่เ 0.70 0.786 88.64 0.88 มากทีไสุด 
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ตารางทีไ แใใ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอย หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ  

ขຌอมูลทีไเดຌรับ หตุผล จ านวน 

แี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย 
ขຌอมูลครงกำร SME ทีไอยู฿นฐำนขຌอมูลดึงยำก นืๅอหำเมป็นนวทำงดียวกัน หนຌำนีๅนืๅอหำรืไองนีๅ  กใมีนืๅอหำ
รืไองอืไนมำทรก หรือนืๅอหำรืไองนีๅกใเปอยูอีกหนຌำหนึไงดຌวย 

แ 

โี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์กับหนวยงำน 
ขຌอมูลขำวสำรทีไ฿หຌ เมตรงกับควำมตຌองกำร฿ชຌงำน ป็นขຌอมูลดำตຌำทีไเมบอกทีไมำทีไเป ละหตุผลทีไ฿ชຌ฿นกำร
วิครำะห์ มีตขຌอมลูดิบ เมมีกำรประมวลผลมำ฿หຌ ท ำ฿หຌน ำเป฿ชຌงำนตอเดຌยำก 

แ 

ใี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน  

ขຌอมูลเมมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ขຌอมลูทีไเดຌป็นคขຌอมูลกลำงทำนัๅนผูຌประกอบกำรมีหลำย
ระดับ หลำยกิจกำร 

แ 

ขຌอมูลเมมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ขຌอมลู SME  ทีไจัดกใบเวຌเมอัพดต เมป็นรียลเทม์ แ 

ไี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 

ขຌอมูลเมรวดรใว เมทันสมัย เมชิงลึก เมจำะลึก฿นกิจกำรของรำ น ำมำประยุกต์฿ชຌเมเดຌจริง แ 

ขຌอมูลเมสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริงจริงทัๅงหมดพรำะบำงขຌอมลูป็นขຌอมูลดิบ เมมีกำรวิครำะหห์รือ
ประมวลผล เมสำมำรถด ำนินกำรตอเดຌ 

แ 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำ
หนวยงำนภำครัฐ/อกชน ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง ดยมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอขຌอมูลทีไเดຌรับมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
90.0เ รองลงมำคือ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน คิดป็นรຌอยละ 87.0เ ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ ่6.0เ รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ34 

ตารางทีไ แใไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

ดຌานขຌอมูลทีไเดຌรับ หนวยงานภาครัฐ/อกชน  
ิn=100ี 

หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  
ิn=6ๆี 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=4ี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย 4.25 4.40 85.00 4.29 4.45 85.80 4.50 4.75 90.00 

2ี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็นประยชน์
กับหนวยงำน 

4.33 4.47 86.60 4.35 4.47 87.00 4.50 4.75 90.00 

3ี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน  4.41 4.47 88.20 4.26 4.44 85.20 4.50 4.75 90.00 

4ี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 4.42 4.54 88.40 4.30 4.48 86.00 4.50 4.75 90.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.35 4.47 87.00 4.30 4.46 86.00 4.50 4.75 90.00 
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3.2.3 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ชองทำง฿นกำรติดตอรับบริกำร/ ขຌอมูลของหนวยงำน พบวำ ชองทำง 5 อันดับรก ทีไ฿ชຌ
บริกำรมำกทีไสุด เดຌก บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ติดตอ
ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ติดตอหนวยรวมด ำนินงำน ิชน สถำบันกำรศึกษำ 
สถำบันฉพำะดຌำน สมำคม ละสมำพันธ์ ป็นตຌนี Facebook ิOsmep สสว.ี ละ Application SME 

CONNEXT หำกพิจำรณำชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก สวน฿หญสอดคลຌองกับ
ชองทำงทีไ฿ชຌบริกำร฿นปัจจุบัน มีพียง Application SME CONNEXT ทีไเมอยู฿นชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌ
บริกำร฿น 5 อันดับรก ตมีชองทำงศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ พิไมมำอยู 1 ฿น 5 
ของชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด  
ตารางทีไ แใ5 สัดสวนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูลทีไ฿ชຌบริกำร ละทีไตຌองกำรมำกทีไสุด ของ

หนวยงำนฯ 

ชองทาง 

ชองทางการติดตอ
รับบริการ/ขຌอมูล 

ิตอบเดຌมากกวา  
1 ค าตอบี 

ชองทางทีไตຌองการ
ติดตอรับบริการ/
ขຌอมูลมากทีไสุด  

ิตอบเดຌค าตอบดียวี 
1ี ผานสืไอสังคมออนเลน ์   

1.1ี Facebook ิOsmep สสว.ี 38.01 7.60 

1.2ี YouTube ิOsmep Channelี 2.92 ู 
1.3ี Twitter ิ@Osmepี ู ู 
1.4ี Application SME CONNEXT 23.39 0.58 

2ี ผานวใบเซต์   

2.1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรอื
อีมล 

83.04 50.29 

2.2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี 4.68 0.58 

2.3ี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี 0.58 0.58 

2.4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี 10.53 1.17 

3ี ผานสืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี   

3.1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ 7.02 1.17 

3.2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ 1.75 0.58 

3.3ี ขำวทำงวิทยุ 1.75 ู 
3.4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ 18.71 1.75 

4ี ผานอกสารละรายงานทีไผยพร   

4.1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสรมิ SME 22.22 0.58 

4.2ี รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล 20.47 ู 
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ชองทาง 

ชองทางการติดตอ
รับบริการ/ขຌอมูล 

ิตอบเดຌมากกวา  
1 ค าตอบี 

ชองทางทีไตຌองการ
ติดตอรับบริการ/
ขຌอมูลมากทีไสุด  

ิตอบเดຌค าตอบดียวี 
4.3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 11.70 ู 
4.4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป 8.19 0.58 

4.5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม 17.54 ู 
5ี การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน   

5.1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงละขนำดยอม 58.48 21.64 

5.2ี หนวยรวมด ำนินงำน ิชน สถำบันกำรศึกษำ สถำบันฉพำะดຌำน 
สมำคม ละสมำพันธ์ ป็นตຌนี 

53.22 4.68 

5.3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 13.45 2.34 

5.4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 5.85  

5.5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 4.68 0.58 

อืไน โ ู 5.26 

 

ควำมพึงพอ฿จดยรวม อยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่็.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 5 ดຌำน ดย
ชองทำงติดตอดยตรงทีไหนวยงำน มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ ไ.5เ คิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ 
รองลงมำคือ สืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใ่ หรือคิดป็น 

รຌอยละ ่็.ๆเ สืไอสังคมออนเลน์ คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใ5 คิดป็นรຌอยละ ่็.เเ วใบเซต์ คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใไ  
คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ ละอกสำรละรำยงำนทีไผยพร มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ ไ.โๆ คิดป็น
รຌอยละ ่5.โเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังทุกดຌำน ดย
สืไอสังคมออนเลน์ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.30ี รองลงมำคือ 
วใบเซต์ ิสวนตำงทำกับ ู0.25ี อกสำรละรำยงำนทีไผยพร ิสวนตำงทำกับ ู0.แ9ี กำรติดตอดยตรง
ทีไหนวยงำน ิสวนตำงทำกับ ู0.แ8ี ละสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี ิสวน
ตำงทำกับ ู0.แ0ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.5่ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไส ำรวจเดຌมีควำม
ตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  
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คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.่้ใ สดงถึงกำรมีควำมสัมพันธ์
กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ ชองทำงติดตอ
ดยตรงทีไหนวยงำน ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.็่5 รองลงมำคือ 
สืไอสังคมออนเลน์ อยูทีไ เ.็ไๆ สืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี อยูทีไ เ.็ไใ 
วใบเซต์ อยูทีไ เ.็โโ ละอกสำรละรำยงำนทีไผยพร อยูทีไ เ.ๆไใ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ36
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ตารางทีไ แใๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง ของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล  
ดຌานชองทาง 

การติดตอรับบริการ/ขຌอมูล 

จ านวน
ตัวอยาง 

คาฉลีไย 

ความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย 

ความคาดหวัง 
สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความพึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

สืไอสังคมออนเลน์  110 4.35 4.65 ูเ.ใเ ่็.เเ 0.46 เ.็ไๆ 97.27 0.00 มำกทีไสุด 

วใบเซต์  169 4.34 4.59 ูเ.โ5 ่ๆ.่เ 0.69 เ.็โโ 92.90 0.59 มำกทีไสุด 

สืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร 
ิMobile Serviceี  

50 4.38 4.48 ูเ.แเ ่็.ๆเ 0.65 เ.็ไใ 96.00 0.00 มำกทีไสุด 

อกสำรละรำยงำนทีไผยพร  137 4.26 4.45 ูเ.แ้ ่5.โเ 0.54 เ.ๆไใ 94.89 0.00 มำกทีไสุด 

กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน  171 ไ.5เ ไ.ๆ่ ูเ.แ่ ้เ.เเ เ.5ๆ เ.็่5 แเเ.เเ 0.00 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  171 ไ.ใ่ ไ.5้ ูเ.โแ ่็.ๆเ เ.5่ เ.่้ใ ้ๆ.5โ เ.แไ มากทีไสุด 
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มีรำยละอียดของประดในกำรส ำรวจ฿นตละดຌำน ดังนีๅ 
3.2.3.1 ดຌานชองทางผานสืไอสังคมออนเลน์  

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ5 คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่็.เเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีพียงชองทำง Facebook ิOsmep สสว.ี ทีไ
มีควำมพึงพอ฿จระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.5โ คะนน คิดป็นรຌอยละ 9เ.ไเ สวน YouTube 
ิOsmep Channelี ละ Application SME CONNEXT มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก คำฉลีไยอยูทีไ 4.โเ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.เเ ละคำฉลีไยอยูทีไ 4.แเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.เเ ตำมล ำดับ 

ทัๅงนีๅ ดຌำนชองทำงผำนสืไอสังคมออนเลน์ เมมีผูຌทีไ฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ฿นระดับ
นຌอยละนຌอยทีไสุด ิBottom 2 Boxี 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำ
ควำมคำดหวังทุกดຌำน ดย Application SME CONNEXT มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำก
ทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.ๆใี รองลงมำคือ YouTube ิOsmep Channelี ิสวนตำงทำกับ ู0.โเี ละ 
Facebook ิOsmep สสว.ี ิสวนตำงทำกับ ู0.แแี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ไๆ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูล 

ทีไส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  
คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็ไๆ สดงถึงกำรมี

ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
YouTube ิOsmep Channelี ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.่5ไ 
รองลงมำคือ Facebook ิOsmep สสว.ี อยูทีไ เ.ๆ่ไ ละ Application SME CONNEXT อยูทีไ เ.ๆใโ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ37
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ตารางทีไ แใ็ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง ของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนชองทำงสืไอสังคมออนเลน์  
สืไอสังคมออนเลน ์ จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความ 

พึงพอ฿จ 

คาฉลีไย
ความ

คาดหวัง 

สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความ 

พึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความ 

พึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี  65 4.52 4.63 ูเ.แแ ้เ.ไเ 0.56 เ.ๆ่ไ 96.92 0.00 มำกทีไสุด 

2ี YouTube ิOsmep Channelี  5ึ 4.20 4.40 ูเ.โเ ่ไ.เเ 0.45 เ.่5ไ 100.00 0.00 มำก 

3ี Twitter ิ@Osmepี ู ู ู ู ู ู ู ู ู ู 
4ี Application SME CONNEXT 40 4.10 4.73 ูเ.ๆใ ่โ.เเ 0.38 เ.ๆใโ 97.50 0.00 มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  110 4.35 4.65 ูเ.ใเ ่็.เเ 0.46 เ.็ไๆ 97.27 0.00 มากทีไสุด 

หมำยหตุ: 1ี ชองทำง Twitter ิ@Osmepี เมมีผูຌ฿ชຌบริกำร 

 2ี ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง  
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอสืไอสังคมออนเลน์ 
มำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 89.6เ รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ 85.0เ ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็นรຌอยละ ่0.0เ 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ38 

ตารางทีไ แใ่ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสืไอสังคมออนเลน์ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

สืไอสังคมออนเลน ์ หนวยงานภาครัฐ/อกชน  
ิn=56ี 

หนวยงานรวม / หนวยงานรับจຌาง  
ิn=48ี 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=6ึี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี Facebook ิOsmep สสว.ี  4.67 4.67 93.40 4.35 4.52 87.00 4.00 5.00 80.00 

2ี YouTube ิOsmep Channelี  4.33 4.67 86.60 4.00 4.00 80.00 ู ู ู 
3ี Twitter ิ@Osmepี ู ู ู ู ู ู ู ู ู 
4ี Application SME CONNEXT 4.00 4.71 80.00 4.17 4.70 83.40 4.00 5.00 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.48 4.68 89.60 4.25 4.58 85.00 4.00 5.00 80.00 

หมำยหตุ: 1ี ชองทำง Twitter ิ@Osmepี เมมีผูຌ฿ชຌบริกำร 

 2ี ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง  
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3.2.3.2 ดຌานชองทางผานวใบเซต์  
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใไ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่ๆ.่เ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดกือบทุก
ดຌำน ดยบริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 5.เเ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ แเเ.เเ ิตมีผูຌ฿ชຌบริกำรชองทำงนีๅพียง 1 รำย จึงควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวังี 
รองลงมำคือ บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ็ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ไเ องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี  คำฉลีไยอยูทีไ 
4.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.เเ ละบริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี มีควำม 

พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.แแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่โ.โเ 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวัง มีพียงบริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี ทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ืแ.เเี สวนดຌำนอืไน โ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยบริกำร
ขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำง
ทำกับ ู0.ไ5ี รองลงมำคือ องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี ิสวนตำงทำกับ ู
0.ใ่ี ละบริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ิสวนตำงทำกับ ู0.โใี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ้ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็โโ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.่ใ5 รองลงมำคือ บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี 
อยูทีไ เ.ๆๆไ ละองค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี อยูทีไ เ.5โ็ สวนบริกำรของ
อำซียน ิwww.aseansme.orgี เมสำมำรถค ำนวณคำ Correlation เดຌ นืไองจำกจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำย 

ส ำหรับสำหตุทีไท ำ฿หຌหนวยงำนฯ มีควำมพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ
฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุดี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง มีพียง 2 รำย จำกชองทำง SME ONE 
คือ ขຌอมูลอัพดท รียลเทม์ ละมืไอกิดปัญหำเดຌรับกำรกຌเขลำชຌำ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 139  

http://www.aseansme.org/
http://www.smeknowledgecenter.com/
http://www.smeone.info/
http://www.aseansme.org/
http://www.smeone.info/
http://www.smeknowledgecenter.com/
http://www.smeone.info/
http://www.smeknowledgecenter.com/
http://www.aseansme.org/
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ตารางทีไ แใ้ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนชองทำงวใบเซต์  
วใบเซต์ จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความ 

พึงพอ฿จ 

คาฉลีไย
ความ

คาดหวัง 

สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความ 

พึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความพึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล 

142 4.37 4.60 ูเ.โใ ่็.ไเ 0.60 เ.่ใ5 93.66 0.00 มำกทีไสุด 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี  

8ึ 4.25 4.63 ูเ.ใ่ ่5.เเ 0.71 เ.5โ็ 87.50 0.00 มำกทีไสุด 

3ี บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี  

1ึ 5.00 4.00 ืแ.เเ แเเ.เเ N/A N/A 100.00 0.00 มำกทีไสุด 

4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี 
18ึ 4.11 4.56 ูเ.ไ5 ่โ.โเ 0.76 เ.ๆๆไ 88.89 5.56 มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  169 4.34 4.59 ูเ.โ5 ่ๆ.่เ 0.69 เ.็โโ 92.90 0.59 มากทีไสุด 

หมำยหตุ: 1ี ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมดัระวัง 
 2ี N/A เมสำมำรถหำคำ S.D. ละ Correlation เดຌ นืไองจำกจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำย 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอวใบเซต์มำกทีไสุด คิดป็น
รຌอยละ 89.2เ รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ 84.0เ ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็นรຌอยละ ่0.0เ รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ แ40 

ตารางทีไ แไเ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนวใบเซต์ จ ำนกตำมประภทผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย 

วใบเซต์ หนวยงานภาครัฐ/อกชน 

ิn=91ี 
หนวยงานรวม/รับจຌาง 

ิn=74ี 
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=4ึี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. 
ิwww.sme.go.thี หรืออีมล  

4.47 4.62 89.40 4.25 4.56 85.00 4.00 4.75 80.00 

2ี องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี  

4.67 4.67 93.40 4.00 4.60 80.00 ู ู ู 

3ี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี  5.00 4.00 100.00 ู ู ู ู ู ู 
4ี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี 
4.25 4.50 85.00 4.00 4.60 80.00 ู ู ู 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.46 4.60 89.20 4.20 4.57 84.00 4.00 4.75 80.00 

หมำยหตุ: ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง 
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3.2.3.3 ดຌานชองทางผานสืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี  
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่็.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดกือบ  

ทุกดຌำน ดยบทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ ละขำวทำงวิทยุ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ๆ็ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ 9ใ.ไเ ทำกัน รองลงมำคือ บบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ คำฉลีไยอยูทีไ 
4.โ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ๆเ ละขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.เเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่เ.เเ 

ทัๅงนีๅ ดຌำนชองทำงผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี เม
มีผูຌทีไ฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด ิBottom 2 Boxี 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวัง มีพียงบทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ ทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำง
ทำกับ ื0.เ้ี ละขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง สวนดຌำนอืไน โ 
มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยขำวทำงวิทยุ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด 
ิสวนตำงทำกับ ู0. ใใี ละบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ ิสวนตำงทำกับ ู0.แๆี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆ5 ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็ไใ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
ขำวทำงวิทยุ ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.้5โ รองลงมำคือ ขำว
ละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์ อยูทีไ เ.้โไ บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ อยูทีไ เ.็ใ้ ละ
บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์ อยูทีไ เ.ๆ่เ อยำงเรกใตำม กำรค ำนวณคำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี 
ดังกลำว มีขຌอจ ำกัดรืไองจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำย จึงควรพิจำรณำ฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 141 
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ตารางทีไ แไแ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี  
สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  

ิMobile Serviceี 
จ านวน
ตัวอยาง 

คาฉลีไย 

ความ 

พึงพอ฿จ 

คาฉลีไย
ความ

คาดหวัง 

สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความ 

พึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความ 

พึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  12ึ 4.67 4.58 ืเ.เ้ ้ใ.ไเ 0.49 เ.ๆ่เ 100.00 0.00 มำกทีไสุด 

2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์  3ึ 4.00 4.00 เ.เเ ่เ.เเ 1.00 เ.้โไ 66.67 0.00 มำก 

3ี ขำวทำงวิทยุ 3ึ 4.67 5.00 ูเ.ใใ ้ใ.ไเ 0.58 เ.้5โ 100.00 0.00 มำกทีไสุด 

4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ 32 4.28 4.44 ูเ.แๆ ่5.ๆเ 0.52 เ.็ใ้ 96.88 0.00 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  50 4.38 4.48 ูเ.แเ ่็.ๆเ 0.65 เ.็ไใ 96.00 0.00 มากทีไสุด 

หมำยหตุ: ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง  
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอวใบเซต์มำกทีไสุด คิด
ป็นรຌอยละ 88.6เ รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ 87.4เ ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็นรຌอยละ ่0.0เ รำยละอียดดัง
ตำรำงทีไ แ42 

ตารางทีไ แไโ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี จ ำนกตำมประภทผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย 

สืไอตาง โ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ  
ิMobile Serviceี 

หนวยงานภาครัฐ/อกชน 

ิn=28ึี 
หนวยงานรวม/รับจຌาง 

ิn=19ึี 
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=3ึี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  4.67 4.56 93.40 4.67 4.67 93.40 ู ู ู 
2ี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์  4.50 4.50 90.00 3.00 3.00 60.00 ู ู ู 
3ี ขำวทำงวิทยุ 4.50 5.00 90.00 5.00 5.00 100.00 ู ู ู 
4ี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ 4.27 4.27 85.40 4.36 4.64 87.20 4.00 4.33 80.00 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.43 4.43 88.60 4.37 4.58 87.40 4.00 4.33 80.00 

หมำยหตุ: ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง 
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3.2.3.4 ดຌานชองทางผานอกสารละรายงานทีไผยพร 
ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.โๆ คะนน คิดป็น

รຌอยละ ่5.โเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดกือบทุก
ดຌำน ดยรำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไ5 คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่้.เเ รองลงมำคือ ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME ละรำยงำนดัชนี
ควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.่เ 
ทำกัน รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล คำฉลีไยอยูทีไ 4.โใ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่ไ.ๆเ ละรำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.แเ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.โเ 

ทัๅงนีๅ ชองทำงผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร เมมีผูຌทีไ฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ
฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด ิBottom 2 Boxี 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวัง มีพียงรำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป ทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำม
คำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ื0.เ5ี ละรำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป ทีไ
มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง สวนดຌำนอืไน โ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยรำยงำน
ผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู
0.47ี รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล ิสวนตำงทำกับ ู0.โ่ี ผนกำร
สงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME ิสวนตำงทำกับ ู0.แ0ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.5ไ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.ๆไใ สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับปำนกลำง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ 
พบวำ รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ เ.ๆไใ รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล 
อยูทีไ เ.ๆ5่ รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป อยูทีไ เ.5ใใ ผนกำรสงสริม 
SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME อยูทีไ เ.ไใ้ ละรำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป อยูทีไ 
เ.ไโไ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ43
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ตารางทีไ แไใ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ทีไมตีอดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร  
อกสารละรายงานทีไผยพร จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความ 

พึงพอ฿จ 

คาฉลีไย
ความ

คาดหวัง 

สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความ 

พึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความ 

พึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำร
สงสริม SME 

38 4.29 4.39 ูเ.แเ ่5.่เ 0.52 เ.ไใ้ 97.37 0.00 มำก 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/รำยงำนกำร
ประมินผล 

35 4.23 4.51 ูเ.โ่ ่ไ.ๆเ 0.60 เ.ๆ5่ 91.43 0.00 มำกทีไสุด 

3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 20ึ 4.45 4.40 ืเ.เ5 ่้.เเ 0.51 เ.ไโไ 100.00 0.00 มำกทีไสุด 

4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละ
บริกำรรำยดือน/รำยป  

14ึ 4.29 4.29 เ.เเ ่5.่เ 0.61 เ.5ใใ 92.86 0.00 มำกทีไสุด 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม 30 4.10 4.57 ูเ.ไ็ ่โ.เเ 0.48 เ.ไใไ 93.33 0.00 มำก 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  137 4.26 4.45 ูเ.แ้ ่5.โเ 0.54 เ.ๆไใ 94.89 0.00 มากทีไสุด 

หมำยหตุ: ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกทีไสุด 
คิดป็นรຌอยละ 100.0เ รองลงมำคือ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน คิดป็นรຌอยละ 86.2เ ละหนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ ่3.4เ รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ44 

ตารางทีไ แไไ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร จ ำนกตำมประภทผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสีย 

อกสารละรายงานทีไผยพร หนวยงานภาครัฐ/อกชน 

ิn=78ี 
หนวยงานรวม/รับจຌาง 

ิn=58ี 
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=1ึี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ผนกำรสงสริม SME/ผนบรูณำกำรสงสริม SME 4.29 4.29 85.80 4.25 4.50 85.00 5.00 5.00 100.00 

2ี รำยงำนผลกำรสงสรมิ SME/รำยงำนกำรประมินผล 4.31 4.56 86.20 4.16 4.47 83.20 ู ู ู 
3ี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป 4.50 4.42 90.00 4.38 4.38 87.60 ู ู ู 
4ี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำร 
รำยดือน/รำยป  

4.36 4.45 87.20 4.00 3.67 80.00 ู ู ู 

5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม 4.17 4.44 83.40 4.00 4.75 80.00 ู ู ู 
ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.31 4.42 86.20 4.17 4.48 83.40 5.00 5.00 100.00 

หมำยหตุ: ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง 
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3.2.3.5 ดຌานชองทางการติดตอดยตรงทีไหนวยงาน 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.5เ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ้เ.เเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุดทุกดຌำน 
ดยศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.่ใ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ้ๆ.ๆเ รองลงมำคือ ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด  คำฉลีไยอยูทีไ 
4.ไเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.เเ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม คำฉลีไยอยูทีไ 
4.ใแ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.โเ หนวยรวมด ำนินงำน คำฉลีไยอยูทีไ 4.โๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่5.โเ ละ Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ5 คะนน คิด
ป็นรຌอยละ ่5.เเ 

ทัๅงนีๅ ชองทำงผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร เมมีผูຌทีไ฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ
฿นระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด ิBottom 2 Boxี 

มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวัง มีพียงศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด ละศูนย์฿หຌบริกำร 
SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ื0.10 ละ 
ื0.09 ตำมล ำดับี สวนดຌำนอืไน โ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยหนวยรวมด ำนินงำน มี
ควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.49ี รองลงมำคือ ส ำนักงำนสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสวนตำงทำกับ ู0.34ี ละ Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 
ิสวนตำงทำกับ ู0.25ี 

คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิS.D.ี ดยรวมอยูทีไ เ.5ๆ ซึไงปลผลเดຌวำขຌอมูลทีไ
ส ำรวจเดຌมีควำมตกตำงกันนຌอยหรือ฿กลຌคียงกัน  

คำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ิCorrelationี ดยรวมอยูทีไ เ.็่5 สดงถึงกำรมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมด฿นระดับสูง มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ 
Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี ป็นปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดมำกทีไสุด อยูทีไ 
เ.็่เ รองลงมำคือ ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม อยูทีไ เ.็เไ หนวยรวม
ด ำนินงำน อยูทีไ เ.ๆแแ ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ อยูทีไ เ.5่เ ละศูนย์
฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด อยูทีไ เ.5็ๆ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ45
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ตารางทีไ แไ5 ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ทีไมีดຌำนกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน  
การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน จ านวน

ตัวอยาง 
คาฉลีไย 

ความ 

พึงพอ฿จ 

คาฉลีไย
ความ

คาดหวัง 

สวนตางความ
พึงพอ฿จละ
ความคาดหวัง 

รຌอยละ 

ความ 

พึงพอ฿จ 

S.D. Correlation ัT2B ัB2B การปลผล
ความ 

พึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  100 ไ.ใแ ไ.ๆ5 ูเ.ใไ ่ๆ.โเ เ.5ๆ เ.็เไ ้5.เเ 0.00 มำกทีไสุด 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน 91 ไ.โๆ ไ.็5 ูเ.ไ้ ่5.โเ เ.ไ็ เ.ๆแแ ้่.้เ 0.00 มำกทีไสุด 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 23ึ ไ.่ใ ไ.็ไ ืเ.เ้ ้ๆ.ๆเ เ.ใ้ เ.5่เ แเเ.เเ 0.00 มำกทีไสุด 

4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 10ึ ไ.ไเ ไ.ใเ ืเ.แเ ่่.เเ เ.5โ เ.5็ๆ แเเ.เเ 0.00 มำกทีไสุด 

5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 8ึ ไ.โ5 ไ.5เ ูเ.โ5 ่5.เเ เ.่้ เ.็่เ ็5.เเ 0.00 มำกทีไสุด 

ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม  171 ไ.5เ ไ.ๆ่ ูเ.แ่ ้เ.เเ เ.5ๆ เ.็่5 แเเ.เเ 0.00 มากทีไสุด 

หมำยหตุ: 1ี ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมดัระวัง 
 2ี หนวยงำนฯ สำมำรถลือก฿ชຌบริกำรเดຌมำกกวำ 1 ชองทำง 
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หำกพิจำรณำควำมพึงพอ฿จ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตอกำรติดตอดยตรงทีไ
หนวยงำนมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 93.4เ รองลงมำคือ หนวยงำนรวม / หนวยงำนรับจຌำง คิดป็นรຌอยละ 87.6เ ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน คิดป็นรຌอยละ 
่0.0เ รำยละอียดดังตำรำงทีไ แ46 

ตารางทีไ แไๆ ควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวังดຌำนกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน หนวยงานภาครัฐ/อกชน 

ิn=106ี 
หนวยงานรวม/รับจຌาง 

ิn=118ี 
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ิn=8ึี 
คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมพึงพอ฿จ 

คำฉลีไย 

ควำมคำดหวัง 
รຌอยละ 

ควำมพึงพอ฿จ 

1ี ส ำนักงำนสงสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  4.38 4.60 87.60 4.28 4.70 85.60 4.00 4.50 80.00 

2ี หนวยรวมด ำนินงำน 4.32 4.76 86.40 4.24 4.74 84.80 4.00 4.75 80.00 

3ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ 4.85 4.75 97.00 4.67 4.67 93.40 ู ู ู 
4ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด 4.50 4.50 90.00 4.38 4.25 87.60 ู ู ู 
5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี 4.40 4.60 88.00 4.00 4.33 80.00 ู ู ู 
ความพึงพอ฿จละความคาดหวังดยรวม 4.67 4.68 93.40 4.38 4.68 87.60 4.00 4.63 80.00 

หมำยหตุ: ึจ ำนวนตัวอยำงนຌอยรำยควร฿ชຌขຌอมูลดຌวยควำมระมัดระวัง 
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ใ.2.4 ความภักดีทีไมีตอบริการ ละความผูกพันทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว. 
3.2.4.1 ความภักดีทีไมีตอบริการของ สสว.  

ท ำกำรส ำรวจ฿น 2 ประดใน เดຌก กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. ละจะ
นะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ พบวำ มีกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. ิPromotersี 
มำกกวำรຌอยละ ๆ0 ทัๅงรืไองกำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอกิจกรรม/ครงกำรของ สสว. 
สวนคำ Net Promoters Score ิNPSี ทีไกิดจำกกำรน ำกลุมสนับสนุน ิPromotersี ลบกับสัดสวนของผูຌ
ทีไป็น Detractor พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. คิดป็นรຌอยละ ๆเ.โไ ละนะน ำกิจกรรม / 
ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ คิดป็นรຌอยละ ๆโ.5่ ซึไงนับวำป็นสัดสวนทีไคอนขຌำงสูงลຌว 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 147 

ตารางทีไ แไ็ ควำมผูกพันของหนวยงำนฯ ทีไมีตอบริกำรของ สสว.  

ระดับคะนน การกลับมา฿ชຌบริการของ สสว. จะนะน ากจิกรรม / ครงการของ 
สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ 

10 38.01 45.61 

9 25.73 21.05 

8 26.32 24.56 

7 6.43 4.68 

6 1.17 0.58 

5 1.75 2.34 

4 0.58 0.58 

3 ู 0.58 

2 ู ู 
1 ู ู 
0 ู ู 

Promoters ิู้แเคะนนี 63.74 66.66 

Passives ิ็ู่ คะนนี 32.75 29.24 

Detractors ิเูๆ คะนนี 3.50 4.08 

Net Promoter Score 60.24 62.58 
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3.2.4.2 ความผูกพันทีไมีตอบทบาทหนຌาทีไของ สสว.  
ท ำกำรส ำรวจทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ฿น 3 ประดใน เดຌก  

1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำร / ขຌอมูล ทีไครบถຌวน สมบูรณ์ กับทำนเดຌ 2ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำน
สำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ ละ 3ี  สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน 
SMEs มำกทีไสุด ซึไงทัศนคติดยรวมทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. อยู฿นระดับหในดຌวยมำกทีไสุด คำฉลีไย 
4.43 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.5ไ ดยหในดຌวยวำ สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริม
สนับสนุน SMEs มำกทีไสุด คำฉลีไย 4.53 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.5ใ รองลงมำคือ สสว. ป็นหนวยงำน
ทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ คำฉลีไย 4.47 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.ใๆ ละสสว. ป็น
หนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ คำฉลีไย 4.29 คิดป็นรຌอยละ ่5.็ใ 

นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์พิไมติมพืไอวัดระดับควำมผูกพัน ซึไงตัวชีๅวัด 
ิIndicatorี ส ำหรับกำรวัดระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี จะ ด ำนินกำร
ดยค ำนวณหำสัดสวนป็นรຌอยละ ิัี ของผูຌมำ฿ชຌบริกำรทีไ฿หຌ คะนนควำมหในดຌวย ตใม 5 คะนน
ส ำหรับทัๅง ใ ค ำถำมขຌำงตຌน ิซึไงกใคือ สัดสวนของผูຌ฿หຌคะนนทัๅง ใ ขຌอรวมกัน ทำกับ แ5 คะนนี พบวำ 
ระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำรคิดป็นรຌอยละ 33.92 ของจ ำนวนหนวยงำนฯ ทีไท ำกำรส ำรวจทัๅงหมด 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 148 

ตารางทีไ แไ่ ทัศนคตขิองหนวยงำนฯ ทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว.  

บทบาทหนຌาทีไของ สสว. คาฉลีไย 

ความคิดหใน 

รຌอยละของ
ความคิดหใน 

ัT2B ัB2B การปลผล
ความคิดหใน 

1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำร / ขຌอมูล 
ทีไครบถຌวน สมบูรณ์ กับทำนเดຌ  

ไ.โ้ 85.73 ่่.ใเ เ.5่ มำกทีไสุด 

2ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไน
ละชืไอถือเดຌสมอ  

ไ.ไ็ 89.36 ้แ.โใ เ.5่ มำกทีไสุด 

3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด  

ไ.5ใ 90.53 ้ไ.็ไ แ.แ็ มำกทีไสุด 

รวม 4.43 88.54 91.42 0.78 มากทีไสุด 

ั Completely Engagement 33.92 
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หำกพิจำรณำระดับทัศนคติของหนวยงำน จ ำนกตำมตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ 
กลุมหนวยงำนภำครัฐ/อกชน มีทัศนคติดຌำนบวกตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. มำกกวำหนวยงำนรวม / 
หนวยงำนรับจຌำง ละมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ/ประชำชน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 149 

ตารางทีไ แไ้ ทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ของหนวยงำนฯ จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

บทบาทหนຌาทีไของ สสว. 

คาฉลีไย 

ความคิดหใน
ดยรวม 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

หนวยงาน
ภาครัฐ/อกชน 

หนวยงานรวม/
รับจຌาง 

มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา/

ประชาชน 

1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำร/ 
ขຌอมูล ทีไครบถຌวน สมบรูณ์ กับทำนเดຌ 

ไ.โ้ 4.31 4.27 4.00 

2ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถ
ชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ 

ไ.ไ็ 4.52 4.39 4.25 

3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌ
กำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด 

ไ.5ใ 4.60 4.44 4.00 

รวม 4.43 4.48 4.37 4.08 
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ใ.โ.5 ขຌอสนอนะทีไมีตอบริการของ สสว.  
3.2.5.1 ปัญหา ละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับการรับบริการ/ประสานงานกับ สสว.  

จำกกำรส ำรวจพบวำ มีผูຌพบปัญหำอุปสรรค฿นกำรรับบริกำร/ประสำนงำนกับ 
สสว. จ ำนวน 20 รำย ดยปัญหำอุปสรรคสวน฿หญทีไพบ ใ อันดับรก เดຌก ติดตอจຌำหนຌำทีไยำก หลำย
ขัๅนตอน กำรประสำนงำนขຌำมหนวยงำนท ำเมเดຌ ชน เมสำมำรถประสำนงำนกับบัญชีดยตรง รองลงมำคือ 
กำรติดตอประสำนงำนเมชัดจน ตຌองติดตอหลำยขัๅนตอนเมจบ฿นขัๅนตอนดียว ละกำรประสำนงำนของ 
สสว. คอนขຌำงชຌำ กำรน ำสงอกสำร฿หຌกับหนวยงำนกใมีควำมลำชຌำ รำยละอียดดังตำรำงทีไ 150 

ตารางทีไ แ5เ ปัญหำละอุปสรรคทีไพบของหนวยงำนฯ กีไยวกับกำรรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว.  

ปัญหาละอุปสรรค 
จ านวน
ค าตอบ 

1) ติดตอจຌำหนຌำทีไยำก หลำยขัๅนตอนกวำจะถึงผูຌรับผิดชอบดยตรง ชวงควิดจะตดิตอสืไอสำรล ำบำก 
กำรประสำนงำนขຌำมหนวยงำนท ำเมเดຌ ชน เมสำมำรถประสำนงำนกับบัญชีดยตรง  

5 

2) กำรติดตอประสำนงำนเมชัดจน ตຌองติดตอหลำยขัๅนตอนเมจบ฿นขัๅนตอนดียว ชน กำรขอ
งบประมำณ เมรูຌวำ฿ครป็นคนทีไรบัผิดชอบดยตรงเมชัดจน  

4 

3) กำรประสำนงำนของ สสว. ชຌำ กำรน ำสงอกสำร฿หຌกับหนวยงำน ชน พรุงนีๅมีประชุมสมัมนำ ต 
สสว. พิไงจะสงจดหมำยชิญมำทำงหนวยงำนวันนีๅท ำ฿หຌหนวยงำนตรียมกำรเมทัน  

2 

4) ระบบฐำนขຌอมลูดูยำก ฿นระบบสบืคຌน Data sme ขຌอมูลตຌองขຌำเปหลำยชัๅน ขຌอมูล฿ชຌงำนยำก 2 

5) อกสำรครงกำรทำง สสว. มักจะสงป็นบบ PDF น ำเป฿ชຌงำนตอล ำบำก 1 

6) สสว. ดูลกลุม SME เมทัไวถึง จัดท ำพียงอกสำร฿หຌอำน กใบขຌอมลูของ SME มำลຌว เมเดຌมีกำร
พัฒนำดูลกลุม SME ฿หຌดีขึๅนกวำดิม ขຌอมูลทีไศึกษำ ท ำลຌวเมกิดกำรพัฒนำเมน ำผลวิจัยเปพัฒนำ
฿หຌดีขึๅนเดຌ 

1 

7) บอร์ทรของ สสว. ติดตอยำกเมคอยมีผูຌรับสำย  1 

8) จຌำหนຌำทีไ สสว. จะตดิตอผูຌรับบริกำรหลัง 18.00 ซึไงอยูนอกวลำท ำงำน  1 

9) สสว. เมจัดกใบขຌอมูลของลูกคຌำหรอืผูຌประกอบกำรเวຌ ทุกครัๅงทีไตຌองกำร฿ชຌงำน ทำงธนำคำรตຌองเปหำ
ขຌอมูลของลูกคຌำ฿นฐำนขຌอมูลของธนำคำรอง  

1 

10) พนักงำนทีไท ำหนຌำทีไประสำนงำน฿หຌ สสว. มีนຌอย  1 

11) ขຌอมูลครงกำรทีไเดຌรับมำเมป็นปจัจุบัน เมรียลเทมต์ຌอง฿ชຌวลำ฿นกำรหำขຌอมูลครงกำรทีไอัพดต  1 

12) ระบบสญัญำณขัดขຌอง ระบบลมบอย ท ำ฿หຌขຌำ฿ชຌงำนวใบเซต์เมเดຌ 1 

หมายหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ 1 ค ำตอบ
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3.2.5.2 ความคิดหในพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการตาง โ ของ สสว.  
 จำกกำรส ำรวจ พบวำ มีผูຌ฿หຌขຌอสนอนะ จ ำนวน 45 รำย ดยประดในทีไ

ตຌองกำร฿หຌมีกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรของ สสว. มำกทีไสุด 3 อันดับรก เดຌก ควรพิไมชองทำงกำร
ติดตอสืไอสำร฿หຌขຌำถึงทุกหนวยงำนเดຌอยำงรวดรใว รองลงมำคือ สสว. ควรมีจຌำหนຌำทีไดูลขຌอมูลครงกำร
บบ One Stop Service ทีไมีควำมรูຌสำมำรถอธิบำย ตอบขຌอสงสัยเดຌทันที ละฐำนขຌอมูลผูຌประกอบกำร
ทัๅงกรุงทพฯ ละตำงจังหวัดควรจัดกใบละอัพดทขຌอมูลระบบทีไทันสมัย ยกตำมประภทของ SME 
รำยละอียดดังตำรำงทีไ 151 

ตารางทีไ แ5แ ควำมคิดหในละขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรตำง โ ของ สสว. ของหนวยงำนฯ 

ความคิดหในละขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
จ านวน
ค าตอบ 

1) ควรพิไมชองทำงกำรติดตอสืไอสำร฿หຌขຌำถึงทุกหนวยงำนเดຌอยำงรวดรใว ชน Line official อีมล 
ิจຌงทุกครัๅงทีไมีกำรอบรมี  

9 

2) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌคนทัไวเปรูຌจัก สสว. มำกขึๅนวำมีกิจกรรมท ำอะเรบຌำง มีครงกำร
อะเรบຌำง จะขຌำมำป็นสมำชิกมีงืไอนเขอะเรบຌำง ฆษณำ฿นฟซบุຍก 

9 

3) สสว.ควรมีจຌำหนຌำทีไดยตรงทีไดูลขຌอมูลครงกำรบบ One Stop Service ทีไมีควำมรูຌสำมำรถ
อธิบำย ตอบขຌอสงสัยเดຌทันที 

7 

4) ฐำนขຌอมูลผูຌประกอบกำร กทม. ละตำงจังหวัดควรจดักใบละอัพดทขຌอมูลระบบทีไทันสมยั ยก
ตำมประภทของ SME 

6 

5) ฿หຌมีบอร์ทรศัพท์ทีไติดตอผูຌดูลครงกำรดยตรง ดยเมตຌองอนสำยเปมำ บอร์ทรศัพท์฿น
วใบเซตค์วรสำมำรถติดตอเดຌทันที 

4 

6) สสว. ควรสงสริม สนับสนุนพัฒนำครงกำรตำง โ ฿หຌกับธุรกิจ SME ฿หຌมำกกวำนีๅ ครงกำรเหน
ส ำคัญตรงปງำหมำย฿หຌพัฒนำกอน 

4 

7) ควรมีกำรติดตำมผลกำรด ำนินครงกำรของผูຌประกอบกำรทุกครงกำรอยำงตอนืไอง 3 

8) ควรมีขຌอมูลดิบ พืไอน ำมำวิครำะห์ขຌอมูลเดຌถูกตຌองมำกกวำขຌอมลูทีไถูกกรองมำลຌว  2 

9) ระบบฐำนขຌอมลูผูຌประกอบกำร฿ชຌงำนยำก/ ขຌำ฿ชຌงำนหลำยขัๅนตอน ควรท ำขຌอมูล฿หຌขຌำถึงเดຌงำย 
ควร฿ชຌภำษำทีไขຌำ฿จงำย 

2 

10) ระบบกรอกขຌอมลูรำยงำนผลกำรด ำนินงำนบนวใบเซต์ / กำรกรอกฐำนขຌอมูลผูຌประกอบกำร ควร
฿ชຌระบบทีไสถียร เมลม เมคຌำง เมหลุดบอย  

2 

11) สสว. ควรติดตำมผลรืไองกำรรับขຌอมูลอยำงตอนืไอง  2 

12) อยำก฿หຌพิไมกำรอบรมหลักสูตรเอทีขຌำครงกำรอบรมดຌวย 1 

13) ระยะวลำ฿นกำรท ำครงกำรสัๅนกนิเป ผูຌขຌำรับกำรอบรมเดຌควำมรูຌเมตใมทีไ 1 

14) ขຌอมูลของ SME อยำก฿หຌท ำป็นคลิป VDO ทีไปຂดดูงำยเมยุงยำกละ฿ชຌภำษำทีไขຌำ฿จงำย  1 

15) อยำก฿หຌวิทยำกร฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ SME ฿นชิงลึกมำกกวำนีๅ  1 

16) อยำก฿หຌมีกำรพัฒนำศักยภำพของผูຌประกอบกำรทีไป็นขนำดเมคร  1 

17) อยำก฿หຌท ำ Workshop ทีไนຌนคณุภำพมำกกวำปรมิำณทีไมำอบรม  1 
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ความคิดหในละขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการ฿หຌบริการ 
จ านวน
ค าตอบ 

18) หนวยงำนบูรณำกำรดนตัดงบประมำณ สสว. เมสำมำรถชวยอะเรเดຌ อยำก฿หຌ สสว. ชวย฿นรืไอง
ของบประมำณ฿หຌดຌวย  

1 

19) บบฟอร์มกำรประมินของ สสว. ควรกรอกขຌอมูล฿หຌนຌอยกวำนีๅ 1 

20) อยำก฿หຌ สสว. จัดประชุมหนวยงำน฿หຌบอยกวำนีๅ 1 

หมายหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ 1 ค ำตอบ 

 

3.2.5.3 บริการทีไตຌองการพิไมติมจาก สสว.  
 จำกกำรส ำรวจ พบวำ มีผูຌตຌองกำรบริกำรพิไมติมจำก สสว. จ ำนวน 19 รำย 

ดยบริกำรทีไตຌองกำรพิไมติมสวน฿หญ เดຌก กำรจຌงขຌอมูลครงกำรตำง โ ลวงหนຌำอยำงชัดจนวำจะ
จัดท ำครงกำรอะเรบຌำงละมีขัๅนตอนครงกำรท ำอยำงเร มีงินทุนสนับสนุน SME ละ฿หຌ สสว. รวบรวม
ขຌอมูลวิครำะห์สถำนกำรณ์กีไยวกับ SME ชน นวนຌมกำรประกอบกำร/มูลคำทำงศรษฐกิจ/ขຌอมูลสถิติ/
ขຌอมูลกลุมอุตสำหกรรม/ขຌอมูลกำรตลำด รำยละอียดตำรำงทีไ 152 

ตารางทีไ 152 บริกำรพิไมติมทีไตຌองกำรจำก สสว. ของหนวยงำนฯ 

บริการพิไมติมทีไตຌองการ 
จ านวน
ค าตอบ 

1) สสว. ควรจຌงขຌอมูลครงกำรตำง โ ลวงหนຌำอยำงชัดจน วำจะจัดท ำครงกำรอะเรบຌำงละมี
ขัๅนตอนครงกำรท ำอยำงเร  

5 

2) มีงินทุนสนับสนุน SME  5 

3) สสว. ควรรวบรวมขຌอมูลวิครำะหส์ถำนะกำรณ์กีไยวกับSME ชนนวนຌมกำรประกอบกำร/มลูคำ
ทำงศรษฐกิจ/ขຌอมลูสถติิ/ขຌอมลูกลุมอุตสำหกรรม/ขຌอมูลกำรตลำด 

5 

4) ชวยหลือรืไองงบประมำณ฿หຌกับหนวยงำน / งบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนครงกำรจำก สสว. 2 

5) ท ำผนกำรสงสริมทัไวเปของวิสำหกิจตำง โ 2 

6) ขຌอมูลขำวสำรครงกำรตำง โ ทีไ สสว. สนับสนุน ฿หຌท ำลง YouTube ฿หຌประชำชนขຌำอำนเดຌ
สะดวก  

1 

7) ควรท ำ Application ของ สสว. อง ดำว์หลด฿นมือถือเดຌสะดวกละรวดรใว ฿ชຌงำนงำย  1 
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3.2.6 การสัมภาษณ์ชิงลึกกับหนวยงาน 

จำกำรสัมภำษณ์ชิงลึกกับหนวยงำนฯ จ ำนวน 5 รำย พืไอสอบถำมถึงนวทำงกำร
฿หຌบริกำร ละกำรปรับปรุงคุณภำพกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ฿นอนำคต สรุปขຌอคิดหใน เดຌดังนีๅ 
 1. ควำมคิดหในทีไมีตอจุดดຌอย฿นกำร฿หຌบริกำรของ สสว. จำกประสบกำรณ์ทีไเดຌขຌำรวม
ครงกำรของ สสว. ละหนวยงำนอืไน โ  

- ปลีไยนจຌำหนຌำทีไประสำนงำนบอยกินเป พอปลีไยนคน฿หมตคน฿หมเมมีขຌอมูล
ตຌองมำริไมตຌน฿หมทุกครัๅง  

- กำรรับรูຌกิจกรรมขำวสำรของ สสว. ยังเมละอียดชัดจนยังเมครบถຌวน฿น
รำยละอียดของครงกำรตำง โ ทีไจัดอบรมตຌองรอประชำสัมพันธ์จำกหนวยงำน สสว. ฿นพืๅนทีไเมเดຌรับ
ขຌอมูลขำวสำรดยตรงจำก สสว .ส ำนักงำน฿หญบำงขำวสำรลยลำชຌำ 

- กำรติดตอประสำนงำนยุงยำกเมสะดวกเมมี one stop service 

- ดຌำนทคนลยีอุปกรณ์ส ำนักงำนยังเมทันสมัย/ขຌอมูลผูຌประกอบกำรจัดกใบเมป็น
ระบียบเมรูปบบทีไสำมำรถน ำขຌอมูลเป฿ชຌตอ ตຌองริไมท ำ฿หมหมดลย ฿ชຌงำนยำก 

- ระยะวลำ฿นกำรท ำงำนของตละครงกำรนຌอยละกระชัๅนชิดกินเป ท ำ฿หຌกำร
จัดท ำครงกำรพบปัญหำอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำน พรำะทุกอยำงรงรับ ท ำ฿หຌบำงครัๅงผูຌขຌำรับกำรอบรม
เดຌรับขำวสำรนຌอยเมทัไวถึง 
 2. นวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำร฿หຌบริกำร หนวยงำน฿หຌควำมหใน฿นประดในตำง โ 
ดังนีๅ 

- กอนจะจัดท ำครงกำร ควร฿หຌหนวยงำน฿นพืๅนทีไเปสอบถำมควำมคิดหในของ
ผูຌประกอบกำรนัๅน โ ฿นพืๅนทีไกอนพืไอ฿หຌครงกำรตรงกับควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร จะเดຌหใน
ผลส ำรใจของครงกำรอยำงทຌจริง 

- จัดท ำ one stop service อ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกับผูຌทีไตຌองกำรติดตอประสำนงำน
กับ สสว. 

- ฐำนขຌอมูลของผูຌประกอบกำรควรขຌำถึงงำยกวำนีๅ ท ำป็นมำตรฐำนดียวกันขຌอมูล
สำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌลย ควรมีทัๅงขຌอมูลดิบละขຌอมูลทีไวิครำะห์ลຌว฿หຌกผูຌน ำเป฿ชຌดຌวย 

- ทุกครัๅงทีไจัดท ำครงกำรควรมีกำรสอบถำมผูຌขຌำรับกำรอบรมหรือผูຌประกอบกำร
กอนวำตຌองกำรครงกำรทีไมีนืๅอหำดຌำน฿ดบຌำงหรืออยำก฿หຌกำรอบรมออกมำ฿นรูปบบเหนจะเดຌขຌำถึง
ผูຌประกอบกำรมำกขึๅน
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บททีไ 4  
สรุปผลการส ารวจ ละขຌอสนอนะ 

 

กำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว.ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ ประกอบดຌวย
กำรส ำรวจ 2 ขอบขตงำน คือ ผูຌประกอบกำร MSME ทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว .หรือรับกำรอบรม  /ขຌำ
รวมครงกำรตำง โ ของ สสว . ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวนรำชกำร 
หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กรอกชน รวมถึงหนวยงำนอืไนทีไประสำนงำนกับ สสว. ดยสำมำรถ
สรุปผลกำรส ำรวจ฿นตละกลุมตัวอยำงทีไท ำกำรส ำรวจ เดຌดังนีๅ 

 

4.1 กลุมผูຌประกอบการ MSME 

4.1.1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังของผูຌประกอบการฯ 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดทีไมีตอกำร฿หຌบริกำรของ สสว. มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับ 

มำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ 8็.โเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มี
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 3 ดຌำน ดยดຌำนกำรขຌำรับบริกำรกิจกรรม / ครงกำร มีควำมพึงพอ฿จ
สูงทีไสุด คำฉลีไย 4.41 คิดป็นรຌอยละ 88.20 รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล 
คำฉลีไย 4.31 คิดป็นรຌอยละ 86.20 ละดຌำนนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไย 
4.25 คิดป็นรຌอยละ 85.00 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำ
ควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ื0.06ี ดຌำนนืๅอหำ มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำมคำดหวัง สวน
ดຌำนชองทำงกำรติดตอ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ิสวนตำงทำกับ ู0.06ี 

ควำมพึงพอ฿จละคำดหวังจ ำนกตำมประดในทีไท ำกำรส ำรวจ฿น 3 ดຌำน พบวำ  
4.1.1.1 ดຌานการขຌารับบริการกิจกรรม / ครงการ 

มีกำรส ำรวจทัๅงหมด 5 ดຌำน พบวำ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด 

ทุกดຌำน เดຌก ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.5ๆ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ้แ.โเ รองลงมำคือ ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ / ผูຌบรรยำย คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
8้.่เ ดຌำนกระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.เเ ดຌำน
สิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับพึงพอ฿จมำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใใ คะนน 
คิดป็นรຌอยละ ่6.60 ละดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 
4.26 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.2เ 
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มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำม 

พึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง ยกวຌน ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก / สถำนทีไ ทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำ
ควำมคำดหวังลใกนຌอย ดยมีรำยละอียดตละประดในทีไท ำกำรส ำรวจ ดังนีๅ 

1ี ดຌานลักษณะของกิจกรรม / ครงการ มຌควำมพึงพอ฿จดยรวมตละ
ดຌำนจะอยู฿นระดับมำกทีไสุด ละควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังลຌว ตมีประดในทีไยังตอบสนอง
ควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำรเดຌนຌอย คือ ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม ทีไมีควำม
พึงพอ฿จนຌอยทีไสุด ละนຌอยกวำควำมคำดหวัง  

นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ ดຌำน
ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม ควำมพึงพอ฿จป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน ส ำหรับ
ลักษณะของครงกำร / กิจกรรมตรงกับควำมตຌองกำร ละครงกำร / กิจกรรมมีควำมหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง ควำมพึงพอ฿จมีควำมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญ
ระหวำงกลุมทีไจ ำนกตำมผนงำนบูรณำกำรฯ สดง฿หຌหในวำ฿นกำรด ำนินกิจกรรม/ ครงกำร สสว. ควร
฿หຌควำมส ำคัญกับควำมตกตำงของครงกำร หรือตำมกลุมทีไตຌองกำรสงสริม พืไอจะเดຌก ำหนด
วัตถุประสงค์ครงกำร฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของผูຌขຌำรวม฿หຌมำกขึๅน  

2ี ดຌานผูຌ฿หຌค าปรึกษา / ผูຌบรรยาย ป็นบริกำรทีไสำมำรถท ำเดຌดี พรำะมี
ควำมพึงพอ฿จดยรวมตละดຌำนอยู฿นระดับมำกทีไสุด ละมำกกวำควำมคำดหวัง ละจำกกำรวิครำะห์
จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ ประสบกำรณ์กำร฿ชຌบริกำร ละพืๅนทีไ มีควำมพึงพอ฿จตกตำง
กันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติทัๅงควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ / กำรบรรยำย ทคนิคกำรถำยทอด฿หຌ
ขຌำ฿จงำย ละกำรปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอซักถำมเดຌชัดจน ดังนัๅน สสว. อำจจะตຌองจัดหำผูຌ฿หຌ
ค ำปรึกษำ / ผูຌบรรยำย ทีไสำมำรถสรຌำงควำมประทับ฿จ฿หຌกับผูຌประกอบกำรทีไมำขຌำรวมกิจกกรรม / 
ครงกำร฿นครัๅงรก ละ฿หຌมีควำมหมำะสมกับผูຌประกอบกำร฿นตละพืๅนทีไ 

3ี ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ป็นบริกำรทีไสำมำรถท ำเดຌดี พรำะมี
ควำมพึงพอ฿จดยรวมตละดຌำนอยู฿นระดับมำกทีไสุด ละมำกกวำควำมคำดหวัง ละจำกกำรวิครำะห์
จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ ควำมพึงพอ฿จระหวำงกลุมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญ
คอนขຌำงมำก ดยฉพำะจຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส ทีไควำมพึงพอ฿จ
ตกตำงอยำงมีนัยส ำคຌญ฿นทุกมิติ สวนจຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 
ควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกัน฿นทุกมิติ สดง฿หຌหในวำกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นชิงทีไจะสะทຌอนถึง
ควำมตใม฿จ฿นกำร฿หຌบริกำร หรือ Service Mind ยังมีควำมตกตำงกัน฿นตละกลุม สสว. ควรจะมีกำร
ก ำหนดนวทำงหรือมำตรฐำนรวมกันระหวำงสวนงำนทีไรับผิดชอบทัๅงภำย฿นละภำยนอก สสว.  
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4ี ดຌานกระบวนการ / ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ มຌควำมพึงพอ฿จดยรวมตละ
ดຌำนจะอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังมีบำงประดในทีไควำมพึงพอ฿จยังนຌอยกวำควำมคำดหวัง คือ กำร
฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย ดยสำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอยหรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำม
คำดหวัง นืไองจำกชองทำงกำร฿หຌบริกำรมีนຌอย เมหลำกหลำย เมมีทำงทรทัศน์ หรือสืไอซชียลมีดีย 
นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ มีควำมตกตำงระหวำงกลุมนຌอย 
มีพียงประสบกำรณ์฿นกำร฿ชຌบริกำร ละพืๅนทีไ  ทีไควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
ส ำหรับกระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมีควำมสะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด ละกำร
฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 

5ี ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก / สถานทีไ มຌควำมพึงพอ฿จดยรวมจะอยู฿น
ระดับมำกทีไสุด ตควำมพึงพอ฿จยังนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยฉพำะครืไองมือ / อุปกรณ์ / ระบบ
สำรสนทศพียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ดยสำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอยหรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง สวน
฿หญนืไองจำกครืไองมือ / อุปกรณ์ / ระบบสำรสนทศทีไ฿ชຌยังเมทันสมัย ชຌำ ระบบลม ระบบสัญญำณ
ขัดขຌอง ครืไองมือสียงเมชัดจน นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ 
ควำมพึงพอ฿จมีควำมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญระหวำงกลุมทีไจ ำนกตำมผนงำนบูรณำกำรฯ สดง฿หຌ
หในวำ฿นกำรด ำนินกิจกรรม / ครงกำร สสว. ควรจัดสิไงอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌสอดคลຌองกับกิจกรรม 
หรือครืไองมือทีไตຌองกำร฿ชຌงำน 

4.1.1.2 ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม 

มีกำรส ำรวจทัๅงหมด 12 ดຌำน พบวำ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำก
ทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.25 คะนน คิดป็นรຌอยละ 85.00 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มี
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด 8 ดຌำน เดຌก ดຌำนมำตรฐำน มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ 
คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ๆเ รองลงมำคือ กำรบริหำรจัดกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใแ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่ๆ.โเ กำรผลิต ละผลิตภัณฑ์ คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.เเ ทำกัน ทคนลยี 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ๆเ ครือขำยธุรกิจ คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ็ คะนน คิดป็นรຌอย
ละ ่5.ไเ กำรตลำด คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.เแ กำรบริหำรบุคคล คำฉลีไยอยูทีไ 
4.โไ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ไ.่เ สวนดຌำนอืไนโ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก เดຌก กำรบัญชี / ภำษี 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.แ้ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่เ.5ๆ กำรคຌำ คำฉลีไยอยูทีไ 4.แ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่ใ.ๆเ กฎหมำย คำฉลีไยอยูทีไ 4.แๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.โเ ละกำรงิน / กำรลงทุน มีควำมพึง
พอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.แเ คะนน คิดป็นรຌอยละ ็่.โเ  
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มืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง จ ำนกเดຌป็น 2 กลุม คือ 
บริกำรทีไมีควำมพึงพอ฿จระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง เดຌก กำรตลำด กำรผลิต 
ละผลิตภัณฑ์ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอยหรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง นืไองจำกเดຌรับค ำนะน ำเม
ชัดจนส ำหรับรืไองกำรตลำด ละนืๅอหำเมทันสมัยป็นรืไองดิมทีไคยทรำบมำลຌว ส ำหรับกำรผลิต ละ
ผลิตภัณฑ์ สวนบริกำรทีไมีควำมพึงพอ฿จระดับมำก ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง เดຌก กำรงิน / 
กำรลงทุน ละกำรคຌำ สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอยหรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง นืไองจำกนืๅอหำมีนຌอย 
เมสำรถน ำเปปฏิบัติจริงเดຌ  

จำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ ดຌำนผลิตภัณฑ์ มี
ควำมพึงพอ฿จตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกือบทุกมิติ มีพียงจ ำนกตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ทีไ
ควำมพึงพอ฿จเมมีควำมตกตำงกัน ดังนัๅน นืๅอหำดຌำนผลิตภัณฑ์ ควรพิจำรณำ฿หຌหมำะสมกับกลุม
ผูຌประกอบกำร฿นทุกมิติ นืไองจำกป็นรืไองฉพำะทีไเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นวงกวຌำงเดຌ  สวนดຌำน
กำรงิน / กำรลงทุน ละกำรคຌำ มีควำมพึงพอ฿จเมตกตำงกันมืไอปรียบทียบ฿นมิติตำงโ 

4.1.1.3 ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

จำกกำรส ำรวจชองทำง฿นกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูลของผูຌประกอบกำร 
พบวำ ชองทำงทีไ สสว. มี฿หຌบริกำร฿นปัจจุบัน 5 อันดับรก ทีไมี฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด เดຌก ฟซบุຍกหนวยรวม
ด ำนินงำน วใบเซต์ สสว. เลน์ ละติดตอดยตรงทีไ สสว. ตชองทำงทีไผูຌประกอบกำรตຌองกำร฿ชຌบริกำร
มำกทีไสุด 5 อันดับรก สวน฿หญมีควำมสอดคลຌองกับชองทำงทีไ฿ชຌบริกำร มีพียงชองทำงติดตอดยตรงทีไ 
สสว. ทีไเมอยู฿นชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำร 5 อันดับรก ตมีชองทำง฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำน
ตำงโ พิไมมำ  

ควำมพึงพอ฿จดยรวมดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล อยู฿นระดับ
มำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.31 คะนน คิดป็นรຌอยละ 86.20 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ 5 

ชองทำง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด 4 ดຌำน เดຌก ดຌำนสืไอสังคมออนเลน์ มีควำมพึงพอ฿จสูง
ทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใๆ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.โเ รองลงมำคือ กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน 
คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆเ สืไอตำงโ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ีMobile Serviceิ 
คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่5.ๆเ ละวใบเซต์ คำฉลีไยอยูทีไ 4.โ5 คะนน คิดป็นรຌอยละ 
่5.เเ สวนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำก คำฉลีไยอยูทีไ 4.แ่ คะนน คิด
ป็นรຌอยละ ่ใ.ๆเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ชองทำงทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำ
ควำมคำดหวัง เดຌก สืไอตำงโ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี อกสำรละรำยงำนทีไ
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ผยพร วใบเซต์ ละสืไอสังคมออนเลน์ สวนกำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน มีควำมพึงพอ฿จทำกับควำม
คำดหวัง ดยมีรำยละอียดตละประดในทีไท ำกำรส ำรวจ ดังนีๅ 

1ี สืไอสังคมออนเลน์ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จ
นຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยฉพำะ Twitter ิ@Osmepี ละ Application SME CONNEXT ทีไมีควำมพึง
พอ฿จนຌอยกวำชองทำงอืไน ละพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนก
ผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ พบวำ ควำมพึงพอ฿จเมมีควำมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

2ี วใบเซต์ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอย
กวำควำมคำดหวังทุกดຌำน สำหตุทีไพึงพอ฿จนຌอยหรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง นืไองจำกขຌอมูลลิๅงค์
ขຌำถึงยำก หลำยขัๅนตอน ละระบบเมสถียร ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ 
พบวำ มีพียงมิติพืๅนทีไ ทีไมีควำมพึงพอ฿จตกตำงกันส ำหรับชองทำงบริกำรขຌอมูลผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี ซึไงป็นสิไงทีไตຌองคຌนหำควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำรตละพืๅนทีไพืไอน ำสนอ
ขຌอมูลผำนชองทำงดังกลำว฿หຌมีควำมครอบคลุมมำกขึๅน 

3ี สืไอตางโ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี ควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังทุกดຌำน ดยฉพำะบทควำม฿นสืไอ
สิไงพิมพ์ ละขำวทำงวิทยุ ทีไพึงพอ฿จนຌอยกวำดຌำนอืไนโ ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติ
ตำงโ พบวำ มีควำมตกตำงอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติระหวำงกลุมลใกนຌอย ดยฉพำะชองทำงบูธ 

ประชำสัมพันธ์ ทีไมีควำมตกตำงทัๅงประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร ละพืๅนทีไ สดง฿หຌหในวำชองทำงดังกลำว
สำมำรถ฿หຌผลลัพธ์กับผูຌประกอบกำรทีไตกตำงกันคอนขຌำงหลำกหลำย จึงควรพิจำรณำจัดกิจกรรม฿หຌมี
ควำมหมำะสมกับกลุมทีไมำรับขຌอมูลขำวสำร 

4ี อกสารละรายงานทีไผยพร ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำก 
ละพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังทุกดຌำน ดยฉพำะรำยงำนผลกำรศึกษำ / งำนวิชำกำร / บทควำม 
ละรำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน / รำยป  ทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด ละ 

พึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกกวำดຌำนอืไนโ ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติตำงโ 
พบวำ ควำมพึงพอ฿จเมมีควำมตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิ

5ี การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำก
ทีไสุด ละทำกับควำมคำดหวัง ตมืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ ชองทำง Call Center 
ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ละติดตอทีไส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอม ยังมีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนกผูຌประกอบกำรตำมมิติ
ตำงโ พบวำ ชองทำงติดตอส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม มีควำมตกตำงอยำงมี
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นัยส ำคัญทำงสถิติระหวำงมืไอจ ำนกตำมมิติตำงโ มำกทีไสุด มีพียงขนำดกิจกำรทีไควำมพึงพอ฿จเม
ตกตำงกัน สวนชองทำง Call Center เมมีควำมตกตำงอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 

4.1.2 ความภักดีละความผูกพันทีไมีตอ สสว. ของผูຌประกอบการฯ 

ควำมภักดีทีไมีตอบริกำรของ สสว. ท ำกำรส ำรวจ฿น 2 ประดใน เดຌก 1ี กำรกลับมำ฿ชຌ
บริกำรของ สสว. ละ 2ี จะนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ พบวำ มีกลุมทีไป็น
ผูຌสนับสนุน สสว. ิPromotersี มำกกวำรຌอยละ 50 ของจ ำนวนผูຌประกอบกำรทีไท ำกำรส ำรวจ ทัๅงรืไองกำร
กลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. สวนคำ Net Promoters Score 

ิNPSี หรือตัวชีๅวัดดຌำนควำมภักดีทีไมีตอองค์กร พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. คิดป็นรຌอยละ 
39.59 ละนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ คิดป็นรຌอยละ 43.67 ซึไงสดง฿หຌหใน
วำผูຌประกอบกำร MSME ทีไมำ฿ชຌบริกำร สสว. มีนวนຌมทีไจะป็นกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. ป็นสวน฿หญ 
ตอยำงเรกใตำม มีบำงสวนหรือประมำณรຌอยละ 40 ทีไป็นกลุมเมพึงพอ฿จบริกำร ละอำจจะปลีไยนเป฿ชຌ
บริกำรองค์กร ทัๅงสองกลุมมีนวนຌมทีไจะเมป็นผูຌสนับสนุน สสว.  

ควำมผูกพันทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ท ำกำรส ำรวจทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไ
ของ สสว. ฿น 3 ประดใน เดຌก 1ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ 2ี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ ละ 3ี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ทัศนคติดยรวมทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. อยู฿นระดับหในดຌวยมำก
ทีไสุด คำฉลีไย 4.42 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.38 ดยหในดຌวยวำ สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด หในดຌวยฉลีไย 4.50 คะนน คิดป็นรຌอยละ 89.92 รองลงมำคือ สสว. 
ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ หในดຌวยฉลีไย 4.45 คะนน คิดป็นรຌอยละ 89.05 
ละสสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ หในดຌวยฉลีไย 4.31 คิดป็นรຌอยละ 86.17 
นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์พิไมติมพืไอวัดระดับควำมผูกพัน ซึไงค ำนวณตัวชีๅวัด ิ Indicatorี ส ำหรับกำร
วัดระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี จะท ำดยกำรค ำนวณหำสัดสวนป็น
รຌอยละ ิัี ของผูຌมำ฿ชຌบริกำรทีไ฿หຌ คะนนควำมหในดຌวย ตใม 5 คะนนส ำหรับทัๅง 3 ค ำถำมขຌำงตຌน 
ิซึไงกใคือ สัดสวนของผูຌ฿หຌคะนนทัๅง 3 ขຌอรวมกัน ทำกับ 15 คะนนี พบวำ ระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌ
บริกำรคิดป็นรຌอยละ 34.63 ของจ ำนวนผูຌประกอบกำร MSME ทีไท ำกำรส ำรวจทัๅงหมด ซึไงป็นสัดสวนทีไ
คอนขຌำงมีควำมสอดคลຌองกับกลุมทีไมีควำมภักดีหรือจะป็นกลุมทีไป็นผูຌสนับสนุน สสว. 

 

4.1.3 การวิคราะห์นวทางการพัฒนาปรับปรุงกຌเขบริการ 
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มีนวทำงกำรวิครำะห์ 2 รูปบบ คือ กำรวิครำะห์ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จ ละ
ควำมคำดหวัง ดย฿ชຌ Choice Analysis ละกำรวิครำะห์ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของตละ
ปัจจัยทีไ฿หຌบริกำร ดย฿ชຌ Strategic Performance Matrix Analysis ดยมีผลกำรวิครำะห์ ดังนีๅ 

4.1.3.1 การวิคราะห์ Choice Analysis 

พัฒนำบบจ ำลองกำรตัดสิน฿จ ดยก ำหนดควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง
฿นตละดຌำนป็นตัวปรตำม ซึไงผลจำกบบจ ำลองควำมพึงพอ฿จสดง฿หຌหในวำผูຌประกอบกำรมีควำมพึง
พอ฿จกับ สสว. ฿นระดับหนึไงอยูลຌว ละป็นควำมพึงพอ฿จทีไคอนขຌำงสูง ดยตัวปรจ ำนวนกำรขຌำรวม
ครงกำรมีนัยส ำคัญตอควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร กลำวคือยิไงมีจ ำนวนกำรขຌำรวมครงกำรมำกขึๅน 
ยิไงท ำ฿หຌสำมำรถพิไมควำมพึงพอ฿จเดຌ ดังนัๅน สสว. ควรจ ำป็นทีไจะตຌองประสำนงำนพืไอพัฒนำครงกำร
ละขยำยผูຌขຌำรวมรับผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌมำกขึๅน ขณะทีไตัวปรทำงดຌำนประภทผูຌรับบริกำร ิประกอบธุรกิจ 
ละบุคคลทัไวเปี ละขนำดกิจกำร มຌวำจะมีผลชิงบวกตอควำมพึงพอ฿จตมีผลพียงลใกนຌอยละเมมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ฿นดຌำนของบบจ ำลองควำมคำดหวัง พบวำ ตัวปรทีไมีผลมำกตอควำมคำดหวัง คือ 
จ ำนวนครัๅง฿นกำรขຌำรวมกิจกรรม / ครงกำร อยำงเรกใตำม ตัวปรทีไสงผลตอควำมคำดหวังดังกลำว เมมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ  

4.1.3.2 การวิคราะห์ Strategic Performance Matrix Analysis  

ป็นกำรวิครำะห์ผลกระทบ ิImpactี ทีไมีผลตอระดับควำมพึงพอ฿จดยรวม 
ดยจะ฿ชຌคำผลกระทบ ิ Impactี ซึไง฿ชຌคำสหสัมพันธ์ ิCorrelationี ละคะนนควำมพึงพอ฿จ 
ิSatisfactionี มำบงปัจจัยทีไประมินลง฿นตำรำง ไ ชอง ิMatrixี พืไอ฿หຌทรำบถึงประดในทีไป็นจุดขใง 
ประดในทีไควรรักษำระดับเวຌ ละประดในทีไป็นปัญหำ รวมถึงล ำดับกำรกຌเขดยพิจำรณำผลกระทบ 
ิImpactี ป็นส ำคัญ ดยสำมำรถบงกลุมบริกำรทีไควรปรับปรุงกຌเขกอนหลังเดຌ ดังนีๅ 

ู  ป ร ะ  ดใ นทีไ ค ว รป รั บป รุ ง กຌ เ ข  ป็ นล ำ ดั บ  รก  ิ Priority Area for 

Improvementี ป็นรืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรสูง ตป็นรืไองทีไ
ผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ฿นระดับตไ ำ ิตไ ำกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรพิจำรณำพัฒนำ
ปรับปรุงบริกำรทีไอยู฿น Matrix นีๅป็นอันดับรก 

ู ประดในทีไท ำเดຌดี ถือป็นจุดขใง ิMaintain Strong Performanceี ป็น
รืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรสูง ละป็นรืไองทีไผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌคะนนควำม
พึงพอ฿จ฿นระดับสูงลຌว ิสูงกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรพัฒนำปรับปรุงบริกำรทีไอยู฿น Matrix นีๅ฿หຌ
ดียิไงขึๅนเปอีก 
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ู  ป ร ะ  ดใ นทีไ ท ำ เ ดຌ ดี  ลຌ ว  ฿ หຌ รั กษ ำ ร ะดั บ  ิ Monitor for Change in 

Importanceี ป็นรืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรตไ ำ ตป็นรืไองทีไผูຌ฿ชຌบริกำร
฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ฿นระดับสูงลຌว ิสูงกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรรักษำระดับกำร฿หຌบริกำรทีไ
อยู฿น Matrix นีๅเวຌ 

ู ประดในทีไควรปรับปรุงกຌเขป็นล ำดับตอมำ ิFocus if Resource Permitี 
ป็นรืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรตไ ำ ละป็นรืไองทีไผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับตไ ำ ิตไ ำกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงบริกำรทีไอยู฿น 
Matrix นีๅ฿นภำยหลังหำกมีทรัพยำกรพียงพอ  
  



  

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

4-9 

ดยมีประดในดຌำนกำร฿หຌบริกำรทีไควรปรับปรุง ดังนีๅ 
1ี ดຌานขຌารับบริการกิจกรรม/ครงการ 

 

บริการทีไควรปรับปรุง 
อ ันดับรก 

บริการทีไปรับปรุง 
ภายหลังเดຌ 

บริการทีไท าเดຌดี 

ควรรักษาเวຌ 
บริการทีไท าเดຌดี 

ป็นจุดขใง 

ไ.แ.แ.แ ลักษณะของ
กิจกรรม / ครงกำรตรง
กับควำมตຌองกำร 

ไ.ใ.ใ.ไ จຌำหนຌำทีไสำมำรถ
กຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไ
กิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม  
ไ.ไ.ไ.แ กระบวนกำร/
ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมี
ควำมชัดจน ละ
หมำะสม  
ไ.ไ.ไ.โ กระบวนกำร/
ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมี
ควำมสะดวกรวดรใว ละ
ป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 

ไ.ไ.ไ.ใ กำร฿หຌบริกำรมี
ชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำย 

 

ไ.แ.แ.โ กิจกรรม / 
ครงกำรมคีวำมหมำะสม
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน
ละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌ
จริง  
ไ.แ.แ.ใ ระยะวลำของ
กิจกรรม / ครงกำรมี
ควำมหมำะสม  
ไ.5.5.โ ครืไองมือ/
อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศ
พียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร   
ชน คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

 

ไ.ใ.ใ.แ จຌำหนຌำทีไ
฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ 
มีอัธยำศัยดี  
ไ.ใ.ใ.โ จຌำหนຌำทีไ
฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส  
ไ.5.5.แ สถำนทีไมีควำม
หมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง 
 

ไ.โ.โ.แ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยมคีวำมรูຌ/ควำม
ชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌ
ค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 

ไ.โ.โ.โ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำร
ถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย 

ไ.โ.โ.ใ ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/
ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌ
ซักถำมละตอบขຌอซักถำม
เดຌชัดจน  
ไ.ใ.ใ.ใ จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ
฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละ
ตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌอง 
ชัดจน 
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2ี ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม 

 
บริการทีไควรปรับปรุง 

อ ันดับรก 

บริการทีไปรับปรุง 
ภายหลังเดຌ 

บริการทีไท าเดຌดี 

ควรรักษาเวຌ 
บริการทีไท าเดຌดี 

ป็นจุดขใง 

ไ. กำรตลำด 

้. กฎหมำย 

แเ. กำรบริหำรบุคคล 

โ. กำรงิน/กำรลงทุน 

ใ. กำรบัญชี/ภำษ ี

5. กำรคຌำ 

ๆ. ทคนลย ี

่. ผลิตภัณฑ ์

แแ. ครือขำยธุรกิจ 

แ. กำรบริหำรจัดกำร 

็. กำรผลติ 

แโ. มำตรฐำน 
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3ี ดຌานชองทางการรับบริการ / ติดตอขຌอมูล 

 

บริการทีไควรปรับปรุง 
อ ันดับรก 

บริการทีไปรับปรุง 
ภายหลังเดຌ 

บริการทีไท าเดຌดี 

ควรรักษาเวຌ 
บริการทีไท าเดຌดี 

ป็นจุดขใง 
6.1.1.4 Twitter 

ิ@Osmepี  
ๆ.โ.โ.ไ บริกำรขຌอมูล
ผำน SME ONE 

ิwww.SMEONE.infoี  
ๆ.ไ.ไ.แ ผนกำรสงสริม 
SME / ผนบูรณำกำร
สงสริม SME 

ๆ.ไ.ไ.ไ รำยงำนดัชนี
ควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำ
ละบริกำรรำยดือน / 
รำยป  
ๆ.ไ.ไ.5 รำยงำนผล
กำรศึกษำ / งำนวิชำกำร 
/ บทควำม  
ๆ.5.5.ใ ศูนย์฿หຌบริกำร 
SME ครบวงจร ิOSSี 
฿นกรุงทพฯ 

6.1.1.5 Application SME 
CONNEXT 

ๆ.โ.โ.โ องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี  
ๆ.โ.โ.ใ บริกำรของอำซียน 
ิwww.aseansme.orgี  
ๆ.ใ.ใ.แ บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์  
ๆ.ใ.ใ.ใ ขำวทำงวิทยุ  
ๆ.ไ.ไ.ใ รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำย
ดือน / รำยป  
 

6.1.1.3 YouTube 
ิOsmep Channelี  
ๆ.ใ.ใ.โ ขำวละสำร
คดีสัๅนทำงทรทัศน์  
ๆ.ใ.ใ.ไ บูธ฿หຌบริกำร
ละประชำสัมพันธ์
฿นงำนตำง โ  
ๆ.ไ.ไ.โ รำยงำนผล
กำรสงสริม SME/
รำยงำนกำร
ประมินผล  
6.5.5.5 Call Center 

ของ สสว. ิทร แใเ 

 

6.1.1.1 Facebook 

ิOsmep สสว.ี  
6.1.1.2 Line กลุม  
ๆ.โ.โ.แ บริกำรขຌอมูล
ขำวสำรผำนวใบเซต์ 
สสว. 
ิwww.sme.go.thี 
หรืออีมล  
ๆ.5.5.แ ส ำนักงำน
สงสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงละขนำดยอม 

ๆ.5.5.โ หนวยรวม
ด ำนินงำน ิชน 
สถำบันกำรศึกษำ 
สถำบันฉพำะดຌำน 
สมำคม ละสมำพันธ์ 
ป็นตຌนี  
ๆ.5.5.ไ ศูนย์฿หຌบริกำร 
SME ครบวงจร ิOSSี 
฿นตำงจงัหวัด 
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4.2 หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม MSME ทีไประสานงานกับ สสว. 
4.2.1 ความพึงพอ฿จละความคาดหวังของหนวยงานฯ 

ควำมพึงพอ฿จดยรวมทัๅงหมดทีไมีตอกำร฿หຌบริกำรของ สสว. มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับ 

มำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.40 คะนน คิดป็นรຌอยละ 88.00 มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ พบวำ มี
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅ ง 2 ดຌำน ดยดຌำนกำรขຌำรับบริกำร / ประสำนงำน มีควำม 

พึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไย 4.40 คิดป็นรຌอยละ 88.00 รองลงมำคือ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ คำฉลีไย 4.38 

คิดป็นรຌอยละ 87.60 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ ดຌำนชองทำงกำรติดตอ มีควำมพึงพอ฿จ 

นຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ิสวนตำงทำกับ ู0.21ี รองลงมำคือ ดຌำนกำรขຌำรับบริกำร ิสวนตำง
ทำกับ ู0.03ี 

ควำมพึงพอ฿จละคำดหวังจ ำนกตำมประดในทีไท ำกำรส ำรวจ฿น 2 ดຌำน พบวำ  
4.2.1.1 ดຌานการขຌารับบริการ/ การประสานงาน  

มีกำรส ำรวจทัๅงหมด 4 ดຌำน พบวำ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด
ทุกดຌำน ดยดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ไ้ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่้.่เ รองลงมำคือ ดຌำนกระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็น
รຌอยละ ่็.ๆเ ดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใไ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ ละดຌำนสิไงอ ำนวย
ควำมสะดวก / สถำนทีไ คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใใ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆเ  

ตมืไอปรียบทียบควำมพึงพอ฿จกับควำมคำดหวัง พบวำ สวน฿หญมีควำม 

พึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ยกวຌน ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ ทีไมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำม
คำดหวัง ดยมีรำยละอียดตละประดในทีไท ำกำรส ำรวจ ดังนีๅ 

1ี ดຌานการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ ป็นบริกำรทีไสำมำรถท ำเดຌดี พรำะมี
ควำมพึงพอ฿จดยรวมตละดຌำนอยู฿นระดับมำกทีไสุด ละควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวัง ยกวຌน 
จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน ทีไพึงพอ฿จนຌอยกวำควำม
คำดหวังลใกนຌอย ดยสำหตุกิดจำกจຌำหนຌำทีไเมมีควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌขຌอมูล สำมำรถ฿หຌขຌอมูลเดຌ฿น
ระดับพืๅนฐำนทำนัๅน นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำน
ภำครัฐ / อกชน ละหนวยงำนรวม / รับจຌำง  มีควำมพึงพอ฿จมำกกวำกลุมมหำวิทยำลัย / 
สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน 

2ี ดຌานกระบวนการ / ขัๅนตอนการ฿หຌบริการ มีควำมพึงพอ฿จดยรวมตละ
ดຌำนอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังดຌำนกำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำร
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ติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย ละควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร สำหตุนืไองจำกชองทำง฿นกำร
฿หຌบริกำรมีนຌอย เมหลำกหลำย ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ 
หนวยงำนภำครัฐ / อกชน ละหนวยงำนรวม / รับจຌำง มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำมหำวิทยำลัย / 
สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชนลใกนຌอย 

3ี ดຌานสิไงอ านวยความสะดวก / สถานทีไ มຌควำมพึงพอ฿จดยรวมตละ
ดຌำนอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังทัๅง 2 ดຌำน สำหตุนืไองจำกสถำนทีไจอดรถมี
นຌอย สิไงอ ำนวยควำมสะดวกเมพรຌอม ละอุปกรณ์ครืไองมือทีไ฿ชຌงำนเมทันสมัย ละจำกกำรวิครำะห์
จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ กลุมมหำวิทยำลัย / สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน มีควำม
พึงพอ฿จดยรวมมำกกวำหนวยงำนภำครัฐ / อกชน ละหนวยงำนรวม / รับจຌำง  

4ี ดຌานขຌอมูลทีไเดຌรับ มຌควำมพึงพอ฿จดยรวมตละดຌำนจะอยู฿นระดับมำก
ทีไสุด ตควำมพึงพอ฿จยังนຌอยกวำควำมคำดหวังทุกดຌำน ดยฉพำะกำรขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย ทีไพึงพอ฿จนຌอย
ทีไสุด ละพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด สำหตุนืไองจำกขຌอมูลครงกำรทีไอยู฿นฐำนขຌอมูล
น ำมำ฿ชຌงำนยำก เมป็นนวทำงดียวกัน นอกจำกนีๅ จำกกำรวิครำะห์จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌ  
สวนสีย พบวำ กลุมมหำวิทยำลัย / สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำ
หนวยงำนภำครัฐ / อกชน ละหนวยงำนรวม / รับจຌำง 

 

4.2.1.2 ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

จำกกำรส ำรวจชองทำง฿นกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูลของหนวยงำนฯ พบวำ 
ชองทำงทีไ สสว. มี฿หຌบริกำร฿นปัจจุบัน 5 อันดับรก ทีไมี฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด เดຌก บริกำรขຌอมูลขำวสำร
ผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล ติดตอส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำด
ยอม ติดตอหนวยรวมด ำนินงำน ิชน สถำบันกำรศึกษำ สถำบันฉพำะดຌำน สมำคม ละสมำพันธ์ ป็น
ตຌนี Facebook ิOsmep สสว.ี ละ Application SME CONNEXT ดยชองทำงทีไผูຌประกอบกำร
ตຌองกำร฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 5 อันดับรก สวน฿หญมีควำมสอดคลຌองกับชองทำงทีไ฿ชຌบริกำร มีพียงชองทำง 
Application SME CONNEXT ทีไเมอยู฿นชองทำงทีไตຌองกำร฿ชຌบริกำร 5 อันดับรก ตมีชองทำงศูนย์
฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ พิไมมำ  

ควำมพึงพอ฿จดยรวมดຌำนชองทำงกำรติดตอรับบริกำร / ขຌอมูล อยู฿นระดับ
มำกทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ 4.ใ่ คะนน คิดป็นรຌอยละ ่็.ๆเ มืไอพิจำรณำประดในทีไท ำกำรส ำรวจ 5 

ชองทำง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅง 5 ดຌำน เดຌก ดยชองทำงติดตอดยตรงทีไหนวยงำน 
มีควำมพึงพอ฿จสูงทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ ไ.5เ คิดป็นรຌอยละ ้เ.เเ รองลงมำคือ สืไอตำงโ ละกำรลงพืๅนทีไ
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฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใ่ คิดป็นรຌอยละ ่็.ๆเ สืไอสังคมออนเลน์ คำฉลีไยอยูทีไ 
ไ.ใ5 คิดป็นรຌอยละ ่็.เเ วใบเซต์ คำฉลีไยอยูทีไ ไ.ใไ  คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.่เ ละอกสำรละรำยงำนทีไ
ผยพร มีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด คำฉลีไยอยูทีไ ไ.โๆ คิดป็นรຌอยละ ่5.โเ 

มืไอปรียบทียบกับควำมคำดหวัง พบวำ มีควำมพึงพอ฿จนຌอยกวำควำม
คำดหวังทุกดຌำน ดยฉพำะสืไอสังคมออนเลน์ ละวใบเซต์ ทีไมีควำมวพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำก
ทีไสุด ดยมีรำยละอียดตละประดในทีไท ำกำรส ำรวจ ดังนีๅ 

1ี สืไอสังคมออนเลน์ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยัง 
พึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยฉพำะ Application SME CONNEXT ทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด 
ละนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ 
หนวยงำนภำครัฐ / อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำหนวยงำนรวม / รับจຌำง ละมหำวิทยำลัย / 
สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน 

2ี วใบเซต์ ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอย
กวำควำมคำดหวัง ดยฉพำะบริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี ทีไมีควำมพึงพอ฿จนຌอย
ทีไสุด ละนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกทีไสุด สำหตุนืไองจำกขຌอมูลเมอัพดท มืไอกิดปัญหำกຌเขลำชຌำ ละ
จำกกำรวิครำะห์จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ / อกชน มีควำมพึง
พอ฿จดยรวมมำกกวำหนวยงำนรวม / รับจຌำง ละมหำวิทยำลัย / สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน 

3ี สืไอตางโ ละการลงพืๅนทีไ฿หຌบริการ ิMobile Serviceี ควำมพึงพอ฿จ
ดยรวมอยู฿นระดับมำกทีไสุด ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังลใกนຌอย ละจำกกำรวิครำะห์จ ำนก
ตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ / อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำ
หนวยงำนรวม / รับจຌำง ละมหำวิทยำลัย / สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน 

4ี อกสารละรายงานทีไผยพร ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำก
ทีไสุด ละพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ดยฉพำะรำยงำนผลกำรศึกษำ / งำนวิชำกำร / บทควำม ทีไมี
ควำมพึงพอ฿จนຌอยทีไสุด ละพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังมำกกวำดຌำนอืไนโ ละจำกกำรวิครำะห์
จ ำนกตำมประภทผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ มหำวิทยำลัย / สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน มีควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำกกวำหนวยงำนภำครัฐ / อกชน ละหนวยงำนรวม / รับจຌำง 
5ี การติดตอดยตรงทีไหนวยงาน ควำมพึงพอ฿จดยรวมอยู฿นระดับมำก

ทีไสุดทุกดຌำน ตพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังดຌำนชองทำงหนวยรวมด ำนินงำน ส ำนักงำนสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ละ Call Center ของ สสว. จำกกำรวิครำะห์จ ำนกตำมประภท 
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ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย พบวำ หนวยงำนภำครัฐ / อกชน มีควำมพึงพอ฿จดยรวมมำกกวำหนวยงำนรวม / 
รับจຌำง ละมหำวิทยำลัย / สถำบันกำรศึกษำ / ประชำชน 

 

4.2.2 ความภักดีละความผูกพันทีไมีตอ สสว. ของหนวยงานฯ 

ควำมภักดีทีไมีตอบริกำรของ สสว. ท ำกำรส ำรวจ฿น 2 ประดใน เดຌก แี กำรกลับมำ฿ชຌ
บริกำรของ สสว. ละ โี จะนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ พบวำ มีกลุมทีไป็น
ผูຌสนับสนุน สสว. ิPromotersี มำกกวำรຌอยละ 60 ของจ ำนวนหนวยงำนทีไท ำกำรส ำรวจ ทัๅงรืไองกำร
กลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบอกตอกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. สวนคำ Net Promoters Score 

ิNPSี หรือตัวชีๅวัดดຌำนควำมภักดีทีไมีตอองค์กร พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. คิดป็นรຌอยละ 
ๆเ.โไ ละนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไนโ คิดป็นรຌอยละ ๆโ.5่ ซึไงนับวำป็น
สัดสวนทีไคอนขຌำงสูงลຌว 

ควำมผูกพันทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ท ำกำรส ำรวจทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไ
ของ สสว. ฿น 3 ประดใน เดຌก แี สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ โี สสว. ป็น
หนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ ละ ใี สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด ทัศนคติดยรวมทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. อยู฿นระดับหในดຌวยมำก
ทีไสุด คำฉลีไย 4.43 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่่.5ไ ดยหในดຌวยวำ สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำร
สงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด คำฉลีไย 4.53 คะนน คิดป็นรຌอยละ ้เ.5ใ รองลงมำคือ สสว. ป็น
หนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ คำฉลีไย 4.47 คะนน คิดป็นรຌอยละ ่้.ใๆ ละ 
สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ คำฉลีไย 4.29 คิดป็นรຌอยละ ่5.็ใ นอกจำกนีๅ 
จำกกำรวิครำะห์พิไมติมพืไอวัดระดับควำมผูกพัน ซึไงตัวชีๅวัด ิIndicatorี ส ำหรับกำรวัดระดับควำมผูกพัน
ของผูຌมำ฿ชຌบริกำร ิCustomer Engagementี จะด ำนินกำรดยกำรค ำนวณหำสัดสวนป็นรຌอยละ ิัี 
ของผูຌมำ฿ชຌบริกำรทีไ฿หຌ คะนนควำมหในดຌวย ตใม 5 คะนนส ำหรับทัๅง 3 ค ำถำมขຌำงตຌน ิซึไงกใคือ 
สัดสวนของผูຌ฿หຌคะนนทัๅง 3 ขຌอรวมกัน ทำกับ 15 คะนนี พบวำ ระดับควำมผูกพันของผูຌมำ฿ชຌบริกำร
คิดป็นรຌอยละ 33.92 ของจ ำนวนหนวยงำนฯ ทีไท ำกำรส ำรวจทัๅงหมด  
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4.2.3 การวิคราะห์นวทางการพัฒนาปรับปรุงกຌเขบริการ 

มีนวทำงกำรวิครำะห์ 2 รูปบบ คือ กำรวิครำะห์ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จ ละ
ควำมคำดหวัง ดย฿ชຌ Choice Analysis ละกำรวิครำะห์ปัจจัยทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของต
ละปัจจัยทีไ฿หຌบริกำร ดย฿ชຌ Strategic Performance Matrix Analysis ดยมีผลกำรวิครำะห์ ดังนีๅ 

4.2.3.1 การวิคราะห์ Choice Analysis 

พัฒนำบบจ ำลองกำรตัดสิน฿จ ดยก ำหนดควำมพึงพอ฿จ ละควำมคำดหวัง
฿นตละดຌำนป็นตัวปรตำม ซึไงผลจำกบบจ ำลองกำรตัดสิน฿จของหนวยงำนฯ นีๅคอนขຌำงมีควำมจ ำกัด 
นืไองจำกควำมจ ำกัดทำงทคนิคสถิติ ผลจำกบบจ ำลองสดง฿หຌหในวำ ควำมพึงพอ฿จของหนวยงำนทีไขຌำ
มำรวมงำนกับ สสว. ทีไมีตัๅงต ็ ครัๅงป็นตຌนเปนัๅน คอนขຌำงมีควำมพึงพอ฿จมำก ละมืไอพิจำรณำ฿น
บบจ ำลองควำมคำดหวัง พบวำ กำรกลับมำ฿ชຌบริกำรของหนวยงำนนัๅนสะทຌอน฿หຌหในถึงควำมคำดหวัง
ทีไมำกขึๅนดຌวย ขณะทีไตัวตัวปรดຌำนทัศนคติทีไมีตอบทบำทหนຌำทีไของ สสว. ทีไป็นตัวปรทีไจะสะทຌอน
ศักยภำพกำรด ำนินงำนของ สสว. พบวำ มีผลตอควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ดยกำรทีไหนวยงำนรับรูຌ
ศักยภำพหรือทิศทำงกำรด ำนินงำนของ สสว. มำกกใยิไงท ำ฿หຌควำมคำดหวังพิไมขึๅนตำมเปดຌวย ดังนัๅน สิไงทีไ
ป็นขຌอสนอ฿นรืไองนีๅ คือ สสว. ควรมีกำรบริหำรควำมคำดหวังของหนวยงำนฯ ดຌวยกำรพัฒนำบทบำท฿น
ฐำนะป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรขຌอมูล หรือบทบำทอืไนตำมทิศทำงยุทธศำสตร์องค์กร฿หຌมีควำมชัดจนมำก
ขึๅน ละสืไอสำรกำรรับรูຌตอหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ สสว. มีภำพลักษณ์ทีไดี มีควำมชืไอมัไนละชืไอถือ
เดຌ ละป็นหนวยงำนนวหนຌำ฿นกำรสนับสนุน SME 

 

4.2.3.2 การวิคราะห์ Strategic Performance Matrix Analysis  

ป็นกำรวิครำะห์ผลกระทบ ิImpactี ทีไมีผลตอระดับควำมพึงพอ฿จดยรวม 
ดยจะ฿ชຌคำผลกระทบ ิ Impactี ซึไง฿ชຌคำสหสัมพันธ์ ิCorrelationี ละคะนนควำมพึงพอ฿จ 
ิSatisfactionี มำบงปัจจัยทีไประมินลง฿นตำรำง ไ ชอง ิMatrixี พืไอ฿หຌทรำบถึงประดในทีไป็นจุดขใง 
ประดในทีไควรรักษำระดับเวຌ ละประดในทีไป็นปัญหำ รวมถึงล ำดับกำรกຌเขดยพิจำรณำผลกระทบ 
ิImpactี ป็นส ำคัญ ดยสำมำรถบงกลุมบริกำรทีไควรปรับปรุงกຌเขกอนหลังเดຌ ดังนีๅ 

ู  ป ร ะ  ดใ นทีไ ค ว รป รั บป รุ ง กຌ เ ข  ป็ นล ำ ดั บ  รก  ิ Priority Area for 

Improvementี ป็นรืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรสูง ตป็นรืไองทีไ
ผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ฿นระดับตไ ำ ิตไ ำกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรพิจำรณำพัฒนำ
ปรับปรุงบริกำรทีไอยู฿น Matrix นีๅป็นอันดับรก 
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ู ประดในทีไท ำเดຌดี ถือป็นจุดขใง ิMaintain Strong Performanceี ป็น
รืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรสูง ละป็นรืไองทีไผูຌ ฿ชຌบริกำร฿หຌคะนนควำม
พึงพอ฿จ฿นระดับสูงลຌว ิสูงกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรพัฒนำปรับปรุงบริกำรทีไอยู฿น Matrix นีๅ฿หຌ
ดียิไงขึๅนเปอีก 

ู  ป ร ะ  ดใ นทีไ ท ำ เ ดຌ ดี  ลຌ ว  ฿ หຌ รั กษ ำ ร ะดั บ  ิ Monitor for Change in 

Importanceี ป็นรืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรตไ ำ ตป็นรืไองทีไผูຌ฿ชຌบริกำร
฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ฿นระดับสูงลຌว ิสูงกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรรักษำระดับกำร฿หຌบริกำรทีไ
อยู฿น Matrix นีๅเวຌ 

ู ประดในทีไควรปรับปรุงกຌเขป็นล ำดับตอมำ ิFocus if Resource Permitี 
ป็นรืไองทีไมีผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของผูຌ฿ชຌบริกำรตไ ำ ละป็นรืไองทีไผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌคะนน
ควำมพึงพอ฿จ฿นระดับตไ ำ ิตไ ำกวำคำฉลีไยดยรวมี ดังนัๅน จึงควรพิจำรณำพัฒนำปรับปรุงบริกำรทีไอยู฿น 
Matrix นีๅ฿นภำยหลังหำกมีทรัพยำกรพียงพอ  

ดยมีประดในดຌำนกำร฿หຌบริกำรทีไควรปรับปรุง ดังนีๅ 
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1ี การขຌารับบริการ/ การประสานงาน 

 

บริการทีไควรปรับปรุง 
อ ันดับรก 

บริการทีไปรับปรุง 
ภายหลังเดຌ 

บริการทีไท าเดຌดี 

ควรรักษาเวຌ 
บริการทีไท าเดຌดี 

ป็นจุดขใง 

ไ.โ.โ.ใ มีชองทำงกำร
ติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย 

ไ.โ.โ.ไ ควำมสะดวก฿น
กำรติดตอพืไอขอรับบริกำร 

ไ.ใ.ใ.โ ครืไองมือ/
อุปกรณ์/ระบบสำรสนทศ
พียงพอ 

ไ.ไ.ไ.แ ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย 

ไ.ไ.ไ.โ ขຌอมูลทีไเดຌรับตรง
กับควำมตຌองกำร ป็น
ประยชน์กับหนวยงำน 

ไ.ไ.ไ.ใ ขຌอมูลมีควำม
หมำะสมกับสถำนกำรณ์
฿นปัจจุบัน  
ไ.ไ.ไ.ไ ขຌอมูลสำมำรถ
น ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง 

ไ.โ.โ.แกระบวนกำร/
ขัๅนตอนมีควำมชัดจน ละ
หมำะสม 

ไ.ใ.ใ.แสถำนทีไมีควำม
หมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 
สะดวกกกำรดินทำง 
 

ไ.แ.แ.แ ควำมสุภำพ มี
อัธยำศัยด ี

ไ.แ.แ.โ ควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 
ไ.แ.แ.5 กำรประสำนงำน
ละจຌงกลับผูຌตดิตอ 

ไ.แ.แ.ๆ บริกำรดຌวยควำม
รวดรใวภำยหลังจำกเดຌรับ
รืไอง 

 

ไ.แ.แ.ใ ควำมรูຌ฿นกำร฿หຌ
ค ำนะน ำ ละตอบขຌอ
ซักถำม 

ไ.แ.แ.ไ กำรกຌเขปัญหำ 
อุปสรรค 

ไ.โ.โ.โ กระบวนกำร/
ขัๅนตอนมีควำมสะดวก
รวดรใว ละป็นเปตำม
วลำ 
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2ี การติดตอรับบริการ/ ขຌอมูล

 

บริการทีไควรปรับปรุง 
อ ันดับรก 

บริการทีไปรับปรุง 
ภายหลังเดຌ 

บริการทีไท าเดຌดี 

ควรรักษาเวຌ 
บริการทีไท าเดຌดี 

ป็นจุดขใง 
5.แ.แ.โ YouTube 
ิOsmep Channelี 
5.โ.โ.ไ บริกำรขຌอมูลผำน 
SME 

ONEิwww.SMEONE.infoี 
5.ใ.ใ.โ ขำวละสำรคดีสัๅน
ทำงทรทัศน ์

5.ใ.ใ.ไ บูธ฿หຌบริกำรละ
ประชำสมัพันธ์฿นงำนตำง โ  
5.ไ.ไ.โ รำยงำนผลกำร
สงสริม SME/รำยงำนกำร
ประมินผล 

5.5.5.แ ส ำนักงำนสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอม   
5.5.5.5 Call Center ของ 
สสว. ิทร แใเแ 

5.แ.แ.ไ Application SME 
CONNEXT 

5.โ.โ.โ องค์ควำมรูຌธุรกิจ 
ิwww.smeknowledgecenter.comี 
5.ไ.ไ.ไ รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำค
กำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป 
5.ไ.ไ.5 รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำน
วิชำกำร/บทควำม  
5.5.5.โ หนวยรวมด ำนินงำน 

 

5.ใ.ใ.แ บทควำม
฿นสืไอสิไงพิมพ์  
5.ไ.ไ.ใ รำยงำน
สถำนกำรณ์ SME 

รำยดือน/รำยป 
5.5.5.ใ ศูนย์
฿หຌบริกำร SME 

ครบวงจร ิOSSี 
฿นกรุงทพฯ 

5.5.5.ไ ศูนย์
฿หຌบริกำร SME 

ครบวงจร ิOSSี 
฿นตำงจังหวัด 

 

5.แ.แ.แ Facebook 

ิOsmep สสว.ี 
5.โ.โ.แ บริกำรขຌอมูล
ขำวสำรผำนวใบเซต์ 
สสว. 
ิwww.sme.go.thี 
หรืออีมล  
5.ใ.ใ.ใขำวทำงวิทยุ 
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4.3 นวทางการพัฒนาละปรับปรุงคุณภาพการด านินงาน / การ฿หຌบริการ 

จำกผลกำรส ำรวจดยรวมของกลุมผูຌประกอบกำรฯ พบวำ ผูຌรับบริกำรมีควำมพึงพอ฿จ฿นกำร
฿หຌบริกำรของ สสว. ดยสวน฿หญอยู฿นระดับมำกทีไสุด มีพียงรืไองชองทำงกำรติดตอพืไอรับบริกำร / 
ขຌอมูลของกลุมผูຌประกอบกำรทีไพึงพอ฿จคอนขຌำงนຌอยมืไอทียบกับประดในกำรส ำรวจอืไน ส ำหรับกลุม
หนวยงำนฯ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุด฿นดຌำนหลักทีไท ำกำรส ำรวจ อยำงเรกใตำม มຌจะมีควำม  

พึงพอ฿จทีไคอนขຌำงสูงลຌว ตกใมีควำมคำดหวังคอนขຌำงมำกชนกันมืไอปรียบทียบกับควำมพึงพอ฿จ 
ดังนัๅน จึงสนอ฿หຌมีนวทำงกำรพัฒนำละปรับปรุงคุณภำพกำรด ำนินงำน / กำร฿หຌบริกำร ดังนีๅ 

กลุมผูຌประกอบการฯ ควรพัฒนำรูปบบกำรบริหำรจัดกำรควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำร ละ
ควรสงสริม฿หຌมีกำรขยำยกำร฿หຌบริกำรมำกขึๅน฿หຌครอบคลุมผูຌประกอบกำรหลำยประภท  ดย
ขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงคุณภำพกำร฿หຌบริกำรพิจำรณำจำกหลำยมิติ เดຌก ป็นบริกำรทีไ
ผูຌประกอบกำรเมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำม
คำดหวัง ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรพบปัญหำละอุปสรรค฿นระหวำงทีไ฿ชຌบริกำร ตຌองกำร฿หຌมีกำรปรับปรุง
บริกำร ละป็นบริกำรทีไตຌองกำร฿หຌ สสว. ฿หຌกำรสงสริมพิไมติม ฿นสัดส วนทีไมำกกวำรืไองอืไนโ ละ
พิจำรณำจำกระดับผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของตละปัจจัย฿นกำร฿หຌบริกำร ดยมีรำยละอียด
ขຌอสนอนะ ดังนีๅ 

1ี ดຌานการขຌารับบริการกิจกรรม / ครงการ  
ู ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย ผูຌประกอบกำรเมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 

คะนนี หรือพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง พรำะผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย เมมีควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ
฿นกำร฿หຌกำรนะน ำผลิตภัณฑ์ กำรถำยทอดเมถูกตຌอง ละเมมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จ ตมืไอ
พิจำรณำระดับผลกระทบทีไมีตอควำมพึงพอ฿จดยรวม พบวำ รืไองดังกลำวป็นบริกำรทีไท ำเดຌดี ละป็น
จุดขใงของกำร฿หຌบริกำร นืไองจำกป็นปัจจัยทีไสงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ละมีควำม  

พึงพอ฿จสูงกวำคำฉลีไยดยรวมลຌว ตอยำงเรกใตำม นืไองจำกป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรมีควำมคำดหวัง
สูง ดังนัๅน สสว. จึงควรพิจำรณำคัดลือกทีไปรึกษำ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของตละกลุมปງำหมำย ทัๅง
ควำมรูຌควำมชีไยวชำญดຌำนผลิตภัณฑ์ / บริกำร ละพืๅนฐำนของผูຌประกอบกำรตละกลุม 

ู กระบวนกำร / ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร ทัๅงควำมชัดจนของขัๅนตอนกำรรับบริกำร ควำมสะดวก
รวดรใว ละชองทำงกำรติดตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย พืไอ฿หຌกิดควำมสะดวก฿นกำรขຌำรับบริกำร ป็นรืไอง
ทีไสงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำมพึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม 
ดังนัๅน ควรปรับปรุงขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร฿หຌมีควำมชัดจน กระชับ บริกำรรวดรใว ละมีชองทำงกำรขຌำถึง
หลำกหลำยชองทำง  
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ู ควรบริหำรจัดกำรวลำ฿นกำรจัดกิจกรรมตละครงกำร฿หຌมีควำมหมำะสม กรณีทีไนืๅอหำ
คอนขຌำงมำก ละตຌองลงรำยละอียดชิงลึกควรมีระยะวลำทีไมำกพอส ำหรับผูຌประกอบกำรเดຌรียนรูຌ ซึไง
ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำร ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรมีควำมพึงพอ฿จระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด
คอนขຌำงมำก 

ู ควรจัดสิไงอ ำนวยควำมสะดวก ละสถำนทีไ฿นกำรจัดกิจกรรม / ครงกำร฿หຌมีควำมหมำะสม
กับกลุมผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม ทัๅงดຌำนสถำนทีไ ละครืไองมืออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿หຌอืๅอตอกิจกรรมทีไจัด ซึไงสิไง
อ ำนวยควำมสะดวก ละสถำนทีไ ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรมีควำมพึงพอ฿จระดับนຌอยละนຌอยทีไสุด
คอนขຌำงมำก 

ู ควรมีกำรจัดกิจกรรมนอกพืๅนทีไ ฿นตำงจังหวัดอยำงตอนืไอง พืไอป็นกำรประชำสัมพันธ์
องค์กร ละ฿หຌบริกำรกับกลุมผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไตำงจังหวัด ทีไยังเมสำมำรถขຌำถึงบริกำรของ สสว. 
จำกชองทำงอืไนโ เดຌ 

ู ควรมีกำรจัดกิจกรรม / ครงกำร฿หຌเมทับซຌอนกัน กรณีทีไผูຌขຌำรวมครงกำรป็นกลุมดียวกัน 
หรือกลุมผลิตภัณฑ์ดียวกัน พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรเดຌมีอกำสขຌำรวมกิจกรรม / ครงกำรอืไนโ ทีไนำสน฿จ 

ู ควรจัดกิจกรรม / ครงกำร฿นลักษณะทีไผูຌประกอบกำรมีสวนร วมมำกขึๅน ชน กำรจัด 
Workshop พืไอลกปลีไยนขຌอมูล ประสบกำรณ์ ระหวำงผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม ป็นตຌน 

ู ควรมีกำรติดตำมงำน / ครงกำรทีได ำนินกำรลຌว ละจຌงผลกลับเปยังผูຌประกอบกำร฿หຌ
เดຌรับทรำบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรมีควำมตอนืไอง 

ู พิไมจຌำหนຌำทีไส ำหรับ฿หຌบริกำรตละครงกำร฿หຌพียงพอ สำมำรถ฿หຌขຌอมูล ละตอบขຌอ
ซักถำมรืไองตำงโ ฿หຌกับผูຌประกอบกำรเดຌอยำงทัไวถึง ละมีควำมรวดรใว฿นกำร฿หຌบริกำร 

 

2ี ดຌานนืๅอหาทีไเดຌรับการอบรม 

ู นืๅอหำ฿นกำรอบรม ป็นรืไองทีไผูຌประกอบกำรหในวำป็นปัญหำละอุปสรรคจำกกำร฿ชຌ
บริกำรมำกทีไสุด นืไองจำกนืๅอหำเมตรงประดใน เดຌรับขຌอมูลเมครบถຌวน ดังนัๅน สสว. ควรพิจำรณำจัด
นืๅอหำ฿หຌมีควำมครอบคลุม ลงรำยละอียดนืๅอหำ฿หຌกระชับฉพำะกลุม พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม
เดຌรับประยชน์สูงสุด 

ู ควรมีกำรจัดหำหลงทุน฿หຌกับผูຌประกอบกำรตำมควำมหมำะสม ดยเมมีอุปสรรค฿นกำร
ขຌำถึง ชน ขัๅนตอนกำรขออนุมัติ อกสำรทีไตຌอง฿ชຌยืไน หลักทรัพย์คๅ ำประกัน ป็นตຌน 

ู จัดหำชองทำงกำรตลำด฿หຌกับผูຌประกอบกำร ชน กลุมลูกคຌำตำงชำติ กำรจัดพืๅนทีไ฿หຌออกบูธ 
จัดงำนสดงสินคຌำ พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรมีชองทำงกำรจ ำหนำยผลิตภัณฑ์พิไมติม 
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ู พิไมนืๅอหำกำรอบรมตำมควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร ชน ดຌำนกำรวำงผนธุรกิจ 
กำรตลำด กำรผลิต กำรพัฒนำละปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรขียน Content ส ำหรับชวงทำงกำรขำยออนเลน์ 
ซีไงมຌหัวขຌอนืๅอหำดังกลำวจะป็นบริกำรทีไท ำเดຌดีลຌว ละป็นจุดขใง ตผูຌประกอบกำรกใมีควำมคำดหวัง
กับนืๅอหำดังกลำว฿นระดับทีไมำกดຌวย  

ู นืๅอหำดຌำนกำรตลำด กฎหมำย ละกำรบริหำรบุคคล ป็นรืไองทีไสงผลกระทบตอควำม 

พึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำมพึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม ตมืไอพิจำรณำคะนน
ควำมพึงพอ฿จลຌว พบวำ ดຌำนกำรตลำด ละกำรบริหำรบุคคล มีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับมำกทีไสุด สวน
ดຌำนกฎหมำย มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำก ตมีควำมพึงพอ฿จมำกกวำควำมคำดหวังลຌว ทัๅงนีๅ มืไอ
พิจำรณำกับควำมเมพึงพอ฿จหรือพึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี พบวำ ป็นรืไองกำรเดຌรับ
ควำมรูຌจำกกำรอบรมเมตรงกับทีไตຌองกำร ดังนัๅน สสว. ควรพิจำรณำจัดนืๅอหำกำรอบรม฿หຌมีควำม
สอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร ดยมีกำรลงรำยละอียดนืๅอหำชิงลึก฿หຌมำกขึๅน นืไองจำก
กลุมปງำหมำยทีไมำขຌำรวมมีควำมคำดหวังตอนืๅอหำคอนขຌำงสูงมืไอทียบกับควำมพึงพอ฿จ 

3ี ชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล  
ู บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ ป็นชองทำงทีไผูຌประกอบกำรตຌองกำร฿ชຌบริกำร

มำกทีไสุดป็นอันดับทีไ 5 ฿นขณะทีไกำร฿ชຌบริกำร฿นปัจจุบันของชองทำงดังกลำวยังมีสัดสวนทีไนຌอย ดังนัๅน 
สสว. ควรรงท ำกำรประชำสัมพันธ์ หรือพิไมชองทำงกำร฿หຌบริกำร฿หຌมำกขึๅน  

ู ควรพิไมชองทำงกำรติดตอสืไอสำร/ ประชำสัมพันธ์฿หຌหลำกหลำยมำกขึๅน พืไอ฿หຌสำมำรถ
รองรับควำมตຌองกำร฿ชຌบริกำรของผูຌประกอบทุกกลุม ดยฉพำะชองทำงออนเลน์  ชน ผำนสืไอซชียล 
ิLine official ฟชบุຍก ทรทัศน์ SMS ละอีมล 
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กลุมหนวยงานฯ มีควำมพึงพอ฿จ฿นระดับมำกทีไสุดทัๅงดຌำนกำรขຌำรับบริกำร / ประสำนงำน ละ
ชองทำงกำรติดตอ ตมืไอปรียบทียบกับควำมหวัง พบวำ ยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวังทัๅง 2 ดຌำน 
พืไอ฿หຌคุณภำพกำร฿หຌบริกำรมีปງำหมำยทีไทຌำทำยมำกขึๅน จึงเดຌจัดท ำขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำร฿หຌบริกำร ดยพิจำรณำจำกระดับผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมของตละปัจจัย฿นกำร฿หຌบริกำร 
ละจ ำนวนหนวยงำนทีไ฿ชຌบริกำรตละชองทำง มีรำยละอียดขຌอสนอนะ ดังนีๅ 

1ี ดຌานการ฿ชຌบริการ / ประสานงาน 

ู ดຌำนจຌำหนຌำทีไ ป็นบริกำรทีไท ำเดຌดี ป็นจุดขใง ละควรรักษำมำตรฐำน฿หຌดียิไงขึๅน นืไองจำก
ป็นปัจจัยส ำคัญทีไสงผลตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ดยมีกำรทบทวนมำตรฐำนกำร฿หຌบริกำร฿หຌป็น
รูปบบดียวกัน ละมีกำรกระตุຌนคุณภำพกำร฿หຌบริกำรดຌำน Service Mind ป็นระยะ 

ู ดຌำนชองทำง฿นกำรขຌำถึงบริกำร หรือกำรประสำนงำนตำงโ ควรมีชองทำงทีไหลำกหลำย
พืไอ฿หຌมีควำมสะดวก฿นกำรติดตอประสำนงำน 

ู ดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ ป็นรืไองทีไสงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำม 

พึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม ดังนัๅน จึงควรพัฒนำระบบฐำนขຌอมูลสำรสนทศ฿นกำรจัดกใบ
ขຌอมูล฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน ผูຌ฿ชຌงำนสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌงำนตอเดຌงำย นอกจำกนีๅ ขຌอมูลทีไสำมำรถ
น ำมำตอยอดเดຌ ควรพัฒนำฐำนขຌอมูล฿นรูปบบทีไสำมำรถวิครำะห์ละสดงผลเดຌบบอัตนมัติ 

 

2ี ดຌานชองทางการติดตอรับบริการ / ขຌอมูล 

ู ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ ป็นชองทำงทีไหนวยงำนตຌองกำร฿ชຌ
บริกำรมำกทีไสุดป็นอันดับทีไ 5 ฿นขณะทีไกำร฿ชຌบริกำร฿นปัจจุบันของชองทำงดังกลำวยังมีสัดสวนกำร฿ชຌ
บริกำรทีไนຌอยกวำชองทำงอืไน ดังนัๅน ควรพิไมชองทำงกำร฿หຌบริกำรกับกลุมหนวยงำนผำนชองทำงนีๅ฿หຌมำก
ขึๅน อยำงเรกใตำม มืไอพิจำรณำจำกมิติของปัจจัยทีไสงผลกระทบ พบวำ ชองทำงดังกลำวสงผลตอควำม  

พึงพอ฿จดยรวมเมมำก ละป็นชองทำงกำร฿หຌบริกำรทีไหนวยงำนมีควำมพึงพอ฿จมำกลຌว ิมำกกวำ
คำฉลีไยดยรวมี สสว. ควรพิจำรณำพัฒนำบริกำรผำนชองทำงนีๅตำมควำมจ ำป็นละหมำะสม 

ู สืไอสังคมออนเลน์ ชองทำง Facebook ิOsmep สสว.ี ละบริกำรขຌอมูลขำวสำรผำน
วใบเซต์ สสว. ป็นชองทีไท ำเดຌดีลຌว ละป็นจุดขใง ดังนัๅน ควรท ำกำรพัฒนำบริกำรผำนชองทำงนีๅ฿หຌมำก
ขึๅน ละครอบคลุมกลุมหนวยงำนทุกกลุม 

ู บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ รำยงำนผลกำรสงสริม SME / รำยงำนกำร
ประมินผล ละส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม มຌจะเมมีหนวยงำนเมพึงพอ฿จหรือ
พึงพอ฿จนຌอย ิ฿หຌคะนนระดับ 1ู2 คะนนี ตยังพึงพอ฿จนຌอยกวำควำมคำดหวัง ละป็นชองทำงทีไ
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สงผลกระทบตอควำมพึงพอ฿จดยรวมมำก ขณะทีไควำมพึงพอ฿จยังตไ ำมืไอทียบกับคำฉลีไยดยรวม ดังนัๅน 
สสว. ควร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพ฿นกำร฿หຌบริกำรของชองทำงดังกลำวป็นอันดับตຌนโ ดย
กำรพิไมชองทำงบูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำงโ ฿หຌมำกขึๅน จัดท ำรำยงำนผลกำรสงสริม SME 

/ รำยงำนกำรประมินผล ฿หຌมีควำมนำสน฿จ ละสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌงำนเดຌอยำงหมำะสม สวน
ชองทำงส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ควรจัดท ำบริกำร฿หຌป็นบบบใดสรใจ ิOne 

stop serviceี อ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกับผูຌทีไตຌองกำรติดตอประสำนงำนกับ สสว. 
3ี ดຌานภาพลักษณ์ ควรมีกำรบริหำรควำมคำดหวังของหนวยงำนผูຌขຌำมำรวมงำนกับ สสว. ละ 

สสว. ควรพัฒนำบทบำท฿นฐำนะป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรขຌอมูล ฿หຌชัดจนมำกขึๅน ละสืไอสำรกำรรับรูຌตอ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ สสว. มีภำพลักษณ์กำรรับรูຌทีไดี ชืไอมัไนละชืไอถือเดຌ ละป็นหนวยงำนทีไป็น
ผูຌน ำดຌำนกำรสนับสนุน SME
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1. งานสรຌางครือขายความรวมมือระหวางประทศ 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอด านินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาล฿นดຌานการสงสริมผูຌประกอบการ SMEs ละ

ขยำยควำมรวมมือทำงศรษฐกิจกับประทศทีไมีศักยภำพ  
2ี พืไอพัฒนำขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของผูຌประกอบกำร SMEs ฿นหลำยดຌำน ชน กำร

พัฒนำทคนลยีละนวัตกรรม กำรพัฒนำมำตรฐำนสินคຌำละบริกำรสูระดับสำกล รวมถึงกำรสรຌำงละ
ขยำยตลำด฿นตำงประทศ฿หຌกผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทีไมีศักยภำพ ละมีขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันสูง กำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรจัดกำร
ธุรกิจ ภำคตลำดละพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิeูcommerceี ดยผำนทำงกำรด ำนินครงกำรควำม
รวมมือตำง โ ละชืไอมยงธุรกิจกับตำงประทศ฿นกำรพัฒนำระบบนิวศพืไอรองรับกำรขับคลืไอน
ศรษฐกิจยุค฿หม  

3ี พืไอสรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนทัๅง฿นละตำงประทศ  
4ี พืไอผยพรขຌอมูลละขำวสำรทีไป็นประยชน์ ละสนับสนุนกำรสรຌำงองค์ควำมรูຌ ทัๅง฿นรืไอง  

ศูนย์บมพำะ รวมถึงกำร฿หຌค ปรึกษำทำงธุรกิจ฿หຌสำมำรถติบตละขงขันเดຌ฿นตลำดยุค฿หม ิSmart 

SMEsี ตลอดจนพัฒนำศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจระหวำงประทศ฿หຌกผูຌประกอบกำรเทย ละ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  
2ี หนวยงำนทัๅงภำครัฐ ละอกชน ทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  
 

งบประมาณ 

8,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี กิดครือขำยควำมรวมมือทำงธุรกิจพืไอผูຌประกอบกำร SMEs เทย 12 ครือขำย 

2ี ผูຌประกอบกำร SMEs ขຌำรวมกิจกรรมสรຌำงครือขำยเมนຌอยกวำ 250 รำย 

ใี ขຌอตกลงควำมรวมมือระหวำง สสว.กับ หนวยงำนภำครฐัหรืออกชนตำงประทศ โ ขຌอตกลง 
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ผนการด านนิงาน 

ถึงมຌวำ อกำสทำงกำรตลำดจะมีอยูมำก฿นหลำยทวีปทัไวลกทีไเดຌมีกำรปຂดกำรคຌำสรีกันมำกขึๅน
ป็นล ำดับ ตกำรสนับสนุนละสงสริม ฿หຌผูຌประกอบกำร SMEs สำมำรถออกสูตลำดลกเดຌอยำงมี
ศักยภำพละยัไงยืนนัๅน จ ำป็นตຌองมีกำรพัฒนำตัๅงตระดับพืๅนฐำน พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรสำมำรถด ำนิน
ธุรกิจเดຌดຌวยตนองตอเป สสว. จึงลใงหในถึงควำมส ำคัญ฿นกำรสรຌำงครือขำยผูຌประกอบกำร พรຌอม฿หຌ
ควำมรูຌ฿นรืไองพืๅนฐำน฿นกำรสงออก พรຌอมพัฒนำละ ปรับปรุงสินคຌำ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของตลำด
ปງำหมำย ดยจะเดຌมีกำรด ำนินกิจกรรมสรຌำงครือขำยตำมล ำดับ ดังนีๅ 

1ี จัดกิจกรรม Network Creation ิประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนทัๅง฿น
ละตำงประทศี กับครือขำยทีไ สสว.ป็น Focal Point ชน หนวยงำนดຌำนกำรสงสริม SMEs ของ
ประทศฝรัไงศส, อิตำลี, กำหลี฿ตຌ, ตุรกี ละญีไปุຆน ป็นตຌน ดยมีควำมรวมมือกัน ฿นสำขำปງำหมำยทีไป็น 
mutual interest พืไอ฿หຌกิดควำมยัไงยืน฿นกำรสรຌำง cross ู border cluster 

2ี จัดกิจกรรมสริมสรຌำงควำมรวมมือระหวำงประทศ ดังนีๅ 
• ด ำนินกิจกรรมควำมรวมมือกับกลุมประทศ Strategic Partners ทีไ สสว. มี MOU ดຌำน 

SMEs ดຌวย  
• ด ำนินกิจกรรมดຌำน SMEs ตำมนยบำยรัฐบำล กรณีมีกำรยือนตำงประทศอยำงป็น

ทำงกำร ละมีประดในรืไอง SMEs  

• พัฒนำครงกำรอันป็นผลหรือมติจำกกรอบกำรจรจำทวิภำคี  
• พัฒนำองค์ควำมรูຌพืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบกำร SME ทัไวเป 

ละผูຌประกอบกำร SME ทีไขຌำรวมครงกำร ของ สสว. ชน ผูຌประกอบกำร SME กลุมทัไวเป ิRegularี, 
ผูຌประกอบกำร SME ทีไมีศักยภำพ ิStrongี, ผูຌประกอบกำร฿นกลุม National Award ป็นตຌน ฿นสำขำ
ปງำหมำย ชน สำขำ ICT, สำขำผลิตภัณฑ์ละบริกำรพืไอสุขภำพ, สำขำของขวัญของช ำรวย, สำขำกษตร
ปรรูป, สำขำทองทีไยว ป็นตຌน ฿นดຌำนกำรสรຌำงครือขำย ชน ระดับ Networking / Cluster / Global 

Supply Chain / Global Value Chain ละสนับสนุนขຌอมูลกำรคຌำกำรลงทุน ดยกำรสรຌำงครือขำย
ผูຌประกอบกำรกับหนวยงำน฿นตำงประทศ อำทิ หนวยงำนดຌำนกำรคຌำกำรลงทุน สมำคมตำง โ ละ
ครือขำยตำงประทศทีไ สสว. ป็น Focal Point ดຌำนกำรสงสริม SMEs 

3ี จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงำนภำครัฐ ละอกชน พืไอท ำบันทึกขຌอตกลงควำมรวมมือระหวำงกัน 

4ี ประสำน ติดตำม อ ำนวยกำรละบริหำรจัดกำร 
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2. งานด านินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะท างานอาซียนดຌาน SME ิASEAN SME Agencies 

Working Group : ASEAN SMEWGี 
วัตถุประสงค์ 

 1ี พืไอด ำนินกิจกรรมตำมพันธกิจของรัฐบำล฿นดຌำนกำรสงสริมผูຌประกอบกำร SMEs  

2ี พืไอขยำยควำมรวมมือทำงศรษฐกิจกับประทศทีไมีศักยภำพ฿นกรอบอำซียน ละประทศคู
จรจำ พืไอสงสริมผูຌประกอบกำร SMEs เทย฿นดຌำนตำง โ รวมถึงดຌำนกำรพัฒนำศักยภำพละผลิตภำพ 
ละกำรพิไมชองทำงกำรตลำด พรຌอมทัๅงสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกอำซียนื8 ละประทศคูจรจำเดຌ
พิไมขึๅน  

3ี พืไอชืไอมยงครือขำยผูຌ฿หຌบริกำรผูຌประกอบกำร SMEs สูอำซียนื8 ละประทศคูจรจำ 
พรຌอมทัๅงพัฒนำระบบนิวศพืไอรองรับกำรขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม 
 

กลุมป้าหมาย 

1ี หนวยงำนภำครัฐละอกชน ทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

2ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของเทย  
 

งบประมาณ 

15,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี กิจกรรมตำมกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development ิ2016ู
2025ี พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 6 รืไอง 

2ี ครือขำยผูຌ฿หຌบริกำร฿นตำงประทศ 4 ครือขำย 

3ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับบริกำรดຌำนกำรด ำนินธุรกิจ฿นอำซียนื่ จ ำนวน 3,000 รำย 
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ผนการด านนิงาน 

แี กำรด ำนินงำนตำมกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 

ิโเแๆูโเโ5ี รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองของเทยละอำซียน ซึไงป็นกำรด ำนินครงกำรพืไอสอดรับกับ
กำรพัฒนำ฿น 5 ยุทธศำสตร์ ซึไงอำซียนเดຌบงประทศรับผิดชอบ คือ  

ู กำรพิไมผลิตภำพ กำร฿ชຌกำร฿ชຌทคนลยี ละนวัตกรรม ิเทย / วียดนำมี  
ู กำรขຌำถึงหลงงินทุน ิมำลซีย / ลำวี  
ู กำรสนับสนุนกำรขຌำสูตลำด ละกำรป็นสำกล ิเทย / สิงคปร์ี  
ู กำรพัฒนำนยบำยกำรสงสริม ละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ิกัมพูชำ / อินดนีซียี  
ู กำรสงสริมควำมป็นผูຌประกอบกำร ละกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ิบรูเน / ฟຂลิปปຂนส์ / 

พมำี  
ดยกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for SME Development นัๅนจะป็นผนงำน แเ 

ปของอำซียนซึไงจะเดຌมีกำรระบุ ครงกำรละกิจกรรม฿นตละสวนขຌำงตຌน ดยมีครงกำรรวมทัๅงสิๅน ๆโ 
ครงกำรละบงออกป็นกิจกรรม แ้เ รืไอง ซึไง฿นตละป อำซียนจะเดຌมีกำรคัดลือกครงกำร ละ
กิจกรรมทีไจะด ำนินกำรรวมกัน ดย฿นป โ5ๆใ เทยจะตຌองด ำนินกิจกรรมจ ำนวนอยำงนຌอย ๆรืไอง ภำย฿ตຌ 
ๆโ ครงกำรดังกลำว ซึไงตละรืไอง เทยจะตຌองด ำนินกำร ดังนีๅ  

ู ประชุมรวมกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนของเทยถึงกรอบละนวคิด฿นกำรด ำนินงำน  
ู จัดท ำกรอบกำรด ำนินงำน ละประชุมรวมกับอำซียนพืไอสรุปกรอบกำรด ำนินงำนรวมกัน  
ู ประชุมรวมกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนของเทยถึงกรอบละนวคิด฿นกำรทีไจะ

ด ำนินงำนรวมกับอำซียน  
ู ด ำนินกิจกรรมตำง โ ตำมผนงำนทีไเดຌระบุรวมกับอำซียน อำทิ กำรศึกษำวิจัย กำรสรຌำง

ครือขำย กำรประชุมสัมมนำ ละกำร จัดท ำขຌอสนอนะชิงนยบำย฿นกำรพัฒนำกำรสงสริม SMEs ฿น
อำซียน  

ู รำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿หຌอำซียนรับทรำบ  
โี กำรชืไอมยงครือขำยผูຌ฿หຌบริกำรผูຌประกอบกำร SMEs สูอำซียน คือ  

ู กำรบ ำรุงรักษำวใบเซต์  
ู กำรชืไอมยงละพัฒนำครือขำยผูຌ฿หຌบริกำร SMEs สูอำซียนื่ 

3ี กำรจัดกิจกรรม฿หຌควำมรูຌผูຌประกอบกำร ดยมีขัๅนตอน฿นกำรด ำนินงำน ดังนีๅ  
ู กำรศึกษำขຌอมูลทุติยภูมิของประทศปງำหมำยละวำงผนกำรศึกษำ ชืไอมยงครือขำย

ผูຌประกอบกำร  
ู ลงพืๅนทีไศึกษำขຌอมูลปฐมภูมิละจัดท ำขຌอมูลกำรคຌำกำรลงทุน  
ู ผยพรขຌอมูลละจัดกิจกรรม฿หຌควำมรูຌผูຌประกอบกำร 

4ี กำรประสำนละติดตำมกำรด ำนินงำน 
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3. ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมินความนาชืไอถือ SME ิSME Credit Ratingี 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอพัฒนำระบบนิวศพืไอรองรับกำรขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ดยกำรพัฒนำรูปบบกำร

ประมินขีดควำมสำมำรถของผูຌประกอบกำร ฿นสวนทีไป็น NonูFinance ดย฿นปทีไ โ ิโ5ๆใี จะมุงนຌน 
โ ดຌำนคือ ก.ดຌำนกำรตลำด ข.ดຌำนกำรกຌำวสูสำกล ิSME Internationalizationี  

โี พืไอ฿หຌหนวยงำนภำครัฐสำมำรถน ำมดลกำรประมินขีดควำมสำมำรถของผูຌประกอบกำรเป
ปรับ฿ชຌกับผูຌประกอบกำรทีไมำรับบริกำร ละชืไอมยงกับกำรจัดท ำมำตรกำร บริกำร฿หຌสอดรับกับจุดออน 
จุดขใง ของผูຌประกอบกำรทีไมำรับบริกำรอยำงตรงประดใน  

ใี สงสริม฿หຌสถำบันกำรงินเดຌมีกลเกกำรประมินผูຌประกอบกำรทีไจะขຌำถึงหลงงินทุนทีไป็นมิติ 
NonูFinance มำกยิไงขึๅน  

ไี พืไอสงสริม฿หຌเทยมีบทบำทป็นศูนย์กลำง฿นกำร฿หຌบริกำร MSMEs ฿นอำซียน ิASEAN 

MSME Service Hubี 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดยอมละขนำดยอย ิMicroูEnterprisesี 
2ี หนวยงำนภำครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละ

ขนำดยอมของเทย 

งบประมาณ 

8,000,000 บำท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี มดลกำรประมินศักยภำพดຌำนกำรตลำด ละดຌำนกำรกຌำวสูสำกลของผูຌประกอบกำร 2 รืไอง 
2ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรประมินศักยภำพ 400 รำย 

ผนการด านนิงาน 

1ี กำรจัดท ำมดลกำรประมินศักยภำพผูຌประกอบกำรดຌำนกำรตลำด  
2ี  ก ำ ร จั ด ท ำ  ม  ด ล ก ำ ร ป ร ะ  มิ น ศั ก ย ภ ำ พผูຌ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ดຌ ำ น ก ำ ร กຌ ำ ว สู ส ำ กล 

ิInternationalizationี  
3ี ประมินศักยภำพละพัฒนำควำมรูຌ฿หຌก ผูຌประกอบกำรดຌำนกำรตลำดละผูຌประกอบกำรดຌำน

กำรกຌำวสูสำกล  
4ี กำรประสำนละติดตำมกำรด ำนินงำน 
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4. งานพัฒนาองค์ความรูຌส าหรับ SME ิKnowledge Centerี 
วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอจัดท ำองค์ควำมรูຌทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินธุรกิจส ำหรับผูຌประกอบกำร SME ฿หຌกับ

ผูຌประกอบกำร SME ละผูຌทีไสน฿จ  
2ี พืไอผยพรองค์ควำมรูຌ ฿นรูปบบตำง โ ชน Eูbook Information Clip ละ Easy 

Pocketbook ป็นตຌน ฿หຌผูຌประกอบกำร SME ละผูຌทีไสน฿จสำมำรถขຌำถึงเดຌงำยขึๅน  
3ี พืไอสริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบกำร SME 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำร SME  

2ี วิสำหกิจชุมชน  
3ี นิสิตนักศึกษำหรือบุคคลทัไวเปทีไสน฿จ 

งบประมาณ 

5,000,000 บำท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี มีคลังขຌอมูลองค์ควำมรูຌส ำหรับผูຌประกอบกำร 1 คลังขຌอมูล 

2ี ผูຌทีไเดຌรับควำมรูຌจำกกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌ/หรือ฿หຌค ปรึกษำธุรกิจดຌำน Digital หรือ฿หຌค 
ปรึกษำธุรกิจดຌำน Digital Economy หรือดຌำนอืไน โ ทีไมีควำมควำมตຌองกำร 4,000 รำย 

ผนการด านินงาน 

1ี จัดท ำองค์ควำมรูຌทีไกีไยวขຌองกับกำรประกอบธุรกิจ ละ Case study ฿นรูปบบ Eูbook, 

Information Clip, Easy Pocketbook ป็นตຌน 

2ี จัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌหรือ฿หຌค ปรึกษำธุรกิจดຌำน Digital Economy หรือดຌำนอืไน โ ทีไมี
ควำมตຌองกำร  

3ี ผยพรคลังขຌอมูลควำมรูຌส ำหรับ SME ละกิจกรรมของครงกำรผำน 
www.smeknowledgecenter.com  

4ี ก ำกับ ติดตำมกำรด ำนินงำน อ ำนวยกำรละบริหำรจัดกำรครงกำร 
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5. ครงการ Train the Coach 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌ฿หຌกับคຌช ฿หຌมีควำมรูຌ ทักษะ ละควำมสำมำรถทีไจะชวยขับคลืไอน฿หຌ 

SME สำมำรถกຌเขปัญหำทำงธุรกิจทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ละวำงรำกฐำนพืไอขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม  
2ี พืไอพัฒนำระบบงำนฐำนขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับกำร฿หຌค ปรึกษำนะน ำของคຌช รวมถึงผูຌ฿ชຌบริกำร 

พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลอันจะป็นประยชน์ตอกำรพัฒนำ ละกำร฿หຌบริกำรปรึกษำนะน ำก SME  

3ี พืไอน ำฐำนขຌอมูลของคຌชทีไอยู฿นระบบเป฿ชຌประยชน์฿นชิงนยบำย  
4ี พืไอสรຌำงผูຌประกอบกำรตຌนบบ ละพัฒนำ SME ฿หຌสำมำรถขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ผำน

กระบวนกำร SME 

กลุมป้าหมาย 

แี ผูຌขຌำรับกำรพัฒนำป็นคຌช สรรหำละคัดลือกจำกทีไปรึกษำหรือบุคลำกรทีไท ำงำนกีไยวกับกำร
฿หຌค ปรึกษำนะน ำ SME จำกหนวยงำนภำครัฐ อกชน ผูຌมีประสบกำรณ์ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงผูຌชีไยวชำญทัๅง
฿นละตำงประทศ  

โี ผูຌประกอบกำร SMEs ทีไมีควำมพรຌอม฿นกำรขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หมดຌวย Digital 

Transformation ทีไ จะถูกคัด ลื อกขຌ ำร วมกับกิจกรรมทีไ ป็นนวทำงทีไ จะตຌอง พัฒนำ Pilot 

Transformation Program พืไอ฿หຌคຌชทีไพัฒนำขึๅนเดຌฝຄก ปฏิบัติทักษะกำร฿หຌค ปรึกษำนะน ำ รวมถึง
ตัวอยำงตຌนบบ SME ฿นกำรขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม ประกอบดຌวย  

ู กลุมผูຌประกอบกำร SMEs ทีไมำ฿ชຌบริกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี  
ู กลุมผูຌประกอบกำร SMEs จำกหนวยงำนครือขำย Service Provider ทีไมีผูຌประกอบกำรทีไ

พรຌอมปรับปลีไยนตำมนวทำงทีไก ำหนด 

งบประมาณ 

10,500,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌขຌำลงทะบียน฿นฐำนขຌอมูลทีไปรึกษำ 800 รำย 

2ี ผูຌขຌำรับกำรลงทะบียนป็นคຌช Biz Transformer 20 รำย 

3ี ผูຌประกอบกำร SMEs ทีไขຌำรับค ปรึกษำจำกคຌช 500 รำย 

4ี ฐำนขຌอมูลทีไปรึกษำ 1 ระบบ 
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ผนการด านินงาน 

1ี จัดประชุมพืไอระดมควำมคิดหในจำกหนวยงำนตำง โ พืไอก ำหนดทิศทำงของกำรพัฒนำ       
ทีไปรึกษำ  
2ี พัฒนำครงสรຌำงฐำนขຌอมูลทีไปรึกษำ 800 รำย  

2.1 จัดประชุมพืไอทบทวนละชีๅจงรำยละอียดครงกำร 1 ครัๅง  
2.2 จัดประชุมกลุมยอยพืไอสรรหำทีไปรึกษำ 800 รำย  
2.3 พัฒนำฐำนขຌอมูลทีไปรึกษำ 1 ระบบ  

3ี จัดท ำหลักสูตรออนเลน์฿หຌควำมรูຌพิไมทักษะพืไอพัฒนำทีไปรึกษำ 10 หลักสูตร  
4ี ชิญชวนทีไปรึกษำกลุมทีไป็นผูຌจุดประกำยควำมคิดละสรຌำงรงบันดำล฿จ 20 รำย  
5ี กิจกรรม฿หຌค ปรึกษำพืไอพัฒนำผูຌประกอบกำร  

5.1 รับสมัครละคัดลือกผูຌประกอบกำร 800 รำย  
5.2 จัด฿หຌมีกำรประมินตนอง ิSelfูAssessmentี พืไอ฿หຌทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค ทัๅง

ทำงดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรกำรผลิต กำรขຌำถึงหลงงินทุน กำรบริหำร
กำรงิน ระบบบัญชี กำรบริหำรกำรตลำด พืไอก ำหนดนวทำง฿นกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿นทุก
มิติ฿นกำรกຌำวสู Thailand 4.0 ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรตำมผลกำรประมิน 500 รำย  

5.3 ฿หຌค ปรึกษำนะน ำ ด ำนินกำรวินิจฉัยละประมินศักยภำพธุรกิจละปรึกษำนะน ำชิง
ลึกตำมนวทำงกำรกຌเขปัญหำธุรกิจ ดຌวยกำรฝຄกปฏิบัติ ิWorkshopี ชงิกลุม/ชิงดีไยว 500 รำย  

6ี จัดสัมมนำผยพรกำรด ำนินครงกำร ดยจัด฿หຌมีกำรสวนำจำกทีไปรึกษำทีไขຌำรวมครงกำร 1 

ครัๅง 
7ี ประสำนละติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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6. ครงการยกระดับศักยภาพ SME ดยพัฒนาระบบผูຌ฿หຌบริการทางธุรกิจ ิService Providerี  
วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสนับสนุนละ฿หຌควำมชวยหลือผูຌประกอบกำร SME ผำนระบบกำร฿หຌบริกำรสนับสนุน

ดຌำนกำรพัฒนำธุรกิจ ิBusiness Development Service: BDSี ส ำหรับกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำร
ประกอบธุรกิจ  

2ี พืไอสนับสนุนละ฿หຌควำมชวยหลือผูຌประกอบกำร SME ผำนระบบกำร฿หຌบริกำรสนับสนุน
ดຌำนกำรพัฒนำธุรกิจ ิBusiness Development Service: BDSี ส ำหรับกำรพัฒนำละยกระดับผลิตภำพ
ละศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจ  

3ี พืไอสรຌำง฿หຌกิดกำรพัฒนำระบบผูຌ฿หຌบริกำรทำงธุรกิจ ิSME Service Providerี ส ำหรับ฿ชຌป็น
ครืไองมือ฿นกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร SME ฿นดຌำนตำง โ  

4ี พืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบกำร SME สำมำรถเดຌรับกำรพัฒนำทีไตรงตำมควำมตຌองกำร สอดคลຌอง
กับสภำพปัญหำของธุรกิจอยำงทຌจริง 

 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำร SME ทีไป็นนิติบุคคลละทีไจดทะบียนพำณิชย์กับหนวยงำนทัๅง฿นสวนกลำงละ฿น
ภูมิภำค 

งบประมาณ 

10,500,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำร SME เดຌรับกำรพัฒนำดຌำนกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรประกอบ ธุรกิจละกำร
พัฒนำยกระดับผลิตภำพ ละศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจ 200 รำย 

2ี ผูຌ฿หຌบริกำรทำงธุรกิจ ิSME Service Providerี ทีไเดຌรับกำรรับรองละขึๅนทะบียน 5 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี ศึกษำละรวบรวมขຌอมูลดຌำนกำรสนับสนุนละชวยหลือผูຌประกอบกำร SME ผำนระบบกำร
฿หຌบริกำรทำงธุรกิจ ิService Providerี ิ5 ภูมิภำค = ภำคกลำง, ภำคหนือ ภำค฿ตຌ, ภำคตะวันออก, ภำค
ตะวันออกฉียงหนือหนือี  

โี อบรม฿หຌควำมรูຌดຌำนกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจส ำหรับ SME ดຌำนกำรพัฒนำ
ละยกระดับผลิตภำพ ละศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจ ส ำหรับผูຌประกอบกำร SME  

ใี สริมสรຌำงควำมสำมำรถกำรป็นผูຌ฿หຌบริกำรทำงธุรกิจดຌำน฿หຌค ปรึกษำ ิConsultingี ละป็น 

พีไลีๅยง ิCoachingี ดຌำนกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจกผูຌประกอบกำร SME  
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ไี สนับสนุนกำรตรวจวิครำะห์ละวินิจฉัย ิ Inspecting and Diagnosingี สถำนประกอบกำร
ดຌำนกำรพัฒนำละยกระดับผลิตภำพละศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจ รวมทัๅงจัดท ำรำยงำนกำรตรวจ
วิครำะห์ ละกำร฿หຌค ปรึกษำดຌำนกำรพัฒนำละยกระดับผลิตภำพละศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจ  

5ี บริหำร ก ำกับ ละติดตำมกำรด ำนินงำน 
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7. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stageี 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอพัฒนำศักยภำพผูຌประกอบกำร฿หຌสำมำรถสรຌำงควำมขຌมขใงทำงธุรกิจเดຌอยำงยัไงยืน  
โี กำรพัฒนำนวควำมคิด฿นกำรสรຌำงธุรกิจชิงปฏิบัติกำร ดย฿ชຌครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์ ฿หຌ

หในภำพรวมของธุรกิจเดຌอยำงชัดจน  
ใี พืไอวิครำะห์ปัญหำละ฿หຌค ปรึกษำชิงลึก฿หຌกผูຌประกอบกำร พืไอน ำเปปรับปรุงธุรกิจ฿หຌมี

ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันพิไมขึๅน 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรทีไยังเมเดຌจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ  
2ี ผูຌประกอบกำรทีไจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจเมกิน 35 ป  
หมำยหตุ จดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ คือ 1ี บุคคลธรรมดำ เดຌก กำรจดทะบียนพำณิชย์ ละกำร

จดทะบียนกำรคຌำ 2ี นิติบุคคล เดຌก บริษัทจ ำกัด ละ หຌำงหุຌนสวนจ ำกัด 

 

งบประมาณ 

119,175,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรพัฒนำนวควำมคิด฿นกำรสรຌำงธุรกิจ 9,000 รำย 

2ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรปรึกษำนะน ำชิงลึก 3,300 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี ประสำนงำน ประชุมชีๅจงละวำงผนกำรด ำนินครงกำรรวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำร
ด ำนินงำน  

โี รับสมัครละคัดลือกผูຌขຌำรวมครงกำร ุ้เเเ รำย ดยหนวยรวมพัฒนำผูຌประกอบกำร ชน 
สถำบันกำรศึกษำ หนวยงำนฉพำะ ละหนวยงำนสนับสนุน ป็น ธกส. ออมสิน ป็นตຌน ตำมกณฑ์ทีไ
ก ำหนด  

ใี อบรมชิงปฏิบัติกำร฿หຌกับผูຌขຌำรวมครงกำรกำรอบรมกีไยวกับกำรป็นผูຌประกอบกำร 
ิEntrepreneurship Courseี ละกำรพัฒนำนวควำมคิด฿นกำรสรຌำงธุรกิจชิงปฏิบัติกำร ดย฿ชຌ
ครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์ ฿หຌหในภำพรวมของธุรกิจเดຌอยำงชัดจน ชน Business Model Canvas/Lean 

start up หรือมดลกำรวำงผนธุรกิจ฿หมโ ป็นตຌน จ ำนวน ุ้เเเ รำย  
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ไี สรຌำงละพัฒนำศักยภำพผูຌประกอบกำร฿นชิงลึก จ ำนวน ใุใเเ รำย ดยกำรประมินวินิจฉัย
สถำนประกอบกำรละปรึกษำนะน ำ ชน กำรขียนผนธุรกิจ กำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับสินคຌำดຌวย
งำนวิจัย   นวัตกรรม   ละกำรน ำทคนลยีละ   ICT   มำชวย฿นกำรท ำธุรกิจ   กำรออกบบ   พัฒนำ 
บรรจุภัณฑ์ ละกำรสรຌำงตรำสินคຌำพืไอพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำปรับปรุงทคนลยีละครืไองมือ
฿นกำรพิไมผลผลิตละกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำกษตร ผำนกำรรับรอง฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีมำตรฐำนมี
ควำมนำชืไอถือ กำรท ำกษตรชิงพำณิชย์อยำงมืออำชีพ พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ป็นตຌน  

5ี ประสำนละติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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8. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการพืไอสรຌางความขຌมขใงกธุรกิจชุมชนตามนวพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสงสริมละสรຌำงควำมป็นผูຌประกอบกำร฿หຌกับกลุมปງำหมำย฿หຌเดຌรับควำมรูຌทำงวิชำชีพ 

ละควำมรูຌบืๅองตຌน฿นกำรประกอบธุรกิจ พืไอวำงรำกฐำน฿นกำรพัฒนำ฿หຌป็นผูຌประกอบกำร  
โี พืไอพิไมทักษะวิชำชีพทัๅงภำคทฤษฎีละปฏิบัติ฿หຌสำมำรถประกอบอำชีพเดຌอยำงยัไงยืนตำม

นวพระรำชด ำริ  
ใี พืไอ฿หຌกิดกำรสรຌำงงำนสรຌำงอำชีพ฿หຌกับชุมชนละทຌองถิไน ละน ำเปสูกำรพัฒนำศรษกิจฐำน

รำก฿นระดับชุมชน฿หຌมีควำมขຌมขใง 
 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌขำดอกำส / ศิษย์พระดำบส / ผูຌประกอบกำร / ผูຌทีไสน฿จทัไวเป มืไอน ำเปปฏิบัติจริงคำดวำจะ
สำมำรถยกระดับป็น Smart Farmer เดຌภำย฿น 3ู5 ป 

 

งบประมาณ 

5,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี ผูຌขຌำรวมครงกำรเดຌรับกำรพัฒนำควำมรูຌ   ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌประกอบกำร  SMEs  
230 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี ประชุมหนวยงำนพืไอก ำหนดนวทำงกำรด ำนินครงกำร  
โี ประชุมพืไอจัดท ำกรอบหลักสูตรกำรฝຄกอบรม  
ใี ฝຄกอบรมวิชำชีพภำคทฤษฎีละปฏิบัติ ละอบรม฿หຌควำมรูຌ฿นหัวขຌอทีไกีไยวขຌองกับกำรประกอบ

ธุรกิจละกำรขียนผนธุรกิจ  
ไี พัฒนำศักยภำพ฿หຌกับผูຌขຌำรวมครงกำรดยกำรศึกษำดูงำนพืไอรียนรูຌจำกธุรกิจตຌนบบ 

5ี ประสำนละติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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9. ครงการสนับสนุนครือขาย SME 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสงสริมละกระตุຌน฿หຌกิดควำมรวมมือละชืไอมยงกันระหวำงผูຌประกอบกำรขนำดกลำง

ละขนำดยอม จำกฐำนรำกถึงระดับบน ฿นกลุมคลัสตอร์ปງำหมำยทีไป็นทีไตຌองกำรของตลำด ทัๅงตຌนนๅ ำ  
กลำงนๅ ำ ปลำยนๅ ำ ฿หຌป็นคลัสตอร์ทีไขຌมขใงเดຌ 

2ี พืไอพัฒนำผูຌประกอบกำรขนำดกลำงละขนำดยอม฿นคลัสตอร์ปງำหมำย฿หຌป็นผูຌประกอบกำร
ยุค฿หมทีไมีศักยภำพ฿นกำรขงขัน ดยกำรน ำนวัตกรรมละทคนลยีมำพัฒนำกระบวนกำรผลิต คุณภำพ
มำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ ละระบบกำรบริหำร จัดกำร รวมเปถึงกำรออกบบผลิตภัณฑ์ละบริกำร฿หຌมี
ควำมสรຌำงสรรค์ ซึไงจะป็นกำรยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมูลคำมำกขึๅน 

3ี พืไอสรຌำงกำรรับรูຌ฿หຌผูຌบริภคทัๅง฿นละตำงประทศเดຌรูຌจักผลิตภัณฑ์ของคลัสตอร์ปງำหมำย ซึไง
จะป็นกำรสรຌำงมูลคำพิไมทำงกำรตลำด฿หຌกผลิตภัณฑ์ของคลัสตอร์ปງำหมำย ละผลิตภัณฑ์ของเทย  

4ี พืไอพิไมชองทำงกำรตลำดดยกำรด ำนินกิจกรรมกำรตลำดทีไหมำะสมกับคลัสตอร์ปງำหมำย 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี หนวยงำนทีไท ำหนຌำทีไ฿นกำรสงสริมละสนับสนุน SMEs  

2ี หนวยงำนด ำนินกำรพัฒนำละสงสริมคลัสตอร์  
3ี กลุมผูຌประกอบกำร SMEs ฿นคลัสตอร์ปງำหมำย ทัๅงตຌนนๅ ำ กลำงนๅ ำ ปลำยนๅ ำ ละป็นทีไ

ตຌองกำรของตลำด 

 

งบประมาณ 

60,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี ครือขำย SME ทีไเดຌรับกำรพัฒนำละชืไอมยง฿นรูปบบคลัสตอร์ ใเ คลัสตอร์  
2ี ผนพัฒนำคลัสตอร์ทัๅง฿นระยะสัๅน ิ1 ปี ระยะกลำง ิ3 ปี ละระยะยำว ิ5 ปี 30 ผน 

3ี ผูຌประกอบกำร SME ทีไเดຌรับกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ฿นกำรด ำนินธุรกิจบบคลัสตอร์  
4,000 รำย 

ไี ผูຌน ำครือขำย ละผูຌประสำนงำนครือขำย ่เ รำย 
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ผนการด านินงาน 

แี จัดประชุมชีๅจงนวทำงกำรด ำนินงำนละท ำควำมขຌำ฿จกับหนวยงำนทีไสงสริมละพัฒนำ 
คลัสตอร์ พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือระหวำงกัน รวมทัๅง คัดลือกคลัสตอร์฿นกลุมทีไป็นทีไตຌองกำรของตลำด 
ตัๅงตตຌนนๅ ำ กลำงนๅ ำ ปลำยนๅ ำ 

โี อบรมชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ฿นกำรด ำนินธุรกิจบบครือขำย ละพัฒนำ
ศักยภำพ฿นกำรด ำนินธุรกิจ฿นดຌำนตำง โ ของผูຌประกอบกำร฿นครือขำย จ ำนวน ไุเเเ รำย ตำม
ผนพัฒนำ ชน นวคิดละทฤษฎี฿นกำรพัฒนำ ครือขำย กำรท ำงำนป็นทีมละกำรขงขันกันอยำง
สรຌำงสรรค์ กำรปรับปรุงกำรผลิตละกำรบริหำรจัดกำร ป็นตຌน 

ใี จัดท ำผนพัฒนำคลัสตอร์พืไอป็นยุทธศำสตร์ส ำหรับ฿นกำรวำงผนพัฒนำละสนับสนุน 
คลัสตอร์ SME จ ำนวน ใเ ผน 

ใ.แ กลุมคลัสตอร์ตอนืไอง ดยน ำผนพัฒนำคลัสตอร์ทีไเดຌรับจำกกำรด ำนินกำร฿นป โ5ๆโ 
มำปฏิบัติ ดยกำร ปรับปรุงผน ิ฿นกรณีจ ำป็นี พืไอ฿หຌผนกำรพัฒนำมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

ใ.โ กลุมคลัสตอร์฿หม ดยสรຌำง฿หຌกิดผนพัฒนำคลัสตอร์฿หม ละสงสริม฿หຌกิดควำม
ขຌมขใง฿นดຌำนตำง โ ฿หຌ หมำะสมดຌวยกำรกใบขຌอมูล วิครำะห์ รวมถึงศึกษำดูงำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
ทัๅง฿นประทศ ละศึกษำขຌอมูล ตำงประทศ฿นลักษณะทีไกีไยวขຌอง พืไอน ำผลทีไเดຌมำจัดท ำป็นยุทธศำสตร์
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกำรวำงผนพัฒนำละสนับสนุน ครือขำยวิสำหกิจทัๅง฿นระยะสัๅน ิแ ปี ระยะกลำง ิใ ปี 
ละระยะยำว ิ5 ปี  

ไี พัฒนำศักยภำพ Service Provider ผูຌน ำ ละผูຌประสำนงำนครือขำย ิCDAี จ ำนวน ่เ รำย 
ดยกำร฿หຌขຌอมูลควำมรูຌทีไจะป็นประยชน์ตอควำมรวมมือละสงสริมนวคิด฿นกำรพัฒนำคลัสตอร์อยำง
ตอนืไอง รวมถึงชืไอมยงควำม รวมมือระหวำงคลัสตอร์กับหนวยงำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ซึไงจะป็นชองทำง
หนึไง฿นกำรสริมสรຌำง฿หຌกิดควำมขຌมขใง ของคลัสตอร์เดຌ  

5ี อบรมพัฒนำศักยภำพชิงลึก฿หຌกับผูຌประกอบกำร฿น ใเ คลัสตอร์ ดยกำรน ำทคนลยี 
นวัตกรรม ละงำนวิจัยมำ ประยุกต์฿ชຌ พืไอพิไมมูลคำของผลิตภัณฑ์ละบริกำร รวมเปถึงกำรออกบบ
ละสรຌำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ละบรรจุภัณฑ์ พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมูลคำมำกขึๅน ละสำมำรถขงขัน฿น
ตลำดเดຌ อำท ิ

5.แ กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต ละบริหำรจัดกำร ชน กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตดย
กำรน ำนวัตกรรมละ ทคนลยีมำสนับสนุนพืไอยกระดับศักยภำพของกำรผลิตละบริกำร กำรลดตຌนทุน
กำรผลิต ปรับปรุงกระบวนกำรพำะปลูกพืไอ฿หຌกิดผลผลิตมำกขึๅน กำร฿ชຌนวัตกรรม฿นกำรปรับปรุง
กระบวนกำรปรรูปพืชกษตรพืไอ฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภำพละสำมำรถจัดจ ำหนำยเดຌ กำรพัฒนำนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรงินละบัญชี ป็นตຌน 

5.โ กำรพัฒนำ฿นดຌำนมำตรฐำน ชน กำรจัดท ำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์พืไอกำรสงออก กำรจัดท ำ
มำตรฐำนกำรผลิต มำตรฐำนรสชำติอำหำร มำตรฐำนกำรบริกำร หรือมำตรฐำนดຌำนสิไงวดลຌอม ป็นตຌน 
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10. ครงการประกวด SME National Awards 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสรรหำ SME ทีไมีควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนินกิจกำรอยำงมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนทีไดี 

มีควำมปรง฿ส ละมีธรรมำภิบำล 

2ี พืไอสรຌำงตຌนบบ฿หຌป็นบบอยำงส ำหรับผูຌประกอบกำร SME รำยอืไน โ ฿หຌมีกำรปรับปรุง
วิธีกำรด ำนินธุรกิจละกำรบริหำรจัดกำร พืไอพิไมประสิทธิภำพละคุณภำพของธุรกิจตนอง 

3ี พืไอสรຌำงรงบันดำล฿จ ละกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบกำร SME ตืไนตัวละตระหนักถึงควำมส ำคัญ
฿นกำรพัฒนำศักยภำพของธุรกิจ฿หຌมีควำมติบตละขຌมขใง สำมำรถขงขันเดຌทัๅงระดับประทศละ
ระดับสำกล 

 

กลุมป้าหมาย 

SMEs ทัไวประทศ ทัๅงขนำดกลำงละขนำดยอมทีไอยู฿นกลุม ภำคกำรผลิต กำรคຌำ บริกำร ละ
ภำคกำรกษตร อำทิ  

ภำคกำรผลิต  
1ี ธุรกิจอำหำร ละครืไองดืไม   2ี ธุรกิจชิๅนสวนยำนยนต์   3ี ธุรกิจเฟฟງำละอิลใกทรอนิกส์     

4ี ธุรกิจอุตสำหกรรมกำรพทย์ครบวงจร 5ี ธุรกิจสิไงทอละฟชัไน 6ี ธุรกิจฟอร์นิจอร์ละผลิตภัณฑ์
จำกเมຌ 7ี ธุรกิจอัญมณีละครืไองประดับ 8ี ธุรกิจครืไองจักรกล ละอุปกรณ์ 9ี ธุรกิจพลำสติกละยำง 
10ี ธุรกิจสิไงพิมพ์ 11ี ธุรกิจซรำมิก ละผลิตภัณฑ์ทีไท ำจำกรอลหะ  

ภำคกำรคຌำ  
12ี ธุรกิจคຌำปลีก 13ี ธุรกิจพืไอสังคม ละสิไงวดลຌอม  
ภำคบริกำร  
14ี ธุรกิจรงรม ทองทีไยว ละภัตตำคำร 15ี ธุรกิจลจิสติกส์ 16ี ธุรกิจพืไอสุขภำพ 17ี ธุรกิจ

งำนสรຌำงสรรค์ ละออกลขบ 18ี ธุรกิจกอสรຌำง 19ี ธุรกิจซอมบ ำรุง 
 

งบประมาณ 

11,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี มีบบอยำงทีไมีมำตรฐำน฿นกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับผูຌประกอบกำร SME เมนຌอยกวำ 20 รำย 

2ี ผูຌประกำรทีไผำนกำรคัดลือก฿นบืๅองตຌนเดຌรับควำมรูຌรืไองมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
พิไมขึๅน เมนຌอยรຌอยละ 70 

3ี ผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมกำรพัฒนำละยกระดับสูมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ น ำควำมรูຌ
ทีไเดຌรับป็นนวทำง฿นกำรด ำนินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวำรຌอยละ 70 
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4ี ผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมกำรพัฒนำละยกระดับสูมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ สมัครขຌำ
รวมครงกำรประกวด SME National Awards รຌอยละ 30 

5ี ผูຌประกอบกำรทีไเดຌรับรำงวัลน ำควำมรูຌจำกกำรประกวดมำปรับ฿ชຌ฿นกำรด ำนินธุรกิจเดຌ เมนຌอย
กวำรຌอยละ 70 

 

ผนการด านินงาน 

1ี ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร ละกำรรับสมัคร SME National Awards ละ SME: Start up 

Awards ด ำนินกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร SME National Awards เปยังกลุมปງำหมำย ตลอด
ชวงวลำกำรจัดกิจกรรม รับสมัคร฿นรูปบบตำง โ อำทิชน กำรผยพรผำนสืไอวิทยุ สืไอสิไงพิมพ์ ละ
วใบเซต์ ป็นตຌน ละด ำนินกำรรับสมัครผูຌประกอบกำร SME ทีไอยู฿นกลุมธุรกิจปງำหมำย ขຌำรวมกำร
ประกวด SMEs National Awards ละ SME Start up Awards 

2ี  ประกวด SME National Awards ละ SME Start up Awards ด ำ นินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติบืๅองตຌน สัมภำษณ์ผูຌประกอบกำร ตรวจประมินสถำนกำรประกอบกำร สรุปผลคะนนพืไอ
ตัดสินละมอบรำงวัล ดยผูຌประกอบกำรทีไผำนกำรสัมภำษณ์จะเดຌรับ Feedback Report จำก
คณะกรรมกำร พืไอน ำมำป็นนวทำงกำรปรับปรุงละพัฒนำธุรกิจ 

3ี พัฒนำ ละยกระดับผูຌประกอบกำรสูมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 

3.1 ด ำนินกำรจัดอบรมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ลกปลีไยน Good Practice กับ
บริษัททีไเดຌรับรำงวัลสุดยอด SME หงชำติ ละประมินตนอง SelfูAssessment ฿หຌกับผูຌทนกิจกำร 

3.2 สริมสรຌำงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ดยผูຌประกอบกำรจัดท ำผนกำรพัฒนำ
องค์กรตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ละลกปลีไยนนวทำงกำรพัฒนำองค์กร รวมถึงกำร฿หຌ
ค ำนะน ำพิไมติมจำกทีไปรึกษำ 

ไี ประกำศผลละมอบรำงวัล SME National Awards ละ SME Start up Awards ดยกำร
จัดงำนพิธีประกำศผลละมอบรำงวัลผูຌประกอบกำร SME ทีไผำนกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินละเดຌรับรำงวัล 

5ี ประสำน ก ำกับ บริหำรจัดกำร ละประมินผล 
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11. ครงการยกระดับผูຌประกอบการรายยอย 

วัตถุประสงค์ 
แี พืไอยกระดับผูຌประกอบกำรรำยยอย/วิสำหกิจชุมชน ดยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์฿หຌกิดมูลคำพิไม

ละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของตลำด  
โี พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมำตรฐำนละสำมำรถพิไมอกำสชองทำงกำรตลำด฿หຌกับ

ผูຌประกอบกำรเดຌ 
 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำรรำยยอย ละ/หรือ วิสำหกิจชุมชน ิดยนຌนผูຌประกอบกำรกลุมอำหำร/ครืไองดืไม 
ละกลุมครืไองส ำอำงี 

 

งบประมาณ 

16,954,100 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับควำมรูຌกีไยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละ/หรือ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 1,500 รำย 

2ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรยกระดับดยกำรสงสริมดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละ/หรือ 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 200 รำย 

3ี มีผลิตภัณฑ์ตຌนบบทีไกิดจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 150 ผลิตภัณฑ์ 

 

ผนการด านินงาน 

แี จัดท ำกณฑ์กำรคัดลือก ละรับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร 
โี อบรมชิงปฏิบัติกำร ิWorkshopี พืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌกีไยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละ/

หรือ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์  
ใี Focus group ระดมควำมคิดพืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละ/หรือ 

กำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของตลำดรวมกับภำคธุรกิจอกชน  
ไี ยกระดับผูຌประกอบกำร ดย ิแี ฿หຌค ปรึกษำชิงลึกดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌกิด

มูลคำพิไมละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของตลำด หรือ ิโี ฿หຌค ปรึกษำชิงลึกดຌำนมำตรฐำน ละ/หรือ 
ตรวจวิครำะห์ผลิตภัณฑ์ ละ/หรือ ตรวจสถำนประกอบกำรหรือสถำนทีไผลิต พืไอตรียมควำมพรຌอมละ 
ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบกำรยืไนขอมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ชน อย. มผช. ฮำลำล GMPูcodex ป็นตຌน  

ไ.แ ฿หຌค ปรึกษำชิงลึกดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌกิดมูลคำพิไมละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรของตลำด  
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ไ.โ ฿หຌค ปรึกษำชิงลึกดຌำนมำตรฐำน ละ/หรือ ตรวจวิครำะห์ผลิตภัณฑ์ ละ/หรือ ตรวจ
สถำนประกอบกำรหรือสถำนทีไผลิต พืไอตรียมควำมพรຌอมละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบกำรยืไนขอมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ ชน อย. มผช. ฮำลำล GMP GMPูCodex ป็นตຌน  

5ี จัดท ำผลิตภัณฑ์ตຌนบบ฿หຌกับผูຌประกอบกำรทีไเดຌรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละน ำเปส ำรวจ
ควำมตຌองกำรของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรับกำรพัฒนำ ิผลิตภัณฑ์ตຌนบบทีไกิดขึๅนภำย฿ตຌครงกำรขอ
มอบ฿หຌกับผูຌขຌำรวมครงกำรพืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรส ำรวจควำมตຌองกำรของผูຌบริภคตอผลิตภัณฑ์ทีไเดຌรับกำร 
พัฒนำ ละ/หรือ พืไอ฿หຌกิดผลประยชน์อันทຌจริงของครงกำรี 

ๆี ประสำนละก ำกับกำรด ำนินงำนครงกำร 
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12. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสนับสนุนผูຌประกอบกำร SMEs เทย ละบุคลำกร฿นธุรกิจ฿หຌมีขีดควำมสำมำรถ฿นกำร

ขงขัน฿นดຌำนตำง โ ชน ดຌำนกำรตลำด ดຌำนกำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับสินคຌำละบริกำรดย฿ชຌนวัตกรรม
฿หมโ ดຌำนกำรลดตຌนทุนละพิไมประสิทธิภำพ฿หຌกับสินคຌำละบริกำร กำรพัฒนำ ศักยภำพบุคลำกร฿น
ธุรกิจ ฯลฯ รวมทัๅงพืไอพัฒนำทักษะควำมป็นผูຌประกอบกำรละสรຌำงจิตส ำนึก฿นกำรป็นผูຌประกอบกำรทีไ
ดีซึไงจะป็นกำรสริมสรຌำงสมรรถนะกำรประกอบกำร฿หຌขຌมขใงอยำงยัไงยืน อันจะน ำสูกำรสรຌำงรำยเดຌ
฿หຌกผูຌประกอบกำรพิไมขึๅน 

2ี พืไอยกระดับศักยภำพของผูຌประกอบกำร฿หຌสูงขึๅน ดยกำรตอยอดพืไอ฿หຌเดຌรับ฿บรับรอง
มำตรฐำนทีไป็นทีไยอมรับของสำกล  

3ี พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนทีไ฿หຌควำมชวยหลือผูຌประกอบกำร SMEs ทัๅงภำครัฐ 
ภำคอกชน พืไอ฿หຌกิดควำมส ำรใจ฿นกำรสงสริมละพัฒนำ SMEs ฿นภำพรวมของประทศ 

 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำร SMEs ทีไป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำทีไจดทะบียนกับหนวยงำนภำครัฐ หรือ
บุคคลธรรมดำ ฿นกลุมอุตสำหกรรมปງำหมำยของประทศ ละนຌนกลุมอุตสำหกรรม฿นอนำคต ดยฉพำะ
ภำคกำรผลิต ละภำคบริกำร ชน อุตสำหกรรมอำหำรละอำหำรพืไอสุขภำพ อุตสำหกรรมทองทีไยว 
สนิคຌำละบริกำรพืไอสังคมผูຌสูงอำยุ อุตสำหกรรมทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ฯลฯ ป็นตຌน 

 

งบประมาณ 

114,381,900 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรวินิจฉัยละประมินตนอง ิSelfูAssessmentี รวมทัๅงเดຌรับควำมรูຌ
จำกกำรอบรม฿นดຌำนทีไป็นประยชน์ตอกำรด ำนินธุรกิจ 6,000 รำย 

2ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรสริมสรຌำงสมรรถนะผูຌประกอบกำรชิงลึก 1,800 กิจกำร 
3ี ผูຌประกอบกำรเดຌขຌำรวมกิจกรรมตอยอด พืไอ฿หຌเดຌ฿บรับรองมำตรฐำนทีไป็นทีไยอมรับ  200 

กิจกำร 
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ผนการด านินงาน 

1ี ประชุมตรียมควำมพรຌอม฿นกำรด ำนินครงกำร หรือ Focus Group กับกลุมอุตสำหกรรม
ปງำหมำยพืไอหำนวทำงกำรพัฒนำทีไหมำะสม หรือประชุมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมรวมมือ
฿นกำรสงสริมละสนับสนุน SMEs หรือประชุมพืไอรำยงำนควำมคืบหนຌำ฿นกำรด ำนินครงกำร  

2ี รับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร ละจัดปรกรมกำร฿หຌควำมรูຌทีไหมำะสม  
2.1 รับสมัครผูຌประกอบกำร ละจัด฿หຌผูຌประกอบกำรประมินศักยภำพตนอง ิSelfู

Assessmentี ละประมวลผลขຌอมูลพืไอน ำขຌอมูลทีไเดຌเปจ ำนกกลุมผูຌประกอบกำรละสำมำรถจัด
ปรกรมกำรพัฒนำทีไหมำะสม  

2.2 จัดปรกรมกำร฿หຌควำมรูຌผำนกำรอบรม หรือ Workshop ฿นหัวขຌอทีไหมำะสมละป็น
ประยชน์ตอกำรด ำนินธุรกิจ หรือศึกษำดูงำนละอบรมตำมหลักสูตรของหนวยงำนตຌนบบทีไประสบ
ควำมส ำรใจทัๅง฿นประทศหรือตำงประทศ พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรสรຌำงนวคิด ละนวัตกรรม฿หม โ ทีไ
หมำะสมกับกำรด ำนินธุรกิจ ดยมุงนຌนกำรสรຌำงจิตส ำนึกกำรป็นผูຌประกอบกำรทีไดี ละพิไมศักยภำพ
฿หຌกบุคลำกร฿นธุรกิจ  

3ี สริมสรຌำงสมรรถนะผูຌประกอบกำร฿นชิงลึก ดยจัดปรกรมสงสริมละสนับสนุน฿นดຌำนทีไมี
ประยชน์ตอกำรด ำนินธุรกิจ ชน  

3.1 กำร฿หຌค ปรึกษำละพัฒนำชิงลึก ชน กำรพิไมมูลคำสินคຌำ กำรปรับกระบวนกำรผลิต
สินคຌำหรือบริกำร หรือยกระดับกำรบริหำรจัดกำร ดยอำศัยทคนลยีหรือนวัตกรรมกำรตรียมควำม
พรຌอมพืไอ฿หຌเดຌรับมำตรฐำน กำรสนับสนุนกำรตรวจวิครำะห์฿นหຌองปฏิบัติกำร กำรปรับรูปบบกำร
ด ำนินธุรกิจพืไอยกระดับสินคຌำหรือบริกำร฿หຌหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน หรือดຌ ำนอืไน โ ทีไป็น
ประยชน์ตอผูຌประกอบกำร ซึไงจะชวยสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับสินคຌำละบริกำร หรือลดตຌนทุน หรือพิไม
ประสิทธิภำพ  

3.2 สนับสนุนดຌำนกำรตลำดชิงลึกพืไอสรຌำงยอดขำย฿หຌกผูຌประกอบกำร ชน กิจกรรม
กำรตลำดทัๅงกำรสดงสินคຌำหรือจ ำหนำยสินคຌำ หรือจรจำธุรกิจทัๅง฿นประทศหรือตำงประทศ  

4ี กำรตอยอดกำรพัฒนำ พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรสำมำรถขຌำถึงกำรตรวจประมินมำตรฐำน หรือ
เดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนทีไป็นทีไยอมรับของสำกล 

5ี บริหำรก ำกับละติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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13. ครงการสงสริมละพัฒนา SMEs ดຌวยระบบบัญชีดียว 

วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสงสริมผูຌประกอบกำร SMEs เทย ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนบัญชี ละสำมำรถน ำ

ทคนลยีทำงบัญชีออกรำยงำนทำงบัญชีทีไ แ ถูกตຌองครบถຌวน พืไอ฿ชຌ฿นกำรวำงผนละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับ
ผูຌประกอบกำร SMEs พิไมขึๅน  

โี พืไอ฿หຌควำมรูຌละสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นระบบภำษีอำกรเดຌอยำงถูกตຌอง ละสรຌำงจิตส ำนึก฿นกำร
฿ชຌระบบบัญชีดียว฿หຌกผูຌประกอบกำร SMEs รวมทัๅงรียนรูຌวิธีกำรทีไจะน ำขຌอมูลทำงบัญชีมำค ำนวณภำษี 
รวมถึงกำร฿ชຌสิทธิประยชน์ทำงภำษีเดຌอยำงถูกตຌอง 

ใี พืไอสริมสรຌำงสมรรถนะของผูຌ฿หຌบริกำรดຌำนบัญชีละทีไปรึกษำภำษี ิService Providerี ฿หຌมี
ประสิทธิภำพ฿นกำรบริกำรละมีควำมพรຌอม฿นกำรบริกำรกผูຌประกอบกำรมำกขึๅน อันจะน ำเปสูควำม
มัไน฿จ฿นกำรท ำบัญชีทีไถูกตຌอง 

 

กลุมป้าหมาย 

แี ผูຌประกอบกำร SMEs ทีไป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำจดทะบียนกับหนวยงำนภำครัฐ ทีไ
ตຌองกำรเดຌรบัควำมรูຌดຌำนบัญชีละภำษีอำกร 

โี ผูຌ฿หຌบริกำรดຌำนบัญชีละทีไปรึกษำภำษี ิService Providerี 
 

งบประมาณ 

22,662,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรกลุมปງำหมำยเดຌรับควำมรูຌจำกกำรขຌำรวมกิจกรรมอบรมชิงปฏิบัติกำร    
3,000 รำย 

2ี ผูຌ฿หຌบริกำรดຌำนบัญชีละทีไปรึกษำภำษี ิService Providerี มีควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนิน
ธุรกิจพิไมขึๅนจำกกำรขຌำรวมกิจกรรมสริมสรຌำงสมรรถนะชิงลึก 100 กิจกำร 

 

ผนการด านินงาน 

แี ประชุมตรียมควำมพรຌอมรวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมรวมมือ฿นกำรสงสริม
ละสนับสนุน SME ละรำยงำนควำมคืบหนຌำกำรด ำนินงำน  

โี รับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร ละจัดปรกรมกำร฿หຌควำมรูຌตอผูຌประกอบกำร 
โ.แ รับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร 
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โ.โ จัดปรกรมกำร฿หຌควำมรูຌผำนกำรอบรมชิงปฏิบัติกำร฿หຌกผูຌประกอบกำรขຌำรวม
ครงกำร฿นรืไองจิตส ำนึกกำรป็นผูຌประกอบกำร ควำมส ำคัญของบัญชีดียว กฎ ระบียบ ควำมรูຌดຌำนภำษี
อำกร ฯลฯ  

ใี สริมสรຌำงสมรรถนะ฿นดຌำนบัญชีชิงลึก฿หຌกผูຌบริกำรดຌำนบัญชี ิService Providerี ดยจัด
ปรกรมสนับสนุนผูຌบริกำรดຌำนบัญชีพืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำรกผูຌประกอบกำร ชน 

ใ.แ จัด฿หຌผูຌ บริกำรดຌ ำนบัญชี  ิService Providerี  ประมินศักยภำพตนอง ิSelfู
Assessmentี พืไอน ำขຌอมูลทีไเดຌเปจ ำนกกลุมผูຌบริกำรดຌำนบัญชีละสำมำรถจัดปรกรมกำรพัฒนำทีไ
หมำะสม  

ใ.โ ฿หຌค ปรึกษำชิงลึกพืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำรกผูຌประกอบกำร ชน ทบทวน
บัญชีชิงลึก กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจส ำนักงำน ประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำร ฯลฯ 

ไี ประสำน อ ำนวยกำรละบริหำรจัดกำรครงกำร 
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14. ครงการพัฒนาสูสุดยอดอสอใมอีจังหวัด ิSME Provincial Championsี 
วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสรຌำงตຌนบบธุรกิจทีไมีศักยภำพ฿หຌป็นกลเกขับคลืไอนศรษฐกิจ฿นระดับจังหวัด  
2ี พืไอสนับสนุนธุรกิจตຌนบบ ฿หຌสำมำรถถำยทอดกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌธุรกิจสู SMEs ฿น

ภูมิภำค 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี มีคุณสมบัติป็น SME หรือ Micro SME หรือวิสำหกิจชุมชน หรือทะบียนพำณิชย์ หรือบุคคล
ธรรมดำ  

2ี ประกอบกิจกำรเมนຌอยกวำ 1 ป มีสัญชำติเทย หรือมีผูຌถือหุຌนป็นสัญชำติเทยรຌอยละ 51 ขึๅนเป  
3ี ป็นธุรกิจทีไอยู฿นภำคกำรบริกำร กำรทองทีไยว หรือภำคกำรผลิตทีไ฿ชຌวัตถุดิบ฿นพืๅนทีไ ตำม

มำตรฐำนอุตสำหกรรม ิประทศเทยี 
 

งบประมาณ 

49,962,500 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี ผูຌประกอบกำร SME ขຌำรับกำรอบรมกำรด ำนินธุรกิจอยำงป็นระบบ ไๆโ รำย 

2ี ผูຌประกอบกำร SME เดຌรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/ บริกำร 462 ผลิตภัณฑ์/ บริกำร 
3ี สถำนประกอบกำรเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีผลิตภำพสูงขึๅนหรือมีรำยเดຌพิไมขึๅน  ไๆโ สถำน

ประกอบกำร 
4ี ผูຌประกอบกำร SME ขຌำรวมทดสอบตลำดละจ ำหนำยสินคຌำภำย฿นประทศ 100 รำย 

5ี ผูຌประกอบกำร SME มีกำรจรจำธุรกิจ 100 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

1ี ประชุมตรียมควำมพรຌอมระหวำงหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอก ำหนดผนกำรด ำนินงำน  
2ี ก ำหนดกณฑ์คุณสมบัติ ละกณฑ์กำรคัดลือกผูຌประกอบกำร SME รับสมัครละคัดลือก

ผูຌประกอบกำร SME ขຌำรวมครงกำร฿นตละจังหวัดตำมกณฑ์คุณสมบัติทีไก ำหนดเวຌ สนอผูຌประกอบกำร 
SME ทีไมีศักยภำพละมีควำมสมัคร฿จทีไจะขຌำสูกระบวนกำรพัฒนำตำมกณฑ์กำรคัดลือก฿น 77 จังหวัด 

ใี จัด฿หຌมีกำรด ำนินกำรอบรมละประมินตนอง ิSelfูAssessmentี พืไอ฿หຌทรำบถึงปัญหำ 
อุปสรรค ทัๅงทำงดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรกำรผลิต กำรขຌำถึงหลงงินทุน 
กำรบริหำรกำรงิน ระบบบัญชี กำรบริหำรกำรตลำด พืไอก ำหนดนวทำง฿นกำรพัฒนำปรับปรุงกำร
ด ำนินงำน฿นทุกมิติ ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรตำมผลกำรประมิน จ ำนวน ไๆโ รำย  
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ไี ด ำนินกิจกรรมกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร SME ดยมุงนຌนกำรพัฒนำตำมวงจรธุรกิจ พืไอกຌเข
ปัญหำ฿หຌกับผูຌประกอบกำรตำมทีไเดຌมีกำรประมินตนอง ตลอดจนพำผูຌประกอบกำรส ำรวจควำมตຌองกำร
ของตลำด พืไอน ำมำปรับ฿ชຌ฿หຌมีควำมหมำะสมกับธุรกิจของตนอง  

ไ.แ ถำยทอดควำมรูຌละทคนิค฿นกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนกำรกຌเขปัญหำพืไอ฿หຌตรงกับ
สถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน฿น รูปบบ Coaching จำกพีไลีๅยงินักธุรกิจี จังหวัดละ ๆ รำย จ ำนวน ไๆโ รำย 
ตลอดจนคัดลือกผูຌประกอบกำรพืไอ ส ำรวจควำมตຌองกำรของตลำดละน ำมำปรับ฿ชຌ฿หຌมีควำมหมำะสม
กับธุรกจิของตนอง 

ไ.โ พัฒนำปรับปรุงกำรด ำนินงำนตำมผลกำรประมินจังหวัดละ ๆ รำย จ ำนวน ไๆโ รำย 
พรຌอมจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร  

5ี ด ำนินกำร฿หຌค ปรึกษำผลิตภัณฑ์ ละพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของผูຌประกอบกำร฿หຌ
สำมำรถพิไมมูลคำหรือพิไมกำรรับรูຌ฿หຌตลำด จ ำนวน ไๆโ ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร  

ๆี ด ำนินกิจกรรมทดสอบควำมตຌองกำรของผูຌบริภค ซึไงจะตຌองจัด฿หຌมี กิจกรรมทดสอบควำม
ตຌองกำรของผูຌบริภค กิจกรรมจับคูธุรกิจ ละสงตอผูຌประกอบกำรเปครงกำรพัฒนำชองทำงกำรตลำด
ส ำหรับผูຌประกอบกำร SME ดยพิจำรณำควำมพรຌอมของผูຌประกอบกำร฿นกำรปຂดตลำด ก ำหนดกลุม
ลูกคຌำปງำหมำยทีไมีควำมตຌองกำรละมีควำมป็นเปเดຌทีไจะกิดธุรกรรมทำงธุรกิจ  

ๆ.แ จัดกิจกรรมทดสอบควำมตຌองกำรของผูຌบริภค ดยมีผูຌประกอบกำรขຌำรวมกิจกรรม    
แเเ รำย  

ๆ.โ จัดกิจกรรมจรจำธุรกิจ ดยน ำผูຌประกอบกำรขຌำรวมกิจกรรม แเเ รำย  
็ี ประสำน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำนินครงกำร ละประชำสัมพันธ์ครงกำร 
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15. ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอพิไมศักยภาพสูตลาดสากล 

วัตถุประสงค์ 
แี พืไอยกระดับผูຌประกอบกำรภำคกำรคຌำละภำคบริกำร฿หຌสรຌำงมูลคำพิไมชิงศรษฐกิจ

สรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมตรงตำมควำมตຌองกำรของตลำด  
โี พืไอยกระดับควำมสำมำรถกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำร กำรขຌำ฿จสินคຌำบริกำรของ

ผูຌประกอบกำรละบุคคลำกร ฿หຌ Gastronomy Tourism กำรทองทีไยวชิงอำหำร  
ใี พืไอผยพรผลิตภัณฑ์ทีไผำนกำรพัฒนำ฿หຌพรหลำยสูตลำดสำกล  
ไี พืไอสรຌำงอัตลักษณ์ ิBrand Identityี พืไอสรຌำงอกำสทำงกำรตลำด  
5ี พืไอตอยอดละพัฒนำกลุมผูຌประกอบกำรคลัสตอร์ Digital Content /กลุมรຌำนอำหำร / กลุม

ทองทีไยว/ กลุม Healthcare Service 

 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมกลุมอำหำรละทองทีไยว Gastronomy 

Tourism กลุม Digital Content ละกลุม Health care service 

 

งบประมาณ 

20,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรพัฒนำพืไอสรຌำงตຌนบบละตอยอดพัฒนำป็นธุรกิจ Service value 

creation 250 กิจกำร 
โี บุคลำกรยกระดับควำมรูຌละควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำ฿จ Standard of Service 1,000 รำย 

3ี ผลิตภัณฑ์ละบริกำรเดຌรับกำรพัฒนำ 1,000 ผลิตภัณฑ์/บริกำร 
 

ผนการด านินงาน 

1ี ปຂดครงกำรพืไอรับสมัครผูຌประกอบกำรพืไอขຌำรวมครงกำร  
2ี ประชุมจัดตัๅงคณะกรรมกำรพืไอ฿หຌท ำหนຌำทีไก ำหนดหลักกณฑ์กำรคัดลือกผูຌประกอบกำรขຌำ

รวมครงกำร ละประชุมชีๅจงหลักกณฑ์กำรคัดลือกผูຌประกอบกำรปງำหมำย ทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
ตอยอด฿หຌกิดศักยภำพ฿นชิงพำณิชย์ ละคัดลือกผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำรจ ำนวน 250 กิจกำร  

3ี พัฒนำองค์ควำมรูຌ฿หຌสอดคลຌองกับสินคຌำละบริกำรสรຌำงสรรค์ มำตรฐำนของสินคຌำละบริกำร 
พรຌอมทัๅง฿หຌค ปรึกษำ ดยป็นกำรจัดท ำ Workshop พรຌอมทัๅงจัดท ำขຌอมูลรำยละอียดนืๅอหำผลิตภัณฑ์ทีไ
พัฒนำพืไอผยพรสูสำธำรณะ รวมทัๅงชืไอมยงพัฒนำระหวำงผูຌประกอบกำร จ ำนวน 250 กิจกำร  
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4ี พัฒนำทักษะบุคคลำกรทีไอยู฿นสถำนประกอบกำรทีไขຌำรวมครงกำร ดยอบรมชิงปฏิบัติกำร
พืไอเดຌรับองค์ควำมรูຌ มำตรฐำนกำรบริกำรละสินคຌำ ิStandard of Serviceี จ ำนวน 1,000 รำย  

5ี ทีไปรึกษำพัฒนำผลิตภัณฑ์ละบริกำร฿หຌสำมำรถพืไอผยพรสูสำธำรณะ 1,000 ผลิตภัณฑ์  
6ี บริหำรจัดกำร ละก ำกับกำรด ำนินงำนครงกำร 
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16. ครงการพัฒนาศักยภาพละชองทางการตลาดชิงลึกส าหรับผูຌประกอบการ SME 

วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสรຌำงองค์ควำมรูຌดຌำนกำรตลำดสมัย฿หม฿หຌกับผูຌประกอบกำร  
โี พืไอสรຌำงรำยเดຌ สรຌำงพันธมิตรทำงกำรคຌำ ละพิไมครือขำยทำงธุรกิจ รวมทัๅงอกำส฿นกำร

ขยำยชองทำงกำรจ ำหนำยสินคຌำส ำหรับผูຌประกอบกำร  
ใี พืไอพัฒนำศักยภำพชิงลึกดຌำนกำรตลำด หรือกำรคຌำระหวำงประทศของผูຌประกอบกำร ฿หຌมี

ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ละพิไมประสิทธิภำพกำรด ำนินธุรกิจ สำมำรถขยำยตลำดสูตำงประทศเดຌ 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละยอม วิสำหกิจรำยยอย ทีไป็นสมำชิกของ สสว.  
2ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละยอม วิสำหกิจรำยยอย ทีไเดຌขຌำรวมกิจกรรมครงกำร

ตำง โ ของ สสว. หรือขຌำรวมครงกำรกับหนวยงำนภำย฿ตຌผนบูรณำกำร 

งบประมาณ 

20ุ000,000 บำท 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี ผูຌประกอบกำร MSME เดຌรับควำมรูຌดຌำนกำรตลำดสมัย฿หม โุเเเ รำย 

โี ผูຌประกอบกำร MSME เดຌรับกำรสนับสนุนดຌำนกำรตลำดทัๅง฿นประทศหรือตำงประทศ         
โุเเเ กิจกำร  

ใี กิดกำรจรจำจับคูธุรกิจเมนຌอยกวำ โ,เเเ คู 

ผนการด านินงาน 

1ี รับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร ทัๅง฿นสวนกลำงละสวนภูมิภำค  
2ี อบรม/สัมมนำ ดຌำนกำรตลำดสมัย฿หมพืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรกิดกำรรียนรูຌละขຌำ฿จถึง

สภำพวดลຌอมทำงกำรตลำดทีไปลีไยนปลง฿นยุคปัจจุบัน  
3ี จัดกิจกรรมขยำยชองทำงกำรตลำด หรือทดสอบตลำด หรือรวมงำนสดงสินคຌำ หรือจับคู

จรจำธุรกิจทัๅง฿นละตำงประทศ฿หຌกผูຌประกอบกำร  
3.1 กำรขยำยชองทำงกำรตลำด หรือทดสอบตลำด หรือรวมงำนสดงสินคຌำทัๅง฿นละ

ตำงประทศ ิจ ำนวน 2,000 กิจกำรี  
3.2 กำรจับคูจรจำธุรกิจ฿นตำงประทศ หรือกำรจับคูจรจำกำรคຌำธุรกิจ฿นประทศ ดยกำร

ชิญคณะผูຌซืๅอหรือผูຌทนกำรคຌำทัๅง฿นละตำงประทศขຌำรวมกิจกรรม ิคูจรจำธุรกิจ จ ำนวน 2,000 คูี  
4ี ประสำน บริหำร ละก ำกับติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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17. ครงการยกระดับธุรกิจริไมตຌน ิBoost Up New Entrepreneursี 
วัตถุประสงค์ 
1ี พัฒนำผูຌประกอบกำร฿หมภำย฿ตຌ BCG มดล฿นอุตสำหกรรมปງำหมำยทีไมีศักยภำพ฿นกำร

ติบต 

2ี พัฒนำศักยภำพผูຌประกอบกำร฿หม฿หຌสำมำรถขงขันเดຌ ดยกำรพัฒนำทักษะควำมป็น
ผูຌประกอบกำร฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกควำมกຌำวหนຌำทำงทคนลยี฿นกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำร
ด ำนินธุรกิจ  

3ี สนับสนุนกำรติบตของวิสำหกิจริไมตຌนดยกำรชืไอมยงละผลักดันกำร฿ชຌทคนลยี งำนวิจัย 
นวัตกรรม จำกหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชนสูผูຌประกอบกำรระยะริไมตຌน 

 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำรนิติบุคคลจดทะบียนเมกิน 5 ป ฿นอุตสำหกรรมปງำหมำยคือ Agriculture and 

Food, Health and Beauty, Fashion and Lifestyle, Trade and Service 
 

งบประมาณ 

19,189,000 บำท 
 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรพัฒนำยกระดับควำมรูຌควำมสำมำรถ 500 รำย 
 

ผนการด านินงาน 

แี ประสำน ประชุมชีๅจง หนวยงำน฿นกำรบูรณำกำรหำนวทำงน ำทคนลยี งำนวิจัยนวัตกรรม 
ถำยทอด฿หຌกับผูຌขຌำรวมครงกำร พรຌอมทัๅงก ำหนดกณฑ์฿นกำรคัดลือกกลุมปງำหมำย  

โี รับสมัคร ละคัดลือกผูຌประกอบกำรกลุมปງำหมำยตำมคุณสมบัติทีไก ำหนดเวຌ  
ใี ส ำรวจควำมตຌองกำร ละวิครำะห์ศักยภำพของผูຌประกอบกำร ดยทีไปรึกษำซึไงป็นผูຌมีควำม

ชีไยวชำญกีไยวกับทคนลยี งำนวิจัย นวัตกรรม พืไอพิจำรณำระดับของกำรน ำทคนลยี งำนวิจัย 
นวัตกรรมทีไหมำะสมมำปรับ฿ชຌกับสินคຌำ ละธุรกิจของผูຌประกอบกำร  

ไี กำรยกระดับศักยภำพผูຌประกอบกำร  
ิแี กำรสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ นะน ำละชืไอมยงกับหนวยงำนทีไมีงำนวิจัย ทคนลยี ละ

นวัตกรรม  
ิโี ผูຌชีไยวชำญลงพืๅนทีไพืไอถำยทอดทคนลยี งำนวิจัย นวัตกรรม ซึไงผูຌประกอบกำรจะตຌอง

น ำมำปรับ฿ชຌพืไอยกระดับศักยภำพ ละสรຌำงคุณคำ฿หຌกธุรกิจของตนอง ชน สรຌำงควำมตกตำงของ
สินคຌำ พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรผลิต กำรลดตຌนทุนกำรผลิต กำรยืดอำยุสินคຌำ กำรขยำยชองทำงกำรตลำด 
ป็นตຌน  

5ี ก ำกับติดตำม กำรด ำนินงำนของครงกำร  
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18. ครงการพันธมิตรสรຌางบรนด์ละธุรกิจพืไอความยัไงยืน฿นการขงขัน ิBorn Strongี 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสงสริมละยกระดับผูຌประกอบกำรภำคกำรผลิต฿นกลุม Health & Beauty หรือ Fashion 

& Life Style  

โี พืไอผลักดันผูຌประกอบกำรทีไมีนวคิด฿นกำรท ำผลิตภัณฑ์฿หมละผูຌประกอบกำรทีไมีศักยภำพ
กำรผลิต฿หຌกิดกำรชืไอมยงควำมขใงกรง฿นกำรด ำนินธุรกิจ ละกิดธุรกิจ/ คูคຌำรวมกัน 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมภำคผลิตละมีศักยภำพผลิต฿นรูปบบ OEM  

2ี ผูຌประกอบกำรทีไมีนวคิด฿นกำรท ำผลิตภัณฑ์฿หมตเมมีรงงำนผลิตสินคຌำ /ผูຌประกอบกำรทีไ
สน฿จท ำบรนด์ 

 

งบประมาณ 

13,457,100 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรทีไสน฿จท ำตรำสินคຌำเดຌรับกำรวินิจฉัยธุรกิจละผลิตภัณฑ์ 30 รำย 

2ี กิดผลิตภัณฑ์฿หมทีไผูຌประกอบกำรชืไอมยงกำรผลิต 40 ผลิตภัณฑ์  
 

ผนการด านินงาน 

แี ด ำนินกำรรับสมัครละคัดลือกผูຌประกอบกำรขຌำรวมครกำร  
โี วินิจฉัยละวิครำะห์ภำพรวมธุรกิจของผูຌประกอบกำรบบครบวงจร พืไอ฿หຌทรำบถึงปัญหำ

ละควำมตຌองกำร฿นกำรสรຌำงผลิตภัณฑ์฿หม พรຌอมรำยงำนผลวินิจฉัยละผนธุรกิจ฿นกำรสรຌำงผลิตภัณฑ์
฿หมของผูຌประกอบกำรตละรำย ใเ รำย  

ใี ผูຌประกอบกำรรงงำนละผูຌประกอบกำรทีไมีศักยภำพสน฿จชืไอมยงกำรด ำนินธุรกิจเดຌจริง 
พรຌอมออกผลิตภัณฑ์ ไเ ผลิตภัณฑ์  

ไี ด ำนินกำรสรຌำงบรนด์สินคຌำดยกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌชิงลึก฿หຌกผูຌขຌำรวมครงกำรพืไอ
สำมำรถด ำนินธุรกิจเดຌจริง ใเ รำย  

5ี ก ำกับติดตำมละบริหำรครงกำร 
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19. ครงการพิไมศักยภาพผูຌประกอบการออนเลน์ดຌวย Digital Marketing 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสงสริมผูຌประกอบกำร฿หຌขຌำถึงตลำดพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์มำกยิไงขึๅน  
2ี พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿หຌกับผูຌประกอบกำร  
3ี พืไอสรຌำงรำยเดຌทีไยัไงยืน฿หຌกับผูຌประกอบกำร  
4ี พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿หຌกับผูຌ฿หຌบริกำรพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์เทย ิService 

Providerี 
 

กลุมป้าหมาย 

1ี วิสำหกิจรำยยอย ิMicro SMEี วิสำหกิจขนำดยอม  
2ี บุคคลทัไวเป นิสิต นักศึกษำทีไสน฿จท ำธุรกิจออนเลน์  
3ี ผูຌ฿หຌบริกำรพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์เทย ิService Providerี 
 

งบประมาณ 

110,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี จ ำนวนผูຌประกอบกำรทีไเดຌรับควำมรูຌกีไยวกับกำรท ำธุรกิจออนเลน์ หรือ Digital Marketing 

8,000 รำย 

2ี จ ำนวนผูຌประกอบกำรรำย฿หมทีไสำมำรถปຂดรຌำนคຌำออนเลน์เดຌ 4,000 รำย 

3ี จ ำนวนผูຌประกอบกำรรำยดิมทีไเดຌรับกำรสงสริมกำรตลำดออนเลน์฿นดຌำนทีไจ ำป็น อำทิ กำร
พิไมชองทำงออนเลน์ กำรท ำ Digital Marketing ป็นตຌน 1,600 รำย 

4ี จ ำนวนผูຌประกอบกำรทีไเดຌรับกำรพิไมศักยภำพชิงลึก฿นกำรท ำธุรกิจออนเลน์ ดຌวย Digital 

Marketing Plan 800 รำย 

5ี จ ำนวนผูຌ฿หຌบริกำรพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิService Providerี เดຌรับกำรสงสริม พิไมขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 5 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี จัดท ำกณฑ์กำรคัดลือก ละรับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร  
โี สงสริมกำรท ำธุรกิจออนเลน์ อำทิ ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับกำรท ำธุรกิจออนเลน์ กำรปຂดรຌำนคຌำ

ออนเลน์ ิPlat form / Facebook /Lineี กำรสรຌำงวใบพจ กำรปຂดรຌำนคຌำบบ Business Unit       กำร
สงสริมกำรขำย ป็นตຌน  
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ใี พิไมศักยภำพชิงลึก฿นกำรท ำธุรกิจออนเลน์ดຌวย Digital Marketing Plan ดยกำรจัดท ำ
ผนกำรสงสริมกำรขำย฿หຌกับผูຌประกอบกำร พรຌอมติดตำมผลป็นระยะ รวมถึงตรียมควำมพรຌอม
ผูຌประกอบกำรพืไอขຌำสูตลำดสำกล  

ไี พิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿หຌกับผูຌ฿หຌบริกำรพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิService 

Providerี  
5ี บริหำร ก ำกับละติดตำมกำรด ำนินงำนครงกำร 
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20. ครงการปั้นดาว 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอพัฒนำกลเกควำมรวมมือระหวำง สสว. กับ หนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม SMEs 

พืไอท ำกำรสงสริมละพัฒนำ SMEs ฿นกลุมปງำหมำยดຌวยกำรบูรณำกำรรวมกัน  
2ี พืไอป็นตຌนบบ฿นกำรยกระดับละพัฒนำตอยอดวิสำหกิจทุกสถำนะละทุกระดับ 

 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำรทุกประภท ชนธุรกิจชุมชน วิสำหกิจชุมชน ผูຌประกอบกำรทัไวเปรวมถึง
ผูຌประกอบกำรทีไป็นนิติบุคคล 

 

งบประมาณ 

21,234,600 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐำนจำกกำรน ำวัตถุดิบ หรือ ภูมิปัญญำทຌองถิไน หรือ ปัจจัย
สภำพวดลຌอมมำ฿ชຌ เดຌรับควำมรูຌ ดຌำนกำรน ำนวคิดหรือ ขຌอมูลนวนຌม ควำมตຌองกำรของตลำดมำปรับ
฿ชຌ฿นพัฒนำผลิตสินคຌำ หรือบริกำร หรือเดຌรับกำรผลิต฿หຌมีสินคຌำ หรือบริกำร฿หม 60 รำย 

2ี ผูຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐำนจำกกำรน ำวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญำทຌองถิไน หรือปัจจัย
สภำพวดลຌอมมำ฿ชຌ เดຌรับกำรฝຄกทักษะพิไมมูลคำสินคຌำหรือบริกำร หรือลดควำมสูญสีย หรือลดคำ฿ชຌจำย 
ดຌวยกำรน ำกำรออกบบ หรือนวคิดสรຌำงสรรค์ หรือวิทยำศำสตร์ หรือทคนลยี หรือนวัตกรรมมำ฿ชຌ 60 

รำย 

3ี ผูຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐำนจำกกำรน ำวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญำทຌองถิไน หรือปัจจัย
สภำพวดลຌอมมำ฿ชຌ เดຌรับกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต หรือมำตรฐำนกำรบริหำร หรือมำตรฐำนบริกำร 
฿นกำร฿ชຌครืไองจักร หรือทคนลยี หรือนวัตกรรม พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรผลิต หรือกำรบริหำร หรือ
฿หຌบริกำร 60 รำย 

4ี ผูຌผลิตหรือธุรกิจชุมชนทีไมีพืๅนฐำนจำกกำรน ำวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญำทຌองถิไน หรือปัจจัย
สภำพวดลຌอมมำ฿ชຌ เดຌรับกำรสงสริมชองทำงกำรคຌำหรือกำรขำย 60 รำย 
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ผนการด านินงาน 

แี รับสมัครพรຌอมชีๅจงกณฑ์กำรคัดลือกผูຌขຌำรวมครงกำร  
โี กลัไนกรอง ละคัดลือกผูຌขຌำรวมครงกำรตำมกณฑ์ทีไก ำหนด  
ใี อบรมชิงลึก จุดประกำยควำมคิด พรຌอม Mentor ฿นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร หรือ

สรຌำงผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร฿หม จำกกำรน ำวัตถุดิบ หรือภูมิปัญญำทຌองถิไน หรือปัจจัยสภำพวดลຌอมมำ฿ชຌ  
ไี ถำยทอดควำมรูຌกีไยวกับกำรน ำกำรออกบบ หรือวิทยำศำสตร์ หรือนวัตกรรมมำ฿ชຌ พืไอพิไม

มูลคำหรือลดควำมสูญสีย หรือลดคำ฿ชຌจำย พรຌอม Workshop ละ พัฒนำ Brand หรือ Logo หรือ 
Label หรือ Tag หรือ สืไอกำรตลำด พรຌอมพัฒนำชองทำงตลำดดຌำน Digital  

5ี ประมินละวิครำะห์ กำรน ำทคนลยี หรือ ครืไองจักร หรือ นวัตกรรม ทีไหมำะสมมำ฿ชຌ฿น
ธุรกิจ พืไอ฿หຌเดຌมำตรฐำน ชนมำตรฐำนกำรผลิต มำตรฐำนกำรบริหำร หรือมำตรฐำนสินคຌำ/บริกำร ฯลฯ 
พรຌอม Coaching & Workshop  

ๆี สงสริม นะน ำ ฿นกำรสรຌำงชองทำงกำรคຌำ หรือ สรຌำงอกำสทำงกำรคຌำ  
็ี จัดสัมมนำพืไอผยพรผลกำรด ำนินครงกำร พรຌอมทัๅงสรุปปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนิน

ครงกำร  
่ี ประสำนละติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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21. ครงการศูนย์฿หຌบริการ SME ครบวงจร ิSME OneูStop Service Center: OSSี 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอ฿หຌบริกำร฿หຌค ปรึกษำบืๅองตຌน ละประสำนกำรสงตอผูຌประกอบกำร SMEs ขຌำสู

กระบวนกำรสงสริม สนับสนุนตำมครงกำรตำง โ ของ สสว. ภำครัฐละอกชน พืไอสนับสนุนกำรด ำนิน
กิจกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  

โี พืไอสนับสนุนยุทธศำสตร์ ภำรกิจ ละผนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 
รวมกับสวนรำชกำรละหนวยงำนสงสริมตำง โ ฿นพืๅนทีไ ผำนกำร฿หຌขຌอมูล ควำมรูຌ ละกำรนะน ำ
ครงกำรสงสริมละสนับสนุนตำง โ  

ใี พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำนครงกำรตำง โ ของ สสว. ฿นตละพืๅนทีไ 
 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมทุกสำขำ รวมถึงผูຌประกอบกำรระดับ Micro 

SME  

2ี สวนรำชกำร หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม SMEs  

3ี วิสำหกิจธุรกิจกำรกษตร วิสำหกิจชุมชน OTOP 

 

งบประมาณ 

70,736,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร 77 จังหวัด  
2ี หนวยงำน฿นพืๅนทีไทีไประสำนควำมรวมมือ฿นกำรขຌำถึง SME 200 หนวยงำน  
3ี พัฒนำครือขำยกำร฿หຌบริกำรสงสริม SME 200 รำย  
4ี ผูຌรับค ปรึกษำนะน ำ หรือบริกำรสงตอภำครัฐ 180,000 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี บริหำรจัดกำรศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ดย฿หຌดูลผูຌประกอบกำร ทัๅง ็็ จังหวัด  
แ.แ คำ฿ชຌจำยบุคลำกรประจ ำศูนย์ : 

แ.แ.แ ผูຌจัดกำรประจ ำศูนย์ฯ ิ็็ จังหวัด/ ็็ ศูนย์ี จ ำนวน 77 คน  
แ.แ.โ จຌำหนຌำทีไประจ ำศูนย์ฯ ิ็็ จังหวัด/ ็็ ศูนย์ี จ ำนวน แโ้ คน  
แ.แ.ใ คำบีๅยสีไยงภัยผูຌปฏิบัติงำน฿นจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ 
แ.แ.ไ คำประกันอุบัติหตุผูຌปฏิบัติงำน฿นจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ  

แ.โ คำ฿ชຌจำยของศูนย์ฯ ิ็็ จังหวัด/ ็็ ศูนย์ี 
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แ.โ.แ รำยจำยประจ ำศูนย์ฯ ิ็็ จังหวัด ็็ ศูนย์ี 
แ.โ.โ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของศูนย์ฯ ิ็็ จังหวัด/ ็็ ศูนย์ี  

โี พัฒนำควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน฿นตละพืๅนทีไ ละหนวยงำน฿หຌบริกำรก SME 

โ.แ พัฒนำควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน฿นตละพืๅนทีไ 
โ.โ พัฒนำครือขำยกำร฿หຌบริกำร สงสริม SME  

ใี ฿หຌค ปรึกษำนะน ำบืๅองตຌนกีไยวกับกำรด ำนินธุรกิจ ละบริกำรสงตอภำครัฐ พรຌอมชิญชวน
ขຌำรวมครงกำรตำง โ ของ สสว. พืไอกำร฿หຌควำมชวยหลือ SMEs กลุมปງำหมำย Early Stage / 
Startup /Regular / Turnaround / Micro SME  

ไี ประสำน บริหำร ติดตำมละก ำกับดูลศูนย์ฯ 
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22. งานจัดท ายุทธศาสตร์ละผนปฏิบัติการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมราย
สาขา/รายพืๅนทีไ/รายประดใน 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอ฿หຌเดຌยุทธศำสตร์กำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/รำย

ประดใน ทีไสอดคลຌองกับนยบำยรัฐบำลละทิศทำงกำรพัฒนำของประทศเทย   
2ี พืไอ฿หຌมีกรอบละทิศทำงกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำ ดยอมทีไ กิดจำก         

กำรบรูณำกำรของทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌอง อันน ำเปสูกำรปฏิบัติอยำงป็นรูปธรรม฿นทิศทำงดียวกัน 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  
2ี หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรสงสริมละพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

 

งบประมาณ 

5,625,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ยุทธศำสตร์ละผนปฏิบัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/
รำยประดใน 1 ผน 

2ี ขຌอสนอนะชิงนยบำย฿นกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/
รำยประดใน 2 รืไอง 

 

ผนการด านินงาน 

แี ศึกษำ รวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิทีไกีไยวขຌองกับวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำย
พืๅนทีไ/รำยประดใน ชน นยบำยละยุทธศำสตร์ตำง โ ขຌอมูลชิงสถิติ งำนศึกษำวิจัย ป็นตຌน รวมถึง
กรณีศึกษำตຌนบบทีไดี ิBest Practiceี พืไอป็นตัวอยำงนวทำงกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละ  
ขนำดยอม  

โี ศึกษำ รวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ละผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม พืไอทรำบขຌอมูลทีไส ำคัญตอกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำย
พืๅนทีไ/รำยประดใน  

ใี จัดประชุมระดมควำมคิดหใน ิFocus Groupี หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง รวมถึงผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พืไอรับฟังควำมคิดหใน ละขຌอสนอนะตอนวทำงกำรสงสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/รำยประดใน  
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ไี จัดท ำรำงยุทธศำตร์ละผนปฏิบัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/
รำยพืๅนทีไ/รำยประดใน  

5ี จัดประชุมน ำสนอรำงยุทธศำสตร์ละผนปฏิบัติกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำด
ยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/รำยประดใน พืไอรับฟังควำมคิดหในละขຌอสนอนะจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย น ำมำ฿ชຌปรับปรุงยุทธศำสตร์ฯ ฿หຌมีควำมสมบูรณ์มำกยิไงขึๅน  

ๆี จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี ละบทสรุปผูຌบริหำร ิExecutive Summaryี 
ตลอดจนขຌอสนอนะชิงนยบำย฿นกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมรำยสำขำ/รำยพืๅนทีไ/
รำยประดใน พืไอน ำสนอผูຌบริหำรส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี  

7ี ประสำน บริหำรละติดตำมกำรด ำนินงำน 
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23. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารละขับคลืไอนผนการสงสริม SME 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌอง ฿นกำรผลักดัน฿หຌนยบำยละ

ผนกำรสงสริม SME สำมำรถน ำเปสูกำรปฏิบัติเดຌอยำงป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพ ป็นเป฿นทิศทำง
ดียวกัน ละครอบคลุมทุกภำคสวนทัไวประทศ  

2ี พืไอพัฒนำกลเก หรือครืไองมือ ฿นกำรบริหำรผนกำรสงสริม SME ทีไอืๅอ฿หຌหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองน ำเป฿ชຌ฿นกำรสงสริม SME เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  

3ี พืไอบริหำรกำรน ำผลกำรศึกษำ รำยงำนกำรศึกษำ ผลงำนวิจัยของส ำนักงำนหรือหนวยงำน
ครือขำยทีไกีไยวขຌอง เปประยุกต์฿ชຌหรือตอยอด฿หຌกิดประยชน์ ป็นรูปธรรม กผูຌประกอบกำร SME 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี หนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม SME  

2ี สถำบันกำรศึกษำ  
3ี ผูຌประกอบกำร SME 

 

งบประมาณ 

4,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี รำยงำนผลกำรศึกษำกำรพิไมประสิทธิภำพกำรบริหำร ละขับคลืไอนผนกำรสงสริม SME   
1 รืไอง 

2ี ขຌอสนอนะชิงนยบำย฿นกำรพิไมประสิทธิภำพกำรบริหำรละขับคลืไอนผนกำรสงสริม 
SME 1 รืไอง 

 

ผนการด านินงาน 

แี ศึกษำ รวบรวมขຌอมูลสถำนกำรณ์ SME กลเก หรือครืไองมือ รวมถึงปัจจัยอืๅอทีไมีผลตอกำร
ขับคลืไอนกำรสงสริม SME ดยกำรศึกษำละรวบรวมขຌอมูลทัๅงทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ขຌอมูล฿นประทศละ
ตำงประทศ ผำนกิจกรรม อำทิ กำรสัมภำษณ์ชิงลึก กำรส ำรวจดຌวยบบสอบถำม ป็นตຌน ิไ ภูมิภำค = 
ภำคกลำง ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคตะวันออกฉียงหนือหนือี  

โี วิครำะห์ ทบทวนกำรสรຌำงครือขำยควำมรวมมือ กำรพัฒนำกลเก หรือครืไ องมือ ฿นกำร
บริหำรผนกำรสงสริม SME พืไอ฿หຌทรำบถึงนวทำงกำรสรຌำงครือขำยควำมรวมมือ หรือนวทำงกำร
พัฒนำกลเก หรือครืไองมือ ฿นกำรบริหำรผนกำรสงสริม SME หรือปัจจัยทีไกีไยวขຌอง฿นกำรขับคลืไอน
ผนกำรสงสริม SME ทีไมีประสิทธิภำพ  
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ใี พัฒนำกลเก หรือครืไองมือ ฿นกำรบริหำรผนกำรสงสริม SME ทีไจะอืๅอ฿หຌหนวยงำนละ
ครือขำยทีไกีไยวขຌองสำมำรถด ำนินกำรสงสริม SME เดຌมีประสิทธิภำพละกิดประสิทธิผลสูงสุด ทัๅงทีไ
ด ำนินกำรองละ/หรือรวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  

ไี จัดกำรประชุมสัมมนำทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม SME พืไอรับฟังขຌอคิดหในละ
ขຌอสนอนะตอนวทำงกำรสรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับทุกภำคสวนทีไกีไยวขຌอง  

5ี จัดประชุมผยพรผลกำรศึกษำละจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ ผลกำรวิจัย ละขຌอมูล       
องค์ควำมรูຌทีไป็นประยชน์ พืไอป็นหลงขຌอมูล฿นกำรน ำเปประยุกต์฿ชຌหรือตอยอด฿หຌกิดประยชน์อยำง
ป็นรูปธรรม  

ๆี ประสำนละบริหำรกำรด ำนินงำน 
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24. งานติดตามละประมินผลครงการสงสริม SME 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอติดตำมละประมินผลงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง ละมีขຌอสนอนะชิงนยบำยส ำหรับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม฿นระยะ
ตอเป ทัๅง฿นสวนส ำนักงำน ละภำพรวมกำรสงสริม SME  

2ี พืไอ฿หຌผูຌบริหำรระดับนยบำยมีขຌอมูล฿นกำรรำยงำนตอรัฐบำล ฿หຌทรำบถึงผลกำรด ำนินงำน
ดຌำนกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของส ำนักงำน หนวยงำนภำครัฐ ละภำคอกชน 

 

กลุมป้าหมาย 

แี ผูຌก ำหนดนยบำยดຌำนกำรสงสริม SME  

โี หนวยงำนนยบำยละผนกำรสงสริม SME ละหนวยงำนบริหำรก ำกับงำนสงสริม SME 

ของ สสว. 
 

งบประมาณ 

11,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี รำยงำนกำรติดตำมผลกำรสงสริม SME รำยเตรมำส 1 รืไอง 
2ี รำยงำนกำรประมินผลครงกำรงบประมำณบูรณำกำร ป 2562ู2563 1 รืไอง 
3ี รำยงำนกำรประมินผลควำมยัไงยืนของธุรกิจ SME 1 รืไอง 
4ี รำยงำนกำรประมินผลครึไงผนกำรสงสริม SME ฉบับทีไ 4 1 รืไอง 
5ี ระบบกำรติดตำมกำรด ำนินงำนครงกำร ละผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมครงกำร 1 ระบบ 

 

ผนการด านินงาน 

1ี งำนติดตำมผลกำรด ำนินงำนครงกำร  
ดยกำรจัดประชุมหำรือพืไอติดตำมผลกำรด ำนินงำนระหวำงหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง กำรลงพืๅนทีไ

กใบขຌอมูลชิงลึก กำรวิครำะห์สภำพกำร สงสริม กำร฿หຌค ำนะน ำพืไอกຌเขปัญหำฉพำะหนຌำ กำรกใบ
ขຌอมูล฿นระบบ กำรประมวลผลกำรสงสริมละจัดท ำรำยงำนสรุป ขຌอสนอนะ ปัญหำ อุปสรรค฿นกำร
พัฒนำผูຌประกอบกำรน ำสนอผูຌบริหำรระดับนยบำย ภำย฿ตຌกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน / 
ครงกำรสงสริม SME ฿นภำพรวมของผนปฏิบัติกำรสงสริม SME หรือตำมผนงำนบูรณำกำร หรือกำร
ติดตำมพัฒนำกำรของ ผูຌประกอบกำร หรือนยบำยส ำคัญของรัฐ ป็นตຌน 

โี งำนประมินผลกำรตัวป็นงำนครงกำร  
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ดยกำรวัดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรจ ำป็น งำน/ครงกำรสงสริม SME จำก     
ตัวบบวิชำกำรทีไหมำะสม ชน ควำมคุຌมคำ ของกำร฿ชຌงบประมำณ ควำมยัไงยืนจำกกำรพัฒนำ ควำม
สอดคลຌองละตอบปງำหมำยของผนกำรสงสริม SME ผนปฏิบัติกำร ละผน บูรณำกำร กำรสอดรับ
กับพืๅนทีไละสำขำปງำหมำยกำรสงสริม กำรตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร SME ผลกระทบ
ชิงศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ประยชน์ตอผูຌประกอบกำร SME ละมูลคำทำงศรษฐกิจของ
ประทศ ดยท ำกำรประมิน งำน / ครงกำรสงสริม SME ปงบประมำณ โ5ๆโ ทีไสรใจสิๅนลຌว ละงำน/
ครงกำรสงสริม SME ปงบประมำณ โ5ๆใ ิOnูGoingี รวมทัๅงกำรประมินกำรด ำนินงำนของส ำนักงำน 
ละกำรประมินควำมพึงพอ฿จจำกผูຌรับบริกำรของ สสว. ละกำรศึกษำตัวชีๅวัดกำรประมินผลผนกำร
สงสริม SME ป็นตຌน 

ใี งำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจส ำนักงำน/ครงกำรภำย฿ตຌผนกำรสงสริม 
SME พืไอ฿ชຌประยชน์ชิงนยบำยละผยพร ประกอบดຌวย  

ใ.แ รำยงำนผลกำรด ำนินงำนของส ำนักงำนฯ ิรำยเตรมำส ละรำยปี  
ใ.โ รำยงำนผลกำรด ำนินงำนสงสริม SME ตำมผนงำนบูรณำกำร ิรำยเตรมำส ละรำยปี  
ใ.ใ รำยงำนผลกำรติดตำม หรือผลกำรประมินทีไหนวยงำนผูຌตรวจประมินก ำหนด อืไน โ      

ป็นตຌน 

 ไี งำนปรับปรุงละพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรด ำนินงำนครงกำร ละผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวม
ครงกำร พืไอติดตำมพัฒนำกำรของผูຌประกอบกำรทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว.  

5ี ประสำน อ ำนวยกำร ละบริหำรจัดกำร ชน กำรติดตอ ประสำนงำน กำรด ำนินงำนทีไ
สนับสนุนหรือกีไยวขຌองกับงำนกำรติดตำมละประมินผล  
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25. งานด านินการตามกรอบความรวมมือระหวางประทศ 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอด ำนินกิจกรรมตำมพันธกิจของรัฐบำล฿นดຌำนกำรสงสริมผูຌประกอบกำร SMEs  

2ี พืไอก ำหนดทำที นวทำงควำมรวมมือ฿นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม ตลอดจนรักษำผลประยชน์ของประทศละธุรกิจเทย ฿นวทีควำมรวมมือระหวำงประทศ
ของ SMEs อยำงป็นระบบ ดยอยูบนพืๅนฐำนของนวปฏิบัติทีไป็นลิศ ิBest Practicesี ละกำรด ำนิน
ธุรกิจอยำงยัไงยืน ิSustainable Business Practicesี  

3ี พืไอสรຌำงปัจจัยอืๅอกกำรพัฒนำครงกำรควำมรวมมือตำง โ ละกำรสรຌำงครือขำย
ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม กำรชืไอมยงธุรกิจระหวำงประทศ รวมกับกลุมประทศ
สมำชิก ละประทศครือขำยตำง โ ทุกภูมิภำคของลก  

4ี พืไอ฿หຌขຌอมูล ขำวสำร ทัๅงทำงตรงละทำงอຌอมทีไป็นประยชน์ ฿นอันทีไ ชะลอปัญหำ ละ
อุปสรรคทำงกำรคຌำ฿นกำรด ำนินธุรกิจระหวำงประทศ ตลอดจนพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม฿นกำรยกระดับกำรด ำนินงำน อีกทัๅงกำรขຌำสูตลำด฿หม฿ นตำงประทศ ฿หຌก 
ผูຌประกอบกำรเทย ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรสงสริม ละสนับสนุนวิสำหกิจขนำดกลำงละ    
ขนำดยอม ทัๅงภำครัฐ ละอกชน  

5ี พืไอลกปลีไยนประสบกำรณ์นวทำงกำรกຌเขปัญหำผลกระทบวิกฤติศรษฐกิจลก ทีไมีตอ 
SMEs กับตำงประทศ ละผลักดัน฿หຌกิดมำตรกำรชวยหลือ 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  
2ี หนวยงำนทัๅงภำครัฐ ละอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

 

งบประมาณ 

5,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แี กำรด ำนินกำรป็นผูຌทนเทย฿นวทีกำรประชุมระหวำงประทศ ละกำรประชุมกลุมควำม
รวมมือ฿นภูมิภำคตำม พันธกรณี ละวทีจรจำหำรือหนวยงำน฿นประทศทีไกีไยวขຌองป็นพันธมิตรกับ
ครือขำยกำรสงสริม SMEs ฿น กรอบกำรจรจำหลัก ละกรอบกำรจรจำรวมกับรัฐบำลเทย 13 ครือขำย 

2ี ด ำนินกำรทีไกีไยวนืไองจำกควำมรวมมือดຌำนกำรสงสริม SMEs ฿นระดับระหวำงประทศ ละ
ระดับภูมิภำค ชน กำรป็นจຌำภำพรวม กำรสงผูຌทนขຌำรวมประชุม/สัมมนำ/ ประชุมพิไงปฏิบัติกำร/งำน
กำรศึกษำ/งำนวิจัย กำรจัด กิจกรรมสงสริมควำมรวมมือ ิชน สรຌำงครือขำ ยธุรกิจ สัมมนำ/ผยพร
ผลงำนกำรศึกษำ ฯลฯี 4 รืไอง 



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Reportี การส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ประจ าปีงบประมาณ 2563  

45 

3ี กำร฿หຌบริกำรขຌอมูล องค์ควำมรูຌ ผลกำรศึกษำวิจัยสถำนกำรณ์ละกำรสงสริม SMEs เทย ละ 
SMEของตำงประทศ 10 ครัๅง 

 

ผนการด านินงาน 

1ี กำรด ำนินงำนกับควำมรวมมือระหวำงประทศ จ ำนวนเมนຌอยกวำ 13 ครือขำย คือกำร
ด ำนินควำมรวมมือกับประทศปງำหมำย ละกลุมประทศ฿น ภูมิภำค อำทิ  

ิ1ี ด ำนินควำมรวมมือกับกลุมประทศสมำชิก APEC ฿นกรอบ APEC SME ฿นฐำนะตัวทน
ประทศเทยทีไเดຌรับมอบหมำย  

ิ2ี ด ำนินควำมรวมมือกับกลุมประทศสมำชิก ASEAN ฿นกรอบ ASEAN SME  

ิ3ี ด ำนินควำมรวมมือกับกลุมประทศ OECD ฿นกรอบ SMEs  

ิ4ี ป็นควำมรวมมือกับกลุม EAST ASIA Round Table  

ิ5ี ด ำนินควำมรวมมือกับกลุมกำรประชุม International Small Business Congress 

ิISBCี 
ิ6ี ด ำนินควำมรวมมือกับ UNCITRAL คณะท ำงำน วำดຌวยวิสำหกิจขนำดกลำงขนำดยอม

ละรำยยอยพืไอรวมรำงกฎหมำยระหวำงประทศ กีไยวขຌองกับ SMEs  

ิ7ี ด ำนินควำมรวมมือกับกลุม CICA ฿นกรอบกำรสงสริม SME  

ิ8ี ด ำนินควำมรวมมือกับกรอบควำมรวมมือระหวำงประทศอืไน โ ิหำกมีี  
ิ9ี กำรรวมประชุม฿นประทศ฿นฐำนะกรรมกำรรวมดຌำนศรษฐกิจภำย฿ตຌกรอบจรจำรวมกับ

รัฐบำลเทย ดยมีจຌำภำพหลัก ชน กระทรวงกำรตำงประทศ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฯลฯ 
ทัๅงนีๅครอบคลุมกำรขຌำรวมประชุมละกำรจัดประชุมควำมรวมมือกับหนวยงำนภำย฿นประทศทีไกีไยวขຌอง
กับกำรพัฒนำ SMEs  

2ี ด ำนินกำรทีไกีไยวนืไองจำกควำมรวมมือ กำรสงสริม SMEs ระหวำงประทศ ชน กำรป็น
จຌำภำพรวม หรือกำรสงผูຌทนขຌำรวมสัมมนำ/ประชุมชิงปฏิบัติกำร/งำนกำรศึกษำงำนวิจัย กำรจัด
กิจกรรมสงสริมควำมรวมมือ ิชน สรຌำงครือขำยธุรกิจ/สัมมนำผยพรผลงำนกำรศึกษำ ฯลฯี  

3ี กำร฿หຌบริกำรขຌอมูลดຌำนองค์ควำมรูຌวำดຌวยกำรสงสริม SMEs ละสถำนกำรณ์ SMEs เทยละ
ตำงประทศ ดยกำรผยพรขຌอมูลกำรสงสริม SMEs ระหวำงประทศ ซึไงป็นกำร฿หຌบริกำรขຌอมูลวำดຌวย
กำรสงสริม SMEs ละสถำนกำรณ์ SMEs ตำมกำร ประสำนงำนของหนวยงำนตำง โ ชน กระทรวงกำร
ตำงประทศ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ องค์กรควำมรวมมือระหวำงประทศ ชน 
สหประชำชำติ, OECD เมนຌอยกวำ 10 ครัๅง ดยมีหนวยงำนภำครัฐละอกชนเดຌรับมูลละองค์ควำมรูຌดຌำน 
SMEs เทยละตำงประทศเมนຌอยกวำ 50 หนวยงำน  

4ี คำบ ำรุงสมำชิก OECD จ ำนวน 1 ครัๅง  
5ี ประสำน ติดตำม อ ำนวยกำร ละบริหำรจัดกำร 
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26. งานด านินกิจกรรมภาย฿ตຌกรอบคณะท างานอาซียนดຌาน SME ิASEAN SME Agencies 

Working Group : ASEAN SMEWGี 
วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอด ำนินกิจกรรมตำมพันธกิจของรัฐบำล฿นดຌำนกำรสงสริมผูຌประกอบกำร SMEs  

2ี พืไอขยำยควำมรวมมือทำงศรษฐกิจกับประทศทีไมีศักยภำพ฿นกรอบอำซียน ละประทศคู
จรจำพืไอสงสริมผูຌประกอบกำร SMEs เทย฿นดຌำนตำง โ รวมถึงดຌำนกำรพัฒนำศักยภำพละผลิตภำพ 
ละกำรพิไมชองทำงกำรตลำด พรຌอมทัๅงสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกอำซียนื8 ละประทศคูจรจำเดຌ
พิไมขึๅน  

3ี พืไอชืไอมยงครือขำยผูຌ฿หຌบริกำรผูຌประกอบกำร SMEs สูอำซียนื8 ละประทศคูจรจำ 
พรຌอมทัๅงพัฒนำระบบนิวศพืไอรองรับกำรขับคลืไอนศรษฐกิจยุค฿หม 

 

กลุมป้าหมาย 

แี หนวยงำนภำครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละ
ขนำดยอมของเทย  

โี ผูຌประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของเทย 

 

งบประมาณ 

15,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี กิจกรรมตำมกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development ิ2016 ู 
2025ี พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 6 รืไอง 

2ี ครือขำยผูຌ฿หຌบริกำร฿นตำงประทศ 4 ครือขำย 

3ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับบริกำรดຌำนกำรด ำนินธุรกิจ฿นอำซียนื8 3,000 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี กำรด ำนินงำนตำมกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 

ิโเแๆ ู โเโ5ี รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองของเทยละอำซียน ซึไงป็นกำรด ำนินครงกำรพืไอสอดรับ
กับกำรพัฒนำ฿น 5 ยุทธศำสตร์ ซึไงอำซียนเดຌบงประทศ รับผิดชอบ คือ  

ู กำรพิไมผลิตภำพ กำร฿ชຌกำร฿ชຌทคนลยี ละนวัตกรรม ิเทย / วียดนำมี  
ู กำรขຌำถึงหลงงินทุน ิมำลซีย / ลำวี  
ู กำรสนับสนุนกำรขຌำสูตลำด ละกำรป็นสำกล ิเทย / สิงคปร์ี  
ู กำรพัฒนำนยบำยกำรสงสริม ละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ิกัมพูชำ / อินดนีซียี  
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ู กำรสงสริมควำมป็นผูຌประกอบกำร ละกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ิบรูเน / ฟຂลิปปຂนส์ / 
พมำี  ดยกรอบ ASEAN Strategic Action Plan for SME Development นัๅนจะป็นผนงำน แเ ป
ของอำซียนซึไงจะเดຌมีกำรระบุ ครงกำรละกิจกรรม฿นตละสวนขຌำงตຌน ดยมีครงกำรรวมทัๅงสิๅน       
ๆโ ครงกำร ละบงออกป็นกิจกรรม แ้เ รืไอง ซึไง฿นตละป อำซียนจะเดຌมีกำรคัดลือกครงกำร ละ
กิจกรรมทีไจะด ำนินกำรรวมกัน ดย฿นป โ5ๆใ เทยจะตຌองด ำนินกิจกรรมจ ำนวนอยำงนຌอย ๆ รืไองภำย฿ตຌ 
ๆโ ครงกำรดังกลำว ซึไงตละรืไอง เทยจะตຌองด ำนินกำร ดังนีๅ  

ู ประชุมรวมกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนของเทยถึงกรอบละนวคิด฿นกำรด ำนินงำน  
ู จัดท ำกรอบกำรด ำนินงำน ละประชุมรวมกับอำซียนพืไอสรุปกรอบกำรด ำนินงำนรวมกัน  
ู ประชุมรวมกับหนวยงำนภำครัฐละอกชนของเทยถึงกรอบละนวคิด฿นกำรทีไ              

จะด ำนินงำนรวมกับอำซียน  
ู ด ำนินกิจกรรมตำง โ ตำมผนงำนทีไเดຌระบุรวมกับอำซียน อำทิ กำรศึกษำวิจัย กำรสรຌำง

ครือขำย กำรประชุมสัมมนำ ละกำรจัดท ำขຌอสนอนะชิงนยบำย฿นกำรพัฒนำกำรสงสริม SMEs ฿น
อำซียน  

ู รำยงำนผลกำรด ำนินงำน฿หຌอำซียนรับทรำบ  
โี กำรชืไอมยงครือขำยผูຌ฿หຌบริกำรผูຌประกอบกำร SMEs สูอำซียน คือ  

ู กำรบ ำรุงรักษำวใบเซต์  
ู กำรชืไอมยงละพัฒนำครือขำยผูຌ฿หຌบริกำร SMEs สูอำซียนื่ 
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27. ครงการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอป็นกำรสรຌำงกำรรับรูຌ฿นทิศทำงละวิธีกำรด ำนินธุรกิจทีไปลีไยนปลงตำมทคนลยี       

กธุรกิจฐำนรำก 

2ี พืไอป็นกำรพัฒนำธุรกิจฐำนรำก฿หຌมีควำมขຌมขใงละติบต 

3ี พืไอป็นกำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำนภำครัฐ฿นกำรสงสริมผูຌประกอบกำร
อยำงป็นระบบ 

 

กลุมป้าหมาย 

สหกรณ์ภำคกำรกษตร ภำคกำรคຌำ ภำคบริกำร ละมิ฿ชสหกรณ์ภำคกำรงิน ิสหกรณ์          
ออมทรัพย์ี 

 

งบประมาณ 

7,152,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี สหกรณ์เดຌรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 100 สหกรณ ์

2ี ผลิตภัณฑ์/ บริกำรของสหกรณ์เดຌรับกำรพัฒนำ จ ำนวนเมนຌอยกวำ 50 รำยกำร 
3ี พัฒนำครือขำยกำร฿หຌบริกำรสงสริม SME จ ำนวน 2 ครือขำย/ หนวยงำน 

 

ผนการด านินงาน 

1ี จัดตัๅงคณะท ำงำนรวมระหวำงหนวยงำนภำครัฐทีไกีไยวขຌอง พืไอก ำหนดกณฑ์กำรคัดลือก รับ
สมัครสหกรณ ์

2ี จัด฿หຌมีกำรประมินศักยภำพธุรกิจ วินิจฉัยประดในปัญหำอุปสรรค นวทำงกำรพัฒนำตละ
สหกรณ ์

3ี จัดอบรมกิจกรรมสริมสรຌำงองค์ควำมรูຌ ศึกษำดูงำน ละลกปลีไยนรียนรูຌดຌำนกำรด ำนิน
ธุรกิจยุค 4.0 

4ี จัดท ำผนพัฒนำศักยภำพ ละจัด฿หຌมีทีไปรึกษำชิงลึกพืไอด ำนินกำรพัฒนำละติดตำมผลกำร
ด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมผนงำนทีไก ำหนดเวຌ 
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28. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจละนยบายของรัฐ 

งบประมาณ 

5,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

สำมำรถสรຌำงครือขำยรวมมือกับหนวยงำนภำครัฐ อกชน฿นกำรสงสริม ผูຌประกอบกำร SME 

 

ผนการด านินงาน 

แี จัดกิจกรรมพืไอกำรสงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบกำร SME ตำมนยบำยรัฐบำล ดยกำร 
บูรณำกำรกำรท ำงำนรวมกับภำครัฐละภำคอกชนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรสงสริม SME ของประทศ ละ 
ขຌอมูลควำมรูຌทีไป็นประยชน์  

2ี จัดท ำละผยพรนยบำยรัฐบำล รวมทัๅงผยพร บทบำท ภำรกิจ กิจกรรมละภำพลักษณ์
ของ สสว. ละ หนวยงำนทีไกีไยวขຌองผำนสืไอ ดยจัดท ำป็นสืไอประชำสัมพันธ์ อำทิ ทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร สืไอ Online ละ Social Media ชน Facebook หรือ SME CHANNEL ซึไงป็นสืไอ
กระสหลัก฿นปัจจุบัน พืไอผยพรบทบำทภำรกิจ กิจกรรมตำง โ ของสสว. ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ทีไ
จัดขึๅนทัๅง฿นละตำงประทศ รวมทัๅงสรຌำงสังคมอสอใมอี ทีไมีสสว. ป็นศูนย์กลำง฿นกำรสงสริม สนับสนุน 
ผูຌประกอบกำร SME รวมถึงขຌอมูลควำมรูຌทีไป็นประยชน์ทีไจะน ำเปสูกำรพัฒนำศักยภำพ฿นกำรด ำนิน
ธุรกิจ  

2.1 ผยพรนยบำยรัฐบำล รวมทัๅงผยพรบทบำท ภำรกิจ กิจกรรมละภำพลักษณ์ของ 
สสว. ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองผำนสืไอ ดยจัดท ำป็นสืไอประชำสัมพันธ์  

2.2 บริหำรจัดกำรละประสำนงำน  
3ี จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนประจ ำป ิAnnual Reportี 
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ภาคผนวก ขู1 

บบสอบถามการส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว.  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ิผูຌประกอบการ MSMEี 
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ค ำชีๅจง  ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี มีควำมประสงค์ด ำนินกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จ
ของผูຌประกอบกำร MSME ทัไวเปทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ละรับกำรอบรม/ขຌำรวมครงกำรตำง โ ของ สสว. ประจ ำป
งบประมำณ โ5ๆใ จึงขอควำมรวมมือจำกทำน฿นกำรตอบบบสอบถำม พืไอน ำผลกำรส ำรวจทีไเดຌเป฿ชຌป็นนวทำง฿น
กำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำน/กำร฿หຌบริกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรมำกยิไงขึๅน  ทัๅงนีๅ 
ขຌอมูลจำกบบสอบถำมจะถูกกใบป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำสนอขຌอมูลจะสรุป฿นภำพรวมทำนัๅน  ดยเมมีกำร
สดงขຌอมูลรำยบุคคลตอยำง฿ด  
 

บบสอบถำม ประกอบดຌวย 4 สวน ดังนีๅ 
   สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริกำร 

   สวนทีไ โ  ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร 

   สวนทีไ 3  ควำมผูกพันทีไมีตอ สสว. 
   สวนทีไ 4  ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ   

 

สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบรกิำร 
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ละกรอกขຌอมูลลง฿นชองวำงตำมควำมป็นจริง 

แ. กำรขຌำรวมครงกำรสงสริม SME ของ สสว.  

1.1 ทำนเดຌขຌำรวมครงกำรสงสรมิ SME ของ สสว. หรือเม 
 แี ขຌำรวม    โี เมเดຌขຌำรวม  

1.โ กรณีทีไเดຌขຌำรวมครงกำรฯ จำกขຌอ 1.1 ทำนเดຌขຌำรวมครงกำรสงสริม SME ของ สสว. อะเรบຌำง ปรดระบุชืไอ
ครงกำร 
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………........ 
……………………………………………………………………………….............................…………………….................................................. 
 

โ. จ ำนวนครัๅงทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว. ชน กำรขຌำรวมกิจกรรม / ครงกำร กำรขຌำรับกำรอบรม กำรขอค ำปรึกษำ ป็นตຌน   
         ิ฿นชวงตัๅงตดือนตุลำคม โ5ๆโ ถึงปัจจุบันี 
 1ี แ ครัๅง   2ี 2ูใ ครัๅง   3ี 4ู5 ครัๅง   4ี มำกกวำ 5 ครัๅง ขึๅนเป 

  

กำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร MSME ทัไวเปทีไขຌำรับบริกำรจำก สสว.  
ละรับ ขຌำรวมครงกำร/กำรอบรม ตำง โ ของ สสว. ประจ ำปงบประมำณ ใโ5ๆ  
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3. ขຌอมูลของผูຌรับบริกำร 
3.แ สถำนะของผูຌรับบริกำร 
 3.1.แี บุคคลทัไวเป  

         แี ขຌำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนของรัฐ  โี อำจำรย์/นักวิชำกำร/นักวิจัย 

         ใี นักรียน/นักศึกษำ     ไี อืไน โ .................................... 

3.1.2ี ประกอบธุรกิจ 

 แี จຌำของกิจกำร    โี พนักงำน  
 3.2 ขຌอมูลกิจกำร 
3.2.1 ประภทกิจกำร 
 แี นิติบุคคล  โี บุคคลธรรมดำ  3ี จดทะบียนตำมขຌอก ำหนดของ

หนวยงำนอืไน  
 ิแี บริษัทจ ำกัด 

 ิโี หຌำงหุຌนสวนจ ำกัด 

 ิใี หຌำงหุຌนสวนสำมัญจด
ทะบียน 

 ิ4ี บริษัทมหำชนจ ำกัด 

 ิแี จดทะบียนพำณิชย ์

 ิโี เมจดทะบียน
พำณิชย ์

 ิแี วิสำหกิจชุมชน 

 ิโี OTOP/กลุมชุมชน 

 ิใี สมำชิกสหกรณ/์สหกรณ ์

 4ี อืไน โ ิปรดระบุี............ 

 

3.2.2 ประภทธุรกิจ 

 1ี ภำคกำรผลิต       2ี ภำคกำรบริกำร        3ี ภำคกำรคຌำ         
 

3.2.3 จ ำนวนรงงำน ิฉพำะพนักงำนประจ ำรวมจຌำของกิจกำรี  
 แี 1ู5 คน    โี 6ูใเ คน          ใี 31ู5เ คน 

 ไี 51ูแเเ คน    5ี 101ูโเเ คน        ๆี โเ1 คน ขึๅนเป 

 

3.2.4 รำยเดຌของกิจกำรตอป 
 แี เมกิน แ,่00,000 บำท  โี แ,่00,001ู5เ,000,000 บำท       ใี 50,000,001ู10เ,000,000 บำท 

 ไี แเ0,000,001ูใ0เ,000,000 บำท     5ี ใเ0,000,001ู50เ,000,000 บำท  ๆี 50เ,000,00แ บำท ขึๅนเป 
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สวนทีไ โ  ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร 
4. กำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / ครงกำร   
4.1 ระดับควำมพึงพอ฿จทีไมีตอกำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ภำยหลังจำก฿ชຌบริกำร 
4.2 ระดับควำมคำดหวังทีไมีตอกำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / ครงกำรของ สสว. กอน฿ชຌบริกำร 
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชองวำงทีไตรงกับระดับควำมพึงพอ฿จของทำน 

กำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / ครงกำร   
ชน กำรขຌำรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ ละสงสริม/พัฒนำ  

ป็นตຌน 

4.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 4.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผล
หำกควำม
พึงพอ฿จ

นຌอยกวำ 3 

คะนน 

มำกทีไสุด 

  ิ5ี 
 มำก 

 ิไี 
ปำนกลำง 
    ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมกีไยวขຌอง มำก

ทีไสุด 

ิ5ี 

มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมกีไยวขຌอง 

1ี ดຌำนลักษณะของกิจกรรม / ครงกำร         

 แ.แี ลักษณะของกิจกรรม / ครงกำรตรงกับควำมตຌองกำร              

 แ.โี กิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿น
ปัจจุบันละน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจรงิ 

             

 แ.ใี ระยะวลำของกิจกรรม / ครงกำรมีควำมหมำะสม              

โี ดຌำนผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำย         

 โ.แี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมคีวำมรูຌ/ควำมชีไยวชำญ฿นกำร฿หຌ
ค ำปรึกษำ/กำรบรรยำย 

             

 โ.โี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยมีทคนิคกำรถำยทอด฿หຌขຌำ฿จงำย              

 โ.ใี ผูຌ฿หຌค ำปรึกษำ/ผูຌบรรยำยปຂดอกำส฿หຌซักถำมละตอบขຌอ
ซักถำมเดຌชัดจน 

             

ใี ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ        

 ใ.แี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มีอัธยำศยัด ี              

 3.2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส              
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กำรขຌำรับบริกำร กิจกรรม / ครงกำร   
ชน กำรขຌำรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ ละสงสริม/พัฒนำ  

ป็นตຌน 

4.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 4.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผล
หำกควำม
พึงพอ฿จ

นຌอยกวำ 3 

คะนน 

มำกทีไสุด 

  ิ5ี 
 มำก 

 ิไี 
ปำนกลำง 
    ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมกีไยวขຌอง มำก

ทีไสุด 

ิ5ี 

มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมกีไยวขຌอง 

 3.3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ ละตอบขຌอซักถำมเดຌ
ถูกตຌอง ชัดจน 

             

 3.4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไกิดขึๅนเดຌอยำง
หมำะสม 

             

4ี ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร        

 ไ.แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมชัดจน ละ
หมำะสม 

             

 ไ.โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำมสะดวกรวดรใว 
ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 

             

 ไ.ใี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรตดิตอสืไอสำรทีไหลำกหลำย              

5ี ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ        

 5.แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร สะดวกกกำร
ดินทำง 

             

 5.โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศพียงพอส ำหรับ
ผูຌรับบริกำร   ชน คอมพิวตอร์ละอินทอร์นใต ป็นตຌน  
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5. ประดในนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/นะน ำ ละสงสริม/พัฒนำ   
5.1 ระดับควำมพึงพอ฿จทีไมีตอนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ ละสงสรมิ/พัฒนำ ภำยหลังจำก฿ชຌบริกำร 
5.2 ระดับควำมคำดหวังทีไมีตอนืๅอหำทีไเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ ละสงสรมิ/พัฒนำ กอน฿ชຌบริกำร 
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ฿นประดในทีไทำนคยเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรกึษำ/ นะน ำ ละสงสริม/พัฒนำ ละท ำครืไองหมำย  ลง฿นชองวำงทีไตรงกับระดับควำมพึงพอ฿จของทำน 

ประดในทีไเดຌรับกำรอบรม กำร฿หຌค ำปรึกษำ/ นะน ำ ละสงสริม/พฒันำ   
ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 

5.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 5.2 ระดับควำมคำดหวัง 
ระบุหตุผลหำก

ควำมพึงพอ฿จนຌอย
กวำ 3 คะนน 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
 

 แี กำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ/ผนธรุกจิ/กำรริไมตຌนธุรกิจ            

 โี กำรงิน/กำรลงทุน หำหลงงินทุน/กำรลงทุน/กำรวิครำะห์ควำมคุຌมคำ฿นกำรลงทุน            

 ใี กำรบัญชี/ภำษ ี บัญชี/สิทธิประยชน์ทำงภำษ ี            

 ไี กำรตลำด กำรตลำด฿นประทศ/ตำงประทศ/กำรสรຌำงตรำสินคຌำ            

 5ี กำรคຌำ กำรคຌำปลีก/กำรคຌำสง/กำรคຌำชำยดน/กำรน ำขຌำูสงออก/
ศุลกำกร/สิทธิประยชน์ 

           

 ๆี ทคนลย ี ทคนลยีสำรสนทศ/กำรสืไอสำร/EูCommerce            

 ็ี กำรผลิต กำรผลิต/นวัตกรรม            

 ่ี ผลิตภณัฑ ์ กำรพัฒนำผลิตภณัฑ/์บรรจุภณัฑ ์            

 ้ี กฎหมำย กฎหมำย/กฎระบยีบ/ทรัพยส์ินทำงปัญญำ            

 แเี กำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร/รงงำน            

 แแี ครือขำยธุรกิจ กำรสรຌำงครือขำย/กำรจับคูธุรกิจ/กำรจรจำกำรคຌำ            

 แโี มำตรฐำน มำตรฐำนสินคຌำ/กำร฿หຌบริกำร            

 แใี อืไน โ  ปรดระบุ.................................            
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6A. ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล   
6A.1 ระดับควำมพึงพอ฿จทีไมีตอชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล ภำยหลังจำก฿ชຌบริกำร 
6A.2 ระดับควำมคำดหวังทีไมตีอชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล กอน฿ชຌบริกำร 
6B. ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูลทีไตຌองกำรมำกทีไสุด ิระบุพยีง 1 ชองทำงี 
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ฿นชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูลทีไทำนคย฿ชຌ ละท ำครืไองหมำย  ลง฿นชองวำงทีไตรงกับระดับควำมพึงพอ฿จของทำน 

ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมลู  
ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 

6A.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 6A.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผลหำก
ควำมพึงพอ฿จ 

นຌอยกวำ 3  

6B. ชองทำง
ทีไตຌองกำร
มำกทีไสุด 

 มำกทีไสุด 

   ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
แี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์

  แ.แี Facebook ิOsmep สสว.ี             

  แ.โี Line กลุม ปรดระบุ..............................................................             

  แ.ใี YouTube ิOsmep Channelี             

  แ.ไี Twitter ิ@Osmepี             

  แ.5ี Application SME CONNEXT             

โี ผำนวใบเซต ์

  โ.แี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรืออีมล              

  โ.โี องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี             

  โ.ใี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี             

  โ.ไี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี             

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี 
  ใ.แี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์              

  ใ.โี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์             

  ใ.ใี ขำวทำงวิทย ุ             

  ใ.ไี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ             
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ชองทำงกำรรับบริกำร/ขຌอมลู 

ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 

6A.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 6A.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผลหำก
ควำมพึงพอ฿จ 

นຌอยกวำ 3 

คะนน 

6B. ชองทำง
ทีไตຌองกำร
มำกทีไสุด 

มำก
ทีไสุด 

ิ5ี 

มำก 

ิไี 
ปำน  
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอย 

ทีไสุด 

ิแี 

มำก      
ทีไสุด 

ิ5ี 

มำก 

ิไี 
ปำน  
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 

4ี ผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร 
  ไ.แี ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME              

  ไ.โี รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล             

  ไ.ใี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป             

  ไ.ไี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป              

  ไ.5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม              

5ี กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน 

  5.แี ส ำนักงำนสงสริมวสิำหกจิขนำดกลำงละขนำดยอม               

  5.โี หนวยรวมด ำนินงำน ิชน สถำบันกำรศึกษำ สถำบันฉพำะดຌำน 
สมำคม ละสมำพันธ์ ป็นตຌนี 

            

  5.ใี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ             

  5.ไี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด             

  5.5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี             

6ี อืไน โ             

  6.แี ระบุ...........................................................................................................................................................................................................................................................................    

  6.2ี ระบุ...........................................................................................................................................................................................................................................................................    

  6.3ี ระบุ...........................................................................................................................................................................................................................................................................    
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สวนทีไ 3 ควำมผูกพันทีไมีตอบริกำร ละบทบำทหนຌำทีไของ สสว. 
7. กำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบริกำรของ สสว. ดยทีไ 0 หมำยถึง จะเมกลับมำ฿ชຌบริกำร หรือจะเมนะน ำลย 
เปจนถึง 10 หมำยถึง จะกลับมำ฿ชຌบริกำร หรือจะนะน ำอยำงนนอน 

ขຌอควำม 
ระดับควำมคิดหใน 

0   1   2   3   4   5  6   7   8   9 10 

แ. จะกลับมำ฿ชຌบริกำรของ สสว. อีก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. จะนะน ำกิจกรรม / ครงกำรของ สสว. ฿หຌกับบุคคลอืไน โ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. มืไออยถึง สสว. ทำนหในดຌวยมำกนຌอยพียง฿ดกับขຌอควำมดังตอเปนีๅ 

ขຌอควำม  

ระดับควำมคิดหใน 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 

1. สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรพืไอกຌปัญหำกับทำนเดຌ      

2. สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ      

3. สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน SMEs มำกทีไสุด      

 

สวนทีไ 4  ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ 

9. ปัญหำละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับกำร฿หຌบริกำรตำง โ ของ สสว. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
แ0. ควำมคิดหในละขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรตำง โ ของ สสว. ิปรดรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญจำกมำกเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
แ1. ทำนตຌองกำรรับบริกำรจำก สสว. พิไมติม฿นดຌำน฿ดบຌำง ิปรดรียงล ำดับตำมควำมตຌองกำรจำกมำกเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

ขຌอมูลสวนตัว 

ชืไอูนำมสกุล..................................................................................................................................... 
 บอร์ทรศัพท์มือถือ/บอร์ทรศพัท์ทีไติดตอเดຌสะดวก 
ิแี...................................................ิโี................................................... 
อีมล........................................หมำยลขสมำชิก สสว. หรือทะบียนนิติบุคคล หรือบัตรประชำชน...................................... 

ึึ สสว. ขอขอบพระคุณทานที่กรณุาสละวลา฿นการตอบบบสอบถาม ึึ 
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ภาคผนวก ขู2 

บบสอบถามการส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว.  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ิหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสรมิ MSMEี 
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ค ำชีๅจง  ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี มีควำมประสงค์ด ำนินกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME ทัๅงทีไป็นสวนรำชกำร หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชน รวมถึง
หนวยงำนอืไน โ ทีไประสำนงำนกับ สสว. ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆ3 จึงขอควำมรวมมือจำกทำน฿นกำรตอบบบสอบถำม 
พืไอน ำผลกำรส ำรวจทีไเดຌเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำน/กำร฿หຌบริกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ ละ
สอดคลຌองกับควำมตຌองกำรมำกยิไงขึๅน ทัๅงนีๅ ขຌอมูลจำกบบสอบถำมจะถูกกใบป็นควำมลับทุกประกำร กำรน ำสนอขຌอมูล
จะสรุป฿นภำพรวมทำนัๅน ดยเมมีกำรสดงขຌอมูลรำยบุคคลตอยำง฿ด  

บบสอบถำม ประกอบดຌวย 4 สวน ดังนีๅ 
   สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริกำร 

   สวนทีไ โ  ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร 

   สวนทีไ 3  ควำมผูกพันทีไมีตอ สสว. 
   สวนทีไ 4  ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ   

 

สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบรกิำร/ประสำนงำน        
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ละกรอกขຌอมูลลง฿นชองวำงตำมควำมป็นจริง 
 

1. จ ำนวนครัๅงทีไขຌำรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. ชน กำรขຌำรวมประชุม/สัมมนำ กำรรับบริกำรขຌอมูลตำง โ ป็นตຌน   
   ิ฿นชวงตัๅงตดือนตุลำคม โ5ๆ2 ถึงปัจจุบันี 
 1ี แ ครัๅง   2ี 2ูใ ครัๅง   3ี 4ู5 ครัๅง   4ี มำกกวำ 5 ครัๅง ขึๅนเป 
 

2. ประดในทีไขຌำรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 
 แี กำรด ำนินครงกำร/กำรจัดกิจกรรมตำง โ     โี กำรขຌำรวมประชุม/สัมมนำตำมครงกำรทีไ
จัดขึๅน 

 3ี กำรประชุม/สัมมนำพืไอกำรจัดท ำผนงำนฯ รวมกับ สสว.  4ี กำรติดตำมละประมินผลครงกำร 
 5ี หนวยงำนน ำขຌอมูล รำยงำน ผนงำน ละอืไน โ จำก สสว. เป฿ชຌประกอบกำรด ำนินงำน  

 6ี สสว. น ำขຌอมูล รำยงำน ผนงำน ละอืไน โ จำกหนวยงำนเป฿ชຌประกอบกำรด ำนินงำน 

 7ี กำรจຌงปัญหำ฿นกำรด ำนนิงำน    8ี อืไน โ ิปรดระบุี................................................. 
 

   

กำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME  

ทีไประสำนงำนกับ สสว. ประจ ำปงบประมำณ โ5ๆใ 
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สวนทีไ โ  ระดับควำมพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร/ประสำนงำน 

4. กำรขຌำรับบริกำร/ประสำนงำน  
4.1 ระดับควำมพึงพอ฿จทีไมีตอกำรขຌำรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. ภำยหลังจำก฿ชຌบริกำร 
4.2 ระดับควำมคำดหวังทีไมีตอกำรขຌำรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว. กอน฿ชຌบริกำร 
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชองวำงทีไตรงกับระดับควำมพึงพอ฿จของทำน 

กำรขຌำรับบริกำร/ ประสำนงำน 

4.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 4.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผล 

หำกควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำ 3 คะนน 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน   
กลำง 
ิใี 

 นຌอย 

 ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมกีไยวขຌอง มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
 นຌอย 

 ิโี 
 นຌอยทีไสุด 

 ิแี 
เมกีไยวขຌอง 

แี ดຌำนกำร฿หຌบริกำรของจຌำหนຌำทีไ 
 แ.แี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมสุภำพ มี

อัธยำศัยด ี

             

 แ.2ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมตใม฿จ 
กระตือรือรຌนละอำ฿จ฿ส 

             

 แ.3ี จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌ฿นกำร฿หຌค ำนะน ำละ
ตอบขຌอซักถำมเดຌถูกตຌองชัดจน 

             

 แ.4ี จຌำหนຌำทีไสำมำรถกຌเขปัญหำ อุปสรรคทีไ
กิดขึๅนเดຌอยำงหมำะสม 

             

 แ.5ี จຌำหนຌำทีไติดตำมกำรประสำนงำนละจຌงกลับ
ผูຌติดตอดยเมตຌองรຌองขอ 

             

 1.6ี จຌำหนຌำทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใวภำยหลัง
จำกเดຌรับรืไองหรือเดຌรับจຌงขຌอมูล  

             

โี ดຌำนกระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำร 
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กำรขຌำรับบริกำร/ ประสำนงำน 

4.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 4.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผล 

หำกควำมพึงพอ฿จ
นຌอยกวำ 3 คะนน 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน   
กลำง 
ิใี 

 นຌอย 

 ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
เมกีไยวขຌอง มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
 นຌอย 

 ิโี 
 นຌอยทีไสุด 

 ิแี 
เมกีไยวขຌอง 

 โ.แี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำม
ชัดจนละหมำะสม 

             

 โ.โี กระบวนกำร/ขัๅนตอนกำร฿หຌบริกำรมคีวำม
สะดวกรวดรใว ละป็นเปตำมวลำทีไก ำหนด 

             

 โ.ใี กำร฿หຌบริกำรมีชองทำงกำรตดิตอสืไอสำรทีไ
หลำกหลำย 

             

 2.4ี ควำมสะดวก฿นกำรติดตอพืไอขอรับบริกำร              

ใี ดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนทีไ 
 ใ.แี สถำนทีไมีควำมหมำะสม฿นกำร฿หຌบริกำร 

สะดวกกกำรดินทำง 
             

 ใ.โี ครืไองมือ/อุปกรณ/์ระบบสำรสนทศมี
พียงพอส ำหรับผูຌรับบริกำร ชน คอมพิวตอร์ละ
อินทอร์นใต ป็นตຌน 

             

ไี ดຌำนขຌอมูลทีไเดຌรับ         

 ไ.แี ขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำย              

 ไ.โี ขຌอมูลทีไเดຌรับตรงกับควำมตຌองกำร ป็น
ประยชน์กับหนวยงำน 

             

 ไ.ใี ขຌอมูลมีควำมหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿น
ปัจจุบัน  

             

 ไ.4ี ขຌอมูลสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌเดຌจริง              
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5. ชองทำงกำรติดตอรบับริกำร/ขຌอมูล 

5A.1 ระดับควำมพึงพอ฿จทีไมีตอชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล ภำยหลังจำก฿ชຌบริกำร 
5A.2 ระดับควำมคำดหวังทีไมตีอชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล กอน฿ชຌบริกำร 
5B. ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูล ทีไตຌองกำรมำกทีไสุด ิระบุพยีง 1 ชองทำงี   
ค ำชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ฿นชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมูลทีไทำนคย฿ชຌ ละท ำครืไองหมำย  ลง฿นชองวำงทีไตรงกับระดับควำมพึงพอ฿จของทำน 

ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมลู  
ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 

5A.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 5A.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผลหำก
ควำมพึงพอ฿จ 

นຌอยกวำ 3 

คะนน 

5B. 
ชองทำงทีไ
ตຌองกำร
มำกทีไสุด 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

 ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน 

กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 

แี ผำนสืไอสังคมออนเลน ์        

  แ.แี Facebook ิOsmep สสว.ี             

  แ.โี YouTube ิOsmep Channelี             

  แ.ใี Twitter ิ@Osmepี             

  แ.ไี Application SME CONNEXT             

โี ผำนวใบเซต ์        

  โ.แี บริกำรขຌอมูลขำวสำรผำนวใบเซต์ สสว. ิwww.sme.go.thี หรือ
อีมล  

            

  โ.โี องค์ควำมรูຌธุรกิจ ิwww.smeknowledgecenter.comี             

  โ.ใี บริกำรของอำซียน ิwww.aseansme.orgี             

  โ.ไี บริกำรขຌอมูลผำน SME ONE ิwww.SMEONE.infoี             

ใี ผำนสืไอตำง โ ละกำรลงพืๅนทีไ฿หຌบริกำร ิMobile Serviceี        

  ใ.แี บทควำม฿นสืไอสิไงพิมพ์              

  ใ.โี ขำวละสำรคดีสัๅนทำงทรทัศน์             
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ชองทำงกำรติดตอรับบริกำร/ขຌอมลู  
ิตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี 

5A.1 ระดับควำมพึงพอ฿จ 5A.2 ระดับควำมคำดหวัง ระบุหตุผลหำก
ควำมพึงพอ฿จ 

นຌอยกวำ 3 

คะนน 

5B. 
ชองทำงทีไ
ตຌองกำร
มำกทีไสุด 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน
กลำง 
ิใี 

นຌอย 

 ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำน 

กลำง 
ิใี 

นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 

  ใ.ใี ขำวทำงวิทย ุ             

  ใ.ไี บูธ฿หຌบริกำรละประชำสัมพันธ์฿นงำนตำง โ              

4ี ผำนอกสำรละรำยงำนทีไผยพร        

  ไ.แี ผนกำรสงสริม SME/ผนบูรณำกำรสงสริม SME              

  ไ.โี รำยงำนผลกำรสงสริม SME/รำยงำนกำรประมินผล             

  ไ.ใี รำยงำนสถำนกำรณ์ SME รำยดือน/รำยป             

  ไ.ไี รำยงำนดัชนีควำมชืไอมัไนภำคกำรคຌำละบริกำรรำยดือน/รำยป              

  ไ.5ี รำยงำนผลกำรศึกษำ/งำนวิชำกำร/บทควำม              

5ี กำรติดตอดยตรงทีไหนวยงำน        

  5.แี ส ำนักงำนสงสริมวสิำหกจิขนำดกลำงละขนำดยอม               

  5.โี หนวยรวมด ำนินงำน ิชน สถำบันกำรศึกษำ สถำบันฉพำะดຌำน 
สมำคม ละสมำพันธ์ ป็นตຌนี 

            

  5.ใี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นกรุงทพฯ             

  5.ไี ศูนย์฿หຌบริกำร SME ครบวงจร ิOSSี ฿นตำงจังหวัด             

  5.5ี Call Center ของ สสว. ิทร 1301ี             

6ี อืไน โ             

  6.แี ระบุ....................................................................................................................................................................................................................................................................   

  6.2ี ระบุ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

  6.3ี ระบุ....................................................................................................................................................................................................................................................................   
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สวนทีไ ใ  ควำมผูกพันทีไมีตอบริกำร ละบทบำทหนຌำทีไของ สสว. 
6. กำรกลับมำ฿ชຌบริกำร ละกำรนะน ำบริกำรของ สสว. ดยทีไ 0 หมำยถึง จะเมกลับมำ฿ชຌบริกำร หรือจะเมนะน ำลย 
เปจนถึง 10 หมำยถึง จะกลับมำ฿ชຌบริกำร หรือจะนะน ำอยำงนนอน 

ขຌอควำม ระดับควำมคิดหใน 

แ. จะ฿ชຌบริกำร/ ขຌอมลูของ สสว. ตอเป 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. จะนะน ำบริกำร/ ขຌอมลูของ สสว. 
฿หຌกับบุคคลหรือหนวยงำนอืไน โ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. มืไออยถึง สสว. ทำนหในดຌวยมำกนຌอยพียง฿ดกับขຌอควำมดังตอเปนีๅ 

ขຌอควำม 

ระดับควำมคิดหใน 

มำกทีไสุด 

ิ5ี 
มำก 

ิไี 
ปำนกลำง 

ิใี 
นຌอย 

ิโี 
นຌอยทีไสุด 

ิแี 
1. สสว. ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำร/ ขຌอมูล ทีไครบถຌวน สมบูรณ์ 
กับทำนเดຌ 

     

2. สสว. ป็นหนวยงำนทีไทำนสำมำรถชืไอมัไนละชืไอถือเดຌสมอ      

3. สสว. ป็นหนวยงำนทีไหมำะสมทีไ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุน 
SMEs มำกทีไสุด 

     

 

สวนทีไ 4 ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ 

8. ปัญหำละอุปสรรคทีไพบกีไยวกับกำรรับบริกำร/ประสำนงำนกับ สสว.  
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................  

9. ควำมคิดหในละขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรตำง โ ของ สสว. ิปรดรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญจำกมำกเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 

10. ทำนตຌองกำรรับบริกำรจำก สสว. พิไมติม฿นดຌำน฿ด ิปรดรียงล ำดับตำมควำมตຌองกำรจำกมำกเปนຌอยี 
แี................................................................................................................................................................................................... 
โี................................................................................................................................................................................................... 
ใี................................................................................................................................................................................................... 
 

ขຌอมูลสวนตัว 

   ชืไอูนำมสกุล........................................................ชืไอหนวยงำน.............................................................................. 
   บอร์ทรศัพท์มือถือ/บอร์ทรศัพท์ทีไติดตอเดຌสะดวก 
ิแี.....................................................ิโี.............................................   อีมล................................................................... 

ึึ สสว. ขอขอบพระคุณทานที่กรณุาสละวลา฿นการตอบบบสอบถาม ึ
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ภาคผนวก ค 

ค านิยามศัพท์ 
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ค านิยามศัพท์ 
 

• ิB2Bัี Bottom 2 Box วนของผูຌตอหมำยถึงสัดส บบบสอบถำมทีไ฿หຌคะนน แ หรือ โ จำก
คะนนตใม 5 คะนน ซึไงหำกป็นขຌอค ำถำมกีไยวกับกำร฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ คะนน 

Bottom 2 Box จะหมำยถึงสัดสวนของผูຌทีไรูຌสึกเมพึงพอ฿จ฿นบริกำร฿นขຌอนัๅน ิDissatisfiedี  
• ิT2Bัี Top 2 Box ห วนของผูຌตอมำยถึงสัดส บบบสอบถำมทีไ฿หຌคะนน ไ หรือ 5 จำกคะนน

ตใม 5 คะนน ซึไงหำกป็นขຌอค ำถำมกีไยวกับควำมพึงพอ฿จ คะนน Top 2 Box จะหมำยถึง
สัดสวนของผูຌทีไรูຌสึกพึงพอ฿จ฿นบริกำร฿นขຌอนัๅน ิSatisfiedี  

• กำรจกจงควำมถีไ หมำยถึง กำรนับขຌอมูลทีไกิดขึๅน ดยขຌอมูลทีไหมือนกันจะถูกน ำมำรวมกัน
ลຌวสรุปป็นภำพรวมวำมีขຌอมูลกลุม฿ดทีไถูกนับซๅ ำมำกทีไสุด 

• คำฉลีไย ิMeanี หมำยถึง คำกลำงของขຌอมูลชุดหนึไงทีไถูก฿ชຌป็นตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด 

• คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิStandard Deviationี หมำยถึง คำฉลีไยควำมตกตำงของขຌอมูลตละ
ตัวจำกคำฉลีไยของขຌอมูลชุดนัๅน พืไอท ำกำรพิจำรณำวำดยฉลีไยลຌวขຌอมูลตละคำอยูหำงจำก
คำฉลีไยของกลุมขຌอมูลทำ฿ด 

• คำสหสัมพันธ์ ิCorrelationี หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ชิงสຌนระหวำงตัวปรตอนืไอง โ ตัวปร มีคำ
อยูระหวำง ูแ ถึง แ 

• Customer Satisfaction Index ิCSIี หมำยถึง ตัวชีๅวัดควำมพึงพอ฿จซึไงเดຌจำกคะนนทีไผูຌมำ฿ชຌ
บริกำรตอบลง฿นบบสอบถำมลຌวน ำมำค ำนวณหำคะนนฉลีไย ฿นกำรศึกษำนีๅจะมีคำอยูระหวำง 
แู5 คะนน 

• ิNPSี Net Promoter Score ป็นตัววัดทีไสะทຌอนถึงควำมพึงพอ฿จละควำมภักดีของผูຌมำ฿ชຌ
บริกำร ละชวยท ำ฿หຌรงพยำบำลศิริรำช ปຂยมหำรำชกำรุณย์ มีควำมขຌำ฿จ฿นระดับควำมพึงพอ฿จ
ของผูຌมำ฿ชຌบริกำรเดຌมำกขึๅนกวำกำรพิจำรณำจำกคำฉลีไยของคะนนควำมพึงพอ฿จพียงอยำง
ดียว กำรกใบขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นกำรค ำนวณหำคำ NPS นัๅน จะตຌองมีกำรถำมค ำถำมกีไยวกับนวนຌม
กำรนะน ำ฿หຌผูຌอืไนมำ฿ชຌบริกำรทีไรงพยำบำลศิริรำช ปຂยมหำรำชกำรุณย์ ละจะน ำผลนัๅนมำ
บงกลุมผูຌ฿ชຌบริกำรออกป็น ใ กลุม เดຌก แี Promoters 2ี Passive ละ ใี Detractors ดย 
Net Promoter Score คือ สัดสวนของผูຌทีไ ป็น Promoters หักลบดຌวยสัดสวนของผูຌทีไ ป็น 

Detractors 
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ภาคผนวก ง 
กิจกรรมจัดอบรม฿หຌความรูຌดຌานการส ารวจละประมินผลความพึงพอ฿จ 
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กำรอบรมถำยทอดองค์ควำมรูຌ หลักสูตร กำรส ำรวจละประมินผลควำมพึงพอ฿จ  
ฝຆำยติดตำมละประมินผล ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม  

วันอังคำรทีไ  25 สิงหำคม 2563 วลำ 09.00 – 16.00 น. 
ณ หຌองประชุม 2103 ชัๅน 21 ศูนย์ศึกษำวิภำวดี มหำวิทยำลัยรังสิต  

 

ดยวิทยำกรจำกบริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จ ำกัด มีผูຌขຌำรวมอบรมประมำณ 25 รำย  
มีหัวขຌอกำรจัดอบรม ดังนีๅ 
1. นวทางการส ารวจความพึงพอ฿จ 

ู ควำมส ำคัญของกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จ 

ู กำรก ำหนดกรอบ฿นกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จ 

ู กระบวนกำร฿นกำรด ำนินงำนวิจัยส ำรวจควำมพึงพอ฿จ 

2. การวิคราะห์ความตຌองการละความคาดหวังจากการ฿ชຌบริการ ละการปรับปรุงคุณภาพ
การ฿หຌบริการ 

- กำรก ำหนดประดในกำรส ำรวจตำมขัๅนตอนกระบวนกำร฿หຌบริกำร 

- กำรหำควำมตຌองกำรละควำมคำดหวังของลูกคຌำ 
- กำรวิครำะห์ผลจำกกำรส ำรวจ ปรียบทียบกับผนกำรปรับปรุงคุณภำพกำร฿หຌบริกำร  

3. การวิคราะห์ความพึงพอ฿จ จ านกตามกลุมป้าหมาย ละการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัย฿นการ฿ชຌบริการ 
- กำรวิครำะห์ควำมพึงพอ฿จ ควำมผูกพัน ตำมกลุมปງำหมำย 

- กำรวิครำะห์ปัจจัยชืไอมยงทีไจะสงผลตอควำมพึงพอ฿จ 

- กำรหำควำมสัมพันธ์ระหวำงปัจจัยกำร฿หຌบริกำร  
 

ดยมีภำพบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรม ดังนีๅ 
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ผู้ประกอบการ MSME ที่เข้ารับบริการ / เข้าร่วมโครงการ

การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.31

ความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.37

86.20ร้อยละของความพึงพอใจ

ด้านช่องทางการติดต่อรับบริการ/ข้อมูล

88.20ร้อยละของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.41

ความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.35

ด้านการเข้ารับบริการ/การประสานงาน

85.00ร้อยละของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.25

ความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.25

ด้านเนื้อหาท่ีได้รับการอบรม
สื่อสังคมออนไลน์

ติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน

Mobile Service

3 อันดับช่องทางที่ ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

ความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00

88.00ร้อยละของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.40

ความคาดหวัง ค่าเฉล่ีย 4.43

ด้านการเข้ารับบริการ/การประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม MSME

87.60ร้อยละของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.38

ความคาดหวัง ค่าเฉลี่ย 4.59

ด้านช่องทางการติดต่อรับบริการ/ข้อมูล
สื่อสังคมออนไลน์

ติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน

Mobile Service

3 อันดับช่องทางที่ ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด



หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม MSME

การกลับมาใช้บริการ 
Net Promoter Score

39.59 %

ความภักดี
ผู้ประกอบการ MSME ที่เข้ารับบริการ / เข้าร่วมโครงการ

ความภักดีและความผูกพันที่มีต่อ สสว.

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เห็นด้วยต่อบทบาทหน้าที่ สสว. คิดเป็น 88.38 %

Completely Engagement คิดเป็น 34.63 %

การแนะน ากิจกรรม/โครงการ 
Net Promoter Score

43.67 %

ความผูกพัน

การกลับมาใช้บริการ 
Net Promoter Score

62.24 %

ความภักดี

เห็นด้วยต่อบทบาทหน้าที่ สสว. คิดเป็น 88.54 %

Completely Engagement คิดเป็น 33.92 %

การแนะน ากิจกรรม/โครงการ 
Net Promoter Score

62.58 %

ความผูกพัน



ส ำนักงำนส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภำวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0-2278-8800 Call Center 1301

www.sme.go.th info@sme.go.th

http://www.sme.go.th/
mailto:info@sme.go.th


ส ำนักงำนส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม

รำยงำนฉบับสมบูรณ์
กำรส ำรวจร้อยละของ MSME 

ที่ได้รับบริกำร / เข้ำร่วมโครงกำรจำก สสว. แล้วธุรกิจดีขึ้น

ปีงบประมำณ 2563
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การส ารวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรบับริการ /  
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ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
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ค าน า 

 

ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงำนของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตำม
พระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ. โ5ไใ มีบทบำทละหนຌำทีไหลัก฿นกำร฿หຌ
ควำมชวยหลือ สงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบกำร Micro ละ SME ิMSMEี รวมทัๅงสนอนะนยบำย
ละยุทธศำสตร์กำรสงสริม SME ของประทศ ดยป็นหนวยงำนกลำง฿นกำรบูรณำกำรควำมรวมมือกับ
หนวยงำนอืไน โ พืไอผลักดันกำรสงสริม฿หຌกิดควำมตอนืไองละป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

พืไอ฿หຌกลเกกำรด ำนินกำรสงสริมผูຌประกอบกำร MSME สำมำรถท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
ละเดຌสนองประยชน์ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นกำรด ำนินกำรของ สสว. รวมทัๅงพืไอ฿หຌทรำบภำพรวม฿น
กำรด ำนินงำนครงกำรตำง โ สสว. จึงเดຌรวมกับบริษัท ซีอสอใน รีสิร์ช จ ำกัด ฿นกำรด ำนินกำรส ำรวจ
รຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน ครัๅงนีๅ 

ทัๅงนีๅ  สสว. ขอขอบพระคุณทุกทำนทีไกรุณำสละวลำ฿นกำร฿หຌขຌอมูล ควำมคิดหใน ละ
ขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ตอกำรส ำรวจ พืไอน ำเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำร
ด ำนินงำนละกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ฿หຌสอดคลຌองตอควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอเป 

 

 

 

ฝຆำยติดตำมละประมินผล 

ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 

กันยำยน 2563 
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I 

 

บทสรุปผูຌบริหาร 
 

กำรส ำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน มีวัตถุประสงค์
พืไอส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. จำกครงกำรตำงโ ฿นปงบประมำณ 
โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน ละพืไอสนอนะนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำนละ฿หຌบริกำรของ 
สสว. ฿หຌสอดคลຌองละตอบสนองกับควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

ผลกำรส ำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน ด ำนินกำร
กใบขຌอมูลจำกผูຌประกอบกำร MSME จ ำนวนตัวอยำง 5เเ รำย ซึไงผำนกระบวนกำร฿นกิจกรรมสุดทຌำยจำก ๆ 
ครงกำร เดຌก 1) ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly-Stage) 2) ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจ
ระดับติบต ิSME Regular Level) 3) ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 4) ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 5) ครงกำรประกวด SME National Awards ละ 6) ครงกำร
สงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME ดยภำยหลังจำกทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรลຌว พบวำ 
ธุรกิจมีกำรปลีไยนปลง฿นทิศทำงทีไดีขึๅน รຌอยละ 91.80 ดยดຌำนทีไปลีไยนปลง 5 ล ำดับรกจำกกำรขຌำรวม
ครงกำร เดຌก จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ รຌอยละ ็ๆ.ๆเ มำกทีไสุด รองลงมำคือ มี
ชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิตลำดออนเลน์ี รຌอยละ ็ไ.โเ บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 
5เ.โเ มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ รຌอยละ ไใ.โเ ละมีกำรวำงผนธุรกิจทีไ
สำมำรถรองรับกำรปลีไยนปลงเดຌดี รຌอยละ ใไ.โเ  

มืไอพิจำรณำ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน จ ำนกตำมมิติตำงโ 
เดຌก ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ละครงกำร พบวำ 
สวน฿หญธุรกิจมีกำรปลีไยนปลงดีขึๅนมำกกวำรຌอยละ 90 ดังนีๅ 

1) จ ำนกตำมประภทธุรกิจ พบวำ ภำคบริกำร มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ 
้่.โเ รองลงมำคือ ภำคกำรผลิต รຌอยละ ้โ.ๆเ ละภำคกำรคຌำ มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนนຌอยทีไสุด 
รຌอยละ ่็.ใเ 
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2) จ ำนกตำมขนำดกิจกำร พบวำ วิสำหกิจขนำดยอม มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ 
้ๆ.ใเ รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย รຌอยละ ้เ.5เ ละวิสำหกิจขนำดกลำง มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ 

ดีขึๅนนຌอยทีไสุด รຌอยละ ้เ.เเ 

3) จ ำนกตำมพืๅนทีไ พบวำมีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำค฿ตຌ กำร
ปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ ้ๆ.็โ รองลงมำคือ กรุงทพฯ ละปริมณฑล รຌอยละ ้ใ.เโ 
ภำคกลำง รຌอยละ ้โ.แใ ภำคตะวันออกฉียงหนือ รຌอยละ ้เ.แ็ 

4) จ ำนกตำม นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ กลุม Community-based มีกำร
ปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ แเเ.เเ รองลงมำคือ กลุม Early Stage รຌอยละ ้ใ.ใใ ละกลุม 
Regular & Turn around มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนนຌอยทีไสุด รຌอยละ ้แ.ใใ 

5) จ ำนกตำมครงกำร พบวำ ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 
มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ แเเ.เเ รองลงมำคือ ครงกำรประกวด SME National 

Awards ละครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) รຌอยละ ้5.เเ ทำกัน 
ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stage) ละครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ รຌอยละ ้ใ.ใเ 
ทำกัน ละครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅน 

นຌอยทีไสุด รຌอยละ ่้.่เ 

ส ำหรับระดับกำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของธุรกิจ 5 อันดับรก เดຌก กำรมีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึง
หลงงินทุน คะนนฉลีไย ไ.ใๆ รองลงมำคือ สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนมำกขึๅน คะนนฉลีไย 
ไ.ใใ ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจด หรือเดຌรับรำงวัล คะนนฉลีไยกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ คะนนฉลีไย 4.05 ละปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของ
ธุรกิจเดຌดี คะนนฉลีไย ไ.เไ 

ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด 5 อันดับรก ป็นรืไองกีไยวกับกำรพัฒนำ
คุณภำพภำย฿นองค์กรของธุรกิจอง ทีไอำจจะยังเมสงผลท ำ฿หຌธุรกิจกิดกำรปลีไยนปลงมำกนัก หรืออำจจะ
สงผลกิดกำรปลีไยนปลง฿นระยะยำว สวนรืไองทีไท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง฿นระดับมำก สวน฿หญป็นรืไองทีไ
น ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวสำมำรถหในผลท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงกับธุรกิจเดຌ฿นระยะวลำอันสัๅน ชน กำรขຌำถึง
หลงงินทุน ละกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌเดຌรับกำรรับรองตำงโ ป็นตຌน 
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ดยสรุปจำกผลกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจ 

ดีขึๅน ฿นครัๅงนีๅ พบวำ ผูຌประกอบกำรเดຌรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 คอนขຌำงมำก ดยฉพำะภำค
บริกำร สวนภำคกำรคຌำจะเดຌรับประยชน์จำกกำรกำรปรับปลีไยนพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นกำรมำ฿ชຌบริกำรซืๅอ
ขำยผำนชองทำงออนเลน์มำกขึๅน สวนภำคกำรผลิตเดຌรับประยชน์จำกกำรน ำควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
มำตรฐำนสินคຌำตำงโ มำประยุกต์฿ชຌ ท ำ฿หຌผลิตภัณฑ์ดูดี มีควำมนำชืไอถือเดຌมำกขึๅน ละมืไอพิจำรณำจำก
ครงกำร฿นกลุม Early Stage มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทำงทีไดีขึๅนทัๅง฿นงของยอดขำยละก ำเร
มำกกวำครงกำรอืไนโ คอนขຌำงมำก สดงถึงลักษณะกำร฿หຌบริกำรทีไท ำ฿หຌกิดผลลัพธ์฿นทำงบวกจะมีผลกับ
ธุรกิจ฿นภำคกำรผลิตทีไพิไงริไมตຌนมำกกวำ ส ำหรับกรณีทีไกำรขຌำรวมครงกำรลຌวเมบรรลุผล เมเดຌน ำองค์
ควำมรูຌมำประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจ สวน฿หญป็นครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ นืไองจำกควำมรูຌทีไ
เดຌรับเมหมำะสมกับธุรกิจ เมมีพืๅนฐำนควำมรูຌท ำ฿หຌน ำมำประยุกต์฿ชຌงำนเมเดຌ ละควำมรูຌทีไเดຌรับป็นสิไงทีไ
ธุรกิจด ำนินกำรอยูลຌว ทัๅงนีๅ ฿นระยะตอเปส ำหรับกำรจัดกิจกรรม/ ครงกำร ควรมีกำรพิจำรณำ฿หຌมีควำม
ครอบคลุมตัๅงตขัๅนตอนริไมตຌนธุรกิจ เปจนถึงสำมำรถด ำนินธุรกิจเดຌ ดังนัๅน ฿นกำรออกบบครงกำรควรมี
กำรติดตำมผลส ำรใจละประมินขีดควำมสำมำรถของกิจกำร฿นชิงลึก ละ฿หຌควำมชวยหลือหรือ฿หຌ
ค ำปรึกษำอยำงตอนืไองเปจนกระทัไงธุรกิจสำมำรถด ำนินกำรเดຌดຌวยตนอง 

จำกผลกำรส ำรวจทีไกลำวมำขຌำงตຌน รวมเปถึงกำรวิครำะห์฿นชิงลึก คณะทีไปรึกษำขอสรุปนวทำง฿น
กำรออกบบครงกำรของ สสว. ฿นกำรสงสริม SME รวมถึงขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงกำรส ำรวจ฿นครัๅง
ตอเป ดังนีๅ 

ขຌอสนอนะพืไอการออกบบครงการของ สสว. ฿นการสงสริม SME 

- ควร฿หຌควำมส ำคัญกับประภทธุรกิจกลุมทีไอยู฿นภำคบริกำร นืไองจำกป็นกลุมทีไเดຌรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ปัจจุบันคอนขຌำงมำก ดยจำกผลกำรส ำรวจนีๅจะหในวำภำคบริกำรตຌองกำรควำมชวยหลือดຌำนกำร
บริหำรจัดกำร ละกำรบัญชี/ภำษี คอนขຌำงมำก สะทຌอน฿หຌหในวำยังมี SME บำงสวนทีไเดຌรับผลกระทบตยัง
เมมีนวทำง฿นกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรกຌเขปัญหำฉพำะหนຌำทีไกิดขึๅน 

- กำรพัฒนำครงกำร฿หຌทันตอกำรปลีไยนปลง ดยฉพำะชองทำงออนเลน์ หรือพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคทีไมีกำรปลีไยนปลงจำกรูปบบดิมคอนขຌำงมำก หในเดຌจำกกำรน ำองค์ควำมรูຌทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวม
ครงกำรของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌ ส ำหรับกลุมภำคกำรคຌำ ดยฉพำะธุรกิจภำย฿ตຌครงกำรสงสริมพัฒนำ  
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ตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME มีกำรน ำควำมรูຌเปประยุกต์฿ชຌนຌอย นืไองจำกองค์ควำมรูຌทีไเดຌรับจำก สสว. 
ธุรกิจด ำนินกำรอยูลຌว ท ำ฿หຌเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ 

- กำรพัฒนำครงกำรกลุมภำคกำรผลิต ป็นครงกำรทีไหในผลเดຌชัดจนป็นรูปธรรมมำกทีไสุด นืไองจำก
สำมำรถหในผล฿นกำรปลีไยนปลงเดຌทัๅง฿นงของบรรจุภัณฑ์ มำตรฐำน ครืไองหมำยรับรองตำงโ ตสิไงทีไควร
พิจำรณำควบคูเปกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ คือ กำรหำตลำด ละชองทำงกำรจัดจ ำหนำยทีไสำมำรถท ำ฿หຌธุรกิจ
ติบตเดຌอยำงตอนืไอง ละสำมำรถประกอบธุรกิจเดຌอยำงยัไงยืน฿นระยะตอเป 

 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการส ารวจ฿นครัๅงตอเป 

- ควรมีกำรส ำรวจกำรปลีไยนปลงของธุรกิจภำยหลังจำกขຌำรวมครงกำรส ำรใจเปลຌวอยำงนຌอย 1-3 ป 
นืไองจำกจะเดຌหในผลกระทบทีไสะทຌอนผลจำกครงกำรเดຌอยำงทຌจริง 

- ควรมีกำรตรวจยีไยมธุรกิจ (Site visit) ทีไสำมำรถประสบควำมส ำรใจจำกกำรขຌำครงกำรของ สสว. 
พืไอ฿ชຌส ำหรับป็นกรณีศึกษำป็นนวทำงกำรปฏิบัติทีไดี ิBest Practice) ฿นกำรป็นบบอยำงทีไดี฿หຌกับธุรกิจ
รำยอืไน 

- ควรมีกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนขຌอมูลของสมำชิก สสว. ฿หຌป็นปัจจุบันอยูสมอ ละมีวิธีกำร
จัดกำร หรือสำมำรถตรวจสอบยຌอนกลับสถำนะของสมำชิกตละรำยเดຌ พืไอชวยลดปัญหำควำมซๅ ำซຌอนของ
ขຌอมูล นืไองจำกผูຌประกอบกำร 1 รำย อำจ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 งำน / ครงกำร พืไอป็นประยชน์฿นกำร
ส ำรวจ ละกำรน ำฐำนขຌอมูลมำ฿ชຌประยชน์฿นกำรวิครำะห์หรือติดตำมกำรปลีไยนปลงของสมำชิกตละรำย 

- ฿นกำรส ำรวจอำจมีปัจจัยภำยนอกทีไเมสำมำรถควบคุมเดຌ ชน สถำนกำรณ์รคระบำด อุทกภัย  
ป็นตຌน ซึไงป็นปัญหำทีไอำจสงผล฿หຌธุรกิจเดຌรับผลกระทบ หรือกิจกำรตຌองปຂดตัวลง฿นชวงทีไท ำกำรส ำรวจ 
ดังนัๅน ฿นกำรก ำหนดประดในทีไจะท ำกำรส ำรวจอำจจะตຌองมีวิธีกำรทีไจะหำทำงลดปัจจัยทีไสงผลกระทบหลำนีๅ 
หรือปรับปรุงนวทำงกำรประมินผล฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ทีไกิดขึๅนจริง฿นปัจจุบัน 

- ระยะวลำส ำรวจคอนขຌำงจ ำกัด ควรมีกำรปรับปรุงระยะวลำกำรท ำงำน฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับ
กระบวนกำรด ำนินงำน ดยฉพำะขัๅนตอนกำรส ำรวจขຌอมูลทีไป็นลักษณะของกำรขอควำมรวมมือจำก
ผูຌประกอบกำรทีไอำจจะตຌองมีวลำ฿นกำรด ำนินกำรพอสมควร
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บททีไ 1   
บทน า 

 

1.1 หลักการละหตุผล  

ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงำนของรัฐทีไจัดตัๅงขึๅนตำม
พระรำชบัญญัติสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม พ.ศ. โ5ไใ มีบทบำทละหนຌำทีไหลัก฿นกำร฿หຌ
ควำมชวยหลือ สงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบกำร Micro ละ SME ิMSMEี รวมทัๅงสนอนะนยบำย
ละยุทธศำสตร์กำรสงสริม SME ของประทศ ดยป็นหนวยงำนกลำง฿นกำรบูรณำกำรควำมรวมมือกับ
หนวยงำนอืไน โ พืไอผลักดันกำรสงสริม฿หຌกิดควำมตอนืไองละป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

฿นตละป สสว. เดຌรับกำรจัดสรรงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนตำมภำรกิจพืๅนฐำนละผนปฏิบัติกำร
สงสริม SME ทัๅงผลักดัน สนับสนุน สงสริมผูຌประกอบกำร Micro ละ SME ฿นกำรขຌำรับบริกำรจำก สสว. 
หรือขຌำรับกำรอบรม/ขຌำรวมครงกำรตำง โ จำก สสว. รวมทัๅงกำรประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงสวน
รำชกำร หนวยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรอกชน ละหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริม MSME 

ดยทัๅงผูຌประกอบกำรละหนวยงำนทีไกลำวมำลຌวนป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับ สสว. ทัๅงสิๅน ดังนัๅน พืไอ฿หຌกลเก
กำรด ำนินกำรสงสริมผูຌประกอบกำร MSME สำมำรถท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละเดຌสนองประยชน์   
ตอผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นกำรด ำนินกำรของ สสว. รวมทัๅงพืไอ฿หຌทรำบภำพรวม฿นกำรด ำนินงำนครงกำรตำง โ 
สสว. จึงมีควำมประสงค์จะด ำนินกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿น
ปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน พืไอวัดผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนจำกกำรรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำร อันจะป็นกำร
สะทຌอน฿หຌหในถึงประยชน์ทีไผูຌประกอบกำรเดຌรับ฿นระยะยำว พืไอป็นนวทำง฿นกำรออกบบครงกำรของ 
สสว. ส ำหรับด ำนินกำรสงสริม SME ตอเป฿นอนำคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) พืไอส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. จำกครงกำรตำง โ      

฿นปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

2) พืไอสนอนะนวทำง฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำกำรด ำนินงำนละ฿หຌบริกำรของ  สสว. ฿หຌ
สอดคลຌองละตอบสนองกับควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 
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1.3 ผลทีไตຌองการเดຌรับ 

รำยงำนกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำร สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน พรຌอม
บทสรุปผูຌบริหำร จ ำนวน แ รำยงำน 

 

1.4 ขอบขตการด านินงาน 

แี ศึกษำรำยละอียดของงำนครงกำรตำง โ ของ สสว. พืไอ฿หຌทรำบหลักกำรละหตุผล 
วัตถุประสงค์ รูปบบกำรด ำนินงำนละกิจกรรมตำง โ ภำย฿ตຌครงกำรทีไจะด ำนินกำรส ำรวจ 

โี ก ำหนดกรอบนวคิดวิธีกำรด ำนินงำน ละวำงผนกำรด ำนินงำน฿หຌสำมำรถด ำนินกำรส ำรวจ
ละกใบขຌอมูลเดຌอยำงครบถຌวน ละป็นเปตำมก ำหนดวลำ 

ใี ก ำหนดวิธีกำรคัดลือกกลุมปງำหมำยวิธีกำรสุมตัวอยำง ละจ ำนวนกลุมตัวอยำง฿หຌครอบคลุมทุก
กลุมทัๅง฿นสวนกลำงละสวนภูมิภำค ละป็นเปตำมหลักกำรทำงสถิติ ดยกลุมปງำหมำยของกำรส ำรวจ คือ 
ผูຌประกอบกำร MSME ทีไขึๅนทะบียนป็นสมำชิกของ สสว. ละคยเดຌรับบริกำร฿ด โ หรือขຌำครงกำร฿ด โ ทีไ 
สสว. ป็นผูຌบริหำรครงกำร฿นปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวมีสวนชวย฿หຌธุรกิจดีขึๅน฿นดຌำน฿ดดຌำนหนึไง อำทิ ก ำเร
พิไมขึๅน ยอดขำยพิไมขึๅน บริหำรจัดกำรดีขึๅน ลดตຌนทุนกำรผลิต พิไมประสิทธิภำพกำรผลิต มีชองทำงกำรตลำด
พิไมขึๅน ป็นตຌน 

ดยกใบขຌอมูลจำกผูຌประกอบกำร MSME ซึไงผำนกระบวนกำร฿นกิจกรรมสุดทຌำยของตละ
ครงกำร จ ำนวนประชำกรดยประมำณ แๆุ้5เ รำย จำก ๆ ครงกำร ดังนีๅ 

 ิแี  ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarlyูStageี 
 ิ2ี  ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
 ิใี  ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 
 ิไี  ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 

 ิ5ี  ครงกำรประกวด SME National Awards 

 ิ6ี  ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME 

4ี สรຌำงบบสอบถำมส ำหรับป็นครืไองมือ฿นกำรกใบขຌอมูลทีไประกอบดຌวยค ำถำมชิงปริมำณละชิง
คุณภำพ ฿นประดในกำรมีสวนชวย฿หຌธุรกิจดีขึๅน฿นดຌำน฿ดดຌำนหนึไง อำทิ ก ำเรพิไมขึๅน ยอดขำยพิไมขึๅน บริหำร
จัดกำรดีขึๅน ลดตຌนทุนกำรผลิต พิไมประสิทธิภำพกำรผลิต มีชองทำงกำรตลำดพิไมขึๅน ป็นตຌน ิดยขຌอค ำถำม
ตຌอง฿หຌผูຌตอบระบุระดับกำรปลีไยนปลงพรຌอมค ำอธิบำยรำยละอียดทีไสดง฿หຌหในถึงทีไมำหรือสิไงทีไท ำ฿หຌกิด
กำรปลีไยนปลงี ละมีค ำถำมปลำยปຂด ชน ควำมคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับกำรด ำนินครงกำรของ 
สสว. ป็นตຌน ละบบสอบถำมทีไทดสอบละส ำรวจตຌองมีขຌอมูลของผูຌตอบบบสอบถำมทีไสำมำรถสุมตัวอยำง
เดຌ เดຌก ชืไอูนำมสกุล หมำยลขทรศัพท์ ละ/หรือ eูmail ป็นตຌน 
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ทัๅงนีๅ กอนด ำนินกำรจริงจะท ำกำรทดสอบควำมทีไยงตรงตำมนืๅอหำ ดย฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
ขຌอค ำถำม฿นบบสอบถำม ลຌวประมินคำดัชนีควำมสอดคลຌองระหวำงขຌอค ำถำมรำยขຌอกับวัตถุประสงค์ทีไ
ตຌองกำรวัด ิIndex of item Objective Congruence : IOCี หรือวิธีกำรทดสอบละประมินอืไนทีไหมำะสม 
ละท ำกำรทดสอบบบสอบถำม ิPreูTestี กับกลุมตัวอยำงจำกกลุมปງำหมำย จ ำนวน ใเ ชุด ตำมหลักกำร
ทำงสถิติ พรຌอมสรุปผลกำรทดสอบบบสอบถำม 

5ี ด ำนินกำรส ำรวจจริงกับกลุมตัวอยำงจำกกลุมปງำหมำย฿หຌครบถຌวนตำมจ ำนวนทีไก ำหนดเวຌ 
ๆี ประมินผลกำรส ำรวจดຌวยกำรวิครำะห์ขຌอมูลดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนำ ิDescriptive Statisticsี 

ชน ควำมถีไ ิFrequencyี รຌอยละ ิPercentageี คำฉลีไย ิMeanี ป็นตຌน ละกำรวิครำะห์ขຌอมูลจำก
ค ำถำมปลำยปຂด จ ำนกตำมประดในตำง โ ทีไส ำคัญ ละน ำสนอรຌอยละธุรกิจดีขึๅน฿นมิติตำง โ สะทຌอน฿หຌ
หในถึงกำรด ำนินงำนครงกำรของ สสว. อยำงครอบคลุม จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมของ สสว. ิEarly 

Stage/Startup, Regular ป็นตຌนี ตำมประภทผูຌขຌำรับบริกำร ินิติบุคคล บุคคลธรรมดำ ป็นตຌนี ตำมภำค
ธุรกิจ ิผลิต คຌำ บริกำรี ละรำยครงกำร ดยมีบทวิครำะห์ละวิจำรณ์ผลกำรส ำรวจทีไอຌำงอิงนวคิดละ
ทฤษฎีตำมหลักวิชำกำร ละสรุปผลกำรส ำรวจกลุมปງำหมำย฿นรูปรຌอยละของผูຌประกอบกำร SME ทีไเดຌรับ
บริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน จำกผูຌทีไตอบบบสอบถำมทัๅงหมด 

็ี รวบรวมควำมคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับกำรด ำนินครงกำรของ สสว. ละน ำสนอ
นวทำง฿นกำรออกบบครงกำรของ สสว. ส ำหรับด ำนินกำรสงสริม SME ตอเป฿นอนำคต รวบทัๅงรวบรวม
ขຌอสนอนะส ำหรับกำรส ำรวจครัๅงตอเป 

่ี จัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ละบทสรุปผูຌบริหำรทีไครอบคลุมละสรุปนืๅอหำตำมขอบขตกำร
ด ำนินงำนทัๅงหมด พรຌอม Infographic สรุปผลกำรส ำรวจฯ 
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บททีไ 2  
กรอบนวคิดละวิธีการด านินงาน 

 

2.1 กรอบนวคิด฿นการส ารวจ 

กำรส ำรวจ฿นครัๅงนีๅมีกำรก ำหนดกรอบนวคิด฿นกำรด ำนินงำน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละ
ขอบขตกำรด ำนินงำน ดยกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿น
ปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน จะท ำกำรส ำรวจกับผูຌประกอบกำร MSME ทีไขึๅนทะบียนป็นสมำชิกของ 
สสว. ละคยเดຌรับบริกำร฿ด โ หรือขຌำครงกำร฿ด โ ทีไ สสว. ป็นผูຌบริหำรครงกำร฿นปงบประมำณ โ5ๆโ 
ลຌวมีสวนชวย฿หຌธุรกิจดีขึๅน฿นดຌำน฿ดดຌำนหนึไง 

฿นบืๅองตຌนกอนทีไจะริไมจัดท ำกรอบนวคิด ระบียบวิธีวิจัย รวมถึงขัๅนตอนกำรด ำนินงำน เดຌมี
กำรศึกษำ รวบรวมขຌอมูล รวมถึงประชุมหำรือกับคณะท ำงำนของ สสว. พืไอรับทรำบยุทธศำสตร์ ผนปฏิบัติ
กำร ผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร ละวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมสูสำกล ละรำยละอียด
ครงกำรทีไจะท ำกำรส ำรวจ พืไอ฿หຌมีควำมขຌำ฿จละสำมำรถชืไอมยงกิจกรรม/ ครงกำรทีได ำนินกำร เปจนถึง
ระดับผนงำน ยุทธศำสตร์ ทีไท ำ฿หຌสำมำรถน ำเปก ำหนดนวค ำถำมละกำรวิครำะห์ ประมวลผล รวมถึง
จัดท ำขຌอสนอนะ฿หຌตรงตำมวัตถุประสงค์กำรศึกษำ รำยละอียดดังผนภำพทีไ 1 

 
ผนภาพทีไ แ กรอบกำรประมินผลกำรส ำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธรุกิจดีขึๅน 
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ภำยหลังจำกกำรศึกษำ รวบรวมขຌอมูล รวมถึงประชุมหำรือกับ สสว. เดຌด ำนินกำรจัดท ำกรอบนวคิด  
ทีไจะ฿ชຌส ำหรับกำรวิครำะห์ผลกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿น
ปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน ซึไงเดຌก ำหนดกรอบนวคิดตำมนวทำงกำรประมินผลลัพธ์ทีไกิดขึๅน
ภำยหลังจำกกำรด ำนินครงกำรของ สสว. ฿นมิติกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทำงทีไดีขึๅน มืไอมีกำรน ำ  

องค์ควำมรูຌ หรือผลผลิตทีไเดຌจำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌ฿นกิจกำร ดยมีรำยละอียดกรอบนวคิด
สดง฿นผนภำพทีไ 2 

 

ผนภาพทีไ โ กรอบนวคิดกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว.  
฿นปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
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นอกจำกนีๅ ฿นกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿นปงบประมำณ 
โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน พืไอ฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับกรอบนวคิดกำรส ำรวจ จึงเดຌน ำนวคิดดຌำนกำรประมินผล
ครงกำร ละนวทำงกำรจัดท ำกณฑ์ กำร฿หຌคะนน ฿นรูปบบตำง โ ฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับกำรประมิน 

ผลลัพธ์ จำกกำรน ำองค์ควำมรูຌหรือประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมกิจกรรม/ ครงกำรของ สสว. เป
ประยุกต์฿ชຌกับกิจกำร ละส ำหรับนวทำงกำรวิครำะห์ผลจะ฿หຌมีมิติทีไครอบคลุม ละขຌอมูลทีไเดຌรับมีควำม
ชืไอมยง สมหตุสมผล ระหวำงกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทำงทีไดีขึๅน กับประดในรำยละอียดตำง โ ทีไ
ท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน  
 

2.2 วิธีการละขัๅนตอนการด านินงาน 

2.2.1 ศึกษารายละอียดผนยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติการฯ ผนงานบูรณาการฯ ละงาน/ ครงการ
ทีไกีไยวขຌอง 

จำกกำรศึกษำผนปฏิบัติกำรฯ ของ สสว. ประจ ำป 2562 ประกอบดຌวย 4 ยุทธศำสตร์ ทีไมี
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ / ผนงำน ละมีควำมชืไอมยงกับ 5 นวทำงกำรด ำนินงำนตำมผนงำนบูรณำกำร
สงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ประจ ำปงบประมำณ 2562 ดังนีๅ
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ตารางทีไ แ ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ / ผนงำน ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ประจ ำป 2562 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ / ผนงาน นวทางการสงสริม 

ตามผนงานบูรณาการฯ 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ: ยกระดับ
กำรบูรณำกำร Micro ละ 
SME ของประทศ ดຌวย BIG 

DATA 

สรຌำงครงกำรสงสริม Micro 
ละ SME  ทีไสงผลกระทบตอ
ศรษฐกิจสูง ิHigh Impactี 
รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
พืไอพิไมสัดสวน GDP SME  

รຌอยละ 45 ฿นป 2564 

แ. รอบคลุมคบูรณำกำรผนงบประมำณละติดตำมประมินผล฿หຌแ
หนวยงำนสงสริม Micro ละ SME ของประทศ  
แ. สรຌโ ำงควำมรวมมือ฿นกำรสงสรมิ Micro ละ SME ทัๅง฿นละ
ตำงประทศ  
แ.3 พัฒนำละชืไอมยงฐำนขຌอมลู฿หຌรองรับ Micro ละ SME BIG 

DATA  

แ.  ประมินผลกระทบทำงไพัฒนำครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์/
ศรษฐกิจดຌำน Micro ละ SME 

นวทางทีไ 5: พัฒนำปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ
ตอกำรประกอบกำรธุรกิจ ละกำรสงสริม 
SME ิEcosystemี 

ยุทธศาสตร์ทีไ โ: 
พัฒนำกลเกกำรสงสริม฿หຌ
ขຌำถึง Micro ละ SME 

ละศรษฐกิจชุมชน 

ชืไอมยงมำตรกำรภำครัฐก 
Micro ละ SME อยำงทัไวถึง 

2.1 พัฒนำปัจจัยอืๅอตอกำรตบิตของ Microละ SME 

โ.โ ยกระดับกำร฿หຌบริกำรของศูนย์ OSS ละชืไอมยงนยบำยของรัฐ  
โ.ใ พัฒนำครือขำยทีไปรึกษำ 

นวทางทีไ 5: พัฒนำปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ
ตอกำรประกอบกำรธุรกิจ ละกำรสงสริม 
SME ิEcosystemี 

ยุทธศาสตร์ทีไ ใ:  
สรຌำงสังคมผูຌประกอบกำร฿หຌ
ติบตละกຌำวสูสำกล  

พิไมขีดควำมสำมำรถ฿หຌ 
Micro ละ SME ติบตเดຌ
ตำมวงจรธุรกจิิBusiness 

Life Cycleี 

ใ.แ สงสริมกำรริไมตຌนธรุกิจ ิEarly Stage / Start upี 
ใ.โ สงสริมMicro ละ SME ฿หຌรวมกลุมละกຌำวสูสำกล
ิInternationalizationี 
3.3 สงสริมกำร฿ชຌนวัตกรรม/ ทคนลยีดิจิทัล ละกำรปรับปลีไยน
รูปบบธุรกจิ ิBusiness Transformationี 
 

นวทางทีไ แ: สรຌำงควำมป็นผูຌประกอบกำร
ละพัฒนำธุรกิจ฿นระยะริไมตຌน ิEarly 

Stageี 
นวทางทีไ โ: สงสริม SME กลุมทัไวเป 
ิRegularี ฿หຌมีศักยภำพมำกขึๅนละ฿หຌควำม
ชวยหลือ SME ทีไประสบปัญหำทำงธุรกิจ 
ิTurn Aroundี  
นวทางทีไ ใ: สงสริม SME ทีไมีศกัยภำพ 
ิStrongี ฿หຌมีควำม 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ / ผนงาน นวทางการสงสริม 

ตามผนงานบูรณาการฯ 

สำมำรถ฿นกำรขงขัน฿นระดับสำกลมำกขึๅน 

นวทางทีไ ไ: พัฒนำผูຌประกอบกำรชุมชน 
ิCommunityูbaseี ฿หຌมีควำมสำมำรถ฿น
กำรประกอบธุรกิจบบมืออำชีพ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4:  
พิไมศักยภำพองค์กร฿หຌมี
สมรรถนะสูง ิHigh 

Performance Agencyี  

พัฒนำองค์กรละบุคลำกร฿หຌ
มีมำตรฐำนป็นทีไยอมรับ
พรຌอมตอบสนองควำมตຌองกำร
ผูຌรับบริกำร 

ไ.แ ปรับครงสรຌำงองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏริูปประทศ 

ไ.โ ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรสู Smart Office 

ไ.ใ ผลักดันองค์กร ฿หຌนຌนประสิทธิผล ละมีธรรมำภิบำล 

 

นวทางทีไ 5: พัฒนำปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅอ
ตอกำรประกอบกำรธุรกิจ ละกำรสงสริม 
SME ิEcosystemี 
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จำกกำรศึกษำผนปฏิบัติกำรของ สสว. ประจ ำป 2562 พบวำ ครงกำรปງำหมำยทีไจะท ำกำรส ำรวจ
รຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน  ป็นครงกำรทีไอยูภำย฿ตຌ
ยุทธศำสตร์ทีไ 3 สรຌำงสังคมผูຌประกอบกำร฿หຌติบตละกຌำวสูสำกล ทีไมีควำมชืไอมยงกับผนงำนบูรณำกำรฯ 
฿น 3 นวทำง ิรำยละอียดครงกำรสดง฿นภำคผนวก กี ดังนีๅ 

 

ตารางทีไ 2 งำน/ครงกำรทีไจะส ำรวจ จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

นวทางการสงสริม 

ตามผนงานบูรณาการฯ 
ชืไองาน/ครงการ  

นวทำงทีไ 1: Early Stage ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarlyูStageี 
นวทำงทีไ 2: Regular & 

Turn around 

ครงกำรประกวด SME National Awards 

ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 
ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME 

นวทำงทีไ 3: Strong ู 
นวทำงทีไ 4: Communityูbased ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวสิำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 

นวทำงทีไ 5: Ecosystem ู 

 

2.2.2 การก าหนดกลุมตัวอยาง ขอบขตกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวม
ครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน ก ำหนดตำมวิธีของ Taro Yamane ทีไระดับควำมชืไอมัไน 95ั จ ำนวน
ตัวอยำงขัๅนตไ ำทีไตຌองท ำกำรส ำรวจอยูทีไ  391 รำย จำกจ ำนวนประชำกรทีไคำดวำจะเดຌรับจำก สสว. 
ดยประมำณ 16,950 รำย จำก 6 ครงกำร ฿นป 2562 ตพืไอ฿หຌกำรวิครำะห์ผลมีควำมครอบคลุม฿นมิติ 
ตำง โ จึงพิไมจ ำนวนตัวอยำงป็น 500 รำย ดยจะท ำกำรสุมกลุมตัวอยำงบบหลำยชัๅน ิMulti stage 

samplingี ดยมีกำรก ำหนดชัๅนของกลุมตัวอยำงจำกระดับหลักเปถึงระดับยอย ชน ก ำหนดชัๅนรกป็นกลุม
ตำมครงกำรทีไขຌำรวม ชัๅนตอมำป็นพืๅนทีไสวนกลำงละภูมิภำค ละชัๅนสุดทຌำยป็นกลุมตัวอยำงทีไเดຌรับลือก 
ป็นตຌน ดยกำรก ำหนดจ ำนวนตละกลุมจะยึด฿หຌสอดคลຌองกับสัดสวนจริงของรำยชืไอทีไเดຌรับ ละสำมำรถ
น ำมำวิครำะห์ผลละอຌำงอิงเดຌทำงสถิติ ดยมีรำยละอียดจ ำนวนตัวอยำงตละงำน/ครงกำร ดังนีๅ 
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ตารางทีไ 3 จ ำนวนตัวอยำงทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจ จ ำนกตำมงำน/ครงกำร 

งาน/ ครงการ 
จ านวนประชากร
ป้าหมายทีไคาดวา
จะเดຌรับจาก สสว. 

จ านวนตัวอยาง
ทีไส ารวจ 

1. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarlyูStageี 2,750 75 

2. ครงกำรประกวด SME National Awards 300 20 

3. ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 1,000 30 

4. ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวสิำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 50 10 

5. ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 2,850 80 

6. ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME 10,000 285 

รวม 16,950 500 
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2.2.3 วิธีการละครืไองมือ฿นการส ารวจ 

฿นกำรส ำรวจขຌอมูลจะ฿ชຌบบสอบถำมละกำรสัมภำษณ์ ดังตอเปนีๅ 
ตารางทีไ 4    วิธีกำรละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจ 

วิธีการ ครืไองมือทีไ฿ชຌ 
 สัมภำษณ์ทำงทรศัพท์ 
 สัมภำษณ์  ชิงลึก  ิ Inูdepth 

Interviewี 

 กรณีกำรสัมภำษณ์ทำงทรศัพท์ ทีไปรึกษำจะ฿ชຌครืไองมือกำรส ำรวจบน
พลตฟอร์มออนเลน์ ิCATIี ทีไป็นปรกรมส ำรใจรูปทีไชืไอวำ Snap Survey 

ดยมีขຌอดีทีไสำมำรถสรຌำงครืไองมือทีไรองรับกำรสัมภำษณ์ดยบันทึกผำน
ปรกรมคอมพิวตอร์เดຌ ละสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตຌองขຌอมูลเดຌดຌวย
กำรมีระบบบันทึกสียงทีไสำมำรถตรวจสอบยຌอนกลับเดຌ ละสำมำรถสรຌำง 
Logic Check ฿นปรกรม฿หຌสำมำรถตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของค ำถำมเดຌ
ดยอัตนมัติ  

 กรณีสัมภำษณ์ชิงลึก จะ฿ชຌวิธีกำรสัมภำษณ์บบผชิญหนຌำิFace to Face 

Interviewี ดย฿ชຌบบสอบถำมฉบับพิมพ์ นืไองจำกป็นขຌอมูลทีไตຌองกำร
ขຌอคิดหในป็นหลักจึงลือก฿ชຌวิธีกำรนีๅ 

หมำยหตุ: ก ำหนด฿หຌมีกำรสัมภำษณ์ชิงลึก ิInูdepth Interviewี กับตัวทนของกลุมตัวอยำงขอบขตงำนส ำรวจรຌอยละ
ของธุรกิจดีขึๅน รวมจ ำนวน 10 รำย  

ดยมีรำยละอียดของปรกรมละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจ ดังนีๅ 
1ี ครืไองมือกำรส ำรวจทีไรองรับพลตฟอร์มออนเลน์ดຌวยปรกรม ิSnap Surveyี พืไอ฿หຌกำร

ด ำนินงำนมีควำมรวดรใว ละสำมำรถตัๅงปรกรม฿หຌสำมำรถตรวจสอบควำมสอดคลຌอง ิLogic Checkี ของ
ขຌอมูลพืไอลดควำมผิดพลำด฿นกำรกรอกขຌอมูลเดຌ 
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2ี ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรติดตำมควำมกຌำวหนຌำกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ รวมถึงกำรน ำสนอผล ทีไ
ปรึกษำสนอ฿หຌมีกำร฿ชຌครืไองมือทีไป็นสำมำรถน ำสนอผลบบ Data Virtualization ละสำมำรถรำยงำน
ควำมกຌำวหนຌำผำนวใบเซต์เดຌ  
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2.3 นวทางการน าสนอ ละวิคราะห์ผล 

฿นกำรศกึษำครัๅงนีๅจะท ำกำรวิครำะห์ละประมวลผลดຌวยสถิติชิงพรรณนำ ิDescriptive Statisticี ซึไง
ป็นสถิติพืๅนฐำน฿นกำรค ำนวณละวิครำะห์ผลกำรวิจัย พืไออธิบำยลักษณะของขຌอมูลของตัวปรทีไสน฿จบำง
ตัววำมีลักษณะป็นอยำงเร ละ฿ชຌสถิติชิงอนุมำน ิ Inferential Statisticsี พืไอสรุปคำสถิติอຌำงอิงเปสู
ประชำกร ดยอຌำงอิงตำมหลักวิชำกำร ดังนีๅ 
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ตารางทีไ 5 นวทำงกำรน ำสนอ ละปลผลขຌอมูลของกำรส ำรวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿นปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌว
ธุรกิจดีขึๅน 

สถิติทีไ฿ชຌ ค าอธิบาย ละการปลผล การปลผลขຌอมลู 

กำรสดงผลดຌวย
ตำรำงจกจงควำมถีไ
ของขຌอมูล 
ิFrequency Crossู
tabulation Tableี 

ป็นกำรนับขຌอมลูทีไกิดขึๅน ดยขຌอมูลทีไหมือนกันจะถูกน ำมำรวมกันลຌวสรปุป็นภำพรวมวำมีขຌอมลูกลุม฿ดทีไถูก
นับซๅ ำมำกทีไสดุ 

จกจงกำรนับควำมถีไ฿นตละ
ค ำถำม พืไอหำจ ำนวนผูຌตอบค ำถำม
฿นตละประดใน ชน 

- ควำมถีไ฿นกำรขຌำรวมกิจกรรม / 
ครงกำรของ สสว. 

- ควำมถีไประภทธุรกิจ ิกำรผลิต 
กำรคຌำ กำรลงทุนี 

- ควำมถีไของจ ำนวนรงงำน 

- ควำมถีไของรำยเดຌกิจกำร 
- ควำมถีไของประยชน์ทีไเดຌรับจำก

กำรขຌำรวมครงกำร 
- ควำมถีไของขຌอสนอนะดຌำนตำง 

โ 

คำรຌอยละ 
ิPercentageี 

ป็นกำรน ำคำฉลีไยมำหำรดຌวยคำมำกทีไสุดทีไป็นเปเดຌ ลຌวปลีไยน฿หຌอยู฿นรูปรຌอยละ ดยมสีูตรกำรค ำนวณรຌอยละ
ของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำร มสีวนชวย฿หຌธุรกิจดขีึๅน ดังนีๅ 
ผูຌประกอบการทีไเดຌรับบริการ หรือขຌารวมครงการฯ ฿นปี  ลຌวมีสวนชวย฿หຌธุรกิจดีขึๅน 

ผูຌประกอบการทีไเดຌรับบริการหรือขຌารวมครงการฯ ฿นปี  ทัๅงหมดทีไตอบบบสอบถาม
 

สัดสวนของผูຌทีไขຌำรวมครงกำรฯ
ของสสว. ลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅนป็นกีไ
ปอร์ซในต์มืไอทียบกับจ ำนวน
ตัวอยำงทัๅงหมด 

คำฉลีไย ิMeanี ป็นคำกลำงของขຌอมูลชุดหนึไงทีไถกู฿ชຌป็นตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด มีสูตรกำรค ำนวนดังนีๅ 
ผลรวมของคะนน฿นตละขຌอค าถาม

จ านวนผูຌตอบบบสอบถาม
 

คำฉลีไยของระดับกำรปลีไยนปลง
ทีไดีขึๅน หรือกำรปรับตัวทีไดีขึๅนของ
กิจกำร ฿นมิติตำง โ ทีไเดຌรับ



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี การส ารวจรຌอยละ MSME ทีไไดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ปีงบประมาณ 2562 ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

2-13 

สถิติทีไ฿ชຌ ค าอธิบาย ละการปลผล การปลผลขຌอมลู 

ประยชน์ละน ำมำปรับ฿ชຌกับ
กิจกำร 
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ดย฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูลจะท ำกำรวิครำะห์฿หຌมีควำมครอบคลุมทัๅง฿นภำพรวม พืๅนทีไ ครงกำร 
ครงกำรจ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำร ประภทกิจกำร ละอืไน โ ทีไมีควำมหมำะสม
ของขຌอมูล นอกหนือจำกนัๅน จะท ำกำรวิครำะห์ละจ ำนกตำมกลุมปງำหมำย พืไอ฿หຌเดຌหในควำมชืไอมยง
ขຌอมูล฿นชิงหตุผลทีไจะสำมำรถท ำ฿หຌสรุปครงสรຌำงควำมสัมพันธ์ทีไกิดขึๅนเดຌชัดจนมำกขึๅน ทัๅง฿นงของก ำเร/ 
ยอดขำยทีไพิไมขึๅน กำรบริหำรจัดกำรทีไดีขึๅน กำรลดตຌนทุน฿นกำรผลิต กำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรผลิต กำรมี
ชองทำงกำรตลำดพิไมขึๅน ป็นตຌน 

 

2.4 การจัดท าบบสอบถาม ละทดสอบบบสอบถาม 

บบสอบถำมรຌอยละของผูຌประกอบกำร MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿น
ปงบประมำณ 2562 ลຌวธุรกิจดีขึๅน มีสวนประกอบของค ำถำม 3 สวน ดยมีนวทำงกำรจัดท ำบบสอบถำม 
ิรำยละอียดสดง฿นภำคผนวก ขี ดังนีๅ 

 

ตารางทีไ 6 ครงสรຌำง ละรำยละอียดบบสอบถำมรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรลຌว
ธุรกิจดีขึๅน 

ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอียดค าถาม 

สวนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริกำร - รำยละอียดกำรขຌำรวมครงกำร 

- ขຌอมูลกิจกำร 

สวนทีไ  โ ผลกำรเดຌรับบริกำร  ขຌำรวม
ครงกำร 

1. ประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมครงกำรฯ 

2. กำรปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทำงทีไดีขึๅน฿นมิติตำง โ เดຌก  
- ก ำเรพิไมขึๅน 

- ตຌนทุนลดลง 
- จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน 

- จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ 
- ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของธุรกิจเดຌดี 
- บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน 

- กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  
- มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ 

- สินคຌำบริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนพิไมขึๅน 

- ผลิตภัณฑ์ บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจดทะบียน ีพำณิชย์ นิติ
บุคคล กำรคຌำ ฯลฯี หรือเดຌรับรำงวัล 

- มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ีตลำดออนเลน์ ชน 
Facebook, IG หรืออืไน โ   
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ครงสรຌางบบสอบถาม รายละอียดค าถาม 

- มีครือขำยควำมรวมมือ฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน 

- มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึงหลงงินทุน สินชืไอรวมลงทุน ิบสย.ี 
คๅ ำประกันงินกูຌ ขຌำสูตลำดหลักทรัพย์ 

- มีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับกำรปลีไยนปลงเดຌดี 

สวนทีไ 3 ผลกระทบจำก COVIDู19 - กิจกำรเดຌรับผลกระทบหรือเม 
- กิจกำรปรับตัวอยำงเร 

- กิจกำรเดຌน ำประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมครงกำรฯ ของ สสว. 
มำประยุกต์฿ชຌหรือเม 

- ประดในทีไตຌองกำร฿หຌ สสว. สนับสนุน 

สวนทีไ 4 ควำมคิดหในละขຌอสนอนะ - ปัญหำละอุปสรรคทีไพบจำกกำร฿ชຌบริกำร 

- ขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงบริกำร 

 

กำรทดสอบถำมบบสอบถำมเดຌท ำกำรทดสอบกับบบสอบถำม 30 รำย ดยมีกำรทดสอบกำร฿ชຌภำษำ
฿หຌรัดกุม กระชับ ถูกตຌอง ชัดจน รอบคอบ พืไอ฿หຌสำมำรถสืไอควำมหมำยเดຌตรงกัน ละขຌอค ำถำม฿น
บบสอบถำมตละขຌอตຌองสำมำรถวัดผลตำมทีไก ำหนดเดຌอยำงทຌจริง ดย฿นบบสอบถำมทีไเดຌท ำกำรทดสอบ
ดยกำรสัมภำษณ์กับกลุมปງำหมำยทีไป็นตัวทนของกำรส ำรวจครัๅงนีๅ พบวำ ผูຌตอบบบสอบถำมมีควำมขຌำ฿จ
นืๅอหำของบบสอบถำมอยำงดี ละสำมำรถตอบค ำถำมเดຌตรงตำมกำรสืไอควำมหมำยของผูຌสัมภำษณ์ ต
ส ำหรับ฿นสวนของขຌอค ำถำมทีไป็นลักษณะค ำถำมปลำยปຂด หรือกำรสอบถำมควำมคิดหใน ขຌอสนอนะตำง โ 
ผูຌสัมภำษณ์อำจจะตຌองกำรสืไอสำร หรือยกตัวอยำง฿หຌกับผูຌตอบ฿นบำงกรณีพืไอ฿หຌผูຌตอบขຌำ฿จละหในภำพเดຌ
ชัดจนมำกขึๅน ดยฉพำะรำยละอียดทีไตຌองสอบถำมพิไมติมวำธุรกิจดีขึๅนอยำงเรบຌำง฿นมิติทีไกีไยวขຌองกับ
กิจกรรม/ ครงกำรของ สสว. ฿นบบสอบถำมรຌอยละของผูຌประกอบกำร MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวม
ครงกำรจำก สสว. ฿นปงบประมำณ 2562 ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
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ส ำหรับอัตรำกำรตอบรับ฿นกำรตอบบบสอบถำม ิResponse Rateี ทีไค ำนวณจำกสัดสวนของจ ำนวน
บบสอบถำมทีไสัมภำษณ์ส ำรใจ ละจ ำนวนรำยชืไอทีไติดตอเปทัๅงหมด พบวำ กลุมส ำรวจรຌอยละของ
ผูຌประกอบกำร MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ฿นปงบประมำณ โ5ๆโ ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
อัตรำตอบรับ มำกทีไสุด คิดป็น 68ั ิติดตอทัๅงหมด 44 รำย จำกบบสอบถำมทีไส ำรใจ 30 ชุดี ดยนวทำง
กำรกຌเขปัญหำอัตรำกำรตอบรับ฿นกำรตอบบบสอบถำมทีไนຌอย เดຌมีกำรบงนวทำงกำรกຌเขปัญหำ ดังนีๅ 

1ี กรณีทีไเมสำมำรถติดตอกับผูຌ฿หຌขຌอมูลเดຌ จะท ำกำรติดตอกลับซๅ ำจนกวำจะเดຌพูดคุยกับผูຌ฿หຌสัมภำษณ์ 
ดยจะลือกวันละวลำทีไเมซๅ ำจำกดิม  

2ี กรณีทีไผูຌ฿หຌสัมภำษณ์มีนวนຌมทีไจะปฏิสธกำร฿หຌขຌอมูล จะพยำยำมท ำขຌำ฿จละอธิบำยวัตถุประสงค์
฿หຌชัดจนวำป็นกำรส ำรวจพืไอน ำขຌอมูลเปปรับปรุงบริกำร ละขຌอมูลทีไเดຌจะสดงผล฿นภำพรวม จะเมสงผล
฿ด โ ตอผูຌ฿หຌขຌอมูลทัๅงสิๅน 

 

฿นกำรทดสอบบบสอบถำม เมเดຌท ำกำรทดสอบควำมชืไอมัไน ิReliabilityี ดย฿ชຌวิธีทดสอบคำ
สัมประสิทธิ์อัลฟำ ิCronbach's Alphaี นืไองจำกมีขຌอจ ำกัดรืไองจ ำนวนตัวอยำงละขຌอค ำถำมทีไเมสำมำรถ
น ำมำประมวลผลทำงสถิติเดຌ ละคำของระดับควำมชืไอมัไนทีไ ชืไอถือเดຌจะตຌองเมตไ ำกวำ เ.็ ซึไงจำกกำร
ประมวลผลลຌวเดຌคำตไ ำกวำกณฑ์ ดังนีๅ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.651 10 

 

ดังนัๅน จึงเดຌท ำกำรทดสอบฉพำะควำมทีไยงตรง ิValidityี ดยขอควำมหในจำกผูຌชีไยวชำญดຌำน
ศรษฐศำสตร์ละธุรกิจ จ ำนวน 3 ทำน ฿นกำรพิจำรณำคำควำมสอดคลຌองระหวำงขຌอค ำถำมตละขຌอกับ
วัตถุประสงค์หรือนืๅอหำ ิIndex of ItemูObjective Congruence: IOCี ดยมีคะนนคำควำมสอดคลຌองมี
คำอยูระหวำง ู0 ถึง ื1 ดยทีไ  

คะนน ื1 หมำยถึง ค ำถำมทีไก ำหนดสอดคลຌองกับนืๅอหำหรือวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ  
คะนน 0 หมำยถึง เมน฿จวำค ำถำมทีไก ำหนดสอดคลຌองกับนืๅอหำหรือวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ

หรือเม 
คะนน ู1 หมำยถึง ค ำถำมทีไก ำหนดเมสอดคลຌองกับนืๅอหำหรือวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ  
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ดยคำดัชนี IOC ค ำนวณเดຌจำก 

 =  ∑
  

 

IOC  คือ ดัชนีควำมสอดคลຌองระหวำงขຌอค ำถำมกับวัตถุประสงค์ 
R คือ คะนนของผูຌชีไยวชำญ 

 ∑ คือ ผลรวมของคะนนผูຌชีไยวชำญตละคน 

N คือ จ ำนวนผูຌชีไยวชำญ 

 

ซึไงจำกกำร฿หຌควำมหในของผูຌชีไยวชำญทัๅง 3 ทำน ดຌำนควำมสอดคลຌองของประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำ
รวมครงกำรทีไจะน ำมำขยำยผล฿นกำรสอบถำมรืไองกำรน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน ประดในค ำถำม
ดຌำนทีไ฿ชຌ฿นกำรประมินกำรปลีไยนปลงทีไจะท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน ละควำมสอดคลຌองของกณฑ์กำร฿หຌคะนน
ธุรกิจดีขึๅน฿นระดับตำง โ ทัๅงนีๅ ฿นภำพรวมผูຌชีไยวชำญ฿หຌคะนน ื1 ทัๅงหมด สดงวำ ค ำถำมทีไก ำหนด
สอดคลຌองกับนืๅอหำหรือวัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ ซึไงถือวำกณฑ์ทีไก ำหนดวำดัชนี IOC มีคำตัๅงต 0.50 ขึๅน
เป จึงจะมีควำมหมำะสม ดังนีๅ 

ประดในค าถาม การ฿หຌคะนน คา IOC 

ผูຌชีไยวชาญ 1 ผูຌชีไยวชาญ  
2 

ผูຌชีไยวชาญ 3 

จำกกำรเดຌรับบริกำรขຌำรวมครงกำรจำกสสว.
ธุรกิจของทำนมีกำรปลีไยนปลงดีขึๅนดຌำน฿ดบຌำง 

ื1 ื1 ื1 1 

 

อยำงเรกใตำม ผูຌชีไยวชำญเดຌมีควำมหในพิไมติมลใกนຌอย คือ กำรสอบถำมกำรปลีไยนปลงธุรกิจ฿น
ทิศทำงทีไดีขึๅน฿นงของยอดขำย ก ำเร ตຌนทุน ฿หຌถำมป็น ั จริงมำดຌวย พืไอ฿หຌสำมำรถน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำควำมสอดคลຌองของขຌอมูลทัๅง 3 ดຌำนเดຌ ละชวงสกล ั ทีไ฿หຌระบุชวงทีไนຌอยทีไสุดควรป็น 0ั 
นืไองจำกสำมำรถน ำมำวิครำะห์ควำมชืไอมยงควำมสัมพันธ์฿นชิงบวกหรือกำรปลีไยนปลง฿นทำงทีไดีขึๅนเดຌ
ชนกัน ชนกรณีทีไผูຌประกอบกำรตอบวำตຌนทุนเมปลีไยนปลง ตก ำเรพิไมขึๅนกใสำมำรถสะทຌอนเดຌวำธุรกิจนัๅน
ปลีไยนปลง฿นทิศทำงทีไดีขึๅนเดຌ
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2.5 ผนการด านนิงาน  
ก ำหนดผนกำรปฏิบัติงำนป็น 3 ขัๅนตอนหลัก ดยเดຌจกจงรำยละอียดของงำนทีไจะท ำ฿นตละขัๅนตอนพรຌอมทัๅงก ำหนดระยะวลำกำรปฏิบัติงำนกำรริไมตຌนละกำร

สิๅนสุดของตละงำนพืไอป็นนวทำง฿นกำรควบคุมกำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมระยะวลำทีไก ำหนดเวຌ฿นรำยกำรขຌอก ำหนด ดยมี ระยะวลำกำรด ำนินงำนตัๅงตวันทีไ  
1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันทีไ 31 สิงหำคม 2563 ดังนีๅ 
ตารางทีไ ็ กิจกรรม ละระยะวลำด ำนินงำน฿นตละขัๅนตอนกำรส ำรวจรຌอยละของธุรกิจดีขึๅน 

ล าดับ กิจกรรม/ ระยะวลาด านินงาน 
ดือน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1 งำนศึกษำ ทบทวนนวคิดละทฤษฎี ละจดัท ำผนกำรด ำนินงำน                 

1.1 กำรศึกษำอกสำรผนกำรด ำนินงำน นยบำย ละผนทีไส ำคัญ ละอกสำรอืไน โ รวมทัๅง
ครงกำรกิจกรรมทีไ สสว. ด ำนินกำรพืไอจัดท ำกรอบนวคดิ ทฤษฎทีีไหมำะสม  

                

1.2 จัดท ำระบียบวิธีวิจัย กระบวนกำร ตลอดจนผนกำรด ำนินงำนครงกำรฯ                 

แ.ใ จัดท ำบบสอบถำมพืไอด ำนินกำรส ำรวจ พรຌอมน ำสนอขอควำมหในชอบจำกสวนงำนทีไ
กีไยวขຌอง ละผลกำรทดสอบบบสอบถำม 

                

สงมอบงำนงวดทีไ 1 รำยงำนบืๅองตຌนิInception Reportี ิภำย฿น 30 วันี                 

2 งำนส ำรวจขຌอมลูละประมวลผลทำงสถิติ ละจดัท ำรำยงำนบืๅองตຌน                 

2.1 ด ำนินกำรส ำรวจละกใบรวบรวมขຌอมูลทัๅงกำรสมัภำษณ์ทำงทรศัพท์ ละสัมภำษณ์ชิงลึก                  

2.2 ตรวจสอบควำมถูกตຌองละประมวลผลบืๅองตຌน                 

2.3 จัดท ำรำยงำนควำมกຌำวหนຌำ ิProgress Reportี                 

สงมอบงำนงวดทีไ 2 รำยงำนควำมกຌำวหนຌำิProgress Reportี ิภำย฿นวันทีไ 31 กรกฎำคม 2563ี                 

3 งำนวิครำะห์กำรประมินผล จดัท ำขຌอสนอนะ ละจัดอบรม฿หຌกับทีมงำน สสว.                 

3.1 จัดท ำรำยงำนฉบับสมบรูณ์                  

สงมอบงำนงวดทีไ 3 รำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ิDraft Final Reportี ิภำย฿นวันทีไ 15 สิงหำคม 2563ี                 

สงมอบงำนงวดทีไ 4 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี ิภำย฿นวันทีไ 31 สิงหำคม 2563ี                 
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บททีไ 3  
ผลการส ารวจ 

 

กำรส ำรวจครัๅงนีๅเดຌส ำรวจผูຌประกอบกำร MSME ซึไงผำนกระบวนกำร฿นกิจกรรมสุดทຌำยของตละ
ครงกำร จ ำนวน 5เเ รำย ภำย฿ตຌ ๆ ครงกำร ดยมีรำยละอียด ดังนีๅ 
ตารางทีไ 8 ครงกำรทีไส ำรวจ จ ำนวนรำยชืไอทีไเดຌรับ จ ำนวนทีไส ำรวจจริง ละวิธีกำรส ำรวจ 

ครงการ 
จ านวน
รายชืไอทีไ
เดຌรับ 

จ านวน
ตัวอยางทีไ
ส ารวจจริง 

สัดสวน
จ านวน
ตัวอยาง 

วิธีการส ารวจ/ 
สัมภาษณ์ 

1. ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 2,750 75 แ5.เเ 
ทรศัพท์ 

สัมภำษณ์ชิงลึก 

2. ครงกำรประกวด SME National Awards 300 20 ไ.เเ 
ทรศัพท ์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

ไ. ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 1,000 30 ๆ.เเ ทรศัพท ์

ใ. ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน
กลุมอำหำรละครืไองดืไม 

50 10 โ.เเ ทรศัพท ์

ๆ. ครงกำรสงสรมิละพัฒนำธุรกิจระดับติบต 
ิSME Regular Levelี 

2,850 80 แๆ.เเ 
ทรศัพท์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

5. ครงกำรสงสรมิพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์
ส ำหรับ SME 

10,000 285 5็.เเ 
ทรศัพท์

สัมภำษณ์ชิงลึก 

รวม 16,950 500 100.00  

 

ดยบงประภทของผูຌประกอบกำร MSME ตำมมิตติำง โ ทีไท ำกำรส ำรวจเดຌ ดังนีๅ 
 

ตารางทีไ 9 จ ำนวนผูຌประกอบกำร MSME ตำมมิติทีไท ำกำรส ำรวจ 

มิติทีไท าการส ารวจ จ านวน สัดสวน 

1. ประภทกิจการ 500 100.00 

1.1 นิติบุคคล 127 25.40 

1.2 บุคคลธรรมดำ 265 53.00 

1.3 จดทะบียนตำมก ำหนดของหนวยงำนอืไน 104 20.80 

1.4 อืไน โึ 4 0.80 
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มิติทีไท าการส ารวจ จ านวน สัดสวน 

2. ประภทธุรกิจ 500 100.00 

2.1 ภำคกำรผลิต 297 59.40 

2.2 ภำคบริกำร 57 11.40 

2.3 ภำคกำรคຌำ 142 28.40 

2.4 อืไน โึ 4 0.80 

3. ขนาดกิจการ 500 100.00 

3.1 วิสำหกิจรำยยอย 368 73.60 

3.2 วิสำหกิจขนำดยอม 108 21.60 

3.3 วิสำหกิจขนำดกลำง 20 4.00 

3.4 อืไน โึ 4 0.80 

4. พืๅนทีไ 500 100.00 

4.1 กรุงทพมหำนคร ละปริมณฑล 43 ่.ๆเ 

4.2 กลำง 61 แโ.โเ 

4.3 ตะวันออกฉียงหนือ 12 โ.ไเ 

4.4 ฿ตຌ 295 5้.เเ 

4.5 หนือ 89 แ็.่เ 

5. นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 500 100.00 

5.1 Early Stage ็5 แ5.เเ 

5.2 Regular & Turn around ไแ5 ่ใ.เเ 

5.3 Communityูbased แเ โ.เเ 

6. ครงการ 500 100.00 

6.1 ครงกำรประกวด SME National Awards 20 ไ.เเ 

6.2 ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 75 แ5.เเ 

6.3 ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 10 โ.เเ 

6.4 ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสนิคຌำ 30 ๆ.เเ 

6.5 ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกสส์ ำหรับ SME 285 5็.เเ 

6.6 ครงกำรสงสริมละพัฒนำธรุกิจระดับตบิต ิSME Regular Levelี 80 แๆ.เเ 

หมำยหตุ: ึอืไน โ หมำยถึง บุคคลทัไวเปทีไยังเมริไมประกอบธุรกิจ 
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3.1 การน าประยชน์ทีไเดຌรับจากการขຌารวมครงการมาประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจ 

 

กำรน ำประยชน์จำกขຌำรวมครงกำรของ สสว. มำประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ พบวำ ผูຌขຌำรวมครงกำรมีกำร
น ำควำมรูຌทีไเดຌมำประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจสูงถึงรຌอยละ ้แ.่เ มืไอพิจำรณำตำมมิติตำง โ ทีไส ำรวจ เดຌก ประภท
ธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ละครงกำร พบวำ มีกำรน ำควำมรูຌ
หรือประยชน์ทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจมำกกวำรຌอยละ 90 ยกวຌน ธุรกิจภำคกำรคຌำ ละครงกำรสงสริม
พัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME ทีไมีกำรน ำควำมรูຌหรือประยชน์ทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจนຌอย
กวำรຌอยละ 90 ลใกนຌอย รำยละอียดดังตำรำงทีไ 10ู12 

ส ำหรับผูຌประกอบกำร จ ำนวน 41 รำย หรือคิดป็นรຌอยละ 8.20 ทีไเมเดຌน ำควำมรูຌหรือประยชน์ทีไเดຌรับ
เปประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ สวน฿หญป็นกลุมผูຌประกอบกำรภำคกำรผลิต ละภำคกำรคຌำ ทีไป็นวิสำหกิจรำยยอย 
฿นพืๅนทีไภำค฿ตຌ ภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ Regular & Turn around ละขຌำรวม
ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME ดยหตุผล 3 อันดับรก ทีไเมเดຌน ำประยชน์มำ
ประยุกต์฿ชຌ คือ ควำมรูຌทีไเดຌรับเมหมำะสมกับธุรกิจ รຌอยละ โๆ.่ใ รองลงมำคือ เมมีพืๅนฐำน฿นสิไงทีไอบรมมำ
กอนท ำ฿หຌเมขຌำ฿จ จึงเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ รຌอยละ แ้.5แ ควำมรูຌทีไเดຌรับป็นรืไองทีได ำนินกำรอยู
ลຌว ละธุรกิจพิไงริไมตຌนจึงเมมีกำรน ำมำปรับ฿ชຌ รຌอยละ แไ.ๆใ ทำกัน รำยละอียดดังตำรำงทีไ 13ู15 
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ตารางทีไ 10 กำรน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

การน าประยชน์ทีไเดຌ 
มาประยุกต์฿ชຌ 

ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคกำรคຌำ อืไน โ วิสำหกิจ 

รำยยอย 

วิสำหกิจ 

ขนำดยอม 

วิสำหกิจ 

ขนำดกลำง 
อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
เดຌประยุกต์฿ชຌ ้แ.่เ 92.60 98.20 87.30 แเเ.เเ 90.50 96.30 90.00 แเเ.เเ 

เมเดຌประยุกต์฿ชຌ ่.โเ 7.40 1.80 12.70 ู 9.50 3.70 10.00 ู 
 

ตารางทีไ 11 กำรน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌ จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

การน าประยชน ์

ทีไเดຌมาประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

กรุงทพฯ ละ
ปริมณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำคตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 

Turn around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=ไใี ิn=่้ี ิn=โ้5ี ิn=ๆแี ิn=แโี ิn=็5ี ิn=ไแ5ี ิn=แเี 
เดຌประยุกต์฿ชຌ ้แ.่เ ้ใ.เโ ้โ.แใ ้เ.แ็ ้ๆ.็โ แเเ.เเ ้ใ.ใใ ้แ.ใใ แเเ.เเ 

เมเดຌประยุกต์฿ชຌ ่.โเ ๆ.้่ ็.่็ ้.่ใ ใ.โ่ ู ๆ.ๆ็ ่.ๆ็ ู 
ตารางทีไ 12 กำรน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌ จ ำนกตำมครงกำร 

การน าประยชน์ทีไเดຌ 
มาประยุกต์฿ชຌ 

ภาพรวม 

ครงการ 
ประกวด SME 

National 

Awards 

พัฒนำ
ผูຌประกอบกำร฿หม 

ิEarly Stageี 

ยกระดับผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชนกลุม
อำหำรละครืไองดืไม 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำตลำด
อิลใกทรอนิกส์
ส ำหรับ SME 

สงสริมละพัฒนำธุรกิจ
ระดับติบต ิSME 

Regular Levelี 
ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 

เดຌประยุกต์฿ชຌ ้แ.่เ 95.00 93.30 100.00 93.30 89.80 95.00 

เมเดຌประยุกต์฿ชຌ ่.โเ 5.00 6.70 ู 6.70 10.20 5.00 

ตารางทีไ 13 สำหตุทีไเมเดຌน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 
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สาหตุทีไเมเดຌน าประยชน์มาประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคกำรคຌำ อืไน โ วิสำหกิจ 

รำยยอย 

วิสำหกิจ 

ขนำดยอม 

วิสำหกิจ 

ขนำดกลำง 
อืไน โ 

ิn=41ี ิn=22ี ิn=แี ิn=แ่ี ู ิn=ใ5ี ิn=ไี ิn=โี ู 
ควำมรูຌทีไเดຌรับเมหมำะสมกับธรุกจิ 26.83 โโ.็ใ แเเ.เเ โ็.็่ ู 2่.5็ ู 5เ.เเ ู 
เมมีพืๅนฐำน฿นสิไงทีไอบรมมำกอนท ำ฿หຌเม
ขຌำ฿จ จึงเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ 

19.51 ้.เ้ ู ใใ.ใใ ู แ็.แไ 5เ.เเ ู ู 

ควำมรูຌทีไเดຌรับป็นรืไองทีได ำนินกำรอยูลຌว 14.63 แ่.แ่ ู แแ.แแ ู 1ไ.โ้ โ5.เเ ู ู 
ธุรกิจพิไงริไมตຌนจึงเมมีกำรน ำมำปรับ฿ชຌ 14.63 โ็.โ็ ู ู ู 1ไ.โ้ โ5.เเ ู ู 
หลังจำกอบรมประสบปัญหำ Covidู19  
จึงยังเมเดຌมีกำรด ำนินกำร 

12.20 แ่.แ่ ู 5.5ๆ ู แแ.ไใ ู 5เ.เเ ู 

ระยะวลำกำรอบรมสัๅนกินเป เมสำมำรถ
รียนรูຌเดຌทัน 

7.32 ไ.55 ู แแ.แแ ู ่.5็ ู ู ู 

เดຌนวคิดมำตเมเดຌลงมือปฏิบัต ิ 4.88 ู ู แแ.แแ ู 5.็แ ู ู ู 
หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ 14 สำหตุทีไเมเดຌน ำประยชน์มำประยุกต์฿ชຌ จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

สาหตุทีไเมเดຌน าประยชน์มาประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

กรุงทพฯ  
ละปรมิณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำคตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early 

Stage 

Regular & 

Turn around 

Community

ูbased 

ิn=41ี ิn=3ี ิn=7ี ิn=29ี ิn=2ี ู ิn=5ี ิn=36ี ิn=เี 
ควำมรูຌทีไเดຌรับเมหมำะสมกับธรุกจิ 26.83 ู 14.29 20.69 50.00 ู 20.00 22.22 ู 
เมมีพืๅนฐำน฿นสิไงทีไอบรมมำกอนท ำ฿หຌเม
ขຌำ฿จ จึงเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ 

19.51 ู 14.29 24.14 ู ู 20.00 19.44 ู 

ควำมรูຌทีไเดຌรับป็นรืไองทีได ำนินกำรอยูลຌว 14.63 33.33 14.29 24.14 ู ู ู 22.22 ู 
ธุรกิจพิไงริไมตຌนจึงเมมีกำรน ำมำปรับ฿ชຌ 14.63 66.67 14.29 6.90 50.00 ู 40.00 11.11 ู 
หลังจำกอบรมประสบปัญหำ Covidู19 จึง
ยังเมเดຌมีกำรด ำนินกำร 

12.20 ู 28.57 10.34 ู ู 20.00 11.11 ู 

ระยะวลำกำรอบรมสัๅนกินเป เมสำมำรถ
รียนรูຌเดຌทัน 

7.32 ู ู 10.34 ู ู ู 8.33 ู 

เดຌนวคิดมำตเมเดຌลงมือปฏิบัต ิ 4.88 ู 14.29 3.45 ู ู ู 5.56 ู 
หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ 15 สำหตุทีไเมเดຌน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌ จ ำนกตำมครงกำร 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 

  

สาหตุทีไเมเดຌน าประยชน์มาประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

ครงการ 
ประกวด SME 

National 

Awards 

พัฒนำ
ผูຌประกอบกำร฿หม 

ิEarly Stageี 

ยกระดับผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชนกลุม
อำหำรละครืไองดืไม 

ยกระดับ
มำตรฐำน

สินคຌำ 

สงสริมพัฒนำตลำด
อิลใกทรอนิกส์
ส ำหรับ SME 

สงสริมละพัฒนำ
ธุรกิจระดับติบต 

ิSME Regular Levelี 
ิn=41ี ิn=แี ิn=5ี ิn=เี ิn=โี ิn=โ้ี ิn=ไี 

ควำมรูຌทีไเดຌรับเมหมำะสมกับธรุกจิ 26.83 แเเ.เเ 2เ.เเ ู 5เ.เเ โไ.แไ โ5.เเ 

เมมีพืๅนฐำน฿นสิไงทีไอบรมมำกอนท ำ฿หຌเม
ขຌำ฿จ จึงเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ 

19.51 ู 2เ.เเ ู ู โไ.แไ ู 

ควำมรูຌทีไเดຌรับป็นรืไองทีได ำนินกำรอยูลຌว 14.63 ู ู ู ู โเ.ๆ้ ู 
ธุรกิจพิไงริไมตຌนจึงเมมีกำรน ำมำปรับ฿ชຌ 14.63 ู 4เ.เเ ู 5เ.เเ ๆ.้เ 25.เเ 

หลังจำกอบรมประสบปัญหำ Covidู19 จึง
ยังเมเดຌมีกำรด ำนินกำร 

12.20 ู 2เ.เเ ู ู ๆ.้เ 5เ.เเ 

ระยะวลำกำรอบรมสัๅนกินเป เมสำมำรถ
รียนรูຌเดຌทัน 

7.32 ู ู ู ู แเ.ใไ ู 

เดຌนวคิดมำตเมเดຌลงมือปฏิบัต ิ 4.88 ู ู ู ู ๆ.้เ ู 
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3.2 การปลีไยนปลงของธุรกิจภายหลังจากการขຌารวมครงการ 
3.2.1 ผูຌประกอบการขຌารวมครงการลຌวธุรกิจปลีไยนปลง฿นทิศทางทีไดีขึๅน 

ผูຌประกอบกำร MSME ทีไขຌำรวมครงกำรกับ สสว. ลຌวมีกำรน ำควำมรูຌทีไเดຌจำก สสว. มำ
ประยุกต์฿ชຌ ท ำ฿หຌธุรกิจปลีไยนปลง฿นทิศทำงทีไดีขึๅน คิดป็นรຌอยละ 91.80 ดยค ำนวณจำก  

 

ธุรกิจปลีไยนปลง฿นทิศทำงทีไดีขึๅน =  
   

     =  

      

=   91.80  
 

มืไอพิจำรณำรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
จ ำนกตำมมิติตำง โ เดຌก ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 
ละครงกำร พบวำ สวน฿หญธุรกิจมีกำรปลีไยนปลงดีขึๅนมำกกวำรຌอยละ 90 ดังนีๅ 

1ี จ ำนกตำมประภทธุรกิจ พบวำภำคบริกำร มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด 
รຌอยละ ้่.โเ รองลงมำคือ ภำคกำรผลิต รຌอยละ ้โ.ๆเ ละภำคกำรคຌำ มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅน
นຌอยทีไสุด รຌอยละ ่็.ใเ 

2ี จ ำนกตำมขนำดกิจกำร พบวำ วิสำหกิจขนำดยอม มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำก
ทีไสุด รຌอยละ ้ๆ.ใเ รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย รຌอยละ ้เ.5เ ละวิสำหกิจขนำดกลำง มีกำรปลีไยนปลง
ของธุรกิจดีขึๅนนຌอยทีไสุด รຌอยละ ้เ.เเ 

3ี จ ำนกตำมพืๅนทีไ พบวำ มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนเมตกตำงกันมำกนัก ดย
ภำค฿ตຌ กำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ ้ๆ.็โ รองลงมำคือ กรุงทพฯ ละปริมณฑล รຌอยละ 
้ใ.เโ ภำคกลำง รຌอยละ ้โ.แใ ภำคตะวันออกฉียงหนือ รຌอยละ ้เ.แ็ 

4ี จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ กลุม Communityู
based มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ แเเ.เเ รองลงมำคือ กลุม Early Stage รຌอยละ 
้ใ.ใใ ละกลุม Regular & Turn around มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนนຌอยทีไสุด รຌอยละ ้แ.ใใ 

ผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมครงกำรลຌวมีสวนชวย฿หຌธุรกจิดีขึๅน  

ผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมครงกำรทัๅงหมดทีไตอบ
บบสอบถำมบบสอบถำม

X 100 

459 

500 

X 100 
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5ี จ ำนกตำมครงกำร พบวำ ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำร
ละครืไองดืไม มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ แเเ.เเ รองลงมำคือ ครงกำรประกวด SME 

National Awards ละครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี รຌอยละ ้5.เเ 
ทำกัน ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี ละครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ รຌอยละ 
้ใ.ใเ ทำกัน ละครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅน
นຌอยทีไสุด รຌอยละ ่้.่เ 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 16 
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ตารางทีไ 16 กำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของธุรกิจ ภำยหลังขຌำรวมครงกำรจำก สสว.ตำมมิติทีไท ำกำรส ำรวจ 

มิติทีไท าการส ารวจ 
จ านวนตัวอยาง

ทีไส ารวจ 

รຌอยละทีไธุรกิจ
ปลีไยนปลงดีขึๅน 

ภาพรวม 500 91.80 

ประภทธุรกิจ   

ภำคกำรผลติ 297 92.60 

ภำคบริกำร 57 98.20 

ภำคกำรคຌำ 142 87.30 

อืไน โึ 4 100.00 

ขนาดกิจการ   

วิสำหกิจรำยยอย 368 9เ.5เ 

วิสำหกิจขนำดยอม 108 9ๆ.ใเ 

วิสำหกิจขนำดกลำง 20 ้เ.00 

อืไน โึ 4 100.00 

พืๅนทีไ   

กรุงทพฯ ละปริมณฑล 43 ้ใ.เโ 

ภำคกลำง 61 ้โ.แใ 

ภำคตะวันออกฉยีงหนือ 12 ้เ.แ็ 

ภำค฿ตຌ 295 ้ๆ.็โ 

ภำคหนือ 89 แเเ.เเ 

นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ   

Early Stage ็5 ้ใ.ใใ 

Regular & Turn around ไแ5 ้แ.ใใ 

Communityูbased แเ แเเ.เเ 

ครงการ   

ครงกำรประกวด SME National Awards 20 95.00 

ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี 75 9ใ.ใ0 

ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวสิำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 10 100.00 

ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 30 93.3เ 

ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME 285 ่้.่เ 

ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 80 95.เเ 

หมำยหตุ: ึอืไน โ หมำยถึง บุคคลทัไวเปทีไยังเมริไมประกอบธุรกิจ
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ใ.โ.โ การปลีไยนปลงทีไดีขึๅนจากการเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. 
กำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของธุรกิจ ภำยหลังกำรเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. 5 

อันดับรก ิสรุปจำกประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจปลีไยนปลงดีขึๅนี เดຌก จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน 
หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ รຌอยละ ็ๆ.ๆเ รองลงมำคือ มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิตลำด
ออนเลน์ี รຌอยละ ็ไ.โเ บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 5เ.โเ มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌ
หมำะสมกับกลุมลูกคຌำ รຌอยละ ไใ.โเ ละมีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับกำรปลีไยนปลงเดຌดี รຌอยละ 
ใไ.โเ  

ส ำหรับระดับกำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของธุรกิจ 5 อันดับรก เดຌก กำรมีอกำสพิไมขึๅน฿น
กำรขຌำถึงหลงงินทุน คะนนฉลีไยอยูทีไ ไ.ใๆ รองลงมำคือ สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนมำกขึๅน 
คะนนฉลีไยอยูทีไ ไ.ใใ ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจด หรือเดຌรับรำงวัล คะนนฉลีไยอยูทีไ 4.32 

กำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ คะนนฉลีไยอยูทีไ 4.05 ละปรับปรุงกำรผลิต฿หຌ
หมำะสมกับสถำนกำรณ์ของธุรกิจเดຌดี คะนนฉลีไยอยูทีไ ไ.เไ 

ทัๅงนีๅ จะหในเดຌวำประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅนทีไผูຌตอบบบสอบถำมตอบ
มำกทีไสุด 5 อันดับรก ป็นรืไองกีไยวกับพัฒนำคุณภำพภำย฿นองค์กรของธุรกิจอง ทีไอำจจะยังเมสงผลท ำ฿หຌ
ธุรกิจกิดกำรปลีไยนปลงมำกนัก หรืออำจจะสงผลกิดกำรปลีไยนปลง฿นระยะยำว สวนรืไองทีไท ำ฿หຌกิดกำร
ปลีไยนปลง฿นระดับมำก สวน฿หญป็นรืไองทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวสำมำรถหในผลท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง
กับธุรกิจเดຌ฿นระยะวลำอันสัๅน ชน กำรขຌำถึงหลงงินทุน ละกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌเดຌรับกำร
รับรองตำง โ ป็นตຌน  

หำกพิจำรณำประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวธุรกิจดีขึๅน ละระดับกำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  
จ ำนกตำมมิตติำง โ พบวำ 

1ี ประภทธุรกิจ ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ละระดับ
กำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅน 5 อันดับรก มีควำมสอดคลຌองกับภำพรวม ดยทีไภำคบริกำร มีกำรบริหำรจัดกำรมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน มำกกวำรืไองกำรพัฒนำปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีไป็นรืไองของกลุมภำคกำรผลิตป็นสวน฿หญ 

2ี ขนำดกิจกำร ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ละระดับ
กำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅน 5 อันดับรก คอนขຌำงมีควำมสอดคลຌองกับภำพรวม ดยทีไวิสำหกิจขนำดกลำงมีกำร
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บริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน มำกกวำกลุมอืไน ละอยู฿น 5 อันดับรก ทัๅงรຌอยละผูຌตอบ ละคำฉลีไย
กำรปลีไยนปลง 

3ี พืๅนทีไ ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ละระดับกำร
ปลีไยนปลงทีไดีขึๅน 5 อันดับรก คอนขຌำงมีควำมสอดคลຌองกับภำพรวม ดยทีไภำคตะวันออกฉียงหนือ มี
ครือขำยควำมรวมมือ฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน ละกรุงทพฯ ละปริมณฑล มีกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ
มำกขีๅน มำกกวำพืๅนทีไอืไน ละอยู฿น 5 อันดับรก ทัๅงรຌอยละผูຌตอบ ละคำฉลีไยกำรปลีไยนปลง 

4ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจ
ปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ละระดับกำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅน 5 อันดับรก คอนขຌำงมีควำมสอดคลຌองกับภำพรวม 
ดยกลุม Communityูbased มีครือขำยควำมรวมมือ฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน มำกกวำกลุมอืไน ละอยู฿น 5 
อันดับรก ทัๅงรຌอยละผูຌตอบ ละคำฉลีไยกำรปลีไยนปลง 

5ี ครงกำร ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจปลีไยนปลงทีไดีขึๅน ละระดับกำร
ปลีไยนปลงทีไดีขึๅน 5 อันดับรก คอนขຌำงมีควำมสอดคลຌองกับภำพรวม ดยครงกำรประกวด SME National 

Awards มีกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขีๅน มำกกวำครงกำรอืไน ละครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม มีครือขำยควำมรวมมือ฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน มำกกวำครงกำรอืไน 
ละอยู฿น 5 อันดับรก ทัๅงรຌอยละผูຌตอบ ละคำฉลีไยกำรปลีไยนปลง 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 17ู21 
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ตารางทีไ 17 สัดสวนประดในทีไน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำร สสว. มำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน
จ ำนกตำมประภทธุรกิจ  

ประยชน์ทีไน ามาประยุกต์฿ชຌลຌวธุรกิจดีขึๅน / รຌอยละของผูຌตอบ 
/ คาฉลีไยการปลีไยนปลง 

ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ 

ภำค 

กำรผลิต 

ภำค 

บริกำร 
ภำค 

กำรคຌำ 
อืไน โึ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี 
1ี จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำ
ดิมเวຌเดຌ 

รຌอยละ 76.60 76.77 75.44 77.46 ็5.เเ 

คำฉลีไย ใ.5้ 3.6โ ใ.ๆเ ใ.5ไ โ.็5 

2ี ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสมกบัสถำนกำรณ์
ของธุรกิจเดຌดี 

รຌอยละ 22.80 28.96 5.26 16.90 โ5.เเ 

คำฉลีไย ไ.เไ ไ.เใ ไ.ใใ ไ.เไ เ.็5 

3ี บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 50.20 46.13 68.42 51.41 โ5.เเ 

คำฉลีไย ใ.้็ 3.9แ ไ.เ5 ไ.เใ แ.โ5 

4ี กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  
รຌอยละ 19.80 20.20 35.09 13.38 ู 
คำฉลีไย ใ.่ใ 3.7โ ไ.แ5 ใ.่ไ ู 

5ี มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌ
หมำะสมกับกลุมลูกคຌำ 

รຌอยละ 43.20 55.22 26.32 24.65 ็5.เเ 

คำฉลีไย ไ.เ5 4.0แ ไ.โ็ ไ.แไ ใ.เเ 

6ี สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนมำกขึๅน รຌอยละ 15.00 19.87 12.28 6.34 ู 
คำฉลีไย ไ.ใใ ไ.ใโ ไ.แไ ไ.56 ู 

7ี ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจด 
หรือเดຌรับรำงวัล 

รຌอยละ 21.00 27.95 15.79 9.15 ู 
คำฉลีไย ไ.ใโ ไ.ใเ ไ.ใใ ไ.ไ6 ู 

8ี มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน 
ิตลำดออนเลน์ี   

รຌอยละ 74.20 75.08 70.18 74.65 ็5.เเ 

คำฉลีไย ใ.่ใ ใ.็้ ไ.แเ ใ.่แ โ.็5 

9ี มีครือขำยควำมรวมมือ฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน 
รຌอยละ 19.80 21.21 33.33 11.27 โ5.เเ 

คำฉลีไย ใ.่้ ใ.็่ ไ.เเ ไ.โ5 เ.็5 

10ี มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึงหลงงินทุน รຌอยละ 7.20 8.42 10.53 3.52 ู 
คำฉลีไย ไ.ใ6 ไ.โไ ไ.6็ ไ.6เ ู 

11ี มีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับกำร
ปลีไยนปลงเดຌด ี

รຌอยละ 34.20 36.36 42.11 26.76 5เ.เเ 

คำฉลีไย ใ.้็ ใ.้โ ไ.แใ ไ.เ5 แ.5 

หมำยหตุ: ึอืไน โ หมำยถึง บุคคลทัไวเปทีไยังเมริไมประกอบธุรกิจ 
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ตารางทีไ 18 สัดสวนประดในทีไน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำร สสว. มำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน
จ ำนกตำมขนำดกิจกำร 

ประยชน์ทีไน ามาประยุกต์฿ชຌลຌวธุรกิจดีขึๅน / 
รຌอยละของผูຌตอบ / คาฉลีไยการปลีไยนปลง 

ภาพรวม 

ขนาดกิจการ 
วิสำหกิจ
รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โึ 

ิn=500ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
1ี จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ รຌอยละ 76.60 79.35 71.30 60.00 ็5.เเ 

คำฉลีไย ใ.5้ ใ.5้ ใ.5่ ใ.ๆ็ โ.็5 

2ี ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของ
ธุรกิจเดຌด ี

รຌอยละ 22.80 23.37 21.30 20.00 โ5.เเ 

คำฉลีไย ไ.เไ ไ.เ่ ใ.่็ ไ.โ5 เ.็5 

3ี บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 50.20 46.74 59.26 65.00 โ5.เเ 

คำฉลีไย ใ.้็ ไ.เเ ใ.่ๆ ไ.เ่ แ.โ5 

4ี กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  รຌอยละ 19.80 16.58 25.00 55.00 ู 
คำฉลีไย ใ.่ใ ใ.็็ ใ.็่ ไ.โ็ ู 

5ี มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับ
กลุมลูกคຌำ 

รຌอยละ 43.20 43.75 42.59 35.00 ็5.เเ 

คำฉลีไย ไ.เ5 ไ.แเ ใ.่็ ไ.แไ ใ.เเ 

6ี สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนมำกขึๅน รຌอยละ 15.00 14.40 18.52 10.00 ู 
คำฉลีไย ไ.ใใ ไ.ใไ ไ.โ5 5.เเ ู 

7ี ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจด หรือ
เดຌรับรำงวัล 

รຌอยละ 21.00 22.55 17.59 15.00 ู 
คำฉลีไย ไ.ใโ ไ.ใไ ไ.โ6 ไ.ใใ ู 

8ี มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิตลำด
ออนเลน์ี   

รຌอยละ 74.20 77.72 69.44 40.00 ็5.เเ 

คำฉลีไย ใ.่ใ ใ.่เ ใ.้5 ใ.่่ โ.็5 

9ี มีครือขำยควำมรวมมอื฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน รຌอยละ 19.80 17.93 25.93 20.00 โ5.เเ 

คำฉลีไย ใ.่้ ใ.้ไ ใ.่โ ใ.็5 เ.็5 

10ี มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึงหลงงินทุน รຌอยละ 7.20 4.89 14.81 10.00 ู 
คำฉลีไย ไ.ใ6 ไ.ไไ ไ.แ้ 5.เเ ู 

11ี มีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับกำร
ปลีไยนปลงเดຌด ี

รຌอยละ 34.20 34.24 34.23 35.00 5เ.เเ 

คำฉลีไย ใ.้็ ไ.เ5 ใ.็เ ไ.แไ แ.5 

หมำยหตุ: ึอืไน โ หมำยถึง บุคคลทัไวเปทีไยังเมริไมประกอบธุรกิจ 
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ตารางทีไ 19 สัดสวนประดในทีไน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำร สสว. มำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน
จ ำนกตำมพืๅนทีไ 

ประยชน์ทีไน ามาประยุกต์฿ชຌลຌวธุรกิจดีขึๅน /  
รຌอยละของผูຌตอบ / คาฉลีไยการปลีไยนปลง 

ภาพรวม 

พืๅนทีไ 
กทม.ละ
ปริมณฑล 

หนือ ฿ตຌ กลำง ตอ. 
ฉียงหนือ 

ิn=500ี ิn=ไใี ิn=่้ี ิn=โ้5ี ิn=ๆแี ิn=แโี 
1ี จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำน
ลูกคຌำดิมเวຌเดຌ 

รຌอยละ 76.60 51.16 78.65 80.34 73.77 83.33 

คำฉลีไย ใ.5้ 3.64 3.56 3.57 3.76 3.50 

2ี ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ของธุรกิจเดຌด ี

รຌอยละ 22.80 16.28 30.34 21.02 24.59 25.00 

คำฉลีไย ไ.เไ 4.29 4.07 3.98 4.07 4.00 

3ี บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 50.20 55.81 48.31 51.19 40.98 58.33 

คำฉลีไย ใ.้็ 3.92 3.84 4.01 4.04 4.00 

4ี กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  รຌอยละ 19.80 41.86 30.34 10.85 32.79 16.67 

คำฉลีไย ใ.่ใ 4.11 3.67 3.91 3.70 3.50 

5ี มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌ
หมำะสมกับกลุมลูกคຌำ 

รຌอยละ 43.20 37.21 64.04 32.54 62.30 83.33 

คำฉลีไย ไ.เ5 3.94 3.84 4.19 4.00 4.30 

6ี สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำน
มำกขึๅน 

รຌอยละ 15.00 23.60 10.17 21.31 25.00 18.60 

คำฉลีไย ไ.ใใ 4.25 4.19 4.43 4.46 4.00 

7ี ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำร
จด หรือเดຌรับรำงวัล 

รຌอยละ 21.00 34.83 14.92 32.79 33.33 13.95 

คำฉลีไย ไ.ใโ 4.33 4.16 4.41 4.40 4.25 

8ี มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หม
พิไมขึๅน ิตลำดออนเลน์ี   

รຌอยละ 74.20 34.88 76.40 82.03 65.57 58.33 

คำฉลีไย ใ.่ใ 3.93 3.78 3.82 3.85 4.43 

9ี มีครือขำยควำมรวมมอื฿นกำรท ำธุรกิจ
มำกขึๅน 

รຌอยละ 19.80 25.58 29.21 13.56 22.95 66.67 

คำฉลีไย ใ.่้ 3.73 3.54 4.13 3.86 4.13 

10ี มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึงหลง
งินทุน 

รຌอยละ 7.20 4.65 10.11 5.08 11.48 25.00 

คำฉลีไย ไ.ใ6 5.00 4.11 4.33 4.29 5.00 

11ี มีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับ
กำรปลีไยนปลงเดຌดี 

รຌอยละ 34.20 37.21 41.57 27.80 47.54 66.67 

คำฉลีไย ใ.้็ 4.00 3.84 3.96 4.07 4.13 
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ตารางทีไ 20 สัดสวนประดในทีไน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำร สสว. มำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน
จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

ประยชน์ทีไน ามาประยุกต์฿ชຌลຌวธุรกิจดีขึๅน /  
รຌอยละของผูຌตอบ / คาฉลีไยการปลีไยนปลง 

ภาพรวม 

นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

Early 

Stage 

Regular & 

Turn around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=็5ี ิn=ไแ5ี ิn=แเี 
1ี จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ รຌอยละ 76.60 77.33 77.11 60.00 

คำฉลีไย ใ.5้ 3.60 3.59 3.83 

2ี ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ของ
ธุรกิจเดຌด ี

รຌอยละ 22.80 30.67 20.96 40.00 

คำฉลีไย ไ.เไ 3.87 4.08 4.00 

3ี บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 50.20 42.67 51.08 60.00 

คำฉลีไย ใ.้็ 3.91 3.98 4.00 

4ี กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  
รຌอยละ 19.80 29.33 17.83 30.00 

คำฉลีไย ใ.่ใ 3.77 3.86 3.33 

5ี มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับ
กลุมลูกคຌำ 

รຌอยละ 43.20 66.67 38.07 90.00 

คำฉลีไย ไ.เ5 3.82 4.11 4.33 

6ี สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนมำกขึๅน รຌอยละ 15.00 21.33 13.25 40.00 

คำฉลีไย ไ.ใใ 4.44 4.31 4.25 

7ี ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจด หรือ
เดຌรับรำงวัล 

รຌอยละ 21.00 38.67 17.59 30.00 

คำฉลีไย ไ.ใโ 4.17 4.37 4.67 

8ี มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิตลำด
ออนเลน์ี   

รຌอยละ 74.20 77.33 74.22 60.00 

คำฉลีไย ใ.่ใ 3.53 3.96 4.14 

9ี มีครือขำยควำมรวมมอื฿นกำรท ำธุรกิจมำกขึๅน รຌอยละ 19.80 25.33 17.59 70.00 

คำฉลีไย ใ.่้ 3.53 3.96 4.14 

10ี มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึงหลงงินทุน รຌอยละ 7.20 9.33 6.75 10.00 

คำฉลีไย ไ.ใ6 4.14 4.43 4.00 

11ี มีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับกำร
ปลีไยนปลงเดຌด ี

รຌอยละ 34.20 45.33 31.81 60.00 

คำฉลีไย ใ.้็ 3.91 3.98 4.00 
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ตารางทีไ 21 สัดสวนประดในทีไน ำประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำร สสว. มำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅน
จ ำนกตำมครงกำร 

ประยชน์ทีไน ามาประยุกต์฿ชຌลຌวธุรกิจ 

ดีขึๅน / รຌอยละของผูຌตอบ /  
คาฉลีไยการปลีไยนปลง 

ภาพรวม 

ครงการ 
SME 

National 

Awards 

Early 

Stage 

ยกระดับ 

ผูຌประกอบ 

กำรวิสำหกิจ
ชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำน

สินคຌำ 

สงสริมพัฒนำ
ตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME 

Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
1ี จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือ
ยังรักษำฐำนลกูคຌำดิมเวຌเดຌ 

รຌอยละ 76.60 75.00 77.33 60.00 70.00 81.40 63.75 

คำฉลีไย ใ.5้ 3.ไ็ 3.60 3.8ใ 3.่ๆ 3.5็ 3.5้ 

2ี ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌ
หมำะสมกับสถำนกำรณ์ของ
ธุรกิจเดຌด ี

รຌอยละ 22.80 15.00 30.67 40.00 26.67 19.65 25.00 

คำฉลีไย ไ.เไ 4.3ใ 3.่็ 4.00 4.็5 4.00 4.00 

3ี บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน รຌอยละ 50.20 60.00 42.67 60.00 43.33 50.88 53.75 

คำฉลีไย ใ.้็ 3.9โ 3.9แ 4.00 4.00 ใ.้่ 4.00 

4ี กำรบริหำรจัดกำรมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน  

รຌอยละ 19.80 50.00 29.33 30.00 26.67 10.18 33.75 

คำฉลีไย ใ.่ใ 4.00 3.็็ 3.3ใ 3.โ5 3.9ใ 3.9ใ 

5ี มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุม
ลูกคຌำ 

รຌอยละ 43.20 20.00 66.67 90.00 53.33 31.58 58.75 

คำฉลีไย ไ.เ5 4.00 3.8โ 4.3ใ 4.เๆ 4.2แ 3.9ไ 

6ี สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำร
รับรองมำตรฐำนมำกขึๅน 

รຌอยละ 15.00 25.00 21.33 40.00 23.33 10.18 17.50 

คำฉลีไย ไ.ใใ 4.40 4.4ไ 4.โ5 4.4ใ 4.45 3.9ใ 

7ี ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำ
สินคຌำหรือมีกำรจด หรือเดຌรับ
รำงวัล 

รຌอยละ 21.00 20.00 38.67 30.00 30.00 15.09 21.25 

คำฉลีไย ไ.ใโ 4.00 4.แ็ 4.6็ 4.4ไ 4.4โ 4.โ้ 

8ี มีชองทำงกำรตลำด฿น
รูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิตลำด
ออนเลน์ี   

รຌอยละ 74.20 40.00 77.33 60.00 63.33 85.46 56.25 

คำฉลีไย ใ.่ใ 4.1ใ 3.ๆ้ 4.แ็ 3.6ใ 3.8แ 4.เ้ 

9ี มีครือขำยควำมรวมมอื฿น
กำรท ำธุรกิจมำกขึๅน 

รຌอยละ 19.80 35.00 25.33 70.00 23.33 12.28 30.00 

คำฉลีไย ใ.่้ 3.7แ 3.5ใ 4.1ไ 4.00 4.10 3.็5 

10ี มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำร
ขຌำถึงหลงงินทุน 

รຌอยละ 7.20 20.00 9.33 10.00 6.67 4.56 11.25 

คำฉลีไย ไ.ใ6 5.00 4.1ไ 4.00 4.50 4.3แ 4.3ใ 

11ี มีกำรวำงผนธุรกิจทีไ
สำมำรถรองรับกำร
ปลีไยนปลงเดຌด ี

รຌอยละ 34.20 40.00 45.33 60.00 40.00 27.02 42.50 

คำฉลีไย ใ.้็ 4.1ใ 3.9แ 4.00 4.โ5 ใ.้ๆ 3.9แ 
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ใ.โ.3  การปลีไยนปลงทีไมีตอยอดขาย ก าเร ละตຌนทุนของธุรกิจ 

กำรปลีไยนปลงของธุรกิจหลังจำกขຌำรวมครงกำรกับ สสว. มีกำรส ำรวจกำรปลีไยนปลง
ของธุรกิจทีไพิไมขึๅน฿น 3 ดຌำน คือ ยอดขำย ก ำเร ละตຌนทุน จำกผลกำรส ำรวจ฿นภำพรวม พบวำ ท ำ฿หຌมีธุรกิจ
ทีไยอดขำยพิไมขึๅน คิดป็นรຌอยละ ่ใ.โเ ละมียอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย แ่.5็ั ท ำ฿หຌธุรกิจมีก ำเรพิไมขึๅน คิด
ป็นรຌอยละ ่โ.่เ ละมีก ำเรพิไมขึๅนฉลีไย แไ.ใ่ั ละท ำ฿หຌมีตຌนทุนลดลง คิดป็นรຌอยละ ใ่.ๆเ ละมี
ตຌนทุนลดลงฉลีไย ไ.้5ั  

หำกพิจำรณำประดในกำรปลีไยนปลงของธุรกิจทีไพิไมขึๅน฿น 3 ดຌำน คือ ยอดขำย ก ำเร ละ
ตຌนทุน จ ำนกตำมมิติตำง โ พบวำ 

1ี จ ำนกตำมประภทธุรกิจ กำรปลีไยนปลงของยอดขำยพิไมขึๅน ก ำเรพิไมขึๅน ละตຌนทุน
ลดลง เมมีควำมตกตำงจำกภำครวม มีพียง ัยอดขำยทีไพิไมขึๅนของภำคกำรผลิต ิ20.50ัี มีคำมำกกวำ
ภำคบริกำร ละภำคกำรคຌำคอนขຌำงมำก ิแไ.5ๆั ละ แๆ.โโั ตำมล ำดับี 

2ี จ ำนกตำมขนำดกิจกำร มีคำฉลีไยสูงกวำวิสำหกิจขนำดกลำงลใกนຌอย ิแ่.้5ั, 

แ่.ใ็ั ละ แโ.้เั ตำมล ำดับี สวนวิสำหกิจขนำดกลำง มีกำรปลีไยนปลงดຌำนตຌนทุนลดลงมำกกวำ
วิสำหกิจขนำดยอม ละวิสำหกิจรำยยอยคอนขຌำงมำก คิดป็นรຌอยละ 70.00 ละมีตຌนทุนลดลงฉลีไย 7.40ั  

3ี จ ำนกตำมพืๅนทีไ มีกำรปลีไยนปลงทัๅงดຌำนยอดขำย ละก ำเรพิไมขึๅนนຌอยกวำพืๅนทีไอืไน
คอนขຌำงมำก ดยมียอดขำยพิไมขึๅน คิดป็นรຌอยละ ็โ.เ้ ละมียอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย แแ.็เั มีก ำเรพิไมขึๅน 
คิดป็นรຌอยละ ็้.เ็ ละมีก ำเรพิไมขึๅนฉลีไย ็.แไั ทัๅงนีๅ ภำคตะวันออกฉียงหนือ มีกำรปลีไยนปลงดຌำน
ก ำเรพิไมขึๅนนຌอยทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ๆๆ.ๆ็ ละมีก ำเรพิไมขึๅนฉลีไย แ่.็5ั สวนดຌำนตຌนทุนลดลงเมมีควำม
ตกตำงกันมำกนัก 

4ี จ ำนกตำมนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ดยกลุม Communityูbased 
มีกำรปลีไยนปลงดีขึๅนมำกกวำกลุมอืไนคอนขຌำงมำก ดยมียอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย ใเ.่เั ละมีก ำเรพิไมขึๅน
ฉลีไย แ้.ใ่ั ละมีตຌนทุนลดลง คิดป็นรຌอยละ 5เ.เเ ละมีตຌนทุนลดลงฉลีไย ่.5็ั 

5ี จ ำนกตำมครงกำร ดยครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละ
ครืไองดืไม มีกำรปลีไยนปลงดຌำนยอดขำย ละตຌนทุน มำกกวำครงกำรอืไน มียอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย โ้.เเั มี
ตຌนทุนลดลง คิดป็นรຌอยละ 5เ.เเ ละมีตຌนทุนลดลงฉลีไย ่.แเั สวนครงกำรประกวด SME National 

Awards มีกำรปลีไยนปลงดຌำนก ำเรพิไมขึๅนนຌอยทีไสุด ก ำเรพิไมขึๅนฉลีไย ่.55ั 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ 22ูโไ 



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี การส ารวจรຌอยละ MSME ทีไไดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ปีงบประมาณ 2562 ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

3-19 

ตารางทีไ 22 กำรปลีไยนปลงของยอดขำย ก ำเร ตຌนทุนของธุรกิจ จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

% การปลีไยนปลงของกจิการ 
ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคกำรคຌำ อืไน โึ วิสำหกิจ

รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โึ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
ยอดขายพิไมขึๅน          

กิจกำร  83.20 87.54 83.10 87.72 แเเ.เเ 84.78 90.74 85.00 แเเ.เเ 

ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย 18.57 20.50 14.56 16.22 แใ.็5 18.95 18.37 12.90 แใ.็5 

ก าเรพิไมขึๅน          

กิจกำร 82.80 83.16 80.99 84.21 แเเ.เเ 82.07 83.33 85.00 แเเ.เเ 

ก ำเรพิไมขึๅนฉลีไย 14.38 16.22 11.32 12.01 ๆ.็5 15.19 12.33 12.00 ๆ.็5 

ตຌนทุนลดลง          

กิจกำร  38.60 40.40 31.69 42.11 5เ.เเ 32.88 49.07 70.00 5เ.เเ 

ตຌนทุนลดลงฉลีไย  4.95 5.32 4.89 4.27 ใ.โ5 4.61 5.70 7.40 ใ.โ5 

หมำยหตุ : 1ี กิจกำร หมำยถึง สัดสวนของผูຌประกอบกำรทีไตอบวำธรุกิจมียอดขำยพิไมขึๅน ก ำเรพิไมขึๅน ตຌนทุนลดลง 
 2ี ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย หมำยถึง คำฉลีไยของยอดขำย ก ำเร ละตຌนทุนของผูຌประกอบกำรทีไปลีไยนปลงดีขึๅนภำยหลังจำกขຌำรวมครงกำรกับ สสว. 
 ใี สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 

 4ี ึอืไน โ หมำยถึง บุคคลทัไวเปทีไยังเมริไมประกอบธุรกิจ 
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ตารางทีไ 23 กำรปลีไยนปลง ละสัดสวนของยอดขำย ก ำเร ตຌนทุนของธุรกิจจ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

% การปลีไยนปลง 
ของกิจการ 

ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

กรุงทพมหำนคร
ละปรมิณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 

Turn around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=ไใี ิn=่้ี ิn=โ้5ี ิn=ๆแี ิn=แโี ิn=็5ี ิn=ไแ5ี ิn=แเี 
ยอดขายพิไมขึๅน          

กิจกำร 83.2เ 72.09 82.02 85.42 83.61 75.00 82.67 83.37 80.00 

ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย  18.57 11.70 17.13 18.52 25.74 18.75 20.61 17.95 30.80 

ก าเรพิไมขึๅน          

กิจกำร 82.8เ 79.07 82.02 84.41 81.97 66.67 81.33 83.37 70.00 

ก ำเรพิไมขึๅนฉลีไย  14.38 7.14 14.72 14.33 18.36 18.75 16.99 13.82 19.38 

ตຌนทุนลดลง          

กิจกำร  38.6เ 46.51 47.19 33.90 44.26 33.33 38.67 38.31 50.00 

ตຌนทุนลดลงฉลีไย 4.95 4.05 5.72 4.50 6.77 4.42 5.79 4.73 8.57 

หมำยหตุ : 1ี กิจกำร หมำยถึง สัดสวนของผูຌประกอบกำรทีไตอบวำธุรกิจมียอดขำยพิไมขึๅน ก ำเรพิไมขึๅน ตຌนทุนลดลง 
   2ี ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย หมำยถงึ คำฉลีไยของยอดขำย ก ำเร ละตຌนทุนของผูຌประกอบกำรทีไปลีไยนปลงดีขึๅนภำยหลังจำกขຌำรวมครงกำรกับ สสว. 
   ใี สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ 24 กำรปลีไยนปลงของยอดขำย ก ำเร ตຌนทุนของธุรกิจจ ำนกตำมครงกำร 

% การปลีไยนปลง 
ของกิจการ 

ภาพรวม 

ครงการ 
SME National 

Awards 

Early Stage ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำ
ตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
ยอดขายพิไมขึๅน        

กิจกำร  83.2เ 70.00 82.67 80.00 80.00 84.56 82.50 

ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย  18.57 13.40 20.55 29.00 21.77 18.54 15.70 

ก าเรพิไมขึๅน        

กิจกำร  82.8เ 75.00 81.33 70.00 76.67 83.51 86.25 

ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย 14.38 8.55 16.99 18.00 17.10 14.31 12.19 

ตຌนทุนลดลง        

กิจกำร  38.6เ 40.00 37.33 50.00 40.00 31.93 56.25 

ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย 4.95 4.25 5.79 8.10 5.73 4.45 5.51 

หมำยหตุ : 1ี กิจกำร หมำยถึง สัดสวนของผูຌประกอบกำรทีไตอบวำธุรกิจมียอดขำยพิไมขึๅน ก ำเรพิไมขึๅน ตຌนทุนลดลง 
   2ี ยอดขำยพิไมขึๅนฉลีไย หมำยถงึ คำฉลีไยของยอดขำย ก ำเร ละตຌนทุนของผูຌประกอบกำรทีไปลีไยนปลงดีขึๅนภำยหลังจำกขຌำรวมครงกำรกับ สสว. 
   ใี สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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3.3 ผลกระทบละการปรับตัวจากสถานการณ์ COVIDู19 

กำรเดຌรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVIDู19 พบวำ ฿นภำพรวมธุรกิจเดຌรับผลกระทบ คิดป็นรຌอยละ 
่5.ๆเ ละมืไอพิจำรณำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVIDู19 จ ำนกตำมมิติตำง โ พบวำ กำรเดຌรับ
ผลกระทบเมตกตำงจำกภำพรวมมำกนัก ดังนีๅ 

1ี ประภทธุรกิจ ภำคบริกำร เดຌรับผลกระทบมำกทีไสุด รຌอยละ ้่.โเ รองลงมำคือ ภำคกำรผลิต รຌอยละ 
่5.้เ ละภำคกำรคຌำ รຌอยละ ่เ.ใเ 

2ี ขนำดกิจกำร วิสำหกิจขนำดยอม เดຌรับผลกระทบมำกทีไสุด รຌอยละ ่็.เเ รองลงมำคือ วิสำหกิจ
ขนำดกลำง รຌอยละ ่5.เเ ละวิสำหกิจรำยยอย รຌอยละ ่โ.ใเ  

3ี พืๅนทีไ ภำคหนือ เดຌรับผลกระทบมำกทีไสุด รຌอยละ ้ไ.ใ่ รองลงมำคือ ภำคตะวันออกฉียงหนือ 
รຌอยละ ้แ.ๆ็ ภำคกลำง รຌอยละ ่่.5โ กรุงทพฯ ละปริมณฑล รຌอยละ ่ใ.็โ ละภำค฿ตຌ รຌอยละ ่โ.ใ็ 

4ี นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ กลุม Early Stage เดຌรับผลกระทบมำกทีไสุด รຌอยละ 
้เ.ๆ็ รองลงมำคือ กลุม Regular & Turn around รຌอยละ ่ไ.่โ ละกลุม Communityูbased รຌอยละ 
่เ.เเ 

5ี ครงกำร ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี เดຌรับผลกระทบมำก
ทีไสุด รຌอยละ ้5.เเ รองลงมำคือ ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ รຌอยละ ้ใ.ใเ ครงกำรพัฒนำ
ผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี รຌอยละ ้เ.็เ ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME 
รຌอยละ ่แ.ไเ ครงกำรประกวด SME National Awards ละครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน
กลุมอำหำรละครืไองดืไม รຌอยละ ่เ.เเ ทำกัน  

ดยผลกระทบทีไกิดขึๅน 3 อันดับรก คือ ท ำ฿หຌเมมีลูกคຌำ หรือยอดขำยลดลง คิดป็นรຌอยละ 5็.โเ 
ธุรกิจตຌองปຂดกิจกำรชัไวครำว คิดป็นรຌอยละ โเ.่เ ละเมสำมำรถน ำสินคຌำออกขำยตำมสถำนทีไตำง โ เดຌ คิด
ป็นรຌอยละ แเ.่เ ทัๅงนีๅ หำกพิจำรณำผลกระทบทีไกิดขึๅน จ ำนกตำมมิติตำง โ พบวำ มีควำมสอดคลຌอง฿น
ทิศทำงดียวกันทุกมิติ 

กำรปรับตัวของกิจกำรทีไเดຌรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVIDู19 พบวำ 3 อันดับรกทีไมีกำรปรับตัว 
เดຌก พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์ คิดป็นรຌอยละ ไเ.เเ รองลงมำคือ ลดตຌนทุนกำรผลิต หรือลดกำรผลิต 
คิดป็นรຌอยละ แ้.ๆเ ละหยุดกิจกำรชัไวครำว คิดป็นรຌอยละ แแ.เเ ทัๅงนีๅ หำกพิจำรณำนวทำงกำรปรับตัว
ของธุรกิจ จ ำนกตำมมิติตำง โ พบวำ มีควำมสอดคลຌอง฿นทิศทำงดียวกันทุกมิติ 
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กำรน ำองค์ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVIDูแ้ พบวำ 3 อันดับรก ทีไมีกำรน ำองค์ควำมรูຌเป
ประยุกต์฿ชຌ เดຌก พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์ คิดป็นรຌอยละ ไ5.เเ รองลงมำคือ มีกำรปรับปลีไยนหรือ
ปลีไยนปลงรูปบบบบกำรผลิต คิดป็นรຌอยละ ้.โเ ละปรับปลีไยนป็นผลิตสินคຌำตำมค ำสัไงซืๅอ ลดกำร
สตຍอกสินคຌำ หรือมีกำรวำงผนส ำรองสินคຌำลวงหนຌำ คิดป็นรຌอยละ 5.เเ ทัๅงนีๅ หำกพิจำรณำกำรน ำองค์
ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVIDูแ้ จ ำนกตำมมิติตำง โ พบวำ มีควำมสอดคลຌอง฿นทิศทำงดียวกัน
ทุกมิต ิ

สถำนะกำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน ฿นภำพรวมกำรด ำนินกำรของธุรกิจ฿นปัจจุบัน พบวำ สวน฿หญปຂด
ด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับกิจกำรเดຌ  คิดป็นรຌอยละ ใ่.่เ รองลงมำคือ 
ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง คิดป็นรຌอยละ ใๆ.โเ ละปຂดด ำนินกำรปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง คิด
ป็นรຌอยละ โ5.เเ  

มืไอพิจำรณำสถำนะกำรด ำนินกำรของกิจกำร฿นปัจจุบัน จ ำนกตำมมิติตำง โ พบวำ มีควำมตกตำง
กันลใกนຌอย ดังนีๅ 

1ี ประภทธุรกิจ พบวำ ภำคกำรผลิต มีกำรปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ
กับกิจกำรเดຌมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไแ.ไแ ภำคบริกำร ปຂดด ำนินกำรตำมปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง
มำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไ5.ๆแ ละภำคกำรคຌำ ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำงมำกทีไสุด คิดป็น 

รຌอยละ ไโ.้ๆ  
2ี ขนำดกิจกำร พบวำ วิสำหกิจรำยยอย ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ

กับกิจกำรเดຌมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไไ.5็ วิสำหกิจขนำดยอม ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง มำกทีไสุดคิดป็น
รຌอยละ ใ้.่แ ละวิสำหกิจขนำดกลำง ปຂดด ำนินกำรตำมปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลงมำกทีไสุด คิดป็น
รຌอยละ 5เ.เเ  

3ี พืๅนทีไ พบวำ กรุงทพฯ ละปริมณฑล ปຂดด ำนินกำรตำมปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลงมำกทีไสุด 
คิดป็นรຌอยละ ใ้.5ใ สวนภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ละภำคตะวันออกฉียงหนือ ปຂดด ำนินกำรฉพำะ
สวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌกับกิจกำรเดຌมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไโ.็เ, 38.31, 45.90 ละ ไแ.ๆ็ 
ตำมล ำดับ 

4ี นวทำงกำรสงสริมผนตำมผนกำรบูรณำกำรฯ พบวำ ทุกลุม ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น 
ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌกับกิจกำรเดຌมำกทีไสุด  
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5ี ครงกำร พบวำ ครงกำรประกวด SME National Awards ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง ละปຂด
ด ำนินกำรตำมปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลงมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไ5.เเ ทำกัน ครงกำรพัฒนำ
ผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stageี ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 
ละครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ มีกำรปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌกับ
กิจกำรเดຌมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ไ5.ใใ, 50.00 ละ 50.00 ตำมล ำดับ ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำด
อิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถ
ท ำรำยเดຌกับกิจกำรเดຌมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ใ่.้5 ทำกัน ละ ครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับ
ติบต ิSME Regular Levelี  ปຂดด ำนินกำรตำมปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลงมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
ใ็.5เ  

รำยละอียดตำรำงทีไ 25ู39 
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ตารางทีไ โ5 ผลกระทบของ Covidู19 จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

 

ตารางทีไ โ6 ผลกระทบของ Covidู19 จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

ผลกระทบจาก 

Covid ู19 

ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

กรุงทพมหำนคร
ละปรมิณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำคตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 

Turn around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=43ี ิn=89ี ิn=295ี ิn=61ี ิn=12ี ิn=75ี ิn=415ี ิn=10ี 
เมมผีลกระทบ แไ.ไเ 16.28 5.62 17.63 11.48 8.33 9.33 15.18 20.00 

มีผลกระทบ ่5.ๆเ 83.72 94.38 82.37 88.52 91.67 90.67 84.82 80.00 
 

ตารางทีไ โ็ ผลกระทบของ Covidู19 จ ำนกตำมครงกำร 

ผลกระทบจาก 

Covid ู19 

ภาพรวม 

ครงการ 
SME National 

Awards 

Early Stage ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำตลำด
อิลใกทรอนิกส ์

SME Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
เมมผีลกระทบ แไ.ไเ โเ.เเ ้.ใเ โเ.เเ ๆ.็เ แ่.ๆเ 5.เเ 

มีผลกระทบ ่5.ๆเ ่เ.เเ ้เ.็เ ่เ.เเ ้ใ.ใเ ่แ.ไเ ้5.เเ 

ผลกระทบจาก 

Covid ู19 

ภาพรวม 
ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร 

ภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคกำรคຌำ อืไน โ วิสำหกิจรำยยอย วิสำหกิจขนำดยอม วิสำหกิจขนำดกลำง อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
เมมผีลกระทบ แไ.ไเ แไ.แเ แ.่เ แ้.็เ โ5.เเ แ็.็เ แใ.เเ แ5.เเ โ5.เเ 

มีผลกระทบ ่5.ๆเ ่5.้เ ้่.โเ ่เ.ใเ ็5.เเ ่2.ใเ ่็.เเ ่5.เเ ็5.เเ 
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ตารางทีไ โ่ ผลกระทบจำก Covidู19 ทีไกิดกับธุรกิจจ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

ผลกระทบ 

ของ Covidู19 

ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำค 

กำรผลิต 

ภำค
บริกำร 

ภำค 

กำรคຌำ 
อืไน โ วิสำหกิจ

รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=ไี 
1) เมมลีูกคຌำ หรือยอดขำยลดลง  57.20 58.25 52.63 57.04 50.00 56.52 61.11 50.00 50.00 

2) ธุรกิจตຌองปຂดกิจกำรชัไวครำว 20.80 16.50 49.12 19.01 ู 20.65 22.22 20.00 ู 
3) เมสำมำรถน ำสินคຌำออกขำยตำมสถำนทีไตำง โ เดຌ  10.80 14.81 1.75 5.63 25.00 12.77 5.56 ู 25.00 

4) เมสำมำรถขนสงสินคຌำเดຌ หรือขนสงสินคຌำยำก  5.80 5.72 5.26 6.34 ู 4.89 9.26 5.00 ู 
5) เมสำมำรถหำวัตถุดิบเดຌ หรือวัสดุพงขึๅนอยำงมำก 1.60 2.02 ู 1.41 ู 1.36 1.85 5.00 ู 
6) สินคຌำขำยดีขึๅน  0.40 0.67 ู ู ู 0.27 ู 5.00 ู 
7) เมสำมำรถสัไงซืๅอบรรจุภณัฑ์มำบรรจุผลิตภณัฑเ์ดຌ  0.20 0.34 ู ู ู 0.27 ู ู ู 
8) ผลิตสินคຌำเมทัน  0.20 0.34 ู ู ู 0.27 ู ู ู 
9) เมเดຌรับผลกระทบจาก Covidู19 แไ.ไเ แไ.แเ แ.่เ แ้.็เ โ5.เเ แ็.็เ แใ.เเ แ5.เเ โ5.เเ 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ โ้ ผลกระทบจำก Covidู19 ทีไกิดกับธุรกิจ จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

ผลกระทบ 

ของ Covidู19 

ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

กรุงทพฯ 

ละปรมิณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 
Turn 

around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=43ี ิn=89ี ิn=295ี ิn=61ี ิn=12ี ิn=75ี ิn=415ี ิn=10ี 
1) เมมลีูกคຌำ หรือยอดขำยลดลง  57.20 53.49 55.06 58.64 50.82 66.67 50.67 57.83 60.00 

2) ธุรกิจตຌองปຂดกิจกำรชัไวครำว 20.80 13.95 30.34 21.36 6.56 33.33 24.00 20.24 20.00 

3) เมสำมำรถน ำสินคຌำออกขำยตำม
สถำนทีไตำง โ เดຌ  

10.80 4.65 15.73 6.44 27.87 8.33 24.00 8.19 10.00 

4) เมสำมำรถขนสงสินคຌำเดຌ หรือขนสง
สินคຌำยำก  

5.80 11.63 8.99 4.41 4.92 ู 4.00 6.27 ู 

5) เมสำมำรถหำวัตถุดิบเดຌ หรือวัสดุ
พงขึๅนอยำงมำก 

1.60 ู 1.12 1.69 3.28 ู 4.00 1.20 ู 

6) สินคຌำขำยดีขึๅน  0.40 2.33 ู 0.34 ู ู ู 0.48 ู 
7) เมสำมำรถสัไงซืๅอบรรจุภณัฑ์มำบรรจุ

ผลิตภณัฑ์เดຌ  
0.20 ู ู ู 1.64 ู 1.33 ู ู 

8) ผลิตสินคຌำเมทัน  0.20 ู ู ู 1.64 ู ู 0.24 ู 
9) เมเดຌรับผลกระทบจาก Covidู19 แไ.ไเ 16.28 5.62 17.63 11.48 8.33 9.33 15.18 20.00 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ใเ ผลกระทบจำก Covidู19 ทีไกิดกับธุรกิจจ ำนกตำมครงกำร 

ผลกระทบ 

ของ Covidู19 

ภำพรวม 

ครงการ 
SME National 

Awards 

Early Stage ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำ
ตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
1) เมมลีูกคຌำ หรือยอดขำยลดลง  57.20 65.00 50.67 60.00 46.67 58.60 57.50 

2) ธุรกิจตຌองปຂดกิจกำรชัไวครำว  20.80 5.00 24.00 20.00 3.33 19.65 32.50 

3) เมสำมำรถน ำสินคຌำออกขำยตำม
สถำนทีไตำง โ เดຌ  

10.80 ู 24.00 10.00 33.33 6.67 6.25 

4) เมสำมำรถขนสงสินคຌำเดຌ หรือขนสง
สินคຌำยำก  

5.80 15.00 4.00 ู 6.67 4.56 10.00 

5) เมสำมำรถหำวัตถุดิบเดຌ หรือวัสดุ
พงขึๅนอยำงมำก 

1.60 ู 4.00 ู ู 1.75 ู 

6) สินคຌำขำยดีขึๅน  0.40 5.00 ู ู ู 0.35 ู 
7) เมสำมำรถสัไงซืๅอบรรจุภณัฑ์มำบรรจุ

ผลิตภณัฑ์เดຌ  
0.20 ู 1.33 ู ู ู ู 

8) ผลิตสินคຌำเมทัน  0.20 ู ู ู 3.33 ู ู 
9) เมเดຌรับผลกระทบจาก Covidู19 แไ.ไเ โเ.เเ ้.ใเ โเ.เเ 6.็เ แ่.6เ 5.เเ 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ใแ กำรปรับตัวจำกผลกระทบของ Covidู19 จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

การปรับตัว 
ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำค 

กำรผลิต 

ภำค 

บริกำร 
ภำค 

กำรคຌำ 
อืไน โ วิสำหกิจ 

รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
1) พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์  40.00 42.42 15.79 45.77 ู 43.75 33.33 15.00 ู 
2) ลดตຌนทุนกำรผลิต หรือลดกำรผลติ 19.60 18.52 38.60 14.08 โ5.เเ 16.03 28.70 35.00 โ5.เเ 

3) หยุดกิจกำรชัไวครำว 11.00 10.77 14.04 10.56 ู 11.68 10.19 5.00 ู 
4) เมเดຌมีกำรปรับตัว 9.40 8.42 8.77 11.97 ู 10.05 6.48 15.00 ู 
5) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรผลิต 5.60 7.07 7.02 2.11 ู 4.08 9.26 15.00 ู 
6) มีกำรหำกลุมลูกคຌำ฿หมโ 5.00 5.39 7.02 3.52 ู 4.89 5.56 5.00 ู 
7) น ำสินคຌำอืไนมำขำยพิไมติม  4.60 3.70 1.75 7.04 โ5.เเ 5.71 ู 5.00 โ5.เเ 

8) มีกำรจัดปรมชัไนรยีกลูกคຌำ 3.80 3.37 5.26 3.52 โ5.เเ 2.99 5.56 5.00 โ5.เเ 

9) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรขนสงสินคຌำ 3.00 2.36 3.51 4.23 ู 2.99 3.70 ู ู 
10) มีกำรท ำตำมนยบำยของรัฐ ฿สมส วຌน

ระยะหำง 
1.20 1.35 ู 1.41 

ู 
1.09 1.85 ู 

ู 

11) จຌำงพนักงำนพิไม หรือมีกำร฿ชຌพนักงำน
ท ำงำนมำกขึๅนลวงวลำ 

0.80 1.01 ู 0.70 
ู 

0.82 0.93 ู 
ู 

12) ปลีไยนเปท ำกิจกำรอืไนชัไวครำว 0.60 0.34 ู 1.41 ู 0.82 ู ู ู 
13) อืไน โ 3.40 3.37 5.26 2.11 โ5.เเ 2.72 4.63 5.00 โ5.เเ 

หมำยหตุ : สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ใโ กำรปรับตัวจำกผลกระทบของ Covidู19 จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบรูณำกำรฯ 

การปรับตัว 
ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 
กรุงทพมหำนคร
ละปรมิณฑล 

หนือ ฿ตຌ กลำง ตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 

Turn around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=43ี ิn=89ี ิn=295ี ิn=61ี ิn=12ี ิn=75ี ิn=415ี ิn=10ี 
1) พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์  40.00 20.93 41.57 47.12 19.67 25.00 38.67 40.24 40.00 

2) ลดตຌนทุนกำรผลิต หรือลดกำรผลติ 19.60 30.23 17.98 17.29 24.59 16.67 16.00 20.24 10.00 

3) หยุดกิจกำรชัไวครำว 11.00 2.33 14.61 9.49 14.75 33.33 14.67 10.12 20.00 

4) เมเดຌมีกำรปรับตัว 9.40 6.98 4.49 11.53 8.20 8.33 6.67 9.88 10.00 

5) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรผลิต 5.60 18.60 6.74 2.03 11.48 8.33 9.33 4.82 10.00 

6) มีกำรหำกลุมลูกคຌำ฿หมโ 5.00 4.65 3.37 5.08 6.56 8.33 2.67 5.30 10.00 

7) น ำสินคຌำอืไนมำขำยพิไมติม  4.60 4.65 2.25 4.75 6.56 ู 2.67 4.82 ู 
8) มีกำรจัดปรมชัไนรยีกลูกคຌำ 3.80 2.33 4.49 3.39 3.28 8.33 4.00 3.61 ู 
9) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรขนสงสินคຌำ 3.00 2.33 1.12 2.37 9.84 ู 2.67 3.13 ู 
10) มีกำรท ำตำมนยบำยของรัฐ ฿สมส  

ฃวຌนระยะหำง 
1.20 2.33 ู 1.36 1.64 ู ู 1.45 ู 

11) จຌำงพนักงำนพิไม หรือมีกำร฿ชຌพนักงำน
ท ำงำนมำกขึๅน ท ำงำนลวงวลำ 

0.80 ู ู 1.02 1.64 ู ู 0.96 ู 

12) ปลีไยนเปท ำกิจกำรอืไนชัไวครำว 0.60 ู ู 1.02 ู ู ู 0.72 ู 
13) อืไน โ 3.40 9.30 6.74 1.69 1.64 ู 6.67 2.65 ู 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ใใ กำรปรับตัวจำกผลกระทบของ Covidู19 จ ำนกตำมครงกำร 

การปรับตัว 
ภาพรวม 

ครงการ 
SME National 

Awards 

Early Stage ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำ
ตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
1) พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์  40.00 10.00 38.67 40.00 30.00 47.37 26.25 

2) ลดตຌนทุนกำรผลิต หรือลดกำรผลติ 19.60 35.00 16.00 10.00 20.00 16.49 30.00 

3) หยุดกิจกำรชัไวครำว 11.00 5.00 14.67 20.00 3.33 9.12 17.50 

4) เมเดຌมีกำรปรับตัว 9.40 15.00 6.67 10.00 6.67 12.28 1.25 

5) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรผลิต 5.60 20.00 9.33 10.00 10.00 2.11 8.75 

6) มีกำรหำกลุมลูกคຌำ฿หมโ 5.00 5.00 2.67 10.00 6.67 4.91 6.25 

7) น ำสินคຌำอืไนมำขำยพิไมติม  4.60 ู 2.67 ู 20.00 4.56 1.25 

8) มีกำรจัดปรมชัไนรยีกลูกคຌำ 3.80 5.00 4.00 ู 3.33 3.16 5.00 

9) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรขนสงสินคຌำ 3.00 5.00 2.67 ู 6.67 2.46 3.75 

10) มีกำรท ำตำมนยบำยของรัฐ ฿สมส  
วຌนระยะหำง 

1.20 ู ู ู ู 1.40 2.50 

11) จຌำงพนักงำนพิไม หรือมีกำร฿ชຌพนักงำน
ท ำงำนมำกขึๅน ท ำงำนลวงวลำ 

0.80 5.00 ู ู 3.33 0.70 ู 

12) ปลีไยนเปท ำกิจกำรอืไนชัไวครำว 0.60 ู ู ู ู 1.05 ู 
13) อืไน โ 3.40 5.00 6.67 ู 3.33 1.75 5.00 
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ตารางทีไ ใไ กำรน ำองค์ควำมรูຌมำประยุกต์฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVIDู19 จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

การน าองค์ความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำค 

กำรผลิต 

ภำค 

บริกำร 
ภำค 

กำรคຌำ 
อืไน โ วิสำหกิจ

รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
1) พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์  45.00 43.43 22.81 57.75 โ5.เเ 49.46 37.04 10.00 โ5.เเ 

2) มีกำรปรับปลีไยนหรือปลีไยนปลงรูปบบ
บบกำรผลิต  

9.20 10.44 19.30 2.11 โ5.เเ 5.43 16.67 35.00 โ5.เเ 

3) ปรับปลีไยนป็นผลติสินคຌำตำมออดอร์  
ลดกำรสตຍอกสินคຌำ หรือมีกำรวำงผน
ส ำรองสินคຌำลวงหนຌำ  

5.00 5.72 3.51 3.52 โ5.เเ 4.35 6.48 5.00 โ5.เเ 

4) องค์ควำมรูຌทีไเดຌมำเมสำมำรถน ำมำปรับตัว
฿นสถำนกำรณ์ควิดเดຌ  

4.60 4.04 7.02 4.93 ู 4.62 2.78 15.00 ู 

5) หยุดกิจกำรชัไวครำว  4.00 4.38 1.75 4.23 ู 5.16 0.93 ู ู 
6) มีกำรขำยสินคຌำอืไนพิไมติม  3.60 4.38 ู 3.52 ู 3.26 3.70 10.00 ู 
7) เดຌรับองค์ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌ  3.40 2.36 3.51 4.93 โ5.เเ 2.45 5.56 5.00 โ5.เเ 

8) มีกำรจัดปรมชัไนรยีกลูกคຌำ  3.00 3.03 7.02 1.41 ู 2.45 5.56 ู ู 
9) มีกำรหำกลุมลูกคຌำ฿หมโ  2.00 1.68 3.51 2.11 ู 1.09 5.56 ู ู 
10) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรขนสงสินคຌำ 1.60 1.35 1.75 2.11 ู 1.63 ู 10.00 ู 
11) อืไน โ  4.60 5.ใ้ 5.โๆ โ.่โ ู ไ.เ่ ๆ.ไ่ 5.เเ ู 
เมเดຌมีกำรปรับตัว  15.60 16.84 21.05 11.27 ู 17.93 10.19 5.00 ู 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ใ5 กำรน ำองค์ควำมรูຌมำประยุกต์฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVIDู19 จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

การน าองค์ความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 
กรุงทพมหำนคร
ละปรมิณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก
ฉียงหนือ 

Early 

Stage 

Regular 

& Turn 

around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=43ี ิn=89ี ิn=295ี ิn=61ี ิn=12ี ิn=75ี ิn=415ี ิn=10ี 
1) พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์  45.00 13.95 39.33 56.27 24.59 16.67 40.00 46.02 30.00 

2) มีกำรปรับปลีไยนหรือปลีไยนปลงรูปบบบบกำร
ผลิต  

9.20 25.58 10.11 3.73 21.31 8.33 12.00 8.43 10.00 

3) ปรับปลีไยนป็นผลติสินคຌำตำมออดอร์,ลดกำรสตຍอก
สินคຌำ หรือมีกำรวำงผนส ำรองสนิคຌำลวงหนຌำ  

5.00 9.30 6.74 2.71 9.84 ู 8.00 4.10 10.00 

4) องค์ควำมรูຌทีไเดຌมำเมสำมำรถน ำมำปรับตัว฿น
สถำนกำรณ์ควดิเดຌ  

4.60 4.65 3.37 5.08 1.64 16.67 4.00 4.82 ู 

5) หยุดกิจกำรชัไวครำว  4.00 ู 5.62 2.37 11.48 8.33 12.00 2.41 10.00 

6) มีกำรขำยสินคຌำอืไนพิไมติม  3.60 2.33 10.11 2.37 ู 8.33 5.33 3.13 10.00 

7) เดຌรับองค์ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌ ชน ิทคนิคถำยรูปี 3.40 6.98 1.12 4.07 ู ู ู 3.86 ู 
8) มีกำรจัดปรมชัไนรยีกลูกคຌำ  3.00 4.65 5.62 1.69 4.92 ู 5.33 2.65 ู 
9) มีกำรหำกลุมลูกคຌำ฿หมโ  2.00 ู 3.37 1.36 4.92 ู 1.33 2.17 ู 
10) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรขนสงสินคຌำ 1.60 2.33 2.25 1.36 1.64 ู 2.67 1.45 ู 
11) อืไน โ  4.60 11.63 6.74 2.71 4.92 8.33 6.67 4.10 10.00 

เมเดຌมีกำรปรับตัว  15.60 13.95 8.99 17.29 14.75 33.33 6.67 17.11 20.00 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 

  



 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี การส ารวจรຌอยละ MSME ทีไไดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว. ปีงบประมาณ 2562 ลຌวธุรกิจดีขึๅน 

3-34 

ตารางทีไ ใ6 กำรน ำองค์ควำมรูຌมำประยุกต์฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVIDู19 จ ำนกตำมครงกำร 

การน าองค์ความรูຌเปประยุกต์฿ชຌ 
ภาพรวม 

ครงการ 
SME 

National 

Awards 

Early 

Stage 

ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำน

สินคຌำ 

สงสริม
พัฒนำตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME 

Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
1) พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์  45.00 5.00 40.00 30.00 23.33 57.89 22.50 

2) มีกำรปรับปลีไยนหรือปลีไยนปลงรูปบบบบกำรผลิต  9.20 30.00 12.00 10.00 10.00 2.46 23.75 

3) ปรับปลีไยนป็นผลติสินคຌำตำมออดอร์ ลดกำรสตຍอกสินคຌำ หรือมีกำร
วำงผนส ำรองสินคຌำลวงหนຌำ  

5.00 15.00 8.00 10.00 13.33 2.11 5.00 

4) องค์ควำมรูຌทีไเดຌมำเมสำมำรถน ำมำปรับตัว฿นสถำนกำรณ์ควิดเดຌ  4.60 10.00 4.00 ู ู 5.26 3.75 

5) หยุดกิจกำรชัไวครำว  4.00 5.00 12.00 10.00 3.33 2.46 1.25 

6) มีกำรขำยสินคຌำอืไนพิไมติม  3.60 ู 5.33 10.00 6.67 2.11 6.25 

7) เดຌรับองค์ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌ ชน ิทคนิคถำยรูป กำรจดัหนຌำพจี  3.40 5.00 ู ู ู 3.86 5.00 

8) มีกำรจัดปรมชัไนรยีกลูกคຌำ  3.00 ู 5.33 ู 3.33 1.40 7.50 

9) มีกำรหำกลุมลูกคຌำ฿หมโ  2.00 ู 1.33 ู 3.33 1.05 6.25 

10) มีกำรปรับปลีไยนรูปบบกำรขนสงสินคຌำ 1.60 5.00 2.67 ู 3.33 1.40 ู 
11) อืไน โ  4.60 5.00 6.67 10.00 16.67 2.81 3.75 

เมเดຌมีกำรปรับตัว  15.60 10.00 6.67 20.00 20.00 17.54 16.25 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ใ็ สถำนะกำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

สถานะการด านินการของกจิการ 
ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคกำรคຌำ อืไน โ วิสำหกิจ

รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง ใๆ.2เ 36.03 21.05 42.96 25.00 35.05 39.81 40.00 25.00 

ปຂดด ำนินกำรปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง โ5.0เ 22.56 45.61 20.42 75.00 20.38 34.26 50.00 75.00 

ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำปน็  
ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับกิจกำรเดຌ 

ใ่.่เ 41.41 33.33 36.62 ู 44.57 25.93 10.00 ู 

 

ตารางทีไ ใ่ สถำนะกำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน จ ำนกตำมภูมิภำค ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

การปรับตัว 
ภาพรวม 

ภูมิภาค นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

กรุงทพฯ 
ละ

ปริมณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก 

ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 

Turn 

around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=43ี ิn=89ี ิn=295ี ิn=61ี ิn=12ี ิn=75ี ิn=415ี ิn=10ี 
ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง ใๆ.2เ 37.21 35.95 37.96 29.51 25.00 36.00 36.14 40.00 

ปຂดด ำนินกำรปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง โ5.0เ 39.53 21.35 23.73 24.59 33.33 18.67 26.51 10.00 

ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำปน็  
ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับกิจกำรเดຌ 

ใ่.่เ 23.26 42.70 38.31 45.90 41.67 45.33 37.35 50.00 
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ตารางทีไ ใ้ สถำนะกำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน จ ำนกตำมครงกำร 

สถานะการด านินการของกจิการ 
ภาพรวม 

ครงการ 
SME National 

Awards 

Early Stage ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำ
ตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง ใๆ.2เ 45.00 36.00 40.00 20.00 38.95 30.00 

ปຂดด ำนินกำรปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง โ5.0เ 45.00 18.67 10.00 30.00 21.75 37.50 

ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำปน็  
ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับกิจกำรเดຌ 

ใ่.่เ 10.00 45.33 50.00 50.00 38.95 33.75 
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3.4 ความตຌองการเดຌรับการชวยหลือ/ สนับสนุนรงดวนจาก สสว. 
฿นภำพรวม ประดในทีไตຌองกำรเดຌรับควำมชวยหลือสนับสนุนจำก สสว. อยำงรงดวน฿นระยะ 6 ดือน 

มำกทีไสุด 5 อันดับรก พบวำ ดຌำนกำรตลำด ป็นสิไงทีไผูຌขຌำรวมครงกำรตຌองกำรมำกทีไสุด คิดป็นรຌอยละ 
ๆ็.ไเ รองลงมำคือ กำรงิน/ กำรลงทุน รຌอยละ ไ้.ไเ ทคนลยี รຌอยละ ใใ.ไเ กำรคຌำ รຌอยละ ใแ.ไเ ละ
ครือขำยธุรกิจ คิดป็นรຌอยละ โใ.ๆเ 

มืไอพิจำรณำประดในควำมตຌองกำรเดຌรับกำรชวยหลือ/ สนับสนุนรงดวนจำก สสว. จ ำนกตำมมิติตำง 
โ พบวำ เมมีควำมตกตำงจำกภำพรวมมำกนัก มีตกตำง฿นบำงมิติลใกนຌอย ดยตຌองกำรควำมชวยหลือ
ประดในอืไน โ ฿นสัดสวนทีไสูงนอกหนือจำกควำมตຌองกำร 5 อันดับรก ดังนีๅ  

ู ประภทธุรกิจ ภำคบริกำรตຌองกำรควำมชวยหลือดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ละกำรบัญชี/ภำษรีวมดຌวย 

ู  พืๅนทีไ  ภำคกลำงตຌองกำรควำมชวยหลือดຌำนผลิตภัณฑ์  ละกระบวนกำรผลิต  สวนภำค
ตะวันออกฉียงหนือ ตຌองกำรควำมชวยหลือดຌำนผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิต ละมำตรฐำนรวมดຌวย 

รำยละอียดดังตำรำงทีไ ไ0ูไ2 
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ตารางทีไ ไเ ประดในทีไตຌองกำรควำมชวยหลือจำก สสว. จ ำนกตำมประภทธุรกิจ ละขนำดกิจกำร 

ประดในทีไตຌองการความชวยหลือ 

จาก สสว. 
ภาพรวม 

ประภทธุรกิจ ขนาดกิจการ 
ภำคกำรผลติ ภำคบริกำร ภำคกำรคຌำ อืไน โ วิสำหกิจ

รำยยอย 

วิสำหกิจ
ขนำดยอม 

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง 

อืไน โ 

ิn=500ี ิn=297ี ิn=57ี ิn=142ี ิn=4ี ิn=368ี ิn=108ี ิn=20ี ิn=4ี 
1) กำรตลำด ๆ็.ไเ ๆ็.็เ 5ๆ.แเ ็แ.่เ 25.00 ๆ้.ๆเ ๆเ.โเ ็เ.เเ 25.00 

2) กำรงิน/กำรลงทุน ไ้.ไเ ไๆ.แเ 5้.ๆเ 5โ.่เ ู ไ่.ไเ 5แ.้เ ๆเ.เเ ู 
3) ทคนลย ี ใใ.ไเ ใเ.ๆเ โๆ.ใเ ไเ.่เ ู ใ5.ใเ โๆ.้เ โ5.เเ ู 
4) กำรคຌำ ใแ.ไเ ใโ.็เ แ5.่เ ใ5.้เ ู ใแ.5เ ใโ.ไเ ใเ.เเ ู 
5) ครือขำยธุรกจิ โใ.ๆเ แ่.5เ ใ5.แเ ใเ.ใเ 25.00 โแ.โเ ใแ.5เ ใเ.เเ 25.00 

6) ผลิตภณัฑ ์ โแ.เเ โ้.เเ 5.ใเ แเ.ๆเ ู โใ.ๆเ แไ.่เ 5.เเ ู 
7) กระบวนกำรผลติ แ5.โเ โเ.้เ ใ.5เ ่.5เ ู แๆ.เเ แใ.้เ แเ.เเ ู 
8) มำตรฐำน แ5.เเ แ่.้เ แ็.5เ 5.ๆเ 25.00 แไ.แเ แๆ.็เ โเ.เเ 25.00 

9) กำรบริหำรจัดกำร แไ.ๆเ แเ.แเ โไ.ๆเ แ่.ใเ 25.00 แแ.็เ โแ.ใเ โเ.เเ 25.00 

10) กำรบัญชี/ภำษ ี แเ.ๆเ ้.แเ โไ.ๆเ ่.5เ ู ้.่เ แใ.้เ แเ.เเ ู 
11) กำรบริหำรบุคคล ๆ.โเ 5.แเ โแ.แเ โ.แเ ู ไ.ใเ ้.ใเ โเ.เเ ู 
12) กฎหมำย โ.ๆเ โ.็เ แ.่เ โ.่เ ู โ.็เ โ.่เ ู ู 
13) อืไน โ ๆ.ไเ 5.แเ 5.ใเ ้.้เ ู ็.้เ โ.่เ ู ู 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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ตารางทีไ ไแ ประดในทีไตຌองกำรควำมชวยหลือจำก สสว. จ ำนกตำมพืๅนทีไ ละนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 

ประดในทีไตຌองการความชวยหลือ
จาก สสว. 

ภาพรวม 

พืๅนทีไ นวทางการสงสริมตามผนงานบูรณาการฯ 

กรุงทพฯละ
ปริมณฑล 

ภำคหนือ ภำค฿ตຌ ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก
ฉียงหนือ 

Early Stage Regular & 

Turn around 

Communityู
based 

ิn=500ี ิn=43ี ิn=89ี ิn=295ี ิn=61ี ิn=12ี ิn=75ี ิn=415ี ิn=10ี 
1) กำรตลำด ๆ็.ไเ 46.51 68.54 69.83 72.13 50.00 72.00 66.51 70.00 

2) กำรงิน/กำรลงทุน ไ้.ไเ 58.14 53.93 49.15 37.70 50.00 54.67 48.67 40.00 

3) ทคนลย ี ใใ.ไเ 30.23 19.10 41.02 22.95 8.33 18.67 36.39 10.00 

4) กำรคຌำ ใแ.ไเ 30.23 26.97 31.86 36.07 33.33 32.00 31.08 40.00 

5) ครือขำยธุรกจิ โใ.ๆเ 37.21 24.72 22.71 18.03 25.00 21.33 24.34 20.00 

6) ผลิตภณัฑ ์ โแ.เเ 11.63 24.72 17.97 34.43 33.33 25.33 19.76 40.00 

7) กระบวนกำรผลติ แ5.โเ 13.95 15.73 11.19 32.79 25.00 20.00 13.98 30.00 

8) มำตรฐำน แ5.เเ 16.28 22.47 12.54 13.11 25.00 20.00 13.98 20.00 

9) กำรบริหำรจัดกำร แไ.ๆเ 20.93 15.73 15.25 4.92 8.33 12.00 14.94 10.00 

10) กำรบัญชี/ภำษ ี แเ.ๆเ 11.63 13.48 8.47 13.11 25.00 12.00 10.36 10.00 

11) กำรบริหำรบุคคล ๆ.โเ 13.95 6.74 4.41 8.20 16.67 5.33 6.75 ู 
12) กฎหมำย โ.ๆเ 2.33 2.25 3.05 1.64 ู 2.67 2.41 10.00 

13) อืไน โ ๆ.ไเ 6.98 5.62 12.54 4.92 ู 4.00 10.84 ู 
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ตารางทีไ ไโ ประดในทีไตຌองกำรควำมชวยหลือจำก สสว. จ ำนกตำมครงกำร 

ประดในทีไตຌองการความชวยหลือ
จากสสว. 

ภาพรวม 

ครงการ 
SME National 

Awards 

Early Stage ยกระดับ
ผูຌประกอบกำร
วิสำหกิจชุมชน 

ยกระดับ
มำตรฐำนสินคຌำ 

สงสริมพัฒนำ
ตลำด

อิลใกทรอนิกส ์

SME Regular 

Level 

ิn=500ี ิn=20ี ิn=75ี ิn=10ี ิn=30ี ิn=285ี ิn=80ี 
1) กำรตลำด ๆ็.ไเ 55.เเ ็โ.เเ ็เ.เเ ๆเ.เเ ็เ.้เ 5ๆ.ใเ 

2) กำรงิน/กำรลงทุน ไ้.ไเ ๆเ.เเ 5ไ.็เ ไเ.เเ 5เ.เเ ไ็.ไเ 5เ.เเ 

3) ทคนลย ี ใใ.ไเ โ5.เเ แ่.็เ แเ.เเ โเ.เเ ไโ.่เ โใ.่เ 

4) กำรคຌำ ใแ.ไเ ใเ.เเ ใโ.เเ ไเ.เเ โใ.ใเ ใโ.ใเ ใเ.เเ 

5) ครือขำยธุรกจิ โใ.ๆเ โเ.เเ โแ.ใเ โเ.เเ โเ.เเ โโ.5เ ใโ.5เ 

6) ผลิตภณัฑ ์ โแ.เเ ู โ5.ใเ ไเ.เเ ไๆ.็เ แ่.โเ โเ.เเ 

7) กระบวนกำรผลติ แ5.โเ แเ.เเ โเ.เเ ใเ.เเ ใๆ.็เ แเ.โเ โเ.เเ 

8) มำตรฐำน แ5.เเ แ5.เเ โเ.เเ โเ.เเ แใ.ใเ แแ.้เ โแ.ใเ 

9) กำรบริหำรจัดกำร แไ.ๆเ ใเ.เเ แโ.เเ แเ.เเ ๆ.็เ แ5.ไเ แใ.่เ 

10) กำรบัญชี/ภำษ ี แเ.ๆเ แ5.เเ แโ.เเ แเ.เเ ๆ.็เ ่.่เ แๆ.ใเ 

11) กำรบริหำรบุคคล ๆ.โเ ใเ.เเ 5.ใเ ู ใ.ใเ ใ.้เ แแ.ใเ 

12) กฎหมำย โ.ๆเ 5.เเ โ.็เ แเ.เเ ู โ.่เ แ.ใเ 

13) อืไน โ ๆ.ไเ 5.เเ แ.ใเ ู ๆ.็เ ่.่เ ใ.่เ 

หมำยหตุ: สำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ค ำตอบ 
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3.5 ขຌอสนอนะทีไมีตอการด านนิครงการของ สสว. 
จำกกำรสอบถำมควำมคิดหในผูຌประกอบกำร มีผูຌ฿หຌควำมหในจ ำนวน 221 รำย จำกจ ำนวนตัวอยำงทัๅงหมด 

500 รำย พบวำ มีขຌอสนอนะทีไตຌองกำร฿หຌ สสว. ด ำนินกำรมำกทีไสุด 3 อันดับรก คือ อยำกเดຌงินทุน
สนับสนุน รຌอยละ 7.20 อยำก฿หຌทำง สสว. ติดตำมผลกำรด ำนินกิจกำรของผูຌขຌำรวมครงกำรหลังจำกทีไขຌำ
รวมครงกำรลຌวอยำงตอนืไอง รຌอยละ 4.60 ละอยำก฿หຌทำง สสว. มีกำรประชำสัมพันธ์มำกกวำนีๅ รຌอยละ 
4.20 ตำมล ำดับ ดังรำยละอียดตำรำงทีไ ไ3 

ตารางทีไ ไใ ขຌอสนอนะทีไมีตอครงกำร สสว. 
ขຌอสนอนะทีไมีตอการด านินครงการของ สสว. จ านวนผูຌตอบ รຌอยละ 

1) อยำกเดຌงินทุนสนบัสนุน  36 7.20 

2) อยำก฿หຌทำง สสว. ติดตำมผลกำรด ำนินกิจกำรของผูຌขຌำรวมครงกำรหลังจำกทีไขຌำรวม
ครงกำร ลຌวอยำงตอนืไอง  

23 4.60 

3) อยำก฿หຌทำง สสว. ิมีกำรประชำสมัพันธ์ทำงพจดຌวยถຌำมี กำรประชำสมัพันธ์มำกกวำนีๅมี
ขຌอมูลขำวสำร฿หมโี 

21 4.20 

4) อยำก฿หຌ สสว. จัดกจิกรรมบบตอนืไอง  16 3.20 

5) อยำก฿หຌพิไมระยะวลำกำรอบรม  15 3.00 

6) อยำก฿หຌชวยสนับสนุนดຌำนทคนลยี฿หมโหรือรืไองกำรพัฒนำผลิตภัณฑต์ัว฿หม /กำร
ออกบบบรรจุภณัฑ์ละกำรจ ำหนำยสินคຌำ  

15 3.00 

7) อยำก฿หຌ สสว. มีกำรชวยหลือจัดกำรงำนEventหรือตลำดน ำเปสินคຌำเปวำงขำยมำกขึๅน  14 2.80 

8) อยำก฿หຌทำง สสว.มีกำรจัดอบรม฿นรืไองของทำงตลำดออนเลน์฿หຌพิไมมำกขึๅน  14 2.80 

9) อยำก฿หຌมีกำรนะน ำชองทำงกำรตลำดมำกขึๅนชองทำง฿หม สงสินคຌำออกสูประทศจี ชน น 12 2.40 

10) จຌำหนຌำทีไทีไมำอบรมอยำก฿หຌมีประสบกำรณส์ูงโระดับประทศหรือชีไยวชำญฉพำะดຌำน฿น
ตละดຌำน  

8 1.60 

11) ควรมีกำรจัดอบรมบบตัวตอตัวพืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรเดຌมีอกำส฿กลຌชิด สสว.มำกขึๅน  8 1.60 

12) อยำก฿หຌจัดกำรอบรม฿นวันสำร์ ูอำทิตย์จะเดຌดินทำงสะดวกมำกขึๅนรถเมติดหรือมีบริกำร
รับสงผูຌมำอบรม  

7 1.40 

13) ควรจัดอบรมลงพืๅนทีไ฿หຌบอยขึๅน  6 1.20 

14) ลดงืไอนเขกำรกูຌยืมของ สสว.฿หຌลดลง  5 1.00 

15) อยำก฿หຌพิไมชองทำงกำรติดตอระหวำงผูຌขຌำรวมครงกำรกับสสว. ชน  Facebook, Line 
ป็นตຌน  

5 1.00 
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ขຌอสนอนะทีไมีตอการด านินครงการของ สสว. จ านวนผูຌตอบ รຌอยละ 

16) อยำก฿หຌสสว. สน฿จผูຌประกอบกำรรำยยอยขนำดลใกของ SMEมำกกวำนีๅพรำะปัจจุบันสสว.
฿หຌควำมสน฿จกับผูຌประกอบกำรรำย฿หญมำก  

4 0.80 

17) อยำก฿หຌจຌำหนຌำทีไ สสว.มีจ ำนวนพียงพอตอผูຌขຌำรวมกิจกรรม  4 0.80 

18) ควรรวบรวมชืไอของครือขำยทัๅงหมด฿หຌเดຌละประสำนคน฿นครือขำย฿หຌมำพูดคุย
ลกปลีไยนพืไอชวยกัน฿นทำงธุรกิจเดຌ  

4 0.80 

19) อยำก฿หຌครงกำรอบรมกีไยวกับกำรปรับตัว฿หຌขຌำกับสถำนะของลกทีไเมปกติพืไอทีไ
ผูຌประกอบกำรจะเดຌมีวิธีปງองกันละปรับตัว ีควิด 19ี  

4 0.80 

20) อยำก฿หຌ สสว.ออกประกำศนียบัตรกผูຌทีไขຌำรวมอบรมจนจบหลักสตูรหรือมอบรำงวัล
พืไอทีไจะเดຌรับรับรองมำตรฐำนละควำมนำชืไอถือ฿นธุรกิจ  

3 
0.60 

21) ควรมีอกสำรจก฿หຌกับผูຌขຌำรวมอบรมผูຌอบรมจะเดຌขຌำ฿จนืๅอหำทีไมำกขึๅน฿นประดในนัๅน โ  2 0.40 

22) อยำก฿หຌผูຌอบรมบรรยำยนืๅอหำสลบักับขຌอมูลทีไประสบควำมส ำรใจทีไน ำเป฿ชຌเดຌจริงเมนน
นืๅอหำมำกจนกินเป  

2 
0.40 

23) อยำกรูຌทีไติดตอส ำนักงำน฿หญหรือวิธีติดตอดยตรงพรำะติดตอกับผูຌทน฿นพืๅนทีไลຌวกำร
ด ำนินงำนชຌำมำก  

2 
0.40 

หมำยหตุ: ตอบเดຌมำกกวำ 1 ค ำตอบ 
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3.6 การสัมภาษณ์ชิงลึก ิInูdepth interviewี 
จำกกำรสัมภำษณ์ชิงลึกกับผูຌประกอบกำร จ ำนวน แเ รำย พืไอสอบถำมถึงนวทำงกำร฿หຌบริกำร ละ

กำรปรับปรุงบริกำรของ สสว. ฿นอนำคต สรุปขຌอคิดหใน เดຌดังนีๅ 
1. ควำมคิดหในทีไมีตอกำร฿หຌบริกำรของ สสว. ฿นภำพรวม สวน฿หญมีมุมมองดຌำนบวกตอ สสว. ดยหใน

วำกำรจัดอบรมมีกำรนຌนกำรตลำดมำกกวำหนวยงำนอืไน มีกำรจัดบูธ฿หຌขำยสินคຌำ ซึไงหนวยงำนอืไนมีคกำร
อบรม ตเมมีกำรจัดบูธธสินคຌำ฿หຌ ท ำ฿หຌ SME สำมำรถน ำสินคຌำมำออกจ ำหนำยเดຌ มีสถำนทีไจ ำหนำยสินคຌำ 
กำรจัดอบรมท ำเดຌดี ดูนำชืไอถือ พรำะมีขัๅนตอนกำรด ำนินงำนทีไป็นระบบ มีผูຌขຌำรับกำรอบรมป็นจ ำนวน
มำก ดูยิไง฿หญ นำสน฿จ มีคน฿หຌควำมสน฿จ มีกำรจຌำงวิทยำกรทีไมีชืไอสียง มีควำมรูຌดຌำนทีไอบรม วิทยำกรป็นทีไ
รูຌจัก มีกำรนะน ำกำรน ำควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรอบรมเปประยุกต์฿ชຌ สอนวิธีกำรน ำเป฿ชຌดຌวย กำรจัดอบรม
ครอบคลุมทุกพืๅนทีไ 

2. ควำมคิดหในทีไมีตอจุดดຌอย฿นกำร฿หຌบริกำรของ สสว.จำกประสบกำรณ์ทีไเดຌขຌำรวมครงกำรของ 
สสว. ละหนวยงำนอืไน โ ผูຌประกอบกำรหในวำ กำรติดตำมผลมีตยังนຌอยเป อยำก฿หຌติดตำมทุกดือน เม฿ช
ติดตำมหลังจบกำรอบรมพียงครัๅงดียว กำรประชำสัมพันธ์นຌอยเปเมคอยขຌำถึงผูຌขຌำรับกำรอบรม ยิไงป็นผูຌขຌำ
รับกำรอบรมตำงจังหวัดจะเมทรำบขຌอมูลครงกำรดยตรงลย ตຌองผำนผูຌน ำหรือหนวยรวมซึไงเดຌรับขຌอมูลทีไชຌำ
ละเมครบถຌวน ละ สสว. มีทุน฿หຌกูຌยืมนຌอยกินเปเมคอยสนับสนุนงินทุน฿นกำรกูຌยืม฿หຌกับจຌำของธุรกิจ 

3. นวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำร฿หຌบริกำร ผูຌประกอบกำร฿หຌควำมหใน฿นประดในตำง โ ดังนีๅ 
- กำรพิไมชองทำงกำรประชำสัมพันธ์ ดยกำรจัดจຌำหนຌำทีไ สสว. ลงพืๅนทีไ ทีไจะจัดครงกำร฿น

จังหวัดนัๅน โ 

- พัฒนำชองทำงตลำดกำรจัดจ ำหนำยสินคຌำ฿หຌพิไมขึๅน นอกหนือจำกกำรจัดสดงสินคຌำ OTOP 

ตำมตลำด ตำมชุมชน ตำมสถำนทีไรำชกำร ควรจัดตำมหຌำงสรรพสินคຌำ พรำะมีลูกคຌำหลำยกลุม ละจัดสินคຌำ
สงออกยังตำงประทศ ชน จีน สินคຌำเดຌป็นทีไรูจักมำกขึๅน 

- จัดหลงงินทุน฿หຌกับ SME ดอกบีๅยตไ ำ พืไอ฿หຌ SME น ำงินมำตอยอดธุรกิจเดຌ ธุรกิจจะเดຌ
ติบตเดຌมำกขึๅน 

- ปรับปรุงดຌำนทคนลยีท ำป็นระบบ AI สำมำรถวิครำะห์วำงผนดຌำนกำรตลำดเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ พรำะทคนลยีจะท ำ฿หຌกำรพัฒนำธุรกิจเดຌรวดรใวขึๅน  

- พิไมธุรกิจออนเลน์ หำชองทำงกำรขำยออนเลน์฿หຌกับธุรกิจ สำมำรถลงประชำสัมพันธ์ธุรกิจ฿น
วใบเซต์ของ สสว. เดຌ กลุมปງำหมำยจะเดຌรูຌจักสินคຌำของ SME มำกขึๅน 
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บททีไ 4  
สรุปผลละขຌอสนอนะ 

 

ผลกำรส ำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน ด ำนินกำร
กใบขຌอมูลจำกผูຌประกอบกำร MSME ซึไงผำนกระบวนกำร฿นกิจกรรมสุดทຌำยของตละครงกำร จ ำนวน
ตัวอยำง 5เเ รำย จำก ๆ ครงกำร เดຌก 1) ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly-Stage) 2) ครงกำร
สงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) 3) ครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ 4) ครงกำร
ยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 5) ครงกำรประกวด SME National Awards 

ละ 6) ครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME ดยภำยหลังจำกทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวม
ครงกำรลຌว พบวำ ธุรกิจมีกำรปลีไยนปลง฿นทิศทำงทีไดีขึๅน รຌอยละ 91.80 ดยดຌำนทีไปลีไยนปลง 5 ล ำดับ
รกจำกกำรขຌำรวมครงกำร เดຌก จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยังรักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ รຌอยละ ็ๆ.ๆเ มำก
ทีไสุด รองลงมำคือ มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ฿หมพิไมขึๅน ิตลำดออนเลน์ี รຌอยละ ็ไ.โเ บุคลำกรมีทักษะ
พิไมขึๅน รຌอยละ 5เ.โเ มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ รຌอยละ ไใ.โเ ละมีกำร
วำงผนธุรกิจทีไสำมำรถรองรับกำรปลีไยนปลงเดຌดี รຌอยละ ใไ.โเ 

มืไอพิจำรณำ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน จ ำนกตำมมิติตำงโ 
เดຌก ประภทธุรกิจ ขนำดกิจกำร พืๅนทีไ นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ ละครงกำร พบวำ 
สวน฿หญธุรกิจมีกำรปลีไยนปลงดีขึๅนมำกกวำรຌอยละ 90 ดังนีๅ 

1) จ ำนกตำมประภทธุรกิจ พบวำ ภำคบริกำร มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ 
้่.โเ รองลงมำคือ ภำคกำรผลิต รຌอยละ ้โ.ๆเ ละภำคกำรคຌำ มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนนຌอยทีไสุด 
รຌอยละ ่็.ใเ 

2) จ ำนกตำมขนำดกิจกำร พบวำ วิสำหกิจขนำดยอม มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอย
ละ ้ๆ.ใเ รองลงมำคือ วิสำหกิจรำยยอย รຌอยละ ้เ.5เ ละวิสำหกิจขนำดกลำง มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ
ดีขึๅนนຌอยทีไสุด รຌอยละ ้เ.เเ 
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3) จ ำนกตำมพืๅนทีไ พบวำมีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนเมตกตำงกันมำกนัก ดยภำค฿ตຌ กำร
ปลีไยนปลงข องธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ ้ๆ.็โ รองลงมำคือ กรุงทพฯ ละปริมณฑล รຌอยละ ้ใ.เโ 
ภำคกลำง รຌอยละ ้โ.แใ ภำคตะวันออกฉียงหนือ รຌอยละ ้เ.แ็ 

4) จ ำนกตำม นวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ พบวำ กลุม Community-based มีกำร
ปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ แเเ.เเ รองลงมำคือ กลุม Early Stage รຌอยละ ้ใ.ใใ ละกลุม 
Regular & Turn around มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนนຌอยทีไสุด รຌอยละ ้แ.ใใ 

5) จ ำนกตำมครงกำร พบวำ ครงกำรยกระดับผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม 
มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด รຌอยละ แเเ.เเ รองลงมำคือ ครงกำรประกวด SME National 

Awards ละครงกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Level) รຌอยละ ้5.เเ ทำกัน 
ครงกำรพัฒนำผูຌประกอบกำร฿หม ิEarly Stage) ละครงกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ รຌอยละ ้ใ.ใเ 
ทำกัน ละครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนนຌอย
ทีไสุด รຌอยละ ่้.่เ 

ส ำหรับระดับกำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅนของธุรกิจ 5 อันดับรก เดຌก กำรมีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึง
หลงงินทุน คะนนฉลีไยอยูทีไ ไ.ใๆ รองลงมำคือ สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนมำกขึๅน คะนน
ฉลีไยอยูทีไ ไ.ใใ ผลิตภัณฑ์/บริกำร มีตรำสินคຌำหรือมีกำรจด หรือเดຌรับรำงวัล คะนนฉลีไยอยูทีไ 4.32 กำร
พัฒนำหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ คะนนฉลีไยอยูทีไ 4.05 ละปรับปรุงกำรผลิต฿หຌ
หมำะสมกับสถำนกำรณ์ของธุรกิจเดຌดี คะนนฉลีไยอยูทีไ ไ.เไ 

ประดในทีไน ำมำประยุกต์฿ชຌลຌวท ำ฿หຌธุรกิจดีขึๅนมำกทีไสุด 5 อันดับรก ป็นรืไองกีไยวกับพัฒนำคุณภำพ
ภำย฿นองค์กรของธุรกิจอง ทีไอำจจะยังเมสงผลท ำ฿หຌธุรกิจกิดกำรปลีไยนปลงมำกนัก หรืออำจจะสงผลกิด
กำรปลีไยนปลง฿นระยะยำว สวนรืไองทีไท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง฿นระดับมำก สวน฿หญป็นรืไองทีไน ำมำ
ประยุกต์฿ชຌลຌวสำมำรถหในผลท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงกับธุรกิจเดຌ฿นระยะวลำอันสัๅน ชน กำรขຌำถึงหลง
งินทุน ละกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์พืไอ฿หຌเดຌรับกำรรับรองตำงโ ป็นตຌน 

อยำงเรกใตำม มีผูຌประกอบกำร MSME จ ำนวน 41 รำย หรือคิดป็นรຌอยละ 8.20 ทีไเมเดຌน ำควำมรูຌหรือ
ประยชน์ทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌกับธุรกิจ สวน฿หญป็นกลุมผูຌประกอบกำรภำคกำรผลิต ละภำคกำรคຌำ ทีไป็น
วิสำหกิจรำยยอย ฿นพืๅนทีไภำค฿ตຌ ภำย฿ตຌนวทำงกำรสงสริมตำมผนงำนบูรณำกำรฯ Regular & Turn 
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around ละขຌำรวมครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME ดยหตุผล 3 อันดับรก ทีไ
เมเดຌน ำประยชน์มำประยุกต์฿ชຌ คือ ควำมรูຌทีไเดຌรับเมหมำะสมกับธุรกิจ รຌอยละ โๆ.่ใ รองลงมำคือ เมมี
พืๅนฐำน฿นสิไงทีไอบรมท ำ฿หຌเมขຌำ฿จ จึงเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ  รຌอยละ แ้.5แ ควำมรูຌทีไเดຌรับป็นรืไองทีไ
ด ำนินกำรอยูลຌว ละธุรกิจพิไงริไมตຌนจึงเมมีกำรน ำมำปรับ฿ชຌ รຌอยละ แไ.ๆใ ทำกัน 

กำรเดຌรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 พบวำ ฿นภำพรวมธุรกิจเดຌรับผลกระทบ คิดป็น 

รຌอยละ ่5.ๆเ หำกพิจำรณำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จ ำนกตำมมิติตำงโ ผลกระทบทีไกิดขึๅน 3 

อันดับรก คือ ท ำ฿หຌเมมีลูกคຌำ หรือยอดขำยลดลง คิดป็นรຌอยละ 5็.โเ ธุรกิจตຌองปຂดกิจกำรชัไวครำว คิดป็น
รຌอยละ โเ.่เ ละเมสำมำรถน ำสินคຌำออกขำยตำมสถำนทีไตำงโ เดຌ คิดป็นรຌอยละ แเ.่เ ทัๅงนีๅ หำกพิจำรณำ
ผลกระทบทีไกิดขึๅน จ ำนกตำมมิติตำงโ พบวำ มีควำมสอดคลຌอง฿นทิศทำงดียวกันทุกมิติ 

กำรปรับตัวของกิจกำรทีไเดຌรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 พบวำ 3 อันดับรกทีไมีกำรปรับตัว 
เดຌก พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์ คิดป็นรຌอยละ ไเ.เเ รองลงมำคือ ลดตຌนทุนกำรผลิต หรือลดกำรผลิต 
คิดป็นรຌอยละ แ้.ๆเ ละหยุดกิจกำรชัไวครำว คิดป็นรຌอยละ แแ.เเ ทัๅงนีๅ หำกพิจำรณำนวทำงกำรปรับตัว
ของธุรกิจ จ ำนกตำมมิติตำงโ พบวำ มีควำมสอดคลຌอง฿นทิศทำงดียวกันทุกมิติ 

กำรน ำองค์ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVID-แ้ พบวำ 3 อันดับรก ทีไมีกำรน ำองค์ควำมรูຌเป
ประยุกต์฿ชຌ เดຌก พิไมชองทำงกำรขำยออนเลน์ คิดป็นรຌอยละ ไ5.เเ รองลงมำคือ มีกำรปรับปลีไยนหรือ
ปลีไยนปลงรูปบบบบกำรผลิต คิดป็นรຌอยละ ้.โเ ละปรับปลีไยนป็นผลิตสินคຌำตำมค ำสัไงซืๅอ ลดกำร
สตຍอกสินคຌำ หรือมีกำรวำงผนส ำรองสินคຌำลวงหนຌำ คิดป็นรຌอยละ 5.เเ ทัๅงนีๅ หำกพิจำรณำกำรน ำองค์
ควำมรูຌมำปรับ฿ชຌกับสถำนกำรณ์ COVID-แ้ จ ำนกตำมมิติตำงโ พบวำ มีควำมสอดคลຌอง฿นทิศทำงดียวกัน
ทุกมิต ิ

สถำนะกำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน ฿นภำพรวมกำรด ำนินกำรของธุรกิจ฿นปัจจุบัน พบวำ สวน฿หญปຂด
ด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับกิจกำรเดຌ  คิดป็นรຌอยละ ใ่.่เ รองลงมำคือ 
ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง คิดป็นรຌอยละ ใๆ.โเ ละปຂดด ำนินกำรปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง คิด
ป็นรຌอยละ โ5.เเ 
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นอกจำกนีๅ กำรวิครำะห์ทำงลือกของผูຌ฿ชຌบริกำร (Choice Analysis) ป็นกำรพิจำรณำบบจ ำลองกำร
ตัดสิน฿จดยค ำนึงถึงผลประยชน์ทีไผูຌประกอบกำรเดຌรับ฿นตละดຌำนป็นตัวปรตำม ประยชน์ทีไเดຌรับจะสงผล
ดยตรง หำกผูຌ฿ชຌบริกำรป็นผูຌประกอบกำรอยูลຌว กลำวคือผูຌ฿ชຌบริกำร สสว. ทีไป็นผูຌประกอบกำรละด ำนิน
ธุรกิจอยู฿นปัจจุบันละขຌำรวมครงกำรกับ สสว. จะรับประยชน์มำกทีไสุด ละมำกกวำผูຌประกอบกำรทีไท ำ
อำชีพอืไนรวมเปดຌวย ละ สสว. สำมำรถ฿หຌประยชน์สอดคลຌองกับควำมคำดหวังของผูຌประกอบกำร ฿นมิติของ
ทักษะตำงโ ฿นกำรด ำนินงำนธุรกิจ ตัวปรดຌำนรงงำน ยิไงมีจ ำนวนรงงำนมำกกใจะท ำ฿หຌเดຌรับผลประยชน์
มำก สะทຌอน฿หຌหในวำ มืไอป็นกิจกำรขนำด฿หญกใจะยอมเดຌรับผลประยชน์เดຌมำกกวำ นอกจำกนัๅน ตัวปรทีไ
ป็นประภทของกิจกำรสดง฿หຌหในวำ กิจกำรจดทะบียนป็นนิติบุคคลเดຌรับผลประยชน์มำกกวำ ละตัว
ปรสุดทຌำยจะหในวำกิจกำร฿นภำคกำรผลิตเดຌรับประยชน์มำกกวำ สะทຌอนถึงทิศทำงกำรมุงนຌนของ สสว . 
ละรูปบบกำร฿หຌบริกำรดูหมือนจะตอบจทย์ควำมตຌองกำรส ำหรับกิจกำรภำคกำรผลิตเดຌดีกวำ ดังนัๅน สสว. 
อำจจะตຌองปรับรูปบบครงกำรละกำร฿หຌบริกำรพืไอตอบสนองภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำร ฿หຌมำกขึๅน 
ดยฉพำะหลังวิกฤตกำรณ์ COVID-19 ทีไภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำรเดຌรับผลกระทบอยำงรุนรง 

ขຌอสนอนะพืไอการออกบบครงการของ สสว. ฿นการสงสริม SME 

จำกผลกำรส ำรวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริกำร / ขຌำรวมครงกำรจำก สสว .ลຌวธุรกิจดีขึๅน ฿นครัๅงนีๅ 
สวนภำคพบวำ ผูຌประกอบกำรเดຌรับผลกระทบจำกกำรด ำนินกิจกำรคอนขຌำงมำก ดยฉพำะภำคบริกำร 

กำรคຌำจะเดຌรับประยชน์จำกกำรกำรปรับปลีไยนพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นกำรมำ฿ชຌบริกำรซืๅอขำยผำน
ชองทำงออนเลน์มำกขึๅน สวนภำคกำรผลิตเดຌรับประยชน์จำกกำรน ำควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
มำตรฐำนสินคຌำตำงโ มำประยุกต์฿ชຌ ท ำ฿หຌผลิตภัณฑ์ดูดี มีควำมนำชืไอถือ ละมืไอพิจำรณำจำกครงกำรทีไขຌำ
รวมครงกำร Early Stage มีกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นทิศทำงทีไดีขึๅนทัๅง฿นงของยอดขำยละก ำเรมำกกวำ
ครงกำรอืไนโ คอนขຌำงมำก สดงถึงลักษณะกำร฿หຌบริกำรทีไท ำ฿หຌกิดผลลัพธ์฿นทำงบวกจะมีผลกับธุรกิจ฿น
ภำคกำรผลิตทีไพิไงริไมตຌนกิจกำรเดຌมำกกวำ ส ำหรับกรณีทีไกำรขຌำรวมครงกำรลຌวเมบรรลุผล เมเดຌน ำองค์
ควำมรูຌมำประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจ สวน฿หญป็นธุรกิจทีไขຌำรวมครงกำรสงสริมพัฒนำตลำดอิลใกทรอนิกส์  
นืไองจำกควำมรูຌทีไเดຌรับเมหมำะสมกับธุรกิจ เมมีพืๅนฐำนควำมรูຌท ำ฿หຌน ำมำประยุกต์฿ชຌงำนเมเดຌ ละควำมรูຌทีไ
เดຌรับป็นสิไงทีไธุรกิจด ำนินกำรอยูลຌว ทัๅงนีๅ ฿นระยะตอเปส ำหรับกำรจัดกิจกรรม/ ครงกำร ควรมีกำร
พิจำรณำ฿หຌมีควำมครอบคลุมตัๅงตขัๅนตอนริไมตຌนธุรกิจ เปจนถึงสำมำรถด ำนินธุรกิจเดຌ  ดังนัๅน ฿นกำร
ออกบบครงกำรควรมีกำรติดตำมผลส ำรใจละประมินขีดควำมสำมำรถของกิจกำร฿นชิงลึก ละ฿หຌควำม
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ชวยหลือหรือ฿หຌค ำปรึกษำอยำงตอนืไองเปจนกระทัไงธุรกิจสำมำรถด ำนินกำรเดຌดຌวยตนอง ดยมีนวทำง฿น
กำรออกบบครงกำรของ สสว. ดังนีๅ 

- ควร฿หຌควำมส ำคัญกับประภทธุรกิจกลุมทีไอยู฿นภำคบริกำร นืไองจำกป็นกลุมทีไเดຌรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ปัจจุบันคอนขຌำงมำก ดยจำกผลกำรส ำรวจนีๅจะหในวำภำคบริกำรตຌองกำรควำมชวยหลือดຌำนกำร
บริหำรจัดกำร ละกำรบัญชี/ภำษี คอนขຌำงมำก สะทຌอน฿หຌหในวำยังมี SME บำงสวนทีไเดຌรับผลกระทบตยัง
เมมีนวทำง฿นกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรกຌเขปัญหำฉพำะหนຌำทีไกิดขึๅน 

- กำรพัฒนำครงกำร฿หຌทันกับกำรปลีไยนปลง ดยฉพำะชองทำงออนเลน์ หรือพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคทีไมีกำรปลีไยนปลงจำกรูปบบดิมคอนขຌำงมำก หในเดຌจำกกำรน ำองค์ควำมรูຌทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวม
ครงกำรของ สสว. เปประยุกต์฿ชຌ ส ำหรับกลุมภำคกำรคຌำ ดยฉพำะธุรกิจภำย฿ตຌครงกำรสงสริมพัฒนำตลำด
อิลใกทรอนิกส์ส ำหรับ SME มีกำรน ำควำมรูຌเปประยุกต์฿ชຌนຌอย นืไองจำกองค์ควำมรูຌทีไเดຌรับจำก สสว. ธุรกิจ
ด ำนินกำรอยูลຌว ท ำ฿หຌเมสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌ 

- กำรพัฒนำครงกำรกลุมภำคกำรผลิต ป็นครงกำรทีไหในผลเดຌชัดจนป็นรูปธรรมมำกทีไสุด 
นืไองจำกสำมำรถหในผล฿นกำรปลีไยนปลงเดຌทัๅง฿นงของบรรจุภัณฑ์ มำตรฐำน ครืไองหมำยรับรองตำงโ ต
สิไงทีไควรพิจำรณำควบคูเปกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ คือ กำรหำตลำด ละชองทำงกำรจัดจ ำหนำยทีไสำมำรถท ำ
฿หຌธุรกิจติบตเดຌอยำงตอนืไอง ละสำมำรถประกอบธุรกิจเดຌอยำงยัไงยืน฿นระยะตอเป 

- กระบวนกำรพัฒนำครงกำร ควรมีกำรก ำหนดรูปบบครงกำร วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ของ
ครงกำรเวຌอยำงชัดจน ละนอกหนือจำกกำร฿หຌบริกำรครงกำรลຌวควรมีกำรติดตำมผลอยำงตอนืไอง 

ขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการส ารวจ฿นครัๅงตอเป 

จำกกำรด ำนินงำนส ำรวจฯ พบวำมีปัญหำละอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำน฿นบำงขัๅนตอน จึงน ำมำสู
ขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงกำรส ำรวจ฿นครัๅงตอเป ดังนีๅ 

- ควรมีกำรส ำรวจกำรปลีไยนปลงของธุรกิจภำยหลังจำกขຌำรวมครงกำรส ำรใจเปลຌวอยำงนຌอย  
1-3 ป นืไองจำกจะเดຌหในผลกระทบทีไสะทຌอนผลจำกครงกำรเดຌอยำงทຌจริง 

- ควรมีกำรตรวจยีไยมธุรกิจ (Site visit) ทีไสำมำรถประสบควำมส ำรใจจำกกำรขຌำครงกำรของ สสว. 
พืไอ฿ชຌส ำหรับป็นกรณีศึกษำป็นนวทำงกำรปฏิบัติทีไดี ิBest Practice) ฿นกำรป็นบบอยำงทีไดี฿หຌกับธุรกิจ
รำยอืไน 
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- ขຌอมูลบำงอยำงทีไตຌองน ำมำ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละประมินกำรปลีไยนปลงของธุรกิจดีขึๅนมืไอ 

ขຌำรวมครงกำรของ สสว. ป็นขຌอมูลทีไคอนขຌำงฉพำะของธุรกิจ ชน รำยเดຌ ก ำเร ตຌนทุน ขຌอมูลพืๅนฐำนของ
กิจกำร ป็นตຌน ท ำ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมำมีขຌอจ ำกัด ละอำจจะเมสะทຌอนกับภำวะกำรณ์ทีไทຌจริงทำทีไควร ดังนัๅน 
สสว. ควรมีกำร฿ชຌขຌอมูลจำกหลงอืไนมำพิจำรณำวิครำะห์รวมดຌวย ชน ขຌอมูลทุติยภูมิจำกหลงทีไมีควำม
นำชืไอถือรวบรวมเวຌ หรือจำกฐำนขຌอมูลสมำชิกทีไ สสว. รวบรวมเวຌลຌว ป็นตຌน 

- ควรมีกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนขຌอมูลของสมำชิก สสว. ฿หຌป็นปัจจุบันอยูสมอ ละมีวิธีกำร
จัดกำร หรือสำมำรถตรวจสอบยຌอนกลับสถำนะของสมำชิกตละรำยเดຌ พืไอชวยลดปัญหำควำมซๅ ำซຌอนของ
ขຌอมูล นืไองจำกผูຌประกอบกำร 1 รำย อำจ฿ชຌบริกำรมำกกวำ 1 งำน / ครงกำร พืไอป็นประยชน์฿นกำร
ส ำรวจ ละกำรน ำฐำนขຌอมูลมำ฿ชຌประยชน์฿นกำรวิครำะห์หรือติดตำมกำรปลีไยนปลงของสมำชิกตละรำย 

- ฿นกำรส ำรวจอำจมีปัจจัยภำยนอกทีไควบคุมเดຌเดຌสงผล ชน สถำนกำรณ์รคระบำด อุทกภัย ป็นตຌน 
ซึไงป็นปัญหำทีไอำจสงผล฿หຌธุรกิจเดຌรับผลกระทบ หรือกิจกำรตຌองปຂดตัวลง฿นชวงทีไท ำกำรส ำรวจ ดังนัๅน ฿นกำร
ก ำหนดประดในทีไจะท ำกำรส ำรวจอำจจะตຌองมีวิธีกำรทีไจะหำทำงลดปัจจัยทีไสงผลกระทบหลำนีๅ หรือปรับปรุง
นวทำงกำรประมินผล฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ทีไกิดขึๅนจริง฿นปัจจุบัน 

- ระยะวลำส ำรวจคอนขຌำงจ ำกัด ควรมีกำรปรับปรุงระยะวลำกำรท ำงำน฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับ
กระบวนกำรด ำนินงำน ดยฉพำะขัๅนตอนกำรส ำรวจขຌอมูลทีไป็นลักษณะของกำรขอควำมรวมมือจำก
ผูຌประกอบกำรทีไอำจจะตຌองมีวลำ฿นกำรด ำนินกำรพอสมควร 
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ภาคผนวก ก 

รายละอียดครงการ ทีไ฿ชຌ฿นการส ารวจรຌอยละ MSME ทีไเดຌรับบริการ/  
ขຌารวมครงการจาก สสว. ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
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แ. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarlyูStageี 
วัตถุประสงค์ 
1) พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำร฿หมสำมำรถริไมตຌนธุรกิจดຌวยควำมคิดสรຌำงสรรค์ มุงสรຌำงนวัตกรรมสู SME 4.0 

2) พืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบกำร฿ชຌองค์ควำมรูຌ฿นกำรท ำธุรกิจ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรละ฿ชຌ
ทคนลยีมำชวย฿นกำรท ำธุรกิจ฿หຌกิด High Value 

3) พืไอพัฒนำวิสำหกิจฐำนรำก฿หຌขຌมขใง พืไอควำมยัไงยืนของรำกฐำนศรษฐกิจ 

 

กลุมป้าหมาย 

1) กลุมผูຌประกอบกำร SME กษตร ตอนืไองจำก ป ๆแ 

2) กลุมผูຌประกอบกำร SME ภำคกษตร ภำคกำรผลิต ภำคกำรคຌำ ละภำคบริกำรทัไวเป/กลุม High 

Value ิAgri Tech $ Food tech, Health tech, Service Techี/กลุมอุตสำหกรรม Agriculture and 

Food/ กลุมอุตสำหกรรม Health and Wellness/กลุมอุตสำหกรรม Smart Device/ กลุม Creative and 

Cultural ื High Value Service กลุม Digital/ Internet of ThingsิOTี 
3) บุคคลทัไวเปทีไสน฿จจะป็นผูຌประกอบกำร/ วิสำหกิจ ฯลฯ 

ทัๅงนีๅผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมครงกำรจะตຌองเมนิติบุคคลหรือป็นนิติบุคคลลຌวจดทะบียนเมกิน ใ ป 
 

งบประมาณ 

135,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1) ผูຌประกอบกำรเดຌรับควำมรูຌบืๅองตຌน฿นกำรยกระดับป็น SMS 4.0 เมนຌอยกวำ ุ่่เเ รำย 

2) ผูຌประกอบกำรมีผนธุรกิจตรียมควำมพรຌอมน ำเปปฏิบัติด ำนินธุรกิจ เมนຌอยกวำ ไุไเเ รำย 

3) ผูຌประกอบกำรขຌำรวมกำรบมพำะกำรพัฒนำสินคຌำหรือบริกำร฿หຌป็นทีไตຌองกำรของตลำด ละ
ประกอบธุรกิจ฿หຌเดຌเมนຌอยวำ โุ็5เ รำย 

4) ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรชืไอมยงขຌำสูกำรสงสริมดຌำนกำรตลำดเมนຌอยวำ แุ5เเ รำย 
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ผนการด านินงาน 

1) ประสำน ประชุมชีๅจง รับสมัคร คัดลือกกลุมปງำหมำย ละประชุมวำงผนจ ำนกกำร
ด ำนินงำนครงกำรรวมกับหนวยงำนรวม ก ำหนดกณฑ์กำรคัดลือกผูຌขຌำรวมครงกำร ดยบงกลุมปງำหมำย
กำรด ำนินงำนป็น โ กลุม คือ SME กษตร ละ SME ทัไวเป ไุ4เเ รำย 

(1) SME กษตร จ ำนวน ไุไเเ รำย ชน กลุม SME กษตร กษตรภำคบริกำร กลุมอุตสำหกรรม 
Agriculture and Food ปรรูปสินคຌำกษตร กลุมวิสำหกิจชุมชน ละสหกรณ์ ฯลฯ 

(2) SME ทัไวเป จ ำนวน ไุไเเ รำย ภำคกำรผลิต ภำคกำรคຌำละภำคบริกำรทัไวเป ชน กลุม High 

Value ิAgri Tech & Food tech, Health tech Service Techี กลุมอุตสำหกรรม Agricultural and Food 

กลุมอุตสำหกรรม Health and wellness กลุมอุตสำหกรรม Smart Device กลุม Creative ื High Value 

Service กลุม Internet of Things ิIOTี 
2) ประชำสัมพันธ์ครงกำร งำนถลงขำวปຂดครงกำร แ ครัๅง ละถลงขำวปຂดครงกำร แ ครัๅง 
3) รับสมัครละคัดลือกผูຌขຌำรวมครงกำรดยบงป็น SME กษตร จ ำนวน ไุไเเ รำย มีหนวยรวม

ด ำนินกำรกบั สสว. ชน ธกส. กรมสงสริมกำรกษตร สถำบันกำรศึกษำ ฯลฯ 

4) อบรมชิงปฏิบัติกำร฿หຌกับผูຌขຌำรวมครงกำรกำรอบรมกีไยวกับผูຌประกอบกำร Entrepreneurship 

Courseี จ ำนวน ุ่่เเ รำย  
ึSME กษตรจ ำนวน ไุไเเ รำย มุงนຌนกำรรียนรูຌนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปบบธุรกิจภำค

กษตรพืไอมุงนຌนป็น Smart Famer ละกำรยกระดับธุรกิจ High Value ชน กำรบริหำรจัดกำรละบริหำร
พืๅนทีไกษตร กฎหมำยละมำตรฐำนกำรกษตร บัญชี กำรงิน นวนຌมตลำด 

ึSME ทัไวเป ไุไเเ รำย มุงนຌนกำรรียนรูຌกำรป็นผูຌประกอบกำร฿หຌมีควำมสมัย฿หม ชน สรຌำง
มูลคำพิไมจำกนวัตกรรม ละกำรยกระดับธุรกิจ กำรบริกำรจัดกำรธุรกิจทัไวเป กำรบัญชี  กำรงิน กำรตลำด 
กฎหมำยธุรกิจ ป็นตຌน 

5) อบรมชิงปฏิบัติกำรบมพำะกำรจัดท ำผนธุรกิจกำรตรียมพรຌอมขอกูຌงิน ซึไงผูຌทีไขຌำรวมอบรม
จะตຌองมีผนธุรกิจ แลม/รำย รวม ไุไเเ รำย ละพรຌอมขຌำสูกำรบริกำรตำง โ ของ สสว. ละภำครัฐ  ชน 
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ ซึไงมีกำรสนับสนุนผูຌประกอบกำรตำม
นยบำยภำครัฐ 
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SME กษตร จัด฿หຌมีกำรท ำผนธุรกิจมุงนຌนธุรกิจปรรูปสินคຌำกษตร฿หຌตรงตำมนวนຌมตลำด 
SME ทัไวเป จัด฿หຌมีผนธุรกิจ มุงนຌนริไมตຌนธุรกิจดຌวยควำมคิดสรຌำงสรรค์ ฿ชຌทคนลยีประกอบธุรกิจ มี
นวคิดกำรพัฒนำธุรกิจอยำงตอนืไอง ดยมีพีไลีๅยงทีไป็นนักธุรกิจ฿นระดับทຌองถิไนดูล 

6) สรຌำงละพัฒนำศักยภำพผูຌประกอบกำร฿นชิงลึก จ ำนวน โุ็5เ กิจกำร ฿หຌตรงตำมทีไหมำะสมกับ
ผูຌประกอบกำร ชน กำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับสินคຌำดຌวยงำนวิจัย นวัตกรรม ละกำรน ำทคนลยีละ ICT มำ
ชวย฿นกำรท ำธุรกิจ กำรออกบบพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ละกำรสรຌำงตรำสินคຌำพืไ อพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์ กำร
พัฒนำปรับปรุงทคนลยีละครืไองมือ฿นกำรพิไมผลผลิต ละกำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำกษตร ผำนกำร
รับรอง฿หຌป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีมำตรฐำนมีควำมนำชืไอถือ กำรท ำกษตรชิงพำณิชย์อยำงมืออำชีพ พืไอพิไมขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ป็นตຌน 
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โ. ครงการประกวด SME National Awards 

วัตถุประสงค์ 
1ี พืไอสรรหำ SME ทีไมีควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนินกิจกำรอยำงมีประสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำนทีไดี มี

ควำมปรง฿ส ละมีธรรมำภิบำล 

2ี พืไอสรຌำงตຌนบบ฿หຌป็นบบอยำงส ำหรับผูຌประกอบกำร SME รำยอืไน โ ฿หຌมีกำรปรับปรุงวิธีกำร
ด ำนินธุรกิจละกำรบริหำรจัดกำร พืไอพิไมประสิทธิภำพละคุณภำพของธุรกิจตนอง 

3ี พืไอสรຌำงรงบันดำล฿จ ละกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบกำร SME ตืไนตัวละตระหนักถึงควำมส ำคัญ฿น
กำรพัฒนำศักยภำพของธุรกิจ฿หຌมีควำมติบตละขຌมขใง สำมำรถขงขันเดຌทัๅงระดับประทศละระดับสำกล 

 

กลุมป้าหมาย 

SMEs ทัไวประทศ ทัๅงขนำดกลำงละขนำดยอมทีไอยู฿นกลุม ภำคกำรผลิต กำรคຌำ บริกำร ละภำค
กำรกษตร อำทิ  

ภำคกำรผลิต  
1ี ธุรกิจอำหำร ละครืไองดืไม 2ี ธุรกิจชิๅนสวนยำนยนต์ 3ี ธุรกิจเฟฟງำละอิลใกทรอนิกส์ 4ี ธุรกิจ

อุตสำหกรรมกำรพทย์ครบวงจร 5ี ธุรกิจสิไงทอละฟชัไน 6ี ธุรกิจฟอร์นิจอร์ละผลิตภัณฑ์จำกเมຌ  
7ี ธุรกิจอัญมณีละครืไองประดับ 8ี ธุรกิจครืไองจักรกล ละอุปกรณ์ 9ี ธุรกิจพลำสติกละยำง 10ี ธุรกิจ
สิไงพิมพ์ 11ี ธุรกิจซรำมิก ละผลิตภัณฑ์ทีไท ำจำกรอลหะ  

ภำคกำรคຌำ  
12ี ธุรกิจคຌำปลีก 13ี ธุรกิจพืไอสังคม ละสิไงวดลຌอม  
ภำคบริกำร  
14ี ธุรกิจรงรม ทองทีไยว ละภัตตำคำร 15ี ธุรกิจลจิสติกส์ 16ี ธุรกิจพืไอสุขภำพ 17ี ธุรกิจงำน

สรຌำงสรรค์ ละออกลข 18ี ธุรกิจกอสรຌำง 19ี ธุรกิจซอมบ ำรุง 
 

งบประมาณ 

11,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี มีบบอยำงทีไมีมำตรฐำน฿นกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับผูຌประกอบกำร SME เมนຌอยกวำ 20 รำย 

2ี ผูຌประกำรทีไผำนกำรคัดลือก฿นบืๅองตຌนเดຌรับควำมรูຌรืไองมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจพิไมขึๅน 
เมนຌอยรຌอยละ 70 
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3ี ผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมกำรพัฒนำละยกระดับสูมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ น ำควำมรูຌทีไ
เดຌรับป็นนวทำง฿นกำรด ำนินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวำรຌอยละ 70 

4ี ผูຌประกอบกำรทีไขຌำรวมกำรพัฒนำละยกระดับสูมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ สมัครขຌำรวม
ครงกำรประกวด SME National Awards รຌอยละ 30 

5ี ผูຌประกอบกำรทีไเดຌรับรำงวัลน ำควำมรูຌจำกกำรประกวดมำปรับ฿ชຌ฿นกำรด ำนินธุรกิจเดຌ เมนຌอยกวำ
รຌอยละ 70 

 

ผนการด านินงาน 

1ี ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร ละกำรรับสมัคร SME National Awards ละ SME: Start up 

Awards ด ำนินกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร SME National Awards เปยังกลุมปງำหมำย ตลอดชวงวลำ
กำรจัดกิจกรรม รับสมัคร฿นรูปบบตำง โ อำทิชน กำรผยพรผำนสืไอวิทยุ สืไอสิไงพิมพ์ ละวใบเซต์ ป็นตຌน 
ละด ำนินกำรรับสมัครผูຌประกอบกำร SME ทีไอยู฿นกลุมธุรกิจปງำหมำย ขຌำรวมกำรประกวด SMEs National 

Awards ละ SME Start up Awards 

2ี ประกวด SME National Awards ละ SME Start up Awards ด ำนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
บืๅองตຌน สัมภำษณ์ผูຌประกอบกำร ตรวจประมินสถำนประกอบกำร สรุปผลคะนนพืไอตัดสินละมอบรำงวัล 
ดยผูຌประกอบกำรทีไผำนกำรสัมภำษณ์จะเดຌรับ Feedback Report จำกคณะกรรมกำร พืไอน ำมำป็นนว
ทำงกำรปรับปรุงละพัฒนำธุรกิจ 

3ี พัฒนำ ละยกระดับผูຌประกอบกำรสูมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 

3.1 ด ำนินกำรจัดอบรมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ลกปลีไยน Good Practice กับบริษัท
ทีไเดຌรับรำงวัลสุดยอด SME หงชำติ ละประมินตนอง SelfูAssessment ฿หຌกับผูຌทนกิจกำร 

3.2 สริมสรຌำงมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ดยผูຌประกอบกำรจัดท ำผนกำรพัฒนำองค์กร
ตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ละลกปลีไยนนวทำงกำรพัฒนำองค์กร รวมถึงกำร฿หຌค ำนะน ำ
พิไมติมจำกทีไปรึกษำ 

ไี ประกำศผลละมอบรำงวัล SME National Awards ละ SME Start up Awards ดยกำรจัดงำน
พิธีประกำศผลละมอบรำงวัลผูຌประกอบกำร SME ทีไผำนกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสินละเดຌรับรำงวัล 

5ี ประสำน ก ำกับ บริหำรจัดกำร ละประมินผล 
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ใ. ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสงสริมสินคຌำของผูຌประกอบกำร฿หຌมีมำตรฐำนพิไมมำกขึๅน    

โี พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน฿หຌกับผูຌประกอบกำร 

ใี พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จละควำมนำชืไอถือ฿หຌกับสินคຌำของผูຌประกอบกำรมำกยิไงขึๅน 

 

กลุมป้าหมาย 

1ี ผูຌประกอบกำร SME ทีไป็นสมำชิก สสว. หรือ      

2ี วิสำหกิจชุมชน ผูຌประกอบกำร OTOP ละบุคคลทัไวเปทีไป็นสมำชิก สสว. หรือ   

3ี วิสำหกิจรำยยอยทีไป็นสมำชิก สสว. 
 

งบประมาณ 

5,477,700 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

แ. ผูຌขຌำรวมครงกำรทีไเดຌรับควำมรูຌกีไยวกับมำตรฐำนสินคຌำ 1,000 รำย 

โ. ผูຌประกอบกำรขຌำรับกำรสงสริมมำตรฐำนสินคຌำดยกำรตรวจวิครำะห์ทำงหຌองปฏิบัติกำร 1,000 รำย 

ใ. ผูຌประกอบกำรขຌำรับกำรปรึกษำตรวจประมินสถำนทีไผลิต พืไอตรียมควำมพรຌอม฿นกำรยืไนขอ
มำตรฐำน อย. 50 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แ. รับสมัครละคัดลือกผูຌขຌำรวมครงกำร 

โ. อบรม฿หຌควำมรูຌกีไยวกับมำตรฐำนสินคຌำ฿หຌกผูຌขຌำรวมครงกำร 

ใ. สงสริมมำตรฐำนสินคຌำ ดยสนับสนุนกำรตรวจวิครำะห์ฉลำกภชนำกำร หรือ ตรวจสำรพิษตกคຌำง 
ิToxicี หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตำมขຌอก ำหนดของกระทรวงสำธำรณสุข หรือหนวยงำนภำครัฐ อืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
พรຌอมออกรำยงำนผลกำรตรวจวิครำะห์ ละ฿หຌค ำปรึกษำพืไอปรับปรุงมำตรฐำนสินคຌำ 

ไ. ตรวจประมินสถำนทีไผลิต พรຌอม฿หຌค ำปรึกษำ พืไอตรียมควำมพรຌอม฿นกำรยืไนขอมำตรฐำน อย. 
ละจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประมิน 
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ไ. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละครืไองดืไม 

วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสงสริม฿หຌควำมรูຌ฿นกำรออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ จำกวัตถุดิบทีไป็นอกลักษณ์

฿นตละทຌองถิไน  
โี พืไอพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์ทำงกำรกษตรของเทย ดยออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ ฿หຌ

สอดคลຌองตำมควำมตຌองกำรของตลำด 

ใี พืไอยกระดับผลิตภัณฑ์฿หຌมีมำตรฐำนคุณภำพละควำมปลอดภัย 

 

กลุมป้าหมาย 

กลุมผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมอำหำรละครืไองดืไม OTOP 3 ู 5 ดำว 

 

งบประมาณ 

15,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เมนຌอยกวำ 500 รำย 

2ี ผูຌผลิตสินคຌำอำหำรละครืไองดืไม฿นทຌองถิไนสำมำรถ ออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ เม
นຌอยกวำ 50 รำย 

3ี สินคຌำเดຌรับกำรสงตรวจวิครำะห์ทำงหຌองปฏิบัติกำรดຌำนควำมปลอดภัยอำหำรหรือฉลำกภชนำกำร 

50 ผลิตภัณฑ์ 

4ี สินคຌำตຌนบบเดຌรับกำรคัดลือกป็น Product Champion เมนຌอยกวำ 5 ผลิตภัณฑ์ 

 

ผนการด านินงาน 

แี ประชำสัมพันธ์ผยพรครงกำร ละรับสมัครผูຌประกอบกำรกลุมปງำหมำยขຌำรวมครงกำร โ ครัๅง 
ิถลงขำวปຂดครงกำร ละถลงขำวควำมส ำรใจครงกำรี  

โี จัดอบรมชิงปฏิบัติกำร ิWorkshopี พืไอพัฒนำพิไมศักยภำพผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุม
สินคຌำอำหำรละครืไองดืไม OTOP ใ ู 5 ดำว รวม 5เเ รำย 

ใี คัดลือกผูຌประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกลุมสินคຌำอำหำรละครืไองดืไม OTOP ใ ู 5 ดำว ฿นทຌองถิไนทีไ
มีควำมพรຌอมขຌำรวมกิจกรรมกำร฿หຌค ำปรึกษำ ชิงลึกพืไอกำรออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ 
จ ำนวน โ ครัๅง รวมผูຌผำนกำรคัดลือกเมนຌอยกวำ 5เ รำย ดยมีหลักกณฑ์กำรคัดลือกดังนีๅ  
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แ. ป็นผูຌประกอบกำร OTOP ใ ู 5 ประภทอำหำร/ครืไองดืไม  
โ. ป็นบุคคล หรือนิติบุคคล สัญชำติเทย หรือวิสำหกิจชุมชนทีไเดຌด ำนินกิจกำรมำเมนຌอยกวำ แ ป 

ินับจำกวันทีไจดทะบียนี  
ใ. มีควำมพรຌอม฿นดຌำนบุคลำกร ละมีวลำทีไจะขຌำรวมครงกำร  
ไ. ป็นสถำนประกอบกำรทีไมีกำรด ำนินธุรกิจอยำงถูกตຌอง ละมีจริยธรรม 

5. หลักกณฑ์อืไน โ ตำมควำมหมำะสม  
ไี จัดกิจกรรมกลุม Focus group ระดมควำมคิดพืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรพัฒนำรูปบบ 

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินคຌำอำหำร/ครืไองดืไม฿นทຌองถิไน฿หຌตอบจทย์ควำมตຌองกำรของตลำด จ ำนวน ไ ครัๅง 
รวม 5เ รำย ดยมีธุรกิจภำคอกชนขຌำรวมระดมควำมคิด ชน ซในทรัลพัฒนำ ดอะ มอลล์กรุຍป ผูຌน ำขຌำละ
สงออกอำหำร ฯลฯ 

5ี จัดกิจกรรมกำร฿หຌค ำปรึกษำชิงลึกพืไอกำรออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ จ ำนวนเม
นຌอยกวำ 50 รำย 

1. Product concept จัดท ำนวคิดผลิตภัณฑ์ พรຌอมวิครำะห์ควำมป็นเปเดຌ฿นกระบวนกำรผลิต
พืไอป็นนวทำง฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำกำรออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์  

2. Food product or Packaging development ทีไปรึกษำ/ ผูຌชีไยวชำญ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำดຌำน
พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์กกลุมปງำหมำย 

6ี สงตัวอยำงสินคຌำพืไอตรวจวิครำะห์ทำงหຌองปฏิบัติกำรดຌำนควำมปลอดภัยอำหำรหรือฉลำก
ภชนำกำร จ ำนวน 50 ผลิตภัณฑ์  

7ี จดัท ำสินคຌำตຌนบบ฿หຌกับผูຌขຌำรวมครงกำร ละทดสอบตลำดชิงพำณิชย์ จ ำนวนเมนຌอยกวำ 50 รำย  
8ี คัดลือกสินคຌำตຌนบบ ป็น Product Champion จ ำนวนเมนຌอยกวำ 5 ผลิตภัณฑ์ 

9ี บริหำรจัดกำรละก ำกับกำรด ำนินงำนครงกำร 
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5. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสนับสนุนผูຌประกอบกำร SMEs เทย ฿หຌมีขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันดຌำนกำรตลำด ดຌำนกำร

จัดกำรนวัตกรรม ดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ละดຌำนกำรลดตຌนทุน  
โี พืไอสริมสรຌำงสมรรถนะกำรประกอบกำร฿หຌขຌมขใงยัไงยืน อันจะน ำสูกำรสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับ

ผูຌประกอบกำรพิไมขึๅน 

 

กลุมป้าหมาย 

ผูຌประกอบกำร SMEs ทีไป็นสมำชิก สสว. ทัๅงทีไป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดำ หรือบุคคลธรรมดำทีไ 
จดทะบียนกับหนวยงำนของรัฐ ซึไงยังด ำนินธุรกิจปกติ 

 

งบประมาณ 

137,115,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี ผูຌประกอบกำรขຌำรวมกิจกรรมกำรวินิจฉัยละประมินตนอง ิSelfูAssessmentี 9,550 รำย 

2ี ผูຌประกอบกำรขຌำรวมกิจกรรมสริมสรຌำงสมรรถนะผูຌประกอบกำรชิงลึก 2,850 กิจกำร 
 

ผนการด านินงาน 

แี ประชุมตรียมควำมพรຌอมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอคัดลือกหนวยรวมด ำนินงำน ละก ำหนด
หลักกณฑ์กำรด ำนินครงกำร 

โี ผยพรครงกำร พืไอรับสมัครผูຌประกอบกำรขຌำรวมครงกำร ละผยพรผลกำรด ำนินครงกำร  
ใี จ ำนกกลุมผูຌประกอบกำรทีไสมัครขຌำรวมครงกำรจำกขຌอมูลประมินตนอง ิSelfูAssessmentี 

หรือกำรวินิจฉัย /Coaching หรืออืไน โ พืไอจัดนวทำงกำร฿หຌค ำปรึกษำละจัดปรกรมกำร฿หຌควำมรูຌผำน
กำรอบรม หรือ Workshop ฿นดຌำนตำง โ ทีไหมำะสม ชน มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจตำมนวทำง 
Thailand Quality Awards ิTQAี กำรลดตຌนทุน฿นกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ ป็นตຌน  

ไี สริมสรຌำงสมรรถนะผูຌประกอบกำร ดยจัดปรกรมกำรสนับสนุน฿นดຌำนทีไมีประยชน์ตอ
ผูຌประกอบกำร ชน 

ู กำรสริมสรຌำงสมรรถนะดຌำนบัญชี ดย฿หຌค ำปรึกษำกำรท ำบัญชีเดຌอยำงถูกตຌอง ละสำมำรถ฿ชຌ
ขຌอมูลทำงบัญชีมำก ำหนดผน/ นวทำงกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเดຌ หรือ  
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ู กำรจัดกำรฐำนขຌอมูลสินคຌำ ดยบำร์คຌดระบบมำตรฐำน G5แ มำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรจัดกำรสินคຌำ 
พืไอยกระดับมำตรฐำนสินคຌำสู สำกล หรือ 

ู กำร฿หຌค ำปรึกษำชิงลึกฉพำะดຌำน ชน กำรสรຌำงบรนด์ กำรสรຌำงภำพลักษณ์ตรำสินคຌำ กำร
ออกบบละพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรปรับกระบวนกำรผลิตสินคຌำ  หรือบริกำร ดยอำศัยทคนลยีหรือ
นวัตกรรม ดຌำนบริหำรจัดกำรดຌำนกำรตลำด ฯลฯ หรือ  

ู กำรตอยอดกำร฿หຌค ำปรึกษำชิงลึก พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรเดຌรับมำตรฐำนตำง โ ชน มำตรฐำน
฿บเมຌขียว หรือ อย. หรือ ISO ฯลฯ หรือ 

ู กำรสงสริมละสนับสนุนดຌำนกำรตลำดพืไอสรຌำงยอดขำย฿หຌกผูຌประกอบกำร จำกกิจกรรม
กำรตลำดทัๅงกำรสดงสินคຌำหรือ จ ำหนำยสินคຌำ หรือจรจำธุรกิจทัๅง฿นประทศหรือตำงประทศ 

ู กำรสงสริมละสนับสนุนดຌำนอืไน โ ทีไมีประยชน์ตอผูຌประกอบกำร พืไอชวยสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับ
สินคຌำละบริกำร หรือ ลด ตຌนทุน หรือพิไมประสิทธิภำพ 

5ี บริหำร ก ำกับละติดตำมกำรด ำนินครงกำร 
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6. ครงการสงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 

วัตถุประสงค์ 
แี พืไอสงสริมละพัฒนำผูຌประกอบกำร SME ฿หຌมีชองทำงกำรตลำดพิไมขึๅน  
โี พืไอสนับสนุนกิจกรรมสงสริมกำรตลำดออนเลน์กผูຌประกอบกำร฿หຌมีศักยภำพกำรขงขันมำกยิไงขึๅน  
ใี พืไอพัฒนำรูปบบกำรบริหำรจัดกำรตลำดออนเลน์ส ำหรับ SME ฿หຌป็นชองทำงกำรตลำดทีไยัไงยืน 

 

กลุมป้าหมาย 

แี สมำชิก สสว.  
โี ผูຌประกอบกำร฿นครงกำร สสว.  
ใี ผูຌประกอบกำร฿นครงกำรภำย฿ตຌผนงำนบูรณำกำรทีไป็นสมำชิก สสว. ละวิสำหกิจชุมชนทีไขຌมขใง  
ไี วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจรำยยอย ผูຌประกอบกำร OTOP ละผูຌผลิตสินคຌำชุมชนทีไขຌมขใง 
 

งบประมาณ 

110,000,000 บำท 

 

ตัวชีๅวัดผลผลิต 

1ี สินคຌำละบริกำร เดຌรับกำรพัฒนำตรียมควำมพรຌอมขຌำสูตลำดอิลใกทรอนิกส์ เมนຌอยกวำ  99,000 
ผลิตภัณฑ์  

2ี ผูຌประกอบกำรเดຌรับกำรสงสริมกำรคຌำตลำดออนเลน์ เมนຌอยกวำ 49,500 รำย 

 

ผนการด านินงาน 

แี รับสมัครกลุมปງำหมำยขຌำรวมครงกำร ผยพรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร ละกำรด ำนินงำน
ครงกำร  

โี ตรียมควำมพรຌอมผลิตภัณฑ์ขຌำสูระบบตลำดอิลใกทรอนิกส์ อำทิ กำรถำยภำพสินคຌำ กำรจัดท ำ
นืๅอหำสินคຌำ กำรปรับปรุงนืๅอหำสินคຌำ กำร฿หຌค ำนะน ำดຌำนบรรจุภัณฑ์ ป็นตຌน  

ใี สงสริมกำรคຌำตลำดออนเลน์฿นดຌำนตำง โ ตำมควำมตຌองกำรของตลำดออนเลน์ ทัๅง฿นประทศ ละ
ตำงประทศ อำทิ กำรอบรม฿หຌควำมรูຌ กำรบริหำรจัดกำรตลำดออนเลน์ กำร฿หຌค ำปรึกษำ กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 
กำรยกระดับมำตรฐำนสินคຌำ ป็นตຌน 

4ี บริหำร ก ำกับ ละติดตำมกำรด ำนินงำนครงกำร
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ภาคผนวก ข 

บบสอบถามการส ารวจรຌอยละของ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก 
สสว. ปีงบประมาณ โ56โ ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
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ค าชีๅจง  ส ำนักงำนสงสริมวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ิสสว.ี มีควำมประสงค์ด ำนินกำรส ำรวจรຌอยละของ
ผูຌประกอบกำร MSME ทีไเดຌรับบริกำร/ขຌำรวมครงกำรของ สสว. ฿นปงบประมำณ โ5ๆ2 ลຌวธุรกิจดีขึๅน จึงขอควำมรวมมือ
จำกทำน฿นกำรตอบบบสอบถำม พืไอวัดผลกำรปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนภำยหลังกำรขຌำรวมครงกำรจนถึงปัจจุบัน ละหในถึง
ประยชน์ทีไเดຌรับของ MSME ฿นระยะยำว ส ำหรับป็นนวทำง฿นกำรออกบบครงกำรของ สสว. ตอเป฿นอนำคต  ทัๅงนีๅ 
ขຌอมูลจากบบสอบถามจะถูกกใบป็นความลับทุกประการ การน าสนอขຌอมูลจะสรุป฿นภาพรวมทานัๅน ดยเมมีการ
สดงขຌอมูลรายบุคคลตอยาง฿ด  

บบสอบถาม ประกอบดຌวย 4 สวน ดังนีๅ 
   สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริการ 
   สวนทีไ โ  ผลการเดຌรับบริการ/ขຌารวมครงการ 
   สวนทีไ 3  ผลกระทบละการปรับตัวจากสถานการณ์ Covidู19 

   สวนทีไ 4  ความคิดหในละขຌอสนอนะ   
 

สวนทีไ แ  ขຌอมูลทัไวเปของผูຌรับบริการ 
ค าชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ละกรอกขຌอมูลลง฿นชองวำงตำมควำมป็นจริง 

แ. กำรขຌำรวมครงกำรสงสริม SME ของ สสว.  

1.1 ทำนเดຌขຌำรวมครงกำรสงสรมิ SME ของ สสว. หรือเม 
 แี ขຌำรวม    โี เมเดຌขຌำรวม  

1.โ กรณีทีไเดຌขຌำรวมครงกำรฯ จำกขຌอ 1.1 ทำนเดຌขຌำรวมครงกำรสงสริม SME ของ สสว. อะเรบຌำง ปรดระบุชืไอ
ครงกำร 
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………............... 
……………………………………………………………………………….............................……………………......................................................... 
 

  

การส ารวจรຌอยละของผูຌประกอบการ MSME ทีไเดຌรับบริการ / ขຌารวมครงการจาก สสว . 
฿นปีงบประมาณ โ562 ลຌวธุรกิจดีขึๅน 
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2. ขຌอมูลของผูຌรับบริกำร 
2.แ สถำนะของผูຌรับบริกำร 

 2.1.แี บุคคลทัไวเป  

          แี ขຌำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนของรัฐ  โี อำจำรย์/นักวิชำกำร/นักวิจัย 

          ใี นักรียน/นักศึกษำ     ไี อืไน โ .................................... 

2.1.2ี ประกอบธุรกิจ 

 แี จຌำของกิจกำร    โี พนักงำน  
2.2 ขຌอมูลกิจกำร 

2.2.1 ประภทกิจกำร 
 แี นิติบุคคล  โี บุคคลธรรมดำ  3ี จดทะบียนตำมขຌอก ำหนดของหนวยงำนอืไน  
 ิแี บริษัทจ ำกัด 

 ิโี หຌำงหุຌนสวนจ ำกัด 

 ิใี หຌำงหุຌนสวนสำมัญจดทะบียน 

 ิ4ี บริษัทมหำชนจ ำกัด 

 ิแี จดทะบียนพำณิชย ์

 ิโี เมจดทะบียนพำณิชย ์

 ิแี วิสำหกิจชุมชน 

 ิโี OTOP/กลุมชุมชน 

 ิใี สมำชิกสหกรณ/์สหกรณ ์

 ิ4ี อืไน โ ิปรดระบุี............ 

2.2.2 ประภทธุรกิจ 

 1ี ภำคกำรผลิต ระบุ......................................       
 2ี ภำคบริกำร ระบุ..................................  
 3ี ภำคกำรคຌำ ระบุ.........................................         

2.2.3 จ ำนวนรงงำน ิฉพำะพนักงำนประจ ำรวมจຌำของกิจกำรี  
 แี 1ู5 คน    โี 6ูใเ คน        ใี 31ู5เ คน 

 ไี 51ูแเเ คน    5ี 101ูโเเ คน   ๆี โเ1 คน ขึๅนเป 

2.2.4 รำยเดຌของกิจกำรตอป 
 แี เมกิน แ,่00,000 บำท   โี แ,่00,001ู5เ,000,000 บำท       
 ใี 50,000,001ู10เ,000,000 บำท  ไี แเ0,000,001ูใ0เ,000,000 บำท  

 5ี ใเ0,000,001ู50เ,000,000 บำท   ๆี 50เ,000,00แ บำท ขึๅนเป 
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สวนทีไ โ ผลการเดຌรับบริการ/ขຌารวมครงการ  
3. ทำนเดຌรับประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรของ สสว. ฿นดຌำน฿ดบຌำง ิสำมำรถตอบเดຌมำกกวำ 1 ขຌอี 
แ. ครงการพัฒนาผูຌประกอบการ฿หม ิEarly Stageี 
1.1 เดຌรับควำมรูຌบืๅองตຌน฿นกำร฿ชຌควำมคิดสรຌำงสรรค์ ละกำรสรຌำงนวัตกรรม฿นกำรด ำนินธุรกิจ 

1.2 มีผนธุรกิจ พืไอตรียมควำมพรຌอมส ำหรับน ำเปปฏิบัติ฿นกำรด ำนินธุรกิจ 

1.3 เดຌรับเดຌบมพำะพัฒนำสินคຌำหรือบริกำร฿หຌป็นทีไตຌองกำรของตลำด 

1.4 เดຌรับกำรชืไอมยง฿นกำรขຌำสูกำรสงสริมดຌำนกำรตลำด 

1.5 อืไน โ ระบุ..................................................................................... 
2. ครงการยกระดับผูຌประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุมอาหารละครืไองดืไม 

2.1 เดຌรับควำมรูຌดຌำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
2.2 สำมำรถออกบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์เดຌ 
2.3 สินคຌำเดຌรับกำรสงตรวจวิครำะห์ทำงหຌองปฏิบัติกำรดຌำนควำมปลอดภัยหรือฉลำกภชนำกำร 

2.4 สินคຌำเดຌรับกำรคัดลือกป็น Product Champion 

2.5 อืไน โ ระบุ..................................................................................... 
ใ. ครงการยกระดับมาตรฐานสินคຌา 

3.1 เดຌรับควำมรูຌกีไยวกับมำตรฐำนสินคຌำ 

3.2 เดຌรับค ำปรึกษำละขຌำรับกำรตรวจประมินสถำนทีไผลิต พืไอตรียมควำมพรຌอม฿นกำรยืไนของมำตรฐำน อย. 
3.3 อืไน โ ระบุ..................................................................................... 
4. ครงการประกวด SME National Awards 

4.1 เดຌรับรำงวัล SME National Awards/ SME Start up Awards 

4.2 เดຌรับควำมรูຌละกำร฿หຌค ำปรึกษำดຌำนมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 

4.3 เดຌลกปลีไยนนวทำงกำรปฏิบัติทีไดี ิGood Practicesี กับบริษัทอืไนทีไเดຌรับรำงวัล 

4.4 สำมำรถจัดท ำผนกำรพัฒนำองค์กรตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเดຌ 
4.5 อืไน โ ระบุ..................................................................................... 
5. ครงการสงสริมพัฒนาตลาดอิลใกทรอนิกส์ส าหรับ SME 

5.1 เดຌรับควำมรูຌดຌำนกำรบริหำรจัดกำรตลำดออนเลน์ 

5.2 เดຌรับควำมรูຌ ค ำนะน ำ ดຌำนกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ พืไอยกระดับมำตรฐำนสินคຌำส ำหรับขຌำสูตลำดอิลใกทรอนิกส์ 
5.3 อืไน โ ระบุ..................................................................................... 
6. ครงการสงสริมละพัฒนาธุรกิจระดับติบต ิSME Regular Levelี 
6.1 เดຌรับควำมรูຌหรือนวคิด฿นกำรชวยพิไมคุณภำพสินคຌำหรือบริกำร  
6.2 เดຌรับควำมรูຌหรือนวคิด฿นกำรชวยลดตຌนทุนของกิจกำร 

6.3 เดຌรับควำมรูຌหรือนวคิด฿นกำรชวยพิไมประสิทธิภำพดຌำนตำง โ ของกิจกำร 
6.4 เดຌขຌำรวมกิจกรรมสงสริมกำรตลำด ชน งำนสดงสินคຌำ฿นละตำงประทศ กำรจรจำธุรกิจทัๅง฿นละตำงประทศ 

6.5 มีควำมขຌำ฿จ ละขຌำถึงกำรตรวจประมินมำตรฐำน หรือเดຌรับกำรรับรองมำตรฐำนทีไป็นทีไยอมรับของสำกล 

6.6 อืไน โ ระบุ..................................................................................... 
99. เมเดຌรับประยชน์จำกกำรขຌำรวมครงกำรของ สสว. ฿นดຌำน฿ดลย 
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ค าชีๅจง  ปรดท ำครืไองหมำย ลง฿นชอง  ทีไธุรกิจของทำนมีกำรปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  
4.1 ทำนเดຌน ำประยชน์ทีไเดຌจำกกำรขຌำรวมครงกำรมำประยุกต์฿ชຌกับกิจกำรของทำนหรือเม 

 แี เดຌน ำมำประยุกต์฿ชຌ  

 โี เมเดຌน ำมำประยุกต์฿ชຌ พรำะ............................................................................................................................ 
4.2 จำกประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมกิจกรรม/ ครงกำรของ สสว. ิยกค ำตอบ฿นขຌอ 3 มำซักรำยละอียดพิไมี มืไอเดຌ
น ำมำปรับ฿ชຌกับกิจกำรของทำนลຌวสงผล฿หຌธุรกิจของทำนดีขึๅน หรอืมีกำรปรับตัวภำย฿ตຌสถำนกำรณป์ัจจุบันอยำงเรบຌำง 
ิสำมำรถตอบเดຌมำกกวำ แ ขຌอี  

ประยชน์ทีไสงผล฿หຌกิจการ/ 
ธุรกิจดีขึๅน 

ระบุระดับการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  
หรือการปรับตัวทีไดีขึๅนของกจิการ 

ระบุค าอธิบาย / 
รายละอียดพิไมติม 

ิปรียบทียบ฿หຌหในความ
ตกตางชัดจนระหวางกอน
ละหลังขຌารวมครงการี 

นຌอย
มาก 

ิแี 

นຌอย 

ิโี 
ปาน
กลาง 
ิใี 

มาก 

ิไี 
มาก
ทีไสุด 

ิ5ี 

 

1ี จ ำนวนลูกคຌำพิไมขึๅน หรือยงั
รักษำฐำนลูกคຌำดิมเวຌเดຌ 

     ระบุรำยละอียด
............................................... 

2ี ปรับปรุงกำรผลิต฿หຌหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ของธุรกิจเดຌด ี

     ดิม............../ดือน ป็น
.............../ดือน 

3ี บุคลำกรมีทักษะพิไมขึๅน      ระบุทักษะของบุคลำกร
............................................... 

4ี กำรบริหำรจัดกำรมปีระสิทธภิำพ
มำกขึๅน ิชน ระบบบัญชีุ กำรยืไน
ภำษี ฯลฯี 

     ระบุรำยละอียด
............................................... 

5ี มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์฿หຌหมำะสมกับกลุมลูกคຌำ 

     ระบุรำยละอียด
............................................... 

6ี สินคຌำ/บริกำรเดຌรับกำรรับรอง
มำตรฐำนมำกขึๅน 

     ิระบุชืไอ/ประภท
มำตรฐำนี.............................. 

7ี ผลติภณัฑ/์บริกำร มตีรำสนิคຌำ
หรือมกีำรจดทะบียน ิพำณิชย์ นิติ
บุคคล กำรคຌำ ฯลฯี หรือเดຌรับรำงวลั 

     ิระบุชืไอรำงวัล/ตรำสินคຌำ/
ทะบียนทีไจดี..................... 

8ี มีชองทำงกำรตลำด฿นรูปบบ
฿หมพิไมขึๅน ิตลำดออนเลน์ ชน 
Facebook, IG หรืออืไน โี   

     ชองทำงกำรตลำดทีไพิไมขึๅน
............................................... 
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ประยชน์ทีไสงผล฿หຌกิจการ/ 
ธุรกิจดีขึๅน 

ระบุระดับการปลีไยนปลงทีไดีขึๅน  
หรือการปรับตัวทีไดีขึๅนของกจิการ 

ระบุค าอธิบาย / 
รายละอียดพิไมติม 

ิปรียบทียบ฿หຌหในความ
ตกตางชัดจนระหวางกอน
ละหลังขຌารวมครงการี 

นຌอย
มาก 

ิแี 

นຌอย 

ิโี 
ปาน
กลาง 
ิใี 

มาก 

ิไี 
มาก
ทีไสุด 

ิ5ี 

 

9ี มีครือขำยควำมรวมมือ฿นกำร
ท ำธุรกิจมำกขึๅน 

     ระบุลักษณะครือขำยควำม
รวมมือทีไกิดขึๅน ................... 

แ0ี มีอกำสพิไมขึๅน฿นกำรขຌำถึง
หลงงินทุน ิสินชืไอ/ รวมลงทุน/ 
ขຌำสูตลำดหลักทรัพย/์ คๅ ำประกัน
งินกูຌ ิบสย.ีี 

     ิระบุวงงิน ละ สถำบัน
กำรงินี.................................
. 

แ1ี มีกำรวำงผนธุรกิจทีไสำมำรถ
รองรับกำรปลีไยนปลงเดຌด ี

     ระบุผน ............................... 
ละชวงวลำ ป .... ถึง ป ....  

 

4.3 จำกประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมกิจกรรม/ ครงกำรของ สสว. มืไอเดຌน ำมำปรับ฿ชຌกับกิจกำรของทำนลຌวสงผล฿หຌมีกำร
ปลีไยนปลงตอยอดขำย ก ำเร ตຌนทุนกำรผลติ฿นระดับ฿ดบຌำง 

ดຌาน/ประดใน ระบุระดับการปลีไยนปลง 

1ี ยอดขำยพิไมขึๅน..............ั 

 แี นຌอยมำก ิ1.เเู9.้้ัี 
 โี นຌอย ิ1เ.เเู19.้้ัี 
 ใี ปำนกลำง ิ20.เเูโ9.้้ัี 

 ไี มำก ิใเ.เเูใ้.้ ้ัี 
 5ี มำกทีไสุด ิไเ.เเัขึๅนเปี 
 

โี ก ำเรพิไมขึๅน..............ั 

 แี นຌอยมำก ิแูไ.้้ัี 
 โี นຌอย ิ5.เเู9.้้ัี 
 ใี ปำนกลำง ิแ0.เเูแไ.้้ัี 

 ไี มำก ิแ5.เเูแ้.้ ้ัี 
 5ี มำกทีไสุด ิโเ.เเัขึๅนเปี 
 

ใี ตຌนทุนกำรผลติลดลง...........ั 

 แี นຌอยมำก ิแูไ.้้ัี 
 โี นຌอย ิ5.เเู9.้้ัี 
 ใี ปำนกลำง ิแ0.เเูแไ.้้ัี 

 ไี มำก ิแ5.เเูแ้.้ ้ัี 
 5ี มำกทีไสุด ิโเ.เเัขึๅนเปี 
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สวนทีไ 3 ผลกระทบละการปรับตัวจากสถานการณ์ Covidูแ้ 

5. สถำนกำรณ์ Covidูแ้ มีผลกระทบกับกิจกำรของทำนหรือเม อยำงเร 
 แี เมมีผลกระทบ    โี มีผลกระทบ  

กรณีทีไมผีลกระทบกรณุำอธิบำยรำยละอียด 

……………………………………………………………………………….......................................................................……………………...............
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………............... 
……………………………………………………………………………….............................……………………......................................................... 
 

6. กิจกำรของทำนมีกำรปรับตัวอยำงเรบຌำง กรณุำอธิบำยรำยละอยีด 

……………………………………………………………………………….......................................................................……………………............... 
……………………………………………………………………………….............................……………………......................................................... 
……………………………………………………………………………….............................……………………......................................................... 
 

7. องค์ควำมรูຌหรือประยชน์ทีไเดຌรบัจำกกำรขຌำรวมครงกำรของ สสว. ท ำ฿หຌสำมำรถทำนปรับตัว฿หຌขຌำกับสถำนกำรณ์ 
Covidูแ้ เดຌหรือเม อยำงเร กรณุำอธิบำยรำยละอียด 

……………………………………………………………………………….......................................................................……………………............... 
……………………………………………………………………………….............................……………………......................................................... 
……………………………………………………………………………….............................……………………......................................................... 
 

8.1 ปัจจุบันกิจกำรของทำนกลับขຌำสูภำวะปกติลຌวหรือยัง 
 แี ด ำนินกำรตำมปกติทุกอยำง   

 โี ปຂดด ำนินกำรปกติ ตพยำยำมลดคำ฿ชຌจำยลง ชน ลดคำจຌำง งินดือนพนักงำน ลดจ ำนวนพนักงำนลง 
ป็นตຌน 

 3ี ปຂดด ำนินกำรฉพำะสวนทีไจ ำป็น ละยังสำมำรถท ำรำยเดຌ฿หຌกับกิจกำรเดຌ 
8.2 กรณีทีไกิจกำรยังเมกลับสูภำวะปกติ คำดวำจะ฿ชຌวลำนำนมำกนຌอยพียง฿ด....................................ดือน/ป 
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9. ฿นปัจจุบัน ทำนตຌองกำรเดຌรบัควำมชวยหลือ/สงสริมจำก สสว. อยำงรงดวน฿นระยะ 6 ดือนนีๅ ฿นดຌำน฿ดบຌำง  
ค าชีๅจง ปรดรยีงล ำดบัควำมตຌองกำร ใ ล ำดับรก ดย แ = มำกทีไสุด 2 = ปำนกลำง ละ ใ = นຌอยทีไสุดี 

ประดในทีไตຌองการเดຌรับความชวยหลือ/สงสริมจาก สสว. 
.......... แี กำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ/ผนธรุกจิ/กำรริไมตຌนธุรกิจ 

.......... โี กำรงิน/กำรลงทุน หำหลงงินทุน/กำรลงทุน/กำรวิครำะห์ควำมคุຌมคำ฿นกำรลงทุน 

.......... ใี กำรบัญชี/ภำษ ี บัญชี/สิทธิประยชน์ทำงภำษ ี

.......... ไี กำรตลำด กำรตลำด฿นประทศ/ตำงประทศ/กำรสรຌำงตรำสินคຌำ/กำรจับคูธุรกจิ/กำรจรจำกำรคຌำ 

.......... 5ี กำรคຌำ กำรคຌำปลีก/กำรคຌำสง/กำรคຌำชำยดน/กำรน ำขຌำูสงออก/ศลุกำกร/สิทธิประยชน์ 

.......... ๆี ทคนลย ี ทคนลยีสำรสนทศ/กำรสืไอสำร/EูCommerce 

.......... ็ี กระบวนกำรผลิต กำรผลิต/นวัตกรรม 

.......... ่ี ผลติภณัฑ ์ กำรออกบบผลติภณัฑ์฿หม /ปรับปรุงผลติภณัฑ์ดิม /พัฒนำบรรจภุณัฑ ์

.......... ้ี กฎหมำย กฎหมำย/กฎระบยีบ/ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 

.......... แเี กำรบริหำรบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร/รงงำน 

.......... แแี ครือขำยธุรกิจ กำรสรຌำงครือขำย/กำรสรຌำงพันธมิตรทำงธุรกิจ 

.......... แโี มำตรฐำน มำตรฐำนสินคຌำ/กำร฿หຌบริกำร 

.......... แใี อืไน โ  ิปรดระบุี .................................................................................................................... 
 

สวนทีไ 4 ความคิดหในละขຌอสนอนะ 
10. ควำมคิดหในละขຌอสนอนะตอกำรด ำนินครงกำรของ สสว.  
……………………………………………………………………………….......................................................................……………………............... 
…....................................................................................................................................................................................................
.............................…………………………………………………………………………….............................……………………............................... 
 

11. ควำมคิดหในละขຌอสนอนะพืไอกำรปรับปรุงกำร฿หຌบริกำรตำง โ ของ สสว. ิปรดรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญจำกมำกเปนຌอยี 
แี.......................................................................................................................................................................................................... 
โี..........................................................................................................................................................................................................
ใี.......................................................................................................................................................................................................... 
 

 ขຌอมูลสวนตัว 

         ชืไอูนำมสกุล....................................................................................................................................................... 
         บอร์ทรศัพท์มือถือ/บอร์ทรศัพทท์ีไติดตอเดຌสะดวก ิแี...............................................ิโี.............................................. 
         อีมล์.........................................หมำยลขสมำชิก สสว. หรือทะบียนนิติบุคคล หรือบตัรประชำชน................................. 

** สสว. ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาสละวลาในการตอบบบสอบถาม ** 
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ภาคผนวก ค  
ค านิยามศัพท์ 
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ค านิยามศัพท์ 
 

• Bottom 2 Box ิัB2Bี หมำยถึงสัดสวนของผูຌตอบบบสอบถำมทีไ฿หຌคะนน แ หรือ โ จำกคะนน
ตใม 5 คะนน ซึไงหำกป็นขຌอค ำถำมกีไยวกับกำร฿หຌคะนนควำมพึงพอ฿จ คะนน  Bottom 2 Box 

จะหมำยถึงสัดสวนของผูຌทีไรูຌสึกเมพึงพอ฿จ฿นบริกำร฿นขຌอนัๅน ิDissatisfiedี 
• Top 2 Box ิัB2Bี หมำยถึงสัดสวนของผูຌตอบบบสอบถำมทีไ฿หຌคะนน ไ หรือ 5 จำกคะนน  ตใม 

5 คะนน ซึไงหำกป็นขຌอค ำถำมกีไยวกับควำมพึงพอ฿จ คะนน Top 2 Box จะหมำยถึงสัดสวนของ 
ผูຌทีไรูຌสึกพึงพอ฿จ฿นบริกำร฿นขຌอนัๅน ิSatisfiedี 

• กำรจกจงควำมถีไ หมำยถึง กำรนับขຌอมูลทีไกิดขึๅน ดยขຌอมูลทีไหมือนกันจะถูกน ำมำรวมกันลຌว
สรุปป็นภำพรวมวำมีขຌอมูลกลุม฿ดทีไถูกนับซๅ ำมำกทีไสุด 

• คำฉลีไย ิMeanี หมำยถึง คำกลำงของขຌอมูลชุดหนึไงทีไถูก฿ชຌป็นตัวทนของขຌอมูลทัๅงหมด 

• คำสวนบีไยงบนมำตรฐำน ิStandard Deviationี หมำยถึง คำฉลีไยควำมตกตำงของขຌอมูลตละ
ตัวจำกคำฉลีไยของขຌอมูลชุดนัๅน พืไอท ำกำรพิจำรณำวำดยฉลีไยลຌวขຌอมูล ตละคำอยูหำงจำก
คำฉลีไยของกลุมขຌอมูลทำ฿ด 

• คำสหสัมพันธ์ ิCorrelationี หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ชิงสຌนระหวำงตัวปรตอนืไอง โ ตัวปร มีคำ
อยูระหวำง ูแ ถึง แ 

 



การส ารวจร้อยละของ MSME 

ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ปีงบประมาณ 2562 แล้ว ธุรกิจดีข้ึน

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

74.20

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีดีขึ้น (ร้อยละ)

จ านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือยังรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้

มีช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น

บุคลากรมีทักษะเพิ่มขึ้น

76.60

50.20

แบ่งตามขนาดกิจการ
(ร้อยละ)

90.50

96.30

90.00

วิสาหกิจรายย่อย

วิสาหกิจขนาดย่อม

วิสาหกิจขนาดกลาง

แบ่งตามประเภทธุรกิจ
(ร้อยละ)

ภาคการผลิต

ภาคบริการ

ภาคการค้า

92.60

98.20

87.30

500
91.80

จากจ านวนผู้ตอบ ราย

MSME ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
คิดเป็นร้อยละ

ธุรกิจดีขึ้น

ประเด็นท่ีต้องการได้รับการส่งเสริม (ร้อยละ)

การตลาด การเงิน/การลงทุน เทคโนโลยี
67.40 49.40 33.40



ส ำนักงำนส่งเสรมิวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภำวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0-2278-8800 Call Center 1301

www.sme.go.th info@sme.go.th

http://www.sme.go.th/
mailto:info@sme.go.th

