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ด้วยรัฐบาลมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทำแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME กำกับ ติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผน
งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณของรัฐ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศ 
สสว. จึงได้ให้มีการติดตามประเมินผล (On-going Evaluation) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปี 2564 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแนวทาง
และเป้าหมายของกรอบแผนงานบูรณาการฯ โดยมีกรอบการประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

 

❖ กรอบแนวคิดการประเมินผล  
กรอบแนวคิดการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) การประเมินความสอดคล้อง

เชื่อมโยง และ 2) การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นการประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการติดตามและการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศที่สำคัญ อันได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 ตลอดจนแผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยประเด็น “ล้มแล้วลุกไว (Resilience)” ผู้ประกอบการ
จะต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน ผลการประเมินจะสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME มีความครบถ้วน 
สอดคล้องเชื่อมโยง ส่งผลครอบคลุมทั้งแผนงานและเป้าหมายของภารกิจและนโยบายยุทธศาสตร์แต่ละระดับ
หรือไม่ อย่างไร 

2) การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ จะเป็นการประเมินทั้งความมีประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการโครงการ การประเมินประสิทธิผล ได้แก่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 
(Impact) ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการและความคุ้มค่า ซึ่งเกิดต่อเนื่อง
จากผลผลิตทั้งที่เกิดประโยชน์ต่อ SME และประเทศ โดยการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานภายใต้
แผนบูรณาการฯ โดยจะใช้เครื่องมือ Result Chain มาใช้ในการวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งการประเมินความ
คุ้มค่า มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการประเมินผลกระทบ GDP ของประเทศ 

กรอบการประเมินผลที่ทางที่ปรึกษาจะให้ความสำคัญเพ่ิมเติม ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนมาจากข้อคิดเห็น
จากผู้บริหาร สสว. และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
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1. การสนับสนุนขับเคลื่อนผ่านแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ทั้งโครงการและงบประมาณ 
สนับสนุน Agenda ต่างๆ ที่เป็นทิศทางการส่งเสริมพัฒนาของประเทศ มากน้อยเพียงใด : Agenda  
ที่สำคัญของประเทศที ่มุ ่งเน้นภายใต้นั ้น มีประเด็นใดที่ยังเป็น Missing Link โครงการและงบประมาณ
กระจายไปในทิศทางกลยุทธ์ที่เป็นนโยบายของประเทศอย่างไร งบประมาณไปกระจุกตัวอยู่กับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ทั้งที่มีเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องสนับสนุนและรัฐให้ความสำคัญในระดับเดียวกัน งบประมาณจัดสรรไปใน
จุดที่ดำเนินการแล้วเกิดความคุ้มค่า เพื่อเป็นข้อมูลให้  สสว. และสำนักงบประมาณสามารถปรับทิศทาง
โครงการและงบประมาณไปในจุดที่ ให้ ความสำคัญของแผนได้  ทั้ งนี้ การจะวิ เคราะห์ ไปถึ งระดับ  

การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้น หรือการจัดสรรงบประมาณไปยังห่วงโซ่กลไกต่างๆ ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ จะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นย่อยๆ ตามทิศทางประเทศในแต่ละด้านที่ต้องการมุ่งเน้น เช่น การใช้ 
BCG Model ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การปรับตัวของ SME สู่การตลาดดิจิทัล รูปแบบการปรับตัว
ของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวธุรกิจรองรับผลกระทบที่
ได้รับจาก COVID-19 เป็นต้น เพ่ือนำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจเชิง  

กลยุทธ์ต่อไป  
2. ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำคัญ ที่สะท้อนทิศทางการส่งเสริมตามนโยบายทั้งระดับผลผลิต 

ผลลัพธ์ และผลกระทบ : การติดตามประเมินผล ทริสได้ออกแบบชุดตัวชี้วัด (KPIs) ที่พัฒนาขึ้นในการสะท้อน
ความสำเร็จของแผนงานบูรณาการฯ ทั้งในระดับภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ ระดับแนวทางและกลยุทธ์
สำคัญตาม Agenda และห่วงโซ่การส่งเสริมพัฒนา พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน เพ่ือจะสามารถสะท้อนได้ว่า หน่วยงาน โครงการใดบ้างที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จใน
และตัวชี้วัด ซึ่งการออกแบบตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมไปถึงการ
วิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยทริสจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จัดเก็บในระดับผู้ประกอบการ 
รวมทั้งสถิติข้อมูลทางวิชาการในการประมาณการ เพ่ือให้ครอบคลุมสะท้อนความสำเร็จในภาพรวมให้  
มากท่ีสุด ซึ่งในการประเมินผลกระทบนั้น ทริสจะมีการประเมินมูลค่าเพ่ิมเศรษฐกิจ โดยการประเมินมูลค่าของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ในการตีราคามูลค่า และเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณ 
GDP ที่เกิดจากแผนบูรณาการฯ ในการนำส่งต่อ GDP ประเทศด้วย และในปีนี้ ที่ปรึกษาจะให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดที่โครงการควรกำหนดในการติดตามประเมินผล รวมทั้งวิธีการประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถนำมารวมเป็นฐานข้อมูล
เดียวกันได้ 

3. ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อนส่งเสริมว่ามีแผนงานโครงการไปสนับสนุน
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาค ได้มากน้อยเพียงใด ทริสจะประเมินผลและวิเคราะห์เพ่ิมเติมให้
มากขึ้นด้วยว่า การขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านแผนงานบูรณาการฯ นั้น สามารถผลักดัน
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคได้มากน้อยแค่ไหน เพ่ือสะท้อนความสำเร็จใน
เชิงพ้ืนที่ (Area) และเห็นภาพว่าประเด็นใดในการส่งเสริมพัฒนาที่ยังไม่สามารถไปสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคได้ 
ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับพ้ืนที่ธุรกิจที่ไปพัฒนาส่งเสริม  

4. ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อนสาขา (Sector) ซึ่งการพิจารณาไปถึงระดับ
สาขานั้น จะสามารถนำผลไปคำนวณ GDP ได้ นอกจากนั้น จะช่วยให้เห็นภาพว่าสาขาส่วนใหญ่ที่ ได้รับการ
พัฒนานั้นเป็นสาขาทิศทางการพัฒนาของประเทศ เป็นสาขาที่ต้องการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือไม่ และการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ นั้น เป็นแนวทางการส่งเสริมที่ควรจะเป็นไปในสาขานั้นๆ 
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หรือไม่ นอกจากนั้น ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่พบว่าธุรกิจบางสาขาได้รับผลกระทบ ในขณะที่บาง
สาขาได้รับอานิสงส์หรือเป็นธุรกิจดาวรุ่งที ่มีโอกาส ดังนั ้น หน่วยงานภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาในระดับกลุ่มสาขาธุรกิจให้มากขึ้น เ พ่ือให้การวางมาตรการในการส่งเสริม 
ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันการเกิดธุรกิจใหม่ในสาขาที่มีความต้องการหรือเป็นเทรนด์โอกาสในการเติบโต 
การให้การเยียวยาฟ้ืนฟู ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการและการท่องเที่ยว 
เป็นต้น และขอให้หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ จนถึงระดับสาขาของธุรกิจที่ได้รับ 
การส่งเสริม  

5. ให้ความสำคัญกับการติดตามการส่งเสริมในจุดที ่ยังเป็นช่องว่าง (GAP) และผลการ
ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ : โดยการสะท้อนเป้าหมายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจไม่สามารถ
สะท้อนความสำเร็จของการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ทั้งหมด และอาจส่งผลให้
หน่วยงานเลือกพัฒนาผู้ประกอบการรายที่มีศักยภาพและความพร้อมแล้ว ดังนั้น ทริสจึงมีการติดตาม
ประเมินผลไปถึงระดับศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยว่า หลังจากได้รับการส่งเสริมพัฒนาแล้ว สามารถ
ยกระดับผู้ประกอบการไปตามวงจรธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยหรือปัญหาที่ไม่สามารถยกระดับ
ผู้ประกอบการไปได้เกิดจากปัญหาอะไร เพื่อให้หน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาได้ทราบว่าต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือมีมาตรการเพ่ิมเติมต่อเนื่องอย่างไร และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่พบว่าส่งผล
ให้การผลักดันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเป็นไปด้วยความท้าทาย โดยเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือ  
การสามารถพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้ได้       

6. ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผู ้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา : 
เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในโครงการต่างๆ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ  
ทิศทางการพัฒนาหรือไม่ มีความซ้ำซ้อนในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันในเรื่องเดียวกัน
มากน้อยอย่างไร ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ทริสพบจากภาพรวมแผนการส่งเสริม SME เบื้องต้นพบว่ากลุ่มธุรกิจ 
MICRO ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนถึง 83% ของธุรกิจการค้าและบริการของประเทศนั้น กลับมีโครงการส่งเสริม
พัฒนาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ประเทศและธุรกิจปัจจุบัน เป็นการออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจ
ตนเองจำนวนมาก นอกจากนั้น สถานการณ์ปี 2563 ที่พบว่าการจดทะเบียน การจ้างงาน และการส่งออกของ
กลุ่มธุรกิจ MICRO เติบโตขึ้น ในขณะที่ขนาด S และ M ลดลง แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ MICRO มีความน่าสนใจ
ในการที่จะต้องพิจารณามาตรการส่งเสริมเชิงรุกเพ่ือการเติบโตหรือขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้ 

7. การวิเคราะห์ Intervention ของหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม : เป็นการประเมินเพ่ือวิเคราะห์
ว่าหน่วยงานที่เข้าไปร่วมส่งเสริมพัฒนา ไปดำเนินการในบทบาทของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด มีการบูรณาการ
มากน้อยเพียงใด สิ่งที่ดำเนินการที่มีความซ้ำซ้อนนั้น ยังเป็นความต้องการของผู้ประกอบการหรือไม่ หรือ
ปัจจุบันเพียงพอแล้ว โดยทริสได้ให้ความรู้หรือแนวทางการบูรณาการที่ต่างประเทศใช้ในการประเมินผลของ
แผนงานโครงการในระดับประเทศที่เป็นความร่วมมือไว้ว่า หัวใจสำคัญของการที่จะนำไปสู่การบูรณาการ คือ 
เป้าหมาย หากเป้าหมายเป็นเป้าหมายระดับเล็ก ขอบเขตการผลักดันดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ก็อาจไม่สามารถนำส่งให้เกิดกลไกการบูรณาการได้ เช่น การกำหนดเป้าหมายที่จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา ซึ่งต่างหน่วยงานต่างทำ ก็สามารถผลักดันได้ แต่หากเป้าหมายคือการที่มีผู้ประกอบการที่
พัฒนางานวิจัยขั้นสูงหรือนวัตกรรม ที่สามารถไปแข่งขันออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ เป้าหมายนี้ ก็จะเกี่ยวเนื่อง
กับหลายหน่วยงานที่จะต้องร่วมผลักดันส่งเสริม ส่งต่อ ทำงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลสำเร็จ ดังนั้น แผนบูรณาการฯ 
ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายในลักษณะความสำเร็จร่วม และรูปแบบที่จะนับได้ว่าเป็นการบูรณาการฯ 
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คือกิจกรรมหรือรูปแบบการดำเนินการ ซึ่งมี 4 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาแผนงาน/โครงการ
ร่วมกัน : ซึ่งเป็นรูปแบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันวางแผนงานว่าหน่วยงานใด จะทำอะไร กิจกรรมใด
จะส่งต่อให้หน่วยงานใด เมื่อใด โดยแต่ละหน่วยจะต้องแสดงจุดเด่นและบทบาทที่เป็นประโยชน์ของแต่ละ
หน่วยงานให้ชัดเจน 2) รูปแบบการดำเนินงานร่วมกัน 3) รูปแบบการเชื่อมโยงประสานงานแลกเปลี่ยน  
ทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วม การแบ่งปันข้อมูลความรู้ ฐานข้อมูลต่างๆ 4) การร่วมแหล่งเงินทุน ทั้งการร่วม
หาแหล่งเงินทุนมาส่งเสริมพัฒนาหรือร่วมสนับสนุนเงินทุน 

ที่ปรึกษาจะให้ความสำคัญและมองวิเคราะห์ไปถึงสถานการณ์ของ SME ที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ตลอดจนมองในเชิงการพัฒนาส่งเสริมที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่าเพ่ือประเมินผลเพ่ือทราบ
ย้อนหลัง ตลอดจนการประเมินผลจะวิเคราะห์ครอบคลุมไปถึงนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุนหรือได้ดำเนินการไป
เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการได้รับผลกระทบผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งจากผู้ประกอบการโดยตรง และผู้บริโภค  
การออกนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาให้กับ SME 
นอกจากนั้น ในการประเมินผลครั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นถึงการให้ข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่  
การตัดสินใจถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการหรือกลไกต่างๆ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ  

ในอนาคต ที่ สสว. จะยังคงต้องติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้  
ทีป่รึกษาจะพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติมและสามารถเชื่อมโยงมาสู่การให้ความเห็นต่อการดำเนินการตามภารกิจใน
ระดับหน่วยงานได ้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผล 
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณบูรณาการ ปี 2564 
ในปีงบประมาณ 2564 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมสู่สากล ร่วมกับ 10 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุน รวม 25 หน่วยงาน วงเงิน
งบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท โดยมีโครงการทั้งหมดจำนวน 17 กลุ่มโครงการจำแนกเป็น 55 กิจกรรม 
เพ่ือดำเนินการพัฒนาธุรกิจ SME ผ่านแนวทางการดำเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้  

1) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
2) พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
3) พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
4) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & 

High Potential) 
5) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Ecosystem) 
 

ผลการดำเนินโครงการพัฒนา SME ผ่านโครงการจำนวน 17 โครงการหลัก 55 กิจกรรมภายใต้  
5 แนวทาง ณ ไตรมาส 3 ผลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง ระหว่าง ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3) 

แนวทางการดำเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
เบิกจ่ายจรงิ  

(บาท) 
งบประมาณ
ผูกพัน (บาท) 

เบิกจ่ายจรงิ + 
ผูกพัน (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมผูกพัน 
แนวทางที ่1 : พัฒนาวิสาหกจิในระยะ
เร่ิมต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early 
Stage) 

330,912,200.00 168,744,158.23 47,183,667.60 215,927,825.83 65.25 

แนวทางที ่2 : พัฒนาวิสาหกจิรายย่อย
ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) 

66,352,600.00 22,215,865.51 12,738,117.50 34,953,983.01 52.68 

แนวทางที ่3 : พฒันาวิสาหกจิขนาดยอ่ม
ให้ก้าวสูธุ่รกิจสมยัใหม่ (Small) 

705,999,700.00 468,894,736.58 27,957,268.00 496,852,004.58 70.38 

แนวทางที ่4 : พัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและวิสาหกจิที่มีศักยภาพให้เขา้สู่
การแข่งขันระดับสากล (Medium & 
High Potential) 

82,357,700.00 11,094,702.27 30,724,593.00 41,819,295.27 50.78 

แนวทางที ่5 : พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) 

24,377,800.00 13,876,304.50 0.00 13,876,304.50 56.92 

รวมทั้งสิ้น 1,210,000,000.00 684,825,767.09 118,603,646.10 803,429,413.19 66.40 

 
จากการประเมินผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ  ปี 2564 

พบว่า  มีผลคะแนนอยู่ที ่ระดับ  4.0066 หรือผลการประเมินอยู ่ในระดับดี โดยด้านบริบทโครงการ 
(Context) ม ีผลคะแนนส ูงส ุดที ่ระด ับคะแนน  4 .9595 ห รือผลการประ เม ินอยู ่ใน ระด ับด ีม าก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) มีผลคะแนนที่ระดับ 4.2905 อยู่ในระดับดี ด้านผลิตผล 
(Product) มีผลคะแนนที่ระดับ 3.7456 อยู่ในระดับดี และด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนที่
ระดับ 3.6248 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดี รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพ 
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องค์ประกอบ 

การประเมินผล 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบท
โครงการ 

(Context) 

0.20 4.9595 ดีมาก 

ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

0.10 4.2905 ดี 

ด้านผลิตผล 
(Product) 

0.40 3.7456 ดี 

ด้านกระบวนการ 
(Process) 

0.30 3.6248 ดี 

 

แผนภาพที่ 2 คะแนนการประเมินโครงการ ปี 2564 
 

สำหรับรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 

❖ ด้านความสอดคล้องเหมาะสมหรือบริบทโครงการ (Context) :  
จากผลการประเมินด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับ

คะแนน 4.9595 โดยเมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการฯ ในปี 2564 เพื่อนำมา
วิเคราะห์ตามระยะธุรกิจ พบว่า การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เน้นไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการใน
ขั้นต้นน้ำ ด้านการส่งเสริมปัจจัยนำเข้า คิดเป็นร้อยละ 54.87 โดยเมื่อพิจารณากิจกรรมที่เข้าไปพัฒนา พบว่า 
ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และดิจิทัล การเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง เป็นต้น ในขณะที่การพัฒนาผู้ประกอบการในขั้นกลางน้ำ ด้านการส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการนั้น 
มีสัดส่วนรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 35.51 ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านการผลิต 
ได้แก่ การนำงานวิจัยมาใช้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม productivity และมูลค่าเพ่ิม และเน้นการ
ผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายและในระดับสากล เป็นต้น ในขณะเดียวกันกิจกรรมการ
พัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ พบว่า ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมา เป็นเรื่องการ
บริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สำหรั บการส่งเสริมพัฒนาในขั้น
ปลายน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 3.46 ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับ
การส่งเสริมด้านการตลาดและการขยายการลงทุน โดยยังคงเน้นการส่งเสริมไปที่การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
สื่อออนไลน์เพ่ือขยายตลาด การใช้ E-commerce เป็นสำคัญ และสำหรับการพัฒนา Ecosystem ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.78 ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศ ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการใช้ Big data ในการบริหารจัดการเพ่ือการส่งเสริม SME 
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เมื่อพิจารณางบประมาณที่จัดสรรในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ในภาพรวมจาก
งบประมาณการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 1,210.00 ล้านบาท ถูกนำไปการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในช่วง
กลางน้ำประมาณมากที่สุด โดยมีสัดส่วนงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ 75.77 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมี 
ช่วงต้นน้ำ คิดเป็นร้อยละ 9.74 ช่วงปลายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.93 และการพัฒนา Ecosystem คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.56 ของงบประมาณท้ังหมด ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 

   

 

แผนภาพที่ 3 สัดส่วนโครงการปี 2564 ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และปัจจัยเอ้ือ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการจะพบว่า ปริมาณ
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 ที่มีการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการ
ส่งเสริมปัจจัยนำเข้าของผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ อันดับ 2 โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
กระบวนการด้านการผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนามาตรฐานสินค้ามากที่สุด รองลงมาเป็นการ
พัฒนาในเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม มีความสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ ในส่วน ใกล้เคียงกัน 
และอันดับ 3 โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการตลาดที่มุ่งเน้นไปท่ีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อออนไลน์
เพ่ือขยายตลาด และ E- commerce เป็นหลัก ควบคู่ไปกันการสร้างแบรนด์และการขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแง่ของงบประมาณ จะพบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ ในปี 2564 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2563 แล้วยังคงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการส่งเสริมด้านการผลิตและบริการเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 71.02 ของงบประมาณทั้งหมด แม้จะไม่ได้มีจำนวนโครงการมากที่สุด แต่งบประมาณส่วนใหญ่มี
ความกระจุกตัวอยู ่ที ่การเน้นการส่งเสริมกระบวนการด้านการผลิตและบริการ  โดยโครงการที ่ใช ้
งบประมาณในปี 2564 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1 การส่งเสริมกระบวนการด้านการผลิต ที่มุ่งเน้นไปที่การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม productivity และมูลค่าเพ่ิม/การนำงานวิจัยมาใช้ และการผลิตที่เป็น
มาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายและระดับสากลในสัดส่วนเท่าๆ กัน อันดับ 2 ได้แก่ การส่งเสริม
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ด้านการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่งบประมาณส่วนใหญ่เน้นไปที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ 
และ อันดับ 3 การเสริมสร้างความรู้ เพื่อการส่งเสริมปัจจัยนำเข้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมของโครงการและงบประมาณที่ดำเนินโครงการ
ภายใต้งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 จะพบว่า โครงการที่มีสัดส่วนการส่งเสริมและ
พัฒนาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด คือ โครงการการส่งเสริมด้านการตลาดและการขยายการ
ลงทุน และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ SME ที่มีสัดส่วนรวมกันเพียง ร้อยละ 6.93 ของ
โครงการทั้งหมด รวมถึงโครงการที่ส่งเสริมปัจจัยเอ้ืออำนวยอ่ืนๆ ใน Ecosystem ที่มีสัดส่วน เท่ากับร้อยละ 
7.56 ของโครงการทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของขนาดธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม 
(Small) คิดเป็นร้อยละ 35.76 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดย่อย (Micro) คิดเป็นร้อยละ 26.06 ธุรกิจขนาด
กลาง (Medium) คิดเป็นร้อยละ 24.24 และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.94   

สำหรับในด้านความซ้ำซ้อนของโครงการ พบว่า โครงการที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายใต้แผน
บูรณาการฯ คิดเป็นร้อยละ 36.36 สำหรับโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 36.36 
เช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดำเนินโครงการในลักษณะของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชน กิจกรรมการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  

 
❖ ด้านความเพียงพอของทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า (Input) : 

จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่ามีผลการประเมินในระดับดี ที่ระดับ
คะแนน 4.2905 จากการติดตามประเมินแผนงานโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีความเพียงพอด้าน
ปัจจัยนำเข้า ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการ นอกจากนี้ หน่วยงานมีการปรับ
แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ โครงการส่วนใหญ่ใช้
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไป มิได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที ่กระทบ หรือถ้ามีก็จะมีการจัดซื ้อ
ภายใต้โครงการ จึงสามารถบริหารจัดการโครงการได้  

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนถูกปรับลดงบประมาณลง แต่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการทบทวนขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เหลืออยู่ เพ่ือไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียง
พอที่จะบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
จากการติดตามประเมินผลพบว่ามีบางหน่วยงานไม่มีความถนัดหรือไม่ได้เป็นผู้เชี ่ยวชาญ ขาดความรู้
ด้านการตลาด ขาดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และที่ปรึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องการให้มี
ภาคเอกชนที่ให้บริการเฉพาะด้านหรือในอุตสาหกรรมมาเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนั้น พบว่ามีหน่วยงานที่
เข้ามาร่วมแผนบูรณาการฯ ในปีแรก ที่ยังขาดความเข้าใจกับลักษณะของ SME  
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❖ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ (Process) 
เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายหน่วยงาน ณ ไตรมาสที่  3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 1,210.00 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันทั้งสิ้น 803.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
66.40 และพบว่า มี 14 หน่วยงานจากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.33 ที่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณครบถ้วนทั้ง 3 ไตรมาส อาทิเช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น มี 4 หน่วยงาน  
จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ที่ยังไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ 3 ได้แก่  
กรมบังคับคดี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในด้านของงบประมาณผูกพัน  พบว่า  
มีจำนวนงบประมาณผูกพันรวมทั้งสิ้น 118.60 ล้านบาท จากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 1,210.00 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.80 มี 9 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.50 ที่มีการตั้ง
งบประมาณผูกพันไว้ ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการค้าต่างประเทศ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี
หน่วยงานที่มีการตั้งงบประมาณผูกพันไว้มากท่ีสุด คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 
43.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.95 ของจำนวนงบประมาณผูกพันทั้งหมด ในด้านงบประมาณคงเหลือ 
พบว่า ทุกหน่วยงานมีงบประมาณคงเหลือ โดยมีจำนวนงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 406.57 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 22.93 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยหน่วยงานที่มีสัดส่วนงบประมาณคงเหลือ 

มากที่สุด ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งบประมาณคงเหลือ 5.01 ล้านบาท จากงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 5 .11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.94 รองลงมาเป็น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
งบประมาณคงเหลือ 6.07 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 6.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.41 
ตามแผนภาพด้านล่าง ดังนี้ 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสรายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 18 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 72 และไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน 23 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 92 และ มี 15 หน่วยงานจากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ที่มี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนทั้ง 3 ไตรมาส อาทิเช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์
บริการ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการงบประมาณกับกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
พบว่ามีหน่วยงานที่เริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ซึ่งได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ และ 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและผลกระทบต่อการ
ดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ตามแผนงานและระยะเวลา เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้ง 3 ไตรมาส พบว่า หน่วยงานที่มีสัดส่วนการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 8.32 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 9.25 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.96 รองลงมาเป็นหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 384.50 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 509 .11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
75.52 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีสัดส่วนการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1.05 แสนบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 5.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 
รองลงมาเป็น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1 .61 แสนบาท จากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 6.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59  

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานและวิเคราะห์โครงการ พบว่า มีบางโครงการที ่งบประมาณถูก
นำไปใช้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายในการ
สนับสนุนที่ไม่ชัดเจน อาทิเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีรูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่
เน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ ทำให้ต้องกระจายงบประมาณในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนไปในแต่ละ
รายค่อนข้างน้อย ส่งผลให้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อการพัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้ 
โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) โดยกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใน
การสร้างแบรนด์และส่งเสริมการสร้างพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแข่งขันมุ่งเน้นผู้ประกอบการใหม่
ให้มองเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจและมีแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับองค์ความรู้เชิงลึกเพ่ือการสร้าง 
แบรนด์ ให้สามารถสร้างแบรนด์ได้ ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแบรนด์นั้น ยังมีความซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น TCDC เป็นต้น และยังไม่เห็นถึงความแตกต่างของกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมกับ
บทบาทของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินงานยังมี
ความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ศักยภาพแรงงาน สร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น โครงการปั้นดาว โครงการที่จัดทำ
ยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง และดำเนินการเป็นประจำ ซึ่งโครงการควรต้องสร้างความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ 
และมีจุดแข็งท่ีโดดเด่นกว่าหน่วยงานอื่นๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการและเนื่องจาก สสว. เป็นหน่วยงาน
ด้านนโยบายการดำเนินโครงการจึงควรเป็นกิจกรรมที่จะสามารถส่งต่อบทเรียน ตัวอย่างของความสำเร็จใน
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ด้านการพัฒนากระบวนการ (กลไก) ที่สามารถพิสูจน์แล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง และส่งต่อ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ นำไปเป็นบทเรียน ประยุกต์ใช้ต่อจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องและสร้าง Impact ต่อ
ผู้ประกอบการในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

 
❖ ด้านผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ (Product)  

หากพิจารณาความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 
ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาแล้ว จำนวน 219,934 ราย จากเป้าหมาย 368,500 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 78.55 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน - ตัวชี้วัด ได้ดังนี ้

 

ตารางท่ี 2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามแนวทาง ไตรมาส 3 ปี 2564 

แนวทางการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมาย ผลผลิต ร้อยละ 
1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 
(Early Stage) 

1.1 เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ  

3,000 ราย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- 

1.2 ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกจิได้รับ
การพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการ
เร่ิม และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ  

5,500 ราย 4,040 ราย 73.45 

2. พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ยใหป้ระกอบธรุกิจอยา่งมือ
อาชีพ (Micro) 

1.3 วิสาหกจิรายย่อยได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ  

19,000 ราย 12,564 ราย 66.13 

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 
(Small) 

1.4 วิสาหกจิขนาดย่อมได้รับการ
พัฒนาการประกอบธุรกิจสมยัใหม่  

58,000 ราย 35,473 ราย 61.16 

4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & 
High Potential) 

1.5 วิสาหกจิขนาดกลางได้รับการ
พัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล 

3,000 ราย 3,185 ราย 106.17 

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Ecosystem) 

1.6 ระบบการส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา /
ให้บริการแก ่SME 

280,000 ราย 

82 ศูนย์ 

219,934 ราย 

77 ศูนย์ 

78.55 

รวม 
368,500 ราย 

82 ศูนย ์
219,934 ราย 

81 ศูนย ์

78.55 
98.78 

 
รายละเอียดผลการดำเนินงานรายแนวตามตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่

วิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน เพ่ิมอัตราการคงอยู่
ให้แก่กลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck) 
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาคด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เรื่องกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงาน
ฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล 
ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิตสินค้าตามมาตรฐาน มอก.เอส จนถึงการรับรองตามมาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
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 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ขับเคลื่อนและองค์ความรู้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับ
ผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce และท่ัวไป มีรายละเอียดผลการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1: เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 3,000 ราย  
ในไตรมาสที่ 3 ยังไม่เกิดผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ และปรับแผนการทำงาน เนื้อหาและรูปแบบ รายละเอียดการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจะเปลี่ยนเป็นการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Learning) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2: ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่มและสร้าง
การเติบโตให้กับธุรกิจจำนวน 5,500 ราย  

โดยในไตรมาสที่ 3 บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และคอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 รวม
จำนวน 811 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.75 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME) โดย

มีบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 
1,155 ราย และมีบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ (From Professional 
to MSME) จำนวน 845 ราย 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยมีผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจ จำนวน 1 ,092 ราย และมีผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ จำนวน 250 ราย 

- กิจกรรมสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup companies & Spin off companies) จำนวน 285 ราย 
และมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ Pre-Incubation จำนวน 40 ราย 

 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่

วิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน เพ่ิมอัตราการคงอยู่
ให้แก่กลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck) 
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาคด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เรื่องกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและ
งานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล ส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
ตามมาตรฐาน มอก.เอส จนถึงการรับรองตามมาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ ง ขับเคลื่อนและ
องค์ความรู้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไทย 
ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce และท่ัวไป โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3: วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 19,000 ราย  
โดยในไตรมาสที่ 3 ผู้ประกอบการได้รับการสอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี งบทดลอง งบการเงิน 

การใช้ข้อมูลการเงินและการบัญชีในการบริหาร พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ยกระดับผู้ประกอบการ
สู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ Food Truck รวมจำนวน 4 ,979 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.21 ซึ่งมี
รายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย มีวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย

ได้รับการสอนและการจัดทำบัญชี จำนวน 390 แห่ง 
- กิจกรรมส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 2,157 ราย 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ สามารถยกระดับทักษะการเป็นผู้ประกอบ

กิจการสมัยใหม่และหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 476 ราย 

• โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค มีผู้ประกอบการชุมชน และ 

SME ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และบริการ จำนวน 341 ราย และมี
ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคนิค
งานฝีมือช่าง จำนวน 195 ราย 

 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจภูมิภาคสู่ธุรกิจสมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้การบริหารธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจ

ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ อัญมณีศาสตร์ ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านรังสี และนำผลิตภัณฑ์ของตนเองใช้งานนวัตกรรมด้านรังสี
ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและ 

มีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความพร้อมและความสามารถพัฒนากระบวนการผลิต
เข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล ผู้ประกอบการได้รับความรู้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกิดหน่วยกลางในการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร สนับสนุน
การพัฒ นาเทคโน โลยีและนวัตกรรม  ( Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) 
สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต และการบริการ Capability Maturity Model 
Integration (CMMI) ผู้ประกอบกิจการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 
ขยายการให้บริการภาครัฐ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทน
เครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างความเข้มแข็ง
และการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดผล
การดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4: วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ จำนวน 58,000 ราย  
ในไตรมาสที่ 3 มี SME ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาองค์ความรู้ Lean Automation ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และส่งเสริมช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce รวมจำนวน 
22,950 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.57 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ จำนวน 156 ราย 
และสินค้าหรือบริการใหม่ แบรนด์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 36 ราย 

• โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ 
อาท ิ

- กิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี  
มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 30 ราย 

- กิจกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 399 ราย 

 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การ 

แข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 
สร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานแก่สมาคมการค้า และภาคธุรกิจ ให้มีการเตรียมพร้อม

รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนำ
เทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวจากต่างประเทศ เกิดความ
เข้าใจในการนำมาตรฐานระบบ RDIMS ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ 
มาตรการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และมาตรฐานสินค้าภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าต่างประเทศ 
การออกแบบที่มีศักยภาพด้านการส่งออกให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ หรือ เป็นผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศรายใหม่ในตลาดต่างประเทศที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น โดยมีรายละเอียด
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5: วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล จำนวน 3,000 ราย  
ในไตรมาสที่ 3 ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับ

การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว รวมจำนวน 1,601 ราย 
คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 53.37 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ 
อาท ิ

- กิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า มีผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 210 ราย 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

• โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ  
อาท ิ

- กิจกรรมเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
จำนวน 289 ราย 

 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ  

(Ecosystem) 
พัฒนาเนื้อหาและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย พัฒนา

ต้นแบบโมเดลการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ (Maturity Model) ให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือใช้สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.6: ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก่ 
SME จำนวน 280,000 ราย และ จำนวน 82 ศูนย์  

ในไตรมาสที่ 3 ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ของฐานข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ฐานข้อมูล
นักออกแบบ ฐานข้อมูลวัสดุไทย มีผู้ประกอบการเข้ารับบริการ และขอคำปรึกษาจากศูนย์ OSS ผู้ประกอบ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 รวมจำนวน 146 ,616 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 52.36 ซึ่งมรีายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME มีผลการดำเนินการใน 
กิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ

- กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ มี SME ผู้ประกอบการชุมชน และบุคคลทั่วไปที่
สามารถเขาถึงองค์ความรู้ของฐานข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และ
นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 78,511 ราย 

• โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME มีผลการดำเนินการใน 
กิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ

- กิจกรรมพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME โครงการศูนย์ให้บริการ SME 
ครบวงจร (SME Center : OSS) มีผู้จำนวนเข้าใช้บริการของศูนย์ฯ 139,800 ราย 
 
ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

จากการติดตามระหว่างการดำเนินงานแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่าผลจากการที่โครงการ
ต่างๆ ภายใต้แผนบูรณาการฯ ปี 2564 (ณ ไตรมาสที่ 3) ได้ดำเนินการเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่างๆ 
ทั้ง 5 แนวทาง สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2,676.47 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเกิดจากรายได้/
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 2,021.32 ล้านบาท เกิดจากมูลค่าการจ้างงาน 455.15 ล้านบาท และเกิดจากต้นทุนการ
ผลิตที่ลดลง 200.00 ล้านบาท   
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แผนภาพที่ 5 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการปี 2564 

 

ข้อเสนอแนะ 
(1) ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำกรอบแผนงาน และการจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม SME ในรูปแบบการ

จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ภายใต้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอนผู้ประกอบการ SME 

ส่วนใหญ่ได้รับกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ 
ดังนั้น แนวทางการจัดทำกรอบแผนงาน จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้   

1. กรอบแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งให้ความช่วยเหลือ SME ควรสอดคล้องกับ
สถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน ที่ปรึกษาเห็นว่าควรแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพร้อมรับในช่วงสถานการณ์ที่กระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องการสิ่งสำคัญ 3 ส่วนได้แก่ รายได้ที่สามารถเข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจ กระแสเงินสด
หมุนเวียนในธุรกิจเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง และการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มีเงินเพียงพอกับยอดขายที่ลดลง 
โดยจากข้อมูลวิจัยกรุงศรี ได้นำข้อมูลจีดีพีรายภาคธุรกิจมาประเมินร่วมกับกับข้อมูลรายบริษัทแล้ว  พบว่า  
การระบาดของไวรัสส่งผลให้จำนวนบริษัทที่ขาดสภาพคล่องหรือสภาพคล่องตึงตัวมีจำนวนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก โดย
หากใช้มาตรการล็อกดาวน์สองเดือน บริษัทที่เปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องรุนแรงจะ
เพ่ิมขึ้นจาก 102,076 บริษัทก่อนที่จะมีการระบาด ไปเป็น 192,046 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่มีในประเทศ
ไทยทั้งหมด 747,390 บริษัท หรือเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว บริษัทในประเทศไทยจึงต้องการเงินหมุนเวียนระยะ
สั้นสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท หรือราว 10% ของ GDP (ประเมินจากจำนวนเงินที่มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้
ของบริษัททั่วประเทศภายใน 1 ปีข้างหน้า) โดยภาคค้าส่งและค้าปลีกจะต้องการเงินหมุนเวียนราว 4 แสนล้าน
บาท เพ่ือชำระหนี้ในระยะสั้น หากไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจโรงแรม 
ขนส่งทางอากาศ และร้านอาหารจะต้องการใช้เงินราว 3 – 5 หมื่นล้านบาทเพ่ือความอยู่รอด โดยรวมแล้ว 
เกือบ 60% ของบริษัทท่ีประสบปัญหาจะต้องใช้เงินมากกว่า 1 ล้านบาทต่อบริษัท เพ่ือผ่านวิกฤตสภาพคล่อง 
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ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมการตลาดทันที เมื่อหากสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถผลักดันการจำหน่าย
ได้อย่างเต็มที่ โดยภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานปลายน้ำ ควรเตรียมการวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนการ
ตลาด การกำหนดแคมเปญหรือรูปแบบการตลาดที่จะกระตุ้นบรรยากาศของการซื้อขาย ตลอดจนการกระตุ้น
กำลังซื้อของผู้บริโภค  

ระยะที่ 3 การเตรียมแผนและดำเนินการเพ่ือก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งการที่ผู้ประกอบการ
จะต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับโครงสร้าง พฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป   

การพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ Tailormade มากขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการแต่ละสาขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  

โดยทั้ง 3 ระยะดังกล่าว ควรดำเนินการไปพร้อมกันและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งแผนการดำเนินการแต่ละระยะ เพ่ือวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และจะช่วยให้การปรับแผนการดำเนินงานในระยะ 1-2 ปี สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการของ SME ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญในช่วงของการสถานการณ์ COVID-19 การที่จะ
ช่วยให้ SME สามารถรับมือ ปรับตัวประคองธุรกิจ รักษาการจ้างงานไว้ และสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ไม่ใช่การมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายเท่านั้น  

2. การสร้างความชัดเจนและกำหนดขอบเขตการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กำหนดเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ซึ่งที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่า เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ บางประเด็นอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ SME ที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาไม่ได้ระบุมุ่งเน้นเป้าหมาย ดังนั้น สสว. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กำหนดเป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือมีการกำหนดขอบเขต
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
สถานการณ์ SME การวางแผนงานและกรอบนโยบายที่จะต้องพิจารณาความสามารถ ความยืดหยุ่น และ 

การตอบสนองต่อวิกฤติ หรือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทั้งกลไกการจัดทำแผนงานและกลไก  

การจัดสรรงบประมาณควรต้องรองรับการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์วิกฤติได้ด้วย    
3. การกำหนดกรอบแนวทางควรนำไปสู่การวางแผนงานโครงการ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้

เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยควรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับ
ช่วงการพัฒนาของธุรกิจ เพ่ือให้การผลักดันแผนงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับสถานะ (Stage) เป้าหมาย
และความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงของธุรกิจ เพ่ือให้การนำไปสู่การปฏิบัติได้อ ย่างมี
เป้าหมายที่ชัดเจนมากข้ึน  
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ตารางท่ี 6 การพัฒนาที่จำเป็นของ SME แต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม SME  ลักษณะสำคัญ สิ่งที่ต้องการ/จำเป็น 

SME นวัตกรรมระยะเริม่ต้น มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมในขั้นต้นแบบ
หรือการพิสูจน์แนวคิด 

ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ การเข้าถึงบริการและ
ความสามารถท่ีหลากหลาย 

Startup ที่เริ่มต้นธุรกิจสำเร็จ กลุ่มที่เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ได้แล้วเล็กน้อย 

การสร้างกระบวน (เช่น การผลิตหรือ การส่งมอบ
บริการ ห่วงโซ่อุปทานและ กลยุทธ์ทางการตลาด
และการขาย) /การเข้าถึง ความสามารถในการดูแล
และการจัดการ 

บริษัทขนาดกลางที่เตบิโต บริษัทที่กำลังเติบโตที่รายได้ 10-200 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี โมเดลธุรกิจมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการ
เติบโตในระดับปานกลาง โดยไม่ถูก 
Disruption 

คำปรึกษาและการสนับสนุนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
(เช่น การขยายกิจการ) เพื่อให้เกิดการเติบโต (เช่น 
ผ่านการเข้าถึงตลาดต่างประเทศเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้) 

บริษัทขนาดกลางที่ซบเซา บริษัทที่หยุดเติบโตหรือกำลังดิ้นรน
เพื่อให้อยู่รอด 

การสนับสนุนในการพลิกธุรกิจของตน/ หลีกเลี่ยง
การล้มละลาย (เช่น ผ่านกิจกรรมส่งเสริมผลิตภาพ 
การสนับสนุนกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่)
สินเช่ือฉุกเฉินและการสนับสนุนการระงับข้อพิพาท
ต่างๆ 

ธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น ธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน/มี
รายได้ต่ำกว่า 1 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ/ปี 
และ ศักยภาพในการเติบโตที่ถูกจำกัด
โดยรายได้ของผู้บริโภคในท้องถิ่นและ
ทักษะด้านการจัดการ เทคโนโลยีและ
การเงินจำกัด 

ความพยายามที่จะสนับสนุนการแบ่งส่วนตลาด 

พิสูจน์ได้ยาก รัฐบาลอาจกระจายทรัพยากร/เงิน
เสริม เพื่อเพิ่มความต้องการและส่งเสริมการเข้าถึง
สินเช่ือ 

ธุรกิจ Micro อาชีพอิสระในพื้นที่ที่หลากหลาย(เช่น 
ธุรกิจที่บ้าน ร้านซ่อม บริการทำความ
สะอาด บริการแท็กซี่) ที่มีผลผลิตและ
ค่าแรงต่ำ 

การให้กู้ยืมอย่างถูกกฎหมาย (เช่น สินเชื่อดอกเบี้ย
ต่ำเพื่อขยายธุรกิจ) การสนับสนุนลูกจ้าง ลูกค้า   
ซัพพลายเออร์ 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

4. การจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม SME ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของ
เป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณปี 2565 พบข้อสังเกตว่า มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก และจากสถานการณ์  COVID-19 ก็อาจยิ่งส่งผล
กระทบให้การบรรลุเป้าหมายบางตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ควรมีการ
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจต่อนิยามแนวทางการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดที่พบของตัวชี้วัดเพ่ือจะทบทวนในระยะต่อไป 
ตลอดจนการพิจารณาตัวชี้วัดหรือข้อมูลที่ควรติดตามควบคู่เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง สะท้อนความก้าวหน้าหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อาทิ 

- ด้านการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะเป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมายการ
ขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รายละเอียดสถิติข้อมูลว่าวิสาหกิจที่เริ่มต้นธุรกิจเป็นกลุ่มสาขาไหน แผนงานโครงการที่ขอรับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้นมุ่งเน้นสาขาอะไร สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลาดจากผลกระทบ COVID-19 หรือไม่ โดยการจดทะเบียนในรูปแบบอะไร นิติบุคคล หรือ 
ทะเบียนพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับสถิติที่ผ่านมา ตลอดจน
พิจารณาข้อมูลการเลิกกิจการ ทั้งจำนวน สาขา และระยะเวลาของธุรกิจ เพื่อเป็นการติดตาม
สถานการณ์ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการด้วย 

- ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการกำหนดเป้าหมายสินเชื่อธุรกิจรายใหม่
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น จะต้องพิจารณาเฉพาะรายใหม่เท่านั้น ซึ่งหน่วยงานที่จะ
เก็บข้อมูลเพ่ือรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นหน่วยงานไหน และจะต้องพิจารณาประเภทสินเชื่อ
ด้วย การนำสินเชื่อไปใช้เพ่ือเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือไม่ เช่น การลงทุน การซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือผลิต การจ่ายค่าแรง เป็นต้น  

- ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  เป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น จะต้องพิจารณาข้อมูลปัจจัยประกอบทางการตลาดอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อเนื่องในตลาด E-Commerce เพ่ือแสดง
ถึงการเลือกใช้ช่องทางให้เหมาะสมกับสินค้า นอกจากนั้น อาจต้องพิจารณาข้อมูลที่สะท้อน
ประสิทธิภาพต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้ช่องทาง E-Commerce สามารถสร้าง
ลูกค้ารายใหม่ได้มากน้อยแค่ไหน สัดส่วนค่าโฆษณาที่จ่ายกับโปรแกรม E-Commerce เป็น
สัดส่วนเท่าไหร่กับรายได้จากช่องทาง E-Commerce การใช้ โปรแกรม E-Commerce ของ
ภาครัฐที่พัฒนาใหม่ๆ ขึ้นว่าดำเนินการแล้วไม่คุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น  

ซึ่งจากประเด็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือการที่ สสว. จะมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการ แผนงานโครงการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ 
และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
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5. กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริม SME และการจัดสรรงบประมาณ ควรดำเนินการในลักษณะ
โปรแกรมที่แบ่งตามประเด็นและเป้าหมาย (Program) ไม่ควรดำเนินการและจัดสรรงบประมาณเป็นราย
โครงการ (Project) กล่าวคือ การให้งบประมาณเพ่ือดำเนินการของหน่วยงานแต่ละแห่งนั้น สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ต้องการ และกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่หน่วยงาน
ผู้ดำเนินการเป็นผู้กำหนดเองว่าจะดำเนินการโครงการย่อยๆ ในรูปแบบใดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ที่มีการแก้ปัญหาโครงการที่ทับซ้อนกันและมีขนาดเล็กเกินไปที่
จะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยการออกแบบแผนแม่บทการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME (SME Masterplan) ปี 2012-2020 ที่มุ่งเน้นนโยบายและการพัฒนาโครงการในเชิงกลยุทธ์ โดยได้
มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อการพัฒนา SME ผ่านการสร้างกลไกที่
เรียกว่า โปรแกรมที่สร้างผลกระทบสูง (High-Impact Programs: HIPs) โดยแนวคิดของ HIPs เป็นกลไก
วิธีการที่โครงการต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน สามารถประสานงาน  (Coordination) และทำงานร่วมกัน 
(Synergy) เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการโดยรวม และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิผลของโครงการเหล่านี้ให้มากขึ้ น 
เมื่อเทียบกับแนวทางตามโครงการ โดยแผนแม่บทการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของประเทศมาเลเซีย  
มีบทเรียนที่ควรศึกษา ดังนี้ 

1) การสร้างโปรแกรมในการดำเนินงานส่งผลให้การส่งเสริม SME ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ 
(End-to-end assistance) มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายทั้ง 4 เป้าหมายในแผนแม่บท โดย
โปรแกรมจะเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยใช้โครงการและทรัพยากรที่มี
อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ในระดับมหภาค รวมถึง  

ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานโครงการต่างๆ 
2) การใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-private partnership)  

เพ่ือผสานวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับการดำเนินงานของโปรแกรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของภาคเอกชน เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการดำเนินงานของแผนแม่บท ซึ่งทักษะเหล่านี้รวมถึงความ
เชี่ยวชาญในด้านการตลาด การเจรจา การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
ทีมผู้บริหารโปรแกรม HIP 2 ได้รับการว่าจ้างเพ่ือบริหารการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และ
สร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพ่ือทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการส่งเสริมการค้าทางเทคโนโลยีอีกด้วย  

3) โปรแกรมต่างๆ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง  
แต่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานระดับสูงของรัฐบาล โดยโปรแกรมที่มีผลการดำเนินงานที่ดีจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง เนื่องมาจากการดำเนินงานของโปรแกรมต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ หากโปรแกรมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานที่ต่างต้องการสนับสนุนโครงการของตัวเอง เพ่ือจะได้รับงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่
ดีกว่า 

4) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนา SME 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย เช่น Social 
Media งานแถลงข่าว สื่อโทรทัศน์ และช่องทางอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การประชุมด้านนวัตกรรมของโปรแกรม 
HIP 2 ได้จัดแสดงนวัตกรรมของผู้ประกอบการจำนวน 20 รายที่ประสบผลสำเร็จในการนำนวัตกรรมไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ผ่านความช่วยเหลือของโปรแกรม  HIP 2 ซึ่งช่วยสร้างแรงผลักดันและความน่าเชื่อถือให้กับ
โปรแกรม รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกด้วย 
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5) โปรแกรมได้รับงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือ SME 
แบบ End-to-end นั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริม SME อย่างต่อเนื่อง และต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและ
เงินทุนอย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ เพื่อให้โปรแกรมสามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรม  

6) มีการติดตามและประเมินผลในตัวแผนแม่บท โดยมุ่ งเน้นที่ ผลลัพ ธ์ของโปรแกรม 
กระบวนการการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนแม่บทนี้มีความแตกต่างจากการติดตามและประเมินผล
ของโครงการทั่วไป โดยตัวชี้วัดของโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปถึงผลการดำเนินงานของทุกๆ โครงการที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไรก็ดี การติดตามและประเมินผลในช่วงที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากระบบการติดตามยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากเพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินผลโครงการต่างๆ  

7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนจากการเข้าร่วมและได้รับการ
สนับสนุนจากโปรแกรม โดยมีแนวคิดว่าหากผู้เข้าร่วมโครงการชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการรับบริการจาก
โปรแกรมแล้ว จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ จากโปรแกรม
อย่างจริงจังจนกระทั่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  

6. สสว. ควรให้บริการและรวมซึ่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ  
ซึ่งปัจจุบันกระจายอยู่กับหน่วยงานต่างๆ โดยควรจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบให้สืบค้นได้ง่าย การมีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ SME สามารถเลือกใช้บริการได้ รวมทั้งมีแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการกรอกใบ
สมัครเพ่ือขอรับการส่งเสริมด้วย จะช่วยให้ สสว. มีฐานข้อมูล SME ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

การพัฒนาส่งเสริมต่อไป โดยในต่างประเทศมีการพัฒนา Platform เพ่ือให้ผู้ประกอบการประเมินตนเอง และ
เชื่อมโยงไปยังโครงการในการพัฒนาต่อไป   

 
(2) ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำโครงการที่สอดรับกับกรอบแผนงาน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ภายใต้แผนงานในระยะต่อไป 

1. การร่วมประเมินสถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาแต่ละด้าน การพิจารณาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของลักษณะโครงการที่
ควรดำเนินการหรือการมุ่งเน้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

2. การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาด
ย่อมยุคใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญ หลายประเด็นอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณโดยตรง แต่เป็นการปรับ
กระบวนการทำงาน การพัฒนาฐานข้อมูล การทบทวนข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของ SME ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการส่งเสริมที่จะทำให้เกิดผลกระทบสูงและเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดย สสว. จะต้องเร่งผลักดันให้มีความก้าวหน้า และกำกับติดตามผล เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป 

3. การออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับระดับสถานะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้การ
ส่งเสริมพัฒนาสอดคล้องตรงกับความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
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แผนภาพที่ 6 การออกแบบโครงการตามระดับสถานะของผู้ประกอบการ 

 
4. การนำหลักการบริหารความเสี่ยง ผลการติดตามประเมินผล มาใช้ในการพิจารณากลั่นกรอง

ข้อเสนอโครงการ และการกำกับติดตามประเมินผล โดยประเด็นความเสี่ยงที่พบที่สำคัญ ได้แก่  
▪ หน่วยรับงบประมาณไม่มีแผนสำรองในการปรับแผนการดำเนินงานให้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์   
▪ การดำเนินกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานทั่วไป ไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความจำเป็นของ 

SME กิจกรรมที่ต้องลดหรือปรับรูปแบบ  
- การขยายธุรกิจหรือสร้างรายใหม่เข้ามา ในขณะที่ในตลาดกำลังอ่ิมและมีผู้ประกอบการ
เริ่มส่งสัญญาณว่าได้รับผลกระทบและอาจต้องปิดกิจการ  
- การสร้างเครือข่ายที่มีแต่สมาชิก แต่ไม่มีกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของกลุ่มสมาชิก     

▪ การดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่
จัดสรรงบประมาณ   

▪ ดำเนินโครงการด้วยการขาดความเข้าใจในลักษณะของ SME โดยเฉพาะหน่วยรับ
งบประมาณท่ีเข้ามาร่วมส่งเสริม SME ในช่วงแรก  

▪ ดำเนินการในเรื่องที่ไม่ใช่ภารกิจและจุดแข็งของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
ไปส่งเสริมพัฒนาเรื่องแบรนด์และการสร้างสรรค์ การที่หน่วยงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจไป
ส่งเสริมเรื่องการตลาด    

▪ งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในการส่งเสริม SME ที่ไม่มีแผนหรือแนวทางในการผลักดันให้นำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น  

5. การพิจารณามาตรการรูปแบบการส่งเสริมในช่วงสถานการณ์วิกฤติที่บางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาด ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเชื่อมโยง 
SME เพ่ือหาพันธมิตรและโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จะมาช่วยสนับสนุนการ
ส่งเสริมพัฒนา เช่น การเป็น outsource หรือ partner หรือรับจ้างผลิตให้กับรายใหญ่ เป็นต้น การเชื่อมโยง
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พันธมิตรกับ SME ด้วยกัน การเชื่อมไปสู่ตลาดหรือผู้ซื้อกลุ่มใหม่ๆ การมีมาตรการ หรือนโยบายการสนับสนุน
ต้นทุนขนส่งต่อหน่วยที่แพงขึ้น การเชื่อมโยงสินค้าเน่าเสียง่ายกับโปรแกรม E-Commerce โดยเฉพาะ อาทิ 
แพลตฟอร์มการส่ งสิ นค้ า เกษตร  DGT Farm Thailandpostmart JatujakMall The Hub Thailand 
แพลตฟอร์มการจำหน่ายอาหารสดในรูปแบบของ ‘ตลาดสดออนไลน์’ สำหรับร้านอาหารและผู้บริโภค เช่น 
เฟรชเก็ต (Freshket)  

6. การกระตุ้นการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการเชื่อมโยงและส่งเสริมบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก 
และให้ความช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำเฉพาะทางแก่ SME ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า  

7. ภาครัฐต้องส่งเสริมพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนะนำ SME ในการสร้างความยืดหยุ่น
ต่อการรับมือ และตอบสนองต่อวิกฤตให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยภาครัฐจะต้องพิจารณา โดยประเมิน
ปัจจัยที่เป็นช่องว่างและความเสี่ยงของ SME และช่วยในการปรับปรุง เช่น การพ่ึงพาซัพพลายเออร์และลูกค้า
รายใดรายหนึ่ง ตลาดใดตลาดหนึ่ง กระแสเงินสดสำรองที่ต่ำ การใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ไม่คุ้นเคย ความไม่คุ้นเคย
กับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจ ที่อาจได้รับผลกระทบด้วย การร่วมมือกับ 

คู่ค้าอาจวางแผนการจัดการร่วมวางแผนต้นทุนและการจัดการได้ การรอดในวิกฤติท้ังห่วงโซ่จะช่วยให้รอดวิกฤติ
เกิดความยั่งยืนมากกว่า ตลอดจนการจัดการพนักงานหรือลูกจ้างที่จะช่วยลดผลกระทบและประคองไปด้วยกัน
ได้จนกว่าวิกฤติจะคลี่คลาย ตลอดจนภาครัฐต้องช่วยให้ SME สร้างความสามารถในการแข่งขันจากจุดแข็งของ
ตนเอง สร้างและหาจุดแข็งของตนเองให้เจอ และใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์  

8. ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ เมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีการสอดแทรกองค์ความรู้เชิงธุรกิจเพ่ิมเติม ในส่วนของการอาชีวศึกษา 
การได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ นอกจากจะได้ฝึกทักษะความชำนาญที่มีความจำเป็นต่อการ
ทำงาน และการใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
เช่น Passion ความคิดใหม่ที่แตกต่างหรือความสามารถในการหาโอกาสทางธุรกิจ และความกล้าเสี่ยงอีกด้วย 
อย่างไรก็ดี คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเกิดขึ้นได้จากการฝึกประสบการณ์และซึมซับการทำธุรกิจ
จากสถานประกอบการ แต่หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) แล้ว การพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจใหม่ 
(Startup) ได้ยาก ดังนั้น กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะนิสิต นักศึกษาโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-3 วัน อาจไม่
สามารถผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ได้ โดยหลักสูตรที่ควรผลักดัน ต้องเน้นการลงมือปฏิบัติ บริษัท
จำลอง หรือ แม้กระทั่งส่งเสริมให้จัดตั้งธุรกิจจริง เน้นความเข้าใจตลาด โดยเฉพาะรูปแบบของการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค อีกทั้งสามารถสร้างเทรนด์หรือความต้องการใหม่ๆ ให้
เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่มีความต้องการเพ่ือสามารถสร้างธุรกิจหรือขายสินค้าอย่างเป็นผู้นำตลาดได้ ตัวอย่าง 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการจัดตั้งคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of 
Entrepreneurship and Management: BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาความเป็นผู้ประกอบการ 
ได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การสร้างผู้ประกอบการโดยเน้นที่การลงมือทำจริง และมีผลลัพธ์ที่สามารถสานต่อเป็นธุรกิจได้ในขณะที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในหลักสูตร และยังเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
สมาคม GCEE (Global Consortium of Entrepreneurship Education) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสมาชิกจาก
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มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก มีพันธกิจในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาและการพัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมถึงคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ยังเป็นตัวแทนของประเทศไทย ใน
การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในประเทศไทยภายใต้โครงการ GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor) ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยสมาชิกจาก 78 ประเทศทั่วโลก ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการใน
ประเทศของตนเอง ข้อมูลจากงานวิจัยของทุกประเทศจะถูกรวบรวมและเผยแพร่ และแบ่งปันทั้งในกลุ่ม
สมาชิกและสาธารณชนทั่วโลกนอกจากนี้คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการยังมีศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ (Incubator) ที่คอยสนับสนุนนักศึกษาในการเริ่มการดำเนินธุรกิจและการออกจากธุรกิจ 
เพ่ือให้ครบวงจรในการทำธุรกิจ รวมถึงศูนย์นี้ยังมีพันธกิจในการรวบรวมกรณีศึกษาด้านการทำธุรกิจใน
ประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้น หากหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีการสอดแทรกองค์ความรู้เชิงธุรกิจ
เพ่ิมเติมในทุกหลักสูตรไม่เฉพาะเพียงสาขาการบริหารธุรกิจเท่านั้น เพ่ือให้ผู้จบการศึกษามีทั้งความชำนาญเชิง
อุตสาหกรรมที่สามารถทำงานได้ทันทีและองค์ความรู้ทางธุรกิจ อาทิ การเป็นเจ้าของกิจกรรม การวางแผน
ธุรกิจ ประเด็นเรื่องสิทธิบัตร และต้นทุนสำหรับความเสี่ยง เป็นต้น ที่สามารถจุดประกายให้เห็นโอกาสและ
ช่องทางในการสร้างธุรกิจ  

การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะต้องคัดกรองผู้ที่มีความสนใจต่อการพัฒนาต่อไป ใน
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนากระบวนการที่จะนำไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ ทอัพ 
(Startup/Venture Process) แม้ปัจจุบันจะมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University 
Business Incubator: UBI) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ยังไม่สอดรับกับพ้ืนฐาน
ของแต่ละอุตสาหกรรม จำเป็นต้องขยายผลการบ่มเพาะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งบ่มเพาะกิจการให้มี
ความหลากหลายและครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาความคิดที่จะประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ( Idea) การสร้าง
รูปแบบของธุรกิจ (Business Model) ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของบริบทโลกและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ( Interdisciplinary) เข้าด้วยกัน และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อีกท้ัง 
ความสามารถในการวิเคราะห์ทางการเงิน (Business Plan/Financial Analysis) เพ่ือเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และการวางแผนด้านการลงทุน (Fund Raising) แทนที่จะต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด ทั้งๆ ที่มี
ความเสี่ยงสูงเพราะโอกาสการประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพน้อยมาก ตลอดจน
กระบวนการสำคัญ คือ การนำสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Assessment)  
เพ่ือความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) จนสามารถออกสู่ตลาดได้  

การพิจารณาความสามารถของนิสิตนักศึกษาท่ีมีด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ไปทำงานให้กับ 
SME อาทิ ประเทศจีน ที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศแนะแนวให้นักศึกษาจบใหม่ให้ทำงานใน
กิจการ SME รวมถึงบ่มเพาะให้เกิดผู้ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมโดยการฝึกอบรมและให้ความรู้เฉพาะทาง 
และมีการให้ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการเข้าทำงานกับ SME เช่น ค่าเล่าเรียน เงินอุดหนุน และสินเชื่อ
การศึกษา เป็นต้น 

9. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ควรพิจารณาการส่งเสริมแพลตฟอร์ม
ให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการ ตำแหน่งทางการตลาด เพื่อให้มีพ้ืนที่การสื่อสารเนื้อหา คุณค่าของสินค้าและ
บริการที่ต้องการจะสื่อสารเพ่ิมขึ้น จะทำให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมาก 
และควรต้องให้ความรู้กับ SME ต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ การตลาดกับช่องทาง E-Commerce แต่ละ
ประเภท ให้ผู้ประกอบการเลือกใช้สื่อและช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้า สามารถใช้สื่อ
และเผยแพร่และนำเสนอสินค้าได้ด้วยตนเอง และสามารถบริหารจัดการได้โดยตลอดห่วงโซ่ เช่น ชำระเงินผ่าน
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ระบบออนไลน์ การชำระเงินปลายทาง การติดตามการจัดส่งสินค้า เป็นต้น และควรมีการติดตามว่า
ผู้ประกอบการที่สามารถอยู่รอด ใช้โอกาสเติบโตได้ในตลาด E-Commerce 

10. ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือให้นำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ โดยจำแนก
ระหว่างการซื้อเทคโนโลยีมากับการพัฒนาเอง ซึ่งมีความต้องการส่งเสริมพัฒนาที่แตกต่างกัน ตลอดจนควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการพัฒนาการตลาด Painpoint ของธุรกิจ และความเหมาะสมของ
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ควรต้องมีการวินิจฉัยธุรกิจและการให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยแผนงานโครงการหรือรูปแบบการส่งเสริมของรัฐอาจต้องมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ SME เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่กระตุ้นการวิจัยและพัฒนา   
การเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการที่พัฒนา การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน
การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ อย่างน้อยผู้ประกอบการ SME ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในการติดตาม
ข้อมูลสถานการณ์ด้าน SME มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐ การใช้ประโยชน์ในการตลาด การเลือกใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดการระบบต่างๆ  

11. การส่งเสริมพัฒนาการคิดวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นโอกาสจาก
สถานการณ์วิกฤติ เช่น การรองรับอุตสาหกรรมและบริการด้านสุขภาพ การรองรับพฤติกรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป สังคมผู้สูงวัย การ Work from Home เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือช่วย SME 
และการลดต้นทุน อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้สินค้าเก็บไว้ได้นาน ไปได้ไกลขึ้น  การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ การนำกากหรือของเสียมาใช้หรือพัฒนาต่อ เป็นต้น  

12. การส่งเสริมพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ต้องเน้นโดยการ
คำนึงถึงตลาดเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วย และ
รูปแบบการบริการ ที่อาจมีข้อจำกัดในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในระหว่างการบริการ ได้
ตลอด อาทิ การสนับสนุนและพัฒนาด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ซึ่งบทบาทของ สวทช. 
จะอยู่ในส่วนของกลางน้ำ และเนื่องจากในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่มีการติดต่อขอ
คำปรึกษาแนะนำจาก สวทช. อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นการต้องให้คำแนะนำทางด้านการตลาดไปด้วย  
จึงเป็นข้อจำกัดที่จะบูรณาการ ดังนั้น ที่ปรึกษาเห็นว่า การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องรอรับการส่งเสริมในลักษณะ
โครงการจากภาครัฐ อาทิ เช่น การส่งเสริมผู้ให้บริการธุรกิจ (BDS) การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการประเมิน
ตนเอง เพ่ือวิเคราะห์ Gap ของธุรกิจทั้งด้านความสามารถในการแข่งขัน และการตลาด และหากสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่โปรแกรมการพัฒนาส่งเสริมหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยมี
รายละเอียดรูปแบบการพัฒนาและตัวอย่างของประเทศต่างๆ ดังนี้ 

การพัฒนาสินค้าและกระบวนการของผู้ประกอบการ แม้จะมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยในการพัฒนา แต่มักจะอยู่ ในรูปแบบของการผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology-push) ซึ่งเป็น
กระบวนการไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ในช่วงยุค COVID-19 หลาย
ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเกาหลี ได้เปลี่ยนมาเป็นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
ด้าน COVID-19 ตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand-pull) จนสามารถทำให้เกิดนวัตกรรมได้อย่าง
รวดเร็ว จึงเป็นความท้าทายที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านโครงการ ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของทั้งผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
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แผนภาพที่ 7 กลไกในผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

ทั้งนี้ กลไกที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการ ได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด กลไกหนึ่งคือ ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ที่จะเข้ามา
มีบทบาทในการช่วยทำหน้าที่ในการบริการความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในด้านต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญ ซึ่ง BDS 
จะครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาด ระดับการ
เติบโต ศักยภาพทางธุรกิจ โดยองค์กรสากลหลายหน่วยงานได้นิยาม Business Development Servicers 
เช่ น  International Labour Organization (ILO) ได้ ให้ ค ำจำกั ดความของ Business Development 
Servicers : BDS หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน โดย 
BDS ครอบคลุมการบริการต่างๆ หรือการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของวิสาหกิจ SME เช่น 
บริการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมทักษะและธุรกิจ บริการด้านการตลาด และการถ่ายทอดและการพัฒนา
เทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจ บริการตรวจสอบและประเมิน รวมถึงผู้ให้บริการด้านการพัฒนา
ธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กร สมาคมที่ไม่แสวงหากำไร ตลอดจนผู้ให้บริการพัฒนา
ธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร เช่น ที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษา และผู้จัดหาปัจจัยการผลิต 

 

 

แผนภาพที่ 8 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ BDS  
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การบริการของ BDS ช่วยเพ่ิมศักยภาพของการดำเนินธุรกิจและช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น BDS ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจโดย
เน้นที่ความสามารถหลักของตนเอง ในขณะที่ส่วนอ่ืนๆ สามารถให้องค์กรสนับสนุนอ่ืนๆ ทำหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา หรือช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลลงได้ การให้บริการของ BDS ยังช่วยทำให้เกิดการ
ดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้และทรัพยากรเพ่ือสร้างนวัตกรรมและเติบโต รวมถึงมีความเป็นสากล
มากขึ้น ซึ่ง BDS อาจเป็นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการให้บริการกับผู้ประกอบการ โดยไม่
ครอบคลุมถึงบริการทางการเงิน เช่น การให้สินเชื่อ 

ตัวอย่างของประเทศที่มีการนำกลไก BDS มาสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและที่เป็นที่ยอมรับ 
ได้แก่ ประเทศเดนมารก์ นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์  

• โครงการ PLATO ของประเทศเนเธอร์แลนด์ : เป็นโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
SME ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มีเป้าหมายเพ่ือให้คำแนะนำ และส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME ในการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการจะมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผู้ประกอบการรายใหญ่มาสู่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งจากผลการดำเนินงานของ PLATO พบว่า 
โครงการที่ดำเนินงานในประเทศไอร์แลนด์มีผลประกอบการของ SME ที่เข้าร่วมโครงการสูงขึ้นถึง ร้อยละ 34 
และมีอัตราการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15 และในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน 
คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลประกอบการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.5 และมีการเข้าร่วมของพนักงานที่
เข้าร่วมโครงการสูงขึ้นถึง ร้อยละ 14 ตามลำดับ 

• โครงการ Cluster Innovation Programme ของประเทศนอร์เวย์ : จัดขึ้นโดยองค์กร
ส่งเสริมนวัตกรรมแห่งนอร์เวย์ ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมความต้องการการ
บริการ BDS (BDS demand) ของผู้ประกอบการ SME โดยการสร้างองค์กรกำกับดูแลการบริการ BDS ที่มี
ความน่าเชื่อถือในระดับประเทศ ประกอบกับการทำงานเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SME โดยมี
ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย กระจายตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 30 อุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประเทศที่มีการนำกลไกการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล 
(Using digital business diagnostic tools) เพ่ือการพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ พ้ืนฐานสำหรับ 

ผู้ให้บริการ BDS เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการให้คำปรึกษาที่ตรงจุด ซึ่งเป็นข้อมูลในการวาง
นโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 

• “Future SME” ของสหภาพยุโรป เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพธุรกิจออนไลน์เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วทั้งภูมิภาค โดยผู้ประกอบการ SME ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นในมิติต่างๆ เช่น กลยุทธ์
องค์กร ผลการดำเนินงาน การบริการจัดการ เป็นต้น จากนั้นข้อมูลต่างๆ จะถูกวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมี
การให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่การพัฒนาผลการดำเนินการ และความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 

• “COTEC Portugal” ระบบให้คะแนนนวัตกรรม เพ่ือการประเมินตนเองของบริษัท  
ในประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม ระบบจะรายงานข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถ
เปรียบเทียบผลกับค่าเฉลี่ย และค่าที่ดีท่ีสุดของผู้ที่ใช้ระบบดังกล่าว 
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• “2SHERPA” ของประเทศสิงคโปร์ เป็นเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับผู้ประกอบการที่มี
ความต้องการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ โดยเครื่องมือจะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และขีดความสามารถ 

ที่เก่ียวขอ้งกับการส่งออกของผู้ประกอบการ 

• “SizeUp” (สำนักงานธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา) เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่เชื่อมโยง
ชุดข้อมูลเพ่ือช่วย SME ในการเพ่ิมผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันโดยการเปรียบเทียบกับตัวเอง  
จับคู่เพ่ือเปรียบเทียบและให้คำแนะนำต่อตัวสินค้าและบริการ 

• “ Holistic Industry Productivity Scorecard (HIPS) Calculator” (ส ห พั น ธ์ ธุ ร กิ จ
สิงคโปร์) เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วย SME ให้เข้าใจถึงศักยภาพของตัวเอง ใน 10 ตัวชี้วัด และแสดงการ
เปรียบเทียบกับ SME อ่ืนๆ และวินิจฉัย สรุปออกมาเป็นข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก
รัฐบาลสิงคโปร์ 

• “Singapore Smart Industry Readiness Index” ของประเทศสิงคโปร์ เป็นเครื่องมือให้
คะแนนในการประเมินตนเองของผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 8 เกณฑ์ ผ่าน 3 มิติการ
ดำเนินงาน ได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยี และการจัดการองค์กร ผลการประเมินจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานใน
อนาคต 

• “Canada Business Productivity” ของประเทศแคนาดา โดยธนาคารพัฒนาธุรกิจแห่ง
แคนาดา เป็นเครื่องมือในการจัดอันดับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลิตภาพโดยรวม (overall productivity) รายได้ต่อหัวพนักงาน (revenue per 
employee) กำไรต่อหัวพนักงาน (profit per employee) ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) และ
ผลิตภาพทุน (capital productivity) ตามลำดับ 

• “Intellectual Property Simulation” (Canada Business Development Bank) เป็ น
เครื่องมือให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ SME 

• “e-Estonia” ของประเทศเอสโตเนีย เป็นเครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยให้ SME สามารถระบุถึง
ระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขัน ลูกค้าและตลาด  
การขายและการตลาด สินค้าและราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการขนส่ง 
ทรัพยากรและองค์ความรู้ 

13. การพัฒนาระบบกลางที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ โดยควรมีการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือ
อำนวยความสะดวกการใช้บริการของ SME และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ SME และควบคุมคุณภาพของ 
ที่ปรึกษา ควรมีการจัดอันดับคุณภาพ โดยควรต้องมีการพัฒนาดัชนีเพื่อประเมิน วางกลไกการประเมินคุณภาพ
ของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ SME   

14. การพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลด้าน SME ของประเทศ (DATA Governance)  
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แผนภาพที่ 9 ภาพรวมการสร้างข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 

ด้วยที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ SME ไม่สามารถ
บริหารจัดการ วางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่มีการเชื่อมโยง และสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ของ SME มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงนโยบายได้ และเป็นประเด็นที่มีการสะท้อนปัญหาจากภาคส่ วนต่างๆ ทั้งในระดับนโยบาย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การมีฐานข้อมูลที่ดียิ่งเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้น การวางแผนการจัดการข้อมูลด้าน SME จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (มาตรา 8) การวางแผน
การจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล SME จึงเป็นการดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เทคโนโลยีเป็นแค่
เครื่องมือที่จะมาช่วยสนับสนุนการจัดการเท่านั้น โดยต้องมีการเตรียมการขั้นตอนที่สำคัญ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นที่จะใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในการส่งเสริม
พัฒนาและให้ความช่วยเหลือ SME ซึ่งจะต้องมีกระบวนการหารือรับฟังความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
สสว. ผู้บริหาร หน่วยงานด้านนโยบาย แผนงาน และการติดตามประเมินผลทั้ง สสว. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. การสอบทานสถานะการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาและให้
ความช่วยเหลือ SME การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้า ถึงข้อมูล     
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
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3. การจัดทำแนวนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับข้อมูล แนวทางปฏิบัติในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ SME จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะดำเนินการอย่าง
เป็นมาตรฐาน การเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมคุณภาพข้อมูลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ SME การกำกับดูแลข้อมูลเข้ามาควบคุมการบูรณาการข้อมูล 
(Data Integration) และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน (Interoperability) อย่างแท้จริง 

4. การกำหนดมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถ  
บูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้   

5. การวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอด
นวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลได้ 
 

 

แผนภาพที่ 10 ภาพรวมการทำงานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 

 
(3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    

1. ที่ปรึกษาหรือหน่วยร่วมเครือข่าย มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา SME 
จากการติดตามประเมินผลพบว่า ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนฐาน
ของ SME การพัฒนามาตรฐานต่างๆ ในขณะที่เป็นงานให้คำปรึกษาแนะนำการตลาด การปรับปรุงธุรกิจ ปรับ
แผนธุรกิจต่างๆ ภาคเอกชนที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา หรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดใหญ่ 
จะได้รับความเชื่อม่ันจาก SME  
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2. ข้อควรพิจารณาการกำหนดมาตรการ นโยบายต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการจาก
สถานการณ์ COVID-19 เป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องพิจารณาการกำหนดมาตรการ 
นโยบายต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการพร้อมรับ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนได้  
โดยสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องพิจารณา ได้แก่   

1) นโยบายที่ออกมาจะต้องรวดเร็ว โดยมาตรการควรดำเนินการปฏิบัติ ให้ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้เครื่องมือและระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ
ตรวจสอบได้/มีความเป็นธรรม และสิ่งสำคัญคือจะต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

2) นโยบายที่จะเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ SME ควรเป็นนโยบายแบบมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด เพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและไม่ใช้งบประมาณสูง 
สามารถเห็นผลได้จริง โดยระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สนับสนุน SME แบบหว่านเป็นวงกว้าง 

3) เพ่ิมอัตราการสนับสนุนทุนกับ Startups โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรม เพราะ
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและเปราะบางที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด และเป็นกลุ่มที่มั กจะเผชิญ
ความยากลำบากในการเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะต้องพิสูจน์รายได้ผลกำไรในปีที่ผ่านมา ดังนั้น ควรมี
มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นต่อไป และในระยะยาวอาจเสนอโอกาส
สำหรับ Startups นวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเครือข่ายไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในตลาดเกิดใหม่ที่
รัฐบาลสามารถสนับสนุนได้ โดยภาครัฐอาจผ่อนคลายกฎระเบียบและความซับซ้อน  

4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสนับสนุน สามารถเข้าถึงกลุ่ม SME และผู้ประกอบการ รายเล็กที่
อ่อนแอ เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินจากภายนอกได้น้อย และมีความสามารถทางการเงินต่ำ รวมถึงขาดการ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษามืออาชีพ เพ่ือแบ่งปันคำแนะนำกับการจัดการความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาด 

5) ทบทวนการจัดการสถานการณ์ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพราะเป็นกลุ่มที่ยากต่อการเข้าถึง
การสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากมีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ออกนโยบายที่จะ
ออกเกณฑ์การสนับสนุนที่ครอบคลุม และกระจายไปยังกลุ่มเหล่านี้ได้ ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการการ
สนับสนุนที่แตกต่างกันจากมาตรการที่ออกมา 

6) การรับมือกับหนี้และวิกฤตสภาพคล่องของ SME ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด  
รัฐมักจะมีการสนับสนุนในวงกว้างในรูปแบบของการให้กู้ยืมเพ่ือชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่ อง แต่มี SME 
จำนวนมากที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ก้อนเก่าและหนี้ใหม่ที่กู้มาเสริมสภาพคล่องเหล่านี้ ซึ่งนโยบายที่
ออกมาควรจะแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องไปพร้อมกับการไม่เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยหรือภาระที่ผู้ประกอบต้อง
รับภาระ เช่น  

1. การสนับสนุนแบบให้เปล่า (สำหรับ SME ที่จำเป็นจริงๆ เพื่อไม่เพ่ิมภาระหนี้ โดยอาจอยู่
ในรูปแบบ การอุดหนุนค่าจ้าง ชดเชยรายได้ หรือ voucher ในการทำดิจิทัล การเพ่ิม
ทักษะ หรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ อย่างเช่นใน ชิลี ไอร์แลนด์ และสวีเดน) 

2. สินเชื่อแปลงสภาพ ในการแปลงเป็นเงินทุน ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับศูนย์ สำหรับ SME 
ที่มีศักยภาพและอยู่ ในกลุ่มที่การเติบโตไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ซึ่งธนาคารมีโอกาสได้คืนเงินกู้ในระยะกลางและระยะยาว 

3. สินเชื่อและมาตรการอ่ืน: การเลื่อนหรือพักชำระหนี้/ เงินกู้ด้อยสิทธิ/ หุ้นกู้แปลงสภาพ/ 
การระดมทุน/ นโยบายภาษี 
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7) เตรียมแผนหรือกลยุทธ์ Exit Strategy ภาครัฐควรเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ที่ไม่หยุดการ
สนับสนุนเร็วและกระทันหันจนเกินไป และในขณะเดียวกันต้องมีการวางแผนมุมมองและมีแผนงานรองรับต่อ
การหยุดการช่วยเหลือ โดยประเด็นที่ควรพิจารณาคือแผนการสนับสนุนควรมีการกำหนดระยะเวลา  
แต่สามารถปรับได้ตามสภาวะของการระบาด และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และควรต้องพิจารณาถึงเวลา
ที่จะค่อยๆ ยุติมาตรการสนับสนุน และความช่วยเหลือตามความจำเป็น เช่น การอุดหนุนค่าใช้จ่าย กรณีท่ีไม่ได้
มีการทำงาน และภาครัฐควรมีแผนงานที่ชัดเจนของแนวทางในการฟ้ืนฟูซึ่งควรต้องมีขั้นตอนชัดเจน แสดงถึง
วิธีการและช่วงของการสนับสนุนในแต่ละระยะ ประเมินตามข้อมูลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยจะต้องเข้าใจ
ถึงภาคธุรกิจ SME ในระยะยาว  

ตัวอย่างกลยุทธ์ในการฟ้ืนฟูกิจการของ SME จาก COVID-19 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พิจารณา  

1. การยอมรับและการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อชีวิตวิถีใหม่ (Rapidly adopt and adapt to new 
normal) การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้ SME ต้องพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพยายามในการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ 
เนื่องจากนโยบายที่ประกาศออกมาโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการปิดประเทศ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน ทำให้การบริการจัดการของผู้ประกอบการต้องรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ ทั้งนี้ เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว ในแต่ละธุรกิจอาจมีมาตรการหรือนโยบาย
เฉพาะที่กำหนดให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่
จำเป็น เช่น การใช้เทคโนโลยี 

2. การเลือกใช้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (New marketing channels: 
online marketing) หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความยาวของห่วงโซ่อุปทาน
จะสั้นลง กล่าวคือ การพ่ึงพิงการผลิตสินค้าหรือการนำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งจะลดลง 
แล้วหันมากระจายการผลิตหรือนำเข้าจากหลายประเทศแทน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต (Robotic) การพิมพ์สามมิติ (3D printing) Internet of 
things (IoT) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจทุกภาคส่วนจำเป็นมีการ
ปรับตัวรับกับวิถีการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การค้า 
การตลาด รวมถึงการชำระเงิน เพ่ือลดต้นทุน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการบริการ 
การปรับมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทําธุรกิจ การทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       
(E-Commerce) รวมไปถึงการขายรูปแบบใหม่ๆ เช่น การไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย   
การเติบโตของบริการส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี ซึ่งการต่อยอดแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าผ่านภาพเสมือนจริง จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 

3. การแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ (Taking advantages from 
government policies) ผู้ประกอบการจึงควรแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือและ
เยียวยาต่างๆ เหล่านี้ของภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow) ให้มีอย่าง
เพียงพอ โดยการเสริมสภาพคล่องจากสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้งจากสถาบันการเงินทั้งของรัฐ และ
สถาบันการเงินที่รัฐสนับสนุนให้ดำเนินการ ตลอดจนการเลือกใช้ประโยชน์จากนโยบายต้านภาษี
ที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือที่มี ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ดังนั้น ควรต้องประชาสัม พันธ์ข้อมูล
ต่างๆ โดยรวมศูนย์ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือสนับสนุน และศูนย์ OSS ควรรับทราบในภาพรวม
ทุกมาตรการทั้งหมด 
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4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเตรียมแผนการเปิดดำเนินการธุรกิจรอบใหม่และการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Preparing for re-starting operations and Scanning for 
New Business Opportunities) ซึ่งจะมีความ Tailormade มากขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการ
ฟ้ืนตัวของแต่ละธุรกิจไม่เท่ากัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับกับลักษณะการฟ้ืนตัว
และกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจมีการฟ้ืนตัวได้เร็ว ภาครัฐ
อาจเชื่อมโยงการตลาด การจัดเจรจาทางการค้า และเริ่มแสวงหาตลาดใหม่เพ่ิมเติม และหาก
ธุรกิจฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็อาจจะพิจารณาจัดการแผนการผลิตและการตลาดในระยะ
ปานกลางข้างหน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงใช้เทคโนโลยีตลอดจนช่องทางการนําเสนอ
สนิค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น หรือหากธุรกิจฟ้ืนตัวช้าผู้ประกอบการอาจจําเป็นที่ต้องใช้ความ
พยายามมากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภาวะตกต่ำ ที่อาจมาจากปัญหาอ่ืนที่ไม่ได้มาจาก 
COVID-19 อย่างปัญหาเชิงโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรม และปัญหากําลังซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคที่ลดลง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพลด
ขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งลดต้นทุนให้มากที่สุดเพ่ือจะฟ้ืนกลับมาได้เร็ว และเมื่อธุรกิจสามารถ
กลับมาเริ่มต้นดำเนินธุรกิจรอบใหม่ได้ ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนความ
ปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงาน
เข้าใจถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมในระหว่างการทำงานพ้ืนที่ปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่มี
ความจำเป็นต้องปฏิบัติงานระยะใกล้กับผู้บริโภคก็จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัด
หรือการปรับจำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือลดโอกาสในการ
แพร่เชื้อ หรือการลดเวลาในการปฏิบัติงาน และให้พนักงานทำงานในพ้ืนที่ที่ไม่ติดต่อกับพนักงาน
คนอ่ืน ตลอดจนการจัดการเหลื่อมระยะเวลาในการทำงาน เพ่ือลดจำนวนคนงานต่อช่วงเวลาเพ่ือ
ลดโอกาสในการติดเชื้อ เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม หลังจากธุรกิจได้รับอนุญาตให้กลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้ง สิ่งที่ผู้ประกอบการ

ควรตระหนักอย่างมากคือการที่ธุรกิจของตนอาจมีความสามารถในการรับรองลูกค้า (Capacity) ที่ไม่เท่าเดิม
อีกต่อไป เนื่องจากต้องจัดให้มีมาตรการและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่เพียงพอต่อกฎเกณฑ์ที่เป็น
เงื่อนไขในการประกอบกิจการซึ่งอาจส่งผลให้การทําธุรกิจในรูปแบบเดิมแต่กลับมีรายได้ลดลง ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรต้องแสวงหารูปแบบการทําธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้เพ่ิม (Revenue model) โดยต้อง
พิจารณาว่าลูกค้าต้องการอะไร และธุรกิจจะตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เหล่านั้นได้อย่างไร รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (New business model) ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการทําธุรกิจบนแพลตฟอร์ม
ใหม่ หรือการแสวงหาพันธมิตรในการทําธุรกิจที่ทําให้มีแนวทางหรือมีแนวคิดที่แตกต่างจากรูปแบบทําธุรกิจ
แบบเดิม  

8) มีการประเมินทบทวนเพ่ือให้มั่นใจว่า มาตรการนโยบายต่างๆ ที่ออกมา คำนึงถึงสถานการณ์
และเหมาะสมกับผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME จะต้องรับฟัง ประเมินผล
กระทบของแผนฟื้นฟูที่เชื่อถือได้ 

9) การสนับสนุนระบบดิจิ ทัลสำหรับ SME เพ่ือเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการฟ้ืนตัว  
โดยจะต้องคำนึงถึงความสามารถและความต้องการที่แตกต่างกันของธุรกิจ SME แต่ละประเภท อาทิ  
การส่งเสริมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีคนรุ่นใหม่ในการช่วยดูแลจัดการ อาจไม่ได้
มีความพร้อมต่อการใช้ระบบดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาจต้องมีการส่งเสริมเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง
ที่หน่วยงานภาครัฐจะช่วยในการบริหารจัดการให้ 
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10) การมีกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐ  
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ สสว. จะต้องมีการวางกลไกการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ  

11) การให้คำปรึกษาและการออกนโยบายสำหรับ SME และผู้ประกอบการ ให้ตรงกับมุมมอง
ของผู้ประกอบการ แม้จะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ภาครัฐจะต้องตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยมีกลไกของ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดตั้งคณะทำงานหรือกลุ่มในการให้ความคิดเห็นต่อนโยบายที่ออกมาของภาครัฐ 
โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่เฉพาะ SME แต่รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

12) ความท้าทายและโอกาสในการติดตามและประเมินผลของนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา 
รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่ออกมา ได้แก่  

- มาตรการสนับสนุนที่ออกมาในช่วงเร่งด่วน ที่วัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาของการแพร่ระบาด ทำให้การประเมินทำได้ยาก ซึ่งจาก
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายอาจมีความย้อนแย้งกัน เช่น เป้าหมายในการคงการจ้างงาน  
เพ่ือรักษาธุรกิจ ที่อาจต่างกับการสนับสนุนให้ธุรกิจมีการทดแทนในแง่นวัตกรรมหรือการใช้ระบบ
ดิจิทัลเข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร รวมทั้งต้องพิจารณารวบรวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากการสนับสนุนมาตรการต่างๆ รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบและ
มูลค่าในอนาคต ดังนั้น การเลือกใช้โมเดลในการประเมินผลที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่ SME ได้รับ
ให้เหมาะสม การพิจารณาในตัวชี้วัดที่ต่างกัน รวมถึงประเภทและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
ซึ่ งจะต้องมีการพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติ งานที่ชัดเจน ตลอดจนการสะท้อน
ประสิทธิภาพของมาตรการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาตรการต่างๆ  

- ในเวลาเดียวกัน การแพร่ระบาดนำมาซึ่งโอกาส จากข้อมูลของ World Bank พบว่า มาตรการ
สนับสนุน SME ที่ออกมาของประเทศต่างๆ กว่า 1,600 โครงการ ในการรับมือกับการแพร่ระบาด 
พบว่า มีผู้ประกอบการ SME จำนวนมากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าร่วมการสนับสนุนจากภาครัฐมา
ก่อน ในบางประเทศ SME 60-70% ได้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่มีอยู่ ทั้งนี้ แม้จะมีความ
แตกต่างในเรื่องของระยะเวลา หรือความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ ในการทดสอบกับ SME 
แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของหลากหลายประเทศถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของ
กรอบนโยบายที่มีต่อ SME ซึ่งเป็นความท้าทายและเป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินผลนโยบายที่ดี 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทำแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME กำกับ ติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผน
งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน เพื่อให้ทราบความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณของรัฐ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศ 
จึงได้จัดทำการประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล ปี 2564 ขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 นี้ สสว. จะทำการติดตามประเมินผล (On-going 
Evaluation) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแนวทางและเป้าหมาย
ของกรอบแผนงานบูรณาการฯ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 
ชื่อกรอบแผน ปีงบประมาณ 2564 

“แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
สู่สากล” 

แนวทาง ดำเนินการ 5 แนวทาง คือ 
1.  พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริม่ต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
2.  พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
3.  พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
4.  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มศีักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & 

High Potential) 
5.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการสง่เสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

เป้าหมาย SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคญัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

งบประมาณ 1,210.0000 ล้านบาท 
หน่วยร่วมดำเนินการ 10 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนหมุนเวียน รวม 25 หน่วยงาน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ (On-going Monitoring and Evaluation) ภายใต้แผนงาน

บูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1.3 ผลที่ต้องการได้รับ 

รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 
(On-Going) จำนวน 1 เรื่อง 

บทที่ 1 

บทนำ 
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1.4 ขอบเขตของงาน 

1.4.1 จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานตั ้งแต ่เร ิ ่มจนสิ ้นสุด  

การดำเนินงาน 
1.4.2 ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และการประเมินผล ให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการด้าน 

การส่งเสริม SME ได้รับทราบทั้ง 25 หน่วยงาน โดยวิธีการจัดประชุม หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม จำนวน 1 ครัง้ 
1.4.3 เสนอแนวคิด ทฤษฎี และกำหนดกรอบการติดตาม และประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

ภายใต้แผนงบประมาณบูรณาการปี 2564 (On-going Monitoring and Evaluation)  
1.4.4 เสนอเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ การวัดความคุ้มค่าของโครงการ และการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลสำเร็จโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564  

1.4.5 ศึกษาวิเคราะห์แผน ที่ใช้เป็นกรอบวัดประเมินผลโครงการและงาน พร้อมจัดทำผลการวิเคราะห์
จาก (1) – (6) และแสดงแผนภาพความเชื่อมโยง ดังนี้ 

(1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(2)  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  
(3)  แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564  
(4)  แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
(5)  แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2563-2564 
(6)  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560-2564 

1.4.6 ศึกษานโยบายจากผู ้เกี ่ยวข้อง เพื ่อใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผล เช่น ผู ้บริหาร  

การจัดทำแผนและคำของบประมาณบูรณาการของ สสว. และผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยร่วม เป็นต้น 
1.4.7 ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (ภาคสนาม) เช่น แบบสอบถาม ร่วมกับวิธีการ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face การสังเกต การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือ 

จัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus group) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ปรึกษา
ผู้ให้การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น 

1.4.8 สร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินผลตามหลักวิชาการ เพ่ือใช้ในการวัดผลงานส่งเสริม 
SME ได้แก่ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ วิธีการวัดความคุ้มค่าของโครงการ และวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึน เช่น GDPsme Growth เป็นต้น 

1.4.9 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายละเอียดงาน/โครงการ ข้อมูลในระบบติดตาม
ประเมินผล และข้อมูลปฐมภูมิ จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม  

1.4.10 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ มีนัยสำคัญตามหลัก
สถิติที่สอดคล้องเหมาะสมกับโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 จำนวน 16 โครงการหลัก รวมถึง
โครงการย่อย  

1.4.11 วิเคราะห์ ประเมินผลรายโครงการ และภาพรวม และจัดทำเป็นเล่มรายงาน โดยมีผล 

การประเมินเกี่ยวกับประเด็น เหล่านี้ 
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▪ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนข้อ 1.4.5 ได้แก่ การตอบเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม ความไม่เพียงพอของการพัฒนา บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน และ  

การตอบเป้าหมายในประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน  
▪ การตอบตัวชี้วัดแต่ละแนวทางของแผนงานบูรณาการฯ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
▪ ผลการดำเนินงานที่สะท้อนการพัฒนาในมิติต่างๆ พร้อมสถิติอ้างอิง อาทิ  

(1) ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ 
(2) ตามกลุ่ม Start up/Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem 
(3) ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
(4) ตามการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องข้างหน้า-ข้างหลัง (Backward-Forward Linkage) 
(5) ตามสาขาธุรกิจที่ส่งเสริม (Sector) และพ้ืนที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) 
(6) ตามการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ SME 
(7) ตามความซ้ำซ้อนของโครงการ  
(8) ตามสัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่อง 
(9) ตามความคุ้มค่าของโครงการ และงบประมาณ 
(10) ตามความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(11) ตามประโยชน์ที่ตกแก่ผู้ประกอบการ SME และเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การจ้าง

งานเพิ่มขึ้น การรักษาสภาพการจ้างงาน การสร้างรายได้เพิ่ม การกระจายรายได้ทั่วถึง การส่งออกเพิ่มขึ้น  

การลงทุนเพิ ่มขึ ้น การขยายการลงทุน การเพิ ่ม Productivity ด้านการผลิต และแรงงาน การลดต้นทุน  
การประหยัดพลังงาน การเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Backward-Forward Linkage) ภาษีที่รัฐจัดเก็บได้
เพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น 

▪ ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลโครงการ ได้แก่ 
(1) ข้อเสนอแนะแนวทาง การจัดทำกรอบแผนงาน และการจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม 

SME ในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME 
(2) ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำโครงการที่สอดรับกับกรอบแผนงาน และการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภายใต้แผนงานในระยะต่อไป 
(3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

▪ แสดงสถิติข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานส่งเสริม SME ตามแผนในช่วงปี 2560-2564 
ที่ได้จากการติดตามประเมินผล ทั้งรายแนวทาง และภาพรวม วิเคราะห์และประเมินผลงาน/โครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 

1.4.12 เผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564  
ให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ได้รับทราบทั้ง 25 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรับข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงรายงานฯ โดยวิธีการจัดสัมมนา หรือวิธีอ่ืน
ที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง 

1.4.13 จัดทำรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ ส่งสำนักงานฯ จำนวน 1 เรื่อง ตามข้อ 1.3 
 

1.5 ระยะเวลาดำเนินการ 
เริ่มดำเนินงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 





 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  
 
 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

ที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริม SME ภายใต้แผนงบประมาณบูรณาการปี 2564 (On-going Monitoring and Evaluation) โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1 

  
2.1.1 แนวทางและขั้นตอนการประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : การวิเคราะห์และประเมินงาน/โครงการ ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ สสว. ปี 2563 เป็นการประเมินโครงการของ 
สสว. ที่เป็นโครงการในกองทุน SME ที่ สสว. ใช้ในการดำเนินการส่งเสริม SME และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ สสว. 
และเนื่องจากเป็นการประเมินผลในปี 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น จะเป็นการติดตามประเมนิแบบ On-Going 
Monitoring and Evaluation และจะเป็นการสุ่มประเมินในโครงการสำคญั 

แผนภาพที่ 2.1 แนวทางและข้ันตอนในการประเมินผล 
 

บทที่ 2 
กรอบแนวคิดและเครื่องมือ 

 

การศกึษาและวิเคราะห ์ การประเมินผล การสรุปผลการประเมิน 
การจัดทำข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของแผนงานโครงการ
กับยุทธศาสตร์ และแผนการ

ส่งเสริมฯ ของประเทศ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน
โครงการบูรณาการฯ ปี 2564 

(จำแนกโครงการกองทุนส่งเสริม 
SME) 

ศึกษานโยบายจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เช่น ผู้บริหารการ

จัดทำแผนและคำขอ
งบประมาณบูรณาการของ 

สสว. และผู้รับผิดชอบโครงการ
ของหน่วยร่วม เป็นต้น 

การประเมินความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของโครงการกับ

ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเก่ียวข้อง 

เกิด Missing Link หรือความไม่
เพียงพอตรงจุดใดหรือไม่ 

วิเคราะห์งาน/โครงการ ภายใต้ 
ปี 2564 

การติดตามประเมินผลโครงการ 

- ความสำเร็จของโครงการต่อการตอบ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 

- การตอบตัวชี้วัดแต่ละแนวทางของแผนฯ 

- ความคุ้มค่าของโครงการและการใช้
งบประมาณ 

- ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ได้แก่ 
Life cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ผลต่อ 
sector และพื้นที่การส่งเสริม ผลต่อการ
เติบโต อยู่รอดของธุรกิจ ประโยชน์ต่อ 
SME และเศรษฐกิจของประเทศ 

การประเมินงาน/โครงการ ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2564 

สรุปผลการประเมินความ
สอดคล้องเช่ือมโยงของโครงการ
กับยุทธศาสตร์และแผนงานที่

เก่ียวข้อง 

สรุปผลการติดตามปี 2564 (on-
going)  

สรุปการประเมินมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

- ที่เกิดต่อ SME 

- ที่เกิดต่อประเทศ 

สรุปการประเมินงาน  
ปี 2563 

ข้อเสนอแนะแนวทาง การจัดทำ
กรอบแผนงาน และการจัดเก็บ

ข้อมูลการส่งเสริม SME ใน
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริม SME 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ
โครงการท่ีสอดรับกับกรอบ
แผนงาน และการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานภายใต้
แผนงานในระยะต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ชี้แจงแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูล และการประเมินผล ให้หน่วยงาน
ภายใต้แผนงานบรูณาการ ด้านการส่งเสริม SME ได้รบัทราบ 

เผยแพร่ผลการประเมินโครงการส่งเสริม SME ภายใตแ้ผนงาน
บูรณาการฯ ปี 2564 ให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการดา้น

การส่งเสริม SME รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รบัทราบ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

▪ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
- ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
(3) แผนการส ่งเสร ิมว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที ่  4 พ.ศ. 2560 -2564  
(4) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(5) แผนงบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2563-2564 และ (6) แผนยุทธศาสตร์
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560-2564 

- ข้อมูลแผนงานโครงการส่งเสริม SME และผลการดำเนินงาน เช่น รายละเอียดโครงการ ข้อมูลใน
ระบบติดตามประเมินผล ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น 

▪ การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงานประเทศกับการขับเคลื่อน
การดำเนินงานผ่านแผนงานโครงการต่างๆ 

เป็นการศึกษาความสอดคล้องเชื ่อมโยงและตอบสนองเป้าหมายในการขับเคลื ่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ผ่านโครงการส่งเสริม SME ความสอดคล้องเชื่อมโยงของเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ประเทศ 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับแผนงานส่งเสริมระดับโครงการหลัก  

ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงาน เช่น ข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล 
รายงานการประเมินผลรายโครงการ (หากมีการประเมินผลโครงการในเบื้องต้นแล้ว) เป็นต้น หากข้อมูลที่
รวบรวมได้ไม่เพียงพอต่อการประเมินผล ที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยจัดทำแบบสำรวจหรือ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษาจะจำแนกวิเคราะห์เฉพาะแผนงานโครงการในส่วนของกองทุนส่งเสริม SME เพ่ิมเติม 

▪ การศึกษานโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษานโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผล เช่น  

- ผู้บริหารการจัดทำแผนและคำของบประมาณบูรณาการของ สสว . เพื่อรับทราบถึงนโยบาย
และทิศทางการจัดทำแผนงานและคำของบประมาณบูรณาการฯ ทั้งในส่วนของการวาง
แนวทางของแผนบูรณาการฯ และส่วนของแผนงานโครงการของ สสว. ที่อยู่ภายใต้แผน
บูรณาการฯ  

- ผู้บริหารการพิจารณาคำของบประมาณบูรณาการของสำนักงบประมาณ เพื่อรับทราบความ
คาดหวังต่อเป้าหมายของประเด็นแผนบูรณาการส่งเสริม SME ในปี 2564 รวมทั้งความ
คาดหวังต่อการสะท้อนจากการประเมินผลทั้งในระดับก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่าง
การใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยร่วม เพื่อรับทราบความคิดเห็น ความเข้าใจต่อการวางแผน
งานโครงการต่อการขับเคลื ่อนแผนบูรณาการ ข้อจำกัดในการดำเนินการ การติดตาม
ประเมินผลในระหว่างการดำเนินการ และการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ
รายจ่ายปี 2564 เป็นต้น  

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผล  
ในขั้นตอนการประเมินผล ที่ปรึกษาได้กำหนดประเด็นในการประเมินผล ดังนี้ 
1) การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นการประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการ

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ประเทศ/แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทางการส่งเสริม และตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
นโยบายรัฐบาล แผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติงานประจำปี มายังแผนงานโครงการส่งเสริม SME ทั้งนี้ 
ผลการประเมินจะสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME มีความครบถ้วน สอดคล้องเชื่อมโยง 
ส่งผลครอบคลุมทั้งแผนงานและเป้าหมายของภารกิจและนโยบายยุทธศาสตร์แต่ละระดับหรือไม่ อย่างไร 

2) การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น  
▪ มิติประสิทธิผล จะเป็นการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 

(Impact) ของการดำเนินโครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด
ผลการดำเน ินงานตามที ่กำหนดไว ้ในแผนยุทธศาสตร ์ และแผนปฏิบ ัต ิงานประจำปี   
ตามเป้าหมายที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ 
ได้แก่ 

- การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการและ
ความคุ้มค่า เป็นการประเมินมูลค่าครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ซึ่งเกิดต่อเนื่องจากผลผลิตทั้งที่เกิดประโยชน์ต่อ SME และ
ประเทศ โดยต้องมีการตีมูลค่าให้อยู่ในรูปของมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจาก
การดำเนินงานทั้งประโยชน์ที่ตกแก่ธุรกิจ SME และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดกับ
ประเทศ โดยการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งพิจารณาทั้งมูลค่าในด้านการเงิน 
(เช่น กำไร รายได้ การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ การกระจาย
รายได้ การส่งออก การลงทุน การเติบโตของธุรกิจเกี ่ยวเนื ่อง ) ที่เกิดขึ ้นจาก
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ซึ่งมีทั้งมูลค่าด้านการเงิน หรืออาจมิได้อยู่ใน
รูปของมูลค่าทางการเงินเสมอไป (เช่น ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ 
ไม่ได้มีการซื้อ ขาย หรือผลกระทบในมิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่มิติด้านการเงิน เช่น มิติด้าน
สังคม ความยั่งยืนของการพัฒนา ฯลฯ) และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงภายหลังที่ 
SME ได้รับการพัฒนาจากโครงการแล้ว เป็นต้น  

- การสะท้อนความสำเร็จของโครงการต่อการตอบเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
ประเทศ 

- การตอบตัวชี้วัดแต่ละแนวทางของแผนฯ  
- ความคุ้มค่าของโครงการและการใช้งบประมาณ  
- ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ได้แก่ Life cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ผลต่อ 

Sector และพ้นที่การส่งเสริม ผลต่อการเติบโต อยู่รอดของธุรกิจ   
▪ มิติประสิทธิภาพ จะพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ  

เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานปรับระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพที่จะนำส่งคุณภาพ
การบริการต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 

เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละส่วนและเชื่อมโยงเป็นการประเมินภาพรวม ประกอบด้วย 
1) สรุปการประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง ครอบคลุมการวิเคราะห์การเกิด Missing Link การเกิด

การกระจุกตัว หรือส่วนที่ยังไม่เพียงพอของการจัสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศและแผนบูรณาการ 

2) สรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2564 (On-going Monitoring and Evaluation) การติดตามการดำเนิน  

3) สรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2563 (Post-Evaluation)  

4) สรุปผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริม SME ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โครงการในส่วน
ของ สสว. เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ สสว.   

ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะการจัดทำกรอบแผนงาน และ  
การจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม SME ในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME 
ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำโครงการที ่สอดรับกับกรอบแผนงาน  และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใต้
แผนงานในระยะต่อไป และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์  

 
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาจะมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูล/ติดตามความ

คืบหน้าการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รั บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตลอดจนเมื่อการประเมินผลเป็นที่แล้วเสร็จ จะจัดสัมมนา
เผยแพร่ผลการประเมินงาน/โครงการส่งเสริม SME จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำมาปรับปรุงรายงานและผลการประเมินให้มีความสมบูรณ์ รายละเอียดและกรอบแนวคิดในการประเมินผล 
เป็นไปดังแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
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2.1.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล (Evaluation Framework) 

แนวปฏิบัติที่ดีนานาชาติ ได้มีกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลของต่างประเทศ โครงการ
ลงทุนสาธารณะจะมีการประเมินผลก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในขั้นตอนแรกจะให้
ความสำคัญและพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ต้องสอดคล้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์ ขั้นตอนที่สองคือ
การวิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อยืนยันความสอดคล้องของการแก้ไขปัญหาข้อเสนอโครงการกับแผนพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์และภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับพ้ืนที่และระดับวิสาหกิจ รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งหมายถึงการศึกษาความต้องการด้านเทคนิค เช่น ความพร้อมของบุคลากร การวิเคราะห์ทาง
กฎหมายและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยง เป็นต้น สำหรับการติดตามผลในระหว่างการใช้
จ่ายงบประมาณก็จะพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการ การใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในระดับผลผลิต หรือผลลัพธ์ (บางส่วน) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นได้ว่าจะเกิดความยั่งยืนของผลผลิตหรือผลลัพธ์จากโครงการ และในการประเมินผลหลังจบโครงการ 
จะเป็นการประเมินทั้งโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การบรรลุผลผลผลิตและผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย และผลกระทบในระยะยาว 

 

 
ที่มา : International best practices 

แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
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ในการประเมินผล ที่ปรึกษาจะมีการวิเคราะห์ เพื่อให้ สสว. นำไปใช้ในการนำเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งการกำหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ที่ปรึกษา จะวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME 

ด้วยแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง 
การติดตามประเมินผลจึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจภาพใหญ่ที่เป็นกลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เก่ียวข้องและ
ส่งผลต่อเป้าหมายทิศทางดังกล่าว โดยกลไกอาจมีหลายรูปแบบ เป็นห่วงโซ่ Value Chain หรือเป็น
องค์ประกอบ หรือเป็นการดำเนินการหรือการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขึ้นอยู่กับ
บริบทประเด็นเป้าหมาย โดยการประเมินวิเคราะห์เพื่อให้ทราบได้ว่าแผนงานโครงการอยู่ในกลไกหรือขั้นตอน 
หรือองค์ประกอบใดของ Mechanism และการดำเนินการส่งผลต่อเป้าหมายประเทศที่กำหนดไว้ได้หรือไม่  
กิจกรรมแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ ครอบคลุม Mechanism หรือมุ่งเน้นในกระบวนการใดของ 
Mechanism มีส่วนใดของ Mechanism ที่ขาดหายไป ส่วนที่หายไป และการขาดหายไปถูกดำเนินการอยู่ใน
งบประมาณแหล่งอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี “เกิด Missing Link” โดยการประเมินผลจะต้องสามารถสะท้อนได้ว่า
การมุ่งเน้นไปในกระบวนการใดมากน้อย หรือ Missing link ที่เกิดขึ้น เป็นส่วนที่ส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อ
เป้าหมายที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น กรณีการวิเคราะห์เพ่ือประเมินแผนบูรณาการส่งเสริม SME ผู้ประเมินต้องทราบว่า
กระบวนการทางธุรกิจของ SME ประกอบไปด้วยกระบวนการใดบ้าง จึงจะวิเคราะห์ได้ว่าการที่แผนงาน
โครงการที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือผลักดันพัฒนามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด การที่แผนงานโครงการ
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของห่วงโซ่ เช่น การเน้นพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเพียง
ปัจจัยนำเข้า อาจไม่เพียงพอต่อการส่งผลให้เป้าหมายการยกระดับศักยภาพ SME ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นย่อยๆ ตามทิศทางประเทศใน 
แต่ละด้านที่ต้องการมุ่งเน้น เช่น การใช้ BCG Model ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การปรับตัวของ 
SME สู่การตลาดดิจิทัล รูปแบบการปรับตัวของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและการปรับตัวธุรกิจรองรับผลกระทบที่ได้รับจาก COVID-19 เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณไปใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต่อไป  
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แผนภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME 

• (การผลติ/การบรกิาร/การตลาด)
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2. การวิเคราะห์บทบาทที่หน่วยงานรัฐเข้าไปดำเนินการ (Intervention) 

ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญของแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือ ส่งต่อ
เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานตามเป้าหมายประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าการดำเนินงานที่อิสระจากกัน 
รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรมโครงการและงบประมาณ ดังนั้น การวิเคราะห์บทบาทที่หน่วยงานรัฐเข้าไป
ดำเนินการ (Intervention) เป็นการวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์ประกอบภายใต้ห่วงโซ่กลไกมีหน่วยงานใด ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยการวิเคราะห์ต้องอยู่บนภารกิจตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และเม่ือประเมินผล จะสะท้อนได้ว่าแผนงานโครงการที่จัดสรรงบประมาณไปนั้นหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการใน
โครงการที่มีรูปแบบ/กลุ่มเป้าหมายเดียวกันและไปซ้ำซ้อนมากกันที่ห่วงโซ่กลไกใดหรือไม่ ต้องวิเคราะห์เพ่ือ
สะท้อนได้ว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณควรลำดับความสำคัญ (Priority) ไปที่หน่วยงานใด 
หรือบางหน่วยงานควรมุ่งเน้นในกลุ่มเฉพาะ แทนการส่งเสริมครอบคลุมทุกกลุ่มหรือไม่ และหากการประเมิน
พบว่าบางเรื่องที่เป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลหรือเป้าหมายประเทศต้องการผลักดัน แต่ไม่มีโครงการบรรจุในแผน
บูรณาการฯ หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ดำเนินการมีหน้าที่หลักดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร บาง เรื่อง รัฐไม่ได้เป็นผู้มี
บทบาทที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่เป็นผู้สนับสนุนหรือสร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวย เช่น มาตรการกระตุ้น
ทางภาษีหรืออื่นๆ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเข้าใจกระบวนการดังกล่าว ก็จะสามารถประเมินต่อได้ว่า การบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้มาตรการดังกล่าวส่งผลมากพอหรือไม่ ถ้าไม่พอควรผลักดันให้มีโครงการของหน่วยงานใดเข้า
ไปเสริมในการผลักดันต่อให้เกิดผล เพื่อที่ สสว. และหน่วยรับงบประมาณนำไปสู่การปรับทิศทางวางแนวทาง
ของโครงการหรือหน่วยงานที่ควรผลักดันกิจกรรมแผนงานโครงการที่เหมาะสมต่อไป โดยการวิเคราะห์ที่สำคัญ 
ไดแ้ก่  

1.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง (Mapping) ทิศทางและเป้าหมายประเทศ 
2.  การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายและทิศทางประเทศ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ

เป็นโจทย์ในการจัดสรรงบประมาณและผลักดันแผนงานโครงการที่เหมาะสม โดยจะเป็นกระบวนการของการ
ติดตามประเมินผลก่อนเริ่มดำเนินการ เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าแผนงานโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการ 
มีการดำเนินการตามทิศทางเป้าหมายของประเทศที่ต้องการผลักดันหรือไม่ ตลอดจนการประเมินผลยัง
วิเคราะห์ได้อีกว่า แผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นไปครอบคลุมทุกเรื่องที่เป้าหมาย
ทิศทางประเทศต้องการมากน้อยครอบคลุมแล้วหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมและประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีการ
ดำเนินการในแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่า "เกิด Missing link" ซึ่งที่ปรึกษาจะสะท้อนผลดังกล่าวและ
ผลักดันให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการต่อไป  

3.  และจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ที ่ปรึกษาจะวิเคราะห์เพื ่อนำเสนอให้กับ สสว. ในฐานะ
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลแผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการ 
การผลักดันโครงการที่เหมาะสม และการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

4. การวิเคราะห์การกระจายตัว การกระจุกตัวของแผนงานโครงการและงบประมาณที่จัดสรร 
เมื่อเทียบกับกลไก Mechanism ของการส่งเสริม SME เพื่อให้เห็นภาพว่าแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดำเนินการในช่วงปี 2563 – 2564 นั้น เข้าไปสนับสนุนกลไกห่วงโซ่ใด อย่างไร และความสำเร็จ
ของการสนับสนุนของภาครัฐที่เกิดข้ึนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
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5. การวิเคราะห์การกระจายตัวและการกระจุกตัวของแผนงานโครงการ เทียบกับทิศทาง
เป้าหมายประเทศ เพื่อให้เห็นภาพว่าแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในช่วงปี 
2563 – 2564 นั้น เข้าไปสนับสนุนทิศทางอย่างไร เกิดความสำเร็จมากน้อยเพียงใดทั ้งภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ รวมทั้ง การสนับสนุนทิศทางการพัฒนาในระดับพื้นที่ 
หรือเป้าหมายกลุ่มตลาดหรือสินค้าเป้าหมายตามนโยบาย ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อน
ส่งเสริมว่ามีแผนงานโครงการไปสนับสนุนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ภาค ได้มากน้อยเพียงใด ทริสจะ
ประเมินผลและวิเคราะห์เพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วยว่า การขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านแผนงาน
บูรณาการฯ นั้น สามารถผลักดันสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวของของภูมิภาคได้มากน้อยแค่ไหน 
เพื่อสะท้อนความสำเร็จในเชิงพื้นที่ (Area) และเห็นภาพว่าประเด็นใดในการส่งเสริมพัฒนาที่ยังไม่สามารถไป
สนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคได้ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับพ้ืนที่ธุรกิจ
ที่ไปพัฒนาส่งเสริม 

6. ผลสัมฤทธิ์หรือมูลค่าเพ่ิมต่อ SME เพ่ิมขึ้น โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำคัญ ที่สะท้อนทิศทาง 
การส่งเสริมตามนโยบายทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ : การติดตามประเมินผล ทริสได้ออกแบบ 
ชุดตัวชี้วัด (KPIs) ที่พัฒนาขึ้นในการสะท้อนความสำเร็จของแผนงานบูรณาการฯ ทั้งในระดับภาพรวมของ
แผนงานบูรณาการฯ ระดับแนวทางและกลยุทธ์สำคัญตาม Agenda และห่วงโซ่การส่งเสริมพัฒนา เพื่อจะ
สามารถสะท้อนได้ว่า หน่วยงาน โครงการใดบ้างที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จในและตัวชี้วัด ซึ่ง การ
ออกแบบตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องมีความ
เข้าใจว่า โครงการของหน่วยงานนั้น จะสามารถผลักดันผลลัพธ์หรือผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ความสำเร็จ
ของการผลักดันเป้าหมายร่วมกันในรูปแบบการบูรณาการฯ นั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการจะต้องสามารถ
ผลักดันโครงการตนเองให้สามารถนำส่งผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ทุกโครงการ และจากประสบการณ์ประเมิน 
ทริสพบว่าด้วยความเข้าใจที ่คลาดเคลื ่อนดังกล่าว หลายหน่วยงานมีการไปขยายทำภารกิจเพิ ่มเติม
นอกเหนือจากภารกิจงานตนเอง และขาดความเชี่ยวชาญ แทนที่จะส่งต่อหรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง จึงยิ ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการและงบประมาณ ดังนั ้น การประเมินผล ทริสจะให้
ความสำคัญกับผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบทบาทภารกิจที่ควรจะเป็นด้วย โดยการสะท้อนผลความสำเร็จ 
หากหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ทริสก็จะใช้ข้อมูลของหน่วยงานประกอบ โดยขอให้หน่วยงานได้ชี้แจงถึง
วิธีการ เครื่องมือในการจัดเก็บได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวด้วย เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของข้อมูล สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จเลย ก็ควรดำเนินการเพราะไม่ใช่ เพียง
แค่นำผลการประเมินมาใช้ในการตอบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง
กลไกการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วย โดยเฉพาะโครงการที่หน่วยงานดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปี 
และใช้งบประมาณสูง ซึ่งทริสให้ความสำคัญ สนใจในการประเมินมากขึ้น ในโครงการที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง
หลายปี ไม่มีการปรับปรุงต่อยอด ใช้งบประมาณสูง ในขณะที่ธุรกิจและ SME มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในหลายปัจจัย หากหน่วยงานรัฐไม่เคยปรับปรุงแผนงานโครงการในการส่งเสริม จึงเป็นประเด็น
ที่อาจมีความเสี่ยง ทั้งนี้ ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการติดตามประเมินผล คือ การเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบ
บางเรื่องต้องใช้ระยะเวลา และหากจะได้ข้อมูลที่แท้จริงจะต้องใช้ทรัพยากรในการไปติดตามประเมินผลนั้น 
หน่วยงานก็อาจต้องพิจารณา บางเรื่องอาจต้องดู Warning Sign บางอย่าง ถอยกลับมาดูผลที่ส่งสัญญาณว่าจะ
เกิดหรือไม่เกิดจากข้อมูล สถิติต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันแทน และกรณีหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บหรือติดตาม
ประเมินผลไว้ ทริสจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จัดเก็บในระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งสถิติข้อมูลทางวิชาการในการ
ประมาณการณ์ เพื่อให้ครอบคลุมสะท้อนความสำเร็จในภาพรวมให้มากที่สุด ซึ่งในการประเมินผลกระทบนั้น 
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ทริสจะมีการประเมินมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ โดยการประเมินมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักทาง
เศรษฐศาสตร์ในการตีราคามูลค่า และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณ GDP ที่เกิดจากแผนบูรณาการฯ 
ในการนำส่งต่อ GDP ประเทศด้วย และในปีนี้ ที่ปรึกษาจะให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดที่โครงการ
ควรกำหนดในการติดตามประเมินผล รวมทั้งวิธีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้หน่วยงานมีการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถนำมารวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันได้ 

7. ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อนสาขา (Sector) ซึ่งการพิจารณาไปถึงระดับ
สาขานั้น จะสามารถนำผลไปคำนวณ GDP ได้ นอกจากนั้น จะช่วยให้เห็นภาพว่าสาขาส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
พัฒนานั้นเป็นสาขาทิศทางการพัฒนาของประเทศ เป็นสาขาที่ต้องการการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือไม่ และการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ นั้น เป็นแนวทางการส่งเสริมที่ควรจะเป็นไปในสาขานั้นๆ 
หรือไม่ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับสาขาของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 
นอกจากนั้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่พบว่าธุรกิจบางสาขาได้รับผลกระทบ ในขณะที่บางสาขา
ได้รับอานิสงค์หรือเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่มีโอกาส ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมใน
การส่งเสริมพัฒนาในระดับกลุ่มสาขาธุรกิจให้มากขึ้น เพ่ือให้การวางมาตรการในการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็น
การผลักดันการเกิดธุรกิจใหม่ในสาขาที่มีความต้องการหรือเป็นเทรนด์โอกาสในการเติบโต การให้การ
เยียวยาฟื้นฟู ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น  
และขอให้หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ จนถึงระดับสาขาของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม  

8. ให้ความสำคัญกับการติดตามการส่งเสริมในจุดที่ยังเป็นช่องว่าง (GAP) และผลการยกระดับ
ศักยภาพผู้ประกอบการ : โดยการสะท้อนเป้าหมายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจไม่สามารถสะท้อน
ความสำเร็จของการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ทั้งหมด และอาจส่งผลให้หน่วยงานเลือก
พัฒนาผู้ประกอบการรายที่มีศักยภาพและความพร้อมแล้ว ดังนั้น ทริสจึงมีการติดตามประเมินผลไปถึงระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยว่า หลังจากได้รับการส่งเสริมพัฒนาแล้ว สามารถยกระดับผู้ประกอบการไป
ตามวงจรธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยหรือปัญหาที่ไม่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไปได้เกิดจากปัญหา
อะไร เพื่อให้หน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาได้ทราบว่าต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีมาตรการเพิ่มเติม
ต่อเนื่องอย่างไร โดยในปีนี้ จะวิเคราะห์เพ่ิมเติมไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ว่าผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบกา ร
รายใหม่แล้วไม่มีการจะทะเบียนธุรกิจหรือเข้าสู่ระบบภาษี มากน้อยเพียงใด เพราะปัจจัยใด รวมถึงผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่พบว่าส่งผลให้การผลักดันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเป็นไปด้วยความ      
ท้าทาย โดยเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการสามารถพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้ได้        

โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาทั ้ง ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ตามกลุ ่ม Start up/ 
Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem ตามระยะธ ุรก ิจ  ต ้นน ้ ำ  กลางน ้ำ  ปลายน้ ำ  
ตามการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องข้างหน้า-ข้างหลัง (Backward-Forward Linkage) รวมทั้งความคาดหวัง 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

9. ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา : เพื่อให้
ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในโครงการต่างๆ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาหรือไม่ มีความซ้ำซ้อนในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันในเรื่องเดียวกันมากน้อย
อย่างไร ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ทริสพบจากภาพรวมแผนการส่งเสริม SME เบื้องต้นพบว่ากลุ่มธุรกิจ MICRO 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนถึง 83% ของธุรกิจการค้าและบริการของประเทศนั้น กลับมีโครงการส่งเสริมพัฒนา
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ประเทศและธุรกิจปัจจุบัน เป็นการออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจตนเอง
จำนวนมาก  
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10. การวิเคราะห์การบูรณาการฯ และความซ้ำซ้อนของการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอแนะในการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณไปยังหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ  

11. ข้อเสนอแนะการผลักดันแผนงานโครงการที่ควรดำเนินการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มีความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายประเทศที่ ควรดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการฯ  

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนงานโครงการ และกลไกการดำเนินงานของภาครัฐและ  
การสนับสนุนงบประมาณ   

 ทั้งนี้ ข้อเสนอเพิ่มเติมของที่ปรึกษา จะเป็นประโยชน์ที่ สสว. จะนำไปใช้ในการสะท้อนความสำเร็จ
ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้า ข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกัน
ในการผลักดันการดำเน ินงานต่อไปในอนาคต รวมทั ้งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการกำก ับให้  
การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพต่อไป 

▪ การติดตามประเมินแผนงานโครงการ 

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
1. การประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2563 (Post-Evaluation) 
2. การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการฯ ปี 2564  

(On-Going Monitoring and Evaluation) 
โดยช่วงระยะเวลาของการติดตามประเมินผลกับหลักการผลสัมฤทธิ์ ดังนี้  

 

แผนภาพที่ 2.5 ประเด็นมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลระหว่างและหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

การติดตามประเมินผลการดำเนิน
โครงการภายใต้งบประมาณแบบ
บูรณาการฯ ปี 2564 (On-Going 
Monitoring and Evaluation) 
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ในการจัดทำแนวทางและกรอบการประเมินผลดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME ที่ปรึกษาได้ศึกษาและ
นำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการมาใช้ในการจัดทำแนวทางและกรอบการประเมินผลโครงการ 
ดังนี้ 

แนวคิดแรก ได้แก่ แนวคิดการประเมินผลโครงการตามแบบจำลองซิป (CIPP Model)1 ของ  
ศ.แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) แห่งมหาวิทยาลัยเวสต์เทอร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา  
ซึ่งได้รับการยอมรับและใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลโครงการ โดยแนวคิดดังกล่าว
ได้แบ่งประเด็นสำคัญในการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ CIPP Model 
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินในส่วนของการวางแผน
ก่อนเริ่มดําเนินโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเป็นที่ต้องดําเนินโครงการ ประเด็นปัญหา 
และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

2.  การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  

3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการ
ดําเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดําเนินการช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน 

4.  การประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ (Product Evaluation: P) เป็นการประเมิน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลที่ได้รับในระดับต่างๆ ตั้งแต่ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ทั้งในด้านบวก
และลบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ มาตรฐานที่กําหนดไว้ ความยั่งยืน
หรือต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ (Sustainability) รวมถึงความเป็นไปได้หรือเหมาะสมในการนำโครงการ
ไปดำเนินการหรือขยายผลในพื้นที่อื่นๆ (Transportabilty) และการประเมินวิธีการประเมินผลโครงการ 
(Metaevaluation) เพ่ือนำสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ 

การประเม ินตามแนวค ิดซ ิป เป ็นการประเม ินโดยม ุ ่ งเน ้นการรวบรวมข ้อม ูลสารสนเทศ  
เพื่อประกอบการปรับปรุงการดำเนินโครงการ มากกว่าการมุ่งหาข้อพิสูจน์หรือหาหลักฐานเพื่อตัดสินว่า
โครงการดีหรือไม ่

 

 

1 แนวคิดแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) เปน็การประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบท ปัจจยันำเข้า  
กระบวนการ ผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยอาศัยวธิกีารสร้างเกณฑ์และประสิทธภิาพของโครงการ 
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ที่มา : http://www.scribd.com/doc/58435354/The-Cipp-Model-for-Evaluation-by-Daniel-l-Stufflebeam 

แผนภาพที่ 2.6 Key Components of the CIPP Evaluation Model and Associated 
Relationships with Programs2 

 

แผนภาพที่ 2.6 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญของแนวทางการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP 
Model) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการประเมินผลตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน 
กับประเด็นสำคัญที่ต้องการมุ่งเน้นหรือสะท้อนผลการดำเนินโครงการ โดยวงกลมด้านนอกแสดงให้เห็นถึง
ประเภทของการประเมินทั้งในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลที่ได้รับจากโครงการ ส่วนลูกศรที่มี
หัวสองด้าน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับประเด็นสำคัญที่ต้องการประเมินดังกล่าว 
เช ่น แนวทางการประเมินในด้านบริบท (Context) นอกจากจะใช้ตรวจสอบหรือตั้ งคำถามเกี ่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการจัดทำโครงการ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้น ความจำเป็นหรือที่มาในการริเริ่มจัดทำโครงการ 
ในทางกลับกันยังให้ข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบ สอบทานว่าโครงการที่ดำเนินการมีความเพียงพอ เหมาะสม
หรือสอดคล้องกับเป้าหมายหรือสภาพปัญหาที่พบหรือไม่ และอาจนำไปสู่การปรับเป้าหมายของการดำเนินการ
ให้มีความเหมาะสมได้ หรือความพยายามในการที่จะปรับปรุงแผนงานโครงการ นำมาซึ่งการตั้งคำถามหรือ  
การประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า โดยอาจนำไปสู่การปรับปรุงแผนกิจกรรมและแนวทาง  
การดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางการประเมินในประเด็นด้านปัจจัยนำเข้ามีความสัมพันธ์
กับการวางแผนโครงการ (Plan) อาจก่อให้เกิดการตั้งคำถามหรือการทบทวนหรือประเมินความเหมาะสม
ของกิจกรรมตามแผน และได้ข้อมูลป้อนกลับที่อาจทำให้ต้องมีการทบทวนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมบางอย่าง
เพ่ือให้แผนมีความเหมาะสมมากขึ้นไปจนถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกโครงการ   

แนวคิดที ่สอง แนวคิดหร ือหลักการที ่ใช ้ในการประเมินผลการดำเน ินงานด้านการพัฒนา 
ของ  Development Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development 
(OECD/DAC) ซ่ึง Development Assistance Committee – DAC ได้ริเริ่มจัดให้มีมาตรฐานสำหรับใช้ในการ
ประเมินผลการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้านการพัฒนา ในปี ค.ศ. 1991  โดยมี
หลักการที่ใช้ในการประเมินเรียกว่า DAC Principles for Evaluation of Development Assistance3 ซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์หรือบรรทัดฐาน 5 ด้าน หรือต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่า “เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC” 
โดยสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ดังกล่าว ได้ดังนี้ 

 

2The CIPP Model for Evaluation by Prof. Daniel L. Stufflebeam, Western Michigan University; 2003. Presented at 2003  
Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN) 
3 The DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance, OECD (1991) 

Core 
Value

• องค์ประกอบสําคัญของ
แบบจําลองการประเมินผล 
CIPP และความเก่ียวข้อง 
สัมพันธ์กับโครงการ
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ความสอดคล้อง (Relevance) 
การประเมินความสอดคล้องของโครงการ จะพิจารณาถึงขอบเขตของโครงการว่าเหมาะสม เป็นไป

ตามลำดับความสำคัญของนโยบาย รวมถึงปัญหา ความต้องการและจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับ
ประโยชน์ของโครงการ และกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินหรืองบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่จัดให้ใช้ดำเนิน
โครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือกำหนดเป็นประเด็นคำถามในการประเมิน เช่น 

• วัตถุประสงค์ของโครงการยังคงก่อให้เกิดประโยชน์เพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม่   
• วัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

โครงการหรือไม่  
• กิจกรรมหรือวิธีการดำเนินโครงการและผลผลิตที่ได้ สอดคล้องตรงกับผลลัพธ์และผลกระทบที่มุ่งหมาย

หรือต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือไม ่ 
 
ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินด้านประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ จะพิจารณาถึงการได้มาซึ ่งผลสำเร็จหรือ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือกำหนดเป็น
ประเด็นคำถามในการประเมิน เช่น  

• วัตถุประสงค์ของโครงการมีการบรรลุเป้าหมายในระดับใด หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
มาก น้อย ในระดับใด 

• ปัจจัยสำคัญอะไร ที่ส่งผลกระทบหรือสนับสนุนให้โครงการประสบผลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมาย 

 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินด้านประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
ทั ้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมองความสอดคล้องระหว่างผลที่ได้รับกับปัจจัยนำเข้า หรือมอง
ความสัมพันธ์ของการใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการกับผลที่ได้รับของโครงการ โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ หรือมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำแต่ได้ผลสำเร็จของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างครบถ้วน 
ซึ่งโดยปกติการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพจะต้องมีการเปรียบเทียบทางเลือกหลายๆ วิธี ในการดำเนิน
โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการตามที่กำหนดไว้เหมือนๆ กัน และนำมาพิจารณาว่า
แนวทางหรือวิธีการใดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการ โดยแนวทางหรือวิธีการที่เลือกมา
ดำเนินการ ควรจะเป็นแนวทางฯ หรือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อจะประเมินผล
โครงการในด้านประสิทธิภาพ อาจมีคำถามการประเมินที่ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้
ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

• กิจกรรมของโครงการ มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนหรือไม่ 
• โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ภายในระยะเวลาที ่กำหนดหรือ

คาดหมายไว้หรือไม่ 
• การดำเนินโครงการได้ใช้แนวทาง วิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดท่ีมี 
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ผลกระทบ (Impact) 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น และ

เป็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และต่อตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตัวอื่นๆ  
ล้วนเป็นผลกระทบที่ได้จากการดำเนินโครงการ ซึ่งเมื่อจะตรวจสอบด้ านผลกระทบของการดำเนินโครงการ  
ผู้ประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น รวมถึง
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ อาชีพ และเงื่อนไข
หรือสภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน เป็นต้น ในการประเมินผลกระทบของโครงการ อาจมีคำถามการประเมินที่
ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

• ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จคืออะไร 

• ประโยชน์ที่ได้รับที่แท้จริงหรือความแตกต่างที ่เกิดขึ ้นหรือเปลี่ ยนไปจากเดิม ซึ่งมีผลมาจาก 
การดำเนินโครงการคืออะไร 

• กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมาก-น้อย เท่าใด  
 
ความย่ังยืน (Sustainability) 

การพิจารณาด้านความยั่งยืนของโครงการ ตามแนวคิดของ OECD/DAC จะให้ความสำคัญกับ       
การวัดผลว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้น มีแนวโน้มที่จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการสนับสนุนด้านการเงินอีกต่อไป โดยเห็นว่านอกจากจะดำเนิน
โครงการโดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังจะต้องมีความยั่งยืนในด้านการเงินหรืองบประมาณ
สนับสนุนด้วย ดังนั้น หากจะประเมินโครงการในด้านความยั่งยืน ผู้ประเมินอาจมีคำถามการประเมินที่จะต้อง
หาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

• หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการมีความต่อเนื่องหรือไม่ และมีผู้ได้รับ
ประโยชน์มาก น้อย เพียงใด    

• ปัจจัยสำคัญอะไรที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในด้านความยั่งยืนของโครงการ 
 

ท ั ้ งน ี ้  ในเอกสารแนวทางการประเม ินผลโครงการ “ Guideline for Project and Program 
Evaluations” Final Draft ปี 2009 ของ Austrian Development Cooperation4 องค์กรด้านการพัฒนา
ของประเทศออสเตรีย ซึ่งมีการจัดทำโครงการและให้การสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ  
ทั่วโลก ได้นำเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ไปใช้ โดยให้คำนิยามหรืออธิบายถึงคุณลักษณะของเกณฑ์ 
ในการประเมินโครงการด้านการพัฒนาของ OECD/DAC ทั้ง 5 ด้าน ไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

4  Guideline for Project and Program Evaluations. Final draft, July 2009.  Australian Development Cooperation 
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Relevance 
 

Are we doing the right thing? How important is the relevance or 
significant of the intervention regarding local and national 
requirements and priorities? 

Effectiveness Are the objectives of the development interventions being archieved? 
How big is the effectiveness or impact of the project compared to the 
objectives planned (Comparison: results – planning)? 

Efficiency Are the objectives being achieved economically by the development 
intervention? How big is the efficiency or utilization ratio of the 
resources used (Comparison: resources applied - results)? 

Impact Does the development intervention contribute to reach higher level 
development objectives (preferably, overall objectives)? What is the 
impact or effect of the intervention in proportion to the overall 
situation of the target group or those effected? 

Sustainability Are the positive effects or impacts sustainable? How is the 
sustainability or permanence of the intervention and its effects to 
be assessed? 

ที่มา : www.entwicklung.at  
 

สรุปสาระสำคัญของคำนิยามในแต่ละด้านของเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ตาม Guideline 

for Project and Program Evaluations. Final draft,July 2009. ได้ดังนี ้
ความสอดคล้อง : เป็นการตอบคำถามว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ผลการดำเนิน
โครงการมีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องโดยตรงหรืออย่างมีนัยสำคัญต่อท้องถิ่น  เป็นไปตามความต้องการ 

และจำเป็นและตามลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาในระดับชาติหรือไม่ 
ประสิทธิผล : วัตถุประสงค์ของโครงการที่ดำเนินการเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา บรรลุเป้าหมายแล้วหรือไม่  
ผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์มากเพียงใดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตาม
แผนงานโครงการ (เปรียบเทียบผลที่ได้กับแผนที่วางไว้) 
ประสิทธิภาพ : ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
หรือไม่ โครงการมีประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับทรัพยากรที่ใช้ไป 

ผลกระทบ : โครงการที่ดำเนินการได้ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (โดยมีการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของการดำเนินโครงการหรือไม่) ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เป็นที่มาของการดำเนินโครงการและ  

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น 

ความย่ังยืน : ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพียงใด ความต่อเนื่องและการคงอยู่อย่างถาวรของ
โครงการและผลกระทบที่ตามมาได้รับการประเมินหรือไม่ 
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เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC เป ็นการประเม ินในเช ิงระบบเช ่นเด ียวกันกับแนวคิด 

การประเมินโครงการตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) แต่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์จากการดำเนิน
โครงการ (Results Based) ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วเกิดผลเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จากการที่ OECD และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเป็นเครือข่ายของ OECD 
ได้สนับสนุนหรือจัดการให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรเพื่อจัดทำ
โครงการด้านการพัฒนา ในขณะที่การประเมินผลตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) จะให้ความสำคัญกับการ
เก็บข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการมากกว่าจะเน้นการพิสูจน์หรือตัดสินโครงการ  

ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริม SME ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาจึงประยุกต์ใช้ทั้งสอง
แนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพ่ือใช้ในการออกแบบและจัดทำกรอบการประเมินผลสำเร็จของโครงการให้สามารถ
ประเมินผลได้อย่างเหมาะสม โดยจะใช้ “ตัวชี้วัด”และระบบการให้คะแนน (Point System) เป็นเครื่องมือ
หรือเกณฑ์ในการตัดสินระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่สามารถสะท้อนผลสำเร็จได้ตามเกณฑ์
พิจารณาทั้ง 5 ด้าน ที่กำหนด ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ 
และ ความยั่งยืน โดยกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น สามารถใช้ประเมินความสำเร็จทั้งในด้าน
ความเหมาะสมของการจัดให้มีโครงการ กระบวนการดำเนินงานและการบริหารโครงการ ตลอดจนการสะท้อน
ถึงประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลาที่ทำการประเมิน โดยจะใช้มุมมองใน
เชิงระบบ (Systematic Approach) และ The OECD/DAC Results Chain เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เพ่ือสะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการฯ ปี 2564 (On-

Going Monitoring and Evaluation) จะมีการเป็นการประเมินผลโครงการในขณะที่มีการดำเนินโครงการ 
หลังจากท่ีมีการดำเนินการไประยะหนึ่ง การประเมินผลแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความก้าวหน้า 
(Formative Evaluation) โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินคือเพ่ือให้ทราบว่าแผนงานโครงการมีความก้าวหน้า 
ความน่าจะเป็นที่ทำให้โครงการบรรลุหรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพียงใด มีแนวโน้มที่
จะบรรลุผลลัพธ์หรือองค์ประกอบต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยเป็นไปตามระดับคุณภาพ ระยะเวลา ภายใต้
กรอบงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเกิดปัจจัยเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าหรือความสำเร็จ
ของแผนงานโครงการหรือไม่ เพื่อให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุง โดยการปรับปรุง สามารถให้ความเห็นได้
ทั้งการวางแผน และกระบวนการดำเนินการ โดยการติดตามประเมินผลปี 2564 จำนวน  16 โครงการหลัก 
รวมถึงโครงการย่อย รวมทั้งโครงการในกองทุนส่งเสริม SME ทั้งนี้การปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนอาจยืดหยุ่น
ได้ตามเหตุปัจจัยสุดวิสัย หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
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การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผลโครงการตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) และเกณฑ์การประเมิน

ของ OECD/DAC เพ่ือใช้ในการออกแบบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม  SME มีดังนี ้
 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบแบบจำลอง CIPP Model กับ OECD/DAC 

การประเมินผลโครงการตาม
แบบจำลองซิป  
(CIPP Model)  

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 
กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME    

1. ด้านบริบท หรือ  
ความเหมาะสมใน             
การออกแบบโครงการ 
(Context : C) 
    

1. ความสอดคล้อง 
(Relevance) 
  
  

▪ พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลที ่คาดว่าจะ
ได้รับของโครงการฯ กับนโยบายรัฐบาลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ตามกรอบการอนุมัติโครงการ  

 
2. ปัจจัยนำเข้า (Input : I) 
 
 
 
3. กระบวนการ  
(Process : P) 

2. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
  
 

▪ การใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการน้อย 
และได้ผลคุ้มค่า เช่น ประหยัดเงินและเวลา  
แต ่ ได ้ผลผล ิต ผลล ัพธ ์ของโครงการครบ 
ตามเป้าหมาย 

▪ แผนงาน/ข ั ้ นตอน/กระบวนการดำเนิน
โครงการ มีความเหมาะสม เป็นไปตามแผน
สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการให้โครงการ
แล้วเสร็จและมีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
หรือได้ผลลัพธ์ของโครงการได้รวดเร็วกว่า
ระยะเวลาที่กำหนดเป้าหมายไว้หรืออย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
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การประเมินผลโครงการตาม
แบบจำลองซิป  
(CIPP Model)  

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 
กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME    

4. ผลที่ได้รับ(Product : P)    3. ประสิทธผิล
(Effectiveness) 
 

▪ ผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดำเน ินโครงการ ได ้แก ่ ผลผล ิต และ
ผลกระทบ ซึ่งจะครอบคลุมการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์และความต่อเนื่องของการใช้
ประโยชน์จากผลที่ได้รับของโครงการและการ
คงอยู่ของผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ของโครงการ  

  4.1 ผลผลิต (Output) 
 

  3.1 ผลผลิต (Output) 
 

▪ เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่โครงการ
กำหนดวัตถุประสงค์ไว้กับเป้าหมายผลผลิต
ของโครงการ 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

  3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

▪ เปร ียบเท ียบผลล ัพธ ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากการ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
โครงการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้กับเป้าหมาย
ผลลัพธ์ของโครงการในระดับต่างๆ ตั ้งแต่ 
ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูงสุด หรือตั้งแต่ระยะสั้น
ไปจนถึงระยะยาว 

4.3 ผลกระทบ (Impact)  4. ผลกระทบ (Impact)  ▪ มีความตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ โดยพิจารณาว่า
หน ่วยงานเจ ้าของโครงการได ้ว ิ เคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
ทั้งในด้านบวกและลบหรือไม่ และหากพบว่ามี
ผลกระทบในด้านลบ หน่วยงานมีแนวทางหรือ
ว ิธ ีการในการจ ัดการหร ือรองร ับป ัญหา
ผลกระทบด้านลบหรือไม่ 

4.4 ความย่ังยืน
(Sustainability) 

5. ความย่ังยืนหรือ 
ความต่อเนื่องของโครงการ
(Sustainability) 

▪ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการใน
ด้านความยั่งยืนของโครงการจะพิจารณาให้
คะแนนจากความต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของ
ผลลัพธ์ของโครงการเฉพาะในเชิงบวกหรือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเท่านั้น ซึ่งการ
ประเมินการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์จะเป็น
ประเด็นการประเมินผลที่กำหนดไว้ ในมุมมอง
ด้าน“ผลกระทบ” โดยมองความยั ่งยืนของ
โครงการจากความต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของ
ผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนผลกระทบในด้านบวกหรือ
ประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
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การประเมินผลโครงการตาม
แบบจำลองซิป  
(CIPP Model)  

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 
กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME    

4.5 ความเป็นไปได้หรือ
เหมาะสมในการนำโครงการ
ไปดำเนินการหรือขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆ 
(Transportabilty)  
4.6 การประเมินวิธี 
การประเมินผลโครงการ 
(Metaevaluation) 

 ▪ ไม ่ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ัดเพ ื ่ อให ้คะแนน
ความสำเร ็จของการดำเน ินโครงการใน
ประเด็นเหล่านี้ แต่หากมีข้อมูลหรือข้อค้นพบ
ในระหว่างการประเมินผลโครงการที่น่าสนใจ 
ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์เนื ้อหาของข้อมูลที ่ได้ 
และสรุปเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะหรือสรุป
บทเรียนจากการดำเนินโครงการไว้ในรายงาน
สรุปผลการประเมินผลโครงการต่อไป   

  หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ  
  โครงการ/กิจกรรม 
  

 นอกจากการออกแบบกรอบการประเมินผล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของโครงการตามแนวคิดดังกล่าวแล้ว ที่ปรึกษาจะจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ดังต่อไปนี้ โดยมิได้นำมาใช้ตัดสินความสำเร็จของโครงการในรูปแบบการให้คะแนน  

ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ได้จากการประเมินผลโครงการ ได้แก่ การค้นหาปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค บทเรียนจากการประเมินผลโครงการ โดยจะมีการสรุปเป็นข้อสังเกต บทเรียน และการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงโครงการ ทั้งสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการและสำหรับ สสว.  
ในการปรับปรุงแนวทางการติดตามผลการดำเนินโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในครั้งนี้   

การประเมินผลโครงการตามกรอบการประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ที่ปรึกษาจัดทำขึ ้นนี้  
จะกำหนดประเด็นการประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ โดยประยุกต์ใช้เพียงบางประเด็นของการประเมิน 
Product หรือ P ตัวสุดท้ายตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) ที่เห็นว่าเหมาะสมกับโครงการ โดยเรียกกรอบ
แนวคิดที่ประยุกต์จากแบบจำลองการประเมินผลซิปว่า CIPPi ซึ่ง ( i) ที่เพิ่มเติมไว้ข้างท้าย หมายถึง 
การประเมินผลที่ได้รับของโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลกระทบที่แสดงถึงความสำเร็จของโครงการ
เฉพาะในด้านการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ในด้านบวกและการคงอยู่ของผลลัพธ์ดังกล่าวรวมถึงความต่อเนื่องของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ในระยะยาว เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิด
การประเมินผลโครงการตามเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC การประเมินผลกระทบดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินผลในด้านผลกระทบ ( Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) ตามขอบเขตและ
นิยามของเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ซึ่งมองความยั่งยืนของโครงการจากการคงอยู่หรือความต่อเนื่อง
ของผลลัพธ์ของโครงการ โดยจะได้ภาพกรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบการประเมินผลโครงการฯ ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 2.7 
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หมายเหตุ : CIPP i เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผล CIPP โดย i  หมายถึง การประเมินผลที่ได้รับของโครงการฯ โดยมุ่งเน้น            
การประเมินผลกระทบที่แสดงถึงความสำเร็จของโครงการเฉพาะในด้านการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ในด้านบวกและการคงอยู่ของผลลัพธ์ดังกล่าว
รวมถึงความต่อเนื่องของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและแนวโน้มการใช้ประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งเพียงบางประเด็นของการประเมินผลตาม P  
ตัวสุดท้ายของแนวคิด CIPP  

แผนภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบการประเมินผลโครงการฯ   

ในการประเมินผลโครงการฯ ตามกรอบแนวคิดในแผนภาพที่ 2.7 ที่ปรึกษาจะใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
ในการวัดผล โดยจะกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นการประเมินผลที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์  
การพิจารณาความสำเร็จของโครงการตามกรอบ CIPP (i) Model ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วและวัดความสำเร็จตาม 
Results Chain หรือพิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลที่ได้รับ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม
ทฤษฎีเชิงระบบ (Systematic Approach) โดยผลการประเมินที่ได้จะออกมาในระบบคะแนน เพื่อให้สามารถ
สะท้อนระดับความสำเร็จที่แตกต่างกันของแต่ละโครงการได้และสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่กำหนดใน TOR 
เปรียบเทียบกับ CIPP (i)  Model เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สำหรับการประเมินผลผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ ที่ปรึกษาจะใช้ตัวแบบการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยนำเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยการประเมินจะพิจารณา
ตั้งแต่การประเมินทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ไปยัง
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

1) Implementation Side ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) ซึ ่ ง  Implementation Side คือ การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ  
ที่ได้มีการวางแผนไว้ มีการนำเข้าทรัพยากรลงในระบบ มีการดำเนินงานตามกิจกรรม และได้ผลผลิต  
ตามเป้าหมายของแผนงานตามโครงการ 

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์และเบิกจ่าย
งบประมาณครบถ้วนแล้ว

บริบทที่มา
ของโครงการ

เหมาะสม
Context : C

ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
(Input : I)

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(Process : P)

ผลที่ได้รับ (Product : P)

ผลกระทบ (Impact : i)

CIPPi

แนวคิด CIPP DAC/OEDC และเกณ ์
พิจารณา 5 ด้าน

ความสอดคล้อง (Relevance)

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสิทธิผล (Effectiveness)

ผลกระทบ (Impact)

ความยั่งยืน (Sustainability)

การคัดเลือกโครงการที่น ามาประเมินผล

เครื่องมือในการประเมินผล

ประเมินผลตามตัวช้ีวัด (KPIs) และเป าหมาย
▪ ตัวชี้วัดรายโครงการ
▪ ค่าเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

รูปแบบของการประเมินผล

▪ การประเมินผลเชิงปริมาณของตัวช้ีวัด
- ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ค่าความถี่ 
(Frequency) คํานวณอัตราส่วน
- วิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance) 
ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่
กําหนด
- Point System ระบบการให้คะแนน
สําหรับภาพรวมการประเมินโครงการ

▪ การประเมินผลเชิงคุณภาพ
- Survey การสํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย
- Scoring Matrix Form/Checklist 
แบบฟอร์มตารางให้คะแนน/แบบฟอร์ม
ตรวจสอบความครบถ้วน
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2) Result Side ประกอบด้วย ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งคือผลที่คาดหวัง ขึ้นกับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างด้านการดำเนินงาน Implementation side ที่มีต่อด้านของผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) และ
สามารถแปรเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้รับผลประโยชน์และสถานการณ์ที่แวดล้อมโครงการ 

 

 

แผนภาพที่ 2.8 ความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

จากแผนภาพที่ 2.8 แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำไปประเมิน
โครงการได้หลายประเภท แสดงผลการประเมินได้อย่างชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลไป
ตามปัจจัยและกระบวนการที่มีผลต่อประเด็นที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output) ที่โครงการนั้นมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Responsible Interacts) ซึ่ง
นำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ตามจุดประสงค์ของโครงการ 

อย่างไรก็ตาม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีรูปแบบการดำเนินโครงการในลักษณะ
ที่หลากหลายวัตถุประสงค์ มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมาย รูปแบบขั้นตอน  
วิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามประเภทโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และ
ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม ผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนา
ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  (Intervention)5 ในห่วงโซ่
การประกอบธุรกิจหรือห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ออกแบบห่วงโซ่มูลค่าของ
โครงการฯ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.9 และ 2.10 

 

5 การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง (Intervention) คือ การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐที่มีต่อระบบที่กำลังพิจารณา ในที่นี้การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
คือ โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ดำเนินการ และระบบที่กำลังพิจารณา คือ ห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานหรือ
กิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลงปัจจยั
นําเข้าให้เป็น

ผลผลิต 

 

งบประมาณ 
บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ   

ผลผลิตทีเ่กิด
จากการ

ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
บุคลากร

ทรัพยากรอื่นๆ 

กิจกรรมที่
ดําเนินการใน
กระบวนการ 

สิ่งที่ผลิตได้จาก
กระบวนการซ่ึงเป็น 
ปจัจัยที่มักควบคุมได้

เป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

การด าเนินการ 
(Implementation side) 

ผลลัพธ์ 
(Result Side) 

การใช้
ประโยชน์ของ
ผลผลิตโดย

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ในบางครั้ง 
มีปัจจัยภายนอก เช่น  
ความคาดหวังของ 

ผู้รับประโยชน ์                  
มาเกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ 
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แผนภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม SME 

ห่ว
งโซ่

การ
ผล

ิตข
องผ

ู้ปร
ะกอ

บก
าร

- ลดต้นทุน ลดของเสีย
- ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
- ยอดขาย รายได้ เพ่ิมขึ้น
- ยอดคําสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้น
- ผลิตภัณฑ์ใหม่/ตลาดใหม่
- การจัดต้ังธุรกิจ การขยายกิจการ 
การขยายการลงทุน
- การสร้างเครือข่าย การร่วมทุน

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- มูลค่าทางเศรษฐกิจ  GDP)
- การลงทุน
- รายได้ต่อปี
- ลดการนําเข้าวัตถุดิบ เทคโนโลยี

ผลกระทบทางสังคม
- การจ้างงาน
- การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ํา
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
- ความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ  Impact)

Result Side

ปัจจัยน าเข้า 
 Input 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)

- วัตถุดิบ
- เครื่องจักร
- แรงงาน
- องค์ความรู้

กระบวนการผลิต :
- กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีกาการผลิต
- นวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลิต
- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/ต้นแบบ
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม
- การบริหารจัดการ

การตลาด :
- การทดสอบตลาด
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด
- ช่องทางการจัดจําหน่าย  ออกร้าน/
บูธ/ออนไลน์
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณ ์ :
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ตรงตามความต้องการของตลาด
- ภาพลักษณ์/Branding

Implementation Side

การป ิบัติภารกิจท่ีเก่ียวข้อง (Intervention)

การให้ความรู้:
- อบรม/สัมมนา
- แลกเปลี่ยน รวบรวม
องค์ความรู้
- ศึกษาดูงาน
- Workshop

การให้ค าปรึกษาแนะน า:
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
คําปรึกษาแนะนํา
- ด้านการผลิต
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการตลาด

การให้เทคโนโลยี/นวัตกรรรม/ต้นแบบ:
- Software
- พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/เครื่องมือการผลิต
- ประกวดนวัตกรรม
- ให้คําปรึกษาแนะนํา อบรม

การสนับสนุนการตลาด:
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
คําปรึกษาแนะนํา
- Business Matching
- วางแผน ทดสอบตลาด

โครงการ/กิจกรรม

ความเหมาะสมในการ
ออกแบบโครงการ  Context 

- ความสมบูรณ์และความ
จําเป็นของโครงการ
- ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของสาระโครงการ
- ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยน าเข้า 
 Input)

- ที่ปรึกษา วิทยากร
- หลักสูตรเนื้อหา
- สถานที่
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์
- การประชาสัมพันธ์

กระบวนการ 
 Process)

- กระบวนการทํางานเทียบกับแผน
- การบริหารจัดการโครงการและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- กลุ่มเป้าหมาย
- จํานวนที่ปรึกษาและปริมาณงาน
ที่ปรึกษาแต่ละรายรับดําเนินการ 

การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของกรมฯ เข้าไปเก่ียวข้องในห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ กิจการ

ผลท่ีได้รับ  Product)

ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่โครงการกําหนดไว้ในเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับ
เป้าหมาย จํานวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ผลผลิตเชิงคุณภาพ เป็นการพิจารณาผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่โครงการกําหนดไว้ในเชิงคุณภาพ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น

ผลลัพธ์ เป็นการพิจารณาผลที่ได้รับจากการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่โครงการกําหนดไว้ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังของโครงการ
เช่น ความพึงพอใจ จํานวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมและสามารถจําหน่ายได้

ผลกระทบ : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ผลลัพธ์และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของโครงการมีความสอดคล้องหรือช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ผลท่ีผู้ประกอบการได้รับ 
สะท้อนผลลัพธ์ของโครงการ

การสร้างเครือข่าย:
- ด้านการผลิต
- ด้านการตลาด
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แผนภาพที่ 2.10 ตัวอย่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม SME ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ 

ให้ความรู้ อบรม/Workshop
- พัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมพลาสติกสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
- พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SME
- อบรมพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านดิจิทัล

กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ กิจการ

ให้ความรู้ อบรม Workshop
- เพ่ิมผลิตภาพในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกสู่พลาสติกชีวิภาพและ
พลาสติกวิศวกรรม
- เพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจ SME

แรงงาน องค์ความรู้ บรรจุภัณ ์

ให้ค าปรึกษาแนะน า
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ เชิง
สร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์
ของภูมิภาคสู่สากล
- การพัฒนาบรรุภัณฑ์ 
Eco-Packaging

ให้ค าปรึกษาแนะน า
- ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกด้าน
มาตรฐานการผลิต
- ให้คําปรึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
เซรามิก

นวัตกรรม เทคโนโลยี ต้นแบบ
- เพ่ิมผลิตภาพสถานประกอบการ
ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี Internet of 
Thing สู่ภาคอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกวดนวัตกรรมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณ ์

นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ต้นแบบ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับ
ผู้ประกอบการใหม่

การตลาด

โลจิสติกส์

สนับสนุนการตลาด
- ทดสอบตลาดเพ่ือสร้าง
โอกาสและประสบการณ์
ทางธุรกิจ

เครือข่าย
- เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ
DIP SME Network

นวัตกรรม เทคโนโลยี ต้นแบบ
- พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 
ก้าวสู่สังคมดิจิทัล

ให้ความรู้ อบรม Workshop
- Workshop สัญจร ขยายผล
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน

นวัตกรรม เทคโนโลยี ต้นแบบ
- ส่งเสริมการนําโปรแกรมด้านโล
จิสติกส์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ต้นแบบ
- ส่งเสริมการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า การตลาด และ
โลจิสติกส์

ผลลัพธ์

- ยอดขายเพ่ิมขึ้น
- ยอดค าส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้น
- รายได้เพ่ิมขึ้น
- ตลาดใหม่
- ขยายการลงทุน
- การร่วมทุน

ผลกระทบ

- มูลค่าทางเศรษฐกิจ
- การลงทุน
- รายได้ต่อปี
- ลดการน าเข้าวัตถุดิบ 
เทคโนโลยี
- การจ้างงาน
- การกระจายรายได้ 
- ลดความเหล่ือมล้ า
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
- ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
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 2 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ทั้งในการติดตามประเมินโครงการ ได้กำหนดประเด็นและแนวทางหรือวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น โดยยกตัวอย่างลักษณะโครงการที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดตัวอย่างในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME  

กรณีโครงการที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการหรือการส่งท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป 

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการประเมินผล 

1. ด้านบริบท หรือ  
ความเหมาะสมใน             
การออกแบบโครงการ 
(Context : C) 

▪ ความสมบ ูรณ ์และความจำ เป ็นของ
โครงการ พิจารณาในระดับภาพรวม โดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

▪ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พิจารณา
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว าม สอด ค ล ้ อ ง กั บ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

- ความสมเหต ุสมผลของท ี ่มาหรือ
หลักการและเหตุผลของโครงการความ
ครบถ ้ วนขอ งองค ์ ป ร ะกอบข อง
โครงการ ซึ่งควรประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ก ิ จกรรม  ระยะ เวลาดำ เน ิน งาน 
งบประมาณ รูปแบบหรือขั้นตอนการ
ดำเนินการ และการกำหนดตัวชี้วัดของ
โครงการทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ 

▪ วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ได้แก่ 
เอกสารแผนงาน/โครงการที่แสดง
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ตลอดจนองค์ประกอบของเนื้อหา
โครงการ 

▪ ว ิ เคราะห ์และประเม ินความ
เช ื ่อมโยง/ความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในระดับกรม 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ
จากหน ่ วยบร ิหาร โครงกา ร /
ก ิจกรรม และหน ่วยปฏ ิบ ัต ิใน
ประเด ็นต ่างๆ เช ่น ส ัมภาษณ์
เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ 
เหตุผลในการกำหนดรายละเอียด
ร ูปแบบก ิ จกรรม  ระยะ เวลา 
ตลอดจนต ัวช ี ้ ว ัดความสำเร็จ 
รวมทั ้งความเชื ่อมโยงสอดคล้อง
ของโครงการกับยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ เป็นต้น (เฉพาะบาง
โครงการที ่ข้อมูลจากเอกสารไม่
ครบถ้วน) 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 2 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป 

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการประเมินผล 

2. ปัจจัยนำเข้า 
(Input : I) 

▪ ที่ปรึกษา/วิทยากร พิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
- มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 

- มีประสบการณ์และความเช ี ่ยวชาญ
สอดคล ้องก ับความต ้องการของ
ผู้ประกอบการ 

▪ หลักสูตรเน ื ้อหา พิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
- เนื้อหาครบถ้วน 

- สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

- ความครบถ้วนของระยะเวลาในการให้
คำปรึกษาแนะนำ 

▪ สถานท ี ่ ให ้คำปร ึกษา พ ิจารณาจาก 
สถานที่ต้องมีความเหมาะสม ควรไปพบ
ผู ้ประกอบการ ณ สถานประกอบการหรือ
สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ เป็นต้น 

▪ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ มีความ
พอเพียง มีคุณภาพ สามารถช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ ว ิ เ ค ราะห ์ ข ้ อม ู ล จ ากการสุ่ ม
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/SME 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 2 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป 

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการประเมินผล 

3. กระบวนการ  
(Process : P) 

▪ กระบวนการทำ ง าน เท ี ยบก ั บ แผน 
พ ิจารณาในในระด ับภาพรวม โดยมี
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผน 
- ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน 

▪ ป ร ะ ม ว ล แ ละ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ก า ร
ดำเน ินงานจากรายงานผลการ
ดำเนินงานของที่ปรึกษา วิทยากร 
ผู้รับจ้าง 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการ (เฉพาะกรณีได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน) 

 ▪ กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถปุระสงค์ของ
โครงการ 

▪ ว ิ เ ค ราะห ์ ข ้ อม ู ล จ ากการสุ่ ม
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้แทน
ของสถานประกอบการ 

 ▪ การประชาสัมพันธ์ และวิธีการคัดเลือก
กล ุ ่มเป ้าหมาย พ ิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

อย่างเหมาะสม 
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลาย  
- มีว ิธ ีการค ัดเล ือกกล ุ ่มเป ้าหมายที่

สอดคล้องกับโครงการ 

▪ ส ัมภาษณ์ผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรม/
ผ ู ้แทนของสถานประกอบการ
เก่ียวกับ 

- การประชาสัมพันธ์โครงการให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ 

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์
ก่อนจัดกิจกรรม 

  
 ▪ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้าง พิจารณาใน
ระดับภาพรวม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
- หน่วยปฏิบัติมีระบบในการกำกับดูแล

และติดตามการดำเนินโครงการอย่าง
เหมาะสม 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการเกี ่ยวกับระยะเวลาการ
ดำเนินการ ตลอดจนระบบการ
กำกับติดตามโครงการ 

 ▪ ขั้นตอนการให้บริการ พิจารณาในระดับ
ภาพรวมว่าขั้นตอนในการให้บริการเป็นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการ/ท ี ่ ปร ึกษาโครงการ 
เกี่ยวกับขั้นตอนในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ 

 ▪ การประเมินปัจจัยหรือกระบวนการสำคัญ
ของโครงการ (ขึ้นกับรูปแบบของโครงการ) 
เช่น  
- กรณ ี ร ู ปแบบโครงการ เป ็นกา รส่ ง

ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญหรือท ี ่ปร ึกษาในการให้
คำปรึกษาแนะนำ ก็จะพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพดังต่อไปนี้ 

▪ ว ิ เ ค ราะห ์ ข ้ อม ู ล จ ากการสุ่ ม
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้แทน
ของสถานประกอบการ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 2 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป 

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการประเมินผล 

- ความสามารถหรื อ เทคนิคของ  
ที ่ปร ึกษาในการสื ่อสาร ถ่ายทอด
ความรู ้

- ความสอดคล้องของรูปแบบในการให้
คำปรึกษาแนะนำกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ 

- กา ร เ ข ้ า พบผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร  ณ  
สถานประกอบการ 

- ความ เหมาะสม เพ ี ย งพอ ของ
ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะนำ 

- ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการ
เข้ามาให้คำปรึกษา 

4. ผลที่ได้รับ  
(Product : P)   
4.1 ผลผลิต (Output)  

▪ ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาผลที่
ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ โครงการกำหนด
ไว ้ ในเช ิงปร ิมาณ  (พ ิจารณาในระดับ
ภาพรวม) เช่น 
- ร้อยละของกิจการที่ที่ปรึกษาแนะนำได้

ตาม man-day ที่กำหนด  
- ร้อยละของ SME เป ้าหมายที ่ได้รับ 

การพัฒนา เป็นต้น 
▪ ผลผลิตเชิงคุณภาพ เป็นการพิจารณาผลที่

ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่โครงการกำหนดไว้ใน
เชิงคุณภาพ เช่น 
- ผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
สามารถนำคำแนะนำจากที่ปรึกษาไป
ดำเนินการได้ 

- ผู้ประกอบการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเป็นผู้ที ่สามารถตัดสินใจใน
การดำเนินการตามที่ที่ปรึกษาแนะนำ
ได้ เป็นต้น 

▪ พิจารณาตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์  
ที่กำหนดในโครงการ และข้อมูล
ทุติยภูมิที ่มี ได้แก่ ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามเอกสารรายงาน 
ผลการดำเนินงานของที ่ปรึกษา 
เป ็นต้น และหากข้อมูลผลการ
ดำเนินงานไม่เพียงพอ จะใช้วิธีการ
สอบถามท ี ่ปร ึกษา/ผ ู ้ เข ้าร ่วม
กิจกรรมหรือผู ้เข้ารับการอบรม
เพิ่มเติม 

▪ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ส ัมภาษณ์หน ่วยงานผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการ หรือจัดเก็บข้อมูล ณ สถาน
ประกอบกา ร  หร ื อ ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามสำรวจ (เฉพาะกรณีที่
มีตัวชี ้ว ัดผลผลิต ผลลัพธ์ที ่ต ้อง
สำรวจโดยใช้แบบสอบถามและ 
ไม่มีข้อมูลทุติยภูมิ) 

- วิธีการสำรวจ ทริสจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ เช ่น รายงาน
หรือผลการติดตามประเมินของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 2 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป 

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการประเมินผล 

3) โทรศัพท์สัมภาษณ์ผู ้เข้าร่วม
หรือวิธรีการอื ่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

4) ส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูล SME  
(สุ่ม) 

5) ก า ร จ ั ด  Focus Group 
ผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร  SME หรื อ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

4.2 ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

▪ ผลลัพธ์ เป็นการพิจารณาผลทั ้งในมิติ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้ม
ค ่ าท ี ่ ได ้ ร ับจากการดำ เน ินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น 
- ร้อยละของ SME ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดับสากลเพิ่มข้ึน 
- ร ้ อยละของยอดขายหร ื อรายได้  

ที่เพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของอัตราการผลิต (Productivity) 

ที่เพิ่มขึ้น 
- ร ้ อ ยละท ี ่ ล ดล ง ขอ งต ้ นท ุ นจาก 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
  

▪ ประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี ้ว ัดที่
โครงการกำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

▪ การประเมินผลการให้คำปรึกษา
แนะนำที ่ท ี ่ปร ึกษาสามารถให้
คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
เช่น  
- ผ ู ้ ประกอบการสามารถนำ

คำปรึกษาแนะนำไปใช้แก้ไข
ปัญหา/พัฒนาผลิตภัณฑ์/เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้ 

- ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการเพ ิ ่ มข ึ ้ น  เช่น 
จำนวนลูกค้าเพิ ่มขึ ้น มีการ
สร้างหรือพัฒนาแบรนด์ มีการ
จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด/
แผนธุรกิจ เป็นต้น 

▪ การประเมินผลการให้คำปรึกษา
แนะนำ เช่น 
- ร ้ อยละท ี ่ ลดลงของต ้นทุ น 

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ร้อยละที ่เพิ ่มขึ ้นของยอดขาย 

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ร ้อยละที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นของอัตรา 

การผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
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การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป 

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการประเมินผล 

4.3 ผลกระทบ (Impact) ▪ มีความตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดจากการดำเนินโครงการ  

▪ พ ิ จ า รณา ว ่ า ผ ู ้ ป ร ะกอบก า ร
ตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดจากการเข้าร่วมโครงการว่า
เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ 

4.4 ความยั่งยืนหรือ 
ความต่อเนื่องของโครงการ 
(Sustainability) 

▪ พิจารณาจากความต่อเนื่องหรือการคงอยู่
ของผลลัพธ์ของโครงการเฉพาะในเชิงบวก
หรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเท่านั้น 

▪ พิจารณาจากความยั ่งยืน/ความ
ต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของผลลัพธ์ 
ซึ ่งสะท้อนผลกระทบในด้านบวก
หร ือประโยชน ์จากการดำเนิน
โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และตรงก ับความต ้องการของ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เช่น 
- ผ ู ้ ประกอบการสามารถนำ

ค ำ แ น ะ น ำ  ป ร ะ โ ย ช น ์ ท ี ่
ไ ด ้ ร ั บ จากโครงการไปใช ้ได้
อย่างต่อเนื่อง 

- ผ ู ้ ประกอบการสามารถนำ
คำแนะนำ ประโยชน์ที ่ได้รับ
จากโครงการ ไปใช้ในการต่อ
ยอดธุรกิจด้วยตัวเอง 

หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ได้จากการประเมินผลโครงการ ได้แก่ การค้นหาปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค บทเรียนจากการประเมินผลโครงการ โดยจะมีการสรุปเป็นข้อสังเกต และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
แก้ไขและปรับปรุงโครงการ หรือการปรับปรุงแนวทางการอนุมัติและติดตามผลการดำเนินโครงการที่จะ
ดำเนินการต่อไปในอนาคตให้มีความเหมาะสมมากขึ ้น เพื ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
โครงการฯ ในครั้งนี้   

ทั้งนี้ แนวทางในการวิเคราะห์ และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะใช้ทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์จากผู้รับผิดชอบโครงการ หากข้อมูลไม่เพียงพอจะมีการสุ่ม
สัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เช่น SME ที่ปรึกษาที่พัฒนา โดยมีจะมีการลงพื้นที่  
เพื่อสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ดำเนินการจากโครงการภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2563 จำนวน   
16 โครงการหลักรวมถึงโครงการย่อย และปี 2564 จำนวน  17 โครงการหลัก รวมถึงโครงการย่อย รวมทั้ง
โครงการในกองทุนส่งเสริม SME  
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❖ แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

ในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ที่ปรึกษาจะใช้ตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือใน           
การประเมินผล โดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดตัวชี้วัด และวิธีการคำนวณ โดยใช้มุมมองตามทฤษฎี  
เชิงระบบ (Systematic Approach) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.11 ให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงาน
และผลสำเร็จที่เกิดขึ้น โดยมองความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งในระดับ Input  Process  Output 
และ Outcome และเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของโครงการ  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.11 มุมมองตามทฤษฎีเชิงระบบ 

จากแผนภาพดังกล่าวแสดงถึงการกำหนดตัวชี ้ว ัดในระดับต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมตั ้งแต่           
การเริ่มต้นกระบวนการโดยกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงปัจจัยนำเข้า ( Input) ไปจนถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/กิจกรรม/ขั้นตอนของการดำเนินโครงการ (Process) จนกระทั่งได้ผลผลิตของโครงการ 
(Output) ไปจนถึงการสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่างๆ ของโครงการ หรือผลที่
เกิดข้ึนต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา และภายหลังจากได้ผลผลิตของโครงการแล้ว 

 

❖ หลักการกำหนดตัวชี้วัด 

ในการกำหนดตัวชี้วัดในระดับต่างๆ นั้น ที่ปรึกษาจะใช้หลักการ SMART ได้แก่   
S = Specific = ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดต้องมีความชัดเจนและเจาะจงประเด็นที่ต้องการชี้วัด   
M = Measurable = วัดผลได้ ตัวชี้วัดต้องสามารถใช้เปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได้   
A = Attainable = การบรรลุได้ ตัวชี้วัดต้องมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

และวัดได้ทุกแง่มุมที่สะท้อน ความเป็นจริงของประเด็น 

การปฏิบัติงาน

(Action)

ผลลพัธข์ั้นกลาง

(Intermediate Indicator)

ผลลพัธข์ั้นสุดทา้ย

(Outcome)

ผลลพัธ/์เป้าหมาย              

ที่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน          

ในระยะยาว

สิ่งที่คาดหวงัใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงในช่วง
ระยะเวลาอนัสั้น        

เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า
แนวทางการท างาน        

ที่ปฏิบติัน ั้นไดท้ าในสิ่งที่
ถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้

แนวทางการท างาน           

ที่ตอ้งกระท าเพือ่ใหเ้กิด  

การเปลี่ยนแปลงอนั
น าไปสู่เป้าหมายหรือ
ผลลพัธที์่พึงประสงค์

ผลลพัธ/์เป้าหมาย              

ที่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน          

ในระยะยาว

สิ่งที่คาดหวงัใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงในช่วง
ระยะเวลาอนัสั้น        

เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่า
แนวทางการท างาน        

ที่ปฏิบติัน ั้นไดท้ าในสิ่งที่
ถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้

แนวทางการท างาน           

ที่ตอ้งกระท าเพือ่ใหเ้กิด  

การเปลี่ยนแปลงอนั
น าไปสู่เป้าหมายหรือ
ผลลพัธที์่พึงประสงค์
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R = Relevant = ความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดต้องช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานของ
ประเด็นที่เก่ียวข้องและเป็นสาระสำคัญ  

T = Time based = ทันเวลา ตัวชี้วัดต้องสามารถสะท้อนและสามารถประเมินในช่วงเวลาที่ต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้ตัวชี ้ว ัดที ่ใช้ในการ
ประเมินผลนั้น สามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการนำไป
ประเมินผล 

 
❖ แนวทางการกำหนดเป าหมายของตัวชี้วัด 

 ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการนอกจากการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้ว จะต้องมีการกำหนด
เป้าหมายของตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมาย หรือผลสำเร็จของตัวช ี ้วัด  
ที ่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน ซึ ่งในเบื ้องต้นที ่ปรึกษาจะกำหนดเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์และผลที่จะคาดว่าได้รับตามที่ระบุไว้ในตัวโครงการ ทั้งนี้ หากเนื้อหาในโครงการที่จัดทำไว้ไม่
ชัดเจน จะใช้วิธีการหารือกับเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สามารถวัดผลสำเร็จใน
ระดับต่างๆ ของโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 
  

❖ กระบวนการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล 

▪ รูปแบบท่ีใช้ในการประเมินผลและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
รูปแบบในการประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือการประเมินผลเชิงปริมาณ และการประเมินผล  

เชิงคุณภาพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
• การประเมินผลเชิงปริมาณ 

เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการ โดยการคำนวณผลคะแนนจะพิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมที่มี
หน่วยนับชัดเจน หรือสามารถคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือหาค่าในทางสถิติได้ เช่น  
การนำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ทำได้จริงมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตอนเริ ่มต้น
จัดทำโครงการ/กิจกรรม และคิดเป็นร้อยละ โดยในขั้นตอนการประเมินผลนั้น ที่ปรึกษาจะใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ, ข้อมูลในเอกสารที่
ใช้ประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม, การสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของโครงการที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการดำเน ินโครงการ/ก ิจกรรม รวมถ ึงม ีการเก ็บข ้อม ูลภาคสนาม และ  
การเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการ (Site Visit) เพื่อเก็บรวบรวม และสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน กับผลที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม 

• การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
เป็นการประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (ขึ ้นอยู ่กับลักษณะของโครงการ) อาศัยการ  
บูรณาการหลายเครื่องมือ/วิธีเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย การ Survey เป็นการสำรวจความคิดเห็น
จากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ/กิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม นอกจากนี้  
ยังได้จัดทำตารางสรุปผลคะแนน หรือ Scoring Matrix ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตารางการให้คะแนนตาม
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ประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้พร้อมสรุปผลคะแนน และมีการใช้ระบบการให้
คะแนนแบบ Point System โดยสามารถประมวลและสรุปผลการประเมินและแสดงความ
แตกต่างของผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ความหมายของผลคะแนนแต่ละระดับ เพื่อสะท้อนคุณภาพและระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการได้ชัดเจน 

▪ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์การให้คะแนนของ
ทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในรายโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบการประเมินผลโครงการแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะ
สรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน เพื่อสะท้อน “ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการ” ทั้งในด้านด้านบริบท หรือ ความเหมาะสมในการออกแบบโครงการ (Context) ปัจจัยนำเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลที่ได้รับ (Product) โดยมีระบบการให้คะแนน และความหมายของ 
ผลการประเมิน ดังนี้  
 

ความหมายของผลการประเมินระดับ
ความสำเร็จของโครงการฯ 

เทียบเท่ากับระดับคะแนน 

ดีมาก 4.5000 - 5.0000 
ดี 3.5000 – 4.4999 

ปานกลาง 3.0000 – 3.4999 
พอใช้ 2.5000 – 2.9999 

ควรปรับปรุง ต่ำกว่า 2.5000 

สำหรับช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน ( Interval) หรือความห่างของคะแนนในแต่ละระดับคะแนน 
จะกำหนดไว้ไม่เท่ากัน เนื่องจากมีสมมติฐานว่าในเบื้องต้น โครงการทั้งหมดควรจะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ของโครงการในขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไปที่โครงการควรจะมี เช่น ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ซึ่งลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่โครงการควรจะมีจะถูกนำไปกำหนดไว้ที่ระดับคะแนน ไม่ต่ำ
กว่า 2.5000 คะแนน หรือเป็นเกณฑ์ผ่าน คือเป็นเกณฑ์ในระดับพื้นฐานที่โครงการ ควรมีระดับความสำเร็จใน
เบื้องต้นได้ ส่วนผลสำเร็จในระดับที่ดีมากคือมีผลคะแนนในภาพรวมของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ระดับ 
4.5000 ขึ้นไป หมายถึงโครงการจะต้องมีผลคะแนนจากการประเมินผลในรายตัวชี้วัดที่มีระดับความสำเร็จ
ค่อนข้างโดดเด่น หรือเกินกว่าเป้าหมายหรือดีกว่าผลการดำเนินงานโดยทั่วไปหรือมีคุณลักษณะเหนือกว่า
ลักษณะขั้นพื้นฐานที่โครงการควรจะมีโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จได้ในระดับที่โดดเด่นในทุกๆ ด้าน 
ตั้งแต่การริเริ่มจัดทำโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ และผลสำเร็จที่เป็นไปตามเป้าหมายและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและมีข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานใน
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ที่สามารถบริหาร
จัดการหรือดูแลให้มีความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของตัวโครงการและผลผลิต ผลลัพธ์ ซึ่งเกณฑ์
การประเมินผลที่จะแสดงถึงระดับความสำเร็จดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะถูกกำหนดไว้ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 
4.0000 – 5.0000 หากโครงการ ดำเนินการได้มีผลสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนดในทุกๆ ด้าน จึงจะมีผลคะแนน
ในภาพรวมสูงกว่าโครงการที่มีการดำเนินการเป็นไปตามลักษณะขั้นพื้นฐานทั่วไปที่ทุกโครงการควรจะมีหรือ
แสดงผลสำเร็จได้ 
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อย่างไรก็ตาม การประเมินผลตามกรอบการประเมินผลนี้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในด้านการแสดงให้เห็น
ถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบในระยะยาว โดยมีสาเหตุจากช่วงเวลาที ่ที ่ปรึกษาเข้าไปทำการประเมินผล  
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บางโครงการอาจยังไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ หรือผลกระทบได้ชัดเจนเท่าที่ควร จึงอาจ
ส่งผลให้มีผลคะแนนในตัวชี้วัดในด้านที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่ “ควรปรับปรุง” ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะสรุปสาเหตุ
ดังกล่าวไว้เป็นข้อสังเกตในรายงานสรุปผลการประเมินต่อไป 

▪ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการและความคุ้มค่า 

ทั้งนี้ ในการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ที่ปรึกษาจะพิจารณาจากมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเทียบกับต้นทุนงบประมาณใน
การดำเนินโครงการ โดยมีแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ ดังนี้ 

 
❖ แนวทางและวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจาการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.12 หลักการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Result Chain) 
 

การประเมินผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม จะใช้หลักการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Results 
Chain) เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถนำไปประเมินโครงการได้หลายประเภท แสดงผลการประเมินได้อย่าง
ชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลไปตามปัจจัยและกระบวนการที่มีผลต่อประเด็นที่จะศึกษา โดย
พิจารณาจาก ปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ที่โครงการนั้นมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Responsible Interacts) ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

การประเมินจะพิจารณาการดำเนินงานโดยเริ ่มตั ้งแต่การประเมินทรัพยากรที ่เป็นปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการดำเน ินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์ท ี ่คาดหว ัง ไปย ังผลกระทบหรือผลลัพธ ์ข ั ้นส ุดท้าย 
จากหลักการดังกล่าวสามารถแบ่งส่วนประกอบของห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Result Chain) ออกเป็น  
2 ด้านหลัก ได้แก่ 

 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

งบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากรอื่นๆ   

ที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
กระบวนการ 

การดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยนำเข้าให้เป็น
ผลผลิต 

ผลผลิตที่เกิดจาก               
การดำเนินงาน 

การใช้ประโยชน ์             
ของผลผลิตโดย
กลุ่มเป้าหมาย 

- วัตถปุระสงค์
สุดท้ายของโครงการ 
- เป้าหมายระยะยาว 
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 1. Implementation part ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ( Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต 
(Outputs) ซึ่ง Implementation part คือการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ได้มีการวางแผนไว้  
มีการนำเข้าทรัพยากรลงในระบบ มีการดำเนินงานตามกิจกรรม และได้ผลผลิตตามเป้าหมายของแผนงานตาม
โครงการ 

 2. Results part ประกอบด้วย ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบหรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย ( Impact 
or Final Outcomes) ซึ่ง Results part คือ ผลที่คาดหวัง ขึ้นกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างด้าน Implementation part 
ที่มีต่อด้านของผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) และสามารถแปรเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้รับ
ผลประโยชน์และสถานการณ์ที่แวดล้อมโครงการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.13 ด้านของการดำเนินการ (Implementation side)  
และด้านของผลการดำเนินงาน (Result Side) 

 
เมื่อพิจารณาส่วนประกอบที่ 2 ได้แก่ ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็นด้าน

ของผลลัพธ์ (Result side) จะเห็นว่าระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่
ครอบคลุมในส่วนนี้โดยสาเหตุสำคัญ คือ การดำเนินการจนปรากฏผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการได้
ชัดเจนอาจต้องใช้ระยะเวลานาน และอาจต้องติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ยาวนานหลายปี เพื่อที่จะ
เห็นผลของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ หากพัฒนาแบบจำลอง (Model) ที่สามารถประเมินผลลัพธ์ 
ผลกระทบได้จากด้านดำเนินการ (Implementation side) จะทำให้ระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐ 
มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น 

 

 

งบประมาณ 
บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ       

การดำเนินงาน
หรือกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยนำเข้าให้
เป็นผลผลิต 

ผลผลิตที่เกิด
จากการ

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
บุคลากร

ทรัพยากรอื่นๆ 

กิจกรรมที่
ดำเนินการใน
กระบวนการ 

สิ่งที่ผลิตได้จาก
กระบวนการ 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลติ

ด้านของการดำเนินการ 
(Implementation side) 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านของผลการดำเนินงาน  
(Result Side) 

การใช้
ประโยชน์ของ
ผลผลิตโดย

กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์
สุดท้ายของ
โครงการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
นำเอาผลผลิตไปใช้ 

ผลกระทบสามารถที่
เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผล
ต่อเนื่องขั้นสุดท้าย

ของโครงการ 
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❖ กระบวนการประเมินผลกระทบ  
สำหรับกระบวนการประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ  
1. วิเคราะห์พันธกิจหลักขององค์กรกับห่วงโซ่ของการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใน

หน่วยงานว่าส่งผลกระทบกับจุดประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยยะสำคัญสูง
มากน้อยเพียงไร และข้อมูลอื่นๆ ประกอบกัน เพ่ือให้ได้แผนงาน/โครงการ ที่จะนำมาประเมินที่เหมาะสม 

2. ศึกษาห่วงโซ่ของการดำเนินงานที่เหมาะสมแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาประเมิน โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของกระบวนการที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และผลกระทบ 

3. กำหนดกรอบแนวคิดและวิธ ีว ิทยาในการประเมิน ตัวชี ้ว ัดของผลกระทบที ่ม ีความชัดเจน  
สามารถวัดผลได้  

4. การหาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบในภารกิจที่นำไปสู่ผลกระทบ  และนำไปสู่  
ผลการประเมิน 

5. กำหนดข้อมูลที ่ใช้ในการประเมิน และการได้ข้อมูลเหล่านั ้น เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ  
การค้นคว้า การสืบค้นจากฐานข้อมูล ฯลฯ  

6. กำหนดวิธีการประมวลผล การประเมินผลกระทบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน  
 

❖ หลักเกณ ์และวิธีการประเมินผลกระทบ 
การประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยกระบวนการในการวิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ การกำหนด

ตัวชี้วัดและตัวแปร การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยใช้
แบบจำลอง วิธีวิทยา เครื่องมือทางสถิติ เพื่อใช้ในการประมวลผล ตลอดจนนำหลักเกณฑ์ต่างๆ มาประยุกต์
เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบตามที่ต้องการได้ กระบวนการวิเคราะห์แบ่งได้ตามขั้นตอนหลักใน
แผนภาพที่ 2.14 
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แผนภาพที่ 2.14 กระบวนการประเมินผลกระทบ 

 

 

 

เปรียบเทยีบกับ 
เป้าหมาย หรือค่าใน
อดีต หรอื ค่าต่างๆ   
เพื่อวเิคราะห์ผล 

จัดเก็บข้อมลูโดยวิธกีาร
ต่างๆเชน่ สืบค้น 
สัมภาษณ์ สำรวจ 

พิจารณาขอ้มูล เพือ่
ช่วยในการคัดเลอืก 
วิธีวิทยาและกรอบ

แนวคิดในการประเมนิ 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

กำหนดตวัชี้วัด (KPI) ของผลกระทบ กำหนดสิ่งบ่งชีข้องการปฏิบัติภารกจิที่ประเมิน 

ศึกษาแผนงาน/โครงการ และห่วงโซข่องผลการดำเนนิงาน ศึกษากลไลการนำไปสู่ผลกระทบทีจ่ะประเมิน 

กระบวนการที่ 1 
การกำหนดกรอบแนวคิด/

กรอบการประเมิน 

 

กระบวนการที่ 2 
การกำหนดสิ่งบ่งชี้ 

 และเป้าหมาย 

 

กระบวนการที่ 3 
หาความสัมพันธ์ของสิ่ง
บ่งชี้ ที่เป็นองค์ประกอบ
ในภารกิจที่จะนำไปสู่

วัตถุประสงค์นั้น 

 

กระบวนการที่ 4 
การประมวลผลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ ของด้าน

ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ
และผลกระทบ 

 

กระบวนการที่ 5 
นำผลกระทบที่วิเคราะห์
มารายงานในขอบเขต

และมิติในด้านเศรษฐกิจ 
 

ทำการประมวลผลขอ้มูลตามแนวทางทีก่ำหนด 
 

แปลงผลกระทบให้อยู่ในมิติทางเศรษฐกจิ 

 

ได้ผลการประเมนิผลกระทบในมมุมอง
ด้านเศรษฐกิจ  

นำข้อมูลมาใช้ในการ
ประเมนิด้านต่างๆ เช่น  
การประเมนิความคุม้ค่า 

ฯลฯ 

กำหนดวธิีวทิยา 
และ 

กรอบแนวคิดในการประเมนิ  
 

เครื่องมือชว่ยวิเคราะห์เชิงปรมิาณที่เหมาะสม  

หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งบ่งชี้ของด้านดำเนินการ
(Implementation Side) และ ตัวชี้วดั (KPI) ของผลกระทบภารกิจ 

 

นำข้อมูลมาเข้าสู่ระบบที่สามารถนำไปประมวลผลตอ่ได้ 
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กระบวนการที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิด/ขอบเขตในการประเมิน 
โดยเริ่มจากการศึกษาแผนงาน/โครงการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน และกลไกในการไปสู่ผลกระทบ 

(เช่น ปัจจัย ขั้นตอน การนำผลผลิตไปใช้ ก่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบอย่างไร ฯลฯ) เพ่ือหาผลกระทบตาม
มิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้น และหาเหตุผลของการดำเนินงานตามภารกิจซึ่งนำไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ และนำไปสู่ผลกระทบที่ต้องการ โดยใช้หลักการของห่วงโซ่ของผลกระทบ (Results Chain 
Model)  

 
กระบวนการที่ 2 การกำหนดสิ่งบ่งช้ี ตัวช้ีวัด (KPI) และเป าหมาย  

หลังจากที่วิเคราะห์หรือกำหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนเหมาะสมแล้ว จึงนำวัตถุประสงค์ท่ีเป็นประเด็นหลัก
ในการประเมินมาทำการขยายความชัดเจน โดยการแปลงเป้าหมายหรือนโยบายให้สามารถกำหนดเป็นตัวชี้วัด 
(KPI) ของผลกระทบที่พิจารณาที่สามารถวัดผลได้ โดยอยู่ในรูปมูลค่าเศรษฐกิจ 

การกำหนดตัวชี้วัดจะพิจารณาขอบเขตในการดำเนินงาน จุดประสงค์ในการดำเนินงาน ผลกระทบ  
ที่ต้องการให้เกิดขึ ้น ซึ ่งมีคุณลักษณะที่ชัดเจน ตรวจวัดและประเมินผลได้ หลังจากนั ้นจึงมีการกำหนด
รายละเอียด เช่น หน่วยวัด เป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล  

ในการประเมิน จะมีการหาความสัมพันธ์ของสิ่งบ่งชี้การปฏิบัติภารกิจกับตัวชี้วัดผลกระทบเพ่ือ
พิจารณาว่าผลจากการดำเนินงานนั้น เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลกระทบอย่างไร และอาจต้องใช้การวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน 

 
กระบวนการที่ 3 หาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด (KPI) ที่เป็นองค์ประกอบในภารกิจที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรในส่วนของ implement side และตัวชี้วัดใน
ส่วนของ result side ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีการกำหนดวิธีวิทยาตามความ
เหมาะสม  

การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นตัวแทนของผลผลิตจากการปฏิบัติภารกิจ กับสิ่งที่เป็น
ตัวแทนของผลกระทบ ซึ่งก็คือตัวชี้วัด (KPI) ที่เราคัดเลือกมาเพื่อหาความสัมพันธ์ของภาค implement และ
ภาคของ result side    

เนื่องจากการประเมินแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านของจุดประสงค์ ข้อมูลที่มีในปัจจุบัน
และข้อมูลย้อนหลัง กลุ่มประชากรที่มีอยู่ และอ่ืนๆ ดังนั้น จึงต้องเลือกวิธีวิทยา (Methodology) ในการประเมิน
ให้มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น  

 
 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ      

ในการประเมินผลกระทบของโครงการ เราอาจใช้เทคนิคของหลักการวิจัยเชิงทดลอง มาช่วยในการ
วิเคราะห์ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยประกอบกันกับการเทียบเคียง
เพื่อหาความสัมพันธ์ ความเป็นสาเหตุของตัวแปร ซึ่งนำไปสู่การอธิบายเชิงเหตุผล วิธีการนำมาใช้มีด้วยกัน
หลายแบบ โดยอธิบายได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2.15 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ 
 

▪ One-Shot Case Study : ว ิ เคราะห ์จากกล ุ ่มท ี ่ ได ้ร ับผลจากโครงการเพ ียงกล ุ ่มเด ียว  
โดยหลังจากท่ีได้ดําเนินโครงการแล้วจึงศึกษาผลที่เกิดข้ึนกับตัวแปรในกลุ่มท่ีได้รับผลจากโครงการ
ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  

▪ Before-after comparison : มุ่งเน้นการดําเนินการโดยมีกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพียงกลุ่มเดียว 
แตด่ําเนินการสังเกต (Observation) ผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

▪ With-and-Without Comparisons : การวิเคราะห์ที่เปรียบเทียบกลุ่มเข้าร่วมโครงการและ
กลุ่มควบคุม โดยการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มเข้าร่วมโครงการ  

▪ Double Difference (DD)/ Difference - in - difference method : เป็นวิธีการที่เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของกลุ่มเข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังการใช้มาตรการ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลการใช้มาตรการระหว่างกลุ่มเข้าร่วมโครงการและกลุ่มควบคุมด้วย 

▪ Time Series Design : วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการโดยมี
การเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทราบ  
การพัฒนาของของกลุ่มในช่วงเวลาที่ต่างกันหลังจากนั้นจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ทำให้ทราบ  
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเข้าร่วมโครงการ 

▪ Multiple Time Series Design : วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจาก
โครงการโดยมีการเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
และนำเอาข้อมูลของกลุ่มอื่นๆ มาเปรียบเทียบ 
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กรอบแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยในการคัดเลือกวิธีวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยพิจารณา
จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติควรต้องมีการหารือระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเครื่องมือในการวิเคราะห์อีกครั้ง ซึ่งอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบ  

 
กระบวนการที่ 4 การประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของด้านดำเนินการและผลกระทบ 

 เป็นการนำเอาวิธีการในการประมวลผล หาความสัมพันธ์ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจของโครงการกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาทำการคำนวณ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อ
ผลกระทบ การกำหนดตัวแปรและสมการความสัมพันธ์เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

 ในกรณีที่ผลกระทบที่ได้ยังไม่ได้เป็นผลกระทบในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจต้องทำการแปลงให้เป็น
มุมมองทางเศรษฐกิจเสียก่อนโดยใช้วิธีการต่างๆ 
 

การแปลงผลกระทบให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอาจมีรูปแบบอื่นที่มิใช่
รูปแบบของตัวชี ้วัดทางด้านเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ   
การประเมินผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้อาจต้องทำการแปลงหน่วยวัดที่เกิดขึ้นเดิมให้เป็นหน่วยวัด
ในเชิงเศรษฐกิจ  

ตัวอย่างของเครื่องมือสำหรับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น  
1) วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิต (Change in Productivity Approach)  
เป็นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งที่หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง แล้วเรานำผลที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาวัดมูลค่าทางตลาด หลักการของการวัดนี้ คือ การวัดการ เปลี่ยนแปลงของผลผลิต  
(ในเชิงปริมาณ) โดยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายกันในตลาดและมีมูลค่าทางการตลาดที่สามารถวัดเป็น
ตัวเงินอยู่แล้ว  

ตัวอย่างเช่น การประเมินโครงการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร มีผลกระทบคือ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถนำมาคำนวณโดยนำเอาผลผลิตที ่เพิ่มขึ้น กับ พื้นที่ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ มาแปลงหน่วยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประเมินจากราคาผลผลิตต่อไร่  
(ล้านบาท/ไร่) (ใช้ราคาผลผลิตต่อไร่ที่มีการซื้อขายในตลาด) แล้วนำจำนวนไร่ที่ได้รับผลจากโครงการ (จำนวนไร่
ที่สามารถเพ่ิมผลผลิตได้) มาคูณ จะได้จำนวนมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการ เป็นต้น  

2) วิธีการวัดความพึงพอใจเปิดเผย (Revealed Preferences)  
เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินสามารถใช้ราคาตลาด หรือใช้มูลค่าตัวแทนซึ่งการประเมินโดยใช้ราคาตลาดได้ 

โดยมีสมมติฐานว่า ราคาซื้อขาย ในตลาดจะสะท้อนมูลค่าของสิ่งนั้น 
วิธีการนี ้มักใช้ประเมินทรัพยากรที ่มีการใช้ประโยชน์และมีการซื ้อขายผ่านระบบตลาดโดยตรง 

ตัวอย่างเช่น ประเมินมูลค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จากผลผลิตทางประมงที่ได้ในพื้นที่อนุรักษ์ 
เป็นต้น 

หลักการในการนำเอามูลค่าจากราคาของการซื้อขายที่เกิดข้ึนในตลาด มาเทียบเคียงกันเพ่ือให้ได้มูลค่า
ของสิ่งที่ต้องการมีวิธีการดังนี้ 

-  Market Value Approach คือ ถามราคาตลาด เฉพาะที่มีการซื้อขายในตลาดจริง  
-  Cost Approach คือ เป็นราคาที่ใช้ไป เพ่ือให้ได้สิ่งนั้นมา  
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-  Income Approach คือ เป็นราคาที่ได้รับ เมื่อขายสิ่งนั้นไป  
-  Benefit transfer approach คือ นำค่าใช้จ่าย หรือ รายได้ ที่เทียบเคียงกับสิ่งที่เราต้องการจะ

ประเมินมูลค่ามาใช้ 
3) การประเมินทางตรง (Stated Preference) 
หมายถึง การประเมินที่ได้จากการสำรวจสอบถาม เพื่อให้ผู้ตอบระบุว่า มีความพึงพอใจยินดีที่จะจ่าย

เพ่ือให้ได้สิ่งนั้น หรือเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว ผู้ตอบมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเป็นมูลค่าเท่าใด โดยทั่วไป
จะใช้วิธีการประเมินทางตรง เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการประเมินทางอ้อมได้ เนื่องจากเป็นสินค้าสาธารณะไม่มีการ
ซื้อขายผ่านตลาด และไม่มีราคาที่จะเสนอด้วยมูลค่าเป็นตัวเงินได้  ตัวอย่างเช่น สอบถามนักท่องเที่ยวว่า
หากชายหาดนี้ถูกฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เขายินดีที่จะจ่ายเพิ่มเท่าใดเพ่ือการมาพักผ่อน
ที่ชายหาดที่สวยงามแห่งนี้ และสำรวจโดยสอบถามว่าจะมีผู้เปลี่ยนใจจากการไปพักผ่อนที่หาดอื่นเข้ามา
พักผ่อนที่ชายหาดนี้แทนจำนวนเท่าใด 

แม้ว่าสินค้า/บริการที่ประเมินจากวิธี Stated Preference จะไม่ใช่สิ่งที่มีการซื้อขายในท้องตลาด 
แต่สามารถตั้งคำถามที่เทียบเคียงมูลค่าสมมติเพ่ือให้ได้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เทียบเคียงได้ โดยมีหลักการต่างๆ ดังนี้ 

-  Cost Approach คือ ถามเงินที่ยินดีจ่าย เพ่ือให้ได้สิ่งนั้นมา (Willingness to pay : WTP) 
- Replacement Cost method คือ ถ้าหากจะทำให้เกิดสิ่งนั้นๆ ตามท่ีต้องการ จะต้องใช้เงินเท่าไร 
- Income Approach คือ ถามราคาที่ยินดีขาย เมื่อขายสิ่งนั้นไป (Willingness to Accept: WTA) 

  
กระบวนการที่ 5 นำผลกระทบที่วิเคราะห์มารายงานในขอบเขตและมิติในด้านเศรษฐกิจ 

โดยการวิเคราะห์และรายงานผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ค่าต่างๆ ในอดีต หรือ ค่าเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่นๆ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ได้ว่า การปฏิบัติภารกิจก่อให้เกิดผลสำเร็จตามกำหนดและ ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นส่งผลมากหรือน้อยต่อประชากรหรือพ้ืนที่ที่ต้องการเพียงไร 

การเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงหลายรูปแบบ เช่น 
1. การกำหนดเป้าหมายเทียบกับแผนงาน (ในกรณีมีแผนงานซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายชัดเจน เป้าหมาย

มีความเหมาะสม)  
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับค่ามาตรฐาน ค่าอ้างอิงต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับแล้ว 
3. การกำหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีการดำเนินงานโครงการอ่ืนๆ ที่ดำเนินการคล้ายคลึงกัน 

หรือเทียบกับคู่แข่งขัน   
4. การกำหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต  
5. การกำหนดค่าเป้าหมาย เทียบกับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีการดำเนินโครงการ  
หลังจากนี้แล้ว จะนำผลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบมาใช้  ตัวอย่างเช่น การนำมากำหนด

เป้าหมาย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการต่างๆ หรือการนำมาใช้เพื่อการประเมินความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หรือประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 
 

สำหรับตารางที่ 2.3 ถือว่าเป็นตารางต้นแบบสำหรับการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบ เนื่องจาก
การศึกษาการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง (Intervention) และ Result chain ที่กระทำต่อห่วงโซ่ผลกระทบ 
ภายใต้โครงการต่างๆ ของกรม โดยครอบคลุมประเภทกิจกรรมต่างๆ ของทุกโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำ
การจัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ร่วมกันของการปฏิบัติภารกิจ และผลจากการปฏิบัติภารกิจของกรมได้ทุก
โครงการ  
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แม้ว่าตารางต้นแบบนี้จะสามารถครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการในกรมฯ แต่
เนื่องจากห่วงโซ่ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับโครงการแตกต่างกัน มุ่งเน้นจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อข้ันตอน
การดำเนินงานแตกต่างกัน จึงต้องหาความเชื่อมโยงระหว่าง การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง (Intervention (W)), 
ด้านการดำเนินงาน (Implementation side (X)) และด้านผลของการดำเนินงาน (Result side (Y)) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) อธิบายทิศทางและความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรว่ามี
อิทธิพลต่อกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร W, X และ Y ที่เกิดขึ้นภายใน
ห่วงโซ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 2.3 ตัวอย่างตารางแสดงห่วงโซ่ของผลกระทบ (Result Chain) ในภาพรวมของการส่งเสริม SME ในรูปแบบต่างๆ    

การป บิัตภิารกิจที่
เกี่ยวข้อง

(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพื้นฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การป บิัตภิารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้และ

ทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการผลิต 
 

F 
การทดสอบ

ตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณ ์ใหต้รง

ตามตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภณั ์ 

H 
ผลลัพธ์ 

I 
ผลลัพธ์ 

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ 

• การให้ความรู ้
- การอบรม 

- การรวบรวม 
องค์ความรู้ 

- การบรรยาย  
- การสัมมนา  
- การทำเวิร์คชอบ 
- การให้คำปรึกษา 
- การดูงาน   

• การให้เทคโนโลย ี
- การอบรม 
- การให้เทคโนโลยี

ไปใช้ เช่น 
software ระบบ IT 

- ต้นแบบเครื่องมือ
การผลิต หรือ
ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

- การประกวด
นวัตกรรม 

- การรวบรวม/
เผยแพร่ความรู้
ด้านเทคโนโลย ี

- การให้คำปรึกษา 

• การจัดตัง้
องค์กร/ระบบ
การผลิต/
หน่วยผลิต 

• การจัด
โครงสร้าง
องค์กร/กลุ่ม
ธุรกิจ/ระบบ
การผลิต 

• การรวมหุ้นใน
กลุ่มหรือ
กองทุน 

• การลงทุนใหม ่
(ส่งเสริมการ
ลงทุน ชักนำ
นักธุรกิจมา
ลงทุน) 

 

• สร้างเครือข่าย 
ของห่วงโซ่ 
การผลิต 

• Supply 
chain ที่เป็น
เครือข่าย/
พันธมิตร ใน 
value chain 

- เครือข่ายเพือ่
พัฒนา 

- แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

- การ Benchmarking 
- ศูนย์รวม 

ที่ปรึกษาที่ม ี
ความเชีย่วชาญ 

• Business 
matching 

• การเข้าถงึ
แหล่งทุน 
แหล่งความรู้ 
แหล่งแรงงาน 

• แผนงาน  
กลยุทธ์ 

- การวางแผน  
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

• การบริหาร
จัดการระบบ
ในองค์กร 

- การบริหาร
ระบบการผลิต 

- การบริหาร
การเงินและ 
การลงทุน 

- การบริหารด้าน
การตลาด และ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับ
ตลาด 

- การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์/ต้นทุน
มนุษย ์

• การบริการ
ข้อมูล 

• การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
ข้อมูล  

• การพัฒนา
ทักษะของ
บุคคลในการ
ผลิต 

- การจัดทำบัญชี
ต้นทุน 

- การวิเคราะห์
ต้นทุน 

• เทคโนโลยี
นำไปสู่
นวัตกรรม 

- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบ 

- การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
ฉลาก 

• นวัตกรรมการ
ผลิต 

- เทคนิคใหม่ 
- เทคโนโลยีใหม ่

• การปรับปรุง
กระบวนการ  

(ลดขั้นตอน ปรับ
กระบวนการ 
สร้างคุณค่าจาก
กระบวนการใหม่ 
new process 
Re-engineer) 

• คุณภาพ 
การผลิต 

- การควบคุม
มาตรฐาน 
การผลิต 

- การกำหนด
มาตรฐาน 

- การตรวจ
รับรอง 

• การทดสอบ
ตลาดเพื่อหา
ความต้องการ
ของลูกค้า      
และนำมา
พัฒนา
ผลิตภัณ  ์

• การนำเสนอ
ผลิตภัณ ์ที่
พัฒนาต่อ
ช่องทางต่างๆ 
- งานแสดง
สินค้า 
- การพบปะคู่
ค้า 
- Social 
Media 

 

• นวัตกรรม 
- การออกแบบ

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

- การเพิ่มคุณค่า
ให้ผลิตภัณฑ์
เดิม 

• ผลิตภัณ ์มี
มาตรฐาน 

• ผลิตภัณ ์
ตามความ
ต้องการ
ตลาด 

• การสร้าง
ภาพลักษณ์
สินค้า 

• ผลิตภัณ ์มี
ต้นทุนต่ำ 

• สร้าง
ผลิตภัณ ์สู่
ตลาดใหม ่

• การปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพ 

- ลดความ
สูญเสียใน
ระบบผลิต
(เวลา แรงงาน 
ต้นทุน ของ
เสีย พลังงาน 
วัตถุดิบ วัสดุ
สิ้นเปลือง) 

- ลดต้นทุนจม 
- ลดสต๊อก  
• Turnover 

ratio 

• ยอดขาย/
รายได้
เพิ่มขึ้น 

• ราคาต่อหน่วย 

• ต้นทุนต่อหน่วย 

• ยอดขาย 

• ยอดสั่งซื้อ 

• ส่วนแบ่งตลาด 

• กำไรต่อหน่วย 

• รายได ้

• ผลิตภัณ ์ใหม/่
ตลาดใหม ่

• การลงทุนขยาย
กิจการที่เพิ่มขึ้น 

• การจัดตัง้
ธุรกิจ/การ
ขยายฐาน
ธุรกิจ/การ
ขยายการลงทุน 

• การสร้าง
เครือข่าย  
การร่วมทุน                
การ synergy 

• การลงทุน 

• มูลค่าเพิ่ม
ทาง
เศรษฐกิจ/
GDP 
ขยายตัว 

• กำไรธุรกิจ 

• รายไดต้่อป ี

• ผลกระทบ
ทางอ้อม 

-  ความเปน็อยู่ดีขึ้น 
- ประชาชนมี
อาชีพเสริม  
ไม่ต้องละทิ้ง 
ถิ่นฐาน 

• การจ้างงาน
ลด/เพิ่ม 

• การกระจาย
รายได/้ลด
ความเหลื่อม
ล้ำทาง
เศรษฐกิจ 
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การป บิัตภิารกิจที่
เกี่ยวข้อง

(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพื้นฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การป บิัตภิารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้และ

ทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการผลิต 
 

F 
การทดสอบ

ตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณ ์ใหต้รง

ตามตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภณั ์ 

H 
ผลลัพธ์ 

I 
ผลลัพธ์ 

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ 

• การให้คำปรึกษา 
- นอกสถานที่  
- ในสถานที ่

• การจัดให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้  

   - ผู้ประกอบการ  
   - ผู้ให้บริการ   
   - ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

• การสนับสนุนทาง
การตลาด เช่น 
- การสร้างคู่ค้า  
- สร้างเครือข่าย
ทางการตลาด 

- การทดสอบตลาด  
- การเผยแพร่สินค้า
ในตลาด 

• การสร้างใหเ้กิด
ความร่วมมือ เช่น  
- สร้างเครือข่าย  
- การรวมกลุ่ม   
- การจับคู่ทางการ
ผลิตหรือธุรกิจ 

• การสร้างความ
เข้มแข็งของ
องค์กรท้องถิ่น 
โดยรวมหุ้นใน
กลุ่มหรือกองทุน 

• การทำ 
promotion 
ร่วมงานแสดง
สินค้า / 
จำหน่ายสินค้า 

• การสร้าง
เครือข่าย/
พัฒนาองค์กร
ให้เกื้อกูลกัน 

• การสร้าง
เครือข่าย/
ความร่วมมือ
ระหว่าง 

• ภาคเอกชน 
ประชาชน
ผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน
ราชการ 

• การจัดการ
ความรู ้

• ระบบโซ่
อุปทาน 

• การแก้ปญัหา
ในการผลิต 

• การลดการ
สูญเสีย 

• การตรวจ
วินิจฉัยสถาน
ประกอบการ
เพื่อปรับปรุง
และ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการองค์กร 

 
 
 
 
 

- การปรับปรุง 
การผลิต 

• การพัฒนา
ความรู้ด้านการ
บริหาร 

- ผูป้ระกอบการราย
ใหม่มีความรู้ใน
การลงทุน 

- ผู้ประกอบการราย
เดิมมีความรู้ใน
การปรับปรุง
กิจการ 

• การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
เสริม 

• การผลิตเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
สินค้า 

• การนำวตัถุดบิ
เหลือใชห้รือ
ขยะกลับมาใช้
ในกระบวนการ
ผลิต 

• การนำ
เทคโนโลยี 
มาเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
การบริหาร
จัดการ/การ
ทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 

• การพัฒนา
คุณภาพ 
การบริการ 
(service) 
ที่เกี่ยวเนื่อง
กับผลิตภัณ  ์

• ลดต้นทุนจาก
การนำเขา้
วัตถุดิบ/
พลังงานจาก
ต่างประเทศ 
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จากตารางแสดงห่วงโซ่ของผลกระทบ (Result Chain) ในภาพรวมจะนำไปใช้ในการพิจารณาว่า
โครงการ intervention ที่ดำเนินการจะส่งผลไปถึงผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบตรงส่วนใด รวมถึงมูลค่าที่
เกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดที่จะวัดตั้งแต่ผลผลิตถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นจะต่างกันตามแต่ละโครงการ โดยจะพิจารณา
มูลค่าเพิ่มที่เกิดในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากกำไร ดังนั้นจึงต้องพิจารณา intervention ที่หน่วยงานภายใต้
แผนบูรณาการ ดำเนินการได้ส่งผลจากส่วน implementation side ไปยัง result side และส่งผลถึงมูลค่า
สุดท้ายหรือไม ่ 

 ตารางที่ 2.4 การเพิ่มคุณค่า (Value chain) ในวิสาหกิจ ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า 
การป ิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(Intervention) 
ด้านการดำเนินงาน 

(Implementation Side) 
ด้านผลของการดำเนินงาน 

(Result side) 
ตัวชี้วัดมูลค่าของ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิต 

1.1 การให้ความรู้ 
- การอบรม 
- การบรรยาย  
- การสัมมนา  
- การรวบรวมองค์ความรู้ (เช่น 
จัดตั้งศูนย์พัฒนการนวตักรรม 
ศูนย์การเรียนรู้) 
- การทำเวิร์คชอบ 
1.2 การให้เทคโนโลยี 
- การให้เทคโนโลยไีปใช้ เช่น 

software ระบบ IT 
- การให้คำปรึกษา 

- การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต สูญเสียลดลง ผลติได้
เร็วข้ึน 

- ขีดความสามารถใน 
การผลิต/กำลังการผลติ 
- อัตราส่วนของเสียเฉลีย่ 
- มูลค่าของเสียเฉลี่ยรวม 

- - อัตราส่วนเครื่องเสียขณะ
ทำงานเฉลี่ย  

ต้นทุนต่อหน่วยท่ี
ลดลง 
ต้นทุนรวมที่ลดลง 
มูลค่าการสญูเสียที่
ลดลง 

- การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต เพิ่มมลูค่า น่าเชื่อถือ  
มีมาตรฐาน 

การเพิ่มคณุภาพได้มาตรฐาน 
- กิจการไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานสากลตามที่
ต้องการ 
- ความพึงพอใจในการตลาด 
เพิ่มขึ้น 
 

ราคาต่อหน่วย 
รายได ้
 

2. การพัฒนาผลิตภัณ ์ใหม่ 
2.1 การให้ความรู้ 
- การอบรม 
- การรวบรวมองค์ความรู้ (เช่น 
จัดตั้งศูนย์พัฒนการนวตักรรม 
ศูนย์การเรียนรู้) 

- การสัมมนา การดูงาน   
- การให้คำปรึกษา 

นำความรู้มาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่

นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภณัฑ์
ใหม่ในตลาด 
การแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์

ราคาต่อหน่วย 
รายได้รวม 
กำไรขั้นต้น 
 

2.2 การสร้างต้นแบบ 
- ต้นแบบของเครื่องมือการผลิต 
หรือต้นแบบผลิตภณัฑ ์

- การประกวดนวตักรรม 

การนำต้นแบบมาใช้ผลติจริง
เชิงพาณิชย ์
การนำนวัตกรรมมาใช้สร้าง
ผลผลติ 
การนำนวัตกรรมมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม
ความสามารถและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมได้ ระดับเฉลีย่
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม
ความสามารถและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมได้ ระดับเฉลีย่ 

ราคาต่อหน่วย 
ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
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การป ิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน 
(Implementation Side) 

ด้านผลของการดำเนินงาน 
(Result side) 

ตัวชี้วัดมูลค่าของ 
ผลการดำเนินงาน 

2.3 งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ ์

การนำงานวิจัยมาพัฒนา
ผลผลติ 
การนำงานวิจัยมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

จำนวนผลติภณัฑ์ใหม่ทีไ่ด้
จากการนำงานวิจัยมาใช้ 

ราคาต่อหน่วย 
ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
กำไรขั้นต้น 

3.1 การส่งเสริมการตลาด 
- การนำผลผลิตไปทดลองตลาด 

และวิเคราะหห์าข้อมูล 
- การสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ 

ในด้านผลติภณัฑ์ใหม ่
- การจับคู่เช่ือมโยงทางธุรกิจ 
- การนำผลผลิตไปทดลองตลาด 

และวิเคราะหห์าข้อมูล 

การไดด้ีล ยอดสั่งซื่อ 
การไดคู้่ค้าใหม ่
การไดลู้กค้ารายใหม ่
การไดลู้กค้าเดิมแต่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ 
การผลิตสินค้าท่ีตรงความ
ต้องการของตลาด 

การขยายตลาด 
การไดคู้่ค้ามาเพิ่มยอดขาย
การขยายตลาด การขยาย
ผลิตภณัฑ ์

ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
รายได้จากการขาย
มูลค่าการเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์ใหม ่
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
รายได้จากการขาย 

3.2 การส่งเสริมการตลาด 
- การสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ 

ในด้านผลติภณัฑ์ใหม ่

การผลิตสินค้าใหม่ที่ได้สร้าง
การรับรู้แล้ว 

การขยายตลาด การขยาย
ผลิตภณัฑ์  

ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
รายได้จากการขาย 

3.3 การส่งเสริมการตลาด 
- การจับคู่เช่ือมโยงทางธุรกิจ 

การเจรจาทางการค้า ความ
ร่วมมือ 
 

การขยายตลาด 
การไดลู้กค้ารายใหม ่
การได้ supplier ใหม่ 
การลดต้นทุน  

ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
รายได้จากการขาย 
การลดต้นทุน 
กำไรขั้นต้น 

4. การส่งเสริมการร่วมกลุ่ม 
- การรวมกลุ่ม cluster เพื่อสร้าง

ประสทิธภาพการค้าง การลงทุน 

การเจรจา สร้างความร่วมมือ 
ในด่านต่างๆ  
ด้านการรวมกลุม่การค้า 
ด้านการรวมกลุม่ในการผลิต 
ในสายการผลติ 

การสร้างอำนาจต่อรองกับ 
supplier  
การขยายฐานลูกค้า 
การลดต้นทุน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การสร้างอำนาจต่อรองกับ 
supplier  
การสร้าง Value chain  
ให้ครบวงจร 

ยอดขาย (จำนวน) 
รายได้จากการขาย 
กำไรขั้นต้น 
การลดต้นทุน 
กำไรขั้นต้น 
 

5. การพัฒนาบุคลากร  
การอบรม ให้ความรู้ 

- ภาคการผลติ การพัฒนา
กระบวนการ 

การปรับเปลี่ยนกระบวน 
การผลิต สญูเสียลดลง ผลิตได้
เร็วข้ึน 

- ขีความสามารถในการผลิต/
กำลังการผลิต 
- อัตราส่วนของเสียเฉลีย่ 
- มูลค่าของเสียเฉลี่ยรวม 
อัตราส่วนเครื่องเสียขณะ
ทำงานเฉลี่ย  

ต้นทุนต่อหน่วยท่ี
ลดลง 
ต้นทุนรวมที่ลดลง 
มูลค่าการสญูเสียที่
ลดลง 

 - การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต เพิ่มมลูค่า น่าเชื่อถือ  
มีมาตรฐาน 

การเพิ่มคณุภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ราคาต่อหน่วย 
รายได ้
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 48 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ การสะท้อนความคุ้มค่าการดำเนินการ 

สำหรับการประเมินความคุ้มค่า ที่ปรึกษาจะสะท้อนภาพผลการประเมินความคุ้มค่าใน 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้น เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ  

การจัดสรรในการดำเนินการ  
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ประกอบการ (Maturity) ที่เกิดจากการส่งเสริม

สนับสนุน ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื ่อสะท้อนให้เห็นว่าโครงการที ่เข้าไปสนับสนุนพัฒนากับ
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึนอย่างไรหรือไม่ 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อรูปแบบแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ  
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ จะเป็นไปในภาพรวมตามแนวทางบูรณาการฯ และอาจเป็นการวิเคราะห์

รายโครงการ ขึ้นกับข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนในการติดตามประเมินผล 
 

❖ วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค 

 การวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค มีวัตถุประสงค์ประเมินผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการของหน่วยร่วมปฏิบัติภายใต้แผนบูรณาการ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งวัดจากผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศเบื้องต้น GDP ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ หัวข้อแรกเป็นการอธิบายแนวคิด
การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้นซึ่งจะมีประโยชน์ในการคำนวณ GDP ที่เพิ่มขึ้นกับ
ผู้รับบริการจากหน่วยร่วมปฏิบัติภายใต้แผนบูรณาการ ต่อจากนั้นจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต (Input-Output table) และแนวคิดตัวคูณปัจจัยการผลิตและผลผลิตซึ่งจะสามารถนำมาใช้
เพ่ือประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการของหน่วยร่วมปฏิบัติภายใต้แผนบูรณาการ ที่เกิดขึ้นกับ GDP 
ของประเทศ 
 

1. แนวคิดการคำนวณผลิตภัณ ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น  

ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product) หรือ GDP หมายถึง มูลค่า
ตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ  ซึ่งอาจจะเป็นรายไตรมาส หรือ
รายปี โดยมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบคำนวณ GDP สำหรับ
ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account) 

GDP มีความสำคัญเพราะเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศร่วมกับกับตัวชี้วัด
อ่ืนๆ เช่น อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศวัดโดยใช้
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP เป็นบวกอาจหมายความว่าเศรษฐกิจดี 
ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอย แต่ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ติดลบหมายความว่าภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตัว 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงิน 
 

งบประมาณดำเนินการ 
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 วิธีการคำนวณ GDP มีอยู่ 3 ประเภท คือ วิธีการคำนวณทางด้านผลผลิต วิธีการคำนวณ
ทางด้านรายได้ และวิธีการคำนวณทางด้านรายจ่าย ซึ่งมาจากแนวคิดว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย รายจ่ายของฝ่ายหนึ่งจะถือเป็นรายได้ของ
อีกฝ่ายหนึ่ง (Mankiw, 2001) ดังนั้นมูลค่าสินค้าและบริการที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันจะต้องเท่ากับรายได้และ
เท่ากับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ GDP ทั้ง 3 วิธีเป็นดังนี้ 
 

1.1 การคำนวณ GDP ทางด้านผลผลิต 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า GDP คือมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ 
ซึ่งคำนวณได้ผลรวมมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ทำ
ได้ยาก เพราะไม่อาจจำแนกได้ชัดแจ้งว่าสินค้าใดเป็นผลผลิตและบริการขั้นสุดท้าย (Final Products) ที่ถูก
นำไปใช้อุปโภคบริโภคหรือเป็นสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Products) ที่นำไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืนหรือนำไป
ขายต่อ ตัวอย่างเช่น ข้าวสารนาย ก. ซื้อจากโรงสีมูลค่า 100 บาท ถ้านาย ก. นำไปหุงเพื่อบริโภค ข้าวสารมูลค่า 
100 บาทนั้นคือมูลค่าสินค้าขั้นสุดท้าย และสามารถนำไปคิดเป็น GDP ได้ แต่ถ้านาย ก. นำไปบดทำเป็น
แป้งขาย ข้าวสารมูลค่า 100 บาทนั้นเป็นสินค้าขั้นกลางยังไม่สามารถนำไปคิดเป็น GDP มิเช่นนั้นอาจทำให้
เกิดปัญหาการนับซ้ำ 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำ การคำนวณ GDP ทางด้านการผลิตจึงนิยมใช้วิธีการคำนวณ
จากมูลค่าเพ่ิม (Value-added) ที่เกิดขึ้นจากการผลิตในแต่ละขั้น โดยใช้สูตรดังนี้ 

 มูลค่าเพ่ิม = มูลค่าผลผลิต – ต้นทุนสินค้าวัตถุดิบและบริการต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น ถ้านาย ก. ซื้อข้าวสารมาจำนวน 100 บาท แล้วนำไปบดเป็นแป้งขายให้นาย ข. 

คิดเป็นมูลค่า 120 บาท มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตนี้คือ 20 บาท และถ้านาย ข. นำแป้งไปผลิตเป็น
ขนมปังขายได้มูลค่า 150 บาท มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตนี้คือ 30 บาท ซึ่งถ้ารวมมูลค่าเพิ ่มที่
เกิดข้ึนในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตก็จะได้เท่ากับมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ตารางที่ 2.5 แสดงข้อมูล GDP 
ทางด้านผลผลิตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจำแนกออกเป็น 20 สาขาเศรษฐกิจ 
 

ตารางท่ี 2.5 GDP ของประเทศไทย ณ ราคาตลาด พ.ศ. 2560 จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

สาขา มูลค่า (ล้านบาท) 
   การเกษตร ป่าไม้ และประมง 1,286,170 
   เหมืองแร่และเหมืองหิน 387,823 
   การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 4,196,801 
   ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 396,991 
   ประปาและการจัดการของเสยี 64,353 
   การก่อสร้าง 395,275 
   ขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต ์ 2,397,865 
   การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ 879,460 
   ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 818,037 
   ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 357,734 
   กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,165,526 
   กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 377,229 
   กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 275,041 
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สาขา มูลค่า (ล้านบาท) 
   กิจกรรมการบริหารและการสนบัสนุนอื่นๆ 250,164 
   บริการของรัฐและการป้องกันประเทศ ประกันสังคม 917,530 
   การศึกษา 636,280 
   กิจกรรมด้านสุขภาพและการสังคมสงเคราะห์ 326,814 
   ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 91,069 
   บริการอื่นๆ 203,755 
   การจ้างงานตนเอง 28,042 

รวม GDP 15,451,959 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 

1.2 การคำนวณ GDP ทางด้านรายได้ 
ระบบเศรษฐกิจแบ่งออกได้เป็นสองฝ่าย คือ เอกชน และรัฐบาล รายได้ของเอกชนเป็นรายได้ที่

บุคคลได้รับจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั ้นพื ้นฐาน (Primary factors of production) อันได้แก่ 
แรงงาน ที ่ดิน ทุน และผู ้ประกอบการ ซึ ่งอยู ่ในรูปของ ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี ้ย และกำไร ตามลำดับ  
ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีรายได้จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจต่างๆ  อีกด้วย 
นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีรายได้จากการเก็บภาษีประเภทต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้  
นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อรวมรายได้จากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานทั้งหมดของเอกชนและรัฐบาล
และบวกด้วยรายได้จากภาษีทางอ้อมหักด้วยเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะเท่ากับ GDP ทางด้านรายได้  
ดังสูตรคำนวณต่อไปนี้ 

 GDP = ค่าจ้าง + ค่าเช่า + ดอกเบี้ย + กำไร + (ภาษีทางอ้อม – เงินอุดหนุนของรัฐบาล) 
ตารางที่ 2.6 แสดงข้อมูลองค์ประกอบ GDP ทางด้านรายได้ ณ ราคาตลาด ของประเทศไทย  

ในปี พ.ศ. 2560 สังเกตว่าส่วนเกินของการประกอบการ (operating surplus) คือรายรับจากการขายสินค้า
และบริการของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายปัจจัยขั้นกลางและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งเท่ากับผลรวมของรายได้จาก
ทรัพย์สินและการประกอบการของเอกชนและรัฐบาลซึ่งประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเช่าที่ดิน เงินปันผล 
กำไร ผลรวมของค่าจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน ส่วนเกินการประกอบการ และภาษีทางอ้อมหักด้วยเงิน
อุดหนุน จะเท่ากับ GDP ทางด้านรายได้ของประเทศไทยซึ่งเท่ากับ 15,451,959 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 
 

ตารางท่ี 2.6 GDP ทางด้านรายได้ ณ ราคาตลาด ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 

ประเภทรายได้ มูลค่า (ล้านบาท) 
ค่าจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน 4,834,121 
ส่วนเกินของการประกอบการ (operating surplus) 9,092,658 
ภาษีทางอ้อม  1,587,309 
(หัก) เงินอุดหนุน  -62,129 
รวม (GDP) 15,451,959 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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1.3 การคำนวณ GDP ทางด้านรายจ่าย 

การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย 
รายจ่ายของฝ่ายหนึ่งจะถือเป็นรายได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือรายได้รวมจะต้องเท่ากับค่าใช้จ่ายรวมในระบบ
เศรษฐกิจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ค่าใช้จ่ายรวม (Aggregate Expenditure) หรือเรียกอีกอย่างว่าอุปสงค์รวม 
(Aggregate Demand) ประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือการบริโภคของเอกชน รายจ่ายเพ่ือการลงทุน รายจ่ายของ
รัฐบาล และรายจ่ายสุทธิต่างประเทศ เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ก็จะได้ GDP ทางด้านรายจ่าย ดังสมการ
ต่อไปนี้ 

 GDP = C + I + G + (X – M) 

เมื่อ C คือรายจ่ายเพื่อการบริโภคของเอกชน I คือรายจ่ายเพื่อการลงทุน G คือรายจ่ายของ
รัฐบาล X คือมูลค่าการส่งออก และ M คือมูลค่าการนำเข้า ตารางที่ 2.7 แสดงข้อมูลองค์ประกอบของ GDP 
ทางด้านรายจ่าย ณ ราคาตลาด ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 
 

ตารางท่ี 2.7 GDP ทางด้านรายจ่าย ณ ราคาตลาด ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 

รายจ่าย มูลค่า (ล้านบาท) 
รายจ่ายเพื่อการบรโิภคขั้นสุดท้ายของเอกชน (C) 7,529,368 
รายจ่ายเพื่อการบรโิภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล (G) 2,529,944 
การลงทุน (I) 3,580,885 
ส่วนเปลีย่นแปลงสินค้าคงเหลือ -52,270 
(บวก) การส่งออกสินค้าและบริการ (X) 10,534,707 
(ลบ) การนำเข้าสินค้าและบริการ 8,397,737 
ค่าใช้จ่ายรวม 15,724,897 
(บวก) ความคลาดเคลื่อนทางสถิต ิ -272,938 
รวม (GDP ทางด้านรายจ่าย) 15,451,959 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 กล่าวโดยสรุป GDP คือมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง  
มีวิธีการคำนวณ GDP อยู่ 3 วิธี คือ การคำนวณทางด้านการผลิตหรือมูลค่าเพ่ิม การคำนวณทางด้านรายได้  
และการคำนวณทางด้านรายจ่าย ซึ่งผลการคำนวณทั้ง 3 วิธีจะได้ GDP เท่ากัน แผนภาพที่ 2.16 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการคำนวณ GDP ทั้ง 3 วิธี 
 เมื่อทราบถึงแนวคิดการคำนวณ GDP ด้วยวิธีต่างๆ แล้ว หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงแนวคิดในการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและ GDP โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งแสดงต้นทุนการผลิต 
การกระจายของสินค้า และความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 
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แผนภาพที่ 2.16 สรุปวิธีการคำนวณ GDP 

2. วิธีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยแบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

การวิเคราะห์ผลกระทบการลงทุนหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีต่อรายได้และผลผลิต
โดยรวมของประเทศ วิธีการประเมินอาศัยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ (Keynes) กล่าวคือ เมื่อมีการ
ใช้จ่ายลงทุนหรือการใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในระบบเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบให้มีการใช้จ่ายต่อๆ  กันไปอีก
หลายรอบ เพราะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งแรกนี้จะตกเป็นรายได้ของบุคคลหรือของสาขาการผลิตที่มีการใช้
จ่ายนั้น เมื่อบุคคลหรือสาขาการผลิตได้รับรายได้ก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายต่อไป และก่อให้เกิดรายได้แก่
บุคคลหรือสาขาการผลิตอื่นๆ เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในรอบต่างๆ เข้าด้วยกัน จะพบว่า
การลงทุนหรือการใช้จ่ายอาจก่อให้เกิดรายได้ที่มีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในครั้งแรกหลายเท่าตัว การเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ด้วยหลักการดังกล่าวนี้ เรียกว่า ผลของตัวทวีคูณ (multiplier effect) 

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนหรือการใช้จ่ายของรัฐบาลใน
ระดับมหภาค คือ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table) หรือตาราง IO ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางทั้งโดยนักเศรษฐศาสตร์โดยมีแนวความคิดว่าในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่ละ
ประเภทมีความจำเป็นที ่จะต้องมีการใช้สินค้าและบริการต่างๆ มาเป็นปัจจัยการผลิต  (Input) ของ
กระบวนการผลิตเหล่านั้นและในขณะเดียวกันผลผลิต (Output) ของภาคการผลิตแต่ละประเภทนอกจากจะ
ใช้เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคขั้นสุดท้ายของระบบเศรษฐกิจ (Final demand) แล้วยัง
จะต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องกลายไปเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง  (Intermediate input) สำหรับสนับสนุน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการประเภทอ่ืนๆ อีกด้วย ตาราง IO ถือเป็นแบบจำลองเศรษฐกิจรายสาขา 
(Sectorial economic model) ประเภทหนึ่งซึ่งมีข้อได้เปรียบตรงที่มีการแสดงความเชื่อมโยงกัน (Linkage) 
ระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 

ตาราง IO นี้จะบอกให้ทราบว่าในการผลิตสินค้าและบริการของสาขาการผลิตหนึ่งๆ จะต้อง
ใช้ผลผลิตของสาขาการผลิตใดมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต (intermediate inputs) เป็นมูลค่าเท่าใดและต้องจ่าย
เป ็นค ่าป ัจจ ัยการผล ิตข ั ้นต ้น  (primary inputs) ในร ูปของค ่าตอบแทนบร ิการของแรงงานและทุน  
ซึ่งเรียกว่า มูลค่าเพิ่มเป็นมูลค่าเท่าใด ในขณะเดียวกันก็จะบอกให้ทราบว่า ผลผลิตของสาขาการผลิตหนึ่งๆ  

รวมมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิต 

มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย
 

C + I + G + (X – M
) 

ค่าจ้าง + ค่าเช่า + 
ดอกเบี้ย + กำไร

 

ภาษีทางอ้อม
สุทธิ 

GDP 
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ได้ถูกจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ในการผลิตในสาขาการผลิตใดบ้างเป็นมูลค่าเท่าใด จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคสุดท้าย  
ทั้งที่เป็นภาคครัวเรือน รัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคส่งออก และเพื่อเป็นสินค้าคงเหลือ ซึ่งปรากฏในรูปของ 
การบริโภค (C) การลงทุน (I) การใช้จ่ายของรัฐบาล (G) และการส่งออก (X) เป็นมูลค่าเท่าใดตัวอย่างของ
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 2.8 

ตารางท่ี 2.8 โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (IO table) 

 ความต้องการสินค้าและบริการ 
ขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิต (xij) 

การบริโภคสินค้า
ขั้นสุดท้าย (Fi) 

มูลค่า
ผลผลิตรวม 

(Yi) 

สินค้าและบริการขั้นกลางที่ใช้
ในการผลิต (xij) 

x11 x12 … x1n F1 Y1 
x21 x22 … x2n F2 Y2 

….
... 

….
... … ….
... ….... ….
... 

xn1 xn2 … xnn Fn Yn 
ค่าตอบแทนปัจจัย 
การผลิตขั้นต้น หรือ  
มูลค่าเพ่ิมรวม (Vj) 

V1 V2 … Vn 
ผลรวม =GDP  

มูลค่าผลผลิตรวม (Yj) Y1 Y2 … Yn   
 

เมื่อพิจารณาตาราง IO จากด้านแนวนอน จะแสดงการกระจายผลผลิตของแต่ละสาขาการ
ผลิตไปยังสาขาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และกระจายให้กับการบริโภคขั้นสุดท้าย (Final 

demand) ซึ่ งประกอบด้วยการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน การซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล 
การสะสมทุน ส่วนเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือ และการส่งออก เมื่อพิจารณาตาราง IO จากด้าน
แนวตั้ง จะแสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละสาขาการผลิตว่าต้องการใช้ปัจจัยในการผลิตอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่
วัตถุดิบต่างๆ ที่อยู่ในส่วนของความต้องการสินค้าและบริการขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิต และค่าตอบแทนปัจจัย
การผลิตขั้นปฐม ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ส่วนเกินผู้ประกอบการอันได้แก่ กำไร ค่าเช่าที่ดินและ
ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และภาษีทางอ้อมสุทธิ 

การคำนวณ GDP จาก IO สามารถหาได้จากผลรวมแนวตั้งของการบริโภคขั้นสุดท้ายของ

สินค้าทุกชนิด 
1

n

i

i

F
=

 
 
 
  หรือผลรวมแนวนอนของมูลค่ า เพิ่ มของทุกสาขา 

1

n

i

i

V
=

 
 
 
  เมื่ อ  n  คือ

จำนวนสาขาหรือจำนวนสินค้า และตาราง IO ของประเทศไทยจัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติประกอบด้วย 180 สาขา  
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กำหนดสัญลักษณ์ Y  เป็นเวคเตอร์ขนาด 1n  แสดงมูลค่าผลผลิตรวมของสาขาที่ i ซึ่งก็
คือผลรวมแนวนอนในแต่ละแถวและจะต้องเท่ากับผลรวมแนวตั้งของแต่สดมภ์ที่ตรงกัน กำหนดสัญลักษณ์ X  
เป็นเมทริกซ์ขนาด n n  ซึ ่งมีสมาชิกในแถวที ่ i และสดมภ์ที่ j คือ ij

X  แสดงมูลค่าของผลผลิตของ
อุตสาหกรรม i ซึ่งถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางสำหรับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม j และกำหนดให้ 
F  เป็นเวคเตอร์ขนาด 1n แสดงมูลค่าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีต่อสินค้าแต่ละชนิด ดังนั้นการกระจายผลผลิต
ในด้านแนวนอนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ 

   
1

n

ij i i

j

X F Y
=

+ =     สำหรับ 1, ,i n=  

 สมการนี้แสดงว่าผลรวมของมูลค่าอุปสงค์ต่อสินค้าชนิดที่ i เพื่อใช้เป็นปัจจัยขั้นกลางและ
มูลค่าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสินค้าชนิดที่ i จะต้องเท่ากับมูลค่าผลิตรวมของสินค้าชนิดที่ i หรือเป็นเงื่อนไข
ว่าอุปสงค์รวมจะต้องเท่ากับอุปทานรวมในทุกสาขานั่นเอง 

 นอกจากนั้นตาราง IO ยังมีข้อสมมติที่สำคัญคือการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางมีสัดส่วนคงที่
ต่อผลผลิตในแต่ละสาขา หรือกล่าวได้ว่าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางแต่ละชนิดไม่สามาถใช้ทดแทนกัน
ได้ ทำให้สามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิสัดส่วนต้นทุนปัจจัยการผลิตขั้นกลางชนิดที่ i ในสาขาที่ j ต่อต้นทุนการ
ผลิตรวมของสาขาที่ j ได้ดังนี้ 

   ij ij j
a X Y=      สำหรับ , 1, ,i j n=  

 โดยที่ ij
a  คือค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตขั้นกลางชนิดที่ i ใช้ในการผลิตสินค้าสาขาการ

ผลิต j (หรือ มูลค่าของปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตที่ i ที่ถูกใช้ในการผลิตสินค้าในสาขาการผลิตที่ j ทุกๆ 
1 บาท) จากการที่ระบบเศรษฐกิจมีมากมายหลายสาขา และแต่ละสาขาต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันทั้งใน
ลักษณะที่ต้องถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตของสาขาการผลิตอ่ืน และในลักษณะที่ต้องใช้ผลผลิตจากสาขาอื่นเป็น
ปัจจัยการผลิต ในกรณีที่มีจำนวน n สาขา จะแสดงการกระจายผลผลิตตามแนวนอนในรูประบบสมการเชิง
เส้นจำนวน n  สมการได้ดังนี้ 

  1 11 1 12 2 1 1n n
Y a Y a Y a Y F= + + + +  

  2 21 1 22 2 2 2n n
Y a Y a Y a Y F= + + +  

      

  1 1 2 2n n n nn n n
Y a Y a Y a Y F= + + +  

หรือเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ 
  +Y = AY F  

  ( )I - A Y = F    
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หรือ  ( ) 1−
Y = I - A F  

เมื่อ I  คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) และ A  คือเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัย
การผลิตขั้นกลางที่ใช้ในการผลิตสินค้า  และ ( ) 1−

I - A  คือเมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต
ทางตรงและทางอ้อม (direct and indirect coefficient matrix หรือ Leontief inverse matrix) ซึ่งแสดงถึง
ปริมาณการผลิตสินค้าของสาขาการผลิตที่ i ที่เพิ่มขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม (Direct and indirect effects) 
เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมขึ้นในความต้องการขั้นสุดท้ายของสาขาการผลิตที่ j หนึ่งหน่วย ภายใต้ข้อสมมติ
ว่า A  มีค่าคงที่ ทำให้สามารถคำนวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์รวมต่อมูลค่าผลผลิตในแต่ละ
สาขาโดยใช้ตัวคูณ IO ได้ดังนี้ 
  ( ) 1− Y = I - A F  

เมื่อ Y  และ F  คือเวคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตและมูลค่าอุปสงค์รวม
ตามลำดับ นอกจากนั้นถ้ากำหนดให้  1 2 n

V V V=V  คือเวคเตอร์แสดงมูลค่าเพิ่มในแต่ละ
สาขาการผลิต ก็จะสามารถเขียนสมการแสดงผลบวกแนวตั้งในแต่ละสาขาได้ดังนี้ 

  1 11 1 12 2 1 1n n
Y a Y a Y a Y V= + + + +  

  2 21 1 22 2 2 2n n
Y a Y a Y a Y V= + + +  

      

  1 1 2 2n n n nn n n
Y a Y a Y a Y V= + + +  

หรือเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้ 

  +Y = AY V  

หรือ  ( ) 1−
Y = I - A V    

ดังนั้นสามารถคำนวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าเพ่ิมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตในแต่ละสาขาได้ว่า 

 ( ) 1− Y = I - A V  

 เมื่อ V  คือ เวคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพ่ิม อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์โดย
ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะมีข้อจำกัดอยู่ โดยมีข้อสมมติที่สำคัญคือ 

(1) ในแต่ละสาขาการผลิตจะผลิตสินค้าประเภทเดียว และมีกระบวนการในการผลิตแบบเดียว 

  (2) การใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางมีสัดส่วนคงท่ีต่อผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต 

  (3) ไม่มีการทดแทนกันระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิต 

  (4) อุปทานของสินค้าสามารถตอบสนองต่อการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายได้อย่างไม่จำกัด 
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  (5) ราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิตคงท่ี 

 นอกจากนั้นตาราง IO ยังสามารถใช้ในการคำนวณค่าดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward 
Linkage Index) และค่าดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage Index) จะทำให้สามารถวัดผลกระทบ
ต่อเนื่องทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อมของการลงทุนในโครงการก่อสร้างท่อก๊าซต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ง
แตกต่างจากค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตผลผลิต ( )ij

a  ที่เป็นการวัดผลกระทบทางตรงต่อสาขาการผลิตนั้น
เพียงอย่างเดียว 

ผลกระทบไปข้างหลัง หมายถึง ผลกระทบของการขยายตัวในสาขาการผลิตที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยส่วนรวม อันเกิดจากความต้องการใช้ผลผลิตในสาขาอื่นๆ เป็นปัจจัยในการผลิตทำให้สาขา
การผลิตอื่นๆ ขยายการผลิตขึ้น ดังเช่น ถ้ามีการขยายการลงทุนในสาขาการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท 
จะมีผลทำให้เกิดความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตซีเมนต์และโลหะมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งทำให้
สาขาการผลิตเหล่านี้ขยายตัวขึ้นตามการขยายตัวของสาขาการก่อสร้าง ส่วนผลกระทบไปข้างหน้าหมายถึง 
ผลกระทบของการขยายตัวในสาขาการผลิตที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม อันเกิดจากการถูกใช้
ผลผลิตในสาขานั ้นเพื ่อไปเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตอื ่นๆ เพื ่อให้เกิดการขยายการผลิต 
ตัวอย่างเช่น การใช้จ่ายของรัฐบาลทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้น จะทำ
ให้สาขาการผลิตอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และการขนส่ง มีการขยายตัว ตามไปด้วย วิธีการวัดดูว่า
ผลกระทบต่อเนื่องไปข้างหน้าและข้างหลังมากน้อยเพียงไร พิจารณาจากเมื่ออุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขา
การผลิตนั้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยจากทุกๆ สาขาการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าใด (= 1

ij
a

n
 ) 

เปรียบเทียบกับเม่ืออุปสงค์ขั้นสุดท้ายของทุกสาขาการผลิตเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย แล้วทำให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย
จากทุกๆ สาขาการผลิตเพ่ิมขึ้นเท่าใด (=

2

1
i j

a
n
 ) ดังนั้นดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลังของสาขาที่ j คือ 

    
2

1

1

ij

i

j

i j

i j

a
n

u

a
n

=



     สำหรับ 1, ,j n=  

เมื่อ j
u  คือดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขา j ถ้าพบว่าค่าดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลังมีค่า

มากกว่าหนึ่ง หมายความว่าเมื่ออุปสงค์ของทุกสาขาการผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยสาขาการผลิตที่ j มีความ
ต้องการผลผลิตของสาขาการผลิตอื่นเพื่อมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่า สาขาการผลิตที่ j  
มีผลกระทบต่อเนื่องด้านหลังสูงทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม ในทำนองเดียวกัน จะสามารถคำนวณค่าดัชนี
เชื่อมโยงไปข้างหน้าได้ดังนี้ 
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1
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i j

i j

a
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     สำหรับ 1, ,i n=  
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ถ้าหากค่าดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีค่ามากกว่าหนึ่ง หมายความว่าเมื่ออุปสงค์ของทุกสาขา
การผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยสาขาการผลิตที่ i จะต้องเพิ่มการผลิตสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย เพื่อไปเป็นปัจจัยการผลิต
ของสาขาการผลิตอ่ืน นั่นคือ สาขาการผลิตที่ i มีผลกระทบต่อเนื่องด้านหน้าสูงทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม 

นอกจากพิจารณาดัชนีเชื ่อมโยงไปด้านหน้าและด้านหลังแล้วอาจจะต้องพิจารณาถึง 
การกระจายการเชื่อมโยงไปยังสาขาการผลิตต่างๆ ว่ามีมากหรือน้อยเพียงไร โดยสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(coefficient of variation) ของดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลังเท่ากับ 

   

2

1 1

1

1

ij ij

i i

vj

ij

i

a a
n n

u

a
n

 − −  =
 


  สำหรับ 1, ,j n=  

ในทำนองเดียวกันสัมประสิทธิ์การกระจายของดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 
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  สำหรับ 1, ,j n=  

ถ้าค่าของสัมประสิทธิ์การกระจายของดัชนีเชื่อมโยงยิ่งมีค่าต่ำ จะแสดงถึงว่าสามารถกระตุ้น
ให้เกิดการผลิตผลผลิตในสาขาการผลิตอื่นๆ ได้อย่างมาก ในขณะที่ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของดัชนี
เชื่อมโยงที่มีค่าสูง จะแสดงถึงว่ามีการกระจุกตัวของการผลิตผลผลิตอยู่ในบางสาขาการผลิตเท่านั้น 
 

3. สรุปกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการให้บริการของหน่วยร่วมภายใต้แผนบูรณาการ  ต่อเศรษฐกิจ
มหภาคแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ผลกระทบทางตรง (Direct effect) อันเกิดขึ้นเมื่อผู้รับบริการจากหน่วย
ร่วมภายใต้แผนบูรณาการ แต่ละรายได้รับประโยชน์ในรูปของกำไรที่เพ่ิมขึ้น มีการจ้างงานมากขึ้น มีการลงทุน
มากขึ้น สามารถส่งออกได้มากขึ้น ฯลฯ ทำให้มีการขยายการผลิต ซึ่งประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้สามารถประเมิน
ให้อยู่ในรูปของมูลค่าเพิ่มได้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ GDP ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลกระทบทางอ้อม 
(Indirect effect) อันเกิดขึ้นจากการให้บริการของหน่วยร่วมภายใต้แผนบูรณาการ กล่าวคือเมื่อผู้รับบริการ 
แต่ละรายได้ประโยชน์ทางตรงแล้ว กลุ่มผู้รับบริการดังกล่าวจะมีการขยายการผลิตทำให้มีความต้องการสินค้า
และบริการจากสาขาเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมข้ึน ทำให้อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำขยายตัวตามมา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของหน่วยร่วมภายใต้แผน
บูรณาการ คือ แบบสอบถาม โดยจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการจากหน่วยร่วมภายใต้
แผนบูรณาการ โดยจะใช้วิธีการประเมินมูลค่าประโยชน์หลังจากได้รับบริการจากหน่วยร่วมภายใต้แผนบูรณาการ 
อาทิเช่น กำไรเพิ่มขึ้น (ซึ่งอาจเกิดจากการประหยัดต้นทุนหรือลดความสูญเสียเป็นต้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น  
การลงทุนเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จ่ายภาษีมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ  เหล่านี้ถือเป็นมูลค่าเพ่ิม 
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(Valued-added) หลังจากนั ้นจะใช้ค่าเฉลี ่ยมูลค่าเพ่ิมเพื ่อการอ้างอิงทางสถิติ (statistical inference)  
เพ่ือประมาณการมูลค่า GDP ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ สสว. โดยใช้สูตรดังนี้ 

  
p

N
n

 =   

เมื่อ p  คือผลรวมของมูลค่าเพิ่มของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ n  คือจำนวนตัวอย่าง และ N  
คือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ดังนั้น   คือค่าประมาณการของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 

เมื่อประมาณการมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผลกระทบทางตรงแล้ว ต่อไป
จะใช้ตาราง IO เพ่ือประเมินผลกระทบทางอ้อม (Indirect effect) ที่เชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
จะต้องแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการแยกรายสาขาตามรหัส 180 สาขาของตาราง IO เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละสาขา ( )V  หลังจากนั้นจะใช้สูตรคำนวณตัวคูณ ( ) 1− Y = I - A V เพื่อประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ และ GDP ของประเทศ 
 

 
แผนภาพที่ 2.17 สรุปแนวคิดวิธีการประเมินผลกระทบ GDP ของประเทศ 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ปรึกษาได้มีการออกแบบเครื ่องมือที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและเครื ่องมือในการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และประเมินผล ได้แก่ 

2.2.1 เครื ่องมือการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา (Agenda)  
ตามยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษายุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาจึงได้มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญและ
ออกแบบเครื่องมือที่จะนำไปใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.9 ประเด็นการส่งเสริมพัฒนา (Agenda) สำหรับการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละห่วงโซ่ 
แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

การส่งเสริมปัจจัย
นำเข้า  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริม
กระบวนการดา้น

การผลิตและ
บริการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมด้าน
การตลาดและ 

การขยายการลงทุน 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME 

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมปัจจัย
เอื้ออำนวยอ่ืนๆ  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

▪ การใช้วตัถุดิบและ
ทรัพยากร 

 เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 ออแกนิกส ์

 ใช้อย่างคุ้มค่า  
▪ การเสริมสรา้ง

ความรู ้
 สร้างสรรค์ 

 นวัตกรรม/

เทคโนโลยี 
 มาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้ง 
 การเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ 

 ด้านกฎหมาย/

บัญชี/ธรรมาภิบาล 

▪ แรงงาน 

 แรงงานมีมาตรฐาน
อาชีพ 

 ▪ การผลิต 

การนำงานวจิัย
มาใช ้

การวิจยัและ
พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่ม 
productivity 

และมูลค่าเพิ่ม 

การผลิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เน้นการผลิตที่
เป็นมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัยตาม
กฎหมายและ
ระดับสากล 

▪ การพัฒนา
สินค้า
ผลิตภัณ  ์

สร้างสรรค์  

 ▪ การส่งเสริมด้าน
การตลาด 

เน้นการใช้
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 สื่อออนไลน์
ขยายตลาด ใช้  
e-commerce 

ตราสินค้า 
การขยายตลาด

ในประเทศ 

การขยายตลาด
ต่างประเทศ 

การขยายการ
ลงทุนใน 

ต่างประเทศ 

การสร้างแบรนด์ 
▪ การขยายการ

ดำเนินธุรกิจและ
การลงทุน 

การขยายธุรกิจ 
/แฟรนไชส์  

 เช่ือมโยงการค้าสู่
รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) 

พัฒนศักยภาพผู้
ให้บริการโลจิ
สติกส์  

วิจัยและพัฒนด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้าน 

โลจิสติกส์  
 

  เช่ือมโยง SME 

กับอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่  
 เช่ือมโยงคลัส

เตอร์ (กลุ่มผลิต
สินค้าที่มีลักษณะ
เหมือนกัน 
เกี่ยวขอ้งกัน 
หรือส่งเสริมกัน) 

 รวมกลุ่ม/ร่วมมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน  

 

 ▪ ระบบสารสนเทศ 

 การเข้าถึงข้อมูล
ด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์
ต่างๆ  

 Big data ในการ
บริหารจัดการ
เพื่อการส่งเสริม 
SME 

▪ ศูนย์การเรียนรู ้
 บ่มเพาะ 

 ห้องแล็ป 

ห้องทดสอบ
รับรอง 

ประเด็นที่อาจไม่
จำเป็นต้องผ่าน 

แผนบูรณาการฯ  
▪ มาตรการทางภาษ ี    
 มาตรการภาษี

เพื่อส่งเสริมระบบ
นิเวศวิสาหกจิ
เร่ิมต้นของ
ประเทศ 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

การส่งเสริมปัจจัย
นำเข้า  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริม
กระบวนการดา้น

การผลิตและ
บริการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมด้าน
การตลาดและ 

การขยายการลงทุน 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME 

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมปัจจัย
เอื้ออำนวยอ่ืนๆ  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 มีสมรรถนะรองรับ
เทคโนโลยี และ 

การเปลี่ยนแปลง 
▪ แหล่งเงินทุน 

 สนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของธุรกิจเป้าหมาย 
(ธุรกิจเป้าหมายที่
ต้องการผลักดัน 
/Startup /ธุรกิจที่
ประสบปัญหา) 
(สินเชื่อ /
หลักประกัน/ 

เช่ือมเงินุทน) 

เน้นนวัตกรรม  
ทันสมัย  

เน้นผลิตภัณฑ์ 
(BCG) 

เน้นเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์
สวยงามทั่วไป 

บรรจุภัณฑ์ 
(BCG) 

การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

การบริหาร
จัดการ 

 

 

 

 

การส่งเสริมการ
ดำเนินธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ 

 

 มาตรการภาษี
สำหรับ
ผู้ประกอบการ
รายใหม่
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

▪ มาตรการทาง
บัญชแีละการตั้ง
ธุรกิจ 

การส่งเสริม
มาตรการทำบัญชี
เดียว 

 ส่งเสริม
ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

▪ มาตรการดา้น
ทรัพย์สินทางปัญญา 
การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์
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แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

การส่งเสริมปัจจัย
นำเข้า  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริม
กระบวนการดา้น

การผลิตและ
บริการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมด้าน
การตลาดและ 

การขยายการลงทุน 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME 

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมปัจจัย
เอื้ออำนวยอ่ืนๆ  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

▪ สิทธิประโยชน์  
ความร่วมมือการค้า 

เน้นส่งเสริม
บทบาทการเป็น 
แกนกลางของ
อาเซียน (ASEAN 

Centrality)  

ใช้ประโยชน์จาก
สิทธิพิเศษทาง
การค้า 
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ตารางท่ี 2.10 การวิเคราะห์การสนับสนุนกลุ่มเป าหมายและพื้นที่ 
ขนาดของธุรกิจ งบประมาณ 

(บาท) และ 
ราย 

Stage ของผู้ประกอบการ 
เป าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) และ 

ราย 

กลุ่มสาขาเป าหมาย งบประมาณ 
(บาท) และ ราย 

พื้นที่ดำเนินการ (ตัวอยา่ง)  งบประมาณ 
(บาท) และ ราย 

 1) ธุรกิจขนาดกลาง 
(Medium) 

 2) ธุรกิจขนาดยอ่ม (Small)  
 3) ธุรกิจขนาดจิว๋ (Micro) 

 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน   
 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกจิ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม

ธุรกิจในระยะเร่ิมต้น (Early 

Stage)  
 3) ผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป 

(Regular)  
 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

(Strong)  
 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ใน

ระยะอิ่มตวั (Maturity) 
 6) ผู้ประกอบการที่ประสบ

ปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือ
ช่วงขาลง (Turn around)  

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วง 
การเติบโตขึ้นในรอบใหม่ 
(Revitalization)  

……… ……… 

……… ……… 

 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

……… ……… 

 

▪ อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 

 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ  
S-Curve 

▪ กลุ่มนอกเหนือ 

 การสนับสนุนภาคการเกษตร 
 การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

 การสนับสนุนภาคบริการและ 

การท่องเท่ียว 

 การสนับสนุนภาคการค้าและ
การลงทุน 

 

……… ……… 

 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

……… ……… 

 

ภาคเหนือ (เลือกจังหวัด) 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

(เลือกจังหวัด) 
ภาคใต้ (เลือกจังหวัด) 
ภาคกลาง (เลือกจังหวัด) 
ภาคตะวันออก (เลือก
จังหวัด) 
 

 

 

……………… ……… 

……………… ……… 

 

……………… ……… 

……………… ……… 

……………… ……… 
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 2.2.2 การออกแบบชุดตัวชี้วัดที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์  

ที่ปรึกษาได้พัฒนาชุดตัวชี้วัด โดยได้ทบทวนตัวชี้วัดที่ได้มีการออกแบบไว้ในปีที่ผ่านมาและเพ่ิมเติม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้ในการสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนงานบูรณาการในระดับภาพรวม ระดับแนวทาง และระดับกิจกรรมโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.11 ชุดตัวชี้วัดที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดภาพรวม 
เป้าหมายใน
ระดับตัวช้ีวัด
เป้าหมาย
ประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
อันประกอบด้วย 
- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้และปรับตัวให้
สอดคล้องกับการแข่งขันในยุค
ดิจิทัล 

- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร 

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/ 
ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา 

▪ จำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
(เป้าหมายร้อยละ 10) (แผนแม่บทฯ) 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาสู่ระดับสากล 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่มี
การเติบโตขึ้นจากสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ 
ที่มีมูลค่าสูง (High Value 
Startup)   

▪ (ตัวชี้วัด ย.2 แผน SME) 
▪ จำนวนการยื่นจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มีความ

เข้มแข็งมีศักยภาพออกสู่สากล 
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ 
ขยายตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิม
ตลาดใหม่ สินค้าใหม่ตลาดเดิม) 

▪ อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ
รายใหม่ทีไ่ม่ใช่รายใหญ่ 
(เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

ผลกระทบตามเป าหมายหลัก 
▪ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity)  

▪ รายได้ของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น (มูลค่า/
ร้อยละ)  

▪ การจ้างงานเพ่ิมขึ้น (จำนวนและ
ค่าใช้จ่ายการจ้างงาน)  

▪ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิต (ตัวชี้วัด 4.1 แผน12 ย.3) 

▪ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน (ตัวชี้วัด 4.1 แผน 12 ย.3) 

▪ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการ
ส่งออก (ตัวชี้วัด 3.1 แผน 12 ย.3) 

▪ สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อ 
การส่งออกรวมของประเทศไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 25 (แผนแม่บทฯ) 
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 2 - 66 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ที่พัฒนาสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

▪ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ 
SME ด้านการสนับสนุนและ 
ความสอดคล้องของนโนยบาย 
(เป้าหมายอันดับที่ 15)  
(แผนแม่บทฯ) 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่
ได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงาน
กลาง (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วม
ลงทุนจากภาครัฐ (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนบริษัทและนักศึกษาได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (เป้าหมายร้อยละ 
10) (แผนแม่บทฯ)  

▪ การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ฯ (เป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน 1 เท่า) (แผนแม่บทฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
ธุรกิจ start-up จากธุรกิจ
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดย่อมจากธุรกิจ
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม       
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางจากธุรกิจ
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม      
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดใหญ่หรือบริษัท

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า 
การลงทุน 

▪ สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP 
ประเทศ (ตัวชี้วัด 4.1 แผน 12 
ย.3)  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าสู่
ระบบภาษีเพ่ิมขึ้น (ตัวชี้วัด 7.1  
แผน 12 ย.3) 

▪ ร้อยละท่ีลดลงของการใช้
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

▪ อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (เป้าหมาย 1 ใน 36)  
(แผนแม่บทฯ) 

▪ อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศโดย IMD อันดับที่ 1 ใน 5 
(แผนแม่บทฯ) 

▪ จำนวนการจ้างงานใน 
clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 
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 2 - 67 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพหรือสเกลอัพที่
ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาด
หุ้นในประเทศไทย (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุน
จากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วม
ลงทุนในวงเงิน 60 ล้านบาทขึ้นไป  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ร้อยละของจำนวนสตาร์ทอัพและ
สเกลอัพที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์ม
รวบรวมข้อมูลกลาง (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนธุรกิจชุมชนที่เพ่ิมข้ึน  
ทั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชน (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วม
เครือข่าย (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวน Product Champion  
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  
(แผนปฏิรูปฯ) 

ข้ามชาติจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ รายได้จาก e-commerce 
platform (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ระบบข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้บริการภาครัฐมี
การเชื่อมต่อและเปิดเผยข้อมูล
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ทุกระดับ (แผนปฏิรูปฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) ของ 
  อุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ

clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ มูลค่าการส่งออกในแต่ละ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ 
clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการไทย  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ รายได้จากต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการไทย (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ งบประมาณและต้นทุนของ
ภาครัฐที่ลดลงจากการใช้บริการ
ของสตาร์อัพ (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ งบประมาณของรัฐที่จัดสรร
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม SME 
ลดลง (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ SME ไทยสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจรวม
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม  
e-commerce platform  
(แผนปฏิรูปฯ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท 
ภายใน 5 ปี (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ อันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
10 อันดับ ภายใน 3 ป ี 
(แผนปฏิรูปฯ) 

ผลกระทบทางอ้อม  
(ลดความเหลื่อมล้ำ) 
▪ ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการ 

ที่พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
แล้วส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง  

▪ จำนวนผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเครือข่ายที่ขยาย 
ห่วงโซ่ธุรกิจและซับพลายเชนสู่
ภูมิภาค 

▪ มูลค่าการลงทุนจากการขยาย
การเติบโตของผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 

▪ ร้อยละของธุรกิจและวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีการจ้างงานชุมชนเพ่ิม 
(คิดเป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อหัว) 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดแนวทางตามแผนบูรณาการ 
การสร้างความ
เข้มแข็งตาม 
Stage  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/

ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา 

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้วย
เทคโนโลยี Deep Tech 

▪ จำนวนบริษัทและนักศึกษาได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ  

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/ 
ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่เข้ามาใช้
แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง  

 

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการราย

ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (Maturity) 
เช่น สามารถจัดตั้งธุรกิจ  
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด  

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่
เป็นธุรกิจในระยะเริ่มต้น  
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การควบกิจการหรือเข้าตลาด
หุ้นในประเทศไทย  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การร่วมลงทุน 

 
 

▪ ระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่เพ่ิมข้ึน (สามารถ
เติบโตอยู่รอดได้) 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่ายอด
จำหน่ายหรือรายได้ 
 

 
 

การส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Early-Stage) 
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 2 - 70 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  

 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการขยายธุรกิจ อาทิ 
- แฟรนไชส์ 
- การลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย

ทั้งในและต่างประเทศ 
- การต่อยอดทางธุรกิจ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มที่มีมูลค่าสูง 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มีการ
พัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ/
สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การตลาดสากล 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การพัฒนา Business Model ใหม ่

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม  
e-commerce platform 

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มีการ

ขยายและต่อยอดทางธุรกิจ  
- ในประเทศ 
- ต่างประเทศ 

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 

▪ รายได้จาก e-commerce 
platform 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

▪ มูลค่าการลงทุนธุรกิจ 
▪ มูลค่าตลาดของแฟรนไชส์ 
▪ มูลค่าการจ้างงานเพ่ิมข้ึน  
▪ มูลค่ายอดขาย/รายได้ 
▪ อัตราการขยายตัวของการ

ส่งออก 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับ
สากล 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
▪ รายได้จากต่างประเทศ 
 
 
 

 

การส่งเสริมผู้ประกอบการที่กำลังขยายตัว (Growth)  
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 2 - 71 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

     

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 
 
 
 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาในการ
คิดค้นนวัตกรรม  

▪ จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำ

งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่มาใช้
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

▪ จำนวน Product Champion 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่
สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดและได้รับการ
ตอบรับ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ขยาย
ไปยังตลาดใหม่  

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 
 

▪ มูลค่าการลงทุนธุรกิจ 
▪ มูลค่ายอดขาย/รายได้ 
▪ อัตราการขยายตัวของการ

ส่งออก 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการที่สามารถฟ้ืนฟู
ต่อยอดได้ 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
▪ รายได้จากต่างประเทศ 
 

 
 

การส่งเสริมผู้ประกอบการที่อ่ิมตัว (Maturity) และซบเซา 
( )
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 2 - 72 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน
ที่เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ
(Ecosystem) 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ขอรับคำปรึกษา
แนะนำ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ใช้บริการข้อมูล
การส่งเสริมอุตสาหกรรม 

▪ จำนวนเครือข่ายหน่วยงานและ 
ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่
ได้รับการพัฒนา 

▪ ระบบข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้บริการภาครัฐที่มีการเชื่อมต่อ
และเปิดเผยข้อมูล 

▪ ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนต่อปัจจัยแวดล้อมหรือ
มาตรการที่สนับสนุนในการ
ดำเนินธุรกิจ  

▪ ความพึงพอใจต่อการเข้าถึง
ข้อมูลและการบริการ 

 
 

▪ ระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity) เพ่ิมข้ึน 

▪ อันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
10 อันดับ ภายใน 3 ปี 
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ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 73 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมโครงการ (ตามลักษณะรูปแบบกิจกรรม) 
  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

มิติการส่งเสริม
และพัฒนาตาม 
Agenda ในแต่ละ
ห่วงโซ่ธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 
 
 
 
 
 

 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
- การแก้ไขปัญหาการผลิต 
- การนำงานวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรมสร้างมูลค่าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ (1.2.1 
แผน 12 ย.3) 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต 
 

 
 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาแล้วเกิด
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ 
- มูลค่าของเสียลดลง 
- ต้นทุนการผลิตลดลง 
- ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน 

▪ ร้อยละของ SME ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล
เพ่ิมข้ึน 

▪ มูลค่ายอดขายหรือรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

▪ สัดส่วนกำไรที่เพ่ิมข้ึน 
▪ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย

การผลิต (ตัวชี้วัด 4.1 แผน 12 
ย.3) 

▪ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน (ตัวชี้วัด 4.1 แผน 12 
ย.3) 

▪ อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออก (ตัวชี้วัด 3.1 แผน 12 

ย.3) 
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 2 - 74 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ด้านการพัฒนาผลิตภัณ ์และการส่งเสริมการตลาด 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตาม
แนวทาง BCG 

▪ จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ 
การพัฒนา 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าท้ังในและต่างประเทศ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจับคู่ธุรกิจ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ปรับสู่
ระบบดิจิทัล E-Commerce 

▪ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาและสามารถ
ออกสู่ตลาดได้ 

▪ จำนวนการยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของราคาต่อ
ชิ้นของผลิตภัณฑ์ 

▪ มูลค่าการจำหน่ายสินค้า
ภายในงานแสดงสินค้า 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว
เกิดธุรกรรมทางธุรกิจ 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมการ
จับคู่ธุรกิจแล้วเกิดข้อตกลง
ธุรกิจร่วมกัน 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ปรับสู่ระบบดิจิทัล  
E-Commerce แล้วมียอด
จำหน่ายหรือรายได้เพ่ิมขึ้น 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ยอดขายหรือรายได้  

▪ อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออก (ตัวชี้วัด 3.1 แผน 12 

ย.3) 
▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
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 2 - 75 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสร้าง
และส่งเสริมพัฒนาแบรนด์ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ผลิตได้รับ
การพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อ 
การเป็นผู้ขาย 
 

▪ การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 

▪ รายได้จาก e-commerce 
platform 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์
แบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด  

▪ จำนวนการยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาใน
ต่างประเทศ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการ OEM 
เปลี่ยนหรือเพ่ิมช่องทางเป็น
ผู้ขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 

 

การส่งเสริมการเป็นผู้ขาย (ผลิตได้ขายเป็น) 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ด้านส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 
 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาและสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
(เน้นกลุ่มเป้าหมาย)  
- วิสาหกิจชุมชนที่เข้าถึง 

แหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
- ผู้ประกอบการใหม่ที่มี

มูลค่าสูงที่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึง
ตลาดหลักทรัพย์ MAI 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มี 
ผู้ร่วมทุน 

▪ อัตราการขยายตัวสินเชื่อ
ธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่  

▪ อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้
สิทธิมาตรการพักชำระหนี้ 

▪ ระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity) ที่เพ่ิมข้ึน 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้
สิทธิมาตรการพักชำระหนี้ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึง
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 
(Soft loan)  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจ
ที่มีเจ้าหนี้หลายราย 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
มาตรการพักชำระหนี้ 
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ปี 2564 (On-Going) 

 

 2 - 78 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  
 
 

 
 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย/
คลัสเตอร์  
- เชื่อมโยงต้นน้ำ (ภาคการเกษตร) 

กลางน้ำ (การแปรรูป) และ 
ปลายน้ำ (การขาย)  

- การรวมกลุ่มของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

▪ จำนวนธุรกิจวิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 

▪ จำนวนธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  
ที่เข้าร่วมเครือข่าย  

▪ จำนวน Product Champion  
ในพ้ืนที่ 

 
 
 
▪ จำนวนเครือข่าย/คลัสเตอร์ที่มี

ข้อตกลงในการดำเนินการ
ร่วมกัน 

 
 

 
 
 
▪ มูลค่า/คุณค่าเพ่ิมของการ

เชื่อมโยง 
▪ รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของ

ผู้ประกอบการ  
▪ รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร  
▪ ร้อยละต้นทุนที่ลดลง 
▪ โอกาสหรือทางเลือกในการ

บริหารความเสี่ยงจากผู้ซื้อหรือ
ผู้ขายรายเดียว 

▪ ระดับความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง  

▪ จำนวนการจ้างงานใน clusters 
▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
แต่ละ clusters 

▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงใน 
แต่ละ clusters 

• การสร้างระบบเครือข่ายและความเข้มแข็ง  
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่ม/
สาขาเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 
  

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การผลิต  

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริม
ออกแบบสร้างสรรค์   

 
 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่

ได้รับการพัฒนาและมีการนำ
นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ  

▪ จำนวนผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprise : IDE) 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่
เชื่อมโยงคลัสเตอร์จำนวนกลุ่ม
เครือข่ายหรือคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยง
และมีการดำเนินการเพื่อ
เป้าหมายร่วมกัน 

 
 

▪ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า 
การส่งออกของ 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้หรือ
ยอดขายของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

▪ การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น (ปริมาณ
และมูลค่าการจ้างงาน) 

▪ สัดส่วนทุนต่อแรงงาน (บ่งชี้การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือ 
การลงทุนที่เพ่ิมขึ้น) 

▪ มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  
▪ มูลค่าการส่งออกในแต่ละ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
▪ จำนวนการจ้างงานใน clusters 
▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
แต่ละ clusters 

▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงใน 
แต่ละ clusters 

ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ 
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 2 - 80 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ▪ จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ 

การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผู้ประกอบการที่ผ่าน
มาตรฐานสากล 

▪ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของ
ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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 2.2.3 เครื่องมือการประเมินความคุ้มค่า 
การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money : VfM) ของแผนงานและหรือโครงการต่างๆ เป็นการ

ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรในทางเลือกต่างๆ นั้นก่อให้เกิดผลอย่างไร โดยความหมายส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นการ
พิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประเมินจากการใช้เงินลงทุนในการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบเป็นสำคัญ  
โดยการประเมินความคุ้มค่าสามารถนำมาใช้ทั้งในช่วงก่อนการจัดสรรงบประมาณ และหลังจากการดำเนินงาน 
โดยในช่วงของการจัดสรรงบประมาณนั้นเป็นการคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับงบฯ ที่ใช้ไป เพื่อที่จะทราบ
คำตอบต่างๆ เช่น  

- เพ่ือพิจารณาว่าควรทำโครงการหรือไม่ 
- เพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุด ในการตัดสินใจ 
- เพ่ือหาระยะเวลา ในการคืนทุน  

 สำหรับในช่วงระหว่างและหลังการดำเนินโครงการสามารถทำการประเมินความคุ้มค่าได้เช่นกัน 
เพื่อรับทราบผลของการลงทุน การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน การเร่งสร้างผลประโยชน์ให้คุ้มทุน  
การนำมาใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงบริหารจัดการในอนาคต เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในการประเมินผลความคุ้มค่าจะพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับจากกระบวนการต่างๆ  
ในโครงการ เปรียบเทียบกับมูลค่าลงทุนของโครงการในทางเลือกต่างๆ 
 

 

แผนภาพที่ 2.18 การประเมินผลความคุ้มค่า 
 

โดยการประเมินความคุ้มค่าจะพิจารณา 3 มิติ ได้แก่ ความประหยัดได้ ความมีประสิทธิภาพ 
และความมีประสิทธิผล  

หลักความประหยัดได้ เป็นการพิจารณาจากทรัพยากรหรือปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินการที่มี
ต้นทุนต่ำที่สุด โดยมักจะใช้สำหรับโครงการที่เป็นการจัดซื้อจัดหา คือมีผลผลิตที่ มีขอบเขต องค์ประกอบ
คุณลักษณะเหมือนกัน จึงจะพิจารณาจากงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการที่ต่ำกว่า  

Impact
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หลักความมีประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้
ครอบคลุมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป โดยที่ปรึกษาจะเน้นการสะท้อนมิตินี้
ในระดับโครงการ ระดับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินการ และภาพรวม ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ 
จึงมีความจำเป็นต้องแปลงเป็นหน่วยเดียวกัน คือเป็นเงิน โดยที่ปรึกษาจะมีการตีราคาผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบเป็นจำนวนเงิน หรือที่เรียกว่าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะกล่าวในลำดับถัดไป 

หลักความมีประสิทธิผล เป็นการพิจารณาการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้มีส่วน  
ได้เสียที่เก่ียวข้องตามเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ  

โดยหลักการในการประเมินความคุ้มค่าแบบต่างๆ สามารถอธิบายโดยใช้ ห่วงโซ่ของผล  
การดำเนินงาน (result chain) ตามแผนภาพ โดยการประเมินความคุ ้มค่าแต่ละรูปแบบถู กนำมาใช้ 
เพ่ือพิจารณาในแต่ละส่วนของห่วงโซ่ของผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การพิจารณาด้านการประหยัดต้นทุน (Cost Minimization Analysis : CMA)  

  การพิจารณาปัจจัยนำเข้ามุ่งเน้นในการประหยัด (economy) ของทรัพยากร (resource) 
(เช่น วัตถุดิบ เวลา ค่าใช้จ่าย จำนวนบุคลากร ฯลฯ) โดยประเมินว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
(ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) หากมีหลายทางเลือกท่ีนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์เดียวกัน ทางเลือกท่ีเหมาะสมคือการใช้
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด กล่าวคือ มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยนำที่มีมูลค่าหรือต้นทุนต่ำสุด 

ตัวอย่างเช่น การอบรมและพัฒนาบุคลากรในโครงการหนึ่ง มีทางเลือกในการจัดอบรมที่โรงแรม 2 แห่ง โดยแต่ละ
แห่งมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทั้งในด้านที่พัก ค่าใช้ห้องประชุม ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ โดยที่ผลผลิต ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง
ของสองทางเลือก (เช่น จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ ความพึงพอใจเฉลี่ย) ไม่ต่างกันดังนี้ 

▪ โรงแรม A อยู่ ใกล้สำนักงานของผู้ เข้าร่วมการอบรม แต่มีราคาแพงกว่า มีต้นทุนรวมคือ  
ค่าห้องประชุม 20,000 บาท ค่าเดินทาง 4,000 บาท ค่าที่พัก 50,000 บาท และอื่นๆ 40,000 บาท 
รวมทั้งหมด 114,000 บาท 

▪ โรงแรม B อยู่ไกลจากสำนักงานของผู้เข้าร่วมการอบรม แต่มีราคาถูกกว่า มีต้นทุนรวมคือ  
ค่าห้องประชุม 10,000 บาท ค่าเดินทาง 12,000 บาท ค่าที่พัก 30,000 บาท และอื่นๆ 35,000 บาท 
รวมทั้งหมด 87,000 บาท 
 
เนื่องจากผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้โรงแรมทั้งสองแห่งไม่แตกต่างกัน หลักการคัดเลือก

ในที่นี้คือทางเลือกท่ีประหยัดที่สุด ได้แก่โรงแรมที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด คือโรงแรม B 

ทางเลือก ห้องประชุม เดินทาง ที่พัก อ่ืนๆ รวม 

โรงแรม A 20,000 4,000 50,000 40,000 114,000 

โรงแรม B 10,000 12,000 30,000 35,000 87,000 
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2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Efficiency analysis)   

การพิจารณาจะมุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นหลัก โดยการพิจารณาว่ากระบวนการ 
(process) นั้น สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ได้สูงเพียงไรเทียบกับปัจจัยการนำเข้าที่เท่ากัน การประเมินในส่วนนี้จะ
เปรียบเทียบว่าหากมีปัจจัยนำเข้าที่มีมูลค่าเท่ากัน ทางเลือกที่สร้างผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ)  
ได้มากกว่า ดังนั้นการวิเคราะห์นี้จะแสดงประสิทธิภาพของการใช้จ่ายว่าสามารถนำใช้ให้เกิดผลได้ดีเพียงไร 
(spending well)  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน มีสูตรการคำนวณคือ มูลค่าของผลสัมฤทธิ์ 
(output, outcome, impact) หารด้วยมูลค่าปัจจัยนำเข้า (financial value of input) หากทางเลือกใดมีค่า
มากกว่า ทางเลือกนั้นควรนำมาดำเนินการ  

อัตราส่วนประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ต่อต้นทุน = ปริมาณผลสัมฤทธิ์/มูลค่าของปัจจัยนำเข้า 

โดย มูลค่าของปัจจัยนำเข้า คือ ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างกระบวนการนั้น ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการใช้
เครื่องจักร ต้นทุนค่าแรง ฯลฯ โดยมีมุมมองของการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต โดยพิจารณาว่า หากมีต้นทุน
เท่ากันแล้ว ทางเลือกใดให้ปริมาณผลสัมฤทธิ์มากกว่า 

หมายเหตุ  
ความหมายของคำว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในแต่ละองค์กร อาจมีขอบเขตที่สนใจต่างกัน โดยองค์กรที่
สนใจผลที่ต้องการเฉพาะผลผลิต อาจกำหนดขอบเขตของ คำว่า ประสิทธิภาพ เฉพาะ ปริมาณผลผลิต /มูลค่า
ปัจจัยนำเข้า โดยไม่นับรวมผลลัพธ์ และผลกระทบ ในการพิจารณา 

ตัวอย่างการประเมิน (กรณีที่ผลสัมฤทธิ์คือผลผลิต) 
ตัวอย่างที่ 1 ในการผลิตสินค้ามีทางเลือกดังนี้ 

1. การใช้เครื่องจักร มีต้นทุนทั้งหมด 10,000 บาท ต่อการผลิต 15,000 ชิ้น  
2. การผลิตโดยใช้แรงงาน มีต้นทุนทั้งหมด 8,000 บาท ต่อการผลิต 16,000 ชิ้น  

จากตัวอย่างนี้ ผลสัมฤทธิ์คือผลผลิต (output) ของกระบวนการ 

คำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ต่อต้นทุน  
▪ วิธีการ 1 อัตราส่วนประสิทธิภาพผลผลิตต่อต้นทุน = 15,000/10,000 = 1.5 ชิ้นต่อบาท 
▪ วิธีการ 2 อัตราส่วนประสิทธิภาพผลผลิตต่อต้นทุน = 8,000/16,000 = 0.5 ชิ้นต่อบาท 

จากสองวิธีการ พบว่าวิธีการ 1 มีอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า คือคุ้มค่ากว่า 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ 2 การอบรมและพัฒนาบุคลากรในโครงการหนึ่ง มีทางเลือกในการจัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมี
จำนวนวัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ค่าใช้ห้องประชุม ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ต่างกัน 
โดยที่ผลผลิต ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของของสองทางเลือก คือ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ต่างกัน ดังนี้ 

▪ โปรแกรม A จัดอบรม 4 วัน จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับอบรมรุ่นละ 500 คน ที่โรงแรม A ค่าใช้จ่าย
รวม 1,200,000 บาท 

▪ โปรแกรม B จัดอบรม 3 วัน จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้ารับอบรมรุ่นละ 300 คน ที่โรงแรม B ค่าใช้จ่าย 
ครั้งละ 1,000,000 บาท 
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คำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพผลผลิตต่อต้นทุน 
- โปรแกรม A ปริมาณผลผลิต = 500 คน มูลค่าการลงทุน 1,200,000.00 บาทต่อครั้ง คิดเป็นจำนวน

รายต่อต้นทุน = 416.67 รายต่อ 1 ล้านบาท  
- โปรแกรม B ปริมาณผลผลิต = 600 คน มูลค่าการลงทุน 1,000,000.00 บาทต่อครั้ง คิดเป็นจำนวน

รายต่อต้นทุน = 300 รายต่อ 1 ล้านบาท  
  

จำนวน
คน 

จำนวน
รุ่น 

จำนวนคนรวม ค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง 

จำนวนรายต่อต้นทุน 
(ล้านบาท) 

A 500 1 500 1,200,000.00 416.67 

B 300 2 600 1,000,000.00 300.00 
 

ผลการคำนวณพบว่าโปรแกรม A มีจำนวนผลผลิต (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม) ต่อต้นทุน 1 ล้านบาท 
มากกว่า จึงใช้ทางเลือกนี้ 
ตัวอย่างการประเมิน (กรณีที่ผลสัมฤทธิ์คือผลลัพธ์) 

ตัวอย่างการนำไปใช้ การอบรมในสองโปรแกรม ซึ่งมีวิธีการต่างกัน หลังจากการอบรมและติดตาม
การนำไปใช้ ผลการสำรวจคือ ผู้เข้ารับการอบรมพบว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในอัตราส่วนต่างกัน ดังนี้  

▪ โปรแกรม C อบรมโดยการบรรยาย 2 วัน ให้คำปรึกษาเชิงลึก 2 วัน จำนวนผู้อบรม 100 คน มีต้นทุน
อบรม 1,000,000 บาท พบว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ อัตราส่วนการนำความรู้ไปใช้ในกระบวนการผลิต
ได้ร้อยละ 80  

▪ โปรแกรม D อบรมโดยการบรรยาย 1 วัน ให้คำปรึกษาเชิงลึก 3 วัน จำนวนผู้อบรม 100 คน มีต้นทุน
อบรม 1,500,000 บาท พบว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ อัตราส่วนการนำความรู้ไปใช้ในกระบวนการผลิต
ได้ร้อยละ 90 อัตราส่วนประสิทธิภาพผลผลิตต่อต้นทุน 

ผลการคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน 
- โปรแกรม C  อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน = 100×80%/1,00,000 = 80 คน / 1 ล้านบาท  
- โปรแกรม D  อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน = 100×90%/1,500,000 = 60 คน / 1 ล้านบาท 
   

 จำนวน
คน 

สัดส่วนการ
นำไปใช้ 

จำนวนคนที่
นำไปใช้ ต้นทุนอบรม 

จำนวนรายต่อ
ต้นทุน (ล้านบาท) 

C 100 80% 80 1,000,000 80.00 

D 100 90% 90 1,500,000 60.00 
 
จากสองวิธีการ พบว่าโปรแกรม C มีอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่มีความคุ้มค่ากว่า 
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ตัวอย่างการประเมิน (กรณีที่ผลสัมฤทธิ์คือผลกระทบ) 
ตัวอย่างการนำไปใช้ กรณีของการแก้ไขปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่เกิดจากฝุ่นควันพิษ โดยมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 3 วิธีการคือ 1. ปรับวัตถุดิบ เชื้อเพลิง 2. ปรับปรุง
กระบวนการผลิต 3. ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นควัน  

จากการประมาณการ โดยเทียบเคียงผลที่เกิดขึ้นในอดีต ประกอบการงานวิจัย มีการประมาณการผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นดังนี้  

ผลการคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพผลกระทบต่อต้นทุน 
1. ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นควัน ต้นทุน 5,000,000 บาท จำนวนผู้ป่วยที่ลดลง 51 รายต่อปี คิดเป็นจำนวน

ผู้ป่วยต่อปีลดลง/ล้านบาท = 51/5 = 10.20 ราย/ล้านบาท 
2. ปรับปร ุงกระบวนการผลิต ต ้นทุน 10,000,000 บาท จำนวนผู ้ป ่วยที ่ลดลง 70 รายต่อปี   

คิดเป็นจำนวนผู้ป่วยต่อปีลดลง/ล้านบาท = 70/10 = 7 ราย/ล้านบาท 
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิต ต้นทุน 20 ,000,000 บาท จำนวนผู ้ป่วยที ่ลดลง 100 รายต่อปี  

คิดเป็นจำนวนผู้ป่วยต่อปีลดลง/ล้านบาท = 100/20 = 5 ราย/ล้านบาท 

วิธีการ ต้นทุน ผู้ป่วที่ลดลง (ราย) การป่วยต่อปีลดลง/ล้านบาท 

ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นควัน 5,000,000 51 10.20 

ปรับวัตถุดิบ เชื้อเพลิง 10,000,000 70 7.00 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต 20,000,000 100 5.00 

 
จากสามวิธีการ พบว่าการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นควันอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่ควรเลือกใช้  
 

3. การวิเคราะห์ใช้หลักการของ cost effectiveness analysis : CEA   

การพิจารณามุ่งเน้นประสิทธิผลของการได้ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
หรือมุ่งหวัง เทียบกับต้นทุน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ ผลกระทบ (outcome/impact) ว่าสามารถนำปัจจัย
นำเข้าไปใช้ได้ผลตามที่จุดประสงค์ที่ต้องการหรือมุ่งหวัง (intended and actual results of public spending) 
หรือไม่ โดยนำปริมาณผลลัพธ์มาหารด้วยมูลค่าปัจจัยนำเข้า ( financial value of input) จึงเป็นการประเมิน
การใช้ทรัพยากรมาสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชาญฉลาด (spending wisely)  
การวิเคราะห์ใช้หลักการของ cost effectiveness analysis : CEA โดยมีสูตรการคำนวณคือ 

อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน = ปริมาณผลลัพธ์/มูลค่าของปัจจัยนำเข้า 

ดังนั ้น การวิเคราะห์อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน (cost effectiveness analysis : CEA) คือ 
การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Efficiency analysis) ในรูปแบบหนึ่ง แต่มุ ่งเน้นความสนใจ
เฉพาะที่ผลลัพธ์ ผลกระทบ (outcome/impact)   
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4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการได้ผลประโยชน์ (Cost utility analysis : CUA) 
เป็นมุมมองของ cost effectiveness analysis : CEA ในลักษณะหนึ่งที่มุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ ในลักษณะ
ของอรรถประโยชน์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้ (ผลลัพธ์นั้นสร้างประโยชน์ตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการได้
เพียงไร) โดยในที ่นี ้ อรรถประโยชน์ต้องมีการประเมินเป็นรูปแบบเชิงปริมาณ จึงจะนำมาคำนวณได้  
เป็นการเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ (Utility) หารด้วยมูลค่าปัจจัยนำเข้า (financial value of input)  
สูตรการคำนวณคือ 

อัตราส่วนประสิทธิภาพของอรรถประโยชน์ = ปริมาณอรรถประโยชน์/มูลค่าการลงทุน 

 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การอบรมโดยหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระยะเวลา 50 วัน โดยการบรรยายและให้คำปรึกษาเชิงลึก 
มีจำนวนผู้อบรม 100 คน หลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี มีการสำรวจว่าผลจากการพัฒนาได้นำไปสู่การสร้างประโยชน์
โดยรวม (เช่น กำไรที่เพ่ิมขึ้น การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรม ฯลฯ) ได้ตาม
ต้องการมากน้อยเพียงใด ผลการสำรวจคือระดับคะแนนเฉลี่ยของการนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ ดังนี้ 

▪ โปรแกรม E การอบรมโดยการบรรยาย 30 วัน ให้คำปรึกษาเชิงลึก 20 วัน จำนวนผู้อบรม 
120 คน ระดับคะแนนเฉลี่ยของการนำไปใช้ประโยชน์ 80.00 คะแนน ต้นทุนอบรม 
1,500,000 บาท 

▪ โปรแกรม F การอบรมโดยการบรรยาย 40 วัน ให้คำปรึกษาเชิงลึก 10 วัน จำนวนผู้อบรม 
100 คน ระดับคะแนนเฉลี่ยของการนำไปใช้ประโยชน์ 96.00 คะแนน ต้นทุนอบรม 
2,000,000 บาท 
 

 จำนวนคน ระดับคะแนน ต้นทุนอบรม 
ระดับคะแนน

อรรถประโยชน์ต่อต้นทุน 
(ล้านบาท) 

E 120 80 1,500,000 6,400 

F 100 96 2,000,000 4,800 

 
ผลการคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของอรรถประโยชน์  

โปรแกรม E อัตราส่วนประสิทธิภาพของอรรถประโยชน์ = 120 x 80 /1,500,000 = 6,400 คะแนน/ 
1 ล้านบาท  

โปรแกรม F อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน = 100 x 96 /2,000,000 = 4,800 คะแนน/  
1 ล้านบาท   

จากโปรแกรมพบว่า โปรแกรม 2 มีอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือคุ้มค่ากว่า  
 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการได้ผลประโยชน์ (Cost utility analysis : CUA) อาจมีนิยาม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะคำจำกัดความของคำว่า อรรถประโยชน์ ขึ้นกับขอบเขตของความสนใจและเป็นที่ตกลง
กันในวงการหรือองค์กร 
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5. การประเมินความคุ้มค่าโดยพิจารณามูลค่าของผลลัพธ์และมูลค่าของต้นทุน 

เป็นการประเมินคุณค่า/ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เทียบกับเงินลงทุนเช่นกัน แต่ทำการแปลง
คุณค่า/ประโยชน์นั้นให้เป็นจำนวนเงิน แล้วหารด้วยจำนวนเงินลงทุน โดยหลักการของการวิเคราะห์ อัตราส่วน
มูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน (Cost Benefits analysis : CBA) ซึ่งจะเป็นหลักการที่ท่ีปรึกษาจะเลือกใช้ 

 อัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน = มูลค่าของประโยชน์ / มูลค่าการลงทุน 

 ผลที่ได้รับคืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าของประโยชน์เทียบกับมูลค่าการลงทุน ซึ่งสามารถนำมาใช้
ประเมินความคุ้มค่าได้ โดยโครงการที่มีความคุ้มค่าจะต้องมีมูลค่าของประโยชน์เท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า
การลงทุน (มีอัตราส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 1)  
 นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้หามูลค่าจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้ว่าเกินกว่าเงินลงทุนเท่าใด โดยนำ
มูลค่าของประโยชน์ลบด้วยมูลค่าการลงทุน ซึ่งผลที่ได้คือมูลค่าผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Net Benefit= 
Benefits – Costs) 

 ตัวอย่างการคำนวณ 
 การอบรมโดยหลักสูตรการพัฒนากระบวนการผลิตระยะเวลา 1 เดือน โดยการบรรยายและให้
คำปรึกษาเชิงลึกใน มีจำนวนผู้อบรม 100 คน หลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี มีการสำรวจว่าผลจากการพัฒนาได้
นำไปสู่การมูลค่าเพิ่มโดยรวม (เช่น กำไรที่เพิ่มขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ฯลฯ) ได้ตามต้องการมาก
น้อยเพียงใด ผลการสำรวจสามารถหาผลรวมของมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับจากการพัฒนาดังนี้ 

▪ โปรแกรม G การอบรมโดยการบรรยาย 20 วัน ให้คำปรึกษาเชิงลึก 10 วัน จำนวนผู้อบรม 120 คน 
ต้นทุนการอบรม 12,000,000 บาท มูลค่าเพ่ิมโดยรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,500,000,000 บาท 

▪ โปรแกรม H การอบรมโดยการบรรยาย 15 วัน ให้คำปรึกษาเชิงลึก 15 วัน จำนวนผู้อบรม 100 คน 
ต้นทุนการอบรม 15,000,000 บาท มูลค่าเพ่ิมโดยรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,500,000,000 บาท 
 

 จำนวนคน มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) ต้นทุนอบรม 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ผลประโยชน์และ

ต้นทุน 

G 120 1,500 12 125.00 

H 100 2,500 15 166.67 

 
ผลการคำนวณอัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน  

▪ โปรแกรม G อัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน = 1,500 /12 = 125.00  
▪ โปรแกรม H อัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน = 2,500 /15 = 166.67   

จากการคำนวณ พบว่าโปรแกรม H มีอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่คุ้มค่ากว่า  
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❖ การสะท้อนความคุ้มค่าการดำเนินการ 

สำหรับการประเมินความคุ้มค่า ที่ปรึกษาจะสะท้อนภาพผลการประเมินความคุ้มค่าใน 3 ส่วน ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าใช้แนวทางการวิเคราะห์ อัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน (Cost 

Benefits analysis : CBA) โดยมีสูตรการคำนวณ และตัวอย่างในการแปลงประโยชน์ที่ได้เป็นมูลค่า
ผลประโยชน์หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนี้  

 
 
 
 

โดยมีตัวอย่างการแปลงข้อมูลในเชิงมูลค่าผลประโยชน์ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 

มูลค่าผลประโยชน์   
 

งบประมาณท่ีใช้ไปในการดำเนินโครงการ 
ง 
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ตารางท่ี 2.12 สูตรการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
   

คือ มูลค่าของการขายที่เกิดจากโครงการ 
= ผลรวมของ (จำนวนที่ขาย x ราคา) 

1) ข้อมูลที่ได้ต้องนำมาเทียบเท่ากับทั้งปี   
หากข้อมูลมีไม่ครบปีจะใช้ค่าประมาณการให้เท่ากับทั้งปี 
2) นับเฉพาะส่วนที่เกิดจากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น เช่น  

- เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการส่งเสริมไม่นับรวมผลิตภัณฑ์อ่ืน 
- เฉพาะพ้ืนที่/ลูกค้าที่ได้จากการส่งเสริม เช่น ได้จากการจัดงาน 

 ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ โดยเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถบ่งชี้ผลการส่งเสริมของภาครัฐได้หลายโครงการ 
ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนบ่งชี้ความสามารถในสองด้านหลักคือ  
1) การขายที่มีปริมาณ/จำนวนชิ้น มากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการขาย การตลาด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค การส่งเสริมการขายที่ดี ที่เกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น การออกงาน 
การประชาสัมพันธ์ การจับคู่ทางธุรกิจ การส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์ 
2) ราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาต่อหน่วย ซึ่งบ่งชี้คุณสมบัติที่ผู้บริโภคยอมจ่ายแพงขึ้น เพ่ือให้ได้คุณภาพตรงความต้องการ ทั้งนี้ การส่งเสริม
บางกิจกรรมสามารถสร้างมูลค่านี้ เช่น การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น ทนทาน เก็บรักษาได้นาน 
ใช้งานได้ดี ฯลฯ หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ ที่มีกำลังซื้อสูง หรือการส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่า
และยอมจ่ายแพงขึ้น หรือกรณีอ่ืนๆ  

ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

คือ มูลค่าของการขาย นับเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิด
จากโครงการ 
= ผลรวมของ (จำนวนที่ขาย x ราคา) 

1) ข้อมูลที่ได้ต้องนำมาเทียบเท่ากับทั้งปี   
หากข้อมูลมีไม่ครบปีจะใช้ค่าประมาณการให้เท่ากับทั้งปี 
2) นับเฉพาะส่วนที่เกิดจากการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับจากการส่งเสริมของโครงการ 

 ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านของตัวผลิตภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย
ตัวชี้วัดนี้จะบ่งชี้ความสำเร็จของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบ่งชี้ความสามารถสองด้านในลักษณะเดียวกันกับตัวชี้วัด ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน คือ 
1) การขายที่มีปริมาณ/จำนวนชิ้น มากขึ้น 2) ราคาท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาต่อหน่วย แต่ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ จะวัดเฉพาะยอดขายที่
เกิดจากผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น  
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เนื่องจากเป็นยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงใช้สำหรับประเมินความสำเร็จของโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น เช่น โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ นำเทคโนโลยีมาใช้ในผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้น หรือการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเปิดตัวในงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจเพ่ือให้สินค้าใหม่สามารถเข้าสู่ตลาด เป็นต้น   

มูลค่าการส่งออกท่ี
เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 

คือ มูลค่าของการขายโดยส่งออกต่างประเทศเฉพาะที่
เกิดจากโครงการ 

= ผลรวมของ (จำนวนที่ขาย x ราคา) 

1) ข้อมูลที่ได้ต้องนำมาเทียบเท่ากับทั้งปี   
หากข้อมูลมีไม่ครบปีจะใช้ค่าประมาณการให้เท่ากับทั้งปี 
2) นับเฉพาะยอดขายที่เป็นการส่งออก เฉพาะที่เกิดจากการส่งเสริมจากโครงการ
เท่านั้น เช่น  

- ลูกค้าท่ีได้จากการจัดงานในต่างประเทศ  
- ลูกค้าจากการจับคู่ทางธุรกิจโดยเป็นลูกค้าต่างประเทศ 

 มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น ประเมินความสำเร็จจากการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งออกเป็นสำคัญ เนื่องจาก GDP ของประเทศ มีสัดส่วนที่เกิด
จากการส่งออกเป็นสัดส่วนสูง การนำเงินตราจากต่างประเทศเข้าประเทศจึงช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดี ทั้งนี้ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้
ความสามารถสองด้าน คือ  
1) การขายในตลาดต่างประเทศที่มากข้ึน 2) ราคาที่สูงขึ้น โดยประเมินเฉพาะยอดขายที่เกิดจากการส่งออก 

ตัวชี้วัดนี้เหมาะสมกับโครงการที่มุ่งเน้นการส่งออกในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตามยุทธศาสตร์ของประเทศจะมุ่งเน้นกลุ่ม Strong เป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม หากมีกลุ่มอ่ืนๆ ที่ได้รับการส่งเสริมในด้านการขายในตลาดต่างประเทศก็สามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ได้เช่นกัน  
ตัวอย่างของโครงการที่นำตัวชี้วัดนี้ไปใช้บ่งชี้ความสำเร็จ เช่น โครงการที่ส่งเสริมการทำตลาดในต่างประเทศ เช่น การแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ การส่งเสริมการทำตลาดสินค้าออนไลน์สำหรับต่างประเทศ หรือการส่งเสริม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดต่างประเทศ เช่น การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ สำหรับตลาดต่างประเทศ  
การให้ความรู้ของแนวโน้มผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ เป็นต้น    
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มูลค่าการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

  

ร้อยละท่ีลดลงของ 
ของเสีย 

= (ของเสียในการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม-ของเสีย
ในการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม) /ของเสียในการผลิต
ก่อนได้รับการส่งเสริม x 100 

1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น   
2) นับเฉพาะของเสียในส่วนที่ลดได้ จากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น  
ตัวอย่าง 
การลดของเสียในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ เนื่องจากมีการฝึกฝนทักษะ
แรงงานให้มีฝีมือขึ้น ทำให้ของเสียในการผลิตลดลง (ระยะเวลาที่เห็นผล หลังจาก
ได้รับการส่งเสริมคือ 3 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
การคำนวณ 
ของเสียในการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม = 40 ชิ้นต่อเดือน (3 เดือนก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ)  
ของเสียในการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม = 20 ชิ้นต่อเดือน (3 เดือนก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ) 
ร้อยละท่ีลดลงของของเสีย 
= (ของเสียในการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม – ของเสียในการผลิตหลังได้รับ 
การส่งเสริม) / ของเสียในการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม x 100 
= (40–20) x 3 / (40x3) x 100 = 50% 

 ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการผลิต โดยมุ่งเน้นการประเมินของเสียที่เกิดข้ึนระหว่างการผลิต ว่าลดลงเพียงไร หากลดลง
ในอัตราส่วนที่สูงจะบ่งชี้ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการ  
ตัวชี้วัดนี้ เหมาะสมสำหรับโครงการที่มุ่งเน้นคุณภาพในกระบวนการผลิต ที่จะสร้างผลผลิตที่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เช่น มีความเที่ยงตรง
ของส่วนผสม ขนาด การขึ้นรูป รูปแบบ คุณสมบัติต่างๆที่ถูกต้องเป็นไปตามต้องการ โดยใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น การพัฒนา
วัตถุดิบ ฝีมือแรงงาน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมเครื่องจักร การบรรจุ การตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ฯลฯ  
โครงการที่ใช้ตัวชี้วัดนี้ในการประเมินจะเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในประเด็นดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการให้
ความรู้ อบรม ให้คำปรึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน การประเมินและวินิจฉัยปัญหา การตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน เป็นต้น       
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ร้อยละท่ีลดลงของ
ต้นทุนการผลิต 

= (ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม - ต้นทุนการ
ผลิตหลังได้รับการส่งเสริม) / ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับ
การส่งเสริม x 100 

1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น   
2) นับเฉพาะต้นทุนในส่วนที่ลดได้ จากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น  
ตัวอย่าง 
ต้นทุนแรงงานที่ลดลง อันเนื่องจากโครงการได้ส่งเสริมให้นำระบบ IT มาทดแทน
แรงงานคน จะนับเฉพาะค่าแรงในส่วนที่ถูกทดแทนด้วยระบบ IT เท่านั้น  
การคำนวณ  
ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม = ต้นทุนค่าจ้างบุคลากร จำนวน 10 คน  
คนละ 10,000 บาทต่อเดือน ในระยะเวลาหลังจากการได้รับการส่งเสริม (3 เดือน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
ต้นทุนการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม = ต้นทุนค่าจ้างบุคลากร ผู้ดูแลระบบ  
คนละ 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 1 คน (3 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ) 
ในปี 2560 การส่งเสริมจากโครงการสามารถนำระบบ IT มาใช้ทดแทนคนทั้ง  
10 คน ได้ในระยะเวลา 3 เดือน  
ดังนั้น ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุน เท่ากับ 

= (ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม - ต้นทุนการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม) /
ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม x 100 

= (10 x 10,000 x 3) – (1 x 15,000 x 3) / (10 x 10,000 x 3) x 100 = 

66.67% 
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 ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้ความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนที่ลดลงจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดกำไรเพิ่มข้ึน รวมทั้งการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน เนื่องจากสามารถทำให้ขายสินค้าในราคาที่ถูกลงและสู้กับคู่แข่งได้ ทั้งนี้ ต้นทุนที่ลดลงอาจทำได้ทั้งส่วนของต้นทุนคงที่ (fix cost) 
หรือต้นทุนผันแปร (variable cost)   
การทำให้ต้นทุนลดลง อาจทำได้หลายวิธีการ เช่น การปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานคนที่มีราคาแพงกว่า การปรับกระบวนการ เครื่องจักร วิธีการผลิต ให้สามารถผลิต
จำนวนมากขึ้นโดยเพ่ิมต้นทุนน้อยกว่า หรือการเพ่ิมการผลิตจำนวนมาก เพื่อที่จะได้การประหยัดจากการผลิต หรือการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิด
อำนาจการต่อรองกรณีสั่งซื้อสิ้นค้า หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านโลจิสติกค์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการลดการสูญเสีย เช่น 
ของเสียจากการผลิต  
การสูญเสียพลังงาน เป็นต้น 
ตัวชี้วัดนี้ จะใช้ประเมินโครงการที่มีจุดประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนการผลิต เช่น สินค้าท่ีมีการแข่งขันด้านราคา ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา 
มีกระบวนการผลิตหรือโลจิสติกค์ที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนสูง ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการสูญเสียในการผลิตมากทำให้มีผลต่อ
ต้นทุนการผลิต ฯลฯ  
โครงการที่นำตัวชี้วัดนี้ในการประเมินความสำเร็จ จะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลดปัจจัย
นำเข้า โดยอาจเป็นการให้ความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านกระบวนการผลิต การโลจิสติกค์ โครงการที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและสามารถนำไปสู่การลดต้นทุน    

มูลค่าประหยัดได้จาก
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

1) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน 
มูลค่าประหยัดได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
= ต้นทุนที่ลดลง 
= ต้นทุนเดิมก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ X ร้อยละท่ี
ลดลงของต้นทุนการผลิต /100 
 
 

1) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน 
2) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น   
3) นับเฉพาะมูลค่าของเสียในส่วนที่ลดได้ จากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น  
ตัวอย่าง 
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากโครงการได้ส่งเสริมให้นำระบบ IT มาทดแทน
แรงงานคน ทำให้การทำงานมีความแม่นยำ และของที่ผลิตมีตำหนิลดลง  
จะนับเฉพาะของเสียที่ลดลงจากการผลิตที่ถูกทดแทนด้วยระบบ IT เทา่นั้น  
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
  การคำนวณ  

ต้นทุนเดิมก่อนได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ = ต้นทุนค่าจ้างบุคลากร จำนวน 10 คน 
คนละ 10,000 บาทต่อเดือน ในระยะเวลาหลังจากการได้รับการส่งเสริม (3 เดือน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนการผลิต = 66.67% 

มูลค่าประหยัดได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในปี 2560  
= (10 x 10,000 x 3) x 66.67 / 100 = 200,010 บาท 

 2) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการลดของ
เสียในการผลิต 

มูลค่าประหยัดได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

= มูลค่าของเสียที่ลดลง 
= มูลค่าของเสียก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ X ร้อยละ
ที่ลดลงของของเสียในการผลิต /100 

 

2) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการลดของเสียในการผลิต 

1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น   
2) นับเฉพาะมูลค่าของเสียในส่วนที่ลดได้ จากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น  
ตัวอย่าง 
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากโครงการได้ส่งเสริมให้นำระบบ IT มาทดแทน
แรงงานคน ทำให้การทำงานมีความแม่นยำ และของที่ผลิตมีตำหนิลดลง  
จะนับเฉพาะของเสียที่ลดลงจากการผลิตที่ถูกทดแทนด้วยระบบ IT เท่านั้น  
การคำนวณ  
มูลค่าของเสียที่ลดลง เดิมคือ 40 ชิ้น ต่อเดือน ระยะเวลาหลังจากการได้รับ 

การส่งเสริม (3 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ) แต่ละชิ้นมีมูลค่า 100 บาท 

ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุนการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม = 66.67% 

ในปี 2560 การส่งเสริมจากโครงการสามารถนำระบบ IT มาใช้ทำให้ของเสียลดลง 
66.67% ได้ในระยะเวลา 3 เดือน  
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
  ดังนั้น มูลค่าประหยัดได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพเท่ากับ 

= มูลค่าของเสียก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ X ร้อยละที่ลดลงของของเสียในการผลิต 
/100 

= (40 x 100) x 66.67 x 3 = 800,040 บาท 

 ตัวชี้วัดนี้มีหลักการเดียวกันกับ ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนการผลิต แต่ประเมินเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ เป็นจำนวนเงิน ซึ่งจะทำให้สามารถนำ
ค่านี้ไปใช้ประเมินผลรวมด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบผู้ประกอบการหรือกระบวนการผลิต ที่มีค่าร้อยละท่ีลดลงของ
ต้นทุนการผลิตเท่ากันแล้ว ผู้ประกอบการหรือกระบวนการผลิต ที่ใช้ต้นทุนสูงจะมีโอกาสได้มูลค่าจากการประหยัดมากกว่า  

มูลค่าการจ้างงาน = ผลรวมของ (รายได้ของบุคลากรที่มีการจ้างงาน)  1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น   
2) นับเฉพาะมูลค่าการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น 

 ตัวชี้วัดนี้ ประเมินความสามารถในการขยายกิจการ หรือขยายกระบวนการทางการผลิต หรือการค้า การลงทุน ที่เกิดจากการส่งเสริมของ
โครงการ โดยมีส่วนของคุณค่าทางสังคมในด้านของการสร้างงานให้กับประชากร ซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการเติบโต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศด้วย  
ทั้งนี้ โครงการที่นำตัวชี้วัดนี้มาใช้ประเมิน เช่น โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ที่ใช้แรงงานสูง การส่งเสริมธุรกิจที่ทำให้เกิด 

การขยายการผลิตและใช้แรงงานเพิ่มขึ้น หรือการส่งเสริมให้มีการผลิตแรงงานมีคุณภาพ และสามารถเข้าสู่ระบบการผลิตหรือการค้าได้   
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นอกจากการวิเคราะห์มูลค่าผลประโยชน์ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ทริสจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัที่
สะท้อนความสำเร็จของการส่งเสริมเพ่ิมเติม ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ประกอบการ (Maturity) ที่เกิดจากการส่งเสริม
สนับสนุน ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื ่อสะท้อนให้เห็นว่ าโครงการที ่เข้าไปสนับสนุนพัฒนากับ
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่ 

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อรูปแบบแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ  

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ จะเป็นไปในภาพรวมตามแนวทางบูรณาการฯ และอาจเป็นการวิเคราะห์
รายโครงการ ขึ้นกับข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนในการติดตามประเมินผล 

 
2.3 การออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ 

ปี 2563 – 2564 และงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2563 ทีจ่ะใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล 

 เพื ่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและตามมาตรฐานหลักวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ วิธีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ ว ิธ ีการวัดความคุ ้มค่าของโครงการ และวิธ ีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่เก ิดขึ้น  
ซึ ่งประกอบด้วยเครื ่องมือที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนงานโครงการ และแบบสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการดังนี้ 
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1. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเพ่ือติดตามประเมินผล 

โครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME  
 

คำชี้แจง : ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว .) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม
และประเมินผลการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณบูรณาการฯ จากสำนัก
งบประมาณมาดำเนินการพัฒนา SMEs การรายงานข้อมูลของท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้ใน
การสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็น
ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SMEs เกิดประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

การตอบแบบสอบถาม :   โปรดทำเครื ่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที่ อธิบาย
รายละเอียด 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   
สำนัก/กอง  

กรม/หน่วยงาน  

2. 2.1 โครงการหลัก (ระบชุื่อ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 โครงการย่อย (ระบุ
ชื่อ) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 โครงการประจำปี   
 1) เป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2) เป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.4 สถานะโครงการ   
 1) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการที่กำหนดไว้ตามงบบูรณาการฯ (เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบฯ 

ตั้งแต่แรก) 
 2) เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง (มีการโอนเปลีย่นแปลง)  
 3) อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
  1) เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน  2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) 
  3) เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน)     4) เปน็โครงการเดิม (กิจกรรมเดิม)  
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4. งบประมาณและผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรร 
 บาท 

4.1 งบประมาณที่  
เบิกจ่าย (สะสม) 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผูกพัน/กันเหลื่อม  

     บาท 

งบประมาณคงเหลือ   บาท 

งบประมาณประหยดัได ้  บาท 

 

4.2 แผนระยะเวลาการดำเนินการ (ระบุ Gantt ช่วงระยะเวลาทีด่ำเนินการ) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ข้ามปีงบประมาณ   

(ระบุจำนวนเดือน) 
แผน      

ผล      

4.3 สถานการณ์ดำเนินการตามแผนงาน 
 1) ยังไม่เร่ิมดำเนินการ 
 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ กจิกรรมทั้งหมด…………..ดำเนินการแล้วเสร็จ……………คิดเปน็ร้อยละ ………….. 
 3) ดำเนินการแล้วเสร็จ 
กรณียังอยู่ระหว่างดำเนนิการ ขอให้คาดการณ์ความสำเร็จการดำเนินการตามแผน  
 1) คาดว่าจะเปน็ไปตามแผน      2) คาดว่าจะเร็วกว่าแผน    3) คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผน  
ระบุเหตผุลกรณีเร็วกว่าหรือล่าช้ากว่าแผน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กรณีได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี   
 2) มี   โปรด
ระบุ ........................................................................................................................................................ 

จากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี   
 2) มี   โปรด
ระบุ ........................................................................................................................................................ 
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4.4 ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
4.4.1 โครงการดำเนินการโดย  
 1) จัดจ้างที่ปรึกษา/จา้งเหมาทั้งหมด 
 2) จัดจ้างที่ปรึกษา/จา้งเหมาบางส่วน 
 3) ดำเนินการเอง 
 4) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 5) โอนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนนิการ 

4.4.2 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ 
 1) เป็นไปตามแผน   2) เร็วกว่าแผน   3) ล่าช้า (อยู่ภายในปีงบประมาณ)   4) ล่าช้า (ข้ามปีงบประมาณ)  

4.5 การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 
 4.5.1 มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/Stakeholder มาประกอบการกำหนดกิจกรรมให้

เหมาะสม สอดคล้องกับภารกจิ 
 1) มีการศึกษาความต้องการกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสำรวจความเห็นก่อนกำหนดกิจกรรม 
 2) นำผลการสำรวจมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 
 3) ผลการจัดกิจกรรมตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตรงกบัวัตถุประสงค์โครงการ 

4.5.2 การวิเคราะห์โครงการ 
 1) ไม่มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 2) มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

4.5.3 การนำผลการดำเนินการ ในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 1) ไม่มีกระบวนการ feedback ผล 
 2) มีกระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน แต่ไม่เกิดผล (ยังเกิดเหมือนเดิม) 
 3) มีกระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเกิดผล  
 4) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) มีกระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีนวัตกรรมเกิดขึ้น 

4.5.4 ความเพียงพอของปัจจัยนำเข้า (Input) 
4.5.4.1 ปัจจัยนำเข้า = ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลักในการบริหารโครงการ

และบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ 
 1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมี

นัยสำคัญ 
 2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน 
 3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.5.4.2 ปัจจัยนำเข้า = อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
 1) อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ 
 2) อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน 
 3) อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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4.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1) โครงการไม่มีความจำเปน็ต้องประชาสัมพันธโ์ครงการ เช่น การวิจัย งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 2) โครงการมีความจำเปน็ตอ้งประชาสัมพันธ์โครงการ  

กรณีตอบข้อ 2) มีการประชาสมัพันธ์โครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 2.1) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาว่าเปน็รูปแบบที่มุ่งเน้นให้ได้

กลุ่มเป้าหมาย เชน่ การประชาสัมพันธไ์ปยังสมาคม ผู้ประกอบการ)  
 2.2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาจากผูส้มัครที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

สนใจสมัครมาก)      
 2.3) มีการประชาสัมพนัธ์แบบทั่วไป เชน่ เว็บไซต์ เป็นต้น  
 2.4) ไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ 
 2.5) อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.7 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1) โครงการไม่มีความจำเปน็ต้องคัดกรองผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการพัฒนา เช่น การวิจัย การออก

มาตรการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 2) โครงการมีความจำเปน็ตอ้งคัดกรองผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการพัฒนา 

กรณีตอบข้อ 2) มีระบบการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 2.1) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น มุง่เนน้กลุ่ม Early 

Stage ก็ควรกำหนดที่เป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจ การระบุสาขาเปา้หมาย)  
 2.2) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เชน่  

มีความพร้อมที่จะดำเนนิการในเร่ืองที่อบรมหรือพัฒนา มีปญัหาหรือความต้องการ   
 2.3) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้าน

ดังกล่าวแล้ว 
 2.4) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป  เชน่ เปน็ผู้ประกอบการชุมชน เป็นตน้  
 2.5) อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น 

5.1 ระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ (Stage)  
 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกิจ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธรุกิจในระยะเร่ิมต้น (Early Stage)  

(กลุ่มผู้สนใจที่จะเร่ิมต้นธุรกิจ และกลุ่มผูป้ระกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนนิธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
และกลุ่มผูป้ระกอบการใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยจะใชน้ยิามการเป็น
ผู้ประกอบการ Startup)  

 3) ผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป (Regular)  
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยธุรกิจอยู่ในระยะกำลังเติบโตเน้นการตลาดใน
ประเทศ) 

 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ (Strong) 
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการพัฒนาแบบก้าว
กระโดด) 
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 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะอ่ิมตัว (Maturity) 
(เป็นผูป้ระกอบการที่มีจุดที่ยอดขายอยู่ในระดับสงูที่สุด เป็นจุดที่ชนเพดาน และอัตราการเพิ่มยอดขายจะ
ต่ำลง หรือคงที่ ไม่อาจจะมียอดสูงไปกว่านี้ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา) 

 6) ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around) 
(เป็นผูป้ระกอบการที่ขาดทุนหรือยอดขายลดลงต่อเนื่องในชว่ง 3 ปีที่ผ่านมา และต้องการความช่วยเหลือ) 

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการเติบโตขึ้นในรอบใหม่ (Revitalization)  
(เป็นผูป้ระกอบการที่อยู่ระหว่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและทำให้ธุรกิจฟื้นตัวได้) 

 5.2 ขนาดของธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium)   2) ธุรกิจขนาดย่อม (Small)      3) ธุรกิจขนาดย่อย (Micro)  
 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  
5.3 หน่วยงานได้มีการคัดกรองหรือกำหนดคุณสมบัติผูป้ระกอบการในการเข้าร่วมโครงการ หรือไม่ 
 ม ี
 ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม
............................................................................................................................. ....................... 
5.3 กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่ดำเนินการ 
5.3.1 การกำหนดเป้าหมายสาขา 

 1) หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายสาขา  
 2) หน่วยงานไม่มีการกำหนดเป้าหมายสาขา  

5.3.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารบัการพัฒนา (ที่สมบูรณ์ คือ ควรมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สาขาประเภทธุรกิจ) 
 1) มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการพฒันาแต่ละสาขา 
 2) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารบัการพัฒนาแตล่ะสาขา 
 3) มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถจำแนกวิเคราะห์และให้ข้อมูลได้ 
 4) มีการจัดเก็บข้อมูลบางสว่น/บางกิจกรรม หรือการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

5.3.3 ระบุสาขาและจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 
ภาคการผลิต  สาขา    
 1) ยานยนต์และชิ้นสว่น.......................คน    2) เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ .......................คน       
 3) แม่พิมพ์ ....................คน   4) สิ่งพิมพ์ .....................คน  5) ผลิตภัณฑ์พลาสติก.................คน    
 6) ผลิตภัณฑ์กระดาษ  .....................คน    7) บรรจุภัณฑ์ .....................คน  
 8) ผลิตภัณฑ์ยาง......................คน  9) เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือนไม้.......................คน   
 10) หัตถอุตสาหกรรม .......................คน    11) อัญมณีและเครื่องประดับ .......................คน    
 12) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม.......................คน    13) เครื่องหนังและรองเท้า .......................คน    
 14) แก้วและเซรามิกส์.......................คน    15) ยาและสมุนไพร...................คน       
 16) เคมีภัณฑ์.....................คน    17) เครื่องสำอาง.....................คน    
 18) ผลิตภัณฑ์ฮาลาล.......................คน   19) อาหาร.......................คน    
 20) ของเล่นเด็ก .......................คน    21) เหล็กและโลหะการ.......................คน  
 22) เคร่ืองจักรกล .......................คน    23) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม................คน    
 24) พลังงานและพลงังานทดแทน.......................คน    
 25) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................คน 
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ภาคการค้า สาขา    
 26) ค้าส่ง .......................คน    27) ค้าปลีก .......................คน    28) นายหน้า.......................คน      
 29) แฟรนไชส์.......................คน    30) อ่ืนๆ (ระบุ) …………..............................คน    

ภาคบริการ สาขา      
 31) ธุรกิจท่องเที่ยว...................คน  32) ธุรกิจร้านอาหาร ...................คน  
 33) ธุรกิจที่พักแรม..................คน   34) ธุรกิจบันเทิง...................คน  
 35) ธุรกิจการแพทย์...................คน    36) ธุรกิจออกแบบ.....................คน    
 37) ธุรกิจที่ปรึกษา.....................คน    38) ธุรกิจการศึกษา.....................คน   
 39) ธุรกิจสปาและบริการสขุภาพ..................คน    40) ธุรกิจก่อสร้าง.......................คน   
 41) ธุรกิจขนส่งและโลจสิตกิส์.....................คน  42) ธุรกิจสารสนเทศ/Digital Content ....................คน    
 43) ธุรกิจการประชุมและแสดงสนิค้า .......................คน   44) ธุรกิจให้เช่า.......................คน   
 45) ธุรกิจซ่อมบำรุง.......................คน   46) ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ.......................คน      
 47) อ่ืนๆ (ระบุ) …………......................คน 

ภาคการเกษตร        
 48) เกษตรแปรรูป.......................คน    49) เกษตรอินทรีย์.......................คน    50) ปุ๋ย.......................คน     
 51) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ..................คน  52) การปลูกพืช..................คน    53) การเลี้ยงสัตว์ ..................คน    
 54) การประมง.......................คน    55) ปศุสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง.......................คน     
 56) อาหารออร์แกนิค อาหารคลีนฟู้ด.......................คน      57) เครื่องดื่มสมุนไพร.......................คน    
 58) ผักและผลไม้กระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอ่ืนๆ) .......................คน      
 59)  ปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอาหารทะเลอ่ืนๆ) .......................คน    
 60)  อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................คน 

 
6. ลักษณะกิจกรรมโครงการและผลการดำเนินงาน   

คำอธิบาย :  
❖ เลือกตอบข้อที่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมโครงการ กรณีที่ขอบเขตโครงการมีการดำเนินการ

มากกว่า 1 รูปแบบ เลือกได้มากกว่า  1 ข้อ 

❖ เลือกตอบผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับการดำเนนิการโครงการ กรณีที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หลายตวัชี้วัด 
สามารถเลือกตอบและรายงานผลได้มากกกว่า 1 ข้อ  

❖ กรณีเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล ขอให้ระบุเลือกตัวชี้วัด 

แต่ระบุ “ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล” ในช่องข้อมูลผลการดำเนินงาน  
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6.1 กิจกรรมการอบรม งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้  
 6.1.1) ธุรกิจพื้นฐาน   6.1.2) การจัดทำแผนธุรกิจ   6.1.3) การบริหารจัดการ   
 6.1.4) การเงิน/บัญชี     6.1.5) กลยุทธ์การตลาด    6.1.6) E-commerce    
 6.1.7) เครือข่ายธุรกิจ    6.1.8) กฎหมายธุรกิจ     6.1.9) การค้าการลงทุนในต่างประเทศ   
 6.1.10) การบริหารสินค้าคงคลัง   6.1.11) การจัดการโลจิสติกส ์

 6.1.12) การปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต   6.1.13) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต  
 6.1.14) การเพิ่มผลติภาพแรงงาน     6.1.15) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product)    
 6.1.16) การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ (Packaging)    6.1.17) การพัฒนาไปสู่มาตรฐานสินคา้และบริการ    
 6.1.18) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

 6.1.19) การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และDigital ในการรองรับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ   
 6.1.20) การจัดตั้งธุรกิจใหม่    6.1.21) ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน (CSR) 

 6.1.22) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………............................................................................................... 

6.1.23 ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม …………. คน 

 

 ร้อยละของผู้เข้ารับ 

การอบรมที่นำความรู้ 
ไปใช้ .................. 

 จำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจ
เร่ิมต้น .................. 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………………. 

 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน …………………..บาทต่อปี  
 ปริมาณจำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น ………………..ต่อปี  
 ราคาต่อชิ้นที่เพิ่มขึ้น …………………..บาท  
 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน…………………..บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น…………………….บาทต่อป ี

 มูลค่า CSR เพิ่มข้ึน................................. บาทต่อปี 
 ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน......................... % 

 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน.......................... % 

 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง………………..……..บาทต่อป ี

 ต้นทุนของเสียที่ลดลง………………………..บาทต่อป ี

 ต้นทนุโลจิสติกส์ทีล่ดลง……………………..บาทต่อป ี

 จ้างงานเพิ่มข้ึน ........... คน มูลค่า............ บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………........................................ 
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6.1.24 การคัดเลือกวิทยากร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) หน่วยงานมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ่ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการให้
ความรู ้
 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 

 2) หน่วยงานไม่ได้มีการสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ทีป่รึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช)้ 
 3) หน่วยงานมีการสำรวจฯ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.1.25 การมีระบบหรือกระบวนการเพ่ือให้เกิดการนำความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) มีการฝึกปฏิบัติ และดำเนินการด้วยตนเอง  
 2) มีกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนา เพื่อให้ใช้ความรู้จากทีไ่ด้รับการอบรม 

 3) มีการส่งต่อไปยังหนว่ยงานอ่ืน เพื่อพัฒนาต่อ 

 4) ไม่ได้มีการกำหนดกิจกรรมพัฒนาต่อเนื่อง ขึ้นกบัผู้ประกอบการแต่ละราย 

 5) อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.26 การติดตามผลความคิดเห็นต่อคุณภาพหรือรูปแบบกิจกรรม  

 1) หน่วยงานมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ่คุณภาพของหลักสูตรหรือรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 

 2) หน่วยงานไม่ได้มีการสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ทีป่รึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช)้ 
 3) หน่วยงานมีการสำรวจฯ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.1.27 การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 1) หน่วยงานมีการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุด (ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไปนำความรูไ้ปใช้) 
 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย (ผู้เข้าร่วมต่ำกว่าร้อยละ 80 นำความรู้ไปใช้) 

 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผล (ถ้าเป็นโครงการที่ทีป่รึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการสำรวจฯ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 
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6.2 ให้คำปรึกษาเชิงลึก/การนำงานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปใช้ งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม ………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

▪ เป้าหมายการให้คำปรึกษา 
     6.2.1) การวินิจฉัยธุรกิจ    6.2.2) การจัดทำแผนธุรกิจ    6.2.3) การบริหารจัดการ    
 6.2.4) การเงิน/บัญชี     6.2.5 การตลาด    6.2.6) การทำวิจัยตลาด    6.2.7) ช่องทางการตลาด   
 6.2.8) การทำ e-Commerce     6.2.9) การบริหารสินค้าคงคลัง    6.2.10) การจัดการโลจิสติกส์    
 6.2.11) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ    6.2.12) การสร้างผลติภัณฑ์ใหม่   6.2.13) การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 6.2.14) การพัฒนาบรรจุภณัฑ์     6.2.15) การลดของเสีย    6.2.16) การเพิ่ม Productivity    
 6.2.17) การประหยัดพลังงาน     6.2.18) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต   
 6.2.19) การยืดอายุผลิตภณัฑ์     6.2.20) การส่งมอบได้ทันเวลา    
 6.2.21) การพัฒนามาตรฐานการบริการ    6.2.22) การพัฒนามาตรฐานการผลิต    
 6.2.23) การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์   6.2.24) การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

▪ กรณีส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/มาตรฐานการผลิต    
มาตรฐาน สถานะ จำนวนราย 

 1) มอก  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 2) อย.  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 3) GMP    1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 4) HACCP  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 5) ฮาลาล  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 
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มาตรฐาน สถานะ จำนวนราย 

 6) ISO 9000  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 7) ISO 14000  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 8) ISO 18000  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 9) ISO 17025  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 10) มรท.80001  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 11) มผช.   1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 

 12) อื่นๆ (ระบุ)  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 

……………………………ราย 

……………………………ราย 
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▪ วิธีการพัฒนาหรือให้คำปรึกษา (เลือกตามรูปแบบทีไ่ด้รับการพัฒนา) 
 6.2.25) การนำงานวิจัยไปใช้    6.2.26) การให้ความรู้และให้คำปรึกษา    
 6.2.27) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปช่วยสนับสนนุ    
 6.2.28) อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................... 

6.2.29 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา 

      .................... คน 

 จำนวนผลิตภัณฑ์ 
ใหม่/ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ.............
ผลิตภัณฑ ์

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีน่ำไป 

ปรับใช้กับธุรกิจแล้วเสร็จตามแผน  

      ........................................................ 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีน่ำไป
ปรับใช้กับธุรกิจแล้วได้ผลตาม
เป้าหมาย ........................... 

 จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปญัญา…..……............................ 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน ……....…..บาทต่อปี  

 ปริมาณจำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น....……..ต่อปี  

 ราคาต่อชิ้นที่เพิ่มขึ้น …………………..บาท  

 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง……………........บาทต่อป ี

 ต้นทุนของเสียที่ลดลง…………….........บาทต่อปี 

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน……………..บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น……………....บาทต่อป ี

 ต้นทุนโลจิสติกสท์ี่ลดลง…………....…..บาทต่อปี 

 ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน......................... % 

 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน.......................... % 

 จ้างงานเพิ่มข้ึน.........คน มูลค่า.........บาทต่อปี 

 อ่ืนๆ 
(ระบุ) ………………………................................. 

 
6.2.30 ระบบการคัดเลือก/คัดกรองที่ปรึกษา  

 1) หน่วยงานมีระบบการคัดเลือก คัดกรองที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือตรงกับความ
ต้องการหรือปัญหา 
 1) มี  
 2) มีระบบ/กลไกการคัดกรอง แต่ไม่สามารถเชื่อมั่นได้ เพราะ................................................... 
 3) ไม่มีระบบ/กลไกการคัดกรอง 

6.2.31 ระบบการตดิตามผล 
 1) หน่วยงานมีการติดตามผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของที่ปรึกษา 

 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 
 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผลหรือสำรวจ (ถา้เป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการติดตามผลหรือสำรวจ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 
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6.2.32 ระยะเวลาการเข้าไปดำเนินการ 
 1) หน่วยงานมีการเข้าไปดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมกับเวลาในการพฒันาหรือแก้ไขปัญหา (ไตรมาส 1 

ควรจัดซื้อจัดจ้างและเร่ิมดำเนนิการไตรมาส 2)  
 2) หน่วยงานเร่ิมดำเนนิการล่าชา้ส่งผลให้เวลาที่เหลือในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาน้อยเกินไป 
 

6.3 การรวมกลุ่ม (Cluster) และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Network) งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม ………………………. บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

 6.3.1) รวมกลุ่มผู้ประกอบการในห่วงโซ่ (Value chain) เดียวกัน  6.3.2) รวมกลุ่มผู้ประกอบการคนละห่วงโซ่           
 6.3.3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ เอกชนในประเทศ  6.3.4) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
 6.3.5) ชื่อกลุ่ม Cluster ................................ จำนวนสมาชกิ ........... คน ทำกิจกรรม ....................................... 
 6.3.6) ชื่อกลุ่ม Network .............................. จำนวนสมาชกิ .......... คน ทำกิจกรรม ....................................... 
 6.3.7) เจรจาจับคู่ธุรกิจ  .................. คู่ จำนวนเงิน ……......................................……. ล้านบาท 
 6.3.8) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………................................      

    6.3.9 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมคลัสเตอร์หรือ
เครือข่าย ..................
ราย 

 จำนวนธุรกิจชุมชน
ที่เข้าร่วมคลัสเตอร์หรือ
เครือข่าย .................
ราย 

 จำนวน Product 
Champion  

      ..............
ผลิตภัณฑ ์

 

 

 จำนวนเครือข่าย/คลัสเตอรท์ี่มี
ข้อตกลงในการดำเนินการ
ร่วมกัน………………….. 

 การดำเนินการตามข้อตกลง 
 1)  ไม่เกิดความร่วมมือ    
 2)  เกิดความร่วมมือ_อยู่ระหว่าง

ดำเนินการตามข้อตกลง     
 3)  ดำเนินการตามความร่วมมือ_ 

ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์      
 4)  ดำเนินการตามความร่วมมือ_ 

ได้ ผลตามวัตถุประสงค์        

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน ………………..บาทต่อปี  
 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง………………...…..บาทต่อป ี

 ต้นทุนการจัดซื้อที่ลดลง………………......บาทต่อปี 
 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน………………..บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น…………………..บาทต่อป ี

 ต้นทุนโลจิสติกสท์ี่ลดลง…………………...บาทต่อป ี

 เกิดธุรกิจเฉพาะทางใหม่จำนวน ............... ธุรกิจ 

     ชื่อธุรกิจ ............................................................... 
 จ้างงานเพิ่มข้ึน ......... คน มูลค่า............ บาทต่อปี 
 ช่องทางการตลาดเพิ่ม........ช่องทาง 
ได้แก่ .................. 
 มีส่วนแบ่งการตลาด ............................ %  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………................................ 
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6.3.10 ระบบการคัดเลือก/คัดกรองเครือข่าย หรือสมาชิกคลัสเตอร์  
 1) หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการคัดเลือกสมาชิกหรือเครือข่ายที่จะเข้าร่วม 

 1) มี  2) ไม่มี 
6.3.11 ระบบการตดิตามผล 

 1) หน่วยงานมีการติดตามผลการรวมกลุ่มหรือการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
 1.1) ผลการสำรวจเป็นที่พอใจของสมาชิกหรือเครือข่ายอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากทีสุ่ด 

 1.2) ผลการสำรวจเป็นที่พอใจของสมาชิกหรือเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 
 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผลหรือสำรวจ (ถา้เป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการติดตามผลหรือสำรวจ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 
 

6.4 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งบประมาณในส่วนของกิจกรรม ………………………………………………บาท  
ในหัวข้อ ดังนี้ 

     6.4.1) งานแสดงผลิตภณัฑ์ต้นแบบ    6.4.2) งานแสดงผลติภัณฑ์ทั่วไป    
 6.4.3) งานแสดงผลิตภัณฑน์วัตกรรม    6.4.4) งานจำหน่ายผลติภัณฑ์ตลาดในประเทศ      
 6.4.5) งานจำหน่ายผลิตภณัฑ์ตลาดต่างประเทศ    6.4.6) เจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ      
 6.4.7) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………......     

6.4.8 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

..................ราย 

 

 

 มูลค่ายอดขายที่เกิดขึ้นภายในงาน  
…….….... บาท 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมงานแสดง
สินค้าแลว้เกิดธุรกรรมทางธุรกิจ………............. 

 จำนวนคู่ธุรกิจ………………………ราย 

 ร้อยละของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ที่เข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจแล้วเกิดข้อตกลงธุรกิจ
ร่วมกัน................................. 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………............…............. 

 มูลค่ายอดขายที่เกิดจากการเข้าร่วมงานหรือ
เกิดภายหลังเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า...............
บาทต่อป ี

 มีคำสั่งซื้อล่วงหนา้มูลค่า..................บาทต่อปี 
 มูลค่าการส่งออก……………..............บาทต่อปี 
 ขยายธุรกิจเพิ่ม........สาขา  
ชื่อ................................. 
 จ้างงานเพิ่มข้ึน ........ คน  
มูลค่า.............. บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………............…............. 

6.5 การสร้างแบรนด์และโลโก ้งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 
     6.5.1) การสร้างแบรนดห์รือโลโก้ใหม่   6.5.2) การต่อยอดแบรนด์เดิม  
 6.5.3) การรักษาภาพลักษณ์แบรนด์เดิม     6.5.4) การพัฒนาแบรนด์สู่ตลาดต่างประเทศ    
 6.5.5) การจดทะเบียนแบรนด์   6.5.6) การศึกษาแบรนด์คู่แข่งขัน 

     6.5.7) อ่ืนๆ…………………..................................................................................................................................... 
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   6.5.8 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม………………ราย 

 จำนวนแบรนด์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา..............................  
แบรนด ์

 จำนวนผู้ประกอบการทีย่ื่น
จดทะเบียนทรัพย์สนิทาง
ปัญญา......................... ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………….. 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีส่ามารถ
ปล่อยแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด 
……………………... 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีลู่กค้ามี 
ความพึงพอใจต่อแบรนด์ในระดบัมาก
และเกิดความจงรักภักดี……………....... 

 จำนวนการจดทะเบียนแบรนด์...........
แบรนด์  ชื่อแบรนด์ ................................... 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….............. 

 ยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากแบรนด์ใหม่
................. บาทต่อปี 

 ยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากแบรนด์เดิม 
…………....บาทต่อป ี

 ยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากความคุ้มครองทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา..…….......... บาทต่อป ี

 ส่วนแบ่งการตลาดแบรนด์เดิม..............% 

 ส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดจากการสร้าง 
แบรนด์ใหม่ ............................... % 

 ส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งขัน............ % 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….................... 

 

6.6 การบ่มเพาะธุรกิจ (Early Stage/Startup) งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………บาท  

ในหัวข้อ ดังนี้ 
      6.6.1) การทำแผนธุรกิจ       6.6.2) การจดทะเบียนธุรกิจ     6.6.3) การประสาน จัดหาแหล่งเงนิทนุ 

       6.6.4) การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 6.6.5) การจัดหาทีมที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 6.6.6) การอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลติ วิจยั พฒันา วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภณัฑ์    
 6.6.7) การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  
 6.6.8) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

  6.6.9) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดและการขยายธุรกิจ   
 6.6.10) การร่วมลงทุน หรือควบรวมกิจการ  6.6.11) 

อ่ืนๆ……………………………….……………................................................................... 
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    6.6.12 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 

กิจกรรม………………………..ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….. 

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการและสามารถจัดตั้งธุรกิจและ 

อยู่รอด…………………………………. 

 จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการพัฒนา
และเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้................ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึงตลาด
หลักทรัพย์ MAI …………………....ราย 

  จำนวนผู้ประกอบการที่มผีูร้่วมทุน 

................ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการควบ
กิจการ………………….ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุนางชาติ 
……………...ราย 

  อ่ืนๆ 
(ระบุ) ………………………................... 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น…....บาทต่อปี  

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบ
ภาษี …………………………ราย 

 รัฐบาลจัดเก็บภาษีนิตบิุคคลได้
เพิ่ม ............................... ล้านบาทต่อปี 

 การเพิ่มจำนวนผูป้ระกอบการในระบบ
การจดทะเบียนธุรกิจ.....................ราย 

 การจ้างงานเพิ่มข้ึน……………ราย  

คิดเป็นมูลค่า…………………….บาทต่อปี 

 สินเชื่อช่วยธุรกิจเติบโต.........ล้านบาท 

 ธุรกิจอยู่รอดเพิ่มข้ึน....................ราย 

 การขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่  
(ที่ไม่ใช่รายใหญ่) ................. ล้านบาท 

 มูลค่าการะดมทนุของกิจการที่เร่ิมตั้ง
ต้น และวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม....................... ล้านบาท 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………................. 

 

6.6.13 ระบบการตดิตามผล 

 1) หน่วยงานมีการติดตามผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้ขอรับคำแนะนำ/รับบริการ 

 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากที่สุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 

 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผลหรือสำรวจ (ถา้เป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการติดตามผลหรือสำรวจ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 
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6.7 การส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) งบประมาณในส่วนของกิจกรรม ………………………บาท 

ในหัวข้อ ดังนี้ 
      6.7.1) รองรับตลาดในประเทศ    6.7.2) รองรับตลาดตา่งประเทศ   
 6.7.3) เชื่อมโยงการเติบโตกับธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  

6.7.4 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมกิจกรรม…......
ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ)....………….. 

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ E-Commerce 
แล้วมียอดจำหน่ายหรือรายได้
เพิ่มข้ึน 

 จำนวนผู้ประกอบการทีช่ำระเงิน
ผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ ……………
ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………….………............ 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น……..........บาทต่อปี  

 รายได้จาก E-Commerce ……......บาทต่อปี  

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน…………..บาทต่อป ี

 มูลค่าโลจสิติกส์ที่เพิ่มข้ึน……....…..บาทต่อปี 

 ภาษีที่รัฐเก็บได้เพิ่มข้ึนจากธุรกิจ 

      e-Commerce .............................บาทต่อปี 

 ธุรกิจเกิดการลงทุนเพิ่มข้ึน……......บาทต่อปี 

 เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึน………….....…ราย  

คิดเป็นมูลค่า……….....…….............บาทต่อป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………............................ 

6.8 การดูงาน    
 6.8.1) ภาพรวม     6.8.2) การตลาด     6.8.3) กระบวนการผลิต   6.8.4) ระบบการบริหารจัดการ     
 6.8.5) ผลิตภัณฑ์     6.8.6) บรรจุภัณฑ์     6.8.7) การบริหารสินค้าคงคลัง      6.8.8) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
 6.8.9) การจัดการโลจิสติกส์    6.8.10)  ธุรกิจต้นแบบ    6.8.11) อ่ืนๆ …………………………………. 

6.8.12 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการ 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม…ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………... 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีน่ำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
.................... 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจใหม่
.................... 

 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………............ 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน ……….....บาทต่อปี  
 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง………………..บาทต่อป ี

 ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน .................... % 

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน…………..บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น……..……..บาทต่อป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………… 
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6.9 การจัดกิจกรรมการประกวดให้รางวัล และการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม ……………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

 6.9.1) ดา้นมาตรฐานการผลติ  6.9.2) ดา้นการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม  6.9.3) ดา้นการบริหารจดัการ    
 6.9.4) ด้านการตลาด    6.9.5) ด้านความคิดสร้างสรรค์    6.9.6) ต้นแบบบุคคลหรือผู้บริหาร 

 6.9.7) ด้านความรับผิดชอบต่อการประกอบการ สังคม ชมุชน สิง่แวดล้อม  
 6.9.8) อ่ืนๆ (ระบุ)……….......................  

6.9.9 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้สมัคร...........ราย 

 ผลงานที่เข้าร่วม..........ชิ้น 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

 

 

 จำนวนผู้ได้รบัประโยชน์จากการ
เข้าร่วมงาน เชน่  

 การจับคู่ธุรกิจ……………….....
ราย 

 มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น…........
ราย 

 ลูกค้าเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ………….
ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ)  
………………………….  

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน …………….....บาท
ต่อปี  

 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง……………...……..บาท
ต่อปี 

 ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึน .................... % 

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน………………..บาท
ต่อปี 

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น…………..……..บาท
ต่อปี 

 อ่ืนๆ 
(ระบุ) ………………………………………………… 
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6.10 การส่งเสริมขยายการลงทุนและธุรกิจ งบประมาณในสว่นของกิจกรรม ………………บาท ในรูปแบบดังนี ้
รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 6.10.1)  การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ OEM 
เปลี่ยนหรือเพิ่มช่องทาง
เป็นผู้ขายสินคา้ต่อ
ผู้บริโภคเอง 

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…….....
ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการ OEM ที่สามารถขายสนิค้าต่อ
ผู้บริโภคเอง…………………….ราย 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน ……………......…..บาทต่อปี  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………................................... 

 6.10.2) การส่งเสริม 

การขยายธุรกิจในรูปแบบ 

แฟรนไชส ์

  จำนวนผู้ประกอบการที่
ขยายธุรกิจในรูปแบบ 

แฟรนไชส์................ ราย 

 มูลค่าตลาดของแฟรนไชส์…………………....….บาท 

 การเกิดผู้ประกอบการใหม่ในสายป่านธุรกิจ 

แฟรนไชส์................ราย มูลค่า..................บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………................................... 

 6.10.3) การส่งเสริมการ
ขยายธุรกิจไปลงทนุใน
ต่างประเทศ  

  จำนวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริม…........
ราย 

 จำนวนธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ 

……..…ราย 

 ตลาดอาเซียน …...........…ราย 

 ตลาดอื่นๆ ……............…..ราย 

ชื่อธุรกิจ ................................................................... 
 มูลค่าการลงทนุ….............……...............บาทต่อป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….............................. 

 6.10.4) การส่งเสริม
ขยายการลงทนุไปสู่
ภูมิภาคหรือพื้นที่อื่นๆ 
ภายในประเทศ 

  จำนวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาและเข้า
ร่วมการส่งเสริม…....……...
ราย 

 จำนวนธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาค 

………... ราย จังหวัด......................................... 
 มูลค่าการลงทนุ……..........................…….บาทต่อป ี

 เกิดการจ้างงานในพืน้ที่………….........…ราย  
คิดเป็นมูลค่า……….....…………..............บาทต่อป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………................................. 

 6.10.5) การพัฒนา 
Business Model ใหม่ 

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…....….
ราย 

 ผู้ประกอบการสาขาธุรกิจ......................................... 
จำนวน.................. ราย ที่ประสบความสำเร็จจาก 
Business Model ใหม่ 

 มีรายได้/ยอดขายเพิ่มข้ึน …………...….....บาทต่อปี 
 ส่งออกเพิ่มขึ้น............บาท ลงทุนเพิ่มข้ึน……….บาท 

 จ้างงานเพิ่มข้ึน……..….ราย มูลค่า......................บาท 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………......................................... 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                      ปี 2564 (On-Going) 
 

 

 2 - 115 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 6.10.6) การแตกไลน์
ธุรกิจ (Diversification) 

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…....….
ราย 

 จำนวนธุรกิจใหม่ออกสู่ตลาดได้......................... ราย 

 มูลค่าการลงทนุ……บาท มลูค่าการจ้างงาน…….บาท 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………........................................ 

 6.10.7) การพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่  

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…....….
ราย 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด…............…ชิ้น  
ชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่....................................................... 

 ตรายี่ห้อ .................................................................. 
 จดทะเบียนทรัพยส์ินทางปญัญา……........……ผลงาน 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน …………......……..บาทต่อปี 
 Productivity การผลิตเพิ่มขึ้น.............................% 

 Productivity แรงงานเพิ่มขึ้น..............................% 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….................................... 

6.11 การส่งเสริมปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี ้

มาตรการ ผู้ประกอบการที่ใช้/ได้รับ
ประโยชน์ (ราย) 

 6.11.1) มาตรการนโยบายการส่งเสริมด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/มาตรการทางภาษ/ี
มาตรการบัญชีเดียว/มาตรการจดทะเบียนนิติบุคคล/มาตรการการเข้าถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 6.11.2) กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  

 6.11.3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนธุรกจิ เช่น การสือ่สาร/ น้ำ/ ไฟฟ้า/ 
อินเทอร์เน็ต/ ระบบการขนส่ง(โลจิสติกส์)/ ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น 

 

 6.11.4) ศูนย์ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ  เช่น การออกแบบ การจัดตั้ง
ธุรกิจ เป็นต้น 

 

 6.11.5) ระบบ Service Provider (พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา/นักวินิจฉยั/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ) 
ในการพัฒนาธุรกิจแตล่ะด้าน  

 

 6.11.6) การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ หรือการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับเทคโนโลยี
หรือโปรแกรมซอฟแวร ์

 

 6.11.7) การเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และ 

การรองรับการเปลีย่นแปลงและการเติบโตในอนาคต  
 

 6.11.8) ระบบปฏิบัติการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/การสอบเทียบ) และการออกใบรับรอง 
การันตีสินค้าและบริการ 

 

 6.11.9) พัฒนาเครือข่ายผู้ใหบ้ริการสู่ One Stop Service  

 6.11.10) ระบบ E-commerce Platform  

 6.11.11) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………….   
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7. กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ 
 
ใช่ ไม่ใ

ช่ 
แนวทางการพิจารณา 

  1) กิจกรรมทั้งหมดเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์จัดตัง้ขององค์กร : พิจารณากฎกระทรวง / พรฎ. / พ.ร.บ. / 
รัฐบาลมอบหมายเพิ่มเติม การพิจารณาครอบคลุมทัง้สิ่งทีต่้องดำเนินการ กลุ่มเปา้หมาย และพื้นที่  

  2) อาจไม่ใช่ภารกิจหลักโดยตรง แต่เป็นกิจกรรมสนับสนนุยุทธศาสตร์ที่ขยายผลต่อยอด จะต้องพจิารณาต่อ
ดังนี ้

  2.1) ทำให้การส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธผิลยิ่งขึน้ เช่น  
• ไม่มีหน่วยงานอ่ืนดำเนินการ  
• มุ่งเน้นกลุ่มเปา้หมายเฉพาะที่การส่งเสริมพัฒนาของหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
• เป็นเร่ืองใหม่ที่การส่งเสริมของหน่วยงานรัฐยังไม่เพียงพอ  
• เป็นพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานอ่ืนๆ ดำเนินการไม่ได้ เช่น กลุ่มผูต้้องขัง พื้นทีท่หาร เปน็ต้น 

  2.2) การขยายกิจกรรมบางส่วนไปซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอ่ืน และสว่นนั้นหน่วยงานอื่นดำเนินการได้
ดีกว่า  

  2.3) กิจกรรมทั้งหมดไปซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่น และหน่วยงานอ่ืนดำเนินการได้ดีกว่า 
  กิจกรรมหรือรูปแบบที่ซ้ำซ้อน

...................................................................................................................................................................

............ 
  มีความซ้ำซ้อนกับหนว่ยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ  ได้แก่ ...........................................    
  มีความซ้ำซ้อนกับหนว่ยงานภายนอกแผนบูรณาการฯ  ได้แก่ ...........................................    

 
8. กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่ 
 8.1) ควรมีการส่งต่อให้กับหน่วยงาน.................................................................................................. 
 8.2) ควรมีการร่วมกับหน่วยงาน................................................................................................................... 
 8.3) ควรมุ่งเป้าหมายเดียวกันกับ...............................................ในเร่ือง..................................................... 
 8.4) ควรมีการรับกลุ่มเป้าหมาย/กิจกรรมต่อจาก........................................................................................... 
 8.5) อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 

9. การติดตาม กำกับโครงการ 
 9.1) ไม่มีการติดตาม กำกับโครงการ 
 9.2) มีการติดตาม กำกับโครงการ อย่างสม่ำเสมอ ราย 6 เดือน 
 9.3) มีการติดตาม กำกับโครงการ อย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส 
 9.4) มีการติดตาม กำกับโครงการ อย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส 

10. การแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนนิโครงการ (กรณีโครงการเกิดปัญหา)  
 10.1) ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา  
 10.2) มีการแก้ไขปัญหาไดแ้ล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสง่ผลต่อผลผลิตทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 10.3) มีการแก้ไขปัญหาไดแ้ล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนนิการแต่สามารถ

ดำเนินการเสร็จได้ทันเมื่อจบโครงการ 
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11. ความยั่งยืนของการดำเนินการ 
 11.1) จะเกิดผลกับผู้ประกอบการในระยะเวลาอันสัน้ 3 เดือน – 1 ปี 
 11.2) จะเกิดผลกับผู้ประกอบการจนถึง 3- 5 ป ี
 11.3) จะเกิดผลกับผู้ประกอบการระยะยาวจนถึง 5 ปีขึน้ไป 
 11.4) ไม่มั่นใจว่าจะเกิดผลกับผู้ประกอบการนานแค่ไหน 

12. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

13. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าภาพสำหรับการผลักดันแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล 

………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

14. ผลการดำเนินงานตามผลผลิตที่กำหนดไว้ (ยึดตามเอกสารงบประมาณที่กำหนดไว้กับสำนักงบประมาณ) 

 
 

 
 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบข้อมูล  

  

รายการตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
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2. แบบสอบถามผู้ประกอบการ 
โครงการ ..................................................................................... 

 

คำชี้แจง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว .) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและ
ประเมินผลการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานที่ดำเนินโครงการส่งเสริม SMEs ปีงบประมาณ 2563 
และติดตามผลโครงการปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานให้รัฐบาล และสำนักงบประมาณทราบ โดย 
สสว. ได้ว่าจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ทำการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ผลของการเข้าร่วม
โครงการฯ ปัญหาจากการเข้าร่วมโครงการฯ และรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ สสว. ขอขอบคุณทุกท่าน
ในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการฯ ฉบับนี้   

การตอบแบบสอบถาม :  โปรดทำเครื ่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที ่อธิบาย
รายละเอียด 

1. เพศ  1) ชาย  2) หญิง 
2. อาย ุ        1) ต่ำกว่า 20 ป ี   2) 21–30 ปี       3) 31-40 ปี 

                 4) 41-50 ปี    5) 51-60 ปี        6) มากกว่า 60 ปี 
3. จบการศึกษาสูงสุด 

  1) ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า  2) มัธยมศึกษาตอนต้น  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4) ปวช./ปวส./ปวท./อนปุริญญา   5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท  7) ปริญญาเอก  

4. สถานะบุคคล 
  1) เจ้าของกิจการ   2) ทายาท   3) ผู้บริหาร   4) หัวหน้างาน  5) พนักงาน 

5. สถานะธุรกิจ 
 1) บุคคลธรรมดา (จดทะเบียนพาณิชย์)          2) นิติบุคคล  เลขทะเบียน ..................................... 
 3) บุคคลธรรมดา (ไม่จดทะเบียน)                4) สหกรณ์  เลขทะเบียน ....................................... 
 5) กลุ่ม OTOP/อ่ืนๆ ...................................     6) วิสาหกิจชุมชน  เลขทะเบียน ............................. 

6. ประเภทการประกอบการ    
ภาคการผลิต สาขา  1) ยานยนต์และชิ้นส่วน    2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    3) แม่พิมพ์    

 4) สิ่งพิมพ์   5) ผลิตภัณฑ์พลาสติก      6) ผลิตภัณฑ์กระดาษ    7) บรรจุภัณฑ์    
 8) ผลิตภัณฑ์ยาง    9) เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือนไม้    
 10) หัตถอุตสาหกรรม   11) อัญมณีและเครื่องประดับ   12) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    
 13) เครื่องหนังและรองเท้า     14) แก้วและเซรามิกส์   15) ยาและสมุนไพร     
 16) เคมีภัณฑ์    17) เครื่องสำอาง   18) ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  19) อาหาร   
 20) ของเล่นเด็ก  21) เหล็กและโลหะการ  22) เครื่องจักรกล  
 23) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  24) พลังงานและพลังงานทดแทน 

 25) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………............................... 
ภาคการค้า สาขา  26) ค้าส่ง    27)  ค้าปลีก   28) นายหน้า   29) แฟรนไชส์   

 30) อ่ืนๆ (ระบุ) …………......................  
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ภาคบริการ สาขา  31) ธุรกิจท่องเที่ยว   32) ธุรกิจร้านอาหาร   33) ธรุกิจที่พักแรม   34) ธรุกิจบันเทิง  
 35) ธุรกิจการแพทย์     36) ธุรกิจออกแบบ    37) ธุรกิจที่ปรึกษา      
 38) ธุรกิจการศึกษา  39) ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ     40) ธุรกิจก่อสร้าง     
 41) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  42) ธุรกิจสารสนเทศ/Digital Content 

 43) ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า   44) ธุรกิจให้เช่า   45) ธุรกิจซ่อมบำรุง  
 46) ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ   47) อ่ืนๆ (ระบุ) …………...................... 

ภาคการเกษตร    48) เกษตรแปรรูป        49) เกษตรอินทรีย์     50) ปุ๋ย    51) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ    

 52) การปลูกพืช   53) การเลี้ยงสัตว์   54) การประมง   55) ปศุสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง    
 56) อาหารออร์แกนิค อาหารคลีนฟู้ด    57) เครื่องดื่มสมุนไพร 

 58) ผักและผลไม้กระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอ่ืนๆ)   
 59)  ปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่นๆ)    
 60)  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................. 

7. ขนาดของธุรกิจ  
 1) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium)     2) ธุรกิจขนาดย่อม (Small)    3) ธุรกิจขนาดย่อย (Micro)  
 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน     5) ธุรกิจ OTOP    6) ธุรกิจสหกรณ์ 

8. รายได้  
     1) ไม่เกิน 1.8 ลบ.     2) ไม่เกิน 50 ลบ.     3) ไม่เกิน 100 ลบ.    4) เกิน 50-300 ลบ.   
 5) เกิน 100-500 ลบ. 

  9. จำนวนแรงงาน 

  1) ไม่เกิน 5 คน     2) ไม่เกิน 30 คน     3) ไม่เกิน 50 คน    4) เกิน 30-100 คน    
 5) เกิน 50-200 คน 

10. แหล่งประกอบการ 

 1) จังหวัด ...................   2) เขตประกอบการ .....................  3)  นิคมอุตสาหกรรม ....................... 

11. ท่านเข้าร่วมโครงการ โดยรับรู้ข่าวสารจากแหล่งใด  
   1) หนังสือ/จดหมายเชิญ/จดหมายข่าว/Email      2) เว็บไซต์ สสว. 
   3) โปสเตอร์/ หนังสือพิมพ์                          4) รายการวิทยุ                
   5) รายการโทรทัศน์                                  6) หน่วยงานราชการติดต่อมา            
   7) การแนะนำจากคนรู้จัก                           8) การแนะนำจากหน่วยงานอื่นๆ 

(ระบุ)……….……………......... 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                      ปี 2564 (On-Going) 
 

 

 2 - 120 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

12. สถานะธุรกิจของผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มใด  
  1) Startup / Early Stage   2) Micro   3) Small    4) Medium & High Potential 
  5) ไม่ระบุกลุ่ม 
 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกิจ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  

(กลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยจะใช้นิยามการ
เป็นผู้ประกอบการ Startup)  

 3) ผู้ประกอบการกลุ่มท่ัวไป (Regular)  
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยธุรกิจอยู่ในระยะกำลังเติบโต เน้นการตลาดในประเทศ) 

 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ (Strong)  
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด) 

 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะอิ่มตัว (Maturity)  
(เป็นผู้ประกอบการที่มีจุดที่ยอดขายอยู่ในระดับสูงที่สุด เป็นจุดที่ชนเพดาน และอัตราการเพิ่มยอดขาย
จะต่ำลง หรือคงที่ ไม่อาจจะมียอดสูงไปกว่านี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

 6) ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around)  
(เป็นผู้ประกอบการที่ขาดทุนหรือยอดขายลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และต้องการความช่วยเหลือ) 

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการเติบโตขึ้นในรอบใหม่ (Revitalization)  
(เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและทำให้ธุรกิจฟ้ืนตัวได้) 

13. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ธุรกิจท่านประสบปัญหาใด ภายในระยะเวลา 1 ปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ยอดขายหรือกำไรลดลง   2) ขาด S&T/R&D   3) เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ/ขาดเงินลงทุน  
  4) ไม่มีแผนธุรกิจดำเนินงาน      5) ของเสียเพิ่มมากข้ึน          6) ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
  7) ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น   8) ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   9) สินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน 
  10) การบริหารสินค้าคงคลัง    11) การทำงานไม่มีระบบ      12) อ่ืนๆ ระบุ)................... 

14. ปัญหาที่ธุรกิจท่านประสบ  
 1) ได้รับการแก้ไขบางส่วน    2) ยังไม่ได้รับการแก้ไข     3) ไม่ได้รับการแก้ไขตรงความต้องการ 

15. ในช่วงปี 2563-2564 ท่านได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ หรือไม่ 
 1)  ไม่เคยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (นอกจากหน่วยงานและโครงการที่

ประเมินผล)  
 2)  ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  

 2.1) รูปแบบ/กิจกรรมไม่เหมือนกับโครงการที่ประเมินผล 
 2.2) รูปแบบ/กิจกรรมลักษณะที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับโครงการที่ประเมินผล  

       โปรดระบุหน่วยงานและกิจกรรม............................................................................................... ................... 
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16. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19   
16.1) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ส่งผล   
 2) ส่งผล  

 2.1) ทางบวก โปรดระบุ.......................................................................................... 
 2.1) ทางลบ โปรดระบุ................................................................................................... 

จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้กิจการของท่านมีการดำเนินการด้านการจ้างงาน  
 ไม่ส่งผลด้านการจ้างงาน 
 ส่งผลด้านการจ้างงาน ดังนี้  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เลิกจ้างแรงงาน จำนวน………………..ราย เป็นระยะเวลา…………………………….เดือน  
 จ่ายค่าจ้างบางส่วน จ่ายสัดส่วน…………………..(ระบุเปอร์เซนต์)  จำนวน………………..ราย 

เป็นระยะเวลา…………………………….เดือน   
 ให้หยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง จำนวน………………..ราย เป็นระยะเวลา……………………….เดือน   
 จ้างงานเพิ่ม จำนวน………………..ราย เป็นระยะเวลา…………………………….เดือน 

     16.2) ท่านมีแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   
 1) ไม่มี   
 2) มี   โปรดระบุ .............................................................................................................  
 

ช่วงเผชิญสถานการณ์ช่วงแรก ช่วงปรับตัว แผนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 
ผู้ประกอบการรับมืออย่างไร 
ได้รับมาตรการความช่วยเหลือ
อย่างไรจากภาครัฐ 

ผู้ประกอบการปรับตัว
อย่างไร ได้รับมาตรการ
ส่งเสริมอย่างไรจากภาครัฐ 

ผู้ประกอบการมีแผนอย่างไร และ
ต้องการการสนับสนุนอย่างไรจาก
ภาครัฐ 

 
     16.3) การปรับตัว และการอยู่รอดของธุรกิจของท่านในสถานการณ์ดังกล่าว มาจากปัจจัยใด ต่อไปนี้ 

 1) ปรับตัวและอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง 
 2) ปรับตัวและอยู่รอดได้ด้วยกลไกหรือมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

16.4) จากกลไกและมาตรการที่ภาครัฐออกมาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ท่านได้รับประโยชน์จาก
มาตรการใดต่อไปนี้ 

 ขอรับการสนับสนุนจากมาตรการ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ (ระบุมาตรการและเหตุผลที่
ไม่ได้รับ) 
............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................ ........................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

 ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ (เลือกตอบมาตรการที่ได้รับ) 
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• มาตรการทางตรง 
ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1)  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 
 2)  สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานของประกันสังคม 
 3)  พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้ (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) 
 4)  ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ (ธปท.) (เช่น โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจที่

มีเจ้าหนี้หลายราย) 
 5)  เร่งคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 6)  มาตรการอื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................   
ด้านการลดภาระ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1)  หักเพ่ิมภาษีดอกเบี้ยจ่ายจาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า 
 2)  บรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟและคืนค่าประกันการใช้ไฟ 
 3)  บรรเทาค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 4)  ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฯ 
 5)  ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ภาษีสรรพากร (เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อ่ืนๆ) ภาษีสรรพาสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นต้น 
 6)  ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 
 7)  ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank) ให้เจ้าหนี้

ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
 8)  มาตรการอื่นๆ โปรดระบุ...................................................................  

• มาตรการทางอ้อม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1)  เราเที่ยวด้วยกัน 
 2)  เราชนะ 
 3)  คนละครึ่ง 
 4)  ม.33 เรารักกัน 
 5)  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... ........................     

     16.5) ท่านคิดว่ากลไกและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงพอและตรงกับความต้องการของท่าน ซ่ึง
สามารถช่วยให้ท่านสามารถปรับตัว อยู่รอดได้และมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้
หรือไม่ และหากไม่เพียงพอ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

      1) เพียงพอและตรงกับความต้องการ   
      2) ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อเสนอแนะ........................................................................................…… 
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17. ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
17.1) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ส่งผล   
 2) ส่งผล  

 2.1) ทางบวก โปรดระบุ................................................................................. ................... 
 2.1) ทางลบ โปรดระบุ............................................................................ .......................... 

     17.2) ท่านมีแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   
 1) ไม่มี   
 2) มี   โปรดระบุ .................................................................................... .......................................... 

     17.3) ท่านคิดว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงพอและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งสามารถช่วย
ให้ท่านสามารถปรับตัวและมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ได้หรือไม่ และหากไม่
เพียงพอ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

      1) เพียงพอและตรงกับความต้องการ   
      2) ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อเสนอแนะ............................................................................................ 
 

การเข้าร่วมโครงการท่านได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
18. อบรม สัมมนา    
       1) ธุรกิจพ้ืนฐาน    2) การทำแผนธุรกิจ   3) การบริหารจัดการ   4) การเงิน/บัญชี   
 5) กฎหมายธุรกิจ 

       6) การตลาด    7) การวิจัยตลาด   8) E-commerce  9) เครือข่ายธุรกิจ  
 10) การบริหารสินค้าคงคลัง    

        11) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Start Up)   12) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Regular)   
 13) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   14) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์    15) การลดต้นทุน   16) การลดของเสีย     
 17) การประหยัดพลังงาน  

   18) การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต   19) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   20) การบริหารจัดการโลจิสติกส์   
 21) การจัดตั้งธุรกิจใหม่    22) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล    
 23) การสร้าง Brand 
 24) การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม และ Digital ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ   
 25) มาตรฐานสินค้าและบริการ 

              1) มอก.   2) อย.   3) GMP    4) HACCP    5) ฮาลาล    6) ISO 9000   
 7) ISO 14000  8) ISO 18000    9) ISO 17025   10) มรท.80001   11) มาตรฐานอ่ืนๆ 
(ระบุ) ............................... 
 26) อบรมเรื่องอ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................... .............. 
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การอบรม สัมมนา ข้อ 18 (1) – (26)  
  ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใชก้ับธุรกิจได ้
 1) ไม่สามารถนำความรูไ้ปปรับใช้กับธุรกิจได้ เนื่องจาก …………………………………………………………. 
สามารถนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ได้ โดย  
 2) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้บางส่วน   3) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทั้งหมด    
ความก้าวหน้าของการนำไปปรับใช้ 
 1) อยู่ในช่วงคิดวางแผน       2) เตรียมการ เช่น ออกแบบ ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ  
 3) เร่ิมดำเนินการแล้ว แต่ยงัไม่แล้วเสร็จ      4) ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ มูลคา่ที่เกิดจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อปี) ………………………. บาท 
กรณียังไม่แล้วเสร็จ คาดการณม์ูลค่าที่เกิดจากการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อป)ี.………........... บาท 

19. การดูงาน    
 19.1) ภาพรวมธุรกิจ   19.2) การตลาด   19.3) กระบวนการผลิต   19.4) ระบบการบริหารจัดการ     
 19.5) พัฒนาผลิตภัณฑ์   19.6) พัฒนาบรรจุภัณฑ์   19.7) การบริหารสินค้าคงคลัง   
 19.8) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม    19.9) การจัดการด้านโลจสิติกส์    19.10) อ่ืนๆ (ระบุ)………………… 
การดูงาน (ข้อ 19.1-19.10) สามารถนำไป     1) ปรับใช้กับธุรกิจไม่ได้   2) ปรับใช้กบัธรุกิจได้ แต่ต้อง
ดัดแปลงให้เหมาะสม   3) ปรับใช้กับธุรกิจได้โดยตรง   4) เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่ร่วม
โครงการในภายหลัง     5) อ่ืนๆ…………...........................................................................................................   

     -  มูลค่าที่เกิดจากการนำความรู้จากการดูงานไปใชป้ระโยชน์ (ประมาณการต่อปี) …………....................(ล้านบาท)   
20. ให้คำปรึกษาเชิงลึก     
     20.1) การจัดทำแผนธุรกิจ      20.2) การบริหารจัดการ    20.3) การเงิน บัญชี       20.4) การตลาด   
     20.5) การทำวิจัยตลาด         20.6) การพัฒนาช่องทางการตลาด     20.7) การบริหารสินค้าคงคลงั    
     เฉพาะที่ตอบข้อ 20.1-20.7    1) ปรับใช้กับธุรกิจไมไ่ด้   2) ปรับใช้กับธุรกิจไดบ้างสว่น   
 3) ปรับใช้กับธุรกิจได้ทัง้หมด    
 20.8) การพัฒนาผลิตภัณฑต์้นแบบ (Start Up)    20.9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Regular)  
เฉพาะที่ตอบข้อ 20.8-20.9   1) ไม่ผ่านการทดสอบตลาด  2) ผ่านการทดสอบ_ขายไม่ได้   
 3) ผ่านการทดสอบ_ขายได ้ 
 20.10) ปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่ม productivity    20.11) ปรับปรุงการผลิตเพื่อลดของเสีย   
 20.12) ปรับปรุงการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์    20.13) ปรับปรุงการผลิตเพื่อลดระยะเวลาการผลิต 
ส่งมอบไดท้ันเวลา  20.14) การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุ    

     เฉพาะที่ตอบข้อ 20.10-20.14  ในขั้นตอน    1) กระบวนการผลิต     2) การบริหารจัดการ     
 3) การจัดส่ง (Logistic)   4) การพัฒนาแรงงาน       

เฉพาะที่ตอบข้อ 20.10-20.14   1) ไม่ได้ผล     2) ได้ผลบางส่วน(ไม่ได้ตามเปา้หมาย)   
 3) ได้ผลทั้งหมดตามเป้าหมาย    
 20.15) การขอมาตรฐานผลติภัณฑ์     20.16) การพัฒนามาตรฐานการผลิต   
เฉพาะที่ตอบข้อ 20.15-20.16  มาตรฐานผลิตภัณฑ์/มาตรฐานการผลิต    1) มอก.  2) อย.  3) GMP   
 4) HACCP     5) ฮาลาล   6) ISO 9000  7) ISO 14000  8) ISO 18000  9) ISO 17025  
 10) มรท.80001  อ่ืนๆ …..   
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เฉพาะที่ตอบข้อ 20.15-20.16   1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่างดำเนินการ   2) ขอแล้ว_ไม่ได ้  3) ขอแล้ว_ได้   
 20.17) การพัฒนาผลิตภัณฑ์   20.18) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  20.19) การบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส ์
เฉพาะที่ตอบข้อ 20.17-20.19   1) ไม่ได้ผล     2) ได้ผลบางส่วน(ไม่ได้ตามเปา้หมาย)   3) ได้ผลทั้งหมด
ตามเป้าหมาย       

- วินิจฉัยสถานประกอบการ จำนวน .............. ชั่วโมงต่อคร้ัง รวม ............. วัน  และวินิฉัยซ่อม จำนวน ..........ชั่วโมง           
- ให้คำปรึกษาเชิงลึก จำนวน man-day รวมต่อราย …... จำนวน man-day ต่อคร้ัง …. และเพิ่มเติมหลังจบโครงการ 

…. ครั้ง 
- ความพึงพอใจที่มีต่อที่ปรึกษา  1) พอใจมาก   2) พอใจปานกลาง   3) ไม่พอใจ ควรปรับปรุงเร่ือง 

......................         
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา  1) ไม่ตรงความต้องการผู้ประกอบการ  2) ตรงความต้องการ
ผู้ประกอบการ    
- การให้คำปรึกษา  1) ไม่ตรงความต้องการ  2) ตรงแต่ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์  3) ตรงและได้ผลตาม
วัตถุประสงค ์         
- การดำเนินการของทีป่รึกษา   1) ไม่ได้เข้าพบ ณ สถานประกอบการ    2) เข้าพบ ณ สถานประกอบการ 
   3) ไม่ได้ศึกษา เตรียมการก่อนเข้าพบ    4) ศึกษา เตรียมการก่อนเข้าพบ   5) ประสานผู้ประกอบการ

กระชั้นชิด 
   6) ไม่ครบตาม man-day ที่กำหนด    7) ครบตาม man-day ที่กำหนด   8) ไม่มบีริการหลังครบ 

man-day     
   9) ความถี่ในการเข้าพบผู้ประกอบการไม่เหมาะสม (เร็วไป ช้าไป)     10) ความถี่ในการเข้าพบผู้ประกอบการ

เหมาะสม   11) เข้าไปในช่วงเวลาทีไ่ม่ต้องการแล้ว (โครงการดำเนินการชา้)   12) เข้าไปในช่วงเวลาทีย่ัง
ต้องการอยู่ 

- ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเกิดประโยชน์อย่างยั่งยนื  
 1) ไม่ยั่งยืน (ใช้ประโยชน์ไดเ้ฉพาะคร้ังนี้)   2) นำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง  
 3) นำข้อเสนอแนะไปต่อยอดได้    4) นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้    
 5) ข้อเสนอแนะมีส่วนเพิ่มตน้ทุน      
- กรณีมีการปรับปรุงแล้ว: เกิดมูลค่าที่เกิดจากการคำแนะนำของที่ปรึกษา / มลูค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ (ประมาณการ

ต่อปี) …………….....................… บาท 
- กรณียังไม่แล้วเสร็จ: คาดการณ์มูลค่าในอนาคตที่จะเกิดจากการคำแนะนำของที่ปรึกษา / มลูค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(ประมาณการต่อปี) ……………………….....บาท 

21. การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Network)  
 21.1) รวมกลุ่มผู้ประกอบการในห่วงโซ่ (Value chain) เดียวกัน   21.2) รวมกลุ่มผู้ประกอบการคนละห่วงโซ่           
 21.3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ เอกชนในประเทศ    21.4) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ    
 21.5) เจรจาจับคู่ธุรกิจ.................................คู่ จำนวนเงิน ……..................................……. ล้านบาท 
เฉพาะที่ตอบข้อ 21.1-21.5      1) ไม่เกิดความร่วมมือ     2) เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามข้อตกลง     3) ดำเนินการตามความร่วมมือ_ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์       
 4) ดำเนินการตามความร่วมมือ_ได้ผลตามวัตถุประสงค์        
- มูลค่าที่เกิดจากการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (ประมาณการต่อปี) ……………..........…… บาท 
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22. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า      
      22.1) งานแสดงผลิตภณัฑ์ต้นแบบ      22.2) งานแสดงสินคา้/ผลิตภัณฑ์      
       22.3) งานจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลาดในประเทศ จัดที่จังหวัด .................................................................    

     22.4) งานจำหน่ายสินคา้/ผลติภัณฑ์ตลาดตา่งประเทศ จัดที่ประเทศ .............................................................. 
       22.5) เจรจาจับคู่ธุรกิจ   1) จับคู่ธุรกิจไม่ได้  2) จับคู่ธุรกิจได้............. คู่ จำนวนเงิน ….........….  บาท 

   3) จับคู่ธุรกิจได้ มีคำสั่งซื้อล่วงหน้า ........... บาท   4) จับคู่ธุรกิจได้ มีแนวโน้มจะทำธุรกิจร่วมกัน…......บาท   
- มูลค่ายอดขายที่เกิดจากการเข้าร่วมงาน รวมเกิดภายหลังเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า (ประมาณการต่อปี) 
…………......... บาท 

23. การสร้างแบรนด์และโลโก ้   
      23.1) สร้างแบรนด์ หรอืโลโก้ใหม่           23.2) พัฒนาต่อยอดแบรนด์เดิม      
       23.3) การพัฒนาแบรนด์สู่ตา่งประเทศ      23.4) อ่ืนๆ…………………………………………………….…… 
การสร้างแบรนด์และโลโก้  1) ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า   2) ลูกค้าจดจำแล้ว   3) ลูกค้าจดจำ ภักดี และบอกต่อ 

- มูลค่าหรือยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากการมีแบรนด์หรือโลโก้ (ประมาณการต่อปี) …………………….......…… บาท  

24. การจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
  1) สินค้าและบริการมีการจดลิขสิทธิ์ ทรัพยส์ินทางปัญญา  ปีที่จด ................ ภายใต้ชื่อ............................ 
  2) สินค้าและบริการไม่มีการจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 

25. การค้าชายแดน  (โปรดระบุจังหวัดชายขอบที่ทำการค้า) ....................................................................   
      1) ไม่มียอดขาย หรือไม่มีช่องทางการค้าเพิ่มข้ึน  2) มียอดขายเพิ่มข้ึน   3) มีชอ่งทางการค้าเพิ่มข้ึน       
 4) มีทั้งยอดขายและช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น                 

     - มูลค่าหรือยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากการค้าขายชายแดน (ประมาณการต่อปี) ………………………………  บาท 

26. การบ่มเพาะธุรกิจ   
      26.1) การทำแผนธุรกิจ       1) ไม่ได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ       2) ดำเนนิการตามแผนธุรกิจ                                                       
 26.2) การขอสินเชื่อ        1) ขอไม่ได้     2) ขอได้      3) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ทราบผล   
 26.3) การจดทะเบียนธุรกิจ 1) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ  2) ดำเนินธุรกิจ_ยังขาดทุน  3) ดำเนินธุรกิจ_มีกำไร 
 26.4) การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น    1) ให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ทั้งหมด     

 2) ให้คำแนะนำช่วยเหลือได้บางส่วน       3) ให้คำแนะนำช่วยเหลือไม่ได้ 
 26.5) การอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต วิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบลิตภัณฑ์   

 1) สำเร็จ       2) ไม่สำเร็จ      
 26.6) การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  1) สำเร็จ  2) ไม่สำเร็จ      
 26.7) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดและการขยายธุรกิจ       1) สำเร็จ       2) ไม่สำเร็จ      
 26.8) อ่ืนๆ (ระบุ)………….…………………….......................................................................................................... 

27. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)     

      27.1) เน้นพัฒนารองรับตลาดในประเทศ       27.2) เน้นการพัฒนารองรับตลาดตา่งประเทศ  
       1) ยังไม่มีรายได้       2) มีรายได้        3) มีรายได้อย่างสมำ่เสมอ    
     - มูลค่าหรือยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากช่องทาง E-Commerce (ประมาณการต่อป)ี ……………………............  บาท 
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28. การจัดกิจกรรมการประกวดให้รางวัลและการส่งเสริมเขา้สู่มาตรฐานสากล  
 28.1) ด้านการบริหารจัดการ     28.2) ด้านการตลาด     28.3) ด้านการผลิต     
 28.4) ด้านเทคโนโลยี     28.5) ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์     
 28.6) ด้านมาตรฐาน      28.7) ด้านต้นแบบบุคคลหรือผู้บริหาร  
 28.8) ด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน  
 28.9) อ่ืนๆ (ระบุ)…………..…………......ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน       
 1) การจับคู่ธุรกิจ       2) การมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น  

       3) ความเชื่อมั่นของลูกค้าเพิ่มขึ้น      4) อื่นๆ (ระบุ)………………………..………………………….....................................  
     - มูลค่าหรือยอดขายที่เกิดขึ้น (ประมาณการต่อปี) ………………............................................................. บาท 
 

29. การส่งเสริมขยายการลงทุนและธุรกิจ  
รูปแบบ ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

 29.1)  การส่งเสริมผู้ประกอบการ OEM เปลีย่นหรือ
เพิ่มช่องทางเป็นผู้ขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 

 สามารถขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 
 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น …………………..บาทต่อปี  
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………................................ 

 29.2) การส่งเสริมการขยายธรุกิจในรูปแบบแฟรนไชส์  สามารถขาย/ขยายแฟรนไชสไ์ด ้

 ช่ือแฟรนไชส์ ......................................................... 
 มูลค่าแฟรนไชส์ …………………......................  บาท  
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………........................ 

 29.3) การส่งเสริมการขยายธรุกิจไปลงทุนใน
ต่างประเทศ  

 ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได ้

 ตลาดอาเซียน …....... ราย ประเทศ ....................... 
 ตลาดอื่นๆ ……......... ราย ประเทศ ........................ 

 มูลค่าการลงทุน…...............……............. บาท 

 อื่นๆ (ระบุ) ……………..........…………................ 
 29.4) การส่งเสริมขยายการลงทุนไปสู่ภูมภิาค 

หรือพ้ืนท่ีอื่นๆ  
 ขยายการลงทุนไปยังภูมภิาคได้ ภาค ............................ 
 มูลค่าการลงทุน………....................................…. บาท 

 มูลค่าการจ้างงานในภูมิภาค………..................…. บาท 

 อื่นๆ (ระบุ) ……………………….............................. 
 29.5) การพัฒนา Business Model ใหม ่  สามารถใช้ Business Model ใหม่ออกสู่ตลาดได ้

 มูลค่าการลงทุน………............................….บาท 

 มูลค่าการจ้างงาน…………..........................บาท 

 มูลค่าการส่งออก…………...........................บาท 

 อื่นๆ (ระบุ) ……........................………………….. 
 29.6) การแตกไลน์ธุรกิจ (Diversification)  สามารถผลักดันธุรกิจใหม่ออกสู่ตลาดได้  

 มูลค่าการลงทุน……….............................….บาท 

 มูลค่าการจ้างงาน………..........................….บาท 

 อื่นๆ (ระบุ) …………….........................………….. 
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รูปแบบ ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

 29.7) การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่   สามารถปล่อยผลิตภณัฑ์ใหมอ่อกสู่ตลาดได ้

 ยื่นขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของราคาต่อช้ินของผลิตภณัฑ ์

     ……………............................................. ผลงาน 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น …………….....บาทต่อป ี

 อื่นๆ (ระบุ) ………………………............................. 
 29.8) อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………….   

 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ตอบข้อ 18 – 29 

30. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 

 1) ไม่ได้มีปัญหาหรือมีความต้องการตามวัตถุประสงค์โครงการ  2) มีความต้องการตาม
วัตถุประสงค์โครงการ หลังจากดำเนินโครงการ (เฉพาะผูท้ี่ตอบข้อ 2)   3) ไม่ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่เข้าร่วมโครงการ    4) ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการ 

31. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่เข้าร่วม  
      1) พอใจมาก    2) พอใจปานกลาง     3) ไม่พอใจ ควรปรับปรุงเร่ือง ........................................... 
32. สถานภาพของผู้ประกอบการ SME            

ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 
ธุรกิจโดยรวม  1) ไม่มีปัญหา ธุรกจิยังมีการพัฒนา

และเติบโตต่อเนื่องในประเทศ 
 2) ไม่มีปัญหา ธุรกจิยังมีการพัฒนา
และเติบโตต่อเนื่องสูส่ากล 
 3) ไม่มีปัญหา แต่ธรุกิจเริ่มอิ่มตัว 
 4) ยังขาดความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารจดัการ 
 5) ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนจดัตั้ง
ธุรกิจและภาษีอย่างถูกต้อง 
 6) อื่นๆ .............................................. 
 

 1) การขยายธุรกิจในประเทศต่อเนื่อง เช่น 
ขยายธุรกิจ ขยายการลงทุน การผลิต (เช่น แตก
ไลน์ธุรกจิ ขายแฟรนไชส์ในประเทศ เป็นต้น) 
 2) มีการขยายตลาดออกสูส่ากลเพิ่มขึ้น เช่น 
ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ การส่งออก  
การขายแฟรนไชส์ต่างประเทศ เปน็ต้น) 
 3) มีแผนการขยายผลต่อยอดธุรกิจใหม ่
 4) มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ 
(สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความพร้อมรองรับการเติบโต) 
 5) มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกจิและภาษีอย่าง
ถูกต้อง 
 6) อื่นๆ .................................................... 
 7) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

ด้านการผลติ  1) ต้นทุนการผลิตสูง 
 2) ต้นทุนของเสียสูง 
 3) กระบวนการผลิตและระบบยังไม่
มมีาตรฐานสากล (ไม่มีประสิทธิภาพ) 
 4) การผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิตที่
ควรจะเป็น 
 5) อื่นๆ .............................................. 

 1) ต้นทุนการผลิตลดลง     
 2) ต้นทุนของเสียลดลง 
 3) กระบวนการผลิตและระบบผ่าน
มาตรฐานสากล 

 4) การบริหารจดัการธุรกจิเปน็ระบบยกระดับ
ขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มขึน้   

 5) อื่นๆ ............................................. 
 6) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้
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ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 
ด้านผลิตภณัฑ์
และบริการ 

 1) มีข้อร้องเรียนต่อคุณภาพสนิค้า
และบริการ 
 2) อายุผลิตภณัฑต์่ำ  
 3) ผลิตภณัฑ์/บริการไมผ่่าน
มาตรฐาน 

 4) ขาดการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 

 5) บรรจุภัณฑ์ไม่นา่สนใจ 

 6) อื่นๆ ........................................... 

 1) ไม่มีมีข้อร้องเรียนต่อคุณภาพสินค้าและ
บริการ (ยอดขายเพิ่มขึ้น) 
 2) อายุผลิตภณัฑ์ยาวข้ึน 

 3) ผลิตภณัฑ์/บริการผ่านมาตรฐาน 

 4) มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

 5) บรรจุภัณฑ์น่าสนใจ (ยอดขายเพิ่มขึ้น) 
 6) อื่นๆ ........................................ 
 7) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

ด้านการตลาด  1) ต้องการขยายตลาด แต่ไมส่ามารถ
แข่งขันกับรายใหญ่ได ้

 2) ต้องการขยายตลาด แต่ไมม่ี
ศักยภาพ (ความรู้ กำลังแรงงาน  
ความพร้อม) 
 3) ต้องการขยายตลาดออกสูส่ากล 
แต่ไมม่ีศักยภาพ (ความรู้ด้านการค้า
ต่างประเทศ กำลังแรงงาน ความพร้อม 
มาตรฐานสากลที่กำหนด) 
 4) ต้องการขยายตลาดออกสูส่ากล 
แต่ไมม่ี มาตรฐานสากลตามข้อกำหนด 

 5) ต้องการขยายตลาดแต่ขาดเงินทุน
ในการต่อยอดขยาย 

 6) ยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดลดลง
ต่อเนื่อง 
 7) ต้องการขยายตลาดให้เติบโต 

 8) อื่นๆ....................................... 

 1) สามารถขยายตลาดได้ (ลูกค้ารายใหม่ 
ลงทุนสาขาใหม่ การผลติเพิ่มขึ้น)  
 

 

 

 3) สามารถขยายตลาดออกสูส่ากลได้ (ส่งออก 
ลงทุนในต่างประเทศ) 
 

 

 

 

 

 6) ยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึ้น 

 

 

 8) อื่นๆ ............................................... 
 9) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 1) บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ  
 2) ขาดแคลนลูกจ้าง/บคุลากร   
 3) ขาดแหล่งวัตถุดิบ  
 4) การผูกขาด Supplier  

 5) ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน 

การบัญชี การเงินและภาษี  
 6) ขาดความรู้ต่อการใช้โอกาสจาก
เทคโนโลยี  
 7) สต๊อคสินค้ามากเกินความต้องการ 

 8) อื่นๆ ..................................... 

 1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  
(ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น) 
 2) มีลูกจ้าง/บุคลากรเพียงพอ   
 3) มีแหล่งวัตถุดิบหลายแห่ง  
 4) มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี การเงิน
และภาษี  
 5) มีการใช้โอกาสจากเทคโนโลยีในการจดัการ
ธุรกิจ 

 6) สต๊อคสินค้าเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายการจัดการ
สต๊อคลดลง สินค้าเพียงพอส่งลูกคา้) 
 7) อื่นๆ ................................................. 
 8) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้
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ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 
ด้านโลจิสติกส ์  1) ต้นทุนขนส่งสูง 

 2) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลา 
 3) อื่นๆ ............................................ 

 1) ต้นทุนขนส่งสามารถแข่งขนัได ้
 2) การส่งมอบสินค้าตรงเวลา 
 3) อื่นๆ ............................................ 
 4) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

 
33. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปจัจัยเอื้อในการประกอบธุรกิจทีภ่าครัฐสนับสนุน 

 

                  ประเด็น 

  มาก 

ที่สุด 
  มาก   ปาน 

กลาง 
      น้อย น้อย 

ที่สุด 
 ไม่มี 

     ความเห็น 

   
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   5     4       3      2      1 

▪ มาตรการจดทะเบียนนติิบุคคล        

▪ มาตรการทางภาษ ี        

▪ มาตรการบัญชีเดียว        

▪ มาตรการทางการเงิน (การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน) 
(เน้นท่ีรายใหม่)  

       

▪ มาตรการทางการเงิน ช่วยเยียวยา และสามารถ
รักษาธุรกิจ 

       

▪ มาตรการการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ        

▪ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ        

▪ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนธุรกิจ 
เช่น การสื่อสาร/ น้ำ/ ไฟฟ้า/ อินเทอร์เน็ต/ 
ระบบการขนส่ง(โลจสิติกส์)/ ศูนยก์ระจายสินค้า 
เป็นต้น 

       

▪ ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำของหน่วยงานต่างๆ         

▪ ระบบ Service Provider (พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา/
นักวินิจฉัย/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ) ในการพัฒนา
ธุรกิจแต่ละด้าน  

       

▪ ระบบปฏิบตัิการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/การสอบ
เทียบ) และการออกใบรับรองการนัตีสินค้าและ
บริการ 

       

▪ การส่งเสริมตลาด และ e-Commerce        

▪ โปรแกรมซอฟแวร์/ การถ่ายทอด Know how 
สนับสนุนธุรกจิ 

       

▪ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงและ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต  
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อื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นขา้งต้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
34.  กรุณาให้ข้อมูลเปรียบเทยีบผลการประกอบการ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  

(เลือกใส่เครื่องหมาย  ในช่องเพิ่มขึ้น/ลดลง/ไม่เปลีย่นแปลง  และระบตุัวเลขในช่องก่อนเข้าร่วม/หลังเข้าร่วม) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
2562 2563 2564 

34.1 รายได้ หรือยอดขายต่อปี (ล้านบาท)       

34.2 การส่งออกต่อปี (ล้านบาท)       

34.3 กำไรต่อปี (ล้านบาท)         

กรณีท่ีรายได้ ยอดขาย กำไร เพิ่มขึ้น  เพิ่มจากจาก   ปริมาณ   ราคา  
กำลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ/ปี)      ร้อยละ 

ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ/ปี)       

ต้นทุนการผลิตต่อปี (ล้านบาท)       

ต้นทุนต่อหน่วยผลิต (บาท)       

ผลผลิตต่อวัน (Productivity) (มูลค่าผลผลิตต่อหน่วย = …..........…….)       

ประสิทธิภาพการผลิต (ร้อยละ)        

มูลค่าของเสียต่อปี (ล้านบาท)       

สต็อคสินค้า (ล้านบาท)       

อัตราหมุนเวียนของสต็อคสินค้า (สัดส่วน)       

มูลค่าท่ีเกิดจากทำการตลาด /เพิ่มช่องทางการตลาด (ล้านบาท)       

จำนวนลูกค้ารายใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น (ราย)       

มูลค่าสัญญาจากการจับคู่ทางธุรกิจ (ล้านบาท)       

มูลค่าคำสั่งซ้ือล่วงหน้าท่ีเกิดจากการเจรจาการค้า (ล้านบาท)       

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีผ่านการทดสอบตลาด (ล้านบาท)       

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ล้านบาท)       

จำนวนการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น (คน)        

มูลค่าการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น (ล้านบาท)       

ประสิทธิภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)       

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)       

การลงทุน   ลงทุนธุรกิจใหม่ (ล้านบาท)       

               ซ้ือเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (ล้านบาท)       

               ซ้ือซอฟต์แวร์ (ล้านบาท)       

               ทำวิจัยและพัฒนา (R&D) (ล้านบาท)       

               อื่นๆ (ล้านบาท) ...................................................       
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
2562 2563 2564 

ค่าใช้จ่าย    ค่าเช่าสถานประกอบการ (ล้านบาท)       

  ค่าเช่าท่ีดิน (ล้านบาท)       

               ค่านำเข้าสินค้าและบริการ (ล้านบาท)       

               ค่าซ้ือวัตถุดิบ (ล้านบาท)       

               ค่าขนส่ง/โลจิสติกส์ (ล้านบาท)       

               ค่าสาธารณูปโภค (ล้านบาท) 
                   (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) 

      

               ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ (ล้านบาท)       

               ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (ล้านบาท)       

               ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (ล้านบาท)       

               ค่าประกันภัยสินทรัพย์ (ล้านบาท)       

               ค่าภาษี (มูลค่าเพ่ิม, สรรพสามิต) (ล้านบาท)       

               ค่าสวัสดิการ (ล้านบาท)       

               ค่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)       

รางวัลจูงใจแสดงศักยภาพของธุรกิจ (รางวัล)       

อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................       

 
35. ระดับศักยภาพของผู้ประกอบการตามวงจร (เลือกสถานภาพก่อนและหลังการได้รับการสนับสนุน) 

 ก่อน หลัง เหตุผล 
มีความสนใจทำธุรกิจ    

มีการจัดทำ/หารือแผนธุรกจิ    

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ /รวมกลุ่ม    

มีแผนธุรกิจ    

มีการเริ่มดำเนินธุรกิจ  
(มีผลติภณัฑ์ต้นแบบ / เริม่เปิด
บริการ / เริ่มจา้งงาน) 

   

สินค้า/บริการ ออกสูต่ลาด    

ธุรกิจเติบโตในประเทศ      

มีการขยายออกสู่สากล     

ธุรกิจอิ่มตัว     

มีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่     

ธุรกิจซบเซา และต้องการฟืน้ฟู     

ปิดกิจการ     
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36. การยกระดับศักยภาพการใช้เทคโนโลยี    
 ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยี เหตุผล …………………………………………………………………………………………………………………… 

 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้ 

รูปแบบการนำไปใช ้ ไม่ได้มีการใช ้ น้อย ปานกลาง มาก 

 ใช้ในการบริหาร
จัดการ  
(เช่น การบริหาร
ลูกค้า การติดตาม
รายงานข้อมูล  
การจัดการสต็อค 

สินค้าหรือวัตถุดิบ  
งานสนบัสนนุตา่งๆ)  

ไม่ได้มีการใช ้ ใช้บ้างเป็นคร้ัง
คราวในบางระบบ 

ใช้มากกว่า 70%  
ในบางระบบ 

ใช้มากกว่า 70%  
ในระบบการจัดการ

ส่วนใหญ่ 

 ใช้ในกระบวน         
การผลิต 
(พิจารณาเทียบจาก
จำนวนกระบวนการ
ขั้นตอนมีการใช้
เทคโนโลยีกบั
กระบวนการทั้งหมด)  

ไม่ได้มีการใช ้ มีการใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต 

น้อยกว่า 30% 

มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต 

31% - 70 

มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต

มากกว่า 
70% 

 ใช้ในการตลาด 
(พิจารณาเทียบจาก
สัดส่วนยอดขายที่เกิด
จากการซื้อขายหรือ
การทั้งหมด)  

ไม่ได้มีการใช ้ น้อยกว่า 30% 31% - 70 มากกว่า 70% 

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นความลับราย SMEs  สำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์ในภาพรวม โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นรายบุคคล 
หรือรายบริษัท  
 
ผู้ให้ข้อมูล …………………………………………………………………………………….…เบอร์โทร 
........……………….............................................. 
ที่อยู่ ..............................................……………………………………………………...อีเมล์ 
.......………………............................................. 
 
ข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผล  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและขนาดของธุรกิจ 
รวมทั้งพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 10 กระทรวง 25 หน่วยงาน โดยจากการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ประเทศที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SME ดังนี้ 
3.1 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ปี 2564 

ที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์แผนต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบวัดประเมินผลโครงการและงาน ได้แก่  
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (3) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564 (4) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2562-2564 
ท ี ่ประกาศในราชก ิจจาน ุ เบกษา (5) แผนงานบ ูรณาการด ้านการส ่งเสร ิม SME ปี  2563-2564  
(6) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 -2564 รวมถึง (ร่าง) 
แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565 โดยแนวทางหรือกลยุทธ์ และเป้าหมายที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME  

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ได้แก่ 
รายได้ต่อคนเท่ากับ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี GDP ขยายตัวร้อยละ 5-6 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ผลิตภาพ
ร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตและประกอบธุรกิจค้าขายที่สูงขึ้น ดังนี้ 

บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์กลไกแผนงานบูรณาการฯ และการจัดสรรงบประมาณ    
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แผนภาพที่ 3.1 การแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนของประเทศ 
 

 

ปี 2563 

ปี 2564 

 แนวทางที่ 1  
พั นาวิสาหกิจ นระยะเริ่มต้น

 ห้สามาร เติบโตได ้ 
(Early Stage) 

 แนวทางที่ 2  
พั นาวิสาหกิจรายย่อย ห้

ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) 

 แนวทางที่ 2  
พั นาวิสาหกิจรายย่อย ห้

ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) 

 แนวทางที่ 3  
พั นาวิสาหกิจขนาดย่อม ห้
ก้าวสู่ธุรกิจสมัย หม่ (Small) 

 แนวทางที่ 3  
พั นาวิสาหกิจขนาดย่อม ห้
ก้าวสู่ธุรกิจสมัย หม่ (Small) 

 แนวทางที่ 4  
พั นาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ 
ที่มีศักยภาพ ห้เข้าสู่การแข่งขันระดับ
สากล (Medium & High Potential) 

 แนวทางที่ 4  
พั นาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ 
ที่มีศักยภาพ ห้เข้าสู่การแข่งขันระดับ
สากล (Medium & High Potential) 

 แนวทางที่ 5  
พั นาป จจัยแวดล้อม นการ

ส่งเสริม SME  ห้มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) 

 แนวทางที่ 5  
พั นาป จจัยแวดล้อม นการ

ส่งเสริม SME  ห้มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) 
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 3.1.1 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 20 ปี (ปี 2561 – 2580) ซึ่งได้วางเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 ที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ว่าประเทศไทยต้องมีเศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นประเทศที่ผลิตได้ขายเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บนฐานฟิสิกส์  
ฐานดิจิทัล และฐานชีวภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพ้ืนที่ต่างๆ   
อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนาและใช้นวัตกรรม และมีฐานการผลิต การบริการ และ
การลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญให้ประเทศพัฒนาเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2580
และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สำคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง
และปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูง  มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง  
ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น  

ฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู ่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิ ภาค
อาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนเอเซีย 
ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น  
ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น เช่น การขนส่ง ทั้งทางบก 
ทางอากาศ และทางทะเล และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน 
เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการ
ด้านโลจิสติกส์ วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่สำคัญของประเทศ 

 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

แผนภาพที่ 3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 3 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จาก 6 ยุทธศาสตร์ มีสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา 
SME ที่เป็นยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีหัวใจสำคัญ คือ  
“การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพ้ืนฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการที่
สูงขึ้น (Value creation)”  

ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Value creation) ผู้ประกอบการไทย
จะต้อง “ผลิตได้ขายเป็น” และมีความสามารถที่จะ “รู้จักและเข้าใจแนวโน้มตลาด” เพ่ือสร้างคุณค่าของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาด สินค้า และบริการที่
สำคัญของภูมิภาคและของโลกได้ ตลอดจนการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) 
เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนธุรกิจ (From Entrepreneur to Technopreneur) สู่การเป็น “ผู้ผลิตได้ ขายเป็น” ก็มีความสำคัญ
ต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต
และบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้านศักยภาพของผู้ประกอบการและปัจจัยแวดล้อม
ที่สำคัญ   

โดยยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ  

การส่งเสริมและพัฒนา SME ทั้ง 4 ประเด็น สรุปประเด็นสำคัญเป้าหมายมุ่งเน้น ดังนี้ 
2.1 การพั นาภาคการผลิตและบริการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอด

ห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม และบริการ แห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู่
การสร้างฐานรายได้ใหม่  

2.2 การพั นาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจซึ่งพิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนให้ธุรกิจ (From 
Entrepreneur to Technopreneur) สู่การเป็น “ผู้ผลิตได้ ขายเป็น” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการไทยตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า โดยต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมท่ีสำคัญ  

โดยทั้งแนวทางข้อ 2.1 และ 2.2 มีประเด็นสำคัญมุ่งเน้น สรุปได้ดังนี้ 
- การพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการให้เป็นผู้ “ผลิตได้ขายเป็น” กล่าวคือ  
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เข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถ ในการปรับตัว
และใช ้ โอกาสของความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยี เ พ่ือ
สร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 

มีความสามารถในการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเองการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของตลาด
และความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ๆ 

- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้านวัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที ่การแปรรูป และการพัฒนาความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 

- การพัฒนา ต้องมุ่งเน้นที่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณภาพ มาตรฐาน
และปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทย สามารถเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารในภูมิภาคอาเซียน
และโลก  

- สร้างระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง ทั้งการเชื่อมโยงระหว่าง
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ต่อเนื ่องอื ่นๆ และการเชื ่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ ตามแนวทางคลัสเตอร์ เพ่ือให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้นด้วยการเชื่อมโยง
กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่  

- มุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรายได้
และสร้างความเข้มแข็งที่ยั ่งยืนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน  รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการผลิตของ
อุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากข้ึนได้ และในระยะยาว  

- มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย  
- มุ่งเน้นสาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์  

ในการออกแบบรูปแบบการบริการที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
Internet of Things กับเอกลักษณ์ความเป็นไทย (Thainess) ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพและการเสริมสร้าง
สุขภาวะ (Health and Wellness Services) และสถานบริการสุขภาพและความงาม (Wellness) และ 

การส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมสาขาบริการอื่นที่มีศักยภาพ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น  

ในอนาคต  
- การสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร ้างสังคมผู ้ประกอบกา ร ทั ้งการพัฒนา

กฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกในการตั้งธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบ
ตั้งแต่การจดทะเบียน การส่งเสริมการใช้ และการป้องกันการละเมิด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนา
แหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเริ ่มต้นธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการรุ ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
การเงินของผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 การพั นาป จจัยสนับสนุนและการพั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามาร 
 นการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริม SME คือ การผลักดัน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพื่อก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อ
เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 

2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริม SME คือ 
การขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ
บริการของไทย ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน 
และองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนับสนุน 

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือ
ให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

3.1.2 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

การขับเคลื ่อนการพัฒนาเพื ่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปี
จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติทักษะความสามารถและความรู้สำหรับการรับมือกับ
การแข่งขันท่ีจะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยจากการศึกษาวิเคราะห์แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ พบว่า
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกรอบแนวทาง  

การพัฒนาของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังแผนภาพที่ 3.3 
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 3 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 3.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนแม่บทภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                              

ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
 
1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ : มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงานโดย
เฉพาะที ่เก ี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล พัฒนาผู ้ประกอบการทุกระดับให้มีจ ิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที ่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  

2) การสร้างโอกาสเข้า ึงบริการทางการเงิน : มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทาง 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความ
น่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

3) การสร้างโอกาสเข้า ึงตลาด : มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และ 

ตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์
การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 

4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุค หม่ : มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวกับองค์ความรู้สถิติผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทาง
ปัญญาการตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและ
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 3 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั ้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการร่วมกันยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  
การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 

3.1.3 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากส านการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 
2565 ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกอีกนานัปการ โดยใน
การจัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้นาแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบด้วย การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) 
และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เท่าทัน มีศักยภาพในการรับและ 

ลดความเสี่ยง สามารถสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยืนหยัดและ
เจริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติฯ 
จึงเป็นการทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ และเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยการกำหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญเป็น
พิเศษในช่วงระยะ 2 ปีต่อจากนี้ และดำเนินการคู่ขนานไปกับแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น เพื่อให้สามารถ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนนำเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมาเป็น “จุดเปลี่ยน” ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมายใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต 

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถรับและ
ลดความเสี่ยงขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience)  
อันประกอบด้วยมิติการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่ 1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ
พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี ่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื ่อแสวงหา
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ 3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
สำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการที่ควรใ ห้
ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
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1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth)  
3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital)  
4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors)  
 

 

แผนภาพที่ 3.4 ประเด็นการพั นาของแผนแม่บทเฉพาะกิจภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
ส านการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

จากการวิเคราะห์แผนแม่บทฯ ดังกล่าว พบว่า มีประเด็นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน SME ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและ
การฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการ
วางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางการพั นา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ตามท่ีกำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภาย นประเทศ (Local Economy) 
โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะใน
ระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและความพร้อม เพ่ือให้
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การเตบิโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับการกระจายตัวของ
การพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ไปยัง
ภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม SME 
ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

2) การยกระดับขีดความสามาร ของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับผลิตภาพ
การผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ ามีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์
ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม 
SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 
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2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

3) การพั นาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการ
ยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะ
เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น 
ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและ  

ทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 3.1 
ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่
ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพใน
ระยะยาว เป็นต้น 

4) การปรับปรุงและพั นาป จจัยพื ้นฐานเพื ่อส่งเสริมการฟื ้นฟูและพั นาประเทศ 
(Enabling Factors) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถใน  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนตามที่กล่าวมาในข้อ 
1) - 3) ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 4.1-4.5 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

4.1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และประสิทธิภาพการจัดสรร
และใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม  

ในประเทศ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

4.4) การเสริมสร้างความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือรองรับภัยพิบัติ เหตุการณ์
ความไม่สงบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัยทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ใน
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ทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือน
บริหารจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความเสี่ยงและสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น 

4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  เพื่อให้การฟื้นฟูและ
ขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ในการพัฒนา
ประเทศตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 3.1 แนวทางการพั นา นแผนแม่บทเฉพาะกิจภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  

เพื่อขับเคลื่อนการพั นาประเทศ นระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภาย นประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  

โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข ้าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 
2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เง ินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 
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แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

ธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั ้งการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาด 
3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 
4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

   • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 
   • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง 
ผ ู ้ประกอบการในพ ื ้นที่ เพ ื ่อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามาร ของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืน นระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อ ุตสาหกรรมการแพทย ์ครบวงจร  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
ที ่เก ี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 

เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ  
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 
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 3 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หย ุดชะง ักรวมถ ึงเช ื ่อมโยงก ับภาค 

การผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 

3. การพั นาศักยภาพและคุณภาพชีวติของคน ห้เป็นกำลังหลัก นการขบัเคลื่อนการพั นาประเทศ (Human Capital) 
3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู ้

1) ส่งเสริมแรงงานที่อยู ่ในภาคการ
ผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบให้
ได้ร ับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ 
และปร ั บศ ั ก ยภ าพแรง ง า น ให้
เหมาะสมก ับร ูปแบบธ ุ รก ิ จและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) ส ่งเสร ิมความร่วมมือระหว ่าง
ภาครัฐและเอกชนในการยกระดับ
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานของ
ศ ูนย ์พ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
ก ับบร ิบทของตลาดแรงงานและ
เง่ือนไขความต้องการของผู้เรียน 
3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ที ่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง การพัฒนา
ทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 
 

1 )  ส ่ ง เสร ิ ม ให ้ แ รงงานม ีท ั กษะที่
หลากหลายม ีความย ืดหย ุ ่น พร ้อม
ปรับตัวสู่วิธีการทำงานหรืออาชีพใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการ
ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิตของ
แรงงาน 
2) ปรับรูปแบบการเรียนรู ้และพัฒนา
ทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง
ต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น อาทิ การเรียนรู้
ทางไกลหลักสูตรระยะสั ้น และการ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ 
3) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นโดยเฉพาะ
ทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะ
ดิจิทัล รวมถึงทักษะที่สำคัญอื่นๆ เช่น 
ทักษะการคิดเชิงว ิพากษ์ ทักษะทาง
การเงิน และทักษะทางอารมณ์ เป็นต้น 

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การปฏิรูประบบการผลิตกำลังคนทั้ง
การศ ึกษาและการพ ัฒนา ท ั กษะ
แ ร ง ง า น ให ้ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก ั นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สอดคล้อง
กับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ภาคการผลิตเป ้าหมายและทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ 
2) สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนา
บุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
เพื ่อให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง
โอกาสในการยกระดับและปรับทักษะ
ความรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาตนเอง
และประกอบอาชีพที ่หลากหลายได้
อย่างต่อเนื่อง 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 3 - 15 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

4. การปรบัปรงุและพั นาป จจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพั นาประเทศ (Enabling Factors) 
4.1 การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

1) พ ัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
ดิจ ิทัล โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทั ่วประเทศ สามารถให้ 
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ 
เช ่น ระบบบร ิหารจ ัดการข ้อมูล
ภาคร ัฐ ระบบการบร ิหารจ ัดการ
งานวิจัยสู ่การผลิตเชิงพาณิชย์และ
ระบบการแก ้ป ัญหาและเย ียวยา 

ผู ้ได้ร ับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ   
เป็นต้น 
3) ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจราย
ย่อยให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือ 
บริการของรัฐการศึกษา และโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาใช้ประโยชน์ และ
ประย ุกต ์ ใช ้ โครงสร ้ า งพ ื ้ นฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่
สามารถเชื ่อมโยงระหว่างพื ้นที ่และ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น 
รวมถึงการปรับตัวของโรงแรมที่เคยมี
เป ้าหมายเพ ื ่อรองร ับน ักท ่อ งเท ี ่ยว
จำนวนมาก ให้เป็นสถานที่พักผ่อนดูแล
ผู ้ส ูงอาย ุแบบระยะยาวหรือสถานที่
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื ้นฐานที่
เชื ่อมโยงครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
อาทิ ศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ 
การค้าและการลงทุน 

4.2 การปรับปรุงกฎหมาย 
และส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล 

1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
แบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บและ
เชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต ่างๆ รวมถ ึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน ์จากฐานข ้อม ูลในการ
ว ิ เคราะห ์ปั ญหาความต ้องการ 
ศักยภาพและวางแผนการพัฒนาให้
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื ้นที ่ อาทิ 
ฐานข ้อม ูลประชาชนเพ ื ่อพ ัฒนา
ค ุณภาพช ี ว ิ ตคน ในพ ื ้ นท ี ่ แ ล ะ
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาการผลิต 

1) นำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช้ในการ
ให้บร ิการประชาชน อาทิ กลไกเพื่อ
ช ่วยเหลือกลุ ่มเป ้าหมาย และระบบ
เตร ียมความพร ้อมด ้านการจ ัดการ      
สาธารณภัย เพื ่อบริการที ่รวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

1) ปร ับปร ุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข ้อบ ังค ับและมาตรการต ่างๆ ให้
ส่งเสริมการแข่งขันไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ก า รพ ัฒนา โคร งสร ้ า ง เ ศรษฐกิ จ 
สอดคล้องกับบริบทและเอื ้อต่อการ
พัฒนาประเทศ 
2) ริเริ ่มดำเนินการปฏิรูปการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐทั้งระบบ ทั้งรายได้จาก
ภาษีและการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดสรรและใช้จ่ ายงบประมาณ 
เพื ่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
3 )  พ ัฒนา โคร งสร ้ า ง ระบบและ
มาตรการทางภาษีให้มีความเสมอภาค
และเป ็นธรรมยกระด ับเศรษฐกิจ 

ฐานราก รวมถึงส่งเสริมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4) ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการ
ให้มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว มีความ
บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็น
พ ื ้นฐานและสามารถตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 
4.3 การพัฒนาองค์ความรู ้
และนวัตกรรม 

1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงาน 
วิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ 
SMEs แ ละว ิ สาหก ิ จช ุ มชนและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที ่ตอบโจทย ์ความต ้องการของภาค
เกษตรอ ุ ตส าหกรรมแ ละบ ร ิ ก า ร
เป้าหมายที ่สามารถใช้ประโยชน ์เชิง
พาณิชย์ได้จริง 

1) แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การผล ิตงานว ิจ ั ยและนว ัตกรรม  
เพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิม ให ้ประเทศไทยเป็น
ศ ู นย ์ ก ล า งก า รว ิ จ ั ย และพ ั ฒน า
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แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนาและร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และระบบ
การเงินในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

นวัตกรรมที ่สนับสนุนภาคการผลิต
เป้าหมายในระดับภูมิภาค 

4.4 การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงและการบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

1) ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤต
ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต ้องการผ ู ้ประสบภ ัยอย ่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

1) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
ด ้ านการจ ั ดการภาวะว ิ กฤตให ้ มี
ประสิทธิภาพโดยการบูรณาการระบบ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ 
สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้ง
และสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ 
อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2)  พ ัฒนากลไกในการส ่ ง เสร ิมให้
ครัวเรือนออมเงินและบริหารจัดการหนี้
ได้อย่างเป็นระบบ เพื ่อลดความเสี ่ยง
และสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต 

1) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่
ของตนเอง ตั้งแต่การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการ
ภาวะวิกฤตและการเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

4.5 การส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของเครือข่ายและภาคี
การพัฒนา 

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว ่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี
ก า ร พ ั ฒ น า อื่ น ๆ  ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศในการทำงานร่วมกัน
เพื ่อให้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม 
2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื ่นๆ 
ในสังคม เพื่อช่วยติดตามตรวจสอบ 
และเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและ
พ ั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ก า ร ใ ช้
แพลตฟอร์มและช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื ่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้
รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) เพ ิ ่มบทบาทและศ ักยภาพของ
ท้องถิ่นและยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ 
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3.1.4 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
การส่งเสริม SME และวิสาหกิจชุมชน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามาร  นการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ป จจัยสนับสนุนขีดความสามาร  นการแข่งขัน 
(12)  การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
(12.3) มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

เนื่องจากบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่างๆ เป็นรากฐานหลักของ
เศรษฐกิจประเทศ มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จึงเป็นปัจจัยสนับสนุน
ร่วมของหลายอุตสาหกรรม การลงทุนในการพัฒนา SME นั้น นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศ แล้วยังจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาของทั้งคุณภาพของบุคลากรและการก่อให้เกิด
นวัตกรรมควบคู่ไปด้วย ในประเทศไทยมาตรการสนับสนุน SME ต่างๆ ยังขาดความต่อเนื่องและขาด
โครงสร้างที่จำเป็นในการออกมาตรการที่สามารถช่วยพัฒนา SME ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงประเภท
อุตสาหกรรม ช่วงอายุและขนาดของธุรกิจ ในการเพิ่มจำนวนและขนาดของ SME ในประเทศ อาจพิจารณา
ออกมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออกเพื่อช่วยเปิดตลาดใหม่ให้
บริษัท SME และช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ นอกจากนี้การเข้าถึงแหล่งทุน
ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อให้การดำเนิน
มาตรการสนับสนุน SME ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของ SME แต่ละกลุ่ม 

2.16 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 16: การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สนับสนุน) 

ปัจจุบันนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจยังขาดโครงสร้างในการสนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการออกนโยบายต่างๆ การให้สิ ่งจูงใจ การสนับสนุนการส่งออกและการ
ฝึกอบรมอาชีวศึกษา 

2.16.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1)  พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่งทำให้เกิด

ความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ 
2.16.3  ตัวชี้วัด 
1)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นธุรกิจ start-up จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
2)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
3)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
4)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติจากธุรกิจทั้งหมดใน 

แต่ละอุตสาหกรรม 
หัวข้อย่อยที่ 1.2 : การรวมกลุ่ม นภูมิภาค (Regional Integration) 
2.2  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 Clusters and Hubs : พั นาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่
พร้อมในการเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งมีทรัพยากรและกำลังคน จึงทำให้เกิดการกระจายตัวของห่วงโซ่
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การผลิตในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและยานยนต์ ประเทศไทยจึงควรที่จะต่อยอดจาก
โอกาสเหล่านี้ ในการยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่มูลค่าสูงขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม 
CLMV จนกลายเป็นฐานการผลิตในระดับภูมิภาคหรือ Regional Supply Chain ที่เข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามท่ีได้ตั้งใจไว้ 

การเลือกเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำเป็นต้องคำนึงถึงความ
พร้อมและเหมาะสมของพื้นที่เหล่านั้นทั้งในด้านทรัพยากร และด้านปัจจัย/ระบบของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 
รวมทั้งความเชื่อมโยงกับเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การเลือกจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดนครสวรรค์เป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ (Agri-Food-Bio 
Cluster) นอกเหนือจากการที่จังหวัดทั้งสองมีศักยภาพด้านทรัพยากรและระบบการผลิตที่เกี่ยวเนื่องอยู่ใน
พื้นที่แล้ว จังหวัดขอนแก่นยังมีเขตที่ตั้งติดกับเขตพื้นที่เพาะปลูกหลักของประเทศลาว และจังหวัดนครสวรรค์
ยังสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาได้ไม่ยากนัก ทำให้สามารถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างกันใน
ระยะเวลาที่สั้นและในต้นทุนที่ต่ำลงด้วย นอกจากนี้ ภาคเหนือควรได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง หรือ  
Hub ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งภาคใต้
และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุดรธานี ก็ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง หรือ Hub  
ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality เช่นกัน ส่วนกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ EEC นั้น 
ควรพัฒนาเป็นทั้ง Cluster ทั้งสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Agri-Food-Bio Cluster) อุตสาหกรรม Electronic Vehicles (EV) อุตสาหกรรม Smart Electronics และ 
Hub ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา 

2.2.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

และภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม  CLMV เพื่อดึงจุดแข็งที่
ไม่เหมือนกันของแต่ละประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาศัยการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการดึงดูด
การลงทุนจากองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ความชำนาญสู่ประเทศไทยและภูมิภาค เพ่ือยกระดับการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

2.2.3  ตัวชี้วัด 
1)  จำนวนการจ้างงานใน clusters/hubs  
2)  มูลค่าเพ่ิม (value added) ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ clusters/hubs 
3)  มูลค่าการส่งออกในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4)  มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ clusters/hubs 

2.8  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : ส่งเสริม ห้ผู้ประกอบการไทยลงทุน นต่างประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดของตลาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน การมุ่งเน้นเพียงแค่ตลาดในประเทศจึงอาจไม่เพียงพอ ประกอบกับ
การเริ่มรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานหรือเชิงธุรกิจ ได้นำมาซึ่งการขยายตลาด
และฐานการผลิตจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาค ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นช่องทางที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการผลิตและขยายธุรกิจได้ ดังนั ้น จึงควรมีมาตรการหรือนโยบายสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทย ในวงกว้าง เพื่อให้สามารถได้ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเป็นภูมิภาค (Regional 
Integration) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการระดับอาเซียน  (ASEAN 
Multinationals) ต่อไป 
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2.8.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1)  เพื่อใช้ที่ตั้งของประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์

สำหรับการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสขยายตลาดและ/หรือการผลิต
สู่ภูมิภาค เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับนานาชาติ 

2.8.3  ตัวชี้วัด 
1)  มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
2)  รายได้จากต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 

หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพั นาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
2.3  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและ

สเกลอัพ 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ รัฐบาลควร

อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมของภาคเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที ่เชื ่อมโยงนักลงทุนเอกชนต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งนี้การอำนวยความสะดวกดังกล่าว
จะช่วยลดต้นทุนในการร่วมมือและในการขยายธุรกิจลง 

รัฐบาลยังควรปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้กรอบเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมกับการพัฒนาของระบบ
นิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ โดยเฉพาะด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น  

การออกแพ็กเกจอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจให้บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการอำนวย
ความสะดวกในการขออนุมัติวิซ่า การเปิดบัญชีธนาคาร และการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น หรือ รัฐบาลอาจ
สนับสนุนสตาร์ทอัพโดยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เช่น การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจซึ่ง
รวมถึง ค่าเช่าพื้นที่ทำงาน ค่าใช้ระบบไอที ค่าใช้บริการด้านบัญชี และค่าบริการด้านกฎหมาย เป็นต้น 

นอกจากนี้รัฐบาลยังควรทำการทบทวนมาตรการส่งเสริมสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุน
ต่างๆ เนื่องจากสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องขยายตัวอย่างรวดเร็ว สตาร์ทอัพจึงต้องได้รับมาตรการ
สนับสนุนที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจดั้งเดิม เช่น รัฐบาลสามารถสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของ
สตาร์ทอัพให้กับลูกค้าภาคเอกชนโดยทำการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากสตาร์ทอัพผ่านโครงการทดลอง
ใช้สินค้าและบริการ (Procurement Sandbox) การที่รัฐบาลทำหน้าที่ เป็นลูกค้าอ้างอิงและช่วย
ประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าและบริการ จะช่วยให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการเลือกใช้สินค้าและ
บริการสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) รัฐบาลยังสามารถขยายระบบนิเวศ และ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสตาร์ทอัพผ่านการขยายขนาดของตลาดสตาร์ทอัพที่ให้บริการกับภาครัฐ โดยจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือร่วมทุนหรือบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของรัฐผ่านกระบวนการ
และนวัตกรรมใหม ่

ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพนั้นทักษะและคุณภาพของบุคลากรสตาร์ทอัพ
เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก สาเหตุที่บริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตได้
เท่าที่ควรและไม่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งมาจากการที่ความรู้และทักษะของ
ทีมงานยังไม่เพียงพอที่จะเสนอแผนที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือดำเนินธุรกิจตามแผนเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับบริษัทร่วมทุนได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพต้องการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาจต้องการการพัฒนาทักษะ
ด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารเสนอโครงการธุรกิจต่อบริษัทร่วมทุนต่างชาติ
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ได้อย่างมั่นใจ เป็นต้น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ
เป็นสตาร์ทอัพ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาเฉพาะทางในระบบ
นิเวศสตาร์ทอัพได้ผ่านการปรับเกณฑ์การใช้ทุนการศึกษาของภาครัฐต่างๆ เข่น อนุญาตให้นักเรียนทุนของรัฐ
สามารถชดใช้ทุนผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพและสเกลอัพในด้านนวัตกรรมในเชิงลึก (Deep 
Tech) เป็นต้น 

ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในระยะกลางและระยะยาวนั้น เนื่องจากระบบนิเวศ
สตาร์ทอัพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลควรจัดทำการประเมินผลช่องว่างทางการตลาดของประเทศ
อย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องว่างของตลาดที่ยังขาดการสนับสนุนหรือขาดเงินทุน โดยผลการวิเคราะห์สามารถ
นำมาใช้ปรับกรอบนโยบายสำหรับสตาร์ทอัพ เตรียมข้อมูลของระบบนิ เวศเพื่อเผยแพร่ กำหนดโครงการ
สนับสนุนตลอดช่วงอายุของสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็ก และทำการแทรกแซงในภาคส่วนของตลาดที่ยัง
ล้มเหลว ทั้งนี้การทำการวิเคราะห์ช่องว่างทางตลาดนั้น รัฐบาลควรวิเคราะห์ช่องว่างทั้งในตลาดทุนและตลาด
การกู้ยืม และ ในธุรกิจที่มีประเภทและขนาดที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นผู้ลงทุนภาคเอกชนมักสนใจที่จะลงทุนใน
สตาร์ทอัพที่ได้เติบโตและมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งแล้วมากกว่าสนใจที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่อยู่
ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนและกำลังที่ต้องใช้ในการทำการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) สำหรับ
บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้เติบโตมาระดับหนึ่งแล้วนั้นใช้พอๆ กัน 
แต่ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่เริ่มเติบโตระดับหนึ่งแล้วนั้นต่ำกว่าและมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 
ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนและเงินทุนที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ และตลาดการให้ทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ ่มต้น (Early-stage) เช่น การให้ทุนของ Angel 
Investor นั้นมักมีขนาดที่เล็กเกินไปท่ีจะตอบสนองความต้องการเงินทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น 

ด้วยประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจึงต้องมีความจำเป็นที่รัฐบาลจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ดูแลยุทธศาสตร์สตาร์ทอัพและสเกลอัพของชาติโดยมีหน้าที่ดังนี้ 

▪ จัดทำการประเมินช่องว่างทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพโดยเทียบกับโครงการสนับสนุนของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อหาช่องว่างใน
ตลาดที่ควรต้องปิด 

▪ วางกรอบกลยุทธ์ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพและสเกลอัพโดยอาศัยผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
ทางการตลาด 

▪ ทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการสนับสนุนของรัฐทั้งหมดสำหรับสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบ่มเพาะ 
โครงการให้ทุน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมต่างๆ การวางกลยุทธ์การสนับสนุนให้
สอดคล้องและครอบคลุมถึงช่วงอายุต่างๆ ของสตาร์ทอัพ และอาจเป็นผู้จัดการโครงการ
สนับสนุนบางโครงการที่สำคัญ 

▪ ทำหน้าที่เป็น “One Stop Shop” สำหรับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และ ผลงานวิจัยเพื่อการ
พาณิชย์ต่างๆ โดยเผยแพร่ข้อมูลมาตรการสนับสนุน และเป็นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่าง  
สตาร์ทอัพ สเกลอัพ องค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ ในภาคเอกชน 

▪ ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
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2.3.1 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) เพ่ือวางกรอบยุทธศาสตร์และติดตามมาตรการการส่งเสริมและลดต้นทุนในประกอบธุรกิจ

ของสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
2) เพื่อเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

รวมทั้งสร้างความเชื่อถือของบริการและสินค้าของสตาร์ทอัพให้กับภาคเอกชนผ่านการ
จัดซื้อและประเมินผลของภาครัฐ 

3) เพ่ือเพ่ิมจำนวนและคุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้าน Technology ในประเทศไทย
โดยอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจสำหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  
และบริษัทร่วมทุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2.3.3 ตัวชี้วัด 
1) จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงิน 60 ล้านบาทขึ้นไป 
2) ร้อยละของจำนวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง 
3) จำนวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่ได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานกลาง 
4) จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ 
5) งบประมาณและต้นทุนของภาครัฐที่ลดลงจากการใช้บริการของสตาร์อัพ 
6) จำนวนสตาร์ทอัพหรือสเกลอัพที่ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาดหุ้นในประเทศไทย 
7) จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 
8) จำนวนบริษัทและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย 2.2 : การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 
2.2 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : การพั นาธุรกิจชุมชน 

ธุรกิจชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างงาน รายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีธุรกิจชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มองค์กรต่างๆ 
กว่า 83,000 แห่งในปัจจุบัน แต่ยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและดำเนินการ
แบบต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนในเครือข่ายของตน รวมทั้งธุรกิจชุมชนบางประเภท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ยังขาดสถานะความเป็นนิติ
บุคคล ทำให้ไม่สามารถพัฒนายกระดับได้ รวมทั้งธุรกิจชุมชนที่ดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการ  

การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ทางในด้านการบริหารจัดการและช่องทางการตลาด  เพื่อให้สามารถอยู่รอด
และสามารถขยายกิจการได้  

การปฏิรูปเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน จึงเป็นการสร้างกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่อย่างเป็น
ระบบบูรณาการมุ่งเน้นการสร้างกลไกระยะยาว โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและ 

ต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื ่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั ่งยืน  ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื ้นฐาน  
การรวมกลุ ่ม การสร้าง e-commerce platform การสร้างกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจาก
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง center of excellence ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
สถานะความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
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2.2.1 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-based) และมีสินค้าประจำพ้ืนที่ (Product Champion)  

ทั่วประเทศภายในปี 2561 
2) มี E-commerce center ทั่วทุกภาคในประเทศภายในปี 2561 
3) ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ e-commerce platform ในการสร้างรายได้ 
4) มี center of excellence ในทุกพื้นที่เป้าหมายภายในไตรมาส 2 ปี 2561 และทุกภูมิภาค 

ทั่วประเทศภายในปี 2561 
5) สถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในทุกพ้ืนที่เป้าหมายมีอินเทอร์เน็ตใช้

ภายในปี 2561 
2.2.3 ตัวชี้วัด 

1) จำนวนธุรกิจชุมชนที่เพ่ิมขึ้น ทั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 
2) จำนวนธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่าย 
3) จำนวนธุรกิจชุมชน ที่ผลประกอบการดีขึ้น 
4) จำนวน Product Champion ในพ้ืนที่ทั่วประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 
5) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม e-commerce platform 
6) รายได้จาก e-commerce platform 
7) จำนวนสถาบันการเงินชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ต่อจำนวน

เป้าหมาย 
8) จำนวน center of excellence ที่จัดตั้งทั่วประเทศ 
9) จำนวนชุมชนเข้มแข็งที่เพ่ิมข้ึน 

หัวข้อที่ 3 : การปฏิรูปส าบันทางเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อย 3.4 : การปฏิรูปส าบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก SME 
2.1 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 3.4 : การปฏิรูปส าบันทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME การปฏิรูปหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม SME โดยจะลดความซ้ำซ้อนและปรับบทบาทหน่วยงานรัฐให้ทำหน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริม SME อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของหน่วยงานที่มีกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SME 
ด้วยการวัดผลกระทบจากมาตรการ/กลไกที่ดำเนินการ 

2.1.6 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SME) ที่สามารถ

เข้าถึงแก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ 

2) เศรษฐกิจไทยจะมี SME มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างทันท่วงท ีมีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ 

3) SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วย
การจัดทำคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุก
ประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ 
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(Open Data and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคธุรกิจให้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
ในการนำไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน 

2.1.8 ตัวชี้วัด 

1) ผลผลิต 

1.1) มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

1.2) มีแผนแม่บทบูรณาการ 

2) ผลลัพธ์ 
2.1) งบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริม SME 

ลดลง 
2.2) SME ไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท

ภายใน 5 ป ี

2.3) ระบบข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้บริการภาครัฐมีการเชื่อมต่อและเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ 

2.4) อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 10 อันดับ ภายใน 3 ปี 
 

3.1.5 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัด เจนเพื่อกำกับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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แผนภาพที่ 3.5 แผนพั นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 กำหนดยุทธศาสตร์ซึ ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   

ในสังคมไทย  
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน  

ให้การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

โดยเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแนวทางและเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พบว่ามียุทธศาสตร์หลัก ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนา SME ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาและ 

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ 
กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม
การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว  
ระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ   
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ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ  
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ
ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญ และการส่งเสริม SME มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันเป้าหมายดังกล่าวมีหลายประเด็น ได้แก่ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 รายได้ต่อหัวไม่ต่ำกว่า 8,200 
ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2564) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 4.0 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี จำนวนการยื่นแบบ
เพื่อชำระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอัตราการขยายตัว
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามลำดับ 

โดยจากการศึกษาวิเคราะห์แล้วพบว่าการส่งเสริมและพัฒนา SME มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 3.6 ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพั นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 3 พบประเด็นแนวทางที่ต้องการมุ่งเน้นการส่งเสริม SME ในแต่ละภาค 

ดังนี้ 
▪ การพั นาภาคการเกษตร : แนวทางในการส่งเสริม SME ในภาคการเกษตรมุ่งเน้นการนำการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน  

การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยการพัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
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ตามมาตรฐาน และการขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง รวมทั้งการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร การขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต  การตลาดและการเงิน  
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 

▪ การพั นาภาคอุตสาหกรรม : ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนา SME ในภาคอุตสาหกรรม จะเน้น
การพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังอยู่
ระหว่างการพัฒนาทั้งคนและโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการส่งเสริม SME ในภาคอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค การสร้างระบบ
กลไกและเครือข่ายที ่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื ่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะ  

คลัสเตอร์ การสนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ
การส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

▪ การพั นาภาคบริการและการท่องเที่ยว : โดยแผนการส่งเสริมและพัฒนา SME จะเน้น
การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐาน
บริการใหม่ โดยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมใน
การขยายตลาด การยกระดับฐานธุรกิจใหม่ ก้าวสู่บริการที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

▪ การพั นาภาคการค้าและการลงทุน  : เน้นการส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิม 

ความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าไทย ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดและขยายตลาดการค้า การสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพการค้าและ
การประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย 
- การสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง  

- การสร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื ่อง 

การเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย่อม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการและการตลาด  
- การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และ

พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
- การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่ 

มูลค่าและการเชื ่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ และการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโ ดย 

การกำหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็น
ผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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และนอกจากการส่งเสริมและพัฒนา SME จะสอดคล้องเชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
แต่จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศพบว่า มียุทธศาสตร์อื่นๆ 

ที ่เป็นยุทธศาสตร์ร ่วมหรือเสริมที ่การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังส่งผลต่อความสำเร็จต่อ
ยุทธศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือมีวิธีการหรือพื้นที่มุ่งเน้นในการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
แนวทางหรือเป้าหมายของยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุนให้การดำเนินยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่  

 

แผนภาพที่ 3.7 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หลัก กับยุทธศาสตร์ที่เป็นกลไกสนับสนุน 
 

อนึ่ง การดำเนินกิจกรรมโครงการด้านการสร้าง SME นอกจากจะขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์หลัก
และยุทธศาสตรร์่วม/เสริมแล้ว ยังสนับสนุนผลักดันเป้าหมายของยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ด้วย โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
การสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกด้วย โดยพบว่าหากธุรกิจ SME มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น และมีความเข้มแข็งมากขึ้น จะส่งผลต่อเป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากการ
สร้างและพัฒนาวิสาหกิจจะทำให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพ่ิมข้ึนส่งผลให้รายได้เพ่ิมข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลโครงการที่ปรึกษาจะวิเคราะห์เจาะลึกโดยมุ ่งเน้นการวิเคราะห์  
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นหลัก 
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3.1.6 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564  
ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาวิเคราะห์ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานจากแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2560-2564 โดยแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 จะให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ 
SME ให้เติบโต เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านแนวคิดการสร้าง  คุณค่าและมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าสู่ตลาดโลก เป็นต้น เพื่อให้  SME 
สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่างๆ ของประเทศ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ SME เป็นวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและส่งเสริม 
SME โดยได้กำหนดแนวทาง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพั นา SME รายประเด็น เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละ
ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการเติบโต และขีดความสามารถของ SME ทั้งในส่วนการพัฒนา SME ให้มีทักษะ
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบนิเวศหรือปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้ SME 
เติบโตและเข้มแข็งได้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังนี้  

1. ยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลิตภาพ  

2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

3. ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล  

4. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามาร  SME เฉพาะกลุ่ม เป็นการส่งเสริมและพัฒนา 
SME เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อม สภาพปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน  
จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาเฉพาะ (Tailor-Made) สำหรับแต่ละกลุ่ม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้  

1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Startup)  
2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SME  
3. พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พั นากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนา
ระบบสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ดังนี้  
1. พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ  
2. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการดำเนิน

ธุรกิจของ SME 
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3.1.7 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562-2564  

ที่ประกาศ นราชกิจจานุเบกษา 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ปี 2562-2564 ก็ได้ระบุไว้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจากการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินการ
แล้วพบว่าการส่งเสริมและพัฒนา SME ตามแผนบูรณาการฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริม SME 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนื่องจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเป็นแผน
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินการสามารถขับเคลื่อนผ่านงบประมาณหลายช่องทางทั้งงบบูรณาการ  

งบยุทธศาสตร์ งบพื้นที่ การสนับสนุนของสถาบันการเงิน การสนับสนุนของภาครัฐ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ดังนั้น เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการภายใต้งบบูรณาการฯ 
กับแผนดังกล่าวจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) พบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า 
ค่าเป้าหมาย GDP ของประเทศมีการปรับลดทุกปี ในขณะที่ค่าเป้าหมาย GDP ของแผนการส่งเสริม SME  

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีค่าเท่าเดิม จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู ่แผนปฏิบัติการ 

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
  
 3.1.8 แผนงบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2563-2564 

สำนักงบประมาณได้ให้ความหมายของงบประมาณเชิงบูรณาการไว้ว่า “งบประมาณที่จัดสรร
ให้กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิติยุทธศาสตร์ซึ่งกระทรวง 
และส่วนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานร่วมของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมิติ
งานตามยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ซึ่งมีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตาม
มิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำ” 

โดยได้อธิบายแนวคิดการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการมีสองแนวคิดที่สำคญัคือ 
แนวทางแบบราชการ (government approach) กับแนวทางการบริหารจัดการ (governance approach) 

การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเป็นการบริหารจากบนลงล่าง ( topdown approach) มีการใช้
กฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากร และสถาบันการทำงานอาศัยโครงสร้างแบบ
ราชการเป็นหลัก ซึ ่งเป็นการแบ่งโครงสร้างตามหลักการแบ่งตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ ( functional 

classification) หรือตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง 
แต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหาผลผลิตตามภารกิจของตนเป็นหลัก  แนวทางการบริหาร
จัดการเป็นแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ จากการใช้อำนาจครอบงำมาเป็น
การสร้างเสริมพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเป็นรัฐบาล
ที่เน้นการประสานงานเชื่อมโยง (joined-up government) แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางที่มอง
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ความสัมพันธ์ของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ ้นในลักษณะเป็นเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชา  

(network-oriented polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไป
จากผู้กำหนดนโยบายมาเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดนโยบาย บทบาท
ของรัฐบาลเน้นในด้านการประสานงานและการกำกับดูแล (coordination and steering) มากกว่า โดย
สรุปแนวทางการบริหารจัดการ จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการ ซึ่งเน้นการประสานมิติ
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงานเพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกำหนดแผน  และดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายด้านนโยบาย สำหรับงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่
สำนักงบประมาณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่เน้นหน้าที่ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ทำให้ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐใน
ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงาน ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมความรู้และ
ทรัพยากรมาใช้ในการแก้ปัญหาและวิกฤตให้ทันกับเวลาหรือใช้สำหรับการพัฒนาการบริหารงานเชิงบูรณาการ
จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการด้านแผนงานในระดับต่างๆ จากระดับประเทศลงไปสู่ระดับหน่วยงาน ทั้งใน
ระดับแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้แผนงานเหล่านี้เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ งบประมาณจะมีบทบาทช่วยในการบูรณาการโดยผ่านแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ แผนงบประมาณ
เชิงบูรณาการเป็นแผนซึ่งกำหนดมาจากนโยบายที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่จำเป็นจะต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องอันจะทำให้ เกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการ
ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุภารกิจร่วมกัน ดังนั้น  แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเป็นเครื่องมือที่
กำหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูรณาการ เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
กลไกการดำเนินงาน 

การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เป็นไปอย่างสมดุล มีการรวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้นกว่าการดำเนิน
ภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน และมีหลักการหรือแนวทางในการดำเนินการ คือ หน่วยงานเจ้าภาพ มีหน้าที่ใน
การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการ 
โดยเน้นการจัดทำเป็น Project Based หรือไม่ต่ำกว่าระดับโครงการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิง
บูรณาการ โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้และคุ้มค่า โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้ว
มีเอกภาพ ประสาน สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน และโครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้ว
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า 

เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ  หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้ เกิดขึ้นจาก
การให้บริการที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
และ เชื ่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาก
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ผลสำเร็จของแนวทาง หรือโครงการที่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
เชื ่อมโยงกัน และประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการตามที ่กำหนดไว้ในเอกสารพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
แล ้ วแต ่กร ณี  การกำหนดเป ้ าหมายแผนงานบ ูรณาการ  (ผลล ัพธ ์ )  ควรม ีองค ์ประกอบ ด ั งนี้   
1. แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ  

ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสำเร็จตามแนวทาง หรือโครงการภายใต้การกำกับของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างสอดคล้องและ
เชื ่อมโยงกัน 2. ต้องสอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดความเชื ่อมโยงจากร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
สำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างชัดเจน 3 . ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจ
หรือภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย  4. ควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว
เสร็จ หรือระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการด้วย 5. มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ 
และมีความเข้าใจตรงกัน ระหว่างเจ้าภาพแผนงานบูรณาการและหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน 

สำหรับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 คือ “SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อ
เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยปี 2563 กำหนดเป้าหมาย SME ที่ได้รับการพัฒนา และ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท (ภายใน 3 ปี) และปี 2564 กำหนด
เป้าหมาย SME ที่ได้รับการพัฒนา และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท 
(ภายใน 3 ปี) โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการในปี 2563 – 2564 มีแนวทางการดำเนินงาน จำแนกออกเป็น 
5 แนวทาง ประกอบด้วย 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage)  

แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  

แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  
(Medium & High Potential)  

แนวทางท่ี 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

 

 ทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 พบว่า
งบประมาณแผนบูรณาการมีสัดส่วนสูงสุดในแนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 
(Small) คิดเป็นร้อยละ 53.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2563 และ 58.35 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแผนบูรณาการพั นาผู้ประกอบการและ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

แนวทางการดำเนินงาน 

เงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (ล้านบาท) 

สัดส่วน (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได ้(Early Stage) 

505.1839 330.9122 29.53 27.35 

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 

131.4258 66.3526 7.68 5.48 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ (Small) 

921.7738 705.9997 53.88 58.35 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ  
ท ี ่ม ีศ ักยภาพให ้ เข ้าส ู ่การแข ่งข ันระด ับสากล 
(Medium & High Potential) 

60.8115 82.3577 3.55 6.81 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม 
SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

91.4744 24.3778 5.35 2.01 

รวม 1,710.6694 1,210.0000 100.00 100.00 

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
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3.2 ผลการวิเคราะห์กลไกการขับเคลื่อนและการจัดสรรงบประมาณ 

ในภาพรวมการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 ที่สะท้อน
การพัฒนาและการส่งเสริมผู ้ประกอบการ SME ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  และ 
Ecosystem)  
มีสัดส่วนจำนวนโครงการ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในช่วงกลางน้ำมากที่สุด ใกล้เคียงกัน
กับช่วงต้นน้ำ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34.78 และ 31.52 ของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม 
SME ทั้งหมดในปี 2564 ตามลำดับ โดยมีโครงการที่พัฒนาผู้ประกอบการปลายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 18.48 และ
การพัฒนา Ecosystem คิดเป็นร้อยละ 15.22 ของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME  
ปี 2564 

เมื ่อพิจารณาในแง่ของงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ภาพรวมจาก
งบประมาณในการดำเนินโครงการ ถูกนำไปการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในช่วงกลางน้ำประมาณมากที่สุด 
โดยมีสัดส่วนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 75.77 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ ช่วงต้นน้ำ คิดเป็น 

ร้อยละ 9.74 การพัฒนา Ecosystem คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.56 และช่วงปลายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของ
งบประมาณท้ังหมด ตามลำดับ ดังแสดงในภาพ   

 

แผนภาพที่ 3.8 สัดส่วนโครงการปี 2564 ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และป จจัยเอ้ือ 

ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นในการส่งเสริมพัฒนาผู ้ประกอบการจะพบว่า  

ปริมาณโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้าน SME ในปี 2564 ที่มีการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการมากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ  

อันดับ 1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ  ในการส่งเสริมปัจจัยนำเข้า
ของผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิ ทัล ในสัดส่วน
เท่ากันกับการเสริมสร้างความรู้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รองลงมาเป็นการอบรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง กฎหมายที่เก่ียวข้อง และการสร้างสรรค์ ตามลำดับ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 3 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

อันดับ 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการด้านการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนามาตรฐานสินค้า มากที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาในเรื่องสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม มีความสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ ในส่วนทีใ่กล้เคียงกัน  

อันดับ 3 โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการตลาด ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสื่อ
ออนไลน์ขยายตลาด และ E- commerce เป็นหลัก ควบคู่ไปกันการสร้างแบรนด์ และการขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ  

นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณาในแง่ของงบประมาณ จะพบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ ในปี 2564 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2563 แล้วยังคงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการส่งเสริมด้านการผลิตและบริการเป็นหลัก รวมทั้งสิ้น
กว่า 1,838.73 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.02 ของงบประมาณทั้งหมด แม้จะไม่ได้มีจำนวนโครงการมาก
ที่สุด แต่งบประมาณส่วนใหญ่มีความกระจุกตัวอยู่ที่การเน้นการส่งเสริมกระบวนการด้านการผลิตและบรกิาร 
โดยโครงการที่ใช้งบประมาณในปี 2564 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1 การส่งเสริมกระบวนการด้านการผลิต  
ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม productivity และมูลค่าเพิ่ม/การนำงานวิจัยมาใช้ และ
การผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายและระดับสากลในสัดส่วนเท่าๆ กัน, อันดับ 2 ได้แก่ 
การส่งเสริมด้านการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่งบประมาณส่วนใหญ่เน้นไปที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการ และ อันดับ 3 การเสริมสร้างความรู้ เพ่ือการส่งเสริมปัจจัยนำเข้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิตอล ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมของโครงการและงบประมาณท่ี
ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 จะพบว่า โครงการที่มีสัดส่วน
การส่งเสริมและพัฒนาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด คือ โครงการการส่งเสริมด้านการตลาดและ
การขยายการลงทุน และการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ที่มีสัดส่วนรวมกันเพียง ร้อยละ 
6.93 ของโครงการทั้งหมด รวมถึงโครงการที่ส่งเสริมปัจจัยเอื้ออำนวยอื่นๆ ใน Ecosystem ที่มีสัดส่วน เท่ากับ
ร้อยละ 7.56 ของโครงการทั้งหมด 
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 3 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 
แผนภาพที่ 3.9 ประเด็น (Agenda) ที่มีผู้เข้ารับบริการ
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 3 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ในปี 2564 ภายใต้
งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME พบว่า ผู้ประกอบการขนาดย่อม (Small) เป็นกลุ่มที่มีจำนวน 

ผู้ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด ประมาณ ร้อยละ 33.64 ของจำนวนธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริม และได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาส ่งเสร ิมมากที ่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 54.61 ของงบประมาณทั ้งหมด ทั ้งนี้   
เมื่อเปรียบเทียบกับในปีก่อนหน้าจะพบว่าในปี 2564 มีการกระจายงบประมาณไปยังผู้ประกอบการในแต่ละ
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยมีจำนวนธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro) และวิสาหกจิชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างมากในสถานการณ์ COVID-19 โดยมีสัดส่วนจำนวนผู้ได้รับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
โดยดังแผนภาพที่ 3.10 

 

แผนภาพที่ 3.10 สัดส่วนของผู้ได้รับการส่งเสริมพั นา
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 3 - 37 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ทั้งนี้ ในภาพรวมของการดำเนินโครงการในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เป็นโครงการเดิมที่มีการ
พัฒนาต่อยอด โดยปรับกิจกรรมบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 51.35 ของโครงการทั้งหมด รองลงมาคือโครงการ
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 24.32 โครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 
17.57 และโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 6.76 ตามลำดับ ดังแผนภาพ  
 

 

แผนภาพที่ 3.11 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
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 4 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 
  

ในปีงบประมาณ 2564 สสว. เป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้
จัดทำโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ร่วมกับ 10 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุน รวม 25 หน่วยงาน วงเงินงบประมาณรวม 1,210,000,000 
บาท โดยมีโครงการทั้งหมดจำนวน 17 กลุ่มโครงการจำแนกเป็น 55 กิจกรรม เพื่อดำเนินการพัฒนาธุรกิจ 
SME ผ่านแนวทางการดำเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้  

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
2. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium   
   & High Potential) 
5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   (Ecosystem) 
 

ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง ระหว่าง ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3) 

แนวทางการดำเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
เบิกจ่ายจรงิ  

(บาท) 
งบประมาณ
ผูกพัน (บาท) 

เบิกจ่ายจรงิ + 
ผูกพัน (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมผูกพัน 
แนวทางที ่1 : พัฒนาวิสาหกจิใน
ระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 
(Early Stage) 

330,912,200.00 168,744,158.23 47,183,667.60 215,927,825.83 65.25 

แนวทางที ่2 : พัฒนาวิสาหกจิราย
ย่อยใหป้ระกอบธุรกจิอยา่งมืออาชพี 
(Micro) 

66,352,600.00 22,215,865.51 12,738,117.50 34,953,983.01 52.68 

แนวทางที ่3 : พัฒนาวิสาหกจิขนาด
ย่อมให้กา้วสูธุ่รกิจสมัยใหม่ (Small) 

705,999,700.00 468,894,736.58 27,957,268.00 496,852,004.58 70.38 

แนวทางที ่4 : พัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและวิสาหกจิที่มีศักยภาพให้เขา้สู่
การแข่งขันระดับสากล (Medium & 
High Potential) 

82,357,700.00 11,094,702.27 30,724,593.00 41,819,295.27 50.78 

แนวทางที ่5 : พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ในการส่งเสริม SME ให้มี
ประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

24,377,800.00 13,876,304.50 0.00 13,876,304.50 56.92 

รวมทั้งสิ้น 1,210,000,000.00 684,825,767.09 118,603,646.10 803,429,413.19 66.40 

 
จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 

(Small) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ มากที่สุด คือ 705.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.35 
รองลงมา ได้แก่ แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 330.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.35 แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่

บทที่ 4 
สรุปผลการตดิตามแผนงานบูรณาการส่งเสรมิ SME ปี 2564 ภาพรวม 
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 4 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 82 .36 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 66.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.48 และแนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมใน
การส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 60.81 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 2.01 ทั้งนี ้สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 แสดงในแผนภาพที่ 4.1 

 
แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 

 
สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ จากตารางที่ 4.1 พบว่า ในภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณรวม

ทั้งสิ้น 803.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยสามารถ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือได้ตามแผนภาพที่ 4.2 

 

 
 

แผนภาพที่ 4.2 สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณแผนบูรณาการฯ ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
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 4 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากการประเมินผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ  ปี 2564 
พบว่า  มีผลคะแนนอยู่ที ่ระดับ  4.0066 หรือผลการประเมินอยู่ ในระดับดี  โดยด้านบริบทโครงการ 
(Context) มีผลคะแนนสูงสุดที่ระดับคะแนน 4.9595 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา 
ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) มีผลคะแนนที่ระดับ 4.2905 อยู่ในระดับดี ด้านผลิตผล (Product)  
มีผลคะแนนที่ระดับ 3.7456 อยู่ ในระดับดี และด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนที่ระดับ 
3.6248 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดี รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 4.3 

 

 

องค์ประกอบ 

การประเมินผล 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบท
โครงการ 

(Context) 

0.20 4.9595 ดีมาก 

ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

0.10 4.2905 ดี 

ด้านผลิตผล 
(Product) 

0.40 3.7456 ดี 

ด้านกระบวนการ 
(Process) 

0.30 3.6248 ดี 

 

แผนภาพที่ 4.3 คะแนนการประเมินโครงการ ปี 2564 
 

สำหรับรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
❖ ด้านความสอดคล้องเหมาะสมหรือบริบทโครงการ (Context) :  

จากผลการประเมินด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับคะแนน 
4.9595 โดยผลการประเมินพบว่าโครงการส่วนใหญ่มีเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการที่
เหมาะสม วัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศที่เก่ียวข้อง  

 

 
แผนภาพที่ 4.4 สัดส่วนลักษณะโครงการ 
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 4 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เมื่อพิจารณาโครงการที่สนับสนุนแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่าโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที ่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 51.35 
รองลงมา เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 24.32 เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) 
คิดเป็นร้อยละ 17.57 และเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 6.76 ทั้งนี้ 
จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า โครงการที่เป็นโครงการเดิม หรือมีการพัฒนาต่อยอด/ปรับกิจกรรม 
หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง หน่วยร่วมจะมีการจัดเก็บผลสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
และนำผลสำรวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ
โครงการที่เป็นโครงการใหม่ หน่วยร่วมจะมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด 

 
แผนภาพที่ 4.5 สัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 

 
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม พบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปี 

2564 ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 46.56 โดยสาขาการผลิตที่มีสัดส่วน
ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2564 สูงสุด ได้แก่ สาขาอาหาร เครื่องสำอาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์    
ฮาลาล และสาขาหัตถอุตสาหกรรม สำหรับภาคธุรกิจที ่มีส ัดส่วนผู ้ เข้าร่วมโครงการรองลงมา ได้แก่   
ภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 23.53 โดยสาขาที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ ค้าส่ง และค้าปลีก 
ภาคบริการ มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 20.06 โดยสาขาที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ สาขาธุรกิจ
ท่องเที่ยว สาขาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจออกแบบ และธุรกิจสปาและสุขภาพ และภาคการเกษตร  
มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 9.85 โดยสาขาที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ ปศุสัตว์แช่เย็น แช่แข็ง และการปลูกพืช  
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 4 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 4.6 สัดส่วนขนาดธุรกิจ 

 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของขนาดธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม 

(Small) คิดเป็นร้อยละ 35.76 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดย่อย (Micro) คิดเป็นร้อยละ 26.06 ธุรกิจขนาดกลาง 
(Medium) คิดเป็นร้อยละ 24.24 และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.94 รายละเอียดดังแสดงใน
แผนภาพที่ 4.6  

 
แผนภาพที่ 4.7 สัดส่วนสถานะธุรกิจ 

 
และเมื่อพิจารณาสถานะของธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจกลุ่มทั่วไป 

(Regular) คิดเป็นร้อยละ 38.81 รองลงมา ได้แก่ ระยะเริ่มต้น (Early Stage) คิดเป็นร้อยละ 34.33 ผู้สนใจทำ
ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.43 ธุรกิจที่มีศักยภาพ (Strong) คิดเป็นร้อยละ 11.94 และธุรกิจที่ประสบปัญหาใน
การดำเนินธุรกิจหรืออยู่ในช่วงขาลง (Turnaround) คิดเป็นร้อยละ 1.49 รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 
4.7 
  ทั้งนี้ จากแผนภาพที่ 4.6 และ 4.7 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาภายในแผนงานบูรณาการฯ  
ปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป (Regular) ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป 
โดยธุรกิจอยู่ในระยะกำลังเติบโต จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ โดยส่งเสริมด้าน
การตลาดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ สำหรับ
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 4 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ผู ้ประกอบการล ุ ่มธ ุรก ิจในระยะเร ิ ่มต ้น (Early Stage) ซึ ่งเป ็นกล ุ ่มผ ู ้สนใจที ่จะเร ิ ่มต ้นธ ุรก ิจ และ 

กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี การพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการสร้าง
องค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก  

สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากขึ้น (Strong) ซึ่งมีโดยมีอัตราการเติบโตของ
รายได้เฉลี ่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะ 3 ปีที ่ผ่ านมา มีศักยภาพในการเติบโตทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาให้ ได้ ร ั บการรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนการขยายโอกาสทาง
การตลาด โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล และการขยายตลาดต่างประเทศ  

สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around) ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการที่ขาดทุนหรือยอดขายลดลง รูปแบบการพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟู
กิจการ การสนับสนุนด้านเงินทุนและสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้ชัดเจนมากนัก 

 

 
แผนภาพที่ 4.8 สัดส่วนหน่วยงานที่มีการกำหนดเป้าหมายสาขา 

 
ในด้านการกำหนดเป้าหมายสาขาในการพัฒนา พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเป้าหมายสาขาใน

การดำเนินการอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 69.01 โดยโครงการที่มีการกำหนดสาขา จะมีการกำหนดคุณสมบัติ
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับโครงการที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายสาขาในการพัฒนา 
คิดเป็นร้อยละ 30.99 จะเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการในทุกสาขาหรือในทุกภาคเศรษฐกิจ มิได้มีการ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เนื้อหาในการพัฒนาจึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งใน
เรื่องของความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการตลาด 
เป็นต้น 

สำหรับในด้านความซ้ำซ้อนของโครงการ พบว่า โครงการที่ไม่มีมีความซ้ำซ้อนกับหน่ วยงาน
ภายใต้แผนบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 สำหรับโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 36.36 ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินโครงการในลักษณะของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  
โครงการที่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายนอกแผนบูรณาการฯ  คิดเป็นร้อยละ 18.18 และกิจกรรม
ทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ทั้งนี้ จากการประเมินผลพบว่าหน่วยงาน
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 4 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

บางหน่วยนอกจากมุ่งเน้นในภารกิจของหน่วยงานแล้ว ยังมีการดำเนินงานอ่ืนๆ ควบคู่ ซึ่งในขณะเดียวกันก็มี
หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว หรือบางหน่วยงานที่ควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม  
ก็ควรดำเนินการเป็นหลัก มากกว่ามุ ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู ้ทักษะด้านการบริหารจัดการ  
การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชีและการตลาด เป็นต้น 

 

 
แผนภาพที่ 4.9 สัดส่วนลักษณะโครงการที่มีความซ้ำซ้อน 

 

❖ ด้านความเพียงพอของทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า (Input) : 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่ามีผลการประเมินในระดับดี  ที่ระดับ

คะแนน 4.2905 จากการติดตามประเมินแผนงานโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีความเพียงพอด้าน
ปัจจัยนำเข้า ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการ นอกจากนี้ หน่วยงานมีการปรับ
แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ โครงการส่วนใหญ่ใช้
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไป มิได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบ หรือถ้ามี ก็จะมีการจัดซื้อ
ภายใต้โครงการ จึงสามารถบริหารจัดการโครงการได้  

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนถูกปรับลดงบประมาณลง แต่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการทบทวนขอบเขตการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เหลืออยู่ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จากการ
ติดตามประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนที่ถูกกำหนดรูปแบบการดำเนินงานจากหน่วยงานส่วนกลาง  
แต่การสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติ ยังขาดความชัดเจน จึงทำให้การดำเนินโครงการแม้ว่าจะสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตเชิงปริมาณได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต หรือไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบได้ตามที่
คาดหวังไว้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนร่วมกัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการดำเนินโครงการที่ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นท่ี หรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
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ในด้านกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนด
เงื ่อนไขหรือคุณสมบัติในการคัดกรองผู ้ประกอบการกลุ ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ ่ม คิดเป็นร้อยละ 32.32  
การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 
31.31 การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
24.24 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ สามารถกระจายการสนับสนุนผู้ประกอบการได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีโครงการเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติแต่เป็น
ข้อกำหนดทั่วไปและอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 6.06  

 
แผนภาพที่ 4.10 สัดส่วนโครงการที่มีกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 

 
นอกจากนี้ จากการติดตามและประเมินผล ทั้งจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่

หน่วยร่วมผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
ที่เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถคัดกรอกได้ว่าผู้ประกอบการเคยได้รับการ
สนับสนุนหรือพัฒนาอย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการกลุ่มเดิมแล้ว  
ยังทำให้ขาดการส่งต่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานด้วย ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลกลางจึงเป็น 
Ecosystem สำคัญที่หน่วยงานภาครัฐควรรีบเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว สามารถจัดโปรแกรมการส่งเสริม
ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายหรือการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ซึ่งจะมีการรวมกลุ ่ม ผู้ประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้น 
ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐเลย และไม่ได้อยู่ใน
เครือข่ายผู ้ประกอบการ อาจยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐอาจยังไม่ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมายทั้งหมด 
และควรมีการปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง ครอบคลุมมากขึ้น 

ในด้านของวิทยากร/ที่ปรึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการ
คัดเลือกวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้อง ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital ในการรองรับธุรกิจและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการ เป็นต้น มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของวิทยากร
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ในการให้ความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมพัฒนา
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างไรก็ตามโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ระยะสั้น ซึ่งอาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวัง รวมทั้งหัวข้อและเนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เป็นหัวข้อ
พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้อยู่แล้ว ดังนั้น กรณีที่เป็นการอบรม
พ้ืนฐาน ควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่ไม่มีพ้ืนฐานหรือกลุ่มที่เป็น Micro SME 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่า แม้ว่าที่ปรึกษาจะมีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
แต่ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง เนื่องจากบางท่านเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี แต่อาจยังไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่ผู้ประกอบการ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอาจหาผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้  

สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายแนวทาง จะเห็นได้ว่า แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้
ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ มากที่สุด คือ 706.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.35 รองลงมาได้แก่ แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 330.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.35 แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 82.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 66.35 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 5.48 และแนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 24.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 โดยสัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 แสดงในแผนภาพที่ 4.11 

 

 
แผนภาพที่ 4.11 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 

 
สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ จากตารางที่ 4.1 พบว่า ในภาพรวมมีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

803.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.40 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยสามารถสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือได้ตามแผนภาพที่ 4.12 
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แผนภาพที่ 4.12 สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 

 
อย่างไรก็ตามที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ควรเน้น

การวิเคราะห์แนวทางของแผนงานบูรณาการฯ เป็นหลักเพื่อทำให้ทราบว่า ในแต่ละด้านมีความต้องการ
งบประมาณอย่างไร เพื่อการปรับสัดส่วนการตั้งงบประมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน   
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันที่ปรึกษามองว่าการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการฯ ควรให้ความสำคัญกับมาตรการ
ด้านการตลาดมากข้ึน เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ -19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีคู่แข่งขันมีจำนวนมาก
และมีศักยภาพสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยในอนาคต การมีมาตรการในการ
ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดที่ดีจะสามารถกำหนดแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสม แก้ปัญหา
ให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างตรงจุด สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้ประกอบการ SME ในตลาดที่มีการ
แข่งขันสูงได ้

นอกจากนี้ควรพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการจัดสรรงบประมาณ
ของแผนบูรณาการฯ ในปี 2564 เช่น การกำหนดค่าเป้าหมายเดียวกันแต่วงเงินงบประมาณต่างกันหรือไม่ เป็นต้น 
ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโครงการและกิจกรรมมีค่าเปลี่ยนแปลงไป และหากเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นจำนวนมาก อาจสะท้อนถึงความไม่เพียงพอในการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ 

 
❖ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่  

จากการประเมินผลด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใต้โครงการแผนงานบูรณาการฯ  ปี 
2564 พบว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยมีขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) การพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนของตลาด
ในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายผู้ประกอบการ และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ตาม
สถานการณ์ของตลาด SME ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะใช้ใน
การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้  
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อย่างไรก็ตามในด้านของวิทยากร/ที่ปรึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า แม้ว่าที่ปรึกษาจะ
มีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความชำนาญในอุตสาหกรรม
นั้นๆ โดยตรง เนื่องจากบางท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี แต่อาจยัง
ไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอาจหา
ผู้เชี ่ยวชาญในการทำธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั ้นๆ โดยตรงมาถ่ายทอดความรู ้  อีกทั ้งบางโครงการ เช่น โครงการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการ โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club)  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสนับสนุนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หรือข้ามกลุ่มธุรกิจ ให้สามารถยกระดับและเพ่ิมโอกาส
ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ ทั้งนี้บทบาทของบุคลากรและเจ้าหน้าที่จึงควรปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบ
ในการช่วยพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club) โดยมุ ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการสร้าง value ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ควรพัฒนาองค์
ความรู้ในการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ Micro SME ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
สินค้า/บริการ ขยายตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น Micro SME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz 
Club  
ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

นอกจากนี้ในบางโครงการ เช่น โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล พัฒนาศักยภาพด้านการค้า
ต่างประเทศเพ่ือขยายตลาด (กรมการค้าต่างประเทศ) มีประโยชน์ที่จะสนับสนุนและผลักดันธุรกิจที่มีศักยภาพ
สามารถออกสู่ระดับสากลได้ แต่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเชิงรุกไปยัง
ผู้ประกอบการ SME ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า SME ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะในตลาดหรือผลิตภัณฑ์ที่ตน
พัฒนาหรือทำธุรกิจอยู่เท่านั้น ดังนั ้น การจัดอบรมที่เชิญผู ้ประกอบการมาหลากหลายสาขา  อาจทำให้
ผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย ดังนั้น กรมฯ ควร Focus กลุ่มสาขาเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกผ่านสมาคมในด้านที่เกี่ยวข้อง สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลข่าวกิจกรรมผ่านการ
ประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย ที่ปรึกษาสังเกตว่ายังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อม
และสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้  แต่เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศมีบทบาทเป็น
หน่วยงานที่เป็น Regulator ด้านมาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของ
การให้ความรู้และให้คำปรึกษา แต่ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมในด้านดังกล่าว จะยังไม่มีหน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาผลักดันให้ 
SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) สิ่งที่
สำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน การสร้างองค์ความรู้ (KM) 
การวางแผนการพัฒนาและส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละตำแหน่ง (Competency) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั้งการ
เชื่อมโยง ฐานข้อมูลให้รองรับแก่ผู ้ประกอบการ SME และพัฒนาฐานข้อมูล BIG DATA สำคัญเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการผลักดัน ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ 
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❖ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ (Process) 
เมื ่อพิจารณาภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายหน่วยงาน ณ ไตรมาสที ่ 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 1,210.00 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 684.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.60 และ
พบว่า มี 15 หน่วยงานจากทั้งหมด 25 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ครบถ้วนทั ้ง 3 ไตรมาส อาทิ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์        
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น มี 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 
25 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ที่ยังไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ กรมบังคับคดี สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในด้านของงบประมาณผูกพัน พบว่า มีจำนวน
งบประมาณผูกพันรวมทั้งสิ ้น 118.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.80 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
1,210.00 ล้านบาท โดยมี 9 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ที่มีการตั้ง
งบประมาณผูกพันไว้ ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการค้าต่างประเทศ         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีหน่วยงานที่มีการตั้งงบประมาณผูกพันไว้
มากที่สุด คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 43.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
36.95 ของจำนวนงบประมาณผูกพันทั้งหมด ในด้านงบประมาณคงเหลือ พบว่า ทุกหน่วยงานมีงบประมาณ
คงเหลือ โดยมีจำนวนงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น 406.57 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
1,210.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.60 โดยหน่วยงานที่มีสัดส่วนงบประมาณคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งบประมาณคงเหลือ 5 .01 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 5.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.94 รองลงมาเป็น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ งบประมาณคงเหลือ 
6.07 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 6.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.41 ตามแผนภาพด้านล่าง 
ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4.13 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสรายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 18 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิด
เป็นร้อยละ 75 และไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน 23 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 
หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 96 และ มี 14 หน่วยงานจากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ที่มี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนทั้ง 3 ไตรมาส อาทิเช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการงบประมาณกับกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พบว่ามีหน่วยงาน
ที่เริ ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ซึ่งได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ตามแผนงานและระยะเวลา เมื่อพิจารณาสัดส่วน
การเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้ง 3 ไตรมาส พบว่า หน่วยงานที่มีสัดส่วนการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 8.32 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 9.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.96 รองลงมาเป็นหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 384.50 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 509.11 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 75.52 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีสัดส่วนการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1.05 แสนบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 5.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.06 รองลงมาเป็น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เบิกจ่ายรวมทั ้งส ิ ้น 1 .61 แสนบาท  
จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 6.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส จำแนกรายหน่วยงาน 

 
กรม/หน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ผูกพัน งบประมาณคงเหลือ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11,480,200 0 1,866,200 2,444,880 0 7,169,120

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3,604,700 47,156 840,224 1,141,816 568,450 1,007,054

กรมการค้าต่างประเทศ 2,879,000 0 0 419,012 980,976 1,479,012

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6,677,300 405,134 1,762,542 1,827,867 0 2,681,756

กรมบังคับคดี 2,380,600 283,150 409,192 0 0 1,688,258

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44,865,400 1,503,328 4,375,983 4,668,475 25,256,730 9,060,885

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 30,938,500 903,250 4,916,298 6,068,677 817,731 18,232,544

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 32,551,500 513,632 1,066,364 746,422 28,862,517 1,362,566

กรมส่งเสริมการเกษตร 9,436,700 492,790 884,799 3,479,950 0 4,579,161

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 74,449,300 4,700,000 5,544,829 15,233,193 0 48,971,278

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 77,552,400 11,732,163 19,109,678 15,472,175 6,810,375 24,428,009

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2,355,000 500,000 540,000 550,000 0 765,000

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 3,414,700 1,707,300 853,700 0 0 853,700

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 6,236,300 0 105,584 55,900 0 6,074,816

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 10,312,100 0 391,744 1,550,633 0 8,369,723

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 9,247,500 405,100 405,100 7,509,000 523,200 405,100

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 62,939,300 0 26,370,000 0 0 36,569,300

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 109,116,500 0 23,098,675 36,443,749 43,824,668 5,749,408

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 87,687,600 215,623 8,119,878 24,398,440 0 54,953,659

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 509,114,500 253,164,562 127,618,230 3,715,670 0 124,616,038

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5,110,300 2,265 79,200 23,635 0 5,005,200

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 48,035,500 4,803,550 19,214,150 12,000,000 0 12,017,800

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 55,586,600 3,136,434 2,558,635 9,408,530 10,959,000 29,524,001

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 4,028,500 1,403,200 1,618,100 0 0 1,007,200

รวม 1,210,000,000 285,918,637 251,749,103 147,158,027 118,603,646 406,570,587
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นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
พบว่า ไม่ส่งกระทบต่อการดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 91.67 อย่างไรก็ตาม มีโครงการที่ได้รับผลกระทบ
จากการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 8.33 เช่น โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เป็นต้น โดยส่งผลต่อการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยงาน
จึงต้องเลือกดำเนินงานบางกิจกรรมก่อนภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับ เพื่อให้การดำเนินงานยังอยู่ในกรอบ
ระยะเวลาของปีงบประมาณ 2564 และพบว่าในด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบางโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่
ได้วางไว้ และไม่สามารถใช้งบประมาณแบบพลางก่อนได้ ส่งผลให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการดำเนินงานไม่
มากนัก ตามแผนภาพด้านล่าง ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ 4.14 สัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 
สำหรับสัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่า

โครงการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80.33 และมีโครงการที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 19.67 ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ทำให้เกิดข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการ
ดำเนินการโครงการที่จะล่าช้ากว่าแผน อาทิเช่น โครงการที่มีลักษณะการจัดงานอบรม สัมมนา และบรรยาย
เชิงกายภาพในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถจัดได้ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการชะลอแผนการดำเนินงาน การปรั บ
แผนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมไปสู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเลื่อนกิจกรรมบางส่วน เช่น 
กิจกรรมงานแสดงสินค้า การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อสำรวจและเข้าพบผู้ประกอบการ ซึ่งจำเป็นต้องลงพื้นที่
จริงออกไปในช่วงปลายปี 2564 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการปรับกิจกรรมในการดำเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนำนักออกแบบหรือผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
หรือ การไม่สามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศได้ ซึ่งได้มีการปรับแผนการดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อให้
สามารถบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ได้ เช่น การปรับเป็นกิจกรรม online Business Matching ตามแผนภาพ
ด้านล่าง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4.15 สัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม หน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลให้การดำเนินงานต้องมีการปรับแผนงานและกิจกรรมบางส่วนในโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่
พบว่าแผนงานและกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์แต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานจึงไม่ได้มี
การรายงานการปรับแผนการดำเนินงานมายังเจ้าภาพ  

ในการปรับแผนกิจกรรมโครงการนั ้นที ่ปรึกษาพบว่ามีหลายหน่วยงานที่สามารถปรับแผนการ
ดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งได้แก่ การลดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ลงและเพิ่มรูปแบบกระบวนการการสาธิตที่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้มากขึ้น กิจกรรมทดสอบความชำนาญ
โดยส่งตัวอย่างให้ทำการทดสอบรวดเร็วขึ้น เป็นต้น แต่ข้อสังเกตสำคัญที่ค้นพบ คือ ในการปรับรูปแบบ
กิจกรรมการอบรมสัมมนาไปเป็นรูปแบบออนไลน์นั้น มีประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณา โดยผู้เข้า
รับการอบรมไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าที่ควร เป็นเพียงการ Focus ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การตั้งคำถาม
และการถาม-ตอบจะเกิดขึ้นน้อย และการจัดอบรมสัมมนาในระยะสั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใน
ระดับท่ีน้อยกว่าการให้คำปรึกษาเชิงลึก 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานและวิเคราะห์โครงการ พบว่า มีบางโครงการส่วนน้อยที่งบประมาณถูก
นำไปใช้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือกลุ ่มเป้าหมายในการ
สนับสนุนที่ไม่ชัดเจน อาทิเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งมีรูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิง
คุณภาพ ทำให้ต้องกระจายงบประมาณในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนไปในแต่ละรายค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อการพัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้ โครงการพันธมิตรสร้าง
แบรนด์และธุรกิจเพื ่อความยั ่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) โดยกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
(กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์
และส่งเสริมการสร้างพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแข่งขันมุ่งเน้นผู้ประกอบการใหม่ให้มองเห็นโอกาส
เติบโตทางธุรกิจและมีแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อการสร้าง  แบรนด์ สามารถ
สร้างแบรนด์ได้ ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแบรนด์นั้น ยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น TCDC 
เป็นต้น และยังไม่เห็นถึงความแตกต่างของกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบทบาทของเจ้าภาพแผนงาน
บูรณาการ โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินงานยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ 
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เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน สร้างอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น โครงการปั้นดาว โครงการที่จัดทำยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ  
ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง และดำเนินการ
เป็นประจำ ซึ่งโครงการควรต้องสร้างความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ และมีจุดแข็งที่โดดเด่นกว่าหน่วยงาน
อื่นๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการและเนื่องจาก สสว. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายการดำเนินโครงการจึง
ควรเป็นกิจกรรมที่จะสามารถส่งต่อบทเรียน ตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการพัฒนากระบวนการ (กลไก)  
ที่สามารถพิสูจน์แล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง และส่งต่อหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ นำไปเป็นบทเรียน 
ประยุกต์ใช้ต่อ จะทำให้เกิดผลต่อเนื่องและสร้าง Impact ต่อผู้ประกอบการในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

 
❖ ด้านผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ (Product)  

หากพิจารณาภาพรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ณ ไตรมาส 3 ปี 
2564 พบว่า ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาแล้ว จำนวน 219,934 ราย จากเป้าหมาย 368,500 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 78.55 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน - ตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการดำเนินงานจำแนกตามแนวทาง ไตรมาส 3 ปี 2564 

แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย ผลผลิต ร้อยละ 

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้
สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 

1.1 เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบ
ธุรกิจ  

3,000 ราย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- 

1.2 ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกจิได้รับการ
พัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่ม และ
สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ  

5,500 ราย 4,040 ราย 73.45 

2. พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ยใหป้ระกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 

1.3 วิสาหกจิรายย่อยได้รับการพัฒนาทกัษะ
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ  

19,000 ราย 12,564 ราย 66.13 

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ (Small) 

1.4 วิสาหกจิขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจสมยัใหม่  

58,000 ราย 35,473 ราย 61.16 

4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่
มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) 

1.5 วิสาหกจิขนาดกลางได้รับการพัฒนาการ
ทำธุรกิจในระดับสากล 

3,000 ราย 3,185 ราย 106.17 

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME 
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Ecosystem) 

1.6 ระบบการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก่ 
SME 

280,000 ราย 

82 ศูนย์ 

219,934 ราย 

81 ศูนย์ 

78.55 

98.78 

รวม 
368,500 ราย 

82 ศูนย ์
275,196 ราย 

81 ศูนย ์
78.55 

98.78 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 4 - 19 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

นอกจากนี้ หากพิจารณารายละเอียดผลการดำเนินงานรายแนวตามตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่

วิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน เพ่ิมอัตราการคงอยู่
ให้แก่กลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck) 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาคด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เรื่องกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและ
งานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล ส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
ตามมาตรฐาน มอก.เอส จนถึงการรับรองตามมาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนและ
องค์ความรู้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ
ไทย ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce และท่ัวไป มีรายละเอียดผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1: เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 3,000 ราย  
ในไตรมาสที่ 3 ยังไม่เกิดผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ และปรับแผนการทำงาน เนื้อหาและรูปแบบ รายละเอียดการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจะเปลี่ยนเป็นการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์  
(Online Learning) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2: ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่มและสร้าง
การเติบโตให้กับธุรกิจจำนวน 5,500 ราย  

โดยในไตรมาสที่ 3 บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และคอร์สออนไลน์ Launchpad 2021  
รวมจำนวน 811 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.75 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME) โดยมี

บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 
1,155 ราย และมีบุคลากรในกลุ ่มว ิชาช ีพได้ร ับการพัฒนาต่อยอดสู ่การเป ็นผ ู ้ประกอบการ (From 
Professional to MSME) จำนวน 845 ราย 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยมีผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจ จำนวน 1 ,092 ราย และมีผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการออกแบบธุรกิจสร้างสรรค์ จำนวน 250 ราย 

- กิจกรรมสนับสนุนศูนย์บ ่มเพาะว ิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานว ิจ ัยของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup companies & Spin off companies) จำนวน 
285 ราย และมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ Pre-Incubation 
จำนวน 40 ราย 
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❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยการสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่

วิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน เพ่ิมอัตราการคงอยู่
ให้แก่กลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck) 
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาคด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เรื่องกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและ
งานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล ส่งเสริมและ
สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
ตามมาตรฐาน มอก.เอส จนถึงการรับรองตามมาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนและ
องค์ความรู้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ
ไทย ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce และทั่วไป โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3: วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 19,000 ราย  
โดยในไตรมาสที่ 3 ผู้ประกอบการได้รับการสอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชี งบทดลอง งบการเงิน 

การใช้ข ้อมูลการเง ินและการบัญชีในการบริหาร พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ยกระดับ
ผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ Food Truck รวมจำนวน 4,979 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.21 
ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย มีวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย

ได้รับการสอนและการจัดทำบัญชี จำนวน 390 แห่ง 
- กิจกรรมส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 2,157 ราย 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ สามารถยกระดับทักษะการเป็นผู้ประกอบ

กิจการสมัยใหม่และหรือประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 476 ราย 

• โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค มีผู้ประกอบการชุมชน และ 

SME ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และบริการ จำนวน 341 ราย และมี
ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคนิค
งานฝีมือช่าง จำนวน 195 ราย 
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❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจภูมิภาคสู่ธุรกิจสมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้การบริหารธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจ

ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพิ ่มขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู ้ประกอบการ และกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ อัญมณีศาสตร์ ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านรังสี และนำผลิตภัณฑ์ของตนเองใช้งานนวัตกรรมด้านรังสี
ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความพร้อมและความสามารถพัฒนากระบวนการผลิต
เข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล ผู้ประกอบการได้รับความรู้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกิดหน่วยกลางในการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร สนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) สนับสนุน
ผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต และการบริการ Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) ผู้ประกอบกิจการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 ขยายการ
ให้บริการภาครัฐ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักร
เดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน สร้างความเข้มแข็งและการ
เติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดผลการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4: วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ จำนวน 58,000 ราย  
ในไตรมาสที่ 3 มี SME ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาองค์ความรู้ Lean Automation ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และส่งเสริมช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce รวมจำนวน 
22,950 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.57 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ สร้างมูลค่าเพิ ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ จำนวน 
156 ราย และสินค้าหรือบริการใหม่ แบรนด์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 36 ราย 

• โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ 
อาท ิ

- กิจกรรมการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี  
มีผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 30 ราย 

- กิจกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 399 ราย 
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❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่
การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 

สร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานแก่สมาคมการค้า และภาคธุรกิจ ให้มีการเตรียมพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนำ
เทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวจากต่างประเทศ เกิดความ
เข้าใจในการนำมาตรฐานระบบ RDIMS ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ 
มาตรการ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และมาตรฐานสินค้าภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าต่างประเทศ  

การออกแบบที่มีศักยภาพด้านการส่งออกให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ หรือ เป็นผู้ประกอบการ
ค้าระหว่างประเทศรายใหม่ในตลาดต่างประเทศที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียด
ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5: วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล จำนวน 3,000 ราย  
ในไตรมาสที่ 3 ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการ

พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว รวมจำนวน 1,601 ราย 
คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 53.37 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 

• โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ
- กิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า มีผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 210 ราย 

• โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ
- กิจกรรมเพิ ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผู ้ประกอบการใหม่และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
จำนวน 289 ราย 

 
❖ แนวทางการดำเนินงานที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ 

(Ecosystem) 
พัฒนาเนื้อหาและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย พัฒนา

ต้นแบบโมเดลการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ (Maturity Model) ให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อใช้สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที ่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.6: ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก่ 
SME จำนวน 280,000 ราย และ จำนวน 82 ศูนย์  

ในไตรมาสที่ 3 ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ของฐานข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ฐานข้อมูล
นักออกแบบ ฐานข้อมูลวัสดุไทย มีผู้ประกอบการเข้ารับบริการ และขอคำปรึกษาจากศูนย์ OSS ผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 รวมจำนวน 146,616 ราย คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 52.36 ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังนี้ 
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• โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME มีผลการดำเนินการใน 
กิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ

- กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ มี SME ผู้ประกอบการชุมชน และบุคคลทั่วไปที่
สามารถเขาถึงองค์ความรู้ของฐานข้อมูลเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และ
นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 78,511 ราย 

• โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME มีผลการดำเนินการใน 
กิจกรรมที่สำคัญ อาท ิ

- กิจกรรมพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการความช่วยเหลือแก่ SME โครงการศูนย์ให้บริการ SME 
ครบวงจร (SME Center : OSS) มีผู้จำนวนเข้าใช้บริการของศูนย์ฯ 139,800 ราย 

 
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
ผลจากการที่โครงการต่างๆ ภายใต้แผนบูรณาการฯ ปี 2564 (ณ ไตรมาสที่ 3) ได้ดำเนินการ

เข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้ง 5 แนวทาง สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2,676.47 
ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเกิดจากรายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 2,021.32 ล้านบาท เกิดจากมูลค่าการจ้างงาน 
455.15 ล้านบาท และเกิดจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง 200.00 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นรายแนวทางที่ได้รับการส่งเสริม พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับ
การพัฒนาในแนวทางที ่3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) มูลค่า 1,978.95 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 73.94 รองลงมา คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาในแนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) มูลค่า 692.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.87 และกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้า
รับการพัฒนาในแนวทางที่ 4 มูลค่า 5.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.16 มูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จำแนกตามประเภทของมูลค่า 
 
 
 

รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
2,021.32 ล้านบาท/ปี 

มูลค่าการจ้างงาน  
455.15 ล้านบาท/ปี 

ต้นทุนการผลิตท่ีลดลง  
200.00 ล้านบาท 

2,676.47 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณบูรณาการ ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 
 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

11,480,200 4,311,080 0 1) กรมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง ในด้านวินิจฉัย วิเคราะห์ ศึกษา feasibility 
study ให้ผู้ประกอบการทราบถึงความจำเป็นของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในบาง
ตัว ต้นทุนในการลงทุน จุดคุ ้มทุน ซึ ่งเป็นผลดีต่อการตัดสิน ใจวางแผนในการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้กับโรงงานของผู้ประกอบการ ควรดำเนินการต่อเนื่องต่อไป 
2) ในปีต่อไปกรมฯ ควรมีการกำหนดเง่ือนไขในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมโครงการที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนหรือพร้อมลงทุนในเครื่องจักร เนื่องจาก
ผู้ประกอบการบางรายต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงเพื่อต้องการทราบข้อมูลแต่ยงัไม่
มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ซ่ึงหากคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมจะส่งผล
ให้เกิด Impact ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในงบประมาณที่จำกัดมากกว่า 

2. กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  
- การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3,604,700 2,029,196 568,450 1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมและสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์อาจส่งผลให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าที่ควร การตั้งคำถามและการถาม-ตอบ 
จะเกิดขึ ้นน้อย และการจัดอบรมสัมมนาในระยะสั ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในระดับที ่น้อยกว่าการให้คำปรึกษาเชิงลึก  ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรม/
วิทยากรให้การอบรมจึงควรพิจารณาปรับรูปแบบการอบรมสัมมนาโดยเพิ่มความ
น่าสนใจให้มากขึ้น เช่น การกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามและตอบคำถามระหว่างการ
อบรม เป็นต้น 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การขยาย
ตลาด การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ควรมีการทำ Market Research โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู ้บริโภคกลุ ่มเป้าหมาย นำมาวิเคราะห์  เพื ่อใช้ประกอบการ
วางแผนและการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อการอบรมสัมมนาที่ถูกต้องเหมาะสมตอ่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การที ่ผู ้ประกอบการจะสามารถพัฒนา  ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3) ขยายการสนับสนุนและผลักดัน Business Matching ให้แก่ผู้ประกอบการให้
ครอบคลุมธุรกิจตลอดทั้ง Supply Chain โดยพิจารณาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย ซึ่งนอกเหนือจากการขยายตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศ
แล้วนั้น Business Matching จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทุนและ
เงินลงทุนจำนวนมาก และสามารถเสริมความมั่นคงทางการเงินให้แก่กันได้  
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4) ขยายการผลักดันกลุ่ม Cluster ในผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มาก
ขึ้นและครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อย่างเป็นระบบ เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น
แนวโน้มความต้องการของโลกอนาคต การขยายกลุ่ม Cluster จะยกระดับศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ผลักดันให้
เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสมุนไพรไทยจากการรวมกลุ่มเชื่อมโยง
เครือข่าย โดยการใช้รูปแบบการบูรณาการร่วมกันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ 
5) สถานการณ์ Covid-19 ถือเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ ต่อการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทย ซ่ึงจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ผู้บริโภค
มีทัศนคติที่ดีและมีการรับรู้ถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่ชัดเจนและมาก
ขึ ้น ดังนั ้น หน่วยงานจึงควรขยายผลต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้ างความ
เชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรไทยและการสร้างการรับรู้ต่อการเลือกใช้สมุนไพรไทยเป็น
หนึ่งในแพทย์ทางเลือกในอนาคต 
6) ขยายความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อจำกัด ปัญหา และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการยื่นการขึ้นทะเบียนและการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน
ระดับสากลให้ได้มากขึ้น ตั้งแต่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การจัดเก็บ
และการส่งออก เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค การขยายตลอดออกสู่
ต่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์ 

3. กรมการค้า
ต่างประเทศ 

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล  
- พัฒนาศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศเพื่อ
ขยายตลาด 

2,879,000 419,012 980,976 1) โครงการมีประโยชน์ที่จะสนับสนุนและผลักดันธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถออกสู่
ระดับสากลได้ แต่กรมไม่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเชิงรุกไปยังผู้ประกอบการ 
SME ซึ ่งที ่ปรึกษาเห็นว่า SME ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะในตลาดหรือ
ผลิตภ ัณฑ์ท ี ่ตนพัฒนาหรือทำธุรกิจอย ู ่เท ่าน ั ้น  ดังนั ้น การจ ัดอบรม ที ่ เชิญ
ผู้ประกอบการมาหลากหลายสาขา อาจทำให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย ดังนั้น 
กรมควร Focus กลุ ่มสาขาเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน
สมาคมในด้านที่เกี่ยวข้อง สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่จะทราบข้อมูลข่าวกิจกรรมผ่านการประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย  
2) หากกรมการค้าต่างประเทศ สามารถพัฒนาสื่อที่สามารถสื่อสารให้เรื่องมาตรการ 
สิทธิประโยชน์ทางการค้าเป็นเรื่องเข้าใจง่าย สามารถสืบค้นได้ง่าย ก็จะทำให้ SME 
ให้ความสนใจมากขึ ้น โดยหลักสูตรที ่เป็นพื ้นฐาน สามารถพัฒนาเผยแพร่ผ่าน
ออนไลน์  
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ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3) กรมควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าว จะมีฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ที่จะผลักดันสู่ตลาด
สากล เพื่อสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ 
4) ที่ปรึกษาสังเกตว่ายังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อมและ
สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า เพ ื ่อเพ ิ ่มความสามารถในการแข่งข ันเข้าส ู ่ตลาดต่างประเทศได้   
แต่เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่เป็น Regulator ด้าน
มาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของการให้
ความรู้และให้คำปรึกษา แต่ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้
ผู้ประกอบการ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมในด้านดังกล่าว จะยังไม่มี
หน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาผลักดันให้ SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้
อย่างสมบูรณ์ 

4. กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
การจัดทำบัญชอียา่งง่าย 

6,677,300 3,995,544 0 1) หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาแล้วพบว่าจำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการ
สอนและสามารถจัดทำบัญชีได้คิดเป็น ร้อยละ 42 ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการ
ดำเนินงาน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนบางแห่งสมาชิกไม่มีพื้นฐาน และมีความเข้าใจ
น้อยจึงไม่สามารถจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้หลังจากได้รับการอบรม กรมตรวจบัญชีฯจึง
ควรกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น 
ศักยภาพ ความเป็นไปได้ และความต้องการของแต่ละวิสาหกิจฯ เพื่อที่จะสามารถ
สนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการ 
2) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการจัดทำบัญชีกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นเครือข่าย
เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เช่น กรมพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาด้าน
บัญชีและอยู ่ในชุมชนหรือเป็นลูกหลานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  เพื ่อให้การ
ดำเนินงานมีความครอบคลุม และมีความต่อเนื่อง ได้ผลลัพธ์การดำเนินงานมากขึ้น 
เป็นการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

5. กรมบังคบัคดี  โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการ
ของภาครัฐ  
- ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของ
ภาครัฐ 
 
 

2,380,600 692,342 0 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ และติดตามผลภายหลังจากการเข้ารับการ
อบรมว่าสามารถช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไร  หรือ
สามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 4 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

6. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 44,865,400 10,547,786 25,256,730  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  
- เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บรกิารโลจิสติ
กส์รองรับการค้ายุคใหม ่

3,500,000 1,286,250 2,006,000 1) หน่วยงานอาจต้องพิจารณาแนวทางการเข้าส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME ในเชิงรุก โดยการประเมินความต้องการ ผลกระทบ  ปัญหาอุปสรรคของ
ผู้ประกอบการเป็นสำคัญ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้อยู่รอด
ได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยในด้านต่างๆ การผลักดันการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม  สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ใน
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 
2) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโลจิสติกส์ 
เนื่องจากผลกระทบจากการนำเข้า-ส่งออกที่ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก หน่วยงานอาจ
ต้องปรับรูปแบบกิจการของโครงการ โดยมุ ่งเน้นอบรมให้ความรู้  เพิ่มทักษะแก่
ผู ้ประกอบการ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การปรับรูปแบบธุรกิจ  การนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลา การบริหารต้นทุน  การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Big Data และ การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อให้ผู ้ประกอบการพร้อมรับต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ และเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลจิสติกส์ ยุค 4.0 
3) ขยายกิจกรรมโครงการ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสจากการปรับ
โมเดลธุรกิจของผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยในปัจจุบันจากธุรกิจ Offline สู่ธุรกิจ 
Online อย่างรวดเร ็วบนแพลตฟอร์ม E-Commerce ซึ ่งส ่งผลต่อผู ้ ให้บริการ 

โลจ ิสต ิกส ์ท ี ่ม ีความจำเป ็นต ้องปร ับต ัวเข ้าส ู ่ธ ุรก ิจแบบ  B2C (Business to 
Customer) ด้วยการสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่าย การจับคู่ทางการค้า ซ่ึงธุรกิจ
การค้าในทุกภาคส่วนมีการปรับตัวและเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลังจะ
กลายเป็น New normal ในธุรกิจโลจิสติกส์ 
4) เสริมสร้างการสร้าง Ecosystem ให้แก่ผู้ประกอบการ เอื้อประโยชน์ให้กับแก่
ผู้ประกอบการในสร้างความพร้อมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้เต็ม
ศักยภาพ เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
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 4 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด  
- ยกระดับขีดความสามารถดา้นบัญชีของ SME 
ไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

1,200,000 393,443 0 1) การยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีเป็นภารกิจหลักของกรมฯ ดังนั้น  กรมฯ 
ยังจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้ด้านบัญชี อย่างไรก็ตามเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมให้
เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรพื้นฐานด้านบัญชี
ควรสอนในรูปแบบ E-Learning โดยจัดการอบรมในรูปแบบปกติเฉพาะเมื่อต้องมี
การฝึกปฏิบัติแทน  
2) เนื่องจากความรู้ด้านบัญชีเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญของ SME ดังนั้นกรมฯ จึงควร
ผลักดัน SME ให้มีระบบการจัดการบัญชีที่ดีให้ได้มากที่สุด ซ่ึงหากสามารถผลักดันให้ 
SME มีระบบบัญชีที่ดีและถูกต้อง SME จะสามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ 
ต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างความน่าเช่ือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด  
- โครงการสร้างความเข้มแข็งและการเตบิโตของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

13,000,000 2,985,648 9,061,727 ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที ่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์ในหลายกลุ่ม  
กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น สถาบันติวเตอร์ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
แต่ยังสามารถปรับตัวได้ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มที่ได้รับผลเชิงบวก เช่น กลุ่ม
จัดส่งพัสดุ ร้านสะดวกซื้อ กรมฯต้องพิจารณาแนวทางในการส่งเสริม ให้สอดคล้อง
แต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนัก  
ให้ปรับแผนธุรกิจ ปรับตัวให้สามารถมีสภาพคล่องและอยูร่อดต่อไปได้ เช่น แก้ปัญหา
ต้นทุน การจับคู่กับ supplier การหาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เป็นต้น  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด  
- โครงการยกระดับศักยภาพธุรกจิบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง 

15,300,000 3,197,412 9,303,800 1) ในปี 2564 กรมฯมีการต่อยอดการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้าน
สาธารณสุข โดยการผลักดันมาตรฐานท่องเที่ยวมั่นใจปลอดภัยด้วยสาธารณสุข 
(SHA) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั ่นต่อธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว  
2) กรมฯยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยังมี 
การผลักดัน กิจกรรมเชื ่อมโยงเครือข่าย Startup กับ SME ด้วยนวัตกรรมด้าน 

โลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการ
ระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบครบวงจร ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดบัสากล  
- ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า 

1,000,000 97,900 881,100 ในปี 2564 กรมฯ ได้มีการปรับกิจกรรมให้มีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงเป็นการปรับตัวให้กับผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังต้องพึ่งพาการค้าจาก
ต่างประเทศการเชื่อมโยงเครือข่ายจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้มแข็ง อาจ
เป็นการลดการพึ่งพาการค้าจากต่างประเทศได ้



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
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 4 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ 

1,115,400 370,032 0 1) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ค่อนข้างมีความเสี ่ยง
และยาก ดังนั้นกรมฯ ควรเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเตรียมเอกสารแผน
ธุรกิจ แผนการเงินที่ชัดเจน และเทคนิคในการขอสินเช่ือเพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติเกิด
ความเชื่อถือ ซ่ึงจะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
2) กรมควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าว จะมีฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการที่ติดปัญหาเร่ืองการเข้าถึงแหล่งทุน 
เพื ่อสามารถนำมาพัฒนาให้ความรู ้ในเรื่องการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนตามกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ 
3) ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกันและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง 
4) ควรสนับสนุนความยั่งยืนของการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการ  สถาบัน
การเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน และประชาชนทั่วไป เข้าถึง รับรู้ และ
เข้าใจการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจอย่างทั่วถึงอีกทั้ง  

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้หลักประกันทางธุรกิจเพิ่มสภาพ
คล่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนและผู้รับหลักประกันมีแนวทางในการพิจารณาทรัพย์แต่ละประเภทและวิธีการ
บังคับหลักประกันที ่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  ตลอดจนมีความ
เช่ือมั่นในกระบวนการบังคับหลักประกันที่มีมาตรฐาน 

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ - 
โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
ทางการค้าธุรกจิชุมชน (MOC Biz Club) 

5,250,000 545,560 2,354,500 1) โครงการมีประโยชน์ที่จะสนับสนุนการเช่ือมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายกลุ ่มธ ุรกิจตั ้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ และปลายน้ำ หรือข้ามกลุ ่มธ ุรกิจ  
ให้สามารถยกระดับและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามควรมี
การปรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club) โดย
เน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้าง value ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการมากขึ้น เช่น 
การเพิ่ม order จากต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
สามารถต่ออดในการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนมากขึ้น 
เป็นต้น  
2) เร่งสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม Micro SME ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
สินค้า/บริการ ขยายตลาดให้ผู้ประกอบการรายยอ่ยท้องถิ่น Micro SME และสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั่ว
ประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
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 4 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการขยายโอกาสทางการตลาด  
- โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-
Commerce 

4,500,000 1,671,541 1,649,603 1) ควรเน้นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานโดยเฉพาะภาคเอกชน ที ่เป็น  
e-Market Place ที่มีชื่อเสียง ทั้งที่เป็นของคนไทย และต่างประเทศเพิ่มเติมมากขึ้น 
เช่น Zilingo Etsy เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถ
ขายบน Platform ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก  
2) ในอนาคตอาจมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเป็น
อีกทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ และสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
มากขึ้น  

7. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

 30,938,500 11,888,225 817,731  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- พัฒนาทกัษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

5,648,000 2,390,126 10,000 1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเข ้าสู ่แพลตฟอร์ม E-commerce เป็นเรื ่องที ่ดี
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กรมฯ ควรพิจารณาเพิ่มเติมการให้
ความรู ้ด ้านการคำนวณต้นทุนสินค้าเม ื ่อว ิสาหกิจชุมชนต้องขายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์ม E-commerce ของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่วิสาหกิจ
ชุมชนอาจยังไม่ทราบ 
2) เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ คือการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กรมฯ 
จึงควรวัดความสำเร็จของโครงการจากตัวชี้ว ัดที่เหมาะสม เช่น รายได้ที่เพิ ่มขึ้น   
(วัดก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ) ลดต้นทุน จำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

25,290,500 9,498,099 807,731 กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการประเมิน
ความสำเร็จจากการอบรม/ให้ความรู้ กรมฯ ควรทำการประเมินความสำเร็จของการ
นำความรู้ไปใช้จากผู้เข้ารับการอบรมด้วย เช่น ความเข้าใจหรือทักษะต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้มีการพัฒนา เป็นต้น 

8. กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

32,551,500 2,326,417 28,862,517 1) กรมฯ มีการปรับตัวจากปีที่แล้วโดยปรับปรุงกระบวนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ 
COVID-19 เป็นอย่างดี เช่น ลดการอบรมเชิงปฏิบัติการลง เพิ่มรูปแบบกระบวนการ
การสาธิตที ่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้มากขึ้น  กิจกรรมทดสอบความชำนาญส่ง
ตัวอย่างให้ทำการทดสอบเร็วขึ้น เป็นต้น 
2) กรมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 ซ่ึงที่ปรึกษาเห็นว่ากรมฯ ควรแบ่ง
การคำนวณมูลค่าเศรษฐกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การลดต้นทุนการ
ผลิต ต้นทุนพลังงานที่ลดลง มูลค่าของเสียที่ลดลง ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับ
การรับรองมาตรฐานหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการ
ดำเนินโครงการที่ได้เข้าไปพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้ประกอบการ ซ่ึงตัวชี้วัดแต่ละตัวจะแตกต่างกันตามประเด็นที่ดำเนินการ 
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 4 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

9. กรมส่งเสรมิ
การเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูป 

9,436,700 4,857,539 0 1) โครงการมีการสอบถามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน แต่ควรมีการพิจารณา
ศักยภาพ และความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง ควรวิเคราะห์ปัญหา และความ
จำเป็นที่แท้จริงของสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ประกอบกับการวิเคราะห์โอกาส 
และความต้องการของตลาดด้วย 
2) ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือ
ของหน่วยงานอื่น และจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ  ซึ่งอาจมุ่งเน้นการ
พัฒนาพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้และขายเป็น โดย
เน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการแปรรูปสินค้า ให้สามารถพัฒนาการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตเป็นหลัก  
3) หน่วยงานยังขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรปู
สินค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการพัฒนา  
จึงควรดำเนินงานร่วมกันกับ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ BDS จากภาคเอกชน 
4) รูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เน้นในเชิงปริมาณ  ทำให้ต้องกระจาย
งบประมาณในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนแต่ละรายต่ำ ส่งผลให้อาจไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อการพัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้  จึงควร ปรับ
รูปแบบโครงการโดยเน้นผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ ผ่านโครงการนำร่อง การเตรียมความ
พร้อมให้วิสาหกิจชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แล้วจึงขยายผลต่อในระยะถัดไป 
5) ควรปรับเปลี ่ยนรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน เพื ่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ แทนการยกเลิก
กิจกรรม โดยอาจปรับเปลี่ยนไปในด้านการจับคู่ธุรกิจในห่วงโซ่ หรือการสร้างความ
เช่ือมโยงเครือข่ายอื่นๆ รวมถึง SME ที่มีศักยภาพ ผ่านรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ 

10. กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

 74,449,300 25,478,022 0  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด  
- พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล 

37,258,400 19,263,133 0 1) ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศได้ online Business Matching จึงเป็นช่องทางที่สำคัญ และหน่วยงาน
ควรมีการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบที่จะสามารถนำเสนอ
สินค้าได้อย่างน่าสนใจ เช่น การ Live Streaming เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
การนำเสนอสินค้า การถ่ายรูปต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเสนอการขายได้สมบูรณ์   
2) หน่วยงาน อาจพิจารณาการจัดเก็บฐานข้อมูลสถิติของจำนวน Transaction ที่มี
การซื้อขาย เพื่อนำผลมาวิเคราะห์เทรนด์ของการซื้อสินค้าในแต่ละปีได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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 4 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3) การสนับสนุนให้มีการนำระบบการให้คะแนนคุณภาพสินค้า หรือผู้ขาย  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการสนับสนุนและกำกับติดตาม 

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล  
- ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุค
ใหม่สู่สากล 

37,190,900 6,214,889 0 เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานปลายน้ำที่ต้องนำสินค้าแบรนด์ไทยออกสู่สายตา
ตลาดโลก เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าไทย จึงจำเป็นต้องคัดเลือกแบรนด์ สินค้า 
ความสามารถในการผลิตและขนส่ง ที ่มีคุณภาพ  ซึ ่งบางส่วนนั ้นจำเป็นต้องถูก
พัฒนาขึ้นมาจากกลางน้ำที่มีคุณภาพ ทางกรมฯ จึงควรม ี
1) กรมมีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแพลตฟอร์ม อาทิ G.R.O.O.V.E ซ่ึง 
ที ่ปรึกษาเห็นว่า กรมจะต้องมีแผนในการบริหารจัดการ  และมีเป้าหมายวัด
ความสำเร็จของแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  
2) ด้วยรูปแบบการค้าอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ
จะต้องมีความพร้อม มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว และกรมฯ  ควรมีการเตรียม
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการนำเสนอสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
การนำเสนอผ่านออนไลน์หรือนำไปแสดงได้แค่สินค้าโดยผู้ประกอบการไม่ได้เข้าร่วม 
ก็จะต้องเตรียมสื่อ เช่น VTR รูปถ่ายและ Story ที่น่าสนใจ เป็นต้น 
3) เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานปลายน้ำที่ต้องนำสินค้าแบรนด์ไทยออกสู่สายตา
ตลาดโลก เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าไทย จึงจำเป็นต้องคัดเลือกแบรนด์ สินค้า 
ความสามารถในการผลิตและขนส่ง ที ่มีคุณภาพ  ซึ ่งบางส่วนนั ้นจำเป็นต้องถูก
พัฒนาขึ้นมาจากกลางน้ำที่มีคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐจึงควรพัฒนา ecosystem ที่
จะให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนักออกแบบหรือการพัฒนาสร้างสรรค์ในราคาที่ไม่สูงมาก 

11. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 77,552,400 46,314,016 6,810,375  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารริมทางเคลื่อนที่
อย่างมืออาชีพตามหลักสมาร์ทโฟร์ 

9,880,000 5,018,523 1,124,015 1) ทางกรมควรพิจารณาทบทวนว่าโครงการนี้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่เพียงใด 
โดยเฉพาะธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street food) มุ่งเน้นองค์ความรู้ทักษะด้านการ
บริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ บัญชีการตลาด และมาตรฐานด้านอนามัยเป็น
หลักมากกว่าการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม  
2) กลุ ่มเป้าหมายจำนวนอาหารริมบาทวิถี (Street food) ที่เลือกมาดำเนินการ
ทั้งหมด 120 กิจการ ซึ่งเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับทั่วประเทศ ส่งผลทำให้ไม่เกิด 
Impact ในภาพใหญ่ของประเทศ  
3) เนื่องจากจำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมมีน้อยเมื่อเทียบกับทั่วประเทศ  จึงควรมีการ
กำหนด criteria ในการคัดเลือกกลุ ่มเป ้าหมายที ่ควรจะมีการ Focus เฉพาะ 
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 4 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ตัวอย่างเช่น ส่วนที ่อยู่ในพื ้นที่เขตท่องเที ่ยวหลักซึ ่งมีจุดเด่น จุดขาย  สำคัญคือ 
ร้านอาหารริมบาทวิถี (Street food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food truck) 
เป็นจุดขายหลัก  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮา
ลาลให้กับ SME 

29,750,000 22,312,500 0 1) เนื่องจากโครงการนี้การดำเนินงานเป็นทาง สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด  กสอ. ได้มีติดตามผลการ
ดำเนินงานของ สกอท. โดยการโทรสำรวจกิจการที่เข้าร่วมการอบรมเชิงลึก 100 
กิจการเพื่อตรวจสอบผลความพึงพอใจจากการดำเนินงานของ สกอท. ซ่ึงถือเป็นการ
ติดตามที่ดี 
2) สกอท. ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้กับ กสอ. (รายงาน
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดเท่านั้น) เพื่อให้การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานรวมถึงติดตามความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง 
กสอ. ควรติดตามผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และควรปรับตัวชี้วัดในการ
คำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น 1. มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลจากผู้เข้ารว่ม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 2. มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 3. มูลค่าต้นทุนที่ประหยัดได้จากการ
ลดความผิดพลาดในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาลหลังได้รับการอบรมความรู้
จากโครงการ เป็นต้น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- โครงการยกระดับการปฏิรูปอุตสาหกรรม
ศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Transform 
Technology to new S-Curve) 

37,922,400 18,982,992 5,686,360 การดำเนินกิจกรรมโครงการมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน
การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ  
ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้จำเป็นต้องอาศัยทัศนคติของผู้ประกอบการที่
พร้อมต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง การต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนการ
เตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากรที ่พร้อมต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  อีกทั้ง 
ผลกระทบต่อเนื ่องจากสถานการณ์โควิดที ่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง
ประเทศและตัวของผู้ประกอบการเอง หน่วยงานควรต้องเพิ่มกระบวนการของการ
ช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในมิติของผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้น การช่วยเสริมสร้างศักยภาพในระยะยาว ความคุ้มค่า และการสร้างประโยชน์
ให้กับอุตสาหกรรมโดยภาพรวมของประเทศ ทั ้งนี้  ผู ้ประกอบการยังคงต้องการ
สนับสนุนทางด้านเงินทุนในการนำมาซ่ึงเครื่องจักรการผลิตระบบอัตโนมัติ หน่วยงาน
ควรต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ผู้ประกอบการในอีกทางหนึ่ง 

12. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  

2,355,000 1,590,000 0 1) สทน. อาจนำบทเรียนที่ได้รับจากการให้บริการ SME กลุ่มต่างๆ ในอดีตมาทำการ
วิเคราะห์ ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มของการประสบความสำเร็จสูง ซ่ึงควรจะนำมารับ
บริการคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด และทำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเหล่านั้นเป็นการ
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 4 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังส ี

เฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารดิบ หรือ กึ ่งดิบกึ ่งสุก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ 
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว   
2) เนื่องจากกลุ่มผู้รับบริการของ สทน. มีความเฉพาะเจาะจง การประชาสัมพันธ์เพื่อ
หาผู้เข้าร่วมโครงการอาจต้องใช้ช่องทางจากเครือข่ายต่างๆ เช่น หน่วยงานภายใต้
กระทรวงเดียวกันหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานอื่นที่มีโอกาสได้พบกับ
ผู้ประกอบการและได้วินิจฉัยปัญหา ทำการส่งต่อข้อมูลผู ้ประกอบการที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายให้กับ สทน.  
3) นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บรโิภค 
เพื ่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการฉายรังสีแล้ว  อาจมีการ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง service provider ของภาครัฐต่างๆ เช่น ศูนย์บริการ OSS และ
อื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ประกอบการ 
นำไปสู่การส่งต่อข้อมูล การให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ความ
เข้าใจ เห็นความสำคัญของการฉายรังสี ตลอดจนผลักดันให้เข้ามารับบริการที่ สทน.  

13. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เร่ิมต้น  
- ยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From Professional to MSME) 

3,414,700 2,561,000 0 1) ตัวชี้วัดอาจยังไม่สะท้อนผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนี้ 
- ตัวชี้วัด “บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ” 
จากการทำแผนธุรกิจ 600 ราย ไม่สะท้อนผลลัพธ์ของผู้รับการอบรม เนื่องจากแผน
ธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสร้างผลผลิตได้อยู่แล้วในการเข้าร่วมโครงการ จึง
เป็นการวัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าประเมินผลที่ได้จากโครงการจริง 
- ตัวชี้วัด “บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” จึงไม่ควรนำมาเป็นตัวชี้วัดของโครงการ เนื่องจากกิจกรรม
การทดสอบและประเมินเป็นงานประจำขององค์กรอยู่แล้ว ผลสำเร็จจึงไม่ขึ้นอยู่กับ
โครงการนี้ 
- ทั้งนี้อาจปรับปรุงตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น เช่น การทำแบบทดสอบหลังการอบรม   
การให้คะแนนคุณภาพแผนธุรกิจ ประเมินสัดส่วน (ร้อยละ) ของผู้เข้าร่วมโครงการที่
สามารถได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินเทียบกับที่ยื่นขอ 
2) เนื้อหาการอบรมเป็นหลักสูตรทั่วไปที่สามารถรับการอบรมได้จากหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น เช่น กระทรวงพาณิชย์ สคช. จึงอาจจัดทำเนื้อหาการพัฒนาผู้ประกอบการ
ที ่มีความต้องการเฉพาะด้าน ไม่สามารถรับบริการจากหน่วยงานอื ่นๆ และเป็น
เนื้อหาที่เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ Key success factor ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
เฉพาะกลุ่มที่เข้ารับบริการในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
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 4 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3) เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่าการได้ร ับรองคุณวุฒิว ิชาชีพของ สศช.  เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการจริง จึงควรมีการติดตามผล ว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว มีผลลัพธ์
ทางธุรกิจอย่างไร เช่น จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น, รายได้ กำไร หรือมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้น
หากมีคุณวุฒิวิชาชีพ 

14. สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาต ิ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยี
มาตรวิทยา 

6,236,300 161,484 0 1) สถาบันฯ ยังดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับปี 2563 อย่างต่อเนื ่อง การดำเนิน
กิจกรรมของสถาบันฯ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินงานมีลักษณะทาง
เทคนิคเฉพาะไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ การดำเนินกิจกรรมสามารถช่วย
ลดการนำเข ้าเครื ่องมือจากต่างประเทศของผู ้ประกอบการ  และสามารถให้
ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้เครื่องมือนวัตกรรมของสถาบันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน  
เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้มีเครื่องมือที่จะสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และคุ้มค่าในการลงทุน 
2) ในปี 2564 สถาบันฯ ได้ปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์โครงการจากเดิมเป็นการ
จัด Event เชิญชวนที่สถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชน เป็นการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้มีผู้ประกอบการที่สนใจ
เข้ามาติดต่อมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในปีต่อไปสถาบันฯ จึงควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดรวมถึงเหมาะสมกับวิถี
ช ีว ิตของประชาชนในปัจจ ุบ ันที ่ม ีการใช ้สื่ อ Social media เป ็นจำนวนมาก 
3) สถาบันฯ มีการแก้ไขการดำเนินงานในสถานการณ์ COVID-19 โดยการใช้การ
ประชุม/อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ ที่ปรึกษา
เห็นว่า สถาบันฯ สามารถนำบทเรียนการอบรมหรือประชุมออนไลน์มาทดแทนใน
ส่วนของการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีต่อไปได้ ซึ ่งจะสามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้ผู้สนใจได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว 
15. สถาบันวิจยัและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม่  
- พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
(สวอ.) 

10,312,100 1,942,377 0 1) โครงการม ุ ่ ง เน ้นการเสร ิมสร ้างศ ักยภาพให ้แก ่ผ ู ้ประกอบการใหม ่ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีรูปแบบกิจกรรมเช่นเดียวกับในปี 2563 
ที่ปรึกษาเห็นว่า การดำเนินโครงการในปี 2564 ควรมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพ พร้อมที่จะพัฒนาให้สามารถออกแบบสินค้าและผลิตสินค้า เพื่อแข่งขันได้
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
2) โครงการในปี 2564 มีความแตกต่างจากปี 2563 (ปี 2563 เน้นผู้ประกอบการใหม่ 
ปี 2564 เน้นผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่แล้ว แต่ต้องการจะพัฒนาไปสู่การปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่) ซึ่งต้องมีการกำหนดสิ่งบ่งชี้ว่าลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะนำไปสู่สิ่งใด (เช่น การแข่งขันระดับเวทีสากล การนำการตลาด
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 4 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

แบบใหม่มาใช้ การแข่งขันโดยสร้างคุณค่าที่มีมูลค่าสูง การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ 
ฯลฯ) ทำให้ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาการอบรมที่มีความเฉพาะต่อกลุ่มและ
วัตถุประสงค์นั้น แตกต่างจากปี 2563 

16. สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  
- เสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดบัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 

9,247,500 8,319,200 523,200 1) ในปี 2564 สถาบันฯ มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการทดสอบ ซึ่งจะ
สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ในปี 2565 เป็นต้น ในอนาคตจึงควรมีการ
วัดผลการดำเนินงาน เช่น ต้นทุนที ่ลดลงจากการนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบจาก
ต่างประเทศ ความคุ้มค่าจากการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น  
2) ในด้านบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ได้รับประโยชน์ยัง
มีจำนวนจำกัด และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้น้อย การดำเนินงานโดยการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่แตกต่างโดดเด่นจาก service provider อื่นๆ ในขณะที่สถาบันฯ มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีงานวิจัยที่ดำเนินการแล้ว  จึงควรนำงานวิจัยที่มีอยู ่ไป
สร้างนวัตกรรมต้นแบบที่มีความแปลกใหม่ สร้างคุณค่าใหม่ที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์
ที่หน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนอื่นๆ ได้เคยมีการสนับสนุนมาแล้ว นำนวัตกรรม
นั้นไปเผยแพร่ในตลาดหรือในวงการต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจ กระตุ้นความต้องการ
ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อไป จะเป็นการสร้าง Impact จากใช้ทรัพย์สินทางปญัญา
ของสถาบันฯ ได้มากกว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายในแต่ละปีโดยใช้
เทคโนโลยีทั่วไปซึ่ง service provider อื่นๆ ทำได ้
3) ถึงแม้ว่ากิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะใช้องค์ความรู้หลายด้าน ใช้หลายหน่วยงาน
ทำร่วมบูรณาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้ แต่บทบาทของ วว. ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควรมุ่งเน้นไปยังการใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมนำ ซึ่งจะเป็นการนำความรู้ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของ วว.  ที่นำมา
สามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ เช่น นำผลงานวิจัย  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ มากกว่าจะมุ่งเน้นในด้านอื่น เช่น การตลาด 
มาเป็นหลัก 

17. สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ  
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

62,939,300 26,370,000 0 1) สสว. อาจพิจารณาการการสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นในด้านของการนำธุรกิจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพ ไปร่วมออกงาน (Event) การออกบูธสำคัญต่างๆ 
พร้อมกับ สสว. 
2) หากมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ เมื่อได้พัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการไปใน
ระยะยาวแล้ว ว่าสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร นอกเหนือจากการจัดตั้ง
กิจการของตนเอง เช่น นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน การประกอบกิจการในอนาคต 
ฯลฯ จะสามารถสะท้อนประโยชน์และความยั่งยืนของผลการดำเนินการได้ 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

18. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) 

 109,116,500 59,542,424 43,824,668  

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ  
- การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

43,200,000 38,184,992 0 1) เป็นโครงการที่สำคัญในการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่
เชื ่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค
การศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น  
2) มีการขยายผลในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการต่อยอดด้านการ
วิจัยและพัฒนา โดยการส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher) 
เพื่อเร่งผลิตบุคลากรที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 
3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี หากเป็นไปได้ควรมี
การพิจารณาถึงประโยชน์และมูลค่าที ่เกิดขึ้นของโครงการ เพื ่อให้มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการขยายผลในระยะถัดไป เนื่องจากเป็นโครงการที่จะ
ส่งผลกระทบ (Impact) เชิงบวกในระยะยาว และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
กลุ ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพ ที ่สามารถพัฒนา  (Groom) เพื ่อเป็นกำลังสำคัญของ
ประเทศต่อไปได้ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้น
ธุรกิจ  
- ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global 
Hub) 

33,416,500 21,357,432 11,324,668 อาจพิจารณาปรับตัวชี้วัดของโครงการเพิ่มเติม จากเดิมที่กำหนดเป็นพื้นที่ของการ
ได้รับการพัฒนา เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ มูลค่าการลงทุนที่
เกิดขึ ้นจริงของโครงการฯ การต่อยอดการพัฒนาหลังจากผู ้เข้ารับบริการได้รับ
คำปรึกษาเชิงลึก (Consultancy Clinic) เป็นต้น 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้น
ธุรกิจ  
- งาน Startup Thailand 

32,500,000 0 32,500,000 การดำเนินโครงการมีลักษณะที่มิใช่เพียงแค่งานอีเว้นท์ (Event) ออนไลน์ เท่านั้น 
หากแต่เป็นนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการนวัตกรรมอย่าง
รอบด้าน รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้ นวัตกรรมเพื่อ
รับมือภาวะวิกฤติ ได้เป็นอย่างดี 

19. สำนักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม 

 87,687,600 32,733,941 0  

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 
- สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจิและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวจิัยของ
สถาบันอุดมศึกษา 

71,583,000 24,838,123 0 1) ควรมีการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งส่วนมากจะประสบ
ปัญหาเร่ืองเงินทุน เพื่อให้สามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้  
2) ควรมีการต่อยอดการพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลด้าน
งบประมาณ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์  
รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการส่งต่อไปสู่ผลลัพธ์ในวงกว้างมากขึ้น 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 4 - 38 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3) อาจพิจารณาการดำเนินงานในด้านการจัดกิจกรรมให้กลุ่ม Spin-off เป็นพี่เลี้ยง
และเป็นที่ปรึกษาในลักษณะของการ Coaching แก่กลุ่ม Pre-Incubation และกลุ่ม 
Startup เพื่อให้สามารถเติบโตและพัฒนาไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 
- การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกจิการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 

16,104,600 7,895,818 0 1) ควรมีการพัฒนา Platform การส่งเสริมกลุ่ม Startup ในภาพรวมของประเทศ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพ สามารถต่อยอด
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน  
2) ควรมีการจัดสัมมนา หรือการ Sharing สำหรับผู ้ท ี ่สนใจทำธุรกิจ  โดยเชิญ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนา หลังจากจบโครงการฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้
ความรู้ แนวคิดสำคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเป็นตัวอย่างแก่รุ่นต่อไป
ได ้ 

20. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 509,114,500 381,835,800 0  

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 
- การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลย ี

8,000,000 6,000,000 0 1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วง ประกอบกับขยายผลการบูรณา
การความร่วมมือทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื ่อสร้างชุมชน  (Community) เพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันได้อย่างสม่ำเสมอ 
2) หากเป็นไปได้ควรมีการปรับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือผ่อนปรน เร่ืองการมิให้นำ
งบประมาณไปสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ  เพ ื ่อให ้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี สร้าง
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในตลาดในและตลาดประเทศได้ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 
- ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนานักลงทุน
เพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ 

3,000,000 2,250,000 0 อาจพิจารณาเร่งรัดให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุน  (Angel Investor) 
และกลุ ่ม Startup เพื ่อเป็นต้นแบบ และอาจพิจารณาถ่ายทอดบทเรียนแห่ง
ความสำเร็จ และแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่นักลงทุนรายอื่นๆ กลุ่ม Startup และผู้ที่
สนใจ เพื ่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ ้นให้เกิดการต่อยอดการพัฒนา  จนเกิดเป็น
เครือข่ายกลุ่มนักลงทุน (Thailand Business Angel Network: TBAN) เพื่อผลักดัน
อุตสาหกรรม New S-curve และเช่ือมโยงไปสู่ระดับสากลได้ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
(Innovation and Technology Assistance 
Program : ITAP) 

478,614,500 358,960,800 0 1) บทบาทของหน่วยงานมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถของ SME 
ในทุกระดับศักยภาพ และทุกประเภทของสถานประกอบการ ช่วยให้ SME เข้าถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ 
โควิด ส่งผลต่อผู้ประกอบการจำนวนมาก หน่วยงานอาจเข้าสอบถามถึงผลกระทบที่
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
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ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานได้รับเป็นสำคัญ และนำมาพิจารณาในการช่วยเหลือโดยประเมินความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของสถานประกอบนั้นๆ ซ่ึงอาจขยายกรอบกิจกรรมการ
เข้าอบรมช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การผลักดันเรื่องการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพือ่
ลดต้นทุนการผลิต การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าช่วยให้เกิดการปรับตัวสอดคล้อง
กับสถานการณ์ ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้ เป็นต้น 
2) ผลักดันกลไกหรือมาตรการสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดการนำผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างมูลค่า ลดต้นทุน ยกระดับศักยภาพ
ได้อย่างแท้จริง เช่น มาตรการทางภาษี BOI การให้เงินสนับสนุน การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เป็นต้น เพื่อผลักดันให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
มากขึ้น รวมถึงการนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรม 4.0   
3) หน่วยงานควรมีการจัดลำดับข้อมูลขีดความสามารถของผู้ประกอบการในแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงการจัดทำข้อมูล Profile ต่างๆ ของสถานประกอบการในแต่ละแห่ง เช่น 
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และความคาดหวัง 
เพื่อนำไปวิเคราะห์ออกแบบมาตรการสนับสนุนให้เหมาะสม รวมถึงการวางแนวทาง 
การช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการได้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในระยะต่อไป 
4) หน่วยงานควรสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการเติบโตของผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการสนับสนุน เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า มูลค่าการลงทุนเพิ่ม 
มูลค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความยั่งยืนที่เกิดขึ้น  

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- โครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการ
ด้านระบบบริหารการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ระบบ RDIMS) 

2,500,000 1,875,000 0 1) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) 
อาจส่งผลกระทบต่อการเตรียมพร้อม และความไม่พร้อมของผู้ประกอบการในบาง
ราย ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมของ
ผู ้ประกอบการสำหรับการตรวจประเมินระบบฯ  หน่วยงานอาจปรับร ูปแบบ  
แนวทางการประเมินหรือขยายระยะเวลาการประเมินให้สอดคล้องต่อสถานการณ์
ตามความเหมาะสม 
2) หน่วยงานอาจขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ SME รายเล็กเพิ่มขึ้น 
เพื ่อให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมายที ่สำคัญ และครอบคลุมพื ้นที ่ท ุกภูมิภาค 
3) ควรผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือ
ในการต่ออายุมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการในทุกๆ ปี เนื่องจากการได้รับมาตรฐาน  
ถือเป็นโอกาสสำคัญในระยะยาว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ส่งเสริมให้
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ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการ SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล นำไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
4) ขยายความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานภาคส ่วนต ่างๆ  เพ ื ่อสร ้างแรงจ ูงใจให้
ผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน RDIMS มากขึ้น เช่น แหล่ง
เงินทุน การลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
5) ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน หน่วยงาน
ควรเข้าติดตาม สอบถาม และช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด 
และผลักดันให้ได้รับมาตรฐานตามเป้าหมาย 
6) ควรเข้าติดตามผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน อย่างต่อเนื ่อง  
เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ การสร้างโอกาส การยกระดับศักยภาพ มูลค่าเพิ ่มที่
เกิดขึ้น และความคุ้มค่า 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ
ความช่วยเหลือแก ่SME  
- ยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลย ี

5,000,000 3,750,000 0 1) อาจพิจารณาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการสรรหาและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ่มเพาะ ทั้งการวัดทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ ทักษะการเป็นให้
คำปรึกษา (Consulting) เป็นต้น เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และสามารถแก้ปัญหา วิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  
2) อาจพิจารณานำข้อมูลผลการประเมิน  มาติดตามต่อไปอย่างต่อเนื ่องเพื่อ
ประเมินผลว่า คะแนนประเมินในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการให้การ
บ่มเพาะหรือไม่ เกิดผลความคุ้มค่าหลังจากการประเมินและให้คำแนะนำ พัฒนา
เพียงใด เพื่อจัดเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูล (Data Base) สำหรับต่อยอดการพัฒนาได้
ในระยะยาว 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน
กระบวนการผลิต และการบริการ Capability 
Maturity Model Integration (CMMI) 

12,000,000 9,000,000 0 1) ควรผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือ
ในการต่ออายุมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการในทุกๆ ป ีเนื่องจากการได้รับมาตรฐาน ถือ
เป็นโอกาสสำคัญในระยะยาว เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ สร้างมูลค่าทางธุรกิจ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล นำไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
2) ขยายความร ่วมม ือก ับหน ่วยงานภาคส ่วนต ่างๆ  เพ ื ่อสร ้างแรงจ ูงใจให้
ผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน CMMI มากขึ้น เช่น แหล่ง
เงินทุน การลดหย่อนภาษี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
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 4 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3) ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน CMMI 
หน่วยงานควรเข้าติดตาม สอบถาม และช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ
อย่างใกล้ชิด และผลักดันให้ได้รับมาตรฐานตามเป้าหมาย 
4) ควรเข้าติดตามผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการได้รับการรับรองมาตรฐาน 
CMMI เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ การสร้างโอกาส การยกระดับศักยภาพ มูลค่าเพิ่ม
ที่เกิดขึ้น และความคุ้มค่า 

21. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 5,110,300 105,100 0  

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
- พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ยให้ประกอบธุรกิจอยา่ง
มืออาชีพ 

3,000,000 2,265 0 1) ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ รับรู้ การสร้าง Brand 
Awareness ให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานมอก. เอส เนื่องจากปัจจุบัน
จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยังมีน้อย  
2) ควรดำเนินการสำรวจผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ในตลาดว่ามีความต้องการที่จะ
นำสินค้ามายื ่นการรับรองมาตรฐานเพียงใด  เพื ่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีมาตรฐานแล้วจะได้นำไปใช้ประโยชน์
ในการรับรองได้จริง 
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของ สมอ. ในการรับรองฯ ให้ผู้บริโภคได้ทราบ 
และเห็นความสำคัญ เพื่อที่จะเป็นส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องการมายื่นขอการ
รับรองมากกว่านี้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อ
รองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) รายสาขา 
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ และมาตรฐาน
ทั่วไป 

2,110,300 102,835 0 1) ควรเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อติดตามผลการสนับสนุนผู ้ประกอบการ SME กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป ว่าผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในทางผลลัพธ์ได้อย่างไร เช่น การเพิ่มยอดขาย เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2) 
ควรดำเนินการสำรวจผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ในตลาดเพื่อดูความต้องการด้าน
มาตรฐานสินค้า หรือสำรวจกลุ่มที่มีความต้องการ หรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการได้รับการรับรองฯ ให้มาเห็นความสำคัญเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม้ี
ความหลากหลายมากขึ้น และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของ สมอ.ในการรับรองฯ ให้ผู้บริโภคได้ทราบ 
และเห็นความสำคัญ เพื่อที่จะเป็นส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องการมายื่นขอการ
รับรองมากกว่านี้ 
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 4 - 42 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

22. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกจิเริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) 

48,035,500 36,017,700 0 1) หน่วยงานมีกระบวนการคัดเลือกผู ้ประกอบการเพื ่อเข้าร่วมโครงการ  ซึ ่งมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ 
2) การร่วมลงทุนของหน่วยงานกับผู้ประกอบการ ควรต้องมีกลไกในการติดตามผล
การดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบบัญชี  เพ ื ่อป ้องก ันการนำเง ินไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ 
3) หน่วยงานควรมีการกำหนดวิธ ีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละ 
Platform ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าไป
ส่งเสริมและสนับสนุน 

23. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

 55,586,600 15,103,599 10,959,000  

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ  
- การพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้วยทักษะการคิดเชิงออกแบบและการประยุกต์
เทคโนโลยี 

2,728,400 121,230 1,250,000 ควรมีการจัดประเด็นความสำคัญเร่งด่วน  (Prioritize) ของความต้องการในการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ และ
มุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาไปได้อย่างตรงจุด รวมถึงขยายผลการออกแบบให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 
- พัฒนาทกัษะด้านการคิดเชิงออกแบบธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการใหม ่

5,990,200 3,147,863 2,109,000 ควรมีการจัดประเด็นความสำคัญเร่งด่วน  (Prioritize) ของความต้องการในการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ และ
มุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาไปได้อย่างตรงจุด รวมถึงขยายผลการออกแบบให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ  
- สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ส่วนภูมิภาค 

4,215,500 3,364,735 0 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่  อาจ
พิจารณาในการนำหลัก BCG มาใช้เพิ่มเติมในการเชื่อมโยงด้านการตลาด เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้ 
2) การทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เป็นสิ่งที ่จำเป็นและควรดำเนินการอย่าง
ต่อเนื ่องเพื ่อให้การผลักดันยกระดับคุณภาพ  เพิ ่มมูลค่าสินค้าและบริการของ
ผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของท้องถิ่นเป็น
ผลสำเร็จ เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มรูปแบบ  ธุรกิจ
เติบโตและพึ่งพาตนเองในภูมิภาคได้  
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 4 - 43 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
- พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงาน
หัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) 

6,971,400 0 0 ควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน และสามารถดำเนินงาน
ได้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในส่วนมาตรฐานงานด้านศิลปหัตถกรรมที่ยังไม่ได้รับ
การส่งเสริม รวมทั้งการแลกเปลี ่ยนฐานข้อมูลกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศในเรื่องของครูช่างศิลปหัตถกรรมในแต่ละสาขา เพื่อนำมาใช้ในการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพต่อไปได้  

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล 

9,658,300 0 7,600,000 1) ควร focus กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ให้ชัดเจน เพื่อให้การกำหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ให้ตรงจุด เช่น การ upskill 
หรือการ reskill ผู้ประกอบการ 
2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะเรื่อง 
content service เพ ื ่อรองรับการบริการในอนาคตซึ ่งจะช่วยขยาย platform  
ในต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม่  
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

13,054,100 4,719,771 0 1) หน่วยงานมีกระบวนการในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ารับบริการที่มี
ศักยภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ 
2) หน่วยงานมีกระบวนการในการพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องการคิดเชิงออกแบบ
ตั้งแต่การสร้างความรู้ผ่านการอบรม การทำ workshop การทำ focus group ที่
เริ่มต้นด้วยการมองจากความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ตอบโจทย์ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบและพัฒนาสนิค้า
ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการนำไปทดสอบตลาด 
3) ในอนาคตควรเน้นส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถขายสินค้าและบริการได้
มากยิ่งขึ้น  
4) หน่วยงานมีการวางแผนและสามารถปรับเปลี ่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 ได้ด ี

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ
ความช่วยเหลือแก ่SME  
– ฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 

12,968,700 3,750,000 0 หน่วยงานมีกลไกในการติดตามการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การสำรวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหา
และการให้บริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

24. กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน (กองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) 

 702,903,000.00 283,990,003 386,831,865  

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 

5,000,000 1,010,887 2,760,787 ควรเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และปรับแนวทางการดำเนิน
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ COVID-19 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

7,771,800 760,235 5,001,755 1) ควรเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และปรับแนวทางการดำเนิน
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ COVID-19 
2) ปรับปรุงการประเมินตัวชี้วัดในเรื่องศักยภาพของผู้ประกอบการในการประกอบ
ธุรกิจกับต่างประเทศโดยใช้การประเมินในมิติต่างๆ  และให้คะแนนในระดับต่างๆ 
แทนการประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงาน
อาเซียนด้าน SME (ASEAN SME Agencies 
Working Group : ASEAN SMEWG) 

14,763,600 22,631 12,332,367 1) ควรเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และอาจพิจารณาประเด็น
เพิ ่มเติมที ่ เก ี ่ยวกับการดำเนินงานภายใต้กรอบคณะทำงาน ASEAN SMEWG 
อย่างเช่นแนวทางการสร้างความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ เพื่อการ
ส่งเสริม SME ให้สามารถรับมือและบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 
2) ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และประสานงานกับ
หน่วยงานไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  

โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการ
ของภาครัฐ  
- โครงการส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกบั
การประกอบธุรกจิวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

1,707,600 0 1,350,000 1) เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ที่จะเข้าไปศึกษาและรับฟังปัญหาที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อนำประเด็นปัญหาดังกล่าวมาแก้ไข 
2) มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นเร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศ 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ
ความช่วยเหลือแก ่SME  
- โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME 
One-stop Service Center : OSS) 

67,200,300 30,043,503 22,616,084 1) เร่งจัดหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์โดยเร็ว  เพื่อให้ศูนย์สามารถกลับมา
ให้บริการได้ 
2) ปรับเปลี่ยนวิธีการประชุม หรือติดต่อประสานงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การ
ทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ
ความช่วยเหลือแก ่SME  
- โครงการ SME Academy 365 

9,965,400 0 9,569,400 การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ E-Learning Platform Online มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี ซึ่งจากยอดผู้เข้าใจงานที่ก้าวกระโดด
ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ
ของผู้ประกอบการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือหาช่องทางที่จะพัฒนาตนเอง 
ดังน ั ้น หากหน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ท ันสมัยต่อการ



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 4 - 45 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน หรือเป็นกระแสของตลาด จะยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างมาก  

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ
ความช่วยเหลือแก ่SME  
- โครงการพัฒนา Application : SME 
CONNEXT เพื่อผูป้ระกอบการ 

1,989,900 794,000 1,195,900 เป็นโครงการที่ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา และได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการที ่ดีขึ ้น อาทิ  การนำระบบสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานใน
ร ูปแบบดิจ ิท ัลให ้มากขึ ้น (Reward and Redeem Features) และ การสร้าง
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการแบบออนไลน์  (Market Place 
Online) 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและบริการ
ความช่วยเหลือแก ่SME  
- โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

7,045,000 0 6,847,243.87 จากการพิจารณากิจกรรมในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า โครงการได้เพิ่ม
กิจกรรมในการพัฒนาและดูแลระบบ SME PORTAL ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ  
- การสำรวจความต้องการและจัดทำแนวทางการพัฒนา SME PORTAL จากภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน  
- มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ใน
รูปแบบ Digital ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองต่อความต้องการของ SME ได้ใน
ลักษณะรายบุคคล 
- มีการพัฒนาระบบกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่มีการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- โครงการ Train the Coach 

10,456,000 4,116,526 6,171,524 1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 
โครงการมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการ
จัดทำระบบให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ ภายใต้ชื่อระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ 
(SME Coaching Online) เป็นบริการใหม่ที่โครงการได้จัดทำขึ้นโดยระบบนี้เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีคำถาม หรือต้องการปรึกษาในระยะเบื้องต้นสามารถที่จะ
ถามคำถามมายังโค้ชซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มปัญหาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งจากผ่านระบบ
เว็บไชต์ของโครงการ และใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการนัดหมายที่จะขอคำปรึกษา
ด้วยสื่อดิจิทัลอื่นๆ ในระยะต่อไปน่าจะใช้เป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งในการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้     
2) ในระยะต่อไปควรมีการยกระดับ Coach ให้เป็น Business Service Provider 
เพื่อสร้างให้เกิดเป็น Ecosystem ซ่ึงจะเป็นกลไกที่สามารถช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น  
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ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนา
ระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) 

7,705,900 0 7,500,000 1) ควรผลักดันการส่งเสริมความต้องการในการใช้บริการ BDS (BDS demand) ของ
ผู้ประกอบการ SME โดยการสร้างองค์กรกำกับดูแลการให้บริการ BDS ที่มีความ
น่าเช ื ่อถ ือในระดับประเทศ รวมถึงจะต้องมีการทำงานเชิงร ุกเพื ่อให้เข้าถึง
ผ ู ้ประกอบการ SME ผ ่านการสร้างความร่วมมือก ับเครือข ่าย หรือสมาคม
ผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ ้นให้
ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของระบบ BDS 
2) นำกลไกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล (Using digital 
business diagnostic tools) เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการ BDS ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผน
การให้คำปรึกษาที่ตรงจุด โดยกลไกหรือเครื่องมือดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลในการ
วางนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐอีกด้วย 

โครงการขยายโอกาสทางการตลาด  
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

135,590,800 63,789,995 71,319,157 1) หน่วยงานมีการปรับปรุงการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ
ล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการในระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อให้มีระยะเวลาในการสื่อสารไป
ถึงผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จากปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการทราบข้อมูล
โครงการยังไม่ทั่วถึงในพื้นที่ ซ่ึงเกิดจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์สั้นเกินไป  
2) การดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาความแตกต่างในด้านความพร้อมต่อ
การพัฒนาของผู้ประกอบการ ส่งผลให้การพัฒนาในผู้ประกอบการบางรายเป็นไป
ด้วยความล่าช้า ในปี 2564 หน่วยงานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของผู้เข้าร่วม
โครงการให้เป็นผู้ที่มีผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะพัฒนาต่อแล้วเท่านั้น ซ่ึงจะทำให้จุดเริ่มต้น
ในการพัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เหลื่อมล้ำกันมากจนเกินไป 
3) เนื ่องจาก สสว. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายการดำเนินโครงการจึงควรเป็น
กิจกรรมที่จะสามารถส่งต่อบทเรียน ตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการพัฒนา
กระบวนการ (กลไก) ที่สามารถพิสูจน์แล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง และ
ส่งต่อหน่วยงานภาครัฐอื ่นๆ นำไปเป็นบทเรียน ประยุกต์ใช้ต่อ จะทำให้เกิดผล
ต่อเนื ่องและสร้าง Impact ต่อผู ้ประกอบการในวงกว้าง ซึ ่งการดำเนินโครงการ 
Early stage ในระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น ธกส. ธ.ออมสิน ที่นำรูปแบบการพัฒนาไปปรับใช้ให้กับลูกค้า นอกจากนั้น 
การดำเนินกิจกรรมยังสามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับสถาบันการเงินในการนำ
แผนธุรกิจไปขอแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
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 4 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- โครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจราย
ย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

55,779,900 25,610,576 28,315,812 1) กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน 
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้ อาทิเช่น 
สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ทาง สสว. อาจพิจารณาเพิ่มเติม
กิจกรรมที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น การเพิ่มความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่าง
จากหน่วยงานอื่น 
2) กิจกรรม born strong 
- ผู ้ประกอบการกลุ ่มเป้าหมายที ่ย ังไม ่มีผลิตภัณฑ์ มีแต่concept /idea หรือ 
prototype จะทำให้การเก็บข้อมูลในเรื ่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างยาก 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานในการสร้างbrand  
- การส่งเสริมด้านพัฒนา brand มีความซ้ำซ้อนกับบางหน่วยงาน เช่น TCDC สสว. 
ควรเน้นการสร้างความแตกต่างให้เหมาะสมกับบทบาทของเจ้าภาพแผนงาน    
บูรณาการมากขึ้น เช่น การประสานเชื่อมโยง ในด้านของการออกแบบที่ทันสมัย  
การเชื ่อมโยงตลาดต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยประสานกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีความชำนาญเฉพาะ เพื่อส่งต่อการสนับสนุนอย่างบูรณาการ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ อาจ
พิจารณาในการนำหลัก BCG มาใช้เพิ่มเติมในการเชื่อมโยงด้านการตลาด เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้ 
3) โครงการปั้นดาว 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ควรเน้นการ
นำหลัก BCG มาใช้ในการเชื่อมโยงด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอด
รับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ได้ การประเมินผล อาจมีตัวชี้วัดหรือประเด็นในด้านของการนำหลักการ BCG มาใช้
ให้เกิดผลมากน้อยเพียงใดด้วย นอกเหนือจากในด้านประสิทธิภาพหรือรายได้  
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ประกอบการมากขึ้น 
- สสว. ควรร่วมมือกับสถาบันการเงินและภาครัฐจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยาย
ขนาดของกิจการหรือเพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจการ 
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 4 - 48 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกจิรายย่อย 

177,364,800 82,437,215 89,524,631 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว 
ความต้องการในการทำระบบบัญชีเดียวของผู้ประกอบการทั่วประเทศมีจำนวนมาก 
ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3,000 ราย ไม่สามารถสะท้อน impact ในระดับรวม
ของประเทศได้ ดังนั้น สสว. ควรมีวิธีการในการอบรมให้ความรู้ที่สามารถเข้าถึง
ผู ้ประกอบการจำนวนมากกว่านี้  เช่น การพัฒนาProgram online และระบบ  
E-learning เพื ่อให้สามารถเข้าไปเรียนรู ้ในปริมาณที่สูงขึ ้น  หรือการร่วมมือกับ
หน่วยงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง บริษัทเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
เพื่อให้สามารถครอบคลุมจำนวนผู้ประกอบการทั่วประเทศได้มากขึ้นและสามารถ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีปัญหาในเรื่องการทำบัญชีได้มากขึ้น 
2) โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) 
- กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกมาจังหวัดละ 6 ราย ยังไม่สามารถสร้าง impact ในระดับ
จังหวัดได้เนื่องจากมีจำนวนน้อยมากเทียบกับผู้ประกอบการทั้งหมด  ดังนั้น เพื่อให้
เกิดการขยายผลต่อไปควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเป็นต้นแบบ ถอด
บทเรียน สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะสามารถ
ตอบโจทย์ในการสนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการความรู้ธุรกจิสู่ 
SME ในระดับภูมิภาคได้  
- Application ที่ใช้สำหรับเช่ือมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยว ควรมี
การศึกษาว่ามีความโดดเด่นแตกต่างจาก application ทั่วไปที ่มีอยู ่แล้วหรือไม่ 
นอกจากนั้นควรเก็บสถิติการเข้าใช้งานเพื ่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์  และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อไป 
- ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือการประเมินผลในด้านการเป็นผู ้ม ีอ ิทธิพล 
(influencer) ให้ผู้ประกอบการอื่น เช่น การสร้างต้นแบบ/แบบอย่าง ที่กิจการอื่น
สามารถนำไปใช้ต่อ การเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า เป็นไอเดีย 
แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปใช้ในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น 
3) โครงการ Digital Marketing 
ควรปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะของ Community online โดยกำหนดบทบาท
ให้ผู้นำในแต่ละชุมชนเป็นตัวกลางสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่วิสาหกิจชมุชน 
ซ่ึงจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มแบบ cluster ขึ้นภายในชุมชนส่งผลดีต่อการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ 
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 4 - 49 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ธุรกจิชุมชนตามแนวพระราชดำริ 

4,965,400 1,986,160 2,979,240 1) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่/สร้างรายได้  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์/ขยายช่องทางการตลาด ดังนั้นในการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินผล
การดำนเนินงาน ควรแยกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

ที่แตกต่างกัน จะช่วยให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้ตรงความต้องการที่ต่างกันมากขึ้น 
2) สสว. ควรติดตามผลการดำเนินงานหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น การนำไปใช้ในการ
สร้างอาชีพใหม่ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ความยั่งยืนของการนำความรู้ไปใช้  
3) การดำเนินงานยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   
ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน สร้างอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 

13,078,500 0 12,854,000 1) ควรพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จในมิติของสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นใน
หลายๆ ด้าน เช่น สามารถเพิ่มยอดขาย สามารถลดต้นทุน สามารถเพิ่มช่องทางการ
จัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องเอง หลังจากได้รับการส่งเสริม เป็นต้น 
2) พิจารณาถึงข้อจำกัดต่างๆ ของสหกรณ์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่โครงการ 
เช่น ความไม่พร้อมต่อการส่งเสริมเพื่อพัฒนา ความไม่พร้อมการของผลิต สถานที่
ผลิต ผลิตภัณฑ์ บุคลากร การขนส่งหรือ ข้อจำกัดอื่นๆ ต่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
โดยหน่วยงานควรเข้าติดตามถึงปัญหาอย่างใกล้ชิด แล้วเข้าช่วยเหลือให้ได้ตรงตาม
เป้าหมาย ความคาดหวังและความเหมาะสม 
3) หน่วยงานอาจจัดเก็บข้อมูลในอดีตของกลุ่มประเภทสหกรณ์ที่ได้รับการอบรม
พัฒนาไปแล้ว ทั้งที่ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์
ได้ และไม่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในมิติต่างๆ 
เพื่อหาช่องว่างของการพัฒนาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ 
โดยอาจเป็นช่องทางสำคัญที่หน่วยงานจะสามารถขยายความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ให้มากขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมโครงการในระยะถัดไปให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการได้มากที่สุด 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME 

58,968,600 27,132,655 31,420,945 1) การรวมตัวกันของผู้ประกอบการ หรือ Cluster ในปัจจุบันยังคงเป็นการรวมตัวใน
ทางตรง ซ่ึงหมายถึงอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน เช่น ชุมชนเดียวกัน ทั้งนี้ การผลักดัน
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในระยะต่อไป ต้องมีการขยายขอบเขตการดำเนินงาน
ในเชิงพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกัน เพื่อขยาย
โอกาสทางการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ โดยควรตั้งเป้าหมาย



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 4 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

สำคัญในระยะต่อไป คือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากรหรือ
ผู ้ประกอบการต้นแบบ การขยายช่องทางการตลาด  และการขยายช่องทางการ 

จัดจำหน่าย 
2) กลุ่มเครือข่ายที่มีการพัฒนาศักยภาพและประสมความสำเร็จจากการรวมกลุ่มของ
ผู้ผลิต ควรมีการขยายขอบเขตของการพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการไปสู่ห่วงโซ่
อ ื ่นมากขึ ้นจากเดิมที ่ เป ็นเพ ียงห่วงโซ่การผล ิต  เช ่น การขยายสมาชิกไปสู่
ผู ้ประกอบการที ่เป็นผู้รับจ้างช่วง หรือ Supplier สมาชิกที ่เป็นผู ้จำหน่าย หรือ
ให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 
3) จากกระแสของการแข่งขันทางการค้าโลกที่รุนแรง มีความจำเป็นอย่างยิ ่งที่
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องปรับตัว ทั้งนี้ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
โดยการพัฒนาเร่ืองคลัสเตอร์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซ่ึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ
พัฒนาคลัสเตอร์ ขึ้นอยู่กับสมาชิกที่จะต้องมีความตั้งใจ มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพของตน มีการรองรับจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความ
เหมาะสมด้านแรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและทำเลที่ตั้ง ที่สำคัญคือจะต้องมีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ
ผลักดันในทุกด้าน ในทางปฏิบัติ กลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นตอ้งมี
ปัจจัยครบทุกองค์ประกอบเพียงแต่ต้องมีข้อได้เปรียบที่มีนัยสำคัญ มีความเข้มแข็ง
มากพอที่จะเอาชนะคู่แข่งขันได้ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- โครงการประกวด SME National Awards 

6,772,000 0 6,546,000 1) ตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ (ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 30 ราย) ยังไม่สามารถสะท้อน ผลการดำเนินงานของ สสว. ได้จริงเนื่องจาก
การได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ความสามารถของผู้ประกอบการ
แต่ละราย และจำนวนคนที่สมัครในแต่ละปีไม่เท่ากันทำให้เกิดความแตกต่างในได้มา
ซ่ึงผู้ประกอบการที่มีความสามารถ หากมีการระบุจำนวนราย อาจเปลี่ยนเป็นจำนวน
ผู้สมัคร เนื่องจากอยู่ในความควบคุมของ สสว. ในด้านของการเชิญชวน ประชาสัมพันธ ์
2) การนำความรู้ที่ได้รับจากการประกวดมาถ่ายทอดเป็นสิ่งที ่สำคัญ  โดยการนำ
จุดเด่นของแต่ละผู้ประกอบการมาศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่
ดีไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง 
3) สสว. ควรเก็บข้อมูลเชิงสถิติสำหรับผู้ประกอบการที่นำต้นแบบผู้ประกอบการที่
ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ เช่น ความพึงพอใจต่อการนำความรู้ไปใช้ ยอดวิวของการ
เข้าชมคลิปผู้ประกอบการต้นแบบ เป็นต้น 
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 4 - 51 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิระดบัเติบโต 
(SME Regular Level) 

65,467,500 26,134,310 38,388,880 หน่วยงานมีการเตรียมการวางแผนหารือแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยร่วม  และ
เตรียมปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 เพื ่อให้
ดำเนินการโครงการได้เป็นไปตามแผน  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนา 

เพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) 

9,167,600 3,606,480 5,409,720 เป็นโครงการที ่พยายามจะหลักดันให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ฐานข้อมูล
งานวิจัย ศูนย์ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย หรือ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื ่อสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ SME โดยความตั้งใจนั้นต้องการร่วมมือกับ 40 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรและอาหาร เกษตรแปรรูป ซ่ึงตอบโจทย์แนวโน้มเรื่อง BCG ในปัจจุบันด้วย 
จากเป้าหมายของโครงการจะเห็นได้ว่าต้องการจะผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถ
นำงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม จากฐานข้อมูล และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่
จัดตั้งขึ้นมาไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
- โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทาง
การตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME 

42,142,400 16,544,831 24,728,419 หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด – 19 อาทิ การทำ Business Matching ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ให้หน่วยร่วมที่มีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานเชิญผู ้ประกอบการ
ต่างประเทศมาเข้าร่วม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในส่วนการออกงานแสดงสินคา้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซ่ึงน่าจะ
เป็นอุปสรรคสำคัญที่หน่วยงานควรวางแผนรับมือและปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
ต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ อาทิ 
- ผู้ประกอบการจำนวนมากมีความต้องการให้จัดกิจกรรมไปพบกับผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 
- ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเรื่องกฎระเบียบ หรือ
อบรมให้ความรู้ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องก่อนออกไปตลาดต่างประเทศ 
- ผู้ประกอบการต้องการขยายผลจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ไม่ใช่แค่ขายสินค้า
ในงานจบแล้ว แต่ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ต่อเนื่องได้ ดังนั้น หน่วยงานควร
พิจารณาหามาตรการ หรือสร้างเครือข่าย หรือช่วยในการจับคู่ธุรกิจ หรือช่วยพาไป
พบกับผู้ซ้ือ (buyer) ที่มีศักยภาพจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากขึ้น  
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 
(บาท) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

25. สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมแหง่ชาต ิ

โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการ
ของภาครัฐ  
- ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้างนวัตกรรม และสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ 

4,028,500 3,021,300 1,007,200 - สำหรับโครงการ REAP Program ผู้นำชุมชน และผู้นำ NODE มีความเข้มแข็งและ
มีความกระตือรือร้นสูง ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการประสบ
ความสำเร็จ 
- หน่วยงานควรหา Business Model หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันจากการพัฒนา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชน 
- การใช้ประโยชน์หรือการขยายผลจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับชุมชนอื ่นๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้  สร้างการเรียนรู ้ร ่วมกัน/ถอดบทเรียน
ความสำเร็จร่วมกัน 
- หน่วยงานมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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การวิเคราะห์การปรับตัวของผู้ประกอบการรองรับสถานการณ์ COVID-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่ง

กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งการดำเนินโครงการภายใต้แผน
งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2563 และ ปี 2564 ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นเดียวกัน ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยในปี 2563 โครงการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และกระทบ
ต่อการดำเนินงานตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของโครงการทั้งหมด ส่วนในปี 2564 โครงการที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 และกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งปัญหาที่แต่ละ
หน่วยงานพบมากที่สุดคือ การดำเนินกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ไม่สามารถเดินทาง หรือจัดกิจกรรมได้ และ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และข้อกำหนดตามมาตรการของภาครัฐ 
ซึ่งหากไม่สามารถเลื่อนการจัดกิจกรรมได้ โครงการจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
ทั้งหมด 

❖ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ของผู้ประกอบการ SME 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้น
ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เนื่องจากภาระ
ต้นทุนค่าใช้จ่าย การขาดสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดที่ทำให้ต้องปิดสถานประกอบการ 
ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาตามแผนงาน
บูรณาการฯ ปี 2563-2564 พบว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่  
คิดเป็นร้อยละ 88.82 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู ้ประกอบการ 
ร้อยละ 16.59 ที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จนต้องมีการเลิกจ้างแรงงานหรือปรับลดการจ่ายค่าจ้าง
บางส่วน นอกจากนั้น จากผลการสำรวจถึงแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวจากสถานการณ์ COVID-19 
พบว่า แนวทางส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการใช้ในการรับกับสถานการณ์ โดยสรุปดังนี้ 

1. ปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 56.76 ของแนวทางการปรับตัวทั้งหมด 
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ การเพิ่มมาตรการและปรับรูปแบบการทำงานเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 เช่น การเว้นระยะห่าง การทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือการปฏิบัติตามมาตรการ
สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า  

2. การปรับกิจกรรมทางธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของแนวทางการ
ปรับตัวทั้งหมด ได้แก่ การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ และการเพิ่มบริการเดลิเวอรี่ และการติดต่อประสานงาน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

3. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การปรับลดการผลิตสินค้า และการเพิ่มกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้า 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของแนวทางการปรับตัวทั้งหมด เช่น การยืดระยะเวลาให้ลูกค้าในการชำระ
เงิน การปรับการผลิตสินค้าตามออเดอร์ และการปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานและจำนวนพนักงาน เป็นต้น 

4. การปิดกิจการชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 3.04 ของแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ  
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แผนภาพที่ 4.17 แนวทางการปรับตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 ของผู้ประกอบการ 
 

ในแง่ของการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้ประกอบการ ร้อยละ 
90.65 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ปรับตัวและอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง โดยมีผู้ประกอบการ ร้อยละ 9.35  
ที่ปรับตัวและอยู่รอดได้ด้วยกลไกหรือมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐต่างๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือ SME ที่ผู ้ประกอบการได้รับ เมื่อจำแนกตาม
แนวทางในการช่วยเหลือ โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มมาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการด้านการเพิ่มสภาพคล่อง (2) 
มาตรการด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย และ (3) มาตรการทางอ้อม อื่นๆ สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจาก 
COVID-19 ให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี้ 

1. มาตรการด้านการเพิ่มสภาพคล่อง 
1.1 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ

ทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 โดย ธพ. และ SFIs ปล่อยกู้ให้ผู ้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ย 2% 
ระยะเวลา 2 ปี วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย 

1.2 มาตรการสินเชื่อเพื่อการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคม สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
เริ่มต้น 3% ต่อปีระยะเวลา 3 ปี แก่สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้
สามารถจ้างลูกจ้างต่อได ้

1.3 มาตรการพักเงินต้น ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธกส. ธ.ออมสิน ธอส. ธพว. และ บสย.) เพื ่อพักเงินต้น  
ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ผ่อนคลายเงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมถึงให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
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1.4 มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การผ่อนปรนการจัดชั้นสินเชื่อปกติได้เร็วขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการ
ประเมินกระแสเงินสดเพ่ือการกู ้โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย 

1.5 มาตรการค ืนสภาพคล ่องให ้แก ่ผ ู ้ประกอบการในประเทศ โดยการลดอัตราภาษี 
withholding tax จาก 3% เหลือ 1.5% (เดือน เม.ย.-ก.ย. 2563) และหากเข้า e-withholding tax ลดอัตรา
ภาษีเหลือ 2% (เดือน ต.ค. 2563-ธ.ค. 2564)  

1.6 มาตรการเร ่งค ืนภาษีม ูลค ่าเพิ ่มให ้แก่ผ ู ้ประกอบการภายในประเทศ ในกรณีเป็น
ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ทางอินเทอร์เน็ต จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน 
และกรณียื่นแบบ ภ.พ. ณ สรรพากร จะได้รับภาษีมูลค่าเพ่ิมคืนภายใน 45 วัน 

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมภายใต้
แผนงานบูรณาการฯ พบว่า มาตรการพักเงินต้น ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้ จากสถานบัน
การเงินเฉพาะกิจ เป็นมาตรการที่ผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิช่วยเหลือมากที่สุด ของมาตรการด้านการเพ่ิมสภาพคล่อง  

2. มาตรการด้านการลดภาระ 
2.1. มาตรการภาษีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ โดยให้สิทธิหักรายจ่ายดอกเบี้ย

ได้ 1.5 เท่าสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ Soft loan ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และจัดทำบัญชี
เดียว สำหรับรายจ่ายค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 

2.2 มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงานในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดย
นำรายจ่ายค่าจ้างในธุรกิจ SME ที่เป็นผู้ประกันตนหักรายจ่ายได้ 3 เท่า สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจา้ง
เดือน เม.ย. 2563 - ก.ค. 2563 (4 เดือน) โดยต้องคงการจ้างงานในช่วงดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้าง
ที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือน ธ.ค. 2562 ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกำหนด 

2.3 มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ การขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า การคืน
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า และการผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ 

2.4 มาตรการบรรเทาค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

2.5 มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง  ม.33 จาก 5% 
เหลือ 4% ม.39 จาก 9% เหลือ 7% 

2.6 มาตรการยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
และภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นต้น 

2.7 มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19 ยกเว้น
อากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือนถึงช่วง ก.ย 63 

2.8 มาตรการยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ (Non-Bank)  
ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อ Leasing ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64 
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3. มาตรการทางอ้อมอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  

เช่น เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาตามแผนงาน
บูรณาการฯ ปี 2563-2564 ที่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ พบว่า มาตรการทางอ้อม 
อย่างเช่น มาตรการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน เป็นมาตรการที่ ผู้ประกอบการ SME สามารถ
เข้าถึงและได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 57.61 ของมาตรการช่วยเหลือในช่วง COVID-19 
ทั้งหมด ดังภาพ 

 

โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละมาตรการที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับการช่วยเหลือ 
จะพบว่า มาตรการด้านการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับมากท่ีสุดคือ มาตรการพักเงินต้น 
ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 46.47 ของมาตรการด้านการเพิ่มสภาพคล่อง รองลงมาคือ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 
(Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 27.88 และมาตรการสินเชื่อเพื่อการจ้างงานของ
สำนักงานประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 14.87 ของมาตรการด้านการเพิ่มสภาพคล่องทั้งหมด ดังภาพ 
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ในส่วนของมาตรการด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับการช่วยเหลือมาก
ที่สุดคือ มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ การขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า การคืนเงินประกัน
การใช้ไฟฟ้า และการผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ โดยคิดเป็นร้อยละ 32.73 ของมาตรการด้านการลด
ภาระค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 28.03 และมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ โดยให้สิทธิหักรายจ่ายดอกเบี้ย
ได้ 1.5 เท่าสำหรับผู้ประกอบการ SME คิดเป็นร้อยละ 25.32 ของมาตรการด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับ
ผู้ประกอบการ SME ดังภาพ 
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ส่วนของมาตรการทางอ้อมอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
อย่างเช่น เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ คนละครึ่ง ม.33 เรารักกัน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น เป็นมาตรการที่
ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงและได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด โดยรวมมาตรการ คนละครึ่ง เป็นมาตรการที่
มีผู ้ประกอบการได้รับมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 43.51 ของมาตรการช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 รองลงมาคือมาตรการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ตามลำดับ ดังภาพ 

 

นอกจากนี้ จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 77 ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือ
จากมาตรการของรัฐ โดยมีผู ้ประกอบการที ่ขอรับการสนับสนุนจากมาตรการ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือไม่สนใจที่จะเข้าร่วมมาตรการ คิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไข หรือคุณสมบัติในการ
เข้าร่วม และมีความเห็นว่าการขอรับความช่วยเหลือมีขั ้นตอนที่ซับซ้อน และไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้ นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงกลไกและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐพบว่า 
ร้อยละ 66 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐยังไม่เพียงพอและยังไม่ตรง
กับความต้องการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว อยู่รอดได้ และมีความสามารถในการแข่งขัน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยภาครัฐควรบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดและจัดสรรวัคซีน 
เพื่อทุกภาคส่วนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึง รวมถึงผ่อนปรน
เงื่อนไข และคุณสมบัติให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ ดังนั้นจากการสำรวจผู้ประกอบการ ถึงปรับตัวในช่วง
วิกฤต COVID-19 และการเยียวยาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME จากผลกระทบ COVID-19 ที่ในระยะยาว
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายทิศทาง ซึ่งการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมพัฒนาของภาครัฐเพ่ือช่วย 
SME ในระยะต่อไป จึงควรพิจารณาถึงความท้าทายในการปรับตัวของ SME ในประเด็นหลากหลายประเด็น 
เช่น 

1. การนำเสนอสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ซึ่งทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสั งคม และดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวในการติดต่อสื่อสาร และทำการตลาด  

ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ 
แต่เนื่องจากสินค้าบางประเภท ที่มีราคาสูง เป็นงานศิลปะ หรือเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องมีการแนะนำ สาธิต
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สินค้า และให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ จึงเป็นคว ามท้าทายที่จะ
พัฒนาทักษะ และช่องทางการจำหน่าย สำหรับสินค้าที ่เป็น Niche Market ให้สามารถปรับตัวได้ในยุค  
New normal รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ  

2. การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย SME รวมถึงการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่  
ให้สามารถแบ่งปันความรู้ หรือทรัพยากร เป็นการพัฒนาธุรกิจ SME แบบองค์รวม ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ หากกิจกรรมทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียน
ในธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งจากการรับจ้างผลิตสินค้า และการขายสินค้าด้วยของตัวเอง จึงมีความสำคัญ
อย่างมากในช่วงเวลานี้ นอกเหนือจากเน้นการพัฒนาแบรนด์สินค้า หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง   

3. การปรับเปลี่ยนและเพิ่มรูปแบบธุรกิจที่รองรับกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากความพร้อม
ในธุรกิจ และความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการในธุรกิจ ซึ่งภาครัฐอาจมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ใน
การประเมินศักยภาพความพร้อมในธุรกิจ เพื ่อสามารถออกแบบกิจกรรม/โครงการ ที ่เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการแต่ละรายมากกว่าการช่วยเหลือแบบหว่าน ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่มีรายละเอียด
ข้อมูลผู้ประกอบการรองรับ สำหรับการออกแบบโครงการ เพื่อผู้ประกอบการในแต่ละระดับศักยภาพ เช่น  
กลุ่มผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นที่ต้องการพื้นฐาน เช่น การพัฒนาความรู้พื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการ 
การขอรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ หรือ กลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถอยู่รอดได้และอยู่ในช่วงขยาย
กิจการ ควรมีโครงการที่เน้นในด้านการพัฒนาสินค้าให้และการขยายตลาด และกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความ
เข้มแข็งและพร้อมต่อการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ อาจมีโครงการที่มีการส่งเสริมมาตรการและสิทธิประโยชน์
ในการลงทุน และจับคู่ธุรกิจ ที่เหมาะสมกับในประเทศที่มีความต้องการสินค้าของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจถึงความต้องพัฒนาในธุรกิจของตนเอง และสามารถปิดจุดเสี่ยงในธุรกิจ และเพ่ือ
เป็นผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาภาครัฐ และกระจายความช่วยเหลือ
ของภาครัฐให้กับ SME รายอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน 

4. การศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู ้บริโภค รวมถึงการให้คำแนะจากผู ้เชี ่ยวชาญ เพื ่อให้
ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ ภาครัฐอาจสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผ่าน หน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ซึ่งเป็นหน่วย
บริการที่ช่วยปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ภาครัฐ
จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการผ่าน BDS มากขึ้น เนื่องจากเป็นการส่งเสริมตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างแท้จริงซึ่งจะทำเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ประกอบการภาคเอกชน และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศได้ 

นอกจากนี้ ภายใต้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอน
ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ได้รับกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน ซึ่ง SME มีจำนวนมากกว่ากิจการขนาดใหญ่ 
ทั้งในด้านของจำนวนและส่วนแบ่งของแรงงานในตลาด โดยสัดส่วนการจ้างงานกว่าร้อยละ 50-85 ของการจ้างงาน
ทั้งหมดภายในประเทศ อีกทั้งยังมีสัดส่วนสำคัญ (contribution) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ที่ระหว่าง ร้อยละ 30-53 จึงมีความจำเป็นที่ SME จะต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดได้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถฟื้นฟูกิจการหลังจากวิกฤต COVID-19 ผ่านพ้นไปได้ จากวารสารสมาคม
นักวิจัย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เดือน พ.ค.-ส.ค. 2563) ได้แนะนำกลยุทธ์ในการฟ้ืนฟูกิจการของ SME จาก COVID-19 
ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
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1. การยอมร ับและการปร ับต ัวอย ่ า ง
รวดเร ็วต ่อช ีว ิตว ิถ ี ใหม ่  (Rapidly adopt and 
adapt to new normal) การเปลี ่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันของนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้ SME ต้อง
พร้อมต่อการเปลี ่ยนแปลง และพยายามในการ
ดำเนินธุรกิจที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง
นโยบายได้ เนื ่องจากนโยบายที่ประกาศออกมา
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการปิดประเทศ อาจมี
การเปลี ่ยนแปลงเป็นรายวัน ทำให้การบริการ
จัดการของผู้ประกอบการต้องรวดเร็วและทันต่อ

เหตุการณ์ ทั้งนี้ เมื ่อมีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว ในแต่ละธุรกิจอาจมีมาตรการหรือนโยบายเฉพาะที่
กำหนดให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่จำเป็น เช่น การใช้
เทคโนโลยี 

2. การเลือกใช้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (New marketing 
channels: online marketing) หล ังจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความยาวของ
ห่วงโซ่อุปทานจะสั้นลง กล่าวคือ การพึ่งพิงการ
ผล ิตส ินค ้าหร ือการนำเข ้าจากประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะลดลง แล้วหันมากระจายการ
ผลิตหรือนำเข้าจากหลายประเทศแทน รวมถึงมี
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น การใช้

หุ่นยนต์ในการผลิต (Robotic) การพิมพ์สามมิติ (3D printing) Internet of things (IoT) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจทุกภาคส่วนจำเป็นมีการปรับตัวรับกับวิถีการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ได้แก่ การ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การค้า การตลาด รวมถึงการชำระเงิน เพ่ือลดต้นทุน ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในด้านการบริการ การปรับมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจ การทำธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมไปถึงการขายรูปแบบใหม่ๆ เช่น การไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
การเติบโตของบริการส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี ซึ่งการต่อยอดแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกสินค้าผ่านภาพเสมือนจริง จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น  

3. การแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ (Taking advantages from 
government policies) มีผู ้ประกอบการจำนวนมากที่ไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ทำให้หลายกิจการที่ต้องปิดตัวลงและเลิกจ้างพนักงาน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในภาคธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และขาดสภาพคล่อง ซึ่งภาครัฐได้มีนโยบายและออกมาตรการดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถพยุงธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ ผู้ประกอบการจึง
ควรแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาต่างๆ เหล่านี้ของภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหาร
กระแสเงินสด (Cash flow) ให้มีอย่างเพียงพอ โดยการเสริมสภาพคล่องจากสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้งจาก
สถาบันการเงินทั้งของรัฐ และสถาบันการเงินที่ รัฐสนับสนุนให้ดำเนินการ ตลอดจนการเลือกใช้ประโยชน์จาก
นโยบายต้านภาษีท่ีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือที่มี ทั้งระยะยาวและระยะสั้น 
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 4. การเตรียมเปิดดำเนินการธุรกิจรอบใหม่และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Preparing 
for re-starting operations and Scanning for New Business Opportunities) เนื่องจากระยะเวลาการ 
ฟ้ืนตัวของแต่ละธุรกิจไม่เท่ากันจึงมีความจํา เป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับกับลักษณะการฟ้ืนตัวและกำหนด  
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนตัวอย่างเช่น หากธุรกิจมีการฟื้นตัวได้เร็ว อาจจะพิจารณาให้ฝา่ยการตลาด
เริ่มเจรจากับลูกค้าถึงสินค้าและบริการที่จะนํามาจําหน่าย และเริ่มแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติม และหากธุรกิจ
ฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็อาจจะพิจารณาจัดการแผนการผลิตและการตลาดในระยะปานกลางให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงใช้เทคโนโลยีตลอดจนช่องทางการนําเสนอสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น หรือ
หากธุรกิจฟ้ืนตัวช้าผู้ประกอบการอาจจําเป็นที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภาวะ
ตกต่ำ ที่อาจมาจากปัญหาอื่นที่ไม่ได้มาจาก COVID-19 อย่างปัญหาเชิงโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรม และ
ปัญหากําลังซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่ลดลง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งลดต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อจะฟ้ืนกลับมาได้เร็ว และเมื่อธุรกิจ
สามารถกลับมาเริ่มต้นดำเนินธุรกิจรอบใหม่ได้ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนความปลอดภัยของพนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจ เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม
ในระหว่างการทํางานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานระยะใกล้กับผู้บริโภคก็
จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดหรือการปรับจํานวนพนักงานที่ทําหน้าที่ในการทํางานให้เหมาะสม
กับพื้นที่เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อ หรือการลดเวลาในการปฏิบัติงาน และให้พนักงานทํางานในพื้นที่ที่ไม่
ติดต่อกับพนักงานคนอื่น ตลอดจนการจัดการเหลื่อมระยะเวลาในการทํางาน เพื่อลดจํานวนคนงานต่ อ
ช่วงเวลาเพ่ือลดโอกาสในการติดเชื้อ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม หลังจากธุรกิจได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง สิ่งที่ผู้ประกอบการ
ควรตระหนักอย่างมากคือการที่ธุรกิจของตนอาจมีความสามารถในการรับรองลูกค้ า (Capacity) ที่ไม่เท่าเดิม
อีกต่อไป เนื่องจากต้องจัดให้มีมาตรการและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่เพียงพอต่อกฎเกณฑ์ที่เป็น
เงื ่อนไขในการประกอบกิจการซึ ่งอาจส่งผลให้การทำธุรกิจในรูปแบบเดิมแต่กลับมีรายได้ลดลง ดังนั้น 
ผู้ประกอบการควรต้องแสวงหารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้เพิ่ม (Revenue model) โดยต้อง
พิจารณาว่าลูกค้า ต้องการอะไร และธุรกิจจะตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เหล่านั้นได้อย่างไร รวมถึง 
การแสวงหาโอกาสทางธ ุรกิจใหม่ๆ (New business model) ที ่ เก ิดขึ ้นจากรูปแบบการทําธ ุรก ิจบน
แพลตฟอร์มใหม่ หรือการแสวงหาพันธมิตรในการทําธุรกิจที่ทําให้มีแนวทางหรือมีแนวคิดที่แตกต่างจาก
รูปแบบทําธุรกิจแบบเดิม 
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จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแผนงานบูรณาการปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวทาง  
แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage)  
แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  
แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  
แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  

(Medium & High Potential)  
แนวทางท่ี 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

แต่ละแนวทางมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

❖ ผลการติดตามแผนงานโครงการรายแนวทาง 
 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 

แนวทางการพัฒนาไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย 

1) กลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจในระยะเริ่มต้น Early Stage เป็นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีรูปแบบ
ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก เป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยใช้จุดแข็งที่ตนเองมีอยู่ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด 
โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นในการใช้เทคนิค เทคโนโลยี ความรู้เฉพาะทาง การออกแบบที่โดดเด่น  
การให้บริการเฉพาะด้าน นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที ่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการสร้างนวัตกรรมหรือ  

การนำเสนอคุณค่าใหม่ ซึ่งจะส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ทำให้มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว และเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

2) กลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพ่ิงเริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นช่วงในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ค้นหาและ
ขยายตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องการ
คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถดำเนินธุรกิจและขยายกิจการต่อไปได้ 

ดังนั้น กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นในด้านของการให้ความรู้  
การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่มุ่งเน้น
การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น 
เช่น โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ สร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกิจ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เป็นต้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 
เช่น โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

บทที่ 5 
สรุปผลการตดิตามแผนงานบูรณาการส่งเสรมิ SME ปี 2564 รายแนวทาง 
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และเทคโนโลยีแห่งชาติ) โครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech Startup 
Accelerator) (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการ
เป็นผู ้ประกอบการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบกับพัฒนาครูหรือบุคลากรใน
สถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียน และบริหารจัดการศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากรในสาขาวิชาชีพ
เป้าหมาย โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาด
ย่อมได้ (From Professional to MSME) ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการส่วนหนึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการโดยการแก้ไขปัญหาหรือปิดจุดอ่อนเพ่ือให้เกิดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและแข่งขัน
มากขึ้น ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการเปิดตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด  

ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จะมีกิจกรรม โครงการในลักษณะที่เป็นการอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำด้าน
ธุรกิจ การตลาด เป็นต้น รวมทั้งมีการสนับสนุนในลักษณะที่เป็นการให้เงินทุนหรือสินเชื่อ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ จึงอาจยังมี เงินทุนไม่เพียงพอที่จะ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อ จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

ทั้งนี้จากการศึกษาสถานการณ์ SME กลุ่ม Early Stage พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของ
คนรุ่นใหม่อย่างหนึ่งคือการมีกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน แต่ปัญหาของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นที่ต้องเจอ เช่น ปัญหาด้านเงินทุน เช่น มีเงินทุน
ไม่พอเนื่องจากสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ ปัญหาการตลาด เช่น ไม่มีความรู้ในการทำแผนการตลาด ปัญหาการ
สร้างแบรนด์ เช่น การสร้างแบรนด์ต้องใช้การสร้างความน่าเชื่อในตัวสินค้าซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะเป็น
ที่รู้จัก และในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับ Digital Disruption เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้
โมเดลของธุรกิจเปลี่ยนไปในเกือบทุกอุตสาหกรรม ย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการที่ยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิมมี
ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ส่งผลให้จำนวน
ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น มีเหลือรอดเพียงไม่กี่รายเท่านั้น แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของ Digital Disruption ที่เข้ามา
คือ การทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงความรู้และแหล่งข้อมูลได้ไม่ยาก การรู้จักนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการทำธุรกิจ ต่อยอดความคิด พัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆ หรือทำให้สินค้าและบริการมีคุณค่า
มากขึ้น 

ประกอบกับข้อสังเกตจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่าโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการระยะ
เริ่มต้น (Early Stage) ยังมีข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นมีแนวคิด แต่ส่วนใหญ่ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาให้เป็นรูปธรรม หรือหลายครั้งที่แนวคิดนั้น ไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรือน่าสนใจจาก 
ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ได้ จึงไม่สามารถพัฒนาต่อให้ประสบความสำเร็จได้ ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์บ่มเพาะหรือ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่ก็ยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุ รกิจไม่
สามารถให้คำแนะนำไปใช้ได้จริงในทางธุรกิจ  
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ภาครัฐควรพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นอย่างแท้จริง เป็นจุดบริการ
แบบครบวงจร (One Stop Services) ที่ผู้ประกอบการสามารถขอเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึก หรือ
ขอพ่ีเลี้ยง (Mentor) เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ มีกระบวนการพิชชิ่ง (Pitching) แต่ละ
หน่วยงานต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องตรงกันต่อนิยามของ SME และระยะของการพัฒนา (Stage) เพ่ือที่
ผู้ประกอบการจะสามารถเข้ารับการสนับสนุนได้ตรงกับเป้าหมาย ทั้งนี้ ปัจจัยเอื้อในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/
นักลงทุนของผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นยังไม่เอื้ออำนวย เพราะสถาบันการเงินยังพิจารณาสินเชื่อแบบเดิม 
คือการพิจารณา Performance ของผู้กู้เป็นหลัก ไม่รองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาหรือการส่งเสริมของกลุ่ม
ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นการเสนอขอกำหนดแค่เอกสารในการยื่น แต่ไม่เปิดโอกาสให้ SME ได้มีโอกาส
ชี้แจงแผนธุรกิจหรือเป้าหมายการขยายทางการตลาด แต่ใช้ความสามารถจากรายได้ที่ผ่านมาเป็นตัววัด
ความสามารถในการชำระในอนาคต ทำให้ SME ที่มีเงินทุนน้อยไม่สามารถเติบโตไปต่อไปได้   

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 330.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.35 ของงบประมาณ
ทั้งหมด  

 
แผนภาพที่ 5.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564  

สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
 

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนและเงินหมุนเวียน) 
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❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 
จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ

เติบโตได้ (Early Stage) มีผลการติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการปี 2564 อยู่ ในระดับดี  
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.1106 ดังแสดงในแผนภาพที่ 5.2 

 

 
แผนภาพที่ 5.2 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทาง 

การพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ปี 2564 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวการพัฒนาวิสาหกิจใน
ระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ปี 2564 มีผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการในด้าน
บริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4 .9231 หรืออยู่ในระดับดีมาก รองลงมา 
ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) มีผลคะแนนเฉลี ่ยที ่ระดับ 4.8462 หรืออยู ่ในระดับดีมาก ด้านผลิตผล 
(Product) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.8500 หรืออยู่ในระดับดี และด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนน
เฉลี ่ยที่ระดับ 3.6713 หรืออยู ่ในระดับดี ตามลำดับ ทั ้งนี ้ เนื ่องจากโครงการทั ้งหมดยังอยู ่ระหว่างการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทำให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ขึ้นยังไม่สมบูรณ์ตามแผนที่กำหนด 

  
สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 

(Early Stage) เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 
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❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 

(Early Stage) พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งข ัน ทั ้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาและ
การส่งเสริมมีแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้าน
วัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ การแปรรูป และการพัฒนาความต้องการ
ของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต เน้นการส่งเสริม SME ในสาขาที่มีศักยภาพจะต้องอยู่
บนพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบรูปแบบการบริการที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดการพัฒนาแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นรวมทั้งมีระบบการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารการเง ินของผู ้ประกอบการเพื ่อให้สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีกิจกรรมโครงการที่เป็นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยการผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือ
ก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น  “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2580)” ในด้าน 

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ และการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ SME 
ยุคใหม ่

เนื่องจากผู้ประกอบการและวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น  (Early Stage) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการระดับ
เริ่มต้น เน้นการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา และผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นให้มีความพร้อมในการเริ่มต้น
ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากนักเรียน/นักศึกษาที่พ่ึงจบการศึกษาส่วนใหญ่จะมีองค์ความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษา 
การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ ่มและสร้างเครือข่ายของผู ้ประกอบการทั ้งในและ
ต่างประเทศ  
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❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่
กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME 
ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและความ
พร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับการ
กระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SME ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SME แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SME เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
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2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน

ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  

โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข ้าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 
2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME) 

1) เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SME 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เง ินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SME ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดกระบวนกา ร  ท ั ้ ง ก า ร ผลิ ต  
การบริหารจัดการ และการตลาด 
3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 
4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SME ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SME ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SME โดยการผ ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 
    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 
    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SME 
   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SME 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผู้ ประกอบการในพ ื ้ นที่ เพ ื ่ อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั ้งพัฒนาชุมชน ผู ้ประกอบ 
การและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถิ่นท ี ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี ว ภ าพ  พร ้ อมทั้ ง เ ร ี ย น ร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม  
ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
     หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 
มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมวิสาหกิจเริ ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น 

               หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ สนับสนุนการนำองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากงานวิจัยของภาคการศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ไป
เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการกลุ ่มนักเรียน/
นักศึกษามีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน โดย
พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
การดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า   
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

ข้อ 2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เนื่องจาก
มีโครงการที่เป็นการอบรมให้ความรู้และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้น 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจาก
มี โครงการที่ เป็นการวิจัยพัฒนา และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต 
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ตัวอย่างโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น  

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น
ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต อีกท้ังมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 

ข้อ 2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เนื่องจากมีการวางแผนพัฒนา
กำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนักศึกษาฝึกงานธุรกิจเริ่มต้น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะ
และพัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่

มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME พัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที ่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ ่มต้นธุรกิจ 
ตระหนักถึงแนวโน้มการทำธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากมี
กิจกรรม โครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็น 
SME รุ่นใหม่ ซึ่งจะมีการพัฒนา ฝึกทักษะให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั ้งแต่ในสถานศึกษา เช่น โครงการสร้างความพร้อมให้
เยาวชนในการประกอบธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง และพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์รว่มที่ 
มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 และยุทธศาสตร์ที่ 8 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
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 5 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และ
อาชีพอิสระ ทั ้งการจัดหาแหล่งเง ินทุนและการตลาดที ่เหมาะสมและให้
สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรระยะสั ้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับแรงงานกลุ ่มนี้ เนื่องจากมีการจัดตั ้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจในการ
ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการได้ต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อ 1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิง
ดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็น
อุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
เกี ่ยวข้องทั ้งด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผน
บริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ เนื ่องจากมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทัลมาปรับใช้ใน  
การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ
ช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการใช้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองอยู่แล้ว 
กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จึงมุ่งเน้นในด้านของการให้
ความรู้ การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 
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 5 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

- ข้อ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี สู่เกษตรกรรายย่อย 
ว ิสาหก ิจช ุมชน และว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อม ผ ่านกลไกเคร ือข ่าย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยี
ม ืออาช ีพเข ้ามาช ่วยดำเน ินการ เน ื ่องจากม ีการจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์บ ่มเพาะว ิสาหก ิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
การส ่งเสร ิมให ้น ิส ิต น ักศ ึกษาพัฒนาส ิ ่ งประด ิษฐ ์ใหม ่ๆ ออกส ู ่การใช ้ประโยชน์
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมประชาชนในชุมชนท้องถิ ่นได้เร ียนร ู ้ท ักษะ  
การประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

 
❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   

การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 โดยมีรายละเอียดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

▪ ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจริยะ (Smart City) 
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต 
สนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรสู่ Smart Farmer และ Smart Farming ส่งเสริม
และสนับสนุนธุรกิจ SME และ Start Up เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการใน
การดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้สถาบันวิจัยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง 

▪ ภาคตะวันออก การพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี สู ่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการยกระดับธุรกิจในประเทศไทยให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจ
ระดับโลก อีกท้ังยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ โดยสร้างฐาน
การลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งคมนาคมและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ 
ให้พร้อมรับกับการลงทุนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 
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 5 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที ่ 4  

(พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage)  

มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นสร้างความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์ SME มีการยกระดับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สินค้านวัตกรรม ผลงานวิจัยและพัฒนาของ SME ไทยมีตลาดรองรับมีกิจกรรมการสนับสนุนให้มีการบริการ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที ่ครบวงจรแก่ SME การขยายปริมาณการให้บริการถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ SME ในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้น และมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากขึ้น   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนให้ผู ้ที ่มีความคิดริเริ ่มเชิงเทคโนโลยีหรือผู ้ที ่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าสู ่การบ่มเพาะ   

เพื่อสนับสนุนให้ได้รับความรู้เชิงลึกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ที่ช่วยให้
คำปรึกษาแนะนำให้สามารถจัดตั้งธุรกิจได้ พัฒนาการบ่มเพาะให้มีประสิทธิภาพในการสร้างผู้ประกอบการใหม่   

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขั น 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม ่ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

สัดส่วน NPL ของ SME ต่อ
สินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน
ร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
 

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

ต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME 
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
 

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ซึ่งแต่ละหนว่ยงานต่างดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จนทำให้
เกิดความทับซ้อนกันในบางเรื่อง ขณะที่ อีกบางเรื่องกลับไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้
ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลผลิตของงานที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการทราบถึงความก้าวหน้าของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนผลต่อเศรษฐกิจและผลสำเร็จของแผนการส่งเสริม  SME เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทางกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ดังนี้ 

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และ 

การดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ ่งขึ ้น รวมถึงนำไปใช้ใน  

การวางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(2) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(3) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(4) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 18 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  

ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  

ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 19 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 
แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย : SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั   

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 

3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรคม์าใช้ใน
การสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการ   

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 22 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให ้SME มีหลักในการบรหิาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่        1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 23 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

     3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 
SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน     

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่  

 

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 24 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกันความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที ่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 
อย่างทันท่วงที (SME policy 
platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 
o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึน

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือขอรบั
ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME 

one-stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web 
portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิง
วิเคราะหส์ถานการณด์้านการตลาด
ให้กับ SME (market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการ
ให้บริการของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
2. บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
3. สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง   
o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   
    สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุน
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับการ
เติบโตของธุรกิจทั้งตลาดแรก 
(Primary Market) และตลาดรอง 
(Secondary Market)    

    สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
(supply chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง   
2. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไม่
อิงหลักประกัน (SME information 

based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง   
2. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับ

งานวิจัยและพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูล
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  

ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2564 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2.6.2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงการ
พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการ
ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิ น ตลาดทุน และ 

การประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 
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2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 

ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2562-2563) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 และ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

 
1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) : 

จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.8462 
หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งหมดมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดย
โครงการส่วนใหญ่มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมา คือ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ โครงการได้ 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 และเป็นโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น คิดเป็น     

ร้อยละ 12.50 
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แผนภาพที่ 5.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

สำหรับกลไกในการคัดกรองผู ้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื ่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา ได้แก่ มีการกำหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติเพื ่อให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุว ัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 

มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.4 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนงาน
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แผนภาพที่ 5.5 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 
 
สำหรับปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื ่องมือว ัสดุในการประเมินผล มีการสัมภาษณ์  

ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร สำหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไปในการบริหารโครงการ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบหรือถ้ามีก็มีการจัดซื้อภายใต้โครงการ  

 
1.3 ด้านกระบวนการ (Process)  
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6717 

หรืออยู่ในระดับดี โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จใน 

การบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 
(Early Stage) ดังนี้ 

 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้

สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 330.91 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 168.74 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 47.18 

ยอดคงเหลือ 114.98 

แผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early 
Stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 330.91 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม
ผูกพัน 203.46 ล้านบาท ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.49 และเนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบาย
ชะลอการดำเนินโครงการทั้งหมด เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงทำให้การโอนจัดสรรงบประมาณล่าช้า
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กว่ากำหนด ทั้งนี้ ในภาพรวมของแนวทางมีเป้าหมายผลผลิต 8,500 หน่วย โดยมีการรายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน 4,040 หน่วย หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 47.53 

▪ การบริหารโครงการปี 2564 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ 
จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมา เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการเอง  
คิดเป็นร้อยละ 23.08 และโครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.69 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.6 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
 

โครงการที่ดำเนินการในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรม
บางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมา ได้แก่ โครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน และเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) เป็นสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.38 รวมทั้งเป็นโครงการเดิม 
(กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามลำดับ 

 

 
แผนภาพที่ 5.7 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
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ในด้านความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงาน  พบว่าโครงการส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการ
ดำเนินงาน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้  
จากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมมีการติดตาม กำกับ
การดำเนินงานโครงการในทุกโครงการ ทำให้สามารถกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีที่โครงการเกิดปัญหาในระหว่างการดำเนินการได้ โดยแบ่งเป็นโครงการที่มี  
การติดตามกำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอรายเดือน หรือรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 38.46 รองลงมาได้แก่  
มีการติดตามกำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอรายเดือน 6 เดือน รองลงมา ได้แก่ เป็นโครงการที่มีการติดตาม
กำกับโครงการอย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอรายเดือน หรือรายไตรมาส และเป็นโครงการที่มีการติดตาม
กำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส ในสัดส่วนที่เท่ากัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.77 
ตามลำดับ ดังแสดงตามแผนภาพด้านล่าง ดังนี้ 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.8 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.9 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 
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สำหรับการบูรณาการในการดำเนินงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่มีการบูรณาการในการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เช่น โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business 

Brotherhood) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นและ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัย
และกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มีการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร เครือข่าย มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องมีการสร้างและพัฒนาบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและถ่ายทอดลงไปสู่
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ในประเทศ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งต้องใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือกระจายไปตามศูนย์บ่มเพาะต่างๆ หรือการบูรณาการหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021) โดยได้
กำหนดแนวคิดหลักเรื ่อง "Deep Tech Rising" เพื ่อมุ ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ ่มต้นและ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) เพื่อเติมเต็ม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

 

1.4 ด้านผลผลิต (Product)  
❖ ความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการ ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว โดยมีความคืบหน้าของผลผลิต 
ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ 3,000 ราย พบว่ามีผลการดำเนินงาน ณ เดือน
กรกฎาคม 2564 ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามคาดว่าจะ
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2) ผู้ที ่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่ม และสร้างการ
เติบโตให้กับธุรกิจ 5,500 ราย พบว่ามีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที ่  
4,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.45 

1.5   ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 

เนื่องจากใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่วนใหญ่ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ  
ส่งผลให้ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานยังไม่สามารถประเมินได้   
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❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งทำให้การ

ประกอบธุรกิจภายหลังจากนี้ต้องปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการ  

Disruption ที่เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่จะเข้ามาทำธุรกิจ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญและเป็นโอกาส (Opportunity) ที่ดีในการเตรียมความพร้อม
ด้วยตนเองก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านทักษะที่จำเป็น (Skills) ศึกษาความต้องการของตลาด เรียนรู้
และทำความเข้าใจในพฤติกรรมและการบริโภค (Consumption) ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวโน้มและ
ทิศทางของเศรษฐกิจ เป็นต้น ขณะเดียวกันโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื ่อให้เกิดความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
ประกอบกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและแก้ปัญหา (Pain Point) ของธุรกิจที่ตรงจุด เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถเติบโตไปได้ด้วยตนเอง และพร้อมส่งต่อบทเรียนความสำเร็จ  (Key Success Factor) 

ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต
โดยที่ปรึกษาม ีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

 

1) การออกแบบโครงการในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สอดคล้องกับระดับสถานะ 
(Stage) ของผู ้ประกอบการ เพื ่อให้การส่งเสริมพัฒนาสอดคล้องตรงกับความต้องการและปัญหาของ
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 

 

แผนภาพที่ 5.10 การออกแบบโครงการตามระดับสถานะของผู้ประกอบการ 
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2)  เพิ่มอัตราการสนับสนุนทุนกับ Startups โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรม เพราะเป็น
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบและเปราะบางที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด และเป็นกลุ่มที่มักจะเผชิญความ
ยากลำบากในการเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะต้องพิสูจน์รายได้ผลกำไรในปีที่ผ่านมา มาตรการควร
กระตุ้นการเงินหุ้นในระยะเริ่มต้นต่อไป และในระยะยาวอาจเสนอโอกาสสำหรับ Startups นวัตกรรมที่
สามารถเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเครือข่ายไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในตลาดเกิดใหม่ที่รัฐบาลสามารถสนับสนุนได้ 
โดยภาครัฐอาจผ่อนคลายกฎระเบียบและความซับซ้อน 

3) การพิจารณาความสามารถของนิสิตนักศึกษาท่ีมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ  
ไปทำงานให้กับ SME อาทิ เช่น ประเทศจีน ที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องในระดับประเทศแนะแนวให้
นักศึกษาจบใหม่ให้ทำงานในกิจการ SME รวมถึงบ่มเพาะให้เกิดผู้ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมโดยการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้เฉพาะทาง และมีการให้ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการเข้าทำงานกับ SME เช่น  
ค่าเล่าเรียน เงินอุดหนุน และสินเชื่อการศึกษา เป็นต้น 
 

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 

เป็นแนวทางการพัฒนาซึ่งต่อยอดมาจากแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนให้มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ภายใต้แผนบูรณาการปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงนิยามของ SME ตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนการจ้างงานหรือรายได้ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้นิยามและจัดกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยได้เพิ่มเติม
นิยามวิสาหกิจรายย่อย (micro) คือ วิสาหกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
ต่อปีแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมด้านมาตรฐานและตลาดออนไลน์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform digital marketing โดยกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้ ประกอบด้วย 

- การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  

- การพัฒนาและยกระดับการผลิต มาตรฐาน คุณภาพสินค้า  เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจรายย่อยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

เชิงสร้างสรรค์สู่สากล และโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน)) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้น 
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- การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น โครงการขยายโอกาสทาง
การตลาด โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และโครงการ
พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจ
ชุมชน (MOC Biz Club) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

และเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (micro) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ได้มีการปรับปรุงนิยาม
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับขนาดธุรกิจมากขึ้น การพิจารณาสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่ทำให้
ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย ในสาขาธุรกิจภาคการผลิตและภาค
การค้าได้รับผลกระทบทำให้เกิดการลดลงของรายได้  ดังนั้น ความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จึงเป็นความต้องการลดต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดให้สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าภาครัฐมีนโยบาย/มาตรการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้สามารถพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ 
การพัฒนาส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจของ
ตนได้ การส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรง มีข้อสังเกตว่าควรส่งเสริมองค์ความรู้ ในการทำการตลาดออนไลน์ในกลุ่มผู้นำวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้ 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 66.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.48 ของงบประมาณท้ังหมด 

 

 

แผนภาพที่ 5.11 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 2564  
สำหรับทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
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สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (Micro) ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน) 
 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) มีผลการติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการปี 2564 อยู่ในระดับดี 
มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.0031 ดังแสดงในแผนภาพที่ 5.12  

 

 
แผนภาพที่ 5.12 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้

ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ปี 2564 

 

ทั้งนี ้ เมื ่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ปี 2564 มีผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการ
ในด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี ่ยที ่ระดับ 4.9737 หรืออยู ่ในระดับดีมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตผล (Product) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.8448 หรืออยู่ในระดับดี  ด้านปัจจัย
นำเข้า (Input) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.8158 หรืออยู่ในระดับดี และด้านกระบวนการ (Process) 
มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6296 หรืออยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ทั้งนี้ ในด้านผลิตผล เนื่องจาก
โครงการทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทำให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ขึ ้นใน
บางส่วนเท่านั้น 
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สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 

จากแผนงานโครงการ พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  
เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 

 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

(Micro) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั ้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคมผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมแผนงานเป็นการมุ่ งเน้นที่
การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า  เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม  และบริการแห่งอนาคต
เพ่ือที่จะเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่ มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการ
ปรับตัวและใช้โอกาสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่
ที่ตอบโจทย์ความต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรายได้และสร้างความเข้มแข็งที่ยั ่งยืนของเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการผลิตของอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นได้ 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ

ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2580)” ในด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ และการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจรายย่อย (micro) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการระดับฐานราก มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นการรวมกลุ่ม
ในชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมือ
อาชีพ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
สามารถพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถปรับตัวและนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนากลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต อันจะนำไปสู่การเพ่ิมอำนาจต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าสู่การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ การพัฒนาอัตลักษณ์ ตราสินค้า เพ่ือให้เกิดการจดจำที่ชัดเจน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างเอกลักษณ์
และความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 
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❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 
แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่

กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและ
ความพร้อม เพ่ือให้การเติบโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับ
การกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.2-2.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
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2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

 

แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการ
ขจัดจุดอ่อนและข้อจำกัดเดิมที ่มี
และพร ้อมบร ิหารจ ัดการในทุก
ภาวการณ์ได ้อย่างเต ็มศักยภาพ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ู ปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ มก า รจ ้ า ง ง าน ใหม่  
โดยเฉพาะในระดับพื ้นที ่ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถึงร ักษาการจ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

2) พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรงงานที่
ครอบคล ุมท ั ้ งในระบบและนอก
ระบบ ตลอดจนกำลังแรงงานในวัย
เรียนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อ
จำแนกแรงงานที ่ต ้องการความ
ช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำ รวมถึง
จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับผู้
จ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐก ิจท ี ่ม ีแนวโน ้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู ้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่ งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 

2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ใ ห ้ ส อ ดคล ้ อ ง ก ั บ ค ว าม
ต้องการของแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย 
โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช ้จ ่าย 
ปรับโครงสร้างหนี ้ และเพิ ่มช่อง
ทางการเข้าถ ึงส ินเช ื ่อและแหล่ง
เง ินท ุนด ้วยต ้นท ุนท ี ่ เหมาะสม 
เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพยังสามารถ

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธ ุรกิจใหม่ที ่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช่น สินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ สินค้า
และบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้าสีเขียว 
เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธรุกิจ

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

อยู่รอดและรักษาการจ้างงานต่อไป
ได้ 

รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ
ต ล อ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร  ท ั ้ ง ก า ร ผ ลิ ต  
การบริหารจัดการ และการตลาด 

3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทาง
การเง ินท ี ่หลากหลาย อาท ิ  การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 

4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
เพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ SMEs 
ในระดับพื้นที่ 

ทางธ ุรก ิจมากขึ ้น อาทิ การจ ัดซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐ 

    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 

    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 

   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูม ิภาค
ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงาน
คืนถิ่นและบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก
ในภูมิภาค เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยคำนึงถึงฐานทรัพยากร ความ
พร้อม และศักยภาพของพื้นที่ผ่านการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการค้าการลงทุนแบบ
ครบวงจร รวมถึงส่งเสริมการลงทุนใน
โครงสร้างพื ้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาค
ธุรกิจ อาทิ ระบบการขนส่งและกระจาย
สินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ข น ส ่ ง ส า ธ า ร ณ ะ  ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค
สาธารณูปการที่มีคุณภาพและให้เพียงพอ
ต ่อความต ้องการของประชาชนและ
กิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผู้ ประกอบการในพ ื ้ นที่ เพ ื ่ อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวภายใน 
ประเทศทั้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ปลอดภัยโดยเฉพาะในการสอบสวน
โรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 
3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั ้งพัฒนาชุมชน ผู ้ประกอบ 
การและบุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง โดย
การม ีส ่วนร ่วมของท ้องถ ิ ่นและ
มุ่งเน้นการใช้แรงงานและทรัพยากร
ในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็งของ
ไทยภายใต้เง่ือนไขและบริบทใหม่ของโลก 
อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยใน
ฐานะประเทศที่ปลอดภัยจากโรคระบาด
เพื ่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงและการ
ท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่ มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพ ื ่อเพิ ่มม ูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร ้ า งแพลตฟอร ์มการตลาด
ดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ช ุมชนสามารถเข ้าถ ึงตลาดและ
ผ ู ้ บ ร ิ โ ภคท ั ้ ง ใ นป ร ะ เทศและ
ต่างประเทศได้โดยตรง เพื ่อสร้าง

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดย
การสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าเกษตร
ผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที ่  พ ัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

รายได้ และเป็นฐานรองรับให้แก่
แรงงานที่ตกงาน 

ความปลอดภัยและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้
การใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อ ุปทานภาคการเกษตรให้ย ังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั ้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

 
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็น

อย่างมาก โดยวิสาหกิจขนาดย่อย (MICRO) ได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้มากที่สุด โดยสาขาธุรกิจ
ในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ผลิตเครื่องสำอาง 
ผลิตยาและสมุนไพร ตามลำดับ ในขณะที่ธุรกิจภาคการค้า กระทบในสาขาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจ
ภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจบันเทิง/สารสนเทศ/การศึกษา ธุรกิจที่พักแรม/นำเที่ยว และธุรกิจร้านอาหาร  
มีรายได้ลดลงมากที่สุด ดังนั ้นหน่วยงานภาครัฐควรเร่งผลักดันการสนับสนุนหลักสูตรการอบรมพัฒนา  

องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น การบ่มเพาะธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจและแผนความเสี่ยงให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม Micro และวิสาหกิจชุมชน จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตได้ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต เช่น การพัฒนาทักษะแรงงาน การยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
การส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ

ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)  
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สนับสนุน) ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมศักยภาพให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน  SME 
โดยตรง การพัฒนานโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่บูรณาการความร่วมมือจากหลากหลาย
หน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอ้างอิงจาก
รายได้ จำนวนลูกจ้าง และหรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ
และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการเพิ่มเติมนิยามของวิสาหกิจรายย่อย (micro) 
อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 
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▪ หัวข้อที ่2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
สนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ผ่านการ
สนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-
based) และมีสินค้าประจำพ้ืนที่ (Product Champion) การพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการและช่องทางการตลาด การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด การสร้าง  
e-commerce platform เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและขยายธุรกิจได้ โดยการดำเนินการต่างๆ 
เหล่านี้ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น จากเดิมที่เป็น
การดำเนินงานในลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ซึ่งจะช่วยให้การส่งเสริมพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ

อย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน โดย
พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
การดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบ
มืออาชีพ/การพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) พบว่า มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

ข้อ 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาวะ เนื่องจากมีการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที ่ม ุ ่งเน้นไปที ่การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีการ
ส่งเสริมการสร้าง Cluster สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 46 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่
เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิต
และการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

ข้อ 1)  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ เช่น e-Commerce เป็นต้น 

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบรกิาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
ค ุณภาพมาตรฐานในระด ับสากล รวมทั ้ งม ีการดำเน ินการในการสร ้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ และแหล่งเงินทุน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการดำเนินกิจกรรม โครงการ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ธุรกิจ การส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน บัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  
เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างช่องทางและขยายตลาดด้วย e-Commerce 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  ดังเห็นได้จากการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที่เป็นลักษณะการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู ้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา เพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุน สินเ ชื่อ 
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

เนื่องจากผู้ประกอบการชุมชนส่วนใหญ่จะกระจายทุกภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งในการติดตามประเมินผลจะต้องพิจารณาการ
กระจายตัวของผู ้ประกอบการที ่เข้าร่วม และการสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  

การพัฒนาพื้นที่อีกครั้ง 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   
ดังที ่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าผู ้ประกอบการชุมชนกระจายอยู ่ในทุกภูมิภาค การดำเนินกิจกรรม /

โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) จึงมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ในทุกพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

▪ ภาคเหนือ มีความโดดเด่นในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ที่มีชื่อเสียงระดับสากล แนวทางการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ 
ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจตลอด Value Chain การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ 
ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีศักยภาพในการ
ยกระดับเป็นฐานการผลิตที ่เชื ่อมโยงสู ่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ ่มได้ โดย
แนวทางการพัฒนาจะเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและ
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการพัฒนาเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการขาด
แคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก ควบคู่กับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค โดยในด้าน
การเกษตร จะเน้นการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ในด้านการเชื่อมโยง
ระเบียงแนวตะวันออก-ตะวันตก จะเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือ
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น ในด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
ผ้าย้อมคราม จะเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ 
ยกระดับผู ้ประกอบการและนักออกแบบรุ ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู ้ค วามสามารถทั้งการ
ออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริม
การจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
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▪ ภาคกลางและพื ้นที ่กร ุงเทพมหานคร เน้นการยกระดับการผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับ
และปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ ์ที ่เหมาะสม 
รวมทั ้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื ้นที ่จ ังหวัด
กาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรและ
ปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา 

▪ ภาคตะวันออก เป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและ
ท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในอาเซียนและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาภาค
ตะวันออกจึงเน้นการพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ไปกับการใช้
ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้า
การเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสมควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น  
การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

▪ ภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
มาตรฐานสากล และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตร ได้แก่ การยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอม
กระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) 
พืชสมุนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานส่งออก โดยส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย สนับสนุนการใช้
ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูกการบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การต่อยอด
การพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว 
การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบัน
เกษตรกร/สหกรณ์ เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการ
สื่อสารสาธารณะและเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นต้น 
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 5 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563  

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) มีความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 – 2561 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการยกระดับ 

ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้ SME และบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดทำระบบบัญชีการบริหารการเงิน การนำรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  (Best Practices) 

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น มีกิจกรรมในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจในด้านตา่งๆ 
โดยจัดที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การยกระดับ SME ได้รับการยกระดับด้านผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมผลผลิต เช่น การจัดผังกระบวนการผลิตเพ่ือลดเวลาดำเนินการ การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ
ให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุงการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME มากขึ้น 
มีการส่งเสริมให้ SME ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เสริมสร้างความรู้ให้กับ SME ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ SME สนับสนุนให้ SME พัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่และความ
ต้องการสินค้าและบริการเพ่ือเผยแพร่ให้ SME ที่มีศักยภาพทราบ และสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนาสินค้า
และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย
ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มสมาชิก สนับสนุนให้วิสาหกิจฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ส่งเสริม
ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้วิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางตลาดยกระดับ
สินค้าและบริการ (Product Upgrading) ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 
ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563 
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 5 - 51 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ  พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  

“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได ้

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม ่ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

สัดส่วน NPL ของ SME ต่อ
สินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน
ร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
 

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

ต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME 
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
 

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอ้ือและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ซึ่งแต่ละหนว่ยงานต่างดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่คดิว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จนทำให้
เกิดความทับซ้อนกันในบางเรื่อง ขณะที่ อีกบางเรื่องกลับไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้
ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลผลิตของงานที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการทราบถึงความก้าวหน้าของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนผลต่อเศรษฐกิจและผลสำเร็จของแผนการส่งเสริม  SME เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทางกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ดังนี้ 

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และ 

การดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี (SME 
cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(5) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(6) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(7) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(8) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  
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❖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 

o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน
ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  

ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  

 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ 
SME  

    - 

 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 

o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  

ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

     4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย : SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั   
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    5. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

8. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 

3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 58 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรคม์าใช้ใน
การสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการ   

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให ้SME มีหลักในการบรหิาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 59 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่        1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 
SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน     

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่  

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกนัความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ  

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 
 
 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 62 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที ่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 

อย่างทันท่วงที (SME policy 

platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบียน
เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)    

 

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  

o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
ศักยภาพ SME    

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 

BDSP ของทั้งประเทศ   
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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 5 - 64 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับ

ธุรกิจรายย่อย   
    1. ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary 
Market) และตลาดรอง (Secondary 
Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 
chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 
based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
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 5 - 65 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  
ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า การที่หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

SME เช่น มาตรการพักการชำระหนี้ ผ่อนผันการชำระหนี้ แก้ไข NPL เป็นมาตรการที่วิสาหกิจขนาดย่อยได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวฝ่าวิกฤต COVID-19 เช่น  
การหารายได้เพิ่มและการลดรายจ่าย ผลักดันการใช้ช่องทางออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจ และ การเจรจากับ
เจ้าหนี้เพื่อขอพักชำระหนี้ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของผู้ประกอบการ หรืออาจส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ เช่น การมองหาโมเดลธุรกิจใหม่ และการวางแผนเพ่ือรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะ
ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวต่อไป 
 
❖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
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 5 - 66 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2564 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 
 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
โดยการปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ให้รองรับกับบริบทสังคมหรือพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตาม 

สถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการนำเสนอช่องทางการซื้อสินค้า การสร้างความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ผ่านผู้คนที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจเพิ่มการ
ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมเติมควบคู่ไปด้วย โดยจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ เป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนาและเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจให้
เติบโตขึ้น  
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2.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.8158 

หรืออยู่ในระดับดี โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการทั ้งหมดมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ ่มเป้าหมาย  

โดยโครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ คิดเป็นร้อยละ 95.00 มีการประชาสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.00 

 

 
แผนภาพที่ 5.13 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
สำหรับกลไกในการคัดกรองผู ้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื ่อนไขหรือ

คุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที ่เคยได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 88.89 รองลงมาได้แก่  
การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติแต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 5.56 และ การกำหนดเงื่อนไข
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 5 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กรณีโครงการที่เป็น
การอบรมหรือให้ความรู้โดยทั่วไป หรือไม่ได้ระบุเจาะจงสาขา/อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเป็นการเฉพาะ 
การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการอาจไม่ได้มีความเข้มงวด หรือเฉพาะเจาะจงมากนัก เปิด
กว้างให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ และกรณีโครงการที่มีรูปแบบกิจกรรมเฉพาะเจาะจง หรือมี
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมที่ชัดเจน การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการเขา้ร่วม
โครงการ จะมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
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แผนภาพที่ 5.14 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

 
ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ

โครงการทั้งหมดมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 94.74 และบุคลากรที ่มีความรู ้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 5.26  

 

 
แผนภาพที่ 5.15 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 
 
สำหรับปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงาน พบว่า โครงการส่วนใหญ่

มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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แผนภาพที่ 5.16 ความเพียงพอของอุปกรณ์ และเครื่องมือในการบริหารโครงการ 

 
2.3 กระบวนการ (Process)  
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6296

หรืออยู่ในระดับดี โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) ดังนี้ 

 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ

ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 66.35 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 22.22 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 12.74 

ยอดคงเหลือ 31.40 
 

แผนงานโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 66.35 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน 
34.95 ล้านบาท ณ ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 46.96 และมีเป้าหมายผลผลิต 19,000 หน่วย มีการรายงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน 12,564 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 66.13 
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▪ การบริหารโครงการปี 2564 
จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการ

ที่จ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 89.47 รองลงมา คือ โครงการที่ดำเนินการเอง คิดเป็นร้อยละ 
10.53  

 

แผนภาพที่ 5.17 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
 
โครงการที่ดำเนินการในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรม

บางส่วน) โครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน มีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาได้แก่ 
โครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 10.53 และเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม เช่น ระยะที่ 2 
คิดเป็นร้อยละ 5.26 

 

 

แผนภาพที่ 5.18 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
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ในด้านการดำเนินงานตามแผนงาน พบว่าโครงการส่วนใหญ่หน่วยงานมีการเข้าไปดำเนินการใน
เวลาที่เหมาะสมกับเวลาในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (ไตรมาส 1 ควรจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มดำเนินการ  
ไตรมาส 2) คิดเป็นร้อยละ 100 จากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ 
พบว่า หน่วยร่วมมีการติดตาม กำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ ราย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 89.47 มีการกำกับ
ติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส และเป็นโครงการที่มีการกำกับโครงการอย่างเป็น
ระบบและสม่ำเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

 

 

แผนภาพที่ 5.19 การบริหารระยะเวลาโครงการของหน่วยร่วม 
 
 

 

แผนภาพที่ 5.20 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 
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2.4 ด้านผลผลิต (Product)  
❖ ความก้าวหน้าการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

(Micro) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัว มีความคืบหน้าของผลผลิต ณ ไตรมาส 3 ดังนี้ 
1) วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ 19,000 ราย พบว่า การดำเนิน

โครงการมีผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 12,564 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.13 
 

2.5 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 

จากการที่โครงการเข้าไปสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจ ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด  
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 692.41 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเกิดจากรายได้/ยอดขาย
ที่เพ่ิมข้ึน 37.26 ล้านบาท ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 200 ล้านบาท และมูลค่าการจ้างงาน 455.15 ล้านบาท  
 

 
แผนภาพที่ 5.21 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SME กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน 

อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการพัฒนาในปีที่ผ่านมา พบว่า การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนของ
หน่วยงานต่างๆ ไปยังกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน ยังกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่ม/บางพื้นที่ การดำเนิน
โครงการจึงควรต้องมีการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจำนวนมาก และ
บางส่วนอาจยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน 

ทำให้ตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ เช่น การเลือกประเภทสินค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยม 
โดยอิงจากข้อมูลการซื้อในโดยใช้ประสบการณ์จากการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ การปรับเปลี่ยน content 
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน เพ่ือความสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้ 
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❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
1. การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ไปยังกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจ

ชุมชน ยังกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่ม/บางพ้ืนที่ การดำเนินโครงการจึงควรต้องมีการกระจาย
ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มากขึ้น 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ 
และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งนี้การปรับตัวของ
วิสาหกิจชุมชนเป็นสิ ่งที ่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื ่อให้สามารถก้าวทัน เทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. การรวมตัวกันของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน หรือ Cluster ในปัจจุบันยังคง
เป็นการรวมตัวในทางตรง ซึ่งหมายถึงอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน เช่น ชุมชนเดียวกัน ทั้งนี้ 
การผลักดันการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในระยะต่อไป ต้องมีการขยายขอบเขตการ
ดำเนินงานในเชิงพื ้นที ่ให้เพิ ่มมากขึ ้น และไม่จ ำเป็นต้องอยู ่ในภูมิภาคใกล้เคียงกัน  
เพื ่อขยายโอกาสทางการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ  โดยควร
ตั้งเป้าหมายสำคัญในระยะต่อไป คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากร
หรือผู้ประกอบการต้นแบบ การขยายช่องทางการตลาด และการขยายช่องทางการจัด
จำหน่าย 

❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. การส่งเสริมหรือพัฒนาควรบูรณาการในระดับชุมชนหรือพื้นที่ (Community/Area-

Based Approach) การบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมมีศักยภาพที่เพียงพอ และตรงตามความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน 

2. ควรฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้นำ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับ
การจัดการด้านการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ  การจัดทำบัญชีทางธุรกิจ  
ให้ครอบคลุมวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

3. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมให้
วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต สร้างองค์ความรู้ การตลาด 
สร้างแบรนด์ และการบริหารจัดการ ทั้งด้านต้นทุนการผลิต และการจัดบัญชี ส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

4. การกระตุ้นให้วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน ปรับตัวอยู่ได้ และเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือ
กับสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว เช่น การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล และการพ่ึงพาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น  

5. ควรเร่งสนับสนุนและส่งเสริมกลุ ่ม Micro SME ให้สามารถเพิ ่มช่องทางการจำหน่าย
สินค้า/บริการ ขยายตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ 
เพ่ือให้สามารถต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น 

6. ส่งเสริมการทำระบบบัญชีเดียวของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผ ู ้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเง ินของกิจการให้ถ ูกต้องเพียงช ุดเด ียว  
โดยส่งเสริมผ่านการอบรมให้ความรู้ทาง Program online และระบบ E-learning เพ่ือให้
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ผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้  นอกจากนี้การจัดทำบัญชีเดียวยัง
มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการนำข้อมูลของผู้ประกอบการมาใช้เพ่ือจัดทำนโยบาย
และมาตรการการส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม 

7. ควรเพ่ิมการจัดเก็บข้อมูลในอดีตของกลุ่มประเภทวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การอบรมพัฒนาไปแล้ว ทั้งที่ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ และไม่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในมิติ
ต่างๆ เพื่อหาช่องว่างของการพัฒนาว่ามีปัจจัยได้บ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าไปช่ วยเหลือได้  
โดยอาจเป็นช่องทางสำคัญที่หน่วยงานจะสามารถขยายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  
ให้มากขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระยะ
ถัดไปให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการได้มากที่สุด  

 
แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจภูมิภาคสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษาให้สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจให้บริการ  

โลจิสติกส์ การพัฒนาผู ้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น การมีความพร้อมและ
ความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร การสนับสนุน  

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต และการ
บริการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และขยายการให้บริการ
ของภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ก่อให้เกิดการสร้าง ความ
เข้มแข็ง และการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนการร่วมพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
เกิดศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และยกระดับกิจการของวิสาหกิจขนาดย่อมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่ งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยในปี 2564 มีกิจกรรมแผนงานโครงการที่มุ่งเน้นและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อมไปในด้านต่างๆ ดังนี้ 

▪ ด้านการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจสร้าง
มูลค่าเพิ ่มทางธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยใช้กระบวนการถ่ ายทอดและส่งเสริมเนื ้อหา 
(Storytelling) เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ด้านวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าและบริการ
ที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีความเป็นสากล ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด สร้างโอกาสและยกระดับมูลค่าธุรกิจ สินค้า เเละบริการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อการ
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และกลุ่ม นักศึกษาที่เรียนด้านการ
ออกแบบ เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แข่งขันได้ และมีขีดความสามารถ
เพียงพอต่อการขยายตลาดสู ่สากล ตลอดจนการบ่มเพาะผู ้ประกอบการให้ขับเคลื ่อนด้วยนวัตก รรม  
ด้านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 
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▪ ด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ผ่านกิจกรรมการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง
เทคโนโลยีด้านรังสีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไป
ใช้ในงานนวัตกรรมด้านรังสีในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยการที่นักวิจัยของโครงการขอตัวอย่างจากผู้สมัคร
มาทดลองแล้วดำเนินการทดลอง เรียบร้อยจึงแจ้งผลการทดลองให้ผู ้ สมัครเข้าใช้บริการทราบผล 
กิจกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยด้วยเทคโนโลยีรองรับตลาดการค้า
ยุคใหม่ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น สร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรในการคิดวางแผน กำหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และศักยภาพ โดยการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพร ตั้งแต่ ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเข้าสู ่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยการอบรมให้ความรู ้กับ
ผู้ประกอบการ คณะผู้ตรวจฮาลาลในประเทศ และ เจ้าหน้าที่ฮาลาลประจำสำนักงานในประเทศ ให้คำปรึกษา
เชิงลึกให้กับ SME และวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยรับรองฮาลาล และผู้ประกอบการในส่วน
จังหวัด ต่อยอดให้ผู ้ประกอบการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั นของสำนักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (Business Matching) เป็นต้น  

▪ การเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ ผ่านการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)  โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME ให้เป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้ สร้าง          
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างกลไกเชื่อมโยง SME ให้เข้าถึงองค์ความรู้ 
และทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ SME สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ใหม่ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 
ผลักดันให้มีการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนามากขึ้น กิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน
กระบวนการผลิตและการบริการ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื ่อให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และให้บริการด้านซอฟต์แวร์ทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และบริการด้านซอฟต์แวร์ และผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI ให้มีความสามารถในการต่อยอดไปสู่ระดับวุฒิ
ภาวะที่สูงขึ้น โดยการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต/พัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านซีเอ็มเอ็ม (CMMI) และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อม
ทั้งอบรม/สัมมนา เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการปรับปรุงกระบวนการ กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0  ดำเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบ
กิจการ SME /กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน หรือสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดัน
ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม แปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การพัฒนาสู่ SME 4.0 และกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้ความรู้และให้คำแนะนำในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 76 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ SME เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน เป็นต้น 

▪ การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถทาง
การตลาด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเลือกซ้ือแฟรนไชส์ มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องสามารถตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์เพื่อเป็นทางเลือกในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่า
สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา เชื่อมโยง
เครือข่าย แลกเปลี ่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ การจัดประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
(Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021) จัดแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในงาน DBD 
Franchise & SME Expo 2021 กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล  ดำเนินการโดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ เพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการไทยในการ
ดำเนินการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
ศูนย์กลางการซื ้อขายออนไลน์ระหว่างผู ้ซื ้อผู ้ขายทั ้งในและต่างประเทศสามารถเพิ ่มโอกาสทางการค้า  
การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการและประชาชนไทยและสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศได้
อย ่างเป ็นร ูปธรรม โดยการจ ัดต ั ้งหร ือต ่อยอดหน้าร ้าน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์มพันธมิตร 
อิเล็กทรอนิกส์ชั ้นนำ และดำเนินการบริหารหน้าร้าน และอำนวยความสะดวกในกิจการร้านสรรพสินค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์ ตลาดเป้าหมาย 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 706.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.35 ของงบประมาณทั้งหมด 
(หรือประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการ Small 
เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เทคโนโลยี
นวัตกรรมและซอฟต์แวร์ กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปา กลุ่มแฟชั่น 

ไลฟ์สไตล์ อัญมณีเครื่องประดับ กลุ่มวัสดุและบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ GDP ของประเทศ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ให้ได้มาตรฐานสากล 
 

 
แผนภาพที่ 5.22 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564 

สำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน)   
 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามสำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) พบว่ามีผลการติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการปี 2564  
อยู่ในระดับดี หรือมีระดับคะแนน 4.0107 คะแนน ดังแผนภาพที่ 5.23 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.23 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

ย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปี 2564 มีผลคะแนนการติดตามด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด  
ที ่ระดับคะแนน 4.9318 รองลงมาเป็นด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ที ่ระดับคะแนน 4.7273 ด้านผลผลิต 
(Product) มีระดับคะแนน 3.6634 และด้านกระบวนการ (Process) ที่ระดับคะแนน 3.6208 ตามลำดับ  
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนงานโครงการส่วนใหญ่ในปี 2564 ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ส่งผลให้ผลผลิต 
(Product) และกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้   
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3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทาง
หรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 

จากแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ  

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้  

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแนวทางพัฒนา

วิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมแผนงานเป็นการมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ จากฐานเดิม และต่อยอด
ไปสู ่การสร้างฐานรายได้ใหม่ มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ ผู ้ประกอบการเข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการปรับตัวและใช้โอกาส
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
และวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถ
เป็นฐานรายได้และสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการ
ผลิตของอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นได้ การพัฒนาให้มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ที่
เป็นที่ยอมรับในระดับส่งเสริม SME สาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการคิด 
  

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ ประเด ็น “ผ ู ้ประกอบการและว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
(พ.ศ. 2561 - 2580)” 3 ประการ ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ : เนื่องจากกิจกรรมแผนงานมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและ
หลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาผู ้ประกอบการทุกระดับให้มี  
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน  
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 
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2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน : เนื่องจากกิจกรรมแผนงานมุ่งเน้นการจัดหา
แหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ  
พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  

3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด : เนื่องจากกิจกรรมแผนงานมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด 
ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ  

 

❖ ความเชื ่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่
กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและ
ความพร้อม เพ่ือให้การเติบโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับ
การกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 
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1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  
โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข ้าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 

2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เง ินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 

2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั ้งการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาด 

3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 

4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 

    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 

   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.3 การกระจายความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผู้ ประกอบการในพ ื ้ นที่ เพ ื ่ อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 

2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 

2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 

2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 

2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 

2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 

3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั ้งพัฒนาชุมชน ผู ้ประกอบ 
การและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 

2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี ว ภ าพ  พร ้ อมทั้ ง เ ร ี ย น ร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 

อุตสาหกรรมอาหาร 
1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 

2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 

2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม 

ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สนับสนุน) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) ให้แข็งแกร่งทำให้เกิดความหลากหลายของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพ
เพ่ือเตรียมความพร้อม รองรับรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปต่อธุรกิจสมัยใหม่ 
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาแบรนด์ และส่งเสริมการส่งออกเพ่ือช่วยขยายตลาดใหม่ให้แก่  SME และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่ม Turn Around สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม  
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มเติมนิยามของวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 

▪ หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่ม และการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจชุมชน (Cluster-Based) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
SME และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ให้เครือข่ายคลัสเตอร์เหล่านี้เกิดการผนึกกำลังสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในคลัสเตอร์เดียวกัน และได้รับการพัฒนาจากภายนอกเพื่อสร้างโอกาสทาง
การค้าร่วมกัน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม  (Small) มีโอกาสในการเข้าถึงตลาด และส่งเสริมการสร้าง  
e-commerce platform เพื่อให้สามารถอยู่รอดและขยายธุรกิจได้ สร้างแนวคิดในการดำเนิน
ธุรกิจสมัยใหม่ และนำเอาเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการ
ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม /โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาด

ย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้  
เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้
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ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาธุรกิจ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

ข้อ 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาวะ เนื่องจากมีการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที ่ม ุ ่งเน้นไปที ่การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับ รอง
มาตรฐาน 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีการ
ส่งเสริมการสร้าง Cluster สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่
เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิต
และการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ มีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
รวมถึงมีการสนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย Cluster อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ เช่น e-Commerce เป็นต้น 

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบรกิาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระด ับสากล รวมทั ้ งม ีการดำเน ินการในการสร ้าง
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สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ และแหล่งเงินทุน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ ดังเห็นได้จากการมีโครงการในลักษณะที่เป็น
การจัดให้มีแหล่งเงินทุนสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการ SME กลุ่มท่ัวไป เพ่ือใช้ใน
การต่อยอด พัฒนาธุรกิจ และสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ิมสภาพคล่อง เพ่ือให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME 
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการดำเนินกิจกรรม โครงการ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงาน การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการ
ทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง รวมถึงมีการให้ความรู้ด้ าน
กฎหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อ 1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล 
สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรม
ระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง
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แหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เนื่องจากมี
การสน ับสน ุนการเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายคล ัสเตอร ์ท ั ้ ง ในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ดังกล่าวในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้ 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  
เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างช่องทางและขยายตลาดด้วย e-Commerce 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  ดังเห็นได้จากการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที่เป็นลักษณะการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู ้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา เพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุน สินเ ชื่อ 
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
- ข้อ 3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังเห็นได้จากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการใน

การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม 

ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 
2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

▪ ภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา  
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การสนับสนุน SME ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการนำมาใช้เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื ่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain และการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
แนวทางการพัฒนา  
4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการ
ดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื ่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
มนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่
มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาด ในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ อย่างการเกื้อกูลกันบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและ  

เพ่ือนบ้าน 

▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย
พัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ
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สถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่องเพื ่อให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

▪ ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
6) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ
และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี 
ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุน
ที่มีศักยภาพ เป็นต้น 
3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนา
เทคโนโลยีในการต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital 
Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 

▪ ภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
แนวทางการพัฒนา  
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่   
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ  
สร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชน
มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของ
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ชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ 
ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและ
ชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ต่างๆ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
3) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร เพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยง
การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื ่อวิจัยพัฒนา  

การออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 
การประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจำหน่ายยางพารา
ได้มากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา  
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น 
ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน 
มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสมุนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็น
สินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น 
โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและสนับสนุน การใช้ภูมิปัญญา  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอด
การพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิต อ่ืน อาทิ  
การท่องเที่ยว การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มใน
รูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต การดำเนินการ
รวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื ่อสาร
สาธารณะและเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ(Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความ
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เข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ 
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเทคโนโลยีดิจิทัล 
ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง 
พัฒนาผู้ประกอบการและ SME รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Start up และการ
พัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต 
ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase 
Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมยางพารา
และการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง  
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา กำหนดเขตพื้นที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

▪ ภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้าง
ความม่ันคงให้กับภาคการผลิต 
แนวทางการพัฒนา  
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และการส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
สมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยำ เพื่อลดความ
เสียหายจากภัยพิบัติ โรคระบาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการและ SME ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนา
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ความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนำผลการวิจ ัยด้านเทคโนโลยีช ีวภาพเพื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูป และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพใน
การผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริม
การเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย
พัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษา
คุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 
6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิ ตอื่น 
เช่น การท่องเที่ยวและบริการ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2564  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 

– 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562-2564 พบว่าแผนงาน
โครงการตามและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการยกระดับ 
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้ SME และบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดทำระบบบัญชีการบริหารการเงิน การนำรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  (Best Practices) 
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น มีกิจกรรมในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจในด้านตา่งๆ 
โดยจัดที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การยกระดับSME ได้รับการยกระดับด้านผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต เช่น การจัดผังกระบวนการผลิตเพื่อลดเวลาดำเนินการ การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ
ให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุง  
การผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME มากขึ้น 
มีการส่งเสริมให้ SME ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เสริมสร้างความรู้ให้กับ SME ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ SME สนับสนุนให้ SME พัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่และความ
ต้องการสินค้าและบริการเพื่อเผยแพร่ ให้ SME ที่มีศักยภาพทราบ และสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนา



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 93 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประกอบการรายใหญ่ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มสมาชิก สนับสนุนให้วิสาหกิจฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
ส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจให้วิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางตลาด
ยกระดับสินค้าและบริการ (Product Upgrading) ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาระบบ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
(Turn Around) เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของ SME ที่มียอดขายตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือ
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าว
สู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน 
(ธันวาคม 2562) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปี 2562-2564   

 
❖ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่ งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม ่ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

สัดส่วน NPL ของ SME ต่อ
สินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน
ร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
 

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

ต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME 
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
 

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานทีค่ิดวา่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จนทำให้
เกิดความทับซ้อนกันในบางเรื่อง ขณะที่ อีกบางเรื่องกลับไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้
ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลผลิตของงานที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการทราบถึงความก้าวหน้าของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนผลต่อเศรษฐกิจและผลสำเร็จของแผนการส่งเสริม  SME เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทางกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ดังนี้ 

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการ
ดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(9) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(10) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(11) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(12) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  
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❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  
ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  
 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ 
SME  

    - 
 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  
ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  
เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 98 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 
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 5 - 99 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย : SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล   

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 
3.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 
3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 100 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

     10. สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

13. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรคม์าใช้ในการสร้างมูลคา่
แก่สินค้าและบริการ   

    1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) 
6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยการจัด
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมาภิบาล รับรอง
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
อบรมนิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาล 
รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ SME มีหลักใน
การบริหารจัดการและดำเนิน
ธุรกิจที่ด ี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 101 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 

o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบ
ใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทาง
การเงิน (financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 
SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน     

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital 

payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 5 - 102 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละ
กลุ่ม  

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกนัความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 
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แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที ่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 

อย่างทันท่วงที (SME policy 

platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึน
ทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือขอรบั
ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web 

portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิง
วิเคราะหส์ถานการณด์้านการตลาด
ให้กับ SME (market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุน
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับการ
เติบโตของธุรกิจทั้งตลาดแรก 
(Primary Market) และตลาดรอง 
(Secondary Market)    

    สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
(supply chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 

(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง   
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 
based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับ

งานวิจัยและพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูล
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  
ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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❖ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายต ามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ  โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2.6.2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงการ
พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการ
ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้าน ต่างๆ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 
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2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

3.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) : 
จากผลการติดตามด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.7273 

หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการติดตามแผนงานโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่เป็นการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ
พบว่า มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 39.53 เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปยังสมาคม ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรม อาหาร
แปรรูป สมุนไพร ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  เป็นต้น รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ร้อยละ 30.23 และช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 16.28  

 
แผนภาพที่ 5.24 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

สำหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการพบว่า ส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องที่อบรม
หรือพัฒนา มีปัญหาหรือความต้องการ ร้อยละ 36.36 รองลงมา คือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือคัด
กรองกลุ ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ ่ม เช่น การระบุสาขาเป้าหมาย ร้อยละ 34.09 มีการกำหนดเงื ่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวแล้ว  ร้อยละ 13.64 และมีการ
กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน เป็นต้น ร้อยละ 6.82 
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แผนภาพที่ 5.25 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ 

 
และจากผลการประเมินแผนงานโครงการพบว่า บุคลากรหลักในการบริหารโครงการและ

บุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการมีความรู้ ความสามารถ (Competency) เพียงพอที่จะบริหาร
โครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100.00 

 

 
แผนภาพที่ 5.26 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 

 
3.3 กระบวนการ (Process)  
จากผลการติดตามด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6208 

หรืออยู่ในระดับดี โดยการติดตามผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู ่ ธ ุ รกิจสมัยใหม่  
(Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 705.99 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 468.89 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 27.96 

ยอดคงเหลือ 209.15 
 

จากข้อมูลพบว่า ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 705.99 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน 496.85 ล้านบาท ณ ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 70.38 และมีเป้าหมายผลผลิต 
58,000 หน่วย มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน  35,473 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 61.16 

 
▪ การบริหารโครงการปี 2564  

จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็น
การดำเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วนและจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด เป็นสัดส่วนที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมา คือ การดำเนินการเองและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็น
สัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 

แผนภาพที่ 5.27 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
 

แผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการได้
เป็นไปตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมา เป็นโครงการที่ล่าช้าอยู่ภายในปีงบประมาณ คิดเป็น  
ร้อยละ 33.33 และเป็นโครงการที่ล่าช้าข้ามปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 9.52 
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แผนภาพที่ 5.28 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ 
 

และจากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมมีการ
ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการในทุกโครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่มีการติดตามกำกับโครงการอย่าง
เป็นระบบ สม่ำเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และมีการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ทำให้ส ามารถ
กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีที่โครงการเกิดปัญหาใน
ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 63.64 เป็นโครงการที่มีการติดตามกำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ  
รายเดือน หรือรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 22.73 และเป็นโครงการที ่มีการติดตาม กำกับโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ ราย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 13.64 

 

 

แผนภาพที่ 5.29 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 
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3.4 ผลผลิต (Output)  

การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู ่ธุรกิจ
สมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัว คือ วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการ
พัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 58,000 ราย โดยมีความคืบหน้าของผลผลิต ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
เท่ากับ 35,473 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.16 

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 

เนื่องจากใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่วนใหญ่ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ 
ส่งผลให้ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานยังไม่เกิดขึ ้นให้เห ็นได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  

มากเท่าท่ีควร   

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผล 

1. โครงการที่มีกิจกรรมในลักษณะพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาด อาจมีความซ้ำซ้อนกับการ
ดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งในบางครั้งมีการจัดกิจกรรมในระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกัน และ
มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกัน  

2. กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการให้บริการโลจิสติกส์ฯ เป็นการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการและการผลักดันเข้าสู่การบริการโลจิสติกส์
ในระดับมาตรฐานสากล หรือ ISO 9001 อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มีความสอดคล้องตามแนวทางของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

3.  ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพ่ือยกระดับแรงงานเข้าสู่ SME 4.0 นั้น ยังขาดการส่งเสริมและ
ให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการเตรียมพร้อมและวางแผนเพ่ือพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมให้ตื่นรู้ 
ปรับตัว พร้อมรับต่อการพัฒนาและเรียนรู้ ซึ่งต้องสอดคล้องและเท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นกลไก
สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่ 4.0 ในอนาคต  

4. โครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การจัดงานแสดงสินค้า ที่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ และประชาชนจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โครงการที่มีกิจกรรมใน
ลักษณะดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
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❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านสนับสนุนการตลาดของผู้ประกอบการ ในด้านการส่งเสริม

ผู้ประกอบการเข้าสู่แพลตฟอร์ม E-commerce เป็นเรื่องที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
การเข้าสู่แพลตฟอร์ม E-commerce ของผู้ประกอบการนั้น ยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการยังไม่มีความรู้ 
และขาดการพิจารณาต้นทุนโดยครบถ้วน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมการให้ความรู้ด้านการคำนวณ
ต้นทุนสินค้าเมื่อผู้ประกอบการต้องขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce 

2. โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาด ควรต้องมีการบูรณาการข้อมูลทั้ง
ในด้านระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มโอกาส
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจจัดทำระบบข้อมูลกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาดที่สามารถเข้าถึงแผนการจัดกิจกรรม และผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมได้ 

3. การส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการให้บริการโลจิสติกส์ฯ ควรครอบคลมุใน
ประเด็นของการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย การยกระดับการบริหารจัดการ  

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเชื ่อมโยงการค้าสู ่ร ูปแบบ E-commerce และการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) เพื่อให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่การธุรกิจการค้า
ยุคใหม่ สามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเพ่ือยกระดับแรงงานเข้าสู่ SME 4.0 ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
วางแผนการพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยอาจเริ่มให้พื้นฐานแก่แรงงานในการได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  

การอบรมที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการรับมือและปรับตัวเมื่อเทคโนโลยี การผลิตมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการให้ช่องทางในการสอบถาม แก้ไขปัญหา และแนะนำเพื่อต่อยอด  

องค์ความรู้ในอนาคต 

5. หน่วยงานควรมีการวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความต่อเนื่องและส่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการ โดย
พิจารณาออกแบบรูปแบบ/กิจกรรมโครงการที่เหมาะสมกับกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ซึ่งอาจ
จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป หรือส่งต่อไปผู้ประกอบการไปยังโครงการ หรือหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่ต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จแก่ผู ้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการอย่างแท้จริง 
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แนวทางท่ี 4 แนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) 

 ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ สามารถผลิตสินค้า/
บริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีตลาดรองรับการผลิตในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มนี้ยังคงต้องการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง สามารถ
ส่งออกสินค้า/บริการสู ่ตลาดโลกได้ การสนับสนุนการดำเนินงานที ่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จึงเน้นไปในด้านการให้ความรู้ด้านการตลาด ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพหรือมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศแก่ผู ้ประกอบการ อาทิ  การส่ ง เสริมการขาย ประชาสัมพันธ์  ออกงาน roadshow  
E-Market ในระดับสากล เพื ่ อรองรับกลุ ่มเป้าหมายในตลาดระดับสูง (Hi-End) และระดับสากล 
นอกจากนี้ อาจมีการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่ม/การสร้างเครือข่าย (Cluster) ในด้านการผลิตหรือการค้า  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ/สร้างอำนาจการต่อรอง หรือบุกเบิกขยายฐานลูกค้าร่วมกัน  
 อย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิด-19 ยังคงพบการระบาดรวมถึงการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ในหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ทั้งยุโรป สหรัฐฯ ประเทศในเอเชีย อาทิ อินเดีย ปากีสถาน
และตะวันออกกลาง รวมถึงการกลับมาระบาดรอบสองในประเทศที่เคยควบคุมได้ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม 
สิงคโปร์และฮ่องกง จนทำให้หลายพื้นที่ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว มีผลอย่างสำคัญที่
กระทบไปถึงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกำลังซื้อของประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน เพื่อให้กลับไป
ในช่วงปกติก่อนมีโควิด-19 รวมถึงปัจจัยจากการแข่งขันและปกป้องทางการค้า ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
หลายๆ ประเทศต่างเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจ โดยมุ่งไปที่การพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น (การลงทุน  
การผลิตสินค้าเองในประเทศเพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มการจ้างงาน) ขณะที่สหรัฐฯ เองก็มีการกดดันให้จีนมี
การนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อลดการขาดดุลการค้า ขณะเดียวกัน การที่เวียดนาม ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทย
ในหลายสินค้า มีการบรรลุข้อตกลงเปิดเสรีกับสหภาพยุโรป ทำให้สินค้าของเวียดนามมีต้นทุนการส่งออกที่
ลดลง โดยเฉพาะสินค้าที่เวียดนามส่งออกไปสหภาพยุโรปมาก อาทิ อาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบ 
 ท่ามกลางความเสี่ยงที่กดดันทางด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ SME ที่เป็นธุรกิจ
ส่งออกของไทย จำเป็นต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับปัจจัยท้าทายต่างๆ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจส่งออกเติบโต
ต่อไปได้ ซึ่งความท้าทายต่างๆ เหล่านั้น มีดังนี้ 
 การพยายามลดการแข่งขันด้านราคา โดยต้องสร้างศักยภาพการแข่งขันจากความแตกต่างด้าน
คุณภาพและนวัตกรรมของสินค้า โดยจำเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละประเทศที่มีความต้องการ
แตกต่างกันซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ อาทิ อาหารที่เน้นสุขภาพ อาหาร
ออร์แกนิก อาหารปลอดกลูเตน ในขณะเดียวกัน ผลจากการระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความปลอดภัยของสินค้า และต้องการซื ้อสินค้าที ่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษากฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับแต่ละตลาดซึ่งมีความแตกต่าง
กัน เพื่อสร้างโอกาสและลดปัญหาการกีดกัน 
 การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออก ทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
รวมถึงความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรืออาจชำระล่าช้า ภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง
นี้ และปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได้ ซึ่งแม้ว่าอาจเพิ่มต้นทุนดำเนินการบ้าง  

แต่จะช่วยลดความเสียหายหากเกิดปัญหาขึ้น โดยผู้ประกอบการ SME ที่มีการแข่งขันด้านคุณภาพและ
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นวัตกรรม น่าจะรองรับต้นทุนดังกล่าวได้แต่สำหรับธุรกิจ SME ที่รับภาระในด้านนี้ได้น้อย อาจต้องหาวิธี
ประเมินกลุ่มลูกค้า ตามความเสี่ยงของคู่ค้าแต่ละรายโดยในช่วงนี้อาจต้องเน้นคู่ค้าเดิมที่มีการทำธุรกิจร่วมกัน
มานาน โดยลดการทำธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ๆ 
 การวางแผนบริหารสต็อกวัตถุดิบ ภายใต้การระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนใน
หลายประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่การขนส่งวัตถุดิบอาจมีปัญหาติดขัด จากการปิดเมืองที่อาจกลับมาอีกครั้ง 
ซึ่งธุรกิจ SME ที่จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ต้องวางแผนกระจายความเสี่ยง โดยนำเข้าวัตถุดิบ
จากหลายๆ แหล่งภายใต้ระยะเวลาการขนส่ง ราคาและคุณภาพวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน 
 การพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพิ่มเติมจากช่องทางปกติ สำหรับ SME ที่ยังขาดช่องทางนี้ 
นอกจากสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคนี้แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับกรณีที่
อาจมีการปิดเมืองในหลายๆ ประเทศ หากการระบาดรอบสองมีความรุนแรง และกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต
เหมือนเช่นช่วงที่เคยเกิดการระบาดใหม่ๆ 
 กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสามารถคลี่คลายได้ภายในปีนี้หรือไม่ หรือโลก
จะสามารถพัฒนาวัคซีนออกมาได้เร็ว ตามที่หลายประเทศตั้งเป้าหมายไว้ แต่ธุรกิจ SME ก็ยังเผชิญความท้า
ทายด้านการส่งออกไปอีกระยะ จากเศรษฐกิจโลกที่ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ปีกว่าจะค่อยๆ ทยอยฟ้ืนตัวกลับ
สู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าโลกซบเซา และกระทบต่อไทยรวมถึงอีกหลายประเทศที่พึ่งพาภาค
การส่งออก ซึ่งแนวทางที่จะช่วยลดผลกระทบได้คือ การพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้า มากกว่า
การแข่งขันด้วยราคารวมถึงการให้ความสนใจกับตลาดที่เศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัว รวมถึงตลาดที่ไทยมี
ข้อตกลง FTA ซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยมีโอกาสส่งออกได้มากข้ึน 

 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 
จากการติดตามผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) พบว่าผลการติดตาม
แผนงานโครงการปี 2564 ขณะนี้อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4.0141 คะแนน 

 

 

แผนภาพที่ 5.30 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
วิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ปี 2564 
มีผลคะแนนการติดตามด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด ที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน หรืออยู่ในระดับ
ดีมาก รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีระดับคะแนน 4.6667 หรืออยู่ในระดับดีมาก ด้านผลผลติ 
(Product) มีระดับคะแนน 3.8607 หรืออยู่ในระดับดี และด้านกระบวนการ (Process) มีระดับคะแนน 
3.3437 คะแนน หรืออยู่ในระดับพอใช้ ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากแผนงานโครงการส่วนใหญ่ในปี 2563 
ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ส่งผลให้ผลผลิต (Product) ที่เกิดขึ้นยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด 

สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
 จากแผนงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับ
สากล (Medium & High Potential) เมื ่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื ่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุป 

ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและ
ยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 
 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 จากการศึกษาวิ เคราะห์กิ จกรรมโครงการส่ ง เสริม  SME ที ่ มี ศั กยภาพ (Strong) ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น/พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การ
แข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ และการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
เนื่องจากการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า  เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม  และบริการ แห่งอนาคต
เพื ่อที ่จะเพิ ่มรายได้จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู ่การสร้างฐานรายได้ใหม่ การยกระดับคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้านวัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ การแปรรูปและการพัฒนาความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต  

เน้นการพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นระดับสากลมากขึ้น และการแสวงหาโอกาสในการขยายสู่ตลาดสากล  

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) 

ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น/พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่
การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในแผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ ่งมีแนวทางในการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดย
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การส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จาก
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและ
บุคลากรคุณภาพ 

นอกจากนี้พบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้มากข้ึน/พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับสากล (Medium & High Potential) ยังสอดคล้องกับแผนย่อยเรื่อง การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ซึ่งมี
แนวทางสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุนของ
ประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ และการส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ 
รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและ
บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั ้งพัฒนาชุมชน ผู ้ประกอบ 
การและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 
การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)  
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สนับสนุน)  โดยมีการให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในทุกอุตสาหกรรมเพ่ือส่งผลให้เกิดการเติบโต
ของเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมให้มีนวัตกรรม จัดตั้งให้มี  
หน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการออกนโยบายต่างๆ 
การให้สิ่งจูงใจ การสนับสนุนการส่งออกและการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ 

▪ หัวข้อที่ 3 : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

 หัวข้อย่อย 3.3 : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม 
- เรื ่องและประเด็นการปฏิร ูปที ่ 3.3 : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ 

(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) โดยมี
แนวทางเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการบูรณาการ
การทำงาน ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศให้เป็นระบบ
ครบวงจร จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบาย แผนแม่บท 
และแนวทางการบริหารจัดการด้าน การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของ
ประเทศ ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ และ
ประเมินผลการดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมของประเทศท้ังในระดับภาพรวมของประเทศ 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

▪  ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ 
SME โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า/บริการ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  อาทิ 
โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาช่องทางการตลาด การพัฒนามาตรฐานสินค้า และการสร้าง
เครือข่ายกับธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ การขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce 
และโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Business) เป็นต้น  

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบรกิาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME 
เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME 
สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น 
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▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น พบว่า มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน เนื ่องจากมีกิจกรรม โครงการที ่ให ้ความรู้ /ให้คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า/บริการให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด 
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์กร ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
และการเชื่อมโยงวัตถุดิบ แหล่งผลิต ตลาด เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้
จากการดำเนินกิจกรรม โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมรวบกลุ่มอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น  

ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เนื่องจากมีการ
ส่งเสริมผู ้ประกอบการให้ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบดิจ ิท ัล หรือ                       
E- commerce  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ สามารถเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้   
ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง   

- ข้อ 3.1.3  ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจในภาคกลาง ซึ ่งมุ ่งเน้นการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า/บริการ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ข้อ 3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 

สำหรับสินค้าและบริการของไทย โดยการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทาง
เศรษฐกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เกิดผลเต็มที่ รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ และพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ  

ข้อ 3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
- ข้อ 3.4.1 พัฒนาผู ้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้

สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และ
พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้  

ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที ่เกี่ยวข้องกับการขยายตลาดหรือการสร้าง
เครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทย อาทิ โครงการจัดนำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การยกระดับธุรกิจ  

แฟรนไชส์สู่ตลาดโลก โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่ตลาดสากล เป็นต้น 

❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   
 ผู ้ประกอบการชุมชนกระจายอยู ่ในทุกภูมิภาค การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 
จึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ในทุกพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 
 ภาคเหนือ : มีเป้าหมายพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและ
บริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ โดยมีแนวทางเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัย และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี  
เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาด
กลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-touris และแนวทางเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 122 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  มีเป้าหมายพัฒนาอีสานสู่มิติ ใหม่ให้ เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือเพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค
ไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริม
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ  
นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ สินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้ง พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและ
นักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามี
ความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : มีเป้าหมายในการ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร
ทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าและ บริการด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
ยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ และการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME และ Start Up โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 ภาคตะวันออก  : เนื่องจากเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ( Industrial 
Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยานนานาชาติเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น 
การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่เขต พัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ 
ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย  
ยกระดับ สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” ตัวอย่างแนวทาง เช่น  
พัฒนาผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน  
ประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  
 ภาคใต้ : จากการที่ภาคใต้ เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก จึงมีเป้าหมายในการเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง
แนวทาง เช่น แผนพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร เช่ น 
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้า
สู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการ
สนับสนุนให้มีการบริการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบวงจรแก่ SME การขยายปริมาณ การให้บริการ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ SME ในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้น และมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากขึ้น เช่น จากเดิมท่ีเป็นการทดลองผลิตในห้องทดลอง (Lab Scale) ให้ขยายกิจกรรม
ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercialization Scale) การเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้ SME มีโอกาสใน
การทดสอบตลาด ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ SME นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด SME 

สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงในการประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SME ในการยกระดับ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีให้ SME รวมทั้งมีกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้ SME ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการส่งออกมาก่อน หรือเพ่ิงเริ่มมีการส่งออก โดยการให้ความรู้ทั้งท่ีเป็นการฝึกอบรม การให้ความรู้ ผ่านทาง
ระบบ On-line ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SME ผู้ส่งออกรายใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินธุรกิจ
ด้านการส่งออกให้มากขึ้น และให้ความช่วยเหลือแก่ SME ที่ยังไม่เคยส่งออกมาก่อน ให้ความรู้ด้านการ
ขยาย ช่องทางการตลาดต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการเป็น
การสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ยกระดับสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริมภายใต้แผนงาน
โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) 
แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563 แต่อาจต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในรายละเอียดอีกครั้ง 
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❖ แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่ าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  

“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม ่ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

สัดส่วน NPL ของ SME ต่อ
สินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน
ร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
 

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

ต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME 
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
 

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอ้ือและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จนทำให้
เกิดความทับซ้อนกันในบางเรื่อง ขณะที่ อีกบางเรื่องกลับไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้
ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลผลิตของงานที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการทราบถึงความก้าวหน้าของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนผลต่อเศรษฐกิจและผลสำเร็จของแผนการส่งเสริม  SME เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทางกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ดังนี้ 

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการ
ดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จ ัดทำรายงานการส ่งเสร ิมและพ ัฒนา SME ด ้วยการรวบรวมข ้อม ูลความก ้าวหน้า  
ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละ
ด้านจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(13) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(14) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(15) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(16) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  
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❖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  

ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  
 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ SME      - 
 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ SME      สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  

ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยายโอกาส
ทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถนำไปใช้
ในการปรับทิศทางการดำเนินธุรกจิได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย : SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งออก จะเพ่ิมขึ้นจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั   

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการในการ

พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 

3.  กรมทรัพย์สินทางปญัญา 

4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรคม์าใช้ในการ
สร้างมลูค่าแก่สินค้าและบริการ   

    1.  สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธุรกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคลให้
มีธรรมาภิบาล รวมถึงการดำเนินการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ SME มีหลักในการบริหาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

 
 

 

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่        1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ SME 

ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบันการเงิน     
    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME ใช้

ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(digital payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่  

 

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็นใน
การทำธุรกิจระหว่างประเทศให้ SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดับ
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยายตลาด
หรือขยายธุรกิจไปยังตา่งประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การป้องกนัความเสีย่งในการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับ
ธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื ้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน

จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME อย่าง
ทันท่วงที (SME policy platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 
o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบยีน

เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของหน่วยงาน
ต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-stop 

service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 

BDSP ของทั้งประเทศ   
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับธรุกิจ
รายย่อย   

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary Market) 
และตลาดรอง (Secondary Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 

chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับผู้ประกอบการ 
SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information based 

lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  

ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4.  สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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❖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มีอัต

ลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่ มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบด้าน
การค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

4.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2564 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนน

เฉลี่ยที่ระดับ 4.6667 หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ 
ร้อยละ 41.67 เช่น Social media หนังสือพิมพ์ เป็นต้น รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์แบบทั่วไปเพื่อให้
เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย ร้อยละ 33.33 เช่น เว็ปไซต์ เป็นต้น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 16.67  
ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสมาคม ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ และ
การประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ร้อยละ 8.33  
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แผนภาพที่ 5.31 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

สำหรับกลไกในการคัดกรองผู ้ประกอบการพบว่า  โครงการมีการกำหนดเงื ่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 เช่น การกำหนดผู้ประกอบการที่
อยู ่ในสาขาต่างๆ ที ่ตรงกับวัตถุประสงค์การส่งเสริมของโครงการ รองลงมาคือ การกำหนดเงื ่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 30.00 เช่น มีความพร้อมที่จะ
ดำเนินการในเรื่องที่อบรมหรือพัฒนา เป็นต้น อื่นๆ ร้อยละ 20.00 เช่น สมาคมที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็น
สมาคมการค้าที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น และการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติแต่เป็น
ข้อกำหนดทั่วไป ร้อยละ 10.00 เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน 

 

 

แผนภาพที่ 5.32 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ 

บุคลากรหลักในการบริหารโครงการและบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการมีความรู้ 
ความสามารถ (Competency) เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและ  

เชิงคุณภาพ ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แผนภาพที่ 5.33 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 

4.3 กระบวนการ (Process)  
จากผลการติดตามด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี ่ยที่ระดับ 

3.3437 หรืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการติดตามผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหาร
จัดการของหน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ ่ม SME ที่มีการสุ ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อน
ความสำเร็จในการบริหารจัดการแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้
เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มี

ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 82.36 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 11.09 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 30.72 

ยอดคงเหลือ 40.55 
 

จากข้อมูลพบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 82.36 ล้านบาท มีผล
การเบิกจ่ายรวมผูกพันแล้ว 41.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.78  

โดยโครงการส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายตามแผนงานที่วางเอาไว้ บางโครงการมีการปรับรูปแบบของ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรมลดลงไป
หรือการยกเลิกบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม : 
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล : ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่
สากล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น แต่การดำเนินงานของหน่วยงานยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
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โครงการและมีเป้าหมายผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล 3,000 ราย มี
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2564 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน 3,185 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 106.17 

▪ การบริหารโครงการปี 2564 

จากการติดตามแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการเอง 
ร้อยละ 50.00 เช่น การดำเนินการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ รองลงมาเป็นการดำเนินการโดยจัด
จ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน ร้อยละ 33.33 และโครงการร้อยละ 16.67 เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษา/
จ้างเหมาทั้งหมด 

 

 แผนภาพที่ 5.34 ลักษณะการดำเนินโครงการ 

จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2564 พบว่า โครงการร้อยละ 66.67 ยังสามารถดำเนินงานได้
ตามแผน ส่วนอีกร้อยละ 33.33 คาดว่าจะล่าช้าแต่ยังสามารถดำเนินการเสร็จภายในปีงบประมาณได้  
หากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนทันที 

 

แผนภาพที่ 5.35 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 141 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2564 พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่มีการติดตาม กำกับ
โครงการ อย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส ที่ร้อยละ 66.67 มีการติดตาม กำกับ
โครงการ อย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส ร้อยละ 16.67 และไม่มีการติดตาม กำกับโครงการ ร้อยละ 
16.67 

 

แผนภาพที่ 5.36 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยงานร่วม 

4.4 ผลผลิต (Output)  
การดำเนินงานภายใต้แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที ่มีศักยภาพให้เข้าสู่  

การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัว 
คือ วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล 3,000 ราย โดยมีความคืบหน้าของ 
ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2564 จำนวน 3,185 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.17 

 
4.5 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 
การดำเนินงานภายใต้แผนงานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การ

แข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) พบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นไป
เพื่อยกระดับเสริมศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจากผลการประเมินและการสำรวจข้อมูลพบว่า 
ผลลัพธ์จากการส่งเสริมของโครงการตามแนวทางดังกล่าว ทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ ณ ไตรมาส  3/2564 
เท่ากับ 5.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากโครงการที่เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการใช้เทคโนโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนและการตลาด ทำให้ผู้ประกอบการมี
รายได้หรือยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 
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แผนภาพที่ 5.37 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  
(Medium & High Potential) ณ ไตรมาส 3/2564 

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
 

1) ยังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ 
กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้  แต่เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่เป็น Regulator 
ด้านมาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของการให้ความรู้และให้
คำปรึกษา แต่ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้ผ ู ้ประกอบการ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมในด้านดังกล่าว จึงยังไม่มีหน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนา
ผลักดันให้ SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 

2) สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์ในหลายกลุ่ม กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่าง
หนัก เช่น สถาบันติวเตอร์ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่ยังสามารถปรับตัวได้ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 
กลุ่มที่ได้รับผลเชิงบวก เช่น กลุ่มจัดส่งพัสดุ ร้านสะดวกซื้อ หน่วยงานต้องพิจารณาแนวทางในการ
ส่งเสริม ให้สอดคล้องแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนัก 
ให้ปรับแผนธุรกิจ ปรับตัวให้สามารถมีสภาพคล่องและอยู่รอดต่อไปได้ เช่น แก้ปัญหาต้นทุน การจับคู่
กับ supplier การหาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เป็นต้น 

3) กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ตรงกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น กิจการมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หน่วยงาน
ควรมุ่งเน้นไปยังการใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำ ซึ่งจะเป็นการนำความรู้ความสามารถ
ที่เป็นจุดเด่นมาสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ เช่น นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้าน
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ มากกว่าจะมุ่งเน้นในด้านอื่น เช่น การตลาดเป็นหลัก 

4) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการปรับตัวได้เร็วและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การจัด
งาน พร้อมเปลี่ยนแปลงทันทีเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เต็มที่ คือการให้มีโอกาสติดต่อกับ  

ผู้ซื้อในต่างประเทศ หรือปรับเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสถานการณ์และคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น 
- การทำ Online Business Matching ในทุกกลุ่มสินค้า ตลาดที่มีศักยภาพ  
- ต่อยอดกิจกรรม Virtual/Hybrid Exhibition (แคตตาล็อคแบบ 2 มิติ 360 องศา)   
- ส่งเสริมการค้าออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com  
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- ขยายหน้าร้าน TOPTHAI Flagship Store บนแพลตฟอร์มพันธมิตรในต่างประเทศ  
- ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย In-store Promotion ผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
- จัดกิจกรรมรูปแบบ Mirror & Mirror ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal  
- ขยายการค้าสู่เมืองรองในตลาดที่มีศักยภาพ 
- ผลักดันนักส่งออกท้องถิ่นรุ ่นใหม่ผ่านโครงการ YELG มุ่งหวังช่วยเสริมทัพการค้าระหว่าง

ประเทศ 
 

❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1) ส่งเสริมการนำเสนอสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ให้กับ SME มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่หันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น การส่งเสริมให้ SME ปรับเปลี่ยนมาขายสินค้าออนไลน์
นอกจากจะเป็นการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้แล้ว การโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ ยังช่วยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงทำให้ SME สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น 

2) พัฒนาธุรกิจให้เป็นอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการเข้าไปช่วยพัฒนาความรู ้ให้กับ SME 
ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยให้รายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน ปรับปรุงการตรวจสอบ
สินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและการแสดงจำนวนคงเหลืออย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ว่ามีสินค้าพร้อมส่งในทันที สอน SME ในการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภคโดยใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเข้าไปช่วยเหลือการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมี
ระบบติดตามการจัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้ในสภาพสมบูรณ์ หรือแม้แต่ช่องทางการจ่ายเงินที่
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

3) ส่งเสริมความรู้การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกให้กับ SME ทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรืออาจชำระล่าช้า ภายใต้
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงนี้ และปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได้  จะช่วย
ลดความเสียหายหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 

4) สร้างศักยภาพการแข่งขันจากความแตกต่างด้านคุณภาพและนวัตกรรมของสินค้าให้กับ SME เพื่อลด
การแข่งขันด้านราคา โดยจำเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละประเทศที่มีความต้องการ
แตกต่างกันซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ อาทิ อาหารที่เน้น
สุขภาพ อาหารออร์แกนิก อาหารปลอดกลูเตน ในขณะเดียวกัน ผลจากการระบาดของโควิด-19 ยังทำ
ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้า และต้องการซื้อสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษากฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับ
แต่ละตลาดซึ่งมีความแตกต่างกัน เพ่ือสร้างโอกาสและลดปัญหาการกีดกัน 

5) ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนบริหารสต็อกวัตถุดิบให้กับ SME เนื่องจากภายใต้การระบาดของโควิด-
19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่การขนส่งวัตถุดิบอาจมีปัญหาติดขัด 
จากการปิดเมืองที่อาจกลับมาอีกครั้ง ซึ่งธุรกิจ SME ที่จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ต้อง
วางแผนกระจายความเสี่ยง โดยนำเข้าวัตถุดิบจากหลายๆ แหล่งภายใต้ระยะเวลาการขนส่ง ราคาและ
คุณภาพวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน 

6) กระตุ้นการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กให้
สามารถเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัทขนาด
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ใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการเชื่อมโยงและส่งเสริมบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจสำคัญ
ของโลก และให้ความช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำเฉพาะทางแก่ SME ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า 

7) ส่งเสริมพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนะนำ SME ในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการรับมือ และ
ตอบสนองต่อวิกฤตให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยจะต้องพิจารณา ประเมินปัจจัยที่เป็ Gap และความ
เสี่ยงของ SME และช่วยในการปรับปรุง เช่น การพ่ึงพาซัพพลายเออร์และลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ตลาด
ใดตลาดหนึ่ง กระแสเงินสดสำรองที่ต่ำ การใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ไม่คุ้นเคย ความไม่คุ้นเคยกับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจ ที่อาจได้รับผลกระทบด้วย การร่วมมือกับคู่
ค้าอาจวางแผนการจัดการร่วมวางแผนต้นทุนและการจัดการได้ การรอดในวิกฤติทั้งห่วงโซ่จะช่วยให้
การอยู่รอดภายใต้วิกฤติเกิดความยั่งยืนมากกว่า ตลอดจนช่วยให้ SME สร้างความสามารถในการ
แข่งขันจากจุดแข็งของตนเอง สร้างและหาจุดแข็งของตนเองให้เจอ และใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ 

8) การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ควรพิจารณาการส่งเสริมแพลทฟอร์มให้
เหมาะสมกับสินค้าและบริการ ตำแหน่งทางการตลาด เพื่อให้มีพื้นที่การสื่อสารเนื้อหา คุณค่าของ
สินค้าและบริการที่ต้องการจะสื่อสารเพิ่มขึ้น จะทำให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มี
คู ่แข่งจำนวนมาก และควรต้องให้ความรู้กับ SME ต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ การตลาดกับ
ช่องทาง E-Commerce แต่ละประเภท ให้ผู ้ประกอบการเลือกใช้สื ่อและช่องทางการตลาดให้
เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้า สามารถใช้สื่อและเผยแพร่และนำเสนอสินค้าได้ด้วยตนเอง  และ
สามารถบริหารจัดการได้โดยตลอดห่วงโซ่ เช่น ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การชำระเงินปลายทาง 
การติดตามการจัดส่งสินค้า เป็นต้น และควรมีการติดตามว่าผู้ประกอบการที่สามารถอยู่รอด ใช้โอกาส
เติบโตได้ในตลาด E-Commerce 

9) ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้นำการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ โดยจำแนกระหว่างการซื้อ
เทคโนโลยีมา กับการพัฒนาเอง ซึ่งมีความต้องการส่งเสริมพัฒนาที่แตกต่างกัน ตลอดจนควรพิจารณา
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการพัฒนา การตลาด Painpoint ของธุรกิจ และความเหมาะสมของ
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ควรต้องมีการวินิจฉัยธุรกิจและการให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยแผนงานโครงการหรือรูปแบบการส่งเสริมของรัฐอาจต้องมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ SME เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่กระตุ้นการวิจัย
และพัฒนา การเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการที่พัฒนา การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ อย่างน้อยผู้ประกอบการ SME ควรมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในการติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้าน SME มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐ การใช้
ประโยชน์ในการตลาด การเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการระบบต่างๆ  

10) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้ตาม
ต้องการ โดยไม่ต้องรอรับการส่งเสริมในลักษณะโครงการจากภาครัฐ อาทิ เช่น การส่งเสริมผู้ให้บริการ
ธุรกิจ (BDS) การพัฒนาแพลทฟอร์มสำหรับการประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์ Gap ของธุรกิจทั้งด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน และการตลาด และหากสามารถเชื่อมโยงไปสู่โปรแกรมการพัฒนาส่งเสริม
หรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

11) เตรียมแผนหรือกลยุทธ์ Exit Strategy ภาครัฐควรเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ที่ไม่หยุดการสนับสนุน
เร็วและกระทันหันจนเกินไป และในขณะเดียวกันต้องมีการวางแผนมุมมองและมีแผนงานรองรับต่อ
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การหยุดการช่วยเหลือ โดยประเด็นที่ควรพิจารณาคือแผนการสนับสนุนควรมีการกำหนดระยะเวลา 
แต่สามารถปรับได้ตามสภาวะของการระบาด และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และควรต้องพิจารณา
ถึงเวลาที่จะค่อยๆ ยุติมาตรการสนับสนุน และความช่วยเหลือตามความจำเป็น เช่น การอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย กรณีที่ไม่ได้มีการทำงาน และภาครัฐควรมีแผนงานที่ชัดเจนของแนวทางในการฟื้นฟูซึ่งควร
ต้องมีขั้นตอนชัดเจน แสดงถึงวิธีการและช่วงของการสนับสนุนในแต่ละระยะ ประเมินตามข้อมูลด้าน
สุขภาพและเศรษฐกิจ โดยจะต้องเข้าใจถึงภาคธุรกิจ SME ในระยะยาว 

 
 

แนวทางท่ี 5 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 
ตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) พันธกิจหนึ่งของแผนฯ ซึ่งมีความสำคัญ คือ

การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ SME โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ SME ให้อยู่ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของ SME เช่น การจัดตั้งหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือแบบครบวงจร ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นได้โดยสะดวก การมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการติดต่อกับภาครัฐที่ช่วยให้บริการได้
รวดเร็ว การให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และการมีกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปร ะกอบ
ธุรกิจ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม SME แต่ละกลุ่มมีความต้องการการสนับสนุนและพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป  
เนื่องจากการมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องที่แตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมจึงจำเป็นต้องได้รับการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะ (Tailor-made) แตกต่างกันไป
ในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม โดยสามารถจำแนกแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสำคัญสำหรับการ
ประกอบธุรกิจของ SME เช่น โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (สำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)) โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โครงการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) โครงการเร่งรัดการจดทะเบียน
เครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นต้น และ 2) ด้านการพัฒนา  

ผู้ให้บริการ SME ให้สามารถสนับสนุนการส่งเสริม SME ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม โครงการด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ได้แก่ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME (กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมแผนงานโครงการจะเป็นไปเพื่อให้ SME มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้เพ่ือให้เกิดคุณภาพท้ังในระดับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ สู่ผลผลิต 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 24.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.01 ของงบประมาณท้ังหมด 
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แผนภาพที่ 5.38 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปีฯ 2564 สำหรับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ได้แก่ 
กรมบังคับคดี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  และสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 
จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื ้อต่อ

การประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่า มีผลการประเมินแผนงานโครงการปี 2564 
อยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.9053 ดังแสดงในแผนภาพที่ 5.39 
 

 
แผนภาพที่ 5.39 ผลคะแนนการประเมินแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ปี 2564 
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ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) ปี 2563 มีผลคะแนนการติดตาม
ความก้าวหน้าด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 หรืออยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลิตผล (Product) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ซึ่งมีผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7019 3.5939 และ 3.5714 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับดี 

สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับ
แนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 

 จากแผนงานโครงการการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 

 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
เพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นการสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ และ การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื ่ อสนับสนุนการ เพิ ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริม SME คือ 
การขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ
บริการของไทย ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน  
และองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนับสนุนการพฒันา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 

ให้สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในเรื่องแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยคุใหม่ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนา
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ระบบฐานข้อมูลเกี ่ยวกับองค์ความรู ้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด และ
นวัตกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ทั้งในและระหว่าง
ประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
ดำเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย เป็นต้น 

 

❖ ความเชื ่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่
กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 

Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและความ
พร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความ เจริญ พร้อมรับการ
กระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่
สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึนในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุ รกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง   
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
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เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพ่ิมกำลังการผลิต และ
การจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน

ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  

โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 
2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข ้าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เง ินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได ้

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั ้งการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาด 
3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 
4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 
    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 
    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผู้ ประกอบการในพ ื ้ นที่ เพ ื ่ อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั ้งพัฒนาชุมชน ผู ้ประกอบ 
การและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการ
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร ์ ม  และ เคร ื ่ อ งม ื อทาง
การตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าส ูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจใน
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 คือ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  
หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
- เรื ่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมี

เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากลางเพื่อดูแลการวางกลยุทธ์และจัดสรร
งบประมาณการวิจัยพัฒนาของ ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของสิทธิบัตรจาก
งานวิจัย รวมถึงจัดทำประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ 
เช่น เรื่องกฎหมาย เรื่องทักษะ เรื่องมาตราการจูงใจ และมีหน้าที่ทำงานร่วมกับ
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่างๆ เหล่านี้อำนวยต่อ 

การพัฒนาการวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเอ้ือประโยชน์ต่อ SME ในประเทศไทย 
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SME ในเรื่องของ
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภั ณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า 
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 1) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศโดยสนับสนุนการจัดซื ้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มี
มาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานบังคับขั ้นพื้นฐานทั้งสินค้าที ่ผลิต
ภายในประเทศและสินค้านำเข้าเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้
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ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันต้อง
มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที ่เป็นที ่ยอมรับในระดับสากลมากขึ ้นเพื ่อให้สามารถเข้าสู ่ตลาดสินค้าที ่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มท่ีให้ความสำคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าท่ีรองรับวิถี
ชีวิตของคนรุ ่นใหม่และกลุ ่มผู ้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง เป็นต้น เช่น โครงการ
ฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)) และโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ 
SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นต้น  

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี

จิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME และ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และ
ตระหนักถึงแนวโน้มการทำธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื ้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (2) สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการตลาด รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้และ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื ่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
รวมทั ้งการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการกำหนด
นโยบาย/มาตรการเพื ่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที ่มีการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการตลาด รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได ้

ข้อ 7)  พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ
คุ ้มครองทร ัพย ์ส ินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุน
การสร้างตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยเพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีการดำเนินการอย่างแข็งขันในการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย  เช่น 
โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โครงการฐานข้อมูลสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์ (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)) 
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และกิจกรรมพัฒนาศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ 
SME และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เป็นต้น  

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่า มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 และยุทธศาสตร์ที่ 8 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
โดยเน้นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง
ระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์  อาทิ 
ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO Trade 
Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค  (Trans-
Pacific Partnership: TPP) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการ
พัฒนา รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ  อาทิ ฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 
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 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.5 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การกำหนด
มาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนา
และขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภา
วิชาชีพดิจิทัล เพื ่อเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชนที่
เชื่อมโยงกับภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

- ข้อ 3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้  รวมถึงมี
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึง  ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื ้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการ
พัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความสำเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง   
โดยจูงใจให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

- ข้อ 3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ  ผ่านทางสื่อและ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการดำเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

 
❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 

2562)   
โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจเพื ่อการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ในเรื่องของการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ
และรายได้ของประชาชน ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการการท่องเที่ยว ในทุกภาคของประเทศไทย 
เช่นในภาคเหนือ มีแผนในการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล 
กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
มนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดำเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย  
การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real 
time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัย ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย ซึ่งเป็นการเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม 
SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เนื่องจากมี
กิจกรรมแผนงานที่เป็นการยกระดับการพัฒนามาตรฐานให้  SME มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างระบบ
ติดตามและประเมินศักยภาพ SME  

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธรุกิจ 
และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่ าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม ่ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึงปัญหา
การส ่งเสร ิมที ่ผ ่านมาที ่ม ีหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องเป ็นจำนวนมาก ทั ้งในส ่วนกลางและส่วนภูม ิภาค  

ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จนทำให้
เกิดความทับซ้อนกันในบางเรื่อง ขณะที่ อีกบางเรื่องกลับไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้
ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลผลิตของงานที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการทราบถึงความก้าวหน้าของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนผลต่อเศรษฐกิจและผลสำเร็จของแผนการส่งเสริม  SME เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทางกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ดังนี้ 

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 

program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการ
ดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา  SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี (SME 

cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(17) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 

(18) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
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(19) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(20) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ต่อไป 

❖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนด
แนวทางปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผู้ประกอบการใหม่ Early 
Stage 2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดย
การพัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและ
สถานะ เพื่อให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) สรุปได้ดังนี้ 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิด

ภาระท่ีเกินจำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของ

ภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 
อย่างทันท่วงที (SME policy 
platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบียน
เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 

                     ปี 2564 (On-Going) 

 

 5 - 160 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับธรุกิจ

รายย่อย   
    1. ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary Market) 
และตลาดรอง (Secondary Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 
chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับผู้ประกอบการ 
SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง  

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 
based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  

ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2565 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.4 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ในการพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะและนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดยนำสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยกระดับบริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อาทิ การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
และมาตรวิทยา พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับการกีดกัน
ทางการค้า และมาตรการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมช่องทางการส่งออก 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562-

2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ปี 2562-2564 ก็ได้ระบุไว้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจากการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินการแล้ว
พบว่าการส่งเสริมและพัฒนา SME ตามแผนบูรณาการฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริม SME ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนื่องจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเป็นแผน
ภาพรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินการสามารถขับเคลื่อนผ่านงบประมาณหลายช่องทางทั้งงบบูรณาการ  
งบยุทธศาสตร์ งบพ้ืนที่ การสนับสนุนของสถาบันการเงิน การสนับสนุนของภาครัฐ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ดังนั้น เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการภายใต้งบบูรณาการฯ 
กับแผนดังกล่าวจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) พบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า  

ค่าเป้าหมาย GDP ของประเทศมีการปรับลดทุกปี ในขณะที่ค่าเป้าหมาย GDP ของแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มีค่าเท่าเดิม จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การถ่ายทอด  

ค่าเป้าหมายจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
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กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 
2580)” แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 – 
2565 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

5.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input): 

จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.714 หรือ
อยู่ในระดับดี โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ที่ปรึกษา เป็นต้น  

คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาร้อยละ 33.33 ช่องทางประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีการ
ประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ ร้อยละ 25.00  

 

 

แผนภาพที่ 5.40 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

สำหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที ่จะ
ดำเนินการในเรื่องที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือความต้องการ และมีการกำหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 41.67 และมีการ
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กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการคัดกรอง
ผู้ประกอบการมากขึ้น ทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายสาขาธุรกิจ และศักยภาพหรือความพร้อมที่จะเข้ารับ
การพัฒนา เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานเคย พบว่า ผู้ประกอบการบางรายเมื่อเข้าร่วมการพัฒนากับ
โครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมจนจบโครงการ หรือบางรายขาดความพร้อมที ่จะนำไปต่อยอด  
ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมความสำเร็จของโครงการ 

 

 

แผนภาพที่ 5.41 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ
โครงการทั้งหมดมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
แผนภาพที่ 5.42 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 
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สำหรับปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวัสดุในการประเมินผล มีการสัมภาษณ์ความ
เพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร สำหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไปในการบริหาร โครงการ  
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบหรือถ้ามีก็มีการจัดซื้อภายใต้โครงการ  

 

5.3 กระบวนการ (Process)  
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.7019 

หรืออยู่ในระดับดี โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจเพื ่อการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) ดังนี้ 
▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 24.38 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 13.88 

งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 0.00 

ยอดคงเหลือ 10.50 

 

แผนงานโครงภายใต้แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24.38 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 

13.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.92 และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 219,934 รายคิดเป็น   
ร้อยละ 78.55 และ 81 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 98.78 

▪ การบริหารโครงการปี 2564 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่า โครงการที่ดำเนินการเป็นจัดจ้างที่ปรึกษา/
จ้างเหมาบางส่วน และดำเนินการเอง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากันที ่ร้อยละ 50.00 เนื ่องจากหน่วยงานที ่
รับผิดชอบโครงการส่วนใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ ่งเป็นหน่วยงานหลักที ่ขับเคลื ่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ขณะที่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่างก็เป็น
หน่วยงานที ่ม ีความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีฐานองค์ความรู ้ เป ็นของตนเองที ่จะนำไปพัฒนา
ผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง  
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แผนภาพที่ 5.43 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
 
โครงการที่ดำเนินการในปี 2564 ลักษณะโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) 

โครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่2) และโครงการเดิมที่มี
การพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) มีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 25.00 

 

 
แผนภาพที่ 5.44 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 

 

ในด้านการดำเนินงานตามแผนงาน พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 แต่หน่วยงานสามารถปรับแผนการดำเนินงานและปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดี ขณะที่คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผน (ข้ามปีงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ 21.43 
สาเหตุมาจากกิจกรรมหลักจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปพบผู้ประกอบการเพ่ือวินิจฉัยปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ 
สถานประกอบการ แต่จากสถานการณ์ COVID-19 จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนอีกร้อยละ 14.29 ที่คาดว่าจะดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (อยู่ในปีงบประมาณ) 
หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมได้ทัน แต่ติดปัญหาที่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ถึงเป้าหมาย 
จำเป็นต้องขยายเวลาการจัดกิจกรรมออกไปช่วงหนึ่ง 
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แผนภาพที่ 5.45 การบริหารระยะเวลาโครงการของหน่วยร่วม 

 

และจากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมทั้งหมด
มีการติดตามกำกับโครงการอย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เนื่องจากทาง
หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการได้กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงาน
ผ่านระบบ Data-SME  

 
แผนภาพที่ 5.46 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 
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5.4 ด้านผลผลิต (Product)  
❖ ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมายแต่ละแนวทางท่ีกำหนดไว้ตามแผนบูรณาการฯ  
การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และ 

มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี ้ว ัด 1 ตัว โดยมี
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก่ SME 
จำนวน 280,000 ราย และ จำนวน 82 ศูนย์ (ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาแล้ว
จำนวน 219,934  ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.55 และ 81 ศูนย์ ได้รับการพัฒนา คิดเป็น
อัตราร้อยละ 98.78) 

 
แผนภาพที่ 5.47 ร้อยละความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

แผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
5.5 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 

เนื่องจากใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่วนใหญ่ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ส่งผลให้
ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานยังไม่สามารถประเมินได้  

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 

1) การดำเนินการโครงการต่างๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 แต่หน่วยงานได้มีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคบางประการ อาทิ กิจกรรมอบรมหรือสัมมนาที่มีการปรับรูปแบบไปเป็นระบบ
ออนไลน์ที่พบว่ามีข้อจำกัดในเรื่องความสนใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงบางกิจกรรม
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ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในลักษณะการทำ Workshop ร่วมกัน อาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่ หรือ 

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรูปแบบออฟไลน์ 
2) โครงการ Train the coach มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  

โดยการจัดทำระบบให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ ภายใต้ชื่อระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ (SME Coaching 

Online) เป็นบริการใหม่ที่โครงการได้จัดทำขึ้นโดยระบบนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีคำถาม หรือ
ต้องการปรึกษาในระยะเบื้องต้นสามารถที่จะถามคำถามมายังโค้ชซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มปัญหาที่มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งจากผ่านระบบเว็บไชต์ของโครงการ และใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการนัดหมายที่จะขอคำปรึกษาด้วย  

สื่อดิจิทัลอื่นๆ ในระยะต่อไปน่าจะใช้เป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ 
3) โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมใหด้ีขึ้น 

โดยมีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 

จำเป็นต้องศึกษาบริบทด้านต่างๆ ให้ดี ทั้งเศรษฐกิจ กระแสเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค เพื่อที่การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของโครงการต่างๆ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที ่

2) ควรพิจารณาและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการสรรหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
บ่มเพาะ ทั้งการวัดทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ ทักษะการเป็นให้คำปรึกษา (Consulting) เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผู ้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถแก้ปัญหา วิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
พิจารณานำข้อมูลผลการประเมินมาติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลว่า 
คะแนนประเมินในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการให้การบ่มเพาะหรือไม่ เกิดผลความคุ้มค่า
หลังจากการประเมินและให้คำแนะนำ พัฒนาเพียงใด เพื่อจัดเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูล (Data Base) สำหรับ
ต่อยอดการพัฒนาได้ในระยะยาว 

3) สำหรับโครงการ REAP Program หน่วยงานมีการคัดเลือกผู้นำชุมชนและผู้นำ NODE ที่มีความ
เข้มแข็งและมีความกระตือรือร้นสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ 
ทั ้งนี ้ หน่วยงานควรพิจารณาหา Business Model หรือการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เข้าร่วมโครงการเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันจากการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชน  รวมถึงหากสามารถใช้
ประโยชน์หรือการขยายผลจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ นำมาต่อยอดเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ  

ได้นำไปประยุกต์ใช้ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน/ถอดบทเรียนความสำเร็จร่วมกันจะยิ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

4) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ และติดตามผลภายหลังจากการเข้ารับการอบรมว่าสามารถ
ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไร หรือสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้หรือไม ่
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❖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี เป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ตัวชี้วัด คือ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 
ภายในปี 2564 โดยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่าง
และหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้น
การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศ
ไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิดความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2) ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ รวมทั้ง
สร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงการพัฒนา
ระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการ
ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที ่เป็นธรรมระหว่างผู ้ให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 

บทที่ 6 
สรุปผลการตดิตามแผนงานบูรณาการส่งเสรมิ SME ปี 2564  

เทียบกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2564  
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3) ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที ่มี  
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบด้าน
การค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

4) ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ในการพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะและนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดยนำสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยกระดับบริกา รโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อาทิ การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
และมาตรวิทยา พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับการกีดกัน
ทางการค้า และมาตรการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมช่องทางการส่งออก 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 
2564 ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ ทั ้งสิ ้น 1 ,210.0000 ล้านบาท มีหน่วยร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย  
10 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนหมุนเวียน รวม 25 หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ มีส่วนในการ
ขับเคลื ่อนเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  
มีรายละเอียดและข้อสังเกตโดยสรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 6 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

ตารางท่ี 6.1 สรุปบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการในการส่งเสริม SME ปี 2564 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

11,480,200  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้าน
การให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนปรับ 
เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันในกลุ ่มอ ุตสาหกรรม 
SME ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และแนวทางของแผนบูรณาการฯ โดย
จากการพิจารณาโครงการต่างๆ ใน
ภาพรวมพบว่า การดำเนินการในบาง
กิจกรรมมีความซ้ำซ้อนกับสถาบันไทย-
เยอรมัน ในประเด็นการให้คำปรึกษา
แนะนำการปร ับเปล ี ่ยนเคร ื ่องจ ักร 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมีการแนะนำ
ผู ้ประกอบการในการยื่นขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ง่ายขึ้น 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก

1) กรมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง 
ในด ้านว ิน ิจฉ ัย  ว ิ เคราะห ์  ศ ึกษา 
feasibility study ให ้ผ ู ้ประกอบการ
ท ร า บ ถ ึ ง ค ว า ม จ ำ เ ป ็ น ข อ งก า ร
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในบางตัว ต้นทุน
ในการลงทุน จุดคุ้มทุน ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ปรับเปลี ่ยนเครื ่องจักรให้กับโรงงาน
ของผู ้ประกอบการ ควรดำเนินการ
ต่อเนื่องต่อไป 
2) ในปีต่อไปกรมฯ ควรมีการกำหนด
เง ื ่อนไขในการค ัดเล ือกค ุณสมบัติ
ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการที่
พร้อมจะปรับเปลี่ยนหรือพร้อมลงทุน
ในเครื่องจักร เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางรายต้องการเข้าร่วมโครงการเพียง
เพื ่อต้องการทราบข้อมูลแต่ย ังไม ่มี
ความพร้อมที ่จะปรับเปลี่ยน ซึ ่งหาก
คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อม
จ ะ ส ่ ง ผ ล ให ้ เ ก ิ ด  Impact ท ี ่ เ ป็ น
ประ โ ยชน ์ ต ่ อผ ู ้ ป ระกอบการใน
งบประมาณที่จำกัดมากกว่า 
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 6 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 6 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

2. กรมการ
แพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

3,604,700  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โ ค ร ง ก า ร ม ุ ่ ง เ น ้ น ก า ร พ ั ฒ น า
ผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มี
ศักยภาพสูงขึ ้น สร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งผู้ประกอบการด้านสมุนไพรใน
การคิด วางแผน กำหนดนโยบาย และ
วางกลยุทธ์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ และเพิ่ม
ช่องทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพร สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนา

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 

1) การปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัด
อบรมและสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์
อาจส่งผลให้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ให้
ความสนใจเท่าที ่ควร การตั ้งคำถาม
และการถาม-ตอบ จะเกิดขึ้นน้อยและ
การจ ัดอบรมส ัมมนาในระยะสั้ น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ในระดับที ่น้อยกว่าการให้คำปรึกษา
เชิงลึกนั้น ผู้จัดกิจกรรม/วิทยากรให้
การอบรมจึงควรพิจารณาปรับรูปแบบ
การอบรมส ัมมนาโดยเพ ิ ่ มความ
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ส ร ้ า ง เ ค ร ื อ ข ่ า ย
ผู ้ประกอบการด้านสมุนไพรเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ ดำเนินการ
โดยการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสมุนไพร ตั ้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ด้านมาตรฐาน
ว ัตถ ุด ิบ ค ุณภาพ การพ ัฒนา และ
นวัตกรรม ด้านการตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ จัดนิทรรศการแสดง
สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  

 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 

น่าสนใจให้มากขึ้น เช่น การกระตุ้นให้
เก ิดการตั ้งคำถามและตอบคำถาม
ระหว่างการอบรม เป็นต้น 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ขยายตลาด การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ควรมีการทำ Market Research  โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย นำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้
ประกอบการวางแผนและการพิจารณา
คัดเล ือกหัวข ้อการอบรมสัมมนาที่
ถ ู กต ้ อ ง เหมาะสมต ่ อการพ ัฒนา
ผล ิตภ ัณฑ ์และการทำธ ุ รก ิ จของ
ผู ้ประกอบการ เพื ่อให้เกิดประโยชน์
ส ู งส ุดในการท ี ่ผ ู ้ประกอบการจะ
สามารถพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและสร ้าง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3) ขยายการสนับสนุนและผลักดัน 
Business Matching ให้แก่ผู้ประกอบ 
การให ้ครอบคล ุมธ ุรก ิ จตลอดทั้ ง 
Supply Chain โดยพ ิจารณาปัญหา
และความต้องการของผู้ประกอบการ
แต่ละราย ซึ่งนอกเหนือจากการขยาย
ตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศแล้วนั้น 
Business Matching จ ะ ช ่ ว ย ใ ห้
ผู้ประกอบการลดภาระด้านต้นทนุและ
เงินลงทุนจำนวนมากและสามารถเสริม
ความมั่นคงทางการเงินให้แก่กันได้  
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 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี

 4) ขยายการผลักดันกลุ่ม Cluster ใน
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ให้มากขึ้นและครอบคลุมตลอดทั้งห่วง
โซ ่อย ่างเป ็นระบบ เน ื ่องด ้วยเป็น
อ ุตสาหกรรมที ่ เป ็นแนวโน ้มความ
ต้องการของโลกอนาคต การขยายกลุม่ 
Cluster จะยกระดับศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ผลักดัน
ให้เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นว ั ตกรรมสม ุน ไพรไทยจากการ
รวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่าย โดยการใช้
ร ูปแบบการบูรณาการร่วมกันเป็น
เครื ่องมือในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพ 
5) สถานการณ์ COVID-19 ถ ือเป็น
โอกาสและความท้าทายใหม่ ต่อการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภ ัณฑ์ของ
สม ุนไพรไทย ซ ึ ่ งจากสถานการณ์  
COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติ
ท ี ่ ด ี และม ีการร ับร ู ้ ถ ึ งค ุณสมบ ัติ  
ประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่ช ัดเจน
และมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานจึงควร
ขยายผลต่อยอดการวิจัยและพัฒนา
เพ ื ่อสร ้างความเช ื ่อม ั ่นในการใช้
สมุนไพรไทยและการสร้างการรับรู ้ต่อ
การเลือกใช้สมุนไพรไทยเป็นหนึ่งใน
แพทย์ทางเลือกในอนาคต 
6) ขยายความร ่วมม ือก ับหน ่วยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อจำกัด ปัญหา และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นการขึ้น
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มูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

ทะเบียนและการขอรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากลให้
ได้มากขึ ้น ตั ้งแต่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ การผลิต การจัดเก็บและ
การส่งออก เป็นต้น เพื ่อสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริโภค การขยายตลอดออก
สู ่ต่างประเทศ และการเพิ ่มมูลค่าให้
เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์ 

3. กรมการค้า
ต่างประเทศ 

2,879,000  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ ่งเน ้นการเสริมสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรการ 
สิทธิประโยชน์ทางการค้า และมาตรฐาน
สินค้าภายใต้การกำกับดูแลของกรมการ
ค้าต ่างประเทศให้แก่ผู ้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาด
ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ด ้ า น ก า ร ค้ า
ต่างประเทศในเชิงลึกอย่างครบวงจร 
เพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันให้แก่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการ
สร้างเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื ่อแลกเปลี ่ยนองค์ความรู้/
แนวคิดในการประกอบธุรกิจยุคใหม่ 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท ี ่ เก ี ่ ย วข ้อง พร้ อมการให้
คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านการค้าต ่างประเทศ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ
ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอด
รับกับการค้ายุคใหม่ และสนับสนุนและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กให้มีทักษะและศักยภาพ

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อ
การส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 25 

1) โครงการมีประโยชน์ที่จะสนับสนุน
และผลักดันธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถ
ออกส ู ่ระด ับสากลได ้  แต ่กรมไม ่มี
ประสบการณ์ในการส่งเสริมเชิงรุกไป
ยังผู ้ประกอบการ SME ซึ ่งที ่ปรึกษา
เห็นว่า SME ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจ
เฉพาะในตลาดหรือผลิตภัณฑ์ที ่ตน
พัฒนาหรือทำธุรกิจอยู่เท่านั้น ดังนั้น 
การจัดอบรม ที่เชิญผู้ประกอบการมา
หลากหลายสาขา อาจทำให้ผู้ประกอบ 
การให้ความสนใจน้อย ดังนั้น กรมควร 
Focus กล ุ ่ มสาขา เป ้ าหมาย และ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน
สมาคมในด ้ านท ี ่ เก ี ่ ย วข ้อง สภา
หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื ่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากที่
ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะทราบข้อมูลข่าวกิจกรรมผ่านการ
ประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย  
2) หากกรมกา รค ้ า ต ่ า งป ระ เทศ 
สามารถพัฒนาสื่อที่สามารถสื่อสารให้
เร ื ่องมาตรการ สิทธ ิประโยชน์ทาง
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 6 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศด้วยรูป
แบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 

 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

การค้าเป็นเรื ่องเข้าใจง่าย สามารถ
สืบค้นได้ง่าย ก็จะทำให้ SME ให้ความ
สนใจมากข ึ ้น โดยหล ักส ูตรท ี ่ เป็น
พื ้นฐาน สามารถพัฒนาเผยแพร่ผ่าน
ออนไลน์  
3) กรมควรม ีการบ ูรณาการความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมส่งเสร ิมอ ุตสาหกรรม 
สำนักงานว ิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว จะมี
ฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพ ที ่จะผลักดันสู ่ตลาดสากล 
เพื่อสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ 
4) ที่ปรึกษาสังเกตว่ายังมี Gap ในการ
พัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อม
และสามา รถดำ เน ิ นก าร ได ้ ตาม
มาตรการ กฎระเบ ียบ ตลอดจน
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 
เพื่อเพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน
เข ้ าส ู ่ ตลาดต ่ า งประเทศได ้   แต่
เ น ื ่ อ ง จ ากกรมฯ  ม ี บทบาท เป็ น
หน ่วยงานท ี ่ เป ็น  Regulator ด ้ าน
มาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่าน
มาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติ
ของการให้ความรู ้และให้คำปรึกษา  
แต่ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมหรือ
เตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการ 
ดังนั ้น ผู ้ประกอบการที ่ยังขาดความ
พร ้อมในด ้านด ังกล ่าว จะย ังไม ่มี
หน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนา
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

ผล ักด ันให ้  SME ก ้าวเข ้าส ู ่ตลาด
ต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 

4. กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

6,677,300  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ
จ ัดท ํ าบ ัญช ีแก ่ ว ิ สาหก ิจช ุมชนให้
เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและ
สภาพท้องถ ิ ่นนั ้นๆ เพ ื ่อช ่วยให้การ
บริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งและดําเนินการได้อย่างมั่นคง 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

1) หลังจากท ี ่ ได ้ทำการพัฒนาแล้ว
พบว่าจำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย
ที่ผ่านการสอนและสามารถจัดทำบัญชี
ได ้ ค ่อนข้างน้อยเมื ่อเท ียบกับการ
ดำเนิน งาน เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน
บางแห่งสมาชิกไม่มีพื ้นฐาน และมี
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

พ ึ ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด ้  ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
ย ุทธศาสตร์ประเทศในการยกระดับ
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผ ู ้ ป ระกอบการว ิ สาหก ิ จฐานราก 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนใน
การสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่
ประชาชนและวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ึงได ้จ ัดทํา
โครงการพ ัฒนาว ิสาหก ิจช ุมชนขึ้น 
เพ ื ่อที ่จะพัฒนาการดําเน ินงานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ โดยอาศัยบัญชี
เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการให้
วิสาหกิจชุมชน สามารถดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลทางบัญชี
ที่บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ และติดตาม
การจ ัดท ําบ ัญช ีอย ่างต ่อเน ื ่องของ
กลุ่มเป้าหมายเดิม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนสู่ความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการส่งเสริม
ยังไม่ได้มีการบูรณาการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากการ
จัดทำบัญชีม ีขอบเขตงานที ่สามารถ
ดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานเองได้ 

 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

ความเข้าใจน้อยจึงไม่สามารถจัดทำ
บัญชีที ่ถูกต้องได้หลังจากได้รับการ
อบรม กรมฯ จึงควรกำหนดเกณฑ์ใน
การค ัดเล ือกว ิสาหก ิจช ุมชน โดย
พิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น ศักยภาพ 
ความเป็นไปได้ และความต้องการของ
แต่ละวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะสามารถ
สนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดทำบัญชี
แก่กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับแต่ละ
กิจการ 
2) ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการ
จัดทำบัญชีกับหน่วยงานอื่นๆ ที ่เป็น
เครือข่ายเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เช่น 
กรมพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษาที่มี
นักศึกษาด้านบัญชีและอยู ่ในชุมชน 
เพ ื ่ อ ให ้ ก า รดำ เน ิ น ง า นม ี ค ว า ม
ครอบคลุม และมีความต่อเนื่องมากขึ้น  
3) จำนวนวิสาหกิจชุมชนและกิจการ
ต่างๆ ที ่ม ีความต้องการจัดทำบัญชี
อย่างง่ายยังมีอยู ่สูง หากดำเนินการ
ตามที่เป็นอยู่จะมีผลกระทบน้อยมาก 
และไม่สามารถสนองความต้องการได้ 
การใช้ระบบ E-learning อาจช่วยให้มี
การเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้น และควรมี
การจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของระบบ E-
learning เพื่อติดตามความคืบหน้าของ
การนำความรู้ ท ี ่ ไ ด ้ ไป ใช ้ ให ้ เ กิ ด
ประโยชน์ การสร้างรายได้/ยอดขาย
ของธุรกิจ และจำนวนผู ้ที ่มาใช้งาน 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบ E-
learning ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 6 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 6 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

5. กรมบังคับคดี 2,380,600 
 

 โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที ่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 3/2 
กระบวนพิจารณาเกี ่ยวกับการฟื ้นฟู
กิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผน
ฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการ
ดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและ
ระดมความคิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs และทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับ
กฎหมายดังกล่าว เพื่อนำผลที่ได้จากการ
ประชุมมาทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด 
และพัฒนาแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ให้มี
ความเหมาะสมอย่างแท้จริง 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที ่เอื ้อต่อ
การดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 

ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ 
และติดตามผลภายหลังจากการเข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม ว ่ า ส า ม า ร ถ ช ่ ว ย ใ ห้
ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาได้
หร ือไม่อย่างไร หรือสามารถส่งต่อ
ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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 6 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ

 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 6 - 15 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

6. กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

44,865,400  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   

โครงการส ่วนใหญ่ม ุ ่งเน ้นการสร้าง
ช ่องทางการตลาดออนไลน ์ ให ้กับ
ผ ู ้ประกอบการไทย สร ้างศ ูนย ์การ
กระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 

1) โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
- ในปี 2564 กรมฯ มีการต่อยอดการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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 6 - 16 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

ผู ้ประกอบการไทย เพื ่อให ้ผ ู ้บริโภค
สามารถเลือกซื ้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้โดยสะดวก สร้างรายได้และ
เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สนับสนุนการสร้างค่านิยมการซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าและ
สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภ ัณฑ์ 
OTOP มุ่งเน้นพัฒนาช่องทางการตลาด
และร ูปแบบการนำเสนอผล ิตภ ัณฑ์ 
OTOP เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็น
ผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพ เผยแพร่
การยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างการ
รับร ู ้กระตุ ้นการจำหน่ายผลิตภ ัณฑ์ 
OTOP 

 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 

 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 

ด ้านสาธารณส ุข โดยการผล ักดัน
มาตรฐานท่องเท่ียวมั่นใจปลอดภัยด้วย
สาธารณสุข (SHA) ซ่ึงถือเป็นมาตรฐาน
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจบรกิาร
ท ี ่ม ีม ูลค ่าส ูงท ี ่ เก ี ่ยวเน ื ่องก ับการ
ท่องเที่ยว  
- กรมฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยัง
ม ีการผล ักด ัน ก ิจกรรมเช ื ่อมโยง
เคร ือข ่ าย  Startup ก ับ  SME ด ้วย
นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการใน
ด้านการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า
แ ล ะ ข น ส ่ ง แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร  ค ว ร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2) โ ค ร ง ก า ร ยก ระด ั บข ี ดความ 
สามารถด้านบัญชีของ SME ไทยด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม 
- การยกระดับขีดความสามารถด้าน
บัญชีเป็นภารกิจหลักของกรมฯ ดังนั้น 
กรมฯ ยังจำเป็นต้องอบรมให้ความรู้
ด ้านบ ัญช ี อย ่างไรก ็ตามเพื ่อปรับ 
เปล ี ่ ยนว ิ ธ ี ก า รอบรมให ้ เท ่ า ทั น
เทค โน โ ลย ี ใ หม ่ ๆ  เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรพื้นฐาน
ด ้ านบ ัญช ีควรสอนในร ูปแบบ E-
Learning โดยจัดการอบรมในรูปแบบ
ปกติเฉพาะเมื ่อต้องมีการฝึกปฏิบัติ
แทน  
- เนื่องจากความรู้ด้านบัญชีเป็นความรู้
พื ้นฐานสำคัญของ SME ดังนั ้นกรมฯ 
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 6 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

จึงควรผลักดัน SME ให้มีระบบการ
จัดการบัญชีที่ดีให้ได้มากที่สุด ซึ่งหาก
สามารถผลักดันให้ SME มีระบบบัญชี
ที่ดีและถูกต้อง SME จะสามารถนำไป
วางแผนบริหารจัดการธุรกิจ ต้นทุน
การดำเนินงาน และสร้างความน่าเชื่อ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
- ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์ในหลาย
กลุ่ม กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่าง
หนัก เช่น สถาบันติวเตอร์ กลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบแต่ยังสามารถปรับตัวได้ เช่น 
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มที่ได้รับผล
เชิงบวก เช่น กลุ ่มจัดส่งพัสดุ ร้าน
สะดวกซ ื ้ อ  กรมฯ  ต ้องพ ิจารณา
แนวทางในการส่งเสริม ให้สอดคล้อง
แต่ละกลุ ่ม โดยเฉพาะธ ุรก ิจได ้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
อย่างหนัก ให้ปรับแผนธุรกิจ ปรับตัว
ให้สามารถมีสภาพคล่องและอยู่รอด
ต่อไปได้ เช่น แก้ปัญหาต้นทุน การ
จ ับค ู ่ก ับ supplier การหาช ่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย เป็นต้น 
4) โครงการยกระด ับการบร ิหาร
จัดการสมาคมการค้า 

- ในป ี  2564 กรมฯ ได ้ม ีการปรับ
ก ิจกรรมให ้ม ี เช ื ่ อมโยงเคร ือข ่าย
ผู ้บริหารของสถานประกอบการ ซ่ึง
เป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการ
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พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

สร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมาก
ย ิ ่ งข ึ ้น ซ ึ ่ ง เป ็นการปร ับต ัวให ้กับ
ผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังต้องพึ่งพา
การค้าจากต่างประเทศการเชื่อมโยง
เครือข่ายจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการ
เกิดความเข้มแข็ง อาจเป็นการลดการ
พึ่งพาการค้าจากต่างประเทศได้ 
5) โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะด ั บ ค ุณภ า พ
มาตรฐานสินค้าและบริการ 
- หน่วยงานอาจต้องพิจารณาแนวทาง 
ก า ร เ ข ้ า ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ พ ั ฒ น า
ผู ้ประกอบการ SMEs ในเชิงรุก โดย
การประเมินความต้องการ ผลกระทบ 
ปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการเป็น
สำคัญ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรับตัวให้อยู ่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ในด้านต่างๆ การผลักดันการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม สอดคล้องตาม
แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาระบบ      
โลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่า
ระบบห ่วงโซ ่อ ุปทาน การพ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านโลจิสติกส์ 
- การแพร ่ ระบาดของ  COVID-19 
ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกจิ    
โลจิสติกส์ เนื่องจากผลกระทบจากการ
น ำ เ ข ้ า - ส ่ ง อ อ ก ท ี ่ ช ะ ล อ ต ั ว ล ง
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 6 - 19 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ค่อนข้างมาก หน่วยงานอาจต้องปรับ
ร ูปแบบก ิจการของโครงการ โดย
มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะแก่
ผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น 
ก า รปร ั บ ร ู ป แบบธ ุ ร ก ิ จ  ก า รนำ
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลด
ต้นทุน ลดระยะเวลา การบริหารต้นทนุ 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
ว ิเคราะห์ข ้อมูลด้วย Big Data และ 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการจัดการโลจิ
สติกส์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
พร้อมรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ และ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลจิสติกส์ ยุค 4.0 
 - ขยายกิจกรรมโครงการ โดยส่งเสริม
ให้ผู ้ประกอบการเห็นโอกาสจากการ
ปรับโมเดลธุรกิจของผู้ค้าทั้งรายใหญ่
และรายย ่อยในป ัจจ ุบ ันจากธ ุรกิจ 
Offline สู่ ธุรกิจ Online อย่างรวดเร็ว
บนแพลตฟอร ์ม E-Commerce ซ่ึ ง
ส่งผลต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความ
จำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจแบบ B2C 
(Business to Customer) ด ้ ว ย ก า ร
สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่าย การ
จับคู่ทางการค้า ซึ่งธุรกิจการค้าในทุก
ภ า ค ส ่ ว น ม ี ก า ร ป ร ั บ ต ั ว แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกำลัง
จะกลายเป็น New normal ในธุรกิจโล
จิสติกส ์
- เสร ิมสร ้างการสร ้าง Ecosystem 
ให้แก่ผู ้ประกอบการ เอื ้อประโยชน์
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 6 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ให้กับแก่ผู้ประกอบการในสร้างความ
พร้อมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพ เกิดการ
เ ช ื ่ อ ม โ ย งบ ู รณา ก า ร ใ น ห ่ ว ง โ ซ่
อ ุตสาหกรรมโลจ ิสต ิกส ์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
6) โครงการส ่งเสร ิม SME เข ้าถึง
แหล ่ ง เง ินท ุนด ้วยกฎหมายหลัก 
ประกันทางธุรกิจ 
- โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการ SME ค่อนข้างมีความ
เสี่ยงและยาก ดังนั ้นกรมฯ ควรเน้น
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การเตรียม
เอกสารแผนธ ุรก ิจ แผนการเง ินที่
ชัดเจน และเทคนิคในการขอสินเชื่อ
เพ ื ่อให ้ผ ู ้พ ิจารณาอนุมัต ิเก ิดความ
เช ื ่ อ ถ ื อ  ซ ึ ่ ง จ ะช ่ ว ยผล ั ก ด ั น ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการเข ้าถ ึงแหล่งเง ินทุน
ได้มากขึ้น 
- กรมฯ ควรม ีการบูรณาการความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมส่งเสร ิมอ ุตสาหกรรม 
สำนักงานว ิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว จะมี
ฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการที่
ติดปัญหาเร่ืองการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อ
สามารถนำมาพัฒนาให้ความรู้ในเรื่อง
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ 
- ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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 6 - 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้รับ
หลักประกัน ผู้บังคับหลักประกันและ
บุคคลที ่เก ี ่ยวข้องกับกฎหมายหลัก 
ประกันทางธุรกิจสามารถนำความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้จริง 
- ควรสน ับสน ุนให ้ผ ู ้ประกอบการ 
สถาบันการเงิน ผู ้รับหลักประกัน ผู้
บ ังค ับหลักประกัน และประชาชน
ทั่วไป เข้าถึง รับรู ้ และเข้าใจการใช้
ป ระ โ ยชน ์ จ า กกฎหมายว ่ าด ้ ว ย
หลักประกันทางธุรกิจอย่างทั่วถึง อีก
ทั ้งผ ู ้ประกอบธุรก ิจสามารถเข ้าถึง
แหล่งเงินทุน โดยใช้หลักประกันทาง
ธุรกิจในการเพิ่มสภาพคล่อง การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้มีความเข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน และผู้รับหลักประกันมีแนวทาง
ในการพิจารณาทรัพย์แต่ละประเภท
และว ิ ธ ี การบ ังค ับหล ักประก ันที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ ป ็ น ธ ร ร ม แ ก่
ผู้ประกอบการ ตลอดจนมีความเชื่อมั่น
ในกระบวนการบังคับหลักประกันที่มี
มาตรฐาน 
7) โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพทางการค ้าธ ุรกิจ
ชุมชน (MOC Biz Club) 
- โครงการมีประโยชน์ที ่จะสนับสนุน
การเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการ
รวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ หรือข้ามกลุ่ม
ธ ุรกิจ ให้สามารถยกระดับและเพิ่ม
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 6 - 22 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ 
อย่างไรก็ตามควรมีการปรับรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจ
ช ุ ม ช น  ( MOC Biz Club) โ ด ย เ น้ น
กิจกรรมที่ก่อให้เก ิดการสร้างมูลค่า
ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการมากขึ้น 
เช่น การเพิ่ม order จากต่างประเทศ
ให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายมี
ความเข้มแข็งสามารถต่อยอดในการทำ
ธ ุรก ิจใหม่ๆ ที ่สร ้างมูลค่าเพิ ่มทาง
เศรษฐกิจให้ชุมชนมากขึ้น เป็นต้น 
- เร่งสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม Micro 
SME ให ้สามารถเพ ิ ่มช ่องทางการ
จำหน่ายสินค้า/บริการ ขยายตลาดให้
ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น Micro 
SME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC 
Biz Club ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอด
และขยายธ ุรก ิจท ั ่วประเทศอย ่า ง
เข้มแข็งและยั่งยืน 
8) โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-
Commerce 
- ควรเน้นการบูรณาการร่วมกันหลาย
หน่วยงานโดยเฉพาะภาคเอกชน ที่เป็น                            
e-Marketplace ที่มีชื่อเสียง ทั้งที่เป็น
ของคนไทย และต่างประเทศเพิ่มเติม
มากขึ ้น เช ่น Zi lingo Etsy เป ็นต้น 
เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถขายบน Platform 
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก 
- ในอนาคตอาจมีการพัฒนา platform 
ที่เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อ
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 6 - 23 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เป็นอีกทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ 
และสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคปัจจุบันมากขึ้น 

7. กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

30,938,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมมี
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ โดยส่งเสริมให้ 
SME ลดต้นทุนในการบริหารจ ัดการ 
และลดต ้นท ุนในการผล ิต  พ ัฒนา
ยกระดับ สมรรถนะของแรงงาน และ
วิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และ
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สำนักงาน
พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลอืก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานที่ ประกอบ
อาชีพอิสระที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง
ธ ุรก ิจ แรงงานในว ิสาหกิจรายย ่อย 
(Micro) เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่
ใช้ตลาดนำ และการฝึกอบรมที่มุ ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของทุกภาคส่วน  
        ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
เล็กมีโครงการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0 โดยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME /
กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ
สหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่ม

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พ า ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก

1) โครงการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 
SME 4.0  
- กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มุ ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็น
การประเม ินความสำเร ็จจากการ
อบรม/ให้ความรู ้ กรมฯ ควรทำการ
ประเมินความสำเร็จของการนำความรู้
ไปใช้จากผู้เข้ารับการอบรมด้วย เช่น 
ความเข้าใจหรือทักษะต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้มีการพัฒนา เป็นต้น 
2. โครงการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
- การส่งเสร ิมว ิสาหกิจชุมชนเข้าสู่
แพลตฟอร์ม E-commerce เป็นเรื่อง
ที ่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อย ่างไรก ็ตาม กรมฯ ควรพิจารณา
เพิ่มเติมการให้ความรู้ด้านการคำนวณ
ต้นทุนสินค้าเมื ่อวิสาหกิจชุมชนต้อง
ข ายส ิ นค ้ า ผ ่ า นแพลตฟอร ์ ม  E-
commerce ข อ ง ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ มชน 
เนื่องจากยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่วิสาหกิจ
ชุมชนอาจยังไม่ทราบ 
- เน ื ่องจากเป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการฯ คือการเพิ ่มม ูลค่าทาง
เศรษฐกิจ กรมฯ จึงควรวัดความสำเร็จ
ของโครงการจากตัวชี ้ว ัดที่เหมาะสม 
เช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้น (วัดก่อน-หลังเข้า
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 6 - 24 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

สร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และ
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 ขยาย
การให้บริการภาครัฐ เกี ่ยวกับการให้
คำแนะนำเกี ่ยวกับการเพิ ่มผลิตภาพ
แรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME /
กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ
สหกรณ์ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลอื
จากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงาน
นอกระบบ และผู ้เก ี ่ยวข้อง ให้ได้รับ
บร ิการอย ่างท ั ่ วถ ึ ง ผ ่านกลไกการ
ประสานความร ่วมม ือตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” 

 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ผ่านการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ล ดคว า ม ซ ้ ำ ซ ้ อน  แ ล ะ ก า รปรั บ
โครงสร้างระบบงบประมาณและกลไก
การติดตามประเมินผลให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

ร่วมโครงการ) ลดต้นทุน จำนวนการ
จ้างงานที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

8. กรม
วิทยาศาสตร์
บริการ 

32,551,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการท ี ่ หน ่ วย งานดำ เน ินการ 
สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของ
ห น ่ ว ย ง า น  โ ด ย โ ค ร ง ก า ร ส ร ้ า ง
ผ ู ้ ป ร ะกอบกา ร ให ้ ส ามา รถสร ้ า ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ลดของเสียใน
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย
จากการพิจารณาโครงการต่างๆ ใน
ภาพรวมพบว่าการดำเนินการไม่ได้มี
คว ามซ ้ ำซ ้ อนก ับหน ่ วย งานอ ื ่ น ๆ 
ตลอดจนมีการบูรณาการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น สภาอุตสาหกรรม
แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  สม า คม ต ่ า ง ๆ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 

1) กรมฯ มีการปรับตัวจากปีที่แล้วโดย
ปร ับปร ุงกระบวนงานเพ ื ่อรองรับ
สถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างดี 
เช่น ลดการอบรมเชิงปฏิบัติการลง 
เพิ ่มรูปแบบกระบวนการการสาธิตที่
สามารถทำผ่านออนไลน์ได ้มากขึ้น 
ก ิ จกรรมทดสอบความชำนาญส่ง
ต ัวอย ่างให ้ทำการทดสอบเร ็วขึ้น    
เป็นต้น 
2) กรมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง
จากปี 2563 ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ากรมฯ 
ควรแบ่งการคำนวณมูลค่าเศรษฐกจิให้
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 6 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ส ำ น ั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ล ิ ต ภ ั ณฑ์  
อ ุตสาหกรรม และหน ่วยงานด ้าน
การศ ึกษาต ่างๆ ทำให ้สามารถได้
ผู ้เชี ่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำการให้
คำปรึกษา การทดสอบได้อย่างดี 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  

 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 

มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การ
ลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนพลังงานที่
ลดลง มูลค่าของเสียที่ลดลง ยอดขายที่
เพ ิ ่มข ึ ้นจากการได ้ร ับการร ับรอง
มาตรฐานหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็น
ต้น เพื ่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการ
ดำเนินโครงการที่ได้เข้าไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขปัญหา
ผลิตภัณฑ์ให้ก ับผู ้ประกอบการ ซ่ึง
ตัวชี ้ว ัดแต่ละตัวจะแตกต่างกันตาม
ประเด็นที่ดำเนินการ 
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 6 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
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 6 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

9. กรมส่งเสริม
การเกษตร 

9,436,700  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการท ี ่ หน ่ วย งานดำ เน ินการ
สอดคล้องกับพันธกิจ การดำเนินงาน
ของหน่วยงานที ่ต ้องการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและ
ยกระดับขีดความ สามารถในการผลิต
สินค้าเกษตรตามความต้องการของ
ตลาด โดยโครงการมุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในภาคการเกษตรทั้ง 77 จังหวัด 
โดยเข้าไปพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีความต้องการต่อยอด
กิจการหรือพัฒนาสินค้าให ้สามารถ
แข่งข ันได้ ผ ่านทางการจัดอบรมให้
ความร ู ้ ในเร ื ่องการร ับรองค ุณภาพ
มาตรฐานการผล ิ ตและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และมีการให้งบประมาณแก่
วิสาหกิจชุมชนแต่ละรายในการพัฒนา
ตามแผนที ่ได ้จ ัดทำไว ้ การคัดเล ือก
ว ิสาหกิจชุมชนเข้าร ่วมงานจัดแสดง
สินค้าการเกษตรแปรรูป 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 

1) โครงการม ีการสอบถามความ
ต้องการของวิสาหกิจชุมชน แต่ควรมี
การพ ิจารณาศักยภาพ และความ
พร้อมของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง ควร
วิเคราะห์ปัญหา และความจำเป็นที่
แท้จริงของสิ่งที ่จำเป็นต้องได้รับการ
พ ัฒนา ประกอบก ับการว ิ เคราะห์
โอกาส และความต้องการของตลาด
ด้วย 
2) ควรกำหนดกลุ ่มเป้าหมายในการ
สนับสนุนให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับการ
ช ่วยเหล ือของหน่วยงานอ ื ่น และ
จะต้องสอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ 
ซึ่งอาจมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานตั้งแต่
ต้นน้ำ เพื ่อให้เกษตรกรสามารถผลิต
สินค้าได้และขายเป็น โดยเน้นไปที่กลุ่ม
เกษตรกรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการแปรรูป
สินค้า ให้สามารถพัฒนาการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการผลิตเป็นหลัก  
3) หน่วยงานยังขาดความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การแปรร ูปส ิ นค ้ า  รวมถ ึ งความ
เชี ่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่มี
ความจำเป็นในการพ ัฒนา จ ึงควร
ดำเนินงานร่วมกันกับ หน่วยงานที่มี
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 6 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

คว าม เช ี ่ ย วช าญ  หร ื อ  BDS จาก
ภาคเอกชน 
4) ร ูปแบบการสน ับสน ุนว ิสาหกิจ
ชุมชนที่เน้นในเชิงปริมาณ ทำให้ต้อง
กระจายงบประมาณในการช่วยเหลือ
วิสาหกิจชุมชนแต่ละรายต่ำ ส่งผลให้
อาจไม ่สามารถแก ้ ไขป ัญหาหรือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาที ่ว ิสาหกิจ
ชุมชนต้องการได้ จึงควร ปรับรูปแบบ
โครงการโดยเน้นผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ 
ผ่านโครงการนำร่อง การเตรียมความ
พร้อมให้วิสาหกิจชุมชน ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม แล้วจึงขยายผลต่อในระยะ
ถัดไป 
5 )  ควรปร ับ เปล ี ่ ยนร ูปแบบของ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูปวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลผลิต
และผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ แทนการ
ยกเลิกกิจกรรม โดยอาจปรับเปลี่ยนไป
ในด้านการจับคู่ธุรกิจในห่วงโซ่ หรือ
การสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ 
รวมถึง SME ที่มีศักยภาพ ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมออนไลน์ 
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 6 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

10. กรมส่งเสริม
การค้าระหว่าง
ประเทศ 

74,449,300  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการดำเน ินการม ีการปร ับลด
รูปแบบกิจกรรมการดำเนินการมีเพียง
โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจ
สร้างสรรค์สู ่สากล โดยกิจกรรมการ
ส่งเสริมผู ้ประกอบการขนาดกลางที่มี
ความพร้อมในการขยายธุรกิจสู ่ตลาด
ต่างประเทศไม่ได้เสนอรับการจัดสรร
งบประมาณผ่านแผนบูรณาการฯ แล้ว 
ส ่งผลให ้ เก ิด Missing Link ของแผน
บูรณาการฯ โครงการส่งเสริมแบรนด์
สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล เป็น

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 

เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานปลายนำ้
ท ี ่ต ้องนำส ินค ้าแบรนด์ไทยออกสู่
สายตาตลาดโลก เป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับสินค้าไทย จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
แบรนด์ สินค้า ความสามารถในการ
ผลิตและขนส่ง ที่มีคุณภาพ ซ่ึงบางส่วน
นั ้นจำเป็นต้องถูกพัฒนาขึ ้นมาจาก
กลางน้ำที่มีคุณภาพ ทางกรมฯ จึงควรมี 
1)  กรมม ีการพ ัฒนาแพลทฟอร์ม
ออนไลน ์หลายแพลตฟอร ์ม อาทิ  
G.R.O.O.V.E ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า กรม
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 6 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

โครงการที ่สอดคล้องก ับภารกิจการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน มีรูปแบบการ
ดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมี
การส่งเสริมพัฒนาแบรนด์และสินค้า
นวัตกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
เจรจาธ ุ รก ิ จการค ้ า  การส ่ ง เสริ ม
อ ุตสาหกรรมออกแบบเพ ื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  

 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อ
การส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 

จะต้องมีแผนในการบริหารจัดการ และ
มีเป้าหมายวัดความสำเร็จของแพลท
ฟอร์มต่างๆ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า  
2) ด้วยรูปแบบการค้าอาจเปลี่ยนแปลง
ไป  ท ั ้ งหน ่ วยงานภาคร ั ฐ  และผู้
ประกอบ- การจะต้องมีความพร้อม มี
ความยืดหยุ่นในการปรับตัว และกรมฯ 
ควรมีการเตรียมพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้มีความพร้อมในการนำเสนอสินค้า
ได ้หลากหลายร ูปแบบ เช ่น  การ
นำเสนอผ่านออนไลน์หรือนำไปแสดง
ได้แค่สินค้าโดยผู้ประกอบการไม่ได้เข้า
ร่วม ก็จะต้องเตรียมสื่อ เช่น VTR รูป
ถ่ายและ Story ที่น่าสนใจ เป็นต้น 
3) เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานปลาย
น้ำที ่ต้องนำสินค้าแบรนด์ไทยออกสู่
สายตาตลาดโลก เป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับสินค้าไทย จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
แบรนด์ สินค้า ความสามารถในการ
ผลิตและขนส่ง ที่มีคุณภาพ ซ่ึงบางส่วน
นั ้นจำเป็นต้องถูกพัฒนาขึ ้นมาจาก
กลางน้ำที่มีคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ
จึงควรพัฒนา ecosystem ที่จะให้ผู้
ประกอบ- การเข้าถึงนักออกแบบหรือ
การพัฒนาสร้างสรรค์ในราคาที่ไม่สูง
มากนัก 
4) ด ้วยสถานการณ ์ COVID-19 ที่
ผู ้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศได้ online 
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 6 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี

 Business Matching จึงเป็นช่องทางที่
สำคัญ และหน่วยงานควรมีการพัฒนา
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ระบบที่จะสามารถนำเสนอสินค้าได้
อย่างน่าสนใจ เช่น Live Streaming 
เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
นำเสนอสินค้า การถ่ายรูปต่างๆ เพื่อให้
สามารถนำเสนอการขายได้สมบูรณ์   
5) หน่วยงาน อาจพิจารณาการจัดเก็บ
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ส ถ ิ ต ิ ข อ ง จ ำ น ว น 
Transaction ที่มีการซื ้อขาย เพื ่อนำ
ผลมาวิเคราะห์เทรนด์ของการซ้ือสินค้า
ในแต่ละปีได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
6) การสนับสนุนให้มีการนำระบบการ
ให้คะแนนคุณภาพสินค้า หรือผู ้ขาย 
เพื ่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและ
กำกับติดตาม 
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 6 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

11. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

77,552,400  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
ดำเนินการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
การช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ การให้บริการข้อมูลช่วยเหลือและ
ปร ึกษาแนะนำเบ ื ้องต ้นในร ูปแบบ
เบ็ดเสร็จและการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์บน
พื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ให้มีอ ัตลักษณ์โดดเด่น และยกระดับ
หมู ่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจยั ่งยืน สนับสนุนการ
ส่งเสริม SME ให้มีกลไกการขับเคลื่อน
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ก า ร พ ั ฒ น า ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ให ้ มี
ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่ม
ผล ิตภาพการผล ิต รวมท ั ้ งผล ักดัน
นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้
ในอุตสาหกรรม เป็นต้น 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที ่เอื ้อต่อ
การดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อ
การส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 

1) โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะด ั บ ค ุณภ า พ
มาตรฐานสินค้าและบริการ -ส่งเสริม
และสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮา
ลาลให้กับ SME 
- เนื่องจากโครงการนี้การดำเนินงาน
เป็นทาง สำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็น
ผู ้ดำเนินการเองทั ้งหมด กสอ. ได้มี
ติดตามผลการดำเนินงานของ สกอท. 
โดยการโทรสำรวจกิจการที่เข้าร่วมการ
อบรม เช ิ ง ล ึ ก  100  ก ิ จ ก า ร เพื่ อ
ตรวจสอบผลความพึงพอใจจากการ
ดำเนินงานของ สกอท. ซึ่งถือเป็นการ
ติดตามที่ด ี
- ส อ ว ท .  ไ ม ่ ไ ด ้ ร า ย ง า น ผลก า ร
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้กับ 
กสอ. (รายงานผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดเท่านั้น) เพื่อให้การ
ติดตามประเมินผลการดำเน ินงาน
รวมถึงติดตามความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง กสอ. 
ควรติดตามผลการดำเนินงานตาม
ความเป็นจริง และควรปรับตัวชี้วัดใน
การคำนวณมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ 
เช่น 1. มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลา
ลจากผู้เข้าร่วมโครงการที ่เพิ ่มขึ ้น 2. 
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 6 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

มูลค่าการลงทุนที ่เพิ ่มขึ ้น 3. มูลค่า
ต้นทุนที่ประหยัดได้จากการลดความ
ผิดพลาดในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลหลังได้รับการอบรมความรู้จาก
โครงการ เป็นต้น เพื่อสะท้อนผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริง 
2) โครงการยกระด ับการปฏ ิ รู ป
อุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรม
เ พ ิ ่ ม ม ู ล ค ่ า  ( Transform 
Technology to new S-Curve) 
การดำเนินกิจกรรมโครงการมีกระบวน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
ทางด้านการเพิ่มขีดความสามารถของ
อ ุตสาหกรรมห ุ ่ นยนต ์และระบบ
อัตโนมัต ิในประเทศ  ทั ้งน ี ้ การนำ
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้จำเป็นต้อง
อาศัยทัศนคติของผู ้ประกอบการที่
พร้อมต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง การ
ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก ตลอดจน
การเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่
พร้อมต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับ
ใช ้ อ ีกทั ้งผล กระทบต่อเนื ่องจาก
สถานการณ์โคว ิดที ่ส ่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศและตัว
ของผู้ประกอบการเอง หน่วยงานควร
ต้องเพิ่มกระบวนการของการช่วยเหลอื 
การให้คำปรึกษาและให้ความรู ้แก่
ผู้ประกอบการในมิติของผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้น การช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน
ระยะยาว ความคุ้มค่า และการสร้าง
ประโยชน ์ให ้ก ับอ ุตสาหกรรมโดย
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 6 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

ภ า พ ร ว ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ท ั ้ ง นี้  
ผู้ประกอบการยังคงต้องการสนับสนุน
ทางด ้ าน เ ง ิ นท ุน ในการนำมา ซ่ึ ง
เครื ่องจ ักรการผลิตระบบอัตโนมัติ 
หน ่ วย งานควรต ้ องส ่ ง เสร ิมและ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่
ผู้ประกอบการในอีกทางหนึ่ง 
3) โครงการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร
ริมทางเคลื ่อนที่อย่างมืออาชีพตาม
หลักสมาร์ทโฟร์ 
- โครงการมีประโยชน์ที ่จะสนับสนุน
และผลักดันธุรกิจอาหารริมบาทวิถี 
(Street food) และร้านจำหน่ายสินค้า
เคลื ่อนที ่  (Food truck) ให้สามารถ
พัฒนาธุรกิจให้ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยตามหลัก Smart 4 อย่างไรก็
ตามทางกรมฯ ควรพิจารณาทบทวนว่า
โครงการนี ้เหมาะสมกับบทบาทและ
หน้าที่เพียงใด โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร
ริมบาทวิถี (Street food) มุ่งเน้นองค์
ความรู ้ทักษะด้านการบริหารจัดการ 
การจัดทำแผนธุรกิจ บัญชีการตลาด 
และมาตรฐานด้านอนามัยเป็นหลัก
ม า ก ก ว ่ า ก า ร พ ั ฒ น า ส ่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม 
- กล ุ ่มเป ้าหมายจำนวนอาหารริม   
บาทว ิถ ี  (Street food) ท ี ่ เล ือกมา
ดำเนินการทั้งหมด 120 กิจการ ซ่ึงเป็น
จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับทั ่วประเทศ 
ส่งผลทำให้ไม่เกิด Impact ในภาพใหญ่
ของประเทศ 
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 6 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

-เนื่องจากจำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมมี
น้อยเมื่อเทียบกับทั่วประเทศ จึงควรมี
การกำหนด criteria ในการคัดเลือก
กลุ ่มเป้าหมายที่ควรจะมีการ Focus 
เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ส่วนที่อยู่ในพื้นที่
เขตท่องเที่ยวหลักซึ่งมีจุดเด่น จุดขาย 
สำค ัญค ือ ร ้ านอาหารร ิมบาทว ิถี  
(Street food) และร้านจำหน่ายสินค้า
เคลื ่อนที ่ (Food truck) เป็นจุดขาย
หลัก 

12. สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร์
แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน) 

2,355,000  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการม ุ ่ ง เน ้นการนำเอาความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนิวเคลียร์
มาช ่วยแก ้ไขป ัญหาหร ือเพ ิ ่มม ูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME โดย
ผู้ประกอบการที่ต้องการฉายรังสี งาน
ตรวจวิเคราะห์เชื้อและการยืดอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ สามารถรับคูปอง
และเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจาก
การพิจารณากิจกรรมโครงการ พบว่า
เป ็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศและ
แนวทางของแผนบ ูรณาการฯ และ
โครงการไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน
อื่น 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 

1) สทน. อาจนำบทเรียนที ่ได้รับจาก
การให้บริการ SME กลุ่มต่างๆ ในอดีต
มาทำการวิเคราะห์ ว่าผลิตภัณฑ์ที่มี
แนวโน้มของการประสบความสำเร็จสูง 
ซ ึ ่ งควรจะนำมาร ับบร ิการค ือกลุ่ม
ผล ิตภ ัณฑ ์ใด และทำการประชา - 
สัมพันธ์ไปยังกลุ ่มเหล่านั ้นเป็นการ
เฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารดิบ หรือ 
กึ่งดิบกึ่งสุก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ 
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ในวง
กว้างที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว   
2) เนื่องจากกลุ่มผู้รับบริการของ สทน. 
ม ีความเฉพาะเจาะจง การประชา- 
สัมพันธ์เพื่อหาผู้เข้าร่วมโครงการอาจ
ต้องใช้ช่องทางจากเครือข่ายต่างๆ เช่น 
หน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงาน
อื่นที่มีโอกาสได้พบผู้กับประกอบการ
และได้ว ินิจฉัยปัญหา ทำการส่งต่อ
ข้อมูลผู ้ประกอบการที ่ตรงก ับกลุ่ม 
เป้าหมายให้กับ สทน.  
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ

 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

3) นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค เพื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์
และความสำคัญของการฉายรังสีแล้ว 
อาจมีการประชาสัมพันธ์ไปยัง service 
provider ข อ งภ าค ร ั ฐต ่ า ง ๆ  เ ช่ น 
ศูนย์บริการ OSS และอื ่นๆ เพื ่อให้
บุคลากรมีความเข้าใจ เห็นโอกาสใน
การเพ ิ ่มม ูลค ่าแก ่ผ ู ้ประกอบการ 
นำไปส ู ่ การส ่ งต ่อข ้อม ูล  การให้
คำแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ
ของการฉายรังสี ตลอดจนผลักดันให้
เข้ามารับบริการที่ สทน. 
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใชก้ับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 
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ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

13. สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การ
มหาชน) 

3,414,700  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ่งเน้นในการฝึกอบรมบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพเป้าหมาย เพื่อได้รับการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ ่งเป็นภารกิจ
หล ักของหน ่วยงาน และยกระดับ
มาตรฐานในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้น
ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สามารถต่อ
ยอดสู ่การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจใน
ระยะเริ่มต้น และผู้ประกอบการรายยอ่ย 
(Micro Enterprises)  ผ่านการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ของบุคลากร และฝึกอบรมพัฒนาต่อ
ยอดผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อการขอสินเชื่อจากสถาบนั
ก า ร เ ง ิ น  เ พ ื ่ อ น ำ ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ (From Professional to 
Micro SMEs) 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  

1) ตัวชี้วัดในโครงการอาจยังไม่สะท้อน
ผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนี้ 
- “บุคลากรในกลุ ่มวิชาชีพได้รับการ
พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู ้ประกอบ 
การ” จากการทำแผนธุรกิจ 600 ราย 
ไม่สะท้อนผลลัพธ์ของผู้รับการอบรม 
เนื่องจากแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู ้เข้าร่วม
อบรมทุกคนสร้างผลผลิตได้อยู่แล้วจาก
การเข้าร่วมโครงการ จึงเป็นการวัด
จำนวนผู ้ เข ้าร่วมโครงการมากกว่า
ประเมินผลที่ได้จากโครงการจริง 
- “บุคลากรในกลุ ่มวิชาชีพได้รับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” ไม่ควรนำ 
มาเป็นตัวชี้วัดของโครงการ  เนื่องจาก
กิจกรรมการทดสอบและประเมินเป็น
ง า น ป ระ จ ำ ขอ งอ งค ์ ก รอย ู ่ แ ล้ ว 
ผลสำเร็จจึงไม่ขึ้นอยู่กับโครงการนี้ 
- ทั้งนี้อาจปรับปรุงตัวชี้วัดในรูปแบบ
อื่น เช่น การทำแบบทดสอบหลังการ
อบรม การให้คะแนนคุณภาพแผน
ธุรกิจ ประเมินสัดส่วน (ร้อยละ) ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถได้รับการ
อนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินเทียบ
กับที่ยื่นขอ 
2 )  ควรจ ั ดทำ เน ื ้ อหาการพ ัฒนา 

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเฉพาะ
ด้านและตอบสนองต่อผู้ประกอบการ
เฉพาะกลุ ่มที ่เข ้ารับบริการในสาขา
วิชาชีพนั้นๆ 
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มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

 3) เพื ่อให้มั ่นใจได้ว่าการได้รับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพของ สศช. เกิดประโยชน์
ต่อผู ้ประกอบการจริง จึงควรมีการ
ติดตามผล ว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการ
แล้ว มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างไร เช่น 
จำนวนลูกค้าที ่เพิ ่มขึ ้น รายได้ กำไร 
หรือมูลค่าที ่จะเพิ ่มขึ ้นหากมีคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
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 ส่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข ้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

14. สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

6,236,300  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการส่วนใหญ่ม ุ ่งเน ้นการนำเอา
ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
มาตรวิทยามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งข ันของผู ้ประกอบการ โดย
มุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้ประกอบการกลุ่ม
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  S-curve ซ ึ ่ ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

1)  สถาบ ันฯ ย ั งดำ เน ินก ิจกรรม
เช่นเดียวกับปี 2563 อย่างต่อเนื ่อง 
การดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ ตรง
ตามว ัตถ ุประสงค ์ โครงการ การ
ดำเนินงานมีลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ
ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื ่นๆ 
กิจกรรมสามารถช่วยลดการนำเข้า
เคร ื ่ อ งม ื อจากต ่ า งป ระ เทศขอ ง
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และสามารถ ให้
ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้เครื ่องมือ
นว ัตกรรมของสถาบ ันก ่อนท ี ่ จ ะ
ตัดสินใจลงทุน เป็นการช่วยเหลือให้
ผ ู ้ประกอบการได้ม ี เคร ื ่องมือที ่จะ
สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
และคุ้มค่าในการลงทุน 
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สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

2) ในปี 2564 สถาบันฯ ได้ปรับเปลี่ยน
การประชาสัมพันธ์โครงการจากเดิม
เป็นการจัด Event เชิญชวนที่สถาบัน 
การศึกษาหรือบริษัทเอกชน ซึ ่งเป็น
การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์
มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-
19 ส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้า
มาติดต่อมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในปี
ต่อไปสถาบันฯ จึงควรประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์มากยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด
รวมถ ึ ง เหมาะสมก ับว ิถ ีช ี ว ิตของ
ประชาชนในปัจจ ุบ ันที ่ม ีการใช ้สื่อ 
Social media เป็นจำนวนมาก 
3) สถาบันฯ มีการแก้ไขการดำเนินงาน
ในสถานการณ์ COVID-19 โดยการใช้
การประชุม/อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให ้ ก ั บผ ู ้ ป ระกอบการในร ูปแบบ
ออนไลน์ ที ่ปรึกษาเห็นว่า สถาบันฯ 
สามารถนำบทเรียนการอบรมหรือ
ประชุมออนไลน์มาทดแทนในส่วนของ
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลย ีในปี
ต่อไปได้ ซึ ่งจะสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้ผู้สนใจได้อย่างทั่วถึงในเวลา
อันรวดเร็ว 
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มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 
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15. สถาบันวิจยั
และพัฒนาอัญ
มณีและ
เครื่องประดับ
แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน) 

10,312,100  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการดำเนินการสอดคล้องกับภารกิจ
การดำเนินงานของหน่วยงาน โดย สวอ. 
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยตรง ทำให้มีความเชี่ยวชาญ ความ
ชำนาญที่สอดคล้องกับกลุ ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ทั้งนี้ โครงการมุ่งเน้นการเสริม 
สร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
โดยม ีการอบรมให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีให้แก่
ผู้สนใจที่จะเข้าในอุตสาหกรรม และมี
การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อต่อยอดการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การออกแบบร่วม 
กับนักออกแบบเพื่อจัดทำ Collection 
เ ข ้ า ร ่ ว ม ง า น  Bangkok Gems & 
Jewelry Fair เพ ื ่ อ เพ ิ ่ ม โอกาสด ้ า น
การตลาดต ่อไป จากการพ ิจารณา
โครงการในภาพรวม พบว่า โครงการ
ไม่ได้มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น อีก
ท ั ้ ง  สวอ .  เป ็นหน ่วยงานในส ังกัด
กระทรวงพาณิชย ์ ทำให้ม ีการส่งต่อ
ผู้ประกอบการเพื่อไปงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศได้ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที ่เอื ้อต่อ
การดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื ่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อ
การส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  

1) โครงการมุ ่งเน ้นการเสริมสร ้าง
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
โดยมีรูปแบบกิจกรรมเช่นเดยีวกับในปี 
2563 ที ่ปรึกษาเห็นว ่า การดำเนิน
โครงการในปี 2564 ควรมีการคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะ
พัฒนาให้สามารถออกแบบสินค้าและ
ผล ิตส ินค ้า  เพ ื ่อแข ่งข ันได ้ท ั ้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับสากล ตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
2) โครงการในปี 2564 มีความแตกต่าง
จากป ี 2563 โดยในป ี 2563 เน้น
ผู้ประกอบการใหม่ ขณะที่ในปี 2564 
เน้นผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่แล้ว แต่
ต ้องการจะพัฒนาไปสู ่การปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
ซึ่งต้องมีการกำหนดสิ่งบ่งชี้ว่าลักษณะ
การเปลี ่ยนแปลงนั ้นจะนำไปสู ่สิ ่งใด 
(เช่น การแข่งขันระดับเวทีสากล การ
นำการตลาดแบบใหม่มาใช้ การแข่งขัน
โดยสร้างคุณค่าที่มีมูลค่าสูง  หรือการ
นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ ฯลฯ) ทำให้
ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาการ
อบรมที่มีความเฉพาะต่อกลุ่มเป้าหมาย
และมีว ัตถ ุประสงค์แตกต่างจากปี 
2563 
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 6 - 45 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 6 - 46 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

16. สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

9,247,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โ ค ร ง ก า ร ม ุ ่ ง เ น ้ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผู้ประกอบการ โดยการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
การจัดอบรมให้ความรู ้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี วทน./บรรจุภัณฑ์ ให้แก่
ผู ้ประกอบการ โดยจากการพิจารณา
กิจกรรมโครงการ พบว่าเป ็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศและแนวทางของ
แผนบูรณาการฯ อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
บางส่วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาด ซ่ึง
แม้ว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ
ได้รับการพัฒนาในหลากหลายด้าน และ
เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้ แต่การ
ดำเนินการดังกล่าวอาจมีความซ้ำซ้อน

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

1)  โครงการเสริมสร้างศักยภาพใน
การบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบ
วงจร เพื ่อยกระดับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME ) 
- ในปี 2564 สถาบันฯมีการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการให้บริการทดสอบ 
ซึ่งจะสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบ- 
การได้ในปี 2565 เป็นต้น ในอนาคตจึง
ควรมีการวัดผลการดำเนินงาน เช่น 
ต้นทุนที่ลดลงจากการนำเข้าอุปกรณ์
ทดสอบจากต่างประเทศ ความคุ้มค่า
จากการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น  
- ในด้านบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุ
การเก ็บผล ิตภ ัณฑ์อาหาร ผ ู ้ ได ้รับ
ประโยชน์ยังมีจำนวนจำกัด และสร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้น้อย การ
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ก ับหน่วยงานอ ื ่นท ี ่ดำเน ินการด้ าน
การตลาดเป็นหลัก 

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

ดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีที ่ไม่
แ ต ก ต ่ า ง โ ด ด เ ด ่ น จ า ก  service 
provider อื่นๆ ในขณะที่สถาบันฯมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีงานวิจัยที่
ดำเนินการแล้ว จึงควรนำงานวิจัยที่มี
อยู่ไปสร้างนวัตกรรมต้นแบบที่มีความ
แปลกใหม่ สร้างคุณค่าใหม่ที่แตกต่าง
จากบรรจุภัณฑ์ที่หน่วยงานของรฐัหรือ
ของเอกชนอื่นๆ ได้เคยมีการสนับสนุน
มาแล้ว  นำนวัตกรรมนั้นไปเผยแพร่ใน
ตลาดหรือในวงการต่างๆ เพื ่อสร้าง
ความสนใจ กระตุ ้นความต้องการใน
การใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อไป จะเป็นการ
สร้าง Impact จากใช้ทร ัพย์ส ินทาง
ปัญญาของสถาบันฯได้มากกว่าการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย
ในแต่ละปีโดยใช้เทคโนโลยีทั ่วไปซ่ึง 
service provider อื่นๆ ทำได ้
- ถึงแม้ว่ากิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จะใช้องค์ความรู ้หลายด้าน ใช้หลาย
หน่วยงานทำร่วมบูรณาการพัฒนา
บรรจ ุภ ัณฑ์เช ิงสร ้างสรรค ์ ได ้  แต่
บทบาทของ วว. ในการส่งเสริมการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควรมุ่งเน้นไปยังการ
ใช ้ ผล ง านว ิ จ ั ย  เทค โน โ ลย ี แ ละ
นวัตกรรมนำ ซึ่งจะเป็นการนำความรู้
ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของ วว. ที่
นำมาสามารถสร ้างประโยชน ์แก่
ผู้ประกอบการได้ เช่น นำผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านบรรจุ
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หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

ภัณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ มากกว่าจะมุ่งเน้นใน
ด้านอื่น เช่น การตลาด มาเป็นหลัก 
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 6 - 49 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

17. สำน ั ก ง าน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

62,939,300  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ ่งเน ้นการดำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู ้ด้านการ
ประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาผา่น
กระบวนการการเร ียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ จากศูนย์บ่มเพาะ เช่น 
การฝึกการประกอบธุรก ิจจริง แล้ว
ค ั ด เ ล ื อ กน ั กศ ึ กษาท ี ่ สน ใจอาชีพ
ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดความรู้
ด ้านวิชาชีพเฉพาะทางของตนเข้ากับ
ท ักษะการบร ิหารธ ุรก ิจ และพร ้อม
ออกไปประกอบธุรกิจของตนเองได้ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  

- สสว. อาจพิจารณาการสนับสนุน
เพิ่มเติมมากขึ้นในด้านของการนำธุรกจิ
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพ ไป
ร ่วมออกงาน (Event) การออกบูธ
สำคัญต่างๆ พร้อมกับ สสว. 
- หากม ีการต ิดตามผลการดำเนิน
โครงการ เม ื ่อได ้พ ัฒนาผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการไปในระยะยาวแล้วว่าสามารถ
นำ ไปพ ัฒนาต ่ อ ย อด ได ้ อ ย ่ า ง ไร 
นอกเหนือจากการจัดตั ้งกิจการของ
ตนเอง เช ่น นำความรู ้ไปใช้ในการ
ทำงาน การประกอบกิจการในอนาคต 
ฯลฯ จะสามารถสะท้อนประโยชน์และ
ความยั่งยืนของผลการดำเนินการได้ 
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 6 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข ้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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ปี 2564 (On-Going) 

 

 6 - 51 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

18. สำนักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ 
(องค์การ
มหาชน) 

109,116,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการสร้าง
ความเชื่อมโยงภาคเอกชน และภาครัฐ 
ในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใน
ประเทศไทย และสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะเอ ื ้อต ่อการเปลี ่ยนแปลงทาง
นวัตกรรม ยกระดับผู ้ประกอบการใน
ประเทศไทยให้เป็นผู้ประกอบการที่เน้น
นวัตกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ในเรื่องการให้ทุนในการนำงานวิจัยไปสู่
นวัตกรรม ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

1) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่ง
การประกอบการ 
- เป็นโครงการที ่สำคัญในการสร้าง
ระบบน ิ เ วศสตาร ์ทอ ัพ  ( Startup 
Ecosystem) ที ่ เช ื ่อมโยงเคร ือข ่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษาท ี ่มี
บทบาทในการส่งเสริมการเติบโตของ
กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น  
- มีการขยายผลในการสร ้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการต่อยอด
ด ้านการว ิจ ัยและพ ัฒนา โดยการ
ส่งเสร ิมการพัฒนานักว ิจ ัยร ุ ่นใหม่ 
(Young Researcher) เพ ื ่ อ เร ่ ง ผลิ ต
บุคลากรที ่เป็นพื ้นฐานสำคัญในการ
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สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

พัฒนาอ ุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 
- ทั้งนี ้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมี
จำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี หาก
เป ็น ไป ได ้ ควรม ี การพ ิ จา รณาถึ ง
ประโยชน์และมูลค่าที ่ เก ิดข ึ ้นของ
โ คร งก า ร  เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ก า รจ ั ดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการ
ขยายผลในระยะถัดไป 
2) โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มตน้
ระดับโลก (Global Hub) 
-  อาจพ ิจารณาปร ับต ั วช ี ้ ว ัดของ
โครงการเพิ ่มเติม จากเดิมที่กำหนด
เป็นพื้นที่ของการได้รับการพัฒนา เช่น 
ระด ับความพ ึงพอใจของผ ู ้ เข ้ารับ
บริการ มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
ของโครงการฯ การต่อยอดการพัฒนา
หลังจากผู้เข้ารับบริการได้รับคำปรึกษา
เชิงลึก (Consultancy Clinic) เป็นต้น 
- หากเป็นไปได้ อาจพิจารณาจัดเวที
เพื่อหารือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ กับหน่วยงานเจ้าภาพแผน
บูรณาการ เพื่ออธิบายถึงความสำคัญ
ของโครงการ การสร้างเครือข่ายของ
พันธมิตรความร่วมมือที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ม ี ก า รพ ิ จ า รณา จ ั ด ส รร
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
3) โครงการ งาน Startup Thailand 
- การดำเนินโครงการมีลักษณะที่มิใช่
เพียงแค่งานอีเว้นท์ออนไลน์ เท่านั้น 
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มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

หากแต ่ เป ็นนโยบายส ่งเสร ิมและ
สนับสนุนสตาร์ทอัพ ผู ้ประกอบการ
นวัตกรรมอย่างรอบด้าน รวมทั้งเป็น
เครื่องมือหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงการใช้ ‘นวัตกรรมเพื่อรับมือภาวะ
วิกฤติ’ ได้เป็นอย่างดี 
- อาจพ ิจารณาปร ับต ั วช ี ้ ว ั ดขอ ง
โครงการเพ ิ ่มเต ิม เช ่น การสร ้าง
เครือข่ายทางธุรกิจและการลงทุน 
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19. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

87,687,600  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุน Ecosystem 

โครงการมุ ่งเน ้นการดำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู ้ด้านการ
ประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาผา่น
กระบวนการการเร ียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ จากศูนย์บ่มเพาะ เช่น 
การฝ ึกการประกอบธุรกิจจร ิง แล้ว
ค ั ด เ ล ื อ กน ั กศ ึ กษาท ี ่ สน ใจอาชีพ
ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดความรู้
ด ้านวิชาชีพเฉพาะทางของตนเข้ากับ
ท ักษะการบร ิหารธ ุรก ิจ และพร ้อม
ออกไปประกอบธุรกิจของตนเองได้ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที ่เอื ้อต่อ
การดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  

- ควรมีการบูรณาการเพื ่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งส่วนมากจะ
ประสบปัญหาเร ื ่องเง ินทุน เพ ื ่อให้
สามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้  
- ควรมีการต่อยอดการพัฒนาฐาน 
ข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล
ด้านงบประมาณ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง และนำไปใช้
ประโยชน์ รวมทั ้งการถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อให้เกิดการส่งต่อไปสู่ผลลัพธ์
ในวงกว้างมากขึ้น 
- หากเป็นไปได้ อาจพิจารณาการ
ดำเนินงานในด้านการจัดกิจกรรมให้
กลุ ่ม Spin-off เป็นพี ่เลี ้ยงและเป็นที่
ปรึกษาในลักษณะของการ Coaching 
แก ่กล ุ ่ม  Pre-Incubation และกลุ่ม 
Startup เพ ื ่อให้สามารถเติบโตและ
พัฒนาไปได้ในทิศทางที่เหมาะสม 
-  ควรม ีการพ ัฒนา Platform การ
ส่งเสริมกลุ่ม Startup ในภาพรวมของ
ประเทศ เพ ื ่อสร ้างแรงจ ูงใจ และ
ผล ักด ันให ้ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการท ี ่มี
ศักยภาพ สามารถต่อยอดและส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน  
-  ควรม ีการจ ัดส ัมมนา หร ือการ 
Sharing สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจ โดย
เชิญผู ้เข ้าร่วมโครงการที ่ได ้ร ับการ
พัฒนา หลังจากจบโครงการฯ มาเป็น
ผู้บรรยายและให้ความรู้ แนวคิดสำคัญ
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
เป็นตัวอย่างแก่รุ่นต่อไปได้ 
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มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส ่ ง เ ส ร ิ มก า ร ระดมท ุ นผ ่ า น
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

20. สำนักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
 

509,114,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ ่งผล ักด ันให้ประเทศไทย
แข็งแกร่งผ่านการนำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้
ดี มีประสิทธิภาพ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

1) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ให้ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต 
แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ก า ร  Capability 
Maturity Model Integration 
(CMMI) 
- ควรผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องทั้ง
การขยายกล ุ ่มเป ้าหมาย และการ
ช่วยเหลือในการต่ออายุมาตรฐานแก่
ผู้ประกอบการในทุกๆ ปี เนื่องจากการ
ได้รับมาตรฐาน ถือเป็นโอกาสสำคัญใน
ระยะยาว เพื ่อสร้างความน่าเชื ่อถือ 
สร ้างม ูลค ่าทางธ ุรก ิจ ส ่ง เสร ิมให้
ผ ู ้ ประกอบการ SMEs ไทย เต ิบโต 
เข้มแข ็ง แข ่งข ันได ้ในระด ับสากล 
นำไปส ู ่การสร ้างข ีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน  
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สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

- ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาค
ส ่วนต ่างๆ เพ ื ่อสร ้างแรงจ ูงใจให้
ผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้
ได้ร ับมาตรฐาน CMMI มากขึ ้น เช่น 
แหล่งเงินทุน การลดหย่อนภาษี และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
- ในกลุ่มผู ้ประกอบการที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน 
CMMI หน ่วยงานควรเข ้ าต ิ ดตาม 
สอบถาม และช่วยเหลือให้คำปรึกษา
แก่ผู ้ประกอบการอย่างใกล้ชิด และ
ผล ั กด ั น ให ้ ได ้ ร ั บมาตรฐาน ตาม
เป้าหมาย 
- ควรเข้าติดตามผู้ประกอบการที่ไดร้ับ
การร ับรองมาตรฐาน CMMI อย ่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่
ผู้ประกอบการได้รับจากการได้รับการ
ร ับรองมาตรฐาน CMMI เช ่น การ
นำไปใช้ประโยชน์ การสร้างโอกาส 
การยกระดับศักยภาพ มูลค่าเพิ ่มที่
เกิดขึ้น และความคุ้มค่า 
2) โครงการสร้างความสามารถด้าน
ระบบบร ิหารการวิจ ัยและพัฒนา
เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมสำหรับ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม RDIMS 
- อ ันเน ื ่องมาจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเตร ียมพร้อม และความไม่
พร้อมของผู ้ประกอบการในบางราย 
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มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการ
ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อม
ของผู ้ประกอบการสำหรับการตรวจ
ประเมินระบบฯ หน่วยงานอาจปรับ
ร ูปแบบ แนวทางการประเมินหรือ
ขยายระยะเวลาการประเม ินให้
สอดคล้องต่อสถานการณ์ตามความ
เหมาะสม 
- หน่วยงานอาจขยายกลุ ่มเป้าหมาย
ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก
เพิ ่มข ึ ้น เพ ื ่อให ้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมายที่สำคัญ และครอบคลุมพื้นที่
ทุกภูมิภาค 
- ควรผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องทั้ง
การขยายกล ุ ่มเป ้าหมาย และการ
ช่วยเหลือในการต่ออายุมาตรฐานแก่
ผู้ประกอบการในทุกๆ ปี เนื่องจากการ
ได้รับมาตรฐาน ถือเป็นโอกาสสำคัญใน
ระยะยาว เพื ่อสร้างความน่าเชื ่อถือ
ทางด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่า
ทางธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ 
SMEs ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้
ในระดับสากล นำไปสู ่การสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 
- ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาค
ส ่วนต ่างๆ เพ ื ่อสร ้างแรงจ ูงใจให้
ผู้ประกอบการเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้
ได้รับมาตรฐาน RDIMS มากขึ ้น เช่น 
แหล่งเงินทุน การลดหย่อนภาษี และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
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- ในกลุ ่มผู ้ประกอบการที ่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน 
หน่วยงานควรเข้าติดตาม สอบถาม 
และช ่ วย เหล ื อ ให ้ คำปร ึ กษาแก่
ผ ู ้ประกอบการอย ่างใกล ้ช ิด และ
ผล ั กด ั น ให ้ ได ้ ร ั บมาตรฐาน ตาม
เป้าหมาย 
- ควรเข้าติดตามผู้ประกอบการที่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน อย่างต่อเนื ่อง 
เ พ ื ่ อ พ ิ จ า ร ณ า ถ ึ ง ป ร ะ โ ย ช น ์ ที่
ผู้ประกอบการได้รับจากการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เช่น การนำไปใช้
ประโยชน ์  การสร ้ า งโอกาส การ
ยกระดับศักยภาพ มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น 
และความคุ้มค่า 
3) โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 
• บทบาทของหน่วยงานมีความสำคัญ
ต่อการยกระดับขีดความสามารถของ 
SMEs ในทุกระดับศักยภาพ และทุก
ประเภทของสถานประกอบการ ช่วย
ให้ SMEs เข้าถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ได้ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ COVID-19 
ส่งผลต่อผู ้ประกอบการจำนวนมาก 
ห น ่ ว ย ง า น อ า จ เ ข ้ า ส อ บ ถ า ม ถึ ง
ผลกระทบที่หน่วยงานได้รับเป็นสำคัญ 
และนำมาพิจารณาในการช่วยเหลือ
โดยประเมินความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของสถานประกอบนั้นๆ ซ่ึง
อาจขยายกรอบกิจกรรมการเข้าอบรม
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 6 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ช ่วยเหล ือในด ้านต ่างๆ เช ่น การ
ผล ั กด ั น เ ร ื ่ อ งการ ใช ้ เทคโน โ ลยี
นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต การ
นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าช่วยให้เกิด
การปรับตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไป
ได้ เป็นต้น 
• ผลักดันกลไกหรือมาตรการสนับสนุน 
เพ ื ่อให ้ผ ู ้ประกอบการเก ิดการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
อย ่างเป ็นร ูปธรรม สร้างมูลค่า ลด
ต้นทุน ยกระดับศักยภาพได้อย ่าง
แท้จริง เช่น มาตรการทางภาษี BOI 
การให้เงินสนับสนุน การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เป็นต้น เพื่อผลักดันให้เกิดการ
เข ้ าถ ึ ง เทคโนโลย ีนว ัตกรรมของ
ผู ้ประกอบการมากขึ ้น รวมถึงการ
นำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรม 4.0   
• หน่วยงานควรมีการจัดลำดับข้อมูล
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการใน
แต่ละกลุ ่ม รวมถึงการจัดทำข้อมูล 
Profile ต่างๆ ของสถานประกอบการ
ในแต ่ละแห ่ง เช ่น ผลกระทบจาก
ส ถ า น ก า ร ณ ์  COVID-1 9  ป ั ญ ห า 
อ ุปสรรค และความต้องการ ความ
คาดหวัง เพื่อนำไปวิเคราะห์ออกแบบ
มาตรการสนับสนุนให้เหมาะสม รวมถึง
การวางแนวทางการช่วยเหลือทางดา้น
เทคโนโลย ี และนว ัตกรรมให ้แก่
ผ ู ้ ป ระกอบการได ้ ครอบคล ุมทุก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในระยะต่อ  
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 6 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

• หน่วยงานควรสร้างระบบการติดตาม
และประ เม ิ นผลการ เต ิ บ โตของ
ผู ้ประกอบการที ่ได้รับการสนับสนุน 
เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า 
มูลค่าการลงทุนเพิ่ม มูลค่าของสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน
ความยั่งยืนที่เกิดขึ้น 

21. สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

5,110,300  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐาน 
ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและ
มาตรฐานทั ่วไป ให ้สามารถพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน มอก. และ
ข ้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง  ม อ ก . เ อ ส  โ ด ย
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื ่อง ส่งผลต่อการเพิ่ม
ศักยภาพให้ผ ู ้ประกอบการ SME ให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่าง
ยั ่งยืน รวมทั้งมีความพร้อมในการยื่น
ขอรับการรับรอง จนได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานต่อไป 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ

-ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภค
และผู้ใช้บริการ รับรู้ การสร้าง Brand 
Awareness ใ ห ้ ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ความสำคัญของมาตรฐานมอก. เอส 
จ ะ ส า ม า ร ถ ช ่ ว ย ผ ล ั ก ด ั น ใ ห้
ผู ้ประกอบการต้องการมายื ่นขอการ
ร ับรองมากข ึ ้น เน ื ่องจากป ัจจ ุบัน
จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ยังมีน้อย 
-ควรดำเนินการสำรวจผู้ประกอบการ 
ผู้ใช้บริการในตลาดเพื่อดูความต้องการ
ด้านมาตรฐานสินค้า หรือสำรวจกลุ่มที่
มีความต้องการ หรือกลุ ่มที ่ยังไม่ได้
ตระหนักถึงประโยชน์ของการได้รับ
ก า ร ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น  ใ ห ้ เ ห็ น
ความสำคัญของมาตรฐานมากขึ้น เพื่อ
เ พ ิ ่ ม ก ล ุ ่ ม เ ป ้ า ห มา ย ให ้ ม ี ค ว าม
หลากหลาย และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม ให้เกิด
ความร ู ้ความเข ้าใจด ้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มความมั ่นใจว่า
หากผล ิตภ ัณฑ์ม ีมาตรฐานแล้วจะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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 6 - 62 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

-ควรเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อติดตามผล
การสน ับสน ุนผ ู ้ประกอบการ SME 
กลุ ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและ
มาตรฐานทั ่วไป ว ่าผ ู ้ประกอบการ
สามารถนำไปใช ้ให ้ เก ิดประโยชน์
ในทางผลลัพธ์ได้อย่างไร เช่น การเพิ่ม
ยอดขาย การสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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 6 - 63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

22. สำนักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

48,035,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
 โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
ของว ิสาหก ิจด ิจ ิท ัลเร ิ ่มต ้น (Digital 
startups) ให ้ สามารถ เต ิบ โตอย ่ า ง
แข็งแกร่ง เพื ่อเป็นกลไกสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจ ิท ัล ต ่อยอดการ
พ ัฒนาระบบนิเวศของการส ่ง เสริม
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ไปสู่การพัฒนา
ระบบนิเวศในการส่งเสริมการเติบโตทาง

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

1) หน่วยงานมีกระบวนการคัดเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซ่ึง
ม ีคณะกรรมการกล ั ่นกรอง และมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 
2) การร่วมลงทุนของหน่วยงานกับ
ผู้ประกอบการ ควรต้องมีกลไกในการ
ติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการ



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
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 6 - 64 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ธุรกิจ ทั ้งการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การบ่มเพาะ (Incubation) และการเร่ง
ก า ร เ ต ิ บ โ ต  ( Acceleration) ข อ ง
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น การเข้าถึงแหล่ง
ทุน (Access to finance) ในแต่ละช่วง
การเติบโตทางธุรกิจ การเข้าถึงองค์
ความร ู ้และเคร ือข ่ายผ ู ้ เช ี ่ ย วชาญ 
(Mentor network) และการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อขยาย
ออกส ู ่ตลาดต ่างประเทศ ตลอดจน 
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยเฉพาะให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในเชิงลึก (Deep digital technology) 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศใน
ระยะยาว 

 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส ่ ง เ ส ร ิ มก า ร ระดมท ุ นผ ่ า น
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อ
การส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

ตรวจสอบบัญชี เพื่อป้องกันการนำเงิน
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
3) หน่วยงานควรมีการกำหนดวิธีการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละ 
Platform ท ี ่ ได ้ร ับการพ ัฒนา เพื่อ
สะท้อนถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
จากการเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน 
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 6 - 65 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 6 - 66 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

23. สำนักงาน
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(องค์การ
มหาชน) 

55,586,600  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุภณัฑ์
ตลอดจนการเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเน ินธ ุรก ิจ  รวมถ ึงการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถ
นำไปสู่การขยายฐานลูกค้าและโอกาส
ทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนการสร้างและ/หรือพัฒนา
เคร ือข ่ายผ ู ้ประกอบการให ้ม ีความ
เข้มแข็ง และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาด
เป้าหมาย และสนับสนุนให้วิสาหกจิราย
ย่อยมีความสามารถในการใช้ช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ อ ีกทั ้งการจัดทำ
ฐานข้อมูลองค์ความรู ้ที่จำเป็นต่อการ
พ ัฒนาธ ุ รก ิ จสร ้ า งสรรค ์ ของ ไทย 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักออกแบบ
และผู้ประกอบการไทย วัสดุไทย ธุรกิจ
ย ่านสร ้างสรรค ์ เน ื ้อหาสร ้างสรรค์ 
รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
และการพัฒนานวัตกรรม ซึ ่งจะเป็น
ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ล ะ น ำ ไ ป ใ ช ้ ไ ด ้ กั บ
ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ

1) โครงการสร ้างความพร ้อมให้
เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 
- ควรมีการจัดประเด็นความสำคัญ
เร่งด่วน (Prioritize) ของความต้องการ
ในการพ ัฒนาท ักษะท ี ่ จำ เป ็นแก่
ผ ู ้ประกอบการ เพ ื ่อให ้หน ่วยงาน
สามารถบริหารจัดการ และมุ ่งเน้น 
(Focus) การพัฒนาไปได้อย่างตรงจุด 
รวมถึงขยายผลการออกแบบให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู ้ประกอบการใน
อนาคตได้ 
2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค 
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ อาจ
พิจารณาในการนำหลัก BCG มาใช้
เพิ่มเติมในการเชื่อมโยงด้านการตลาด 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับ
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) 
และยกระด ับความสามารถในการ
แข่งขันได้ 
-การทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื ้นที่
เป็นสิ ่งที ่จำเป็นและควรดำเนินการ
อย ่างต ่อเน ื ่องเพ ื ่อให ้การผล ักดัน
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ช ุมชน ในแต ่ละช ่ว งของวงจรการ
ประกอบธุรกิจ ในการนำความรู้ไปเพิ่ม
มูลค่าในผลงานของตนเองและการต่อ
ยอดธุรกิจ 

 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

ยกระดับคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บร ิการของผ ู ้ประกอบการช ุมชน 
รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของท้องถิ ่นเป็นผลสำเร็จ 
เพื ่อให้ผู ้ประกอบการในชุมชนได้รับ
การส่งเสริมอย่างเต็มรูปแบบ ธุรกิจ
เติบโตและพึ่งพาตนเองในภูมิภาคได้ 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ผลิต
งานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ (Grand Master) 
- ควรบ ู รณาการก ับหน ่ วย ง าน ที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการจ ัดทำมาตรฐาน
วิชาชีพ เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
เพื ่อไม่ให้เก ิดความซ้ำซ้อนของการ
ดำเนินงาน และสามารถดำเนินงานได้
ม ีประสิทธ ิภาพ ครอบคลุมในส่วน
มาตรฐานงานด้านศิลปหัตถกรรมที่ยัง
ไม ่ได ้ร ับการส ่งเสร ิม รวมท ั ้ งการ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกับศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศในเรื่องของ
ครูช่างศิลปหัตถกรรมในแต่ละสาขา 
เ พ ื ่ อ น ำ ม า ใ ช ้ ใ น ก า ร ก ำ ห น ด
กลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพต่อไปได้ 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
รายย ่อยในการพัฒนาผล ิตภัณฑ์
ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล 
-ควร focus กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
สร ้างสรรค ์ให ้ช ัดเจน เพ ื ่อให ้การ
กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ให้ตรงจุด เช่น 
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 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

ก า ร  upskill ห ร ื อ ก า ร  reskill 
ผู้ประกอบการ 
-ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ
เร ื ่อง content service เพ ื ่อรองรับ
การบริการในอนาคตซึ่งจะช่วยขยาย 
platform ในต่างประเทศ 

24. กองทุนและ
เงินทุน
หมุนเวียน 
(กองทุนส่งเสริม
วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาด
ย่อม) 

702,903,000  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

โครงการท ี ่ หน ่ วย งานดำ เน ินการ 
สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของ
หน่วยงาน คือ “บูรณาการ และผลักดัน
การส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนเพื่อให้ SME สามารถเติบโต
และแข่งขันได้ในระดับสากล (Smart 
SME)” โดยการดำเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 
 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 
 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

1) โครงการยกระดับผู ้ประกอบการ 
วิสาหกิจรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (ปั้นดาว) 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ ควรเน้น
การนำหลัก BCG มาใช้ในการเชื่อมโยง
ด้านการตลาด เพื ่อเป็นแนวทางการ
พ ัฒนาท ี ่สอดร ับก ับเป ้าหมายการ
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ที ่วางไว ้ระยะส ั ้น ระยะกลาง และ   
ระยะยาว ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่ส่งเสริม SME ซ่ึงได้แก่ 1. 
งานบูรณาการจัดทำแผนการส่งเสริม 
SME และงบประมาณ 2. สร้างความ
ร่วมมือเพ ื ่อให ้เก ิดการเช ื ่อมโยงกับ
น โ ย บ า ย ส ่ ง เ ส ร ิ ม  SME (Promote 
Policy) ทั้งในระดับประเทศ (Local) 
ภูมิภาค (Regional) และต่างประเทศ 
(Global) โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย 3. 
พัฒนาข้อมูลและจัดทำข้อมูล SME เพื่อ
วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ SME   
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2  ผล ักด ันงานตาม
แผนการส่งเสริม SME สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME 
(Implement โครงการ) ได้แก่ 1. การ
ส ่งเสร ิม SME เฉพาะกล ุ ่มตาม Life 
cycle ได ้แก ่ กลุ ่ม Startup, Regular, 
Strong, Turnaround 2 .  สน ั บ สนุ น
ข้อมูล ข้อวิเคราะห์และประเด็นต่างๆ 
เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริม SME 3. พัฒนา
โครงการนำร ่อง และโครงการตาม
นโยบาย 4. สร ้างสภาวะแวดล ้อม 
(Ecosystem) ที่เหมาะสมให้ SME เกิด
และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กฎ 
ระเบียบ สิทธิประโยชน์ SME ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไข 5. ติดตามประเมินผล
การส่งเสริม SME  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเข้าถึงบริการ
เ พ ื ่ อ  SME ไ ด ้ แ ก ่  1 .  SME เ พิ่ ม

 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการ
ดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 
 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 
 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

พัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้ การ
ประเมินผล อาจมีตัวชี้วัดหรือประเด็น
ในด้านของการนำหลักการ BCG มาใช้
ให้ เ ก ิ ดผลมากน ้ อย เพ ี ยง ใดด ้ วย 
นอกเหนือจากในด้านประสิทธิภาพ
หรือรายได้ 
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ประกอบการมาก
ขึ้น 
-สสว.ควรร่วมมือกับสถาบันการเงิน
และภาครัฐจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการ
ขยายขนาดของกิจการหรือเพื่อเป็นทุน
ในการดำเนินกิจการ 
2) โครงการยกระดับผู ้ประกอบการ 
วิสาหกิจรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐาน) 
- เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างแรงจูง 
ใจและเสร ิมสร ้างองค ์ความร ู ้ด ้าน
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ใ ห ้ กั บ
ผู้ประกอบการ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่
ดำเนินการในเรื ่องนี ้ เช่น สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
สสว. อาจพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมที่มี
ความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
ก า ร เพ ิ ่ ม ค ว า ม ห ล าก หล ายขอ ง
กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการสนับสนุน
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ที่
แตกต่างจากหน่วยงานอื่น 
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ประสิทธิภาพ การให้บริการศูนย์ OSS 
2. พัฒนาเครื ่องมือ ข้อมูลองค์ความรู้ 
เพื่อให้บริการ SME 3. ขึ้นทะเบียน SME 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ
และเอกชน 4. ระบบเทคโนโลยีที ่จะ
เช่ือมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการ SME  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ ่มศักยภาพองค์กร 
ได้แก่ 1. การออกแบบองค์กรให้เน้น
ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล และการ
ติดตามประเมินผลขององค์กร 2. พัฒนา
บุคลากรให้รองรับกับภารกิจ (People) 
3 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( Process) แ ล ะ
เทคโนโลย ี  (Technology) จากการ
พิจารณาโครงการต่างๆ ในภาพรวม
พบว่า 
1. การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ซ่ึง
รองรับภารกิจขององค์กรและสนับสนุน
ในการส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์
การส ่งเสร ิม SME ของประเทศตาม
แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
2. การดำเนินงานไม่ได้มีความซ้ำซ้อน
กับหน่วยงานอื ่นๆ โดยเป็นองค์กรที่
ดำเนินงานด้านบูรณาการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น งานบูรณาการจัดทำ
แผนการส่งเสริม SME และงบประมาณ 
งานสนับสนุนข้อมูล ข้อวิเคราะห์และ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริม 
SME และงานสร ้างสภาวะแวดล ้อม 
(Ecosystem) ที่เหมาะสมให้ SME เกิด

• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
 

3) โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า สู่  ( SME 
Provincial Champions) 
-กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกมา 6 ราย ยัง
ไม ่สามารถสร ้าง impact ในระดับ
จังหวัดได้เนื่องจากมีจำนวนน้อยมาก
เทียบกับผู้ประกอบการทั้งหมด ดังนั้น 
เพื ่อให้เกิดการขยายผลต่อไป ควรมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมา
เป ็นต ้นแบบ ถอดบทเร ียน สร ้าง
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ
ในแต่ละพื้นที่ ซ่ึงจะสามารถตอบโจทย์
ในการสน ับสน ุนธ ุรก ิจต ้นแบบให้
สามารถถ่ายทอดการจัดการความรู้
ธุรกิจสู่ SME ในระดับภูมิภาคได้ 
-Application ที ่ใช ้สำหรับเช ื ่อมโยง
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก ั บ ก ล ุ ่ ม ล ู ก ค้ า 
น ักท ่องเท ี ่ ยว ย ั งไม ่ โดดเด ่นกว่ า 
application ทั่วไป อย่างไรก็ตามควร
มีการเก็บสถิติการเข้าใช้งานเพื ่อนำ
ข ้อม ูลมาใช ้ในการว ิ เคราะห ์ และ
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
ต่อไป 
4) โครงการเพ ิ ่มศ ักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจให้กับผู ้ประกอบการ 
วิสาหกิจรายย่อย (กิจกรรม Digital 
Marketing) 
-ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือการ
ประเมินผลในด้านการเป็นผู้มีอิทธิพล 
(influencer) ให้ผู้ประกอบการอื่น เช่น 
การสร้างต้นแบบ/แบบอย่าง ที่กิจการ
อื ่นสามารถนำไปใช้ต่อ การเผยแพร่
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และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กฎ 
ระเบียบ สิทธิประโยชน์ SMEได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไข เป็นต้น 

ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

องค์ความรู ้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่มี
คุณค่า เป็นไอเดีย แรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นนำไปใช้ในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น 
5) โครงการประกวด SME National 
Awards 
-การนำความรู้ที่ได้รับจากการประกวด
มาถ่ายทอดเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการนำ
จุดเด่นของแต่ละผู ้ประกอบการมา
ศ ึ กษาถ ึ งป ั จ จ ั ยท ี ่ ท ำ ให ้ประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะได้นำ
องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ดีไปใช้ใน
การพัฒนาธุรกิจของตัวเอง 
-สสว.ควรเก็บข้อมูลเชิงสถิติสำหรับ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท ี ่ น ำ ต ้ น แ บ บ
ผู ้ประกอบการที ่ได ้ร ับรางว ัลไปใช้
ประโยชน์ เช่น ความพึงพอใจต่อการ
นำความรู้ไปใช้ ยอดวิวของการเข้าชม
คลิปผู้ประกอบการต้นแบบ เป็นต้น 
6) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ 
-เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ผู้ที่
ต้องการสร้างอาชีพใหม่/สร้างรายได้ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้ประกอบ
อาชีพที ่ต้องการความรู ้เพิ ่มเติมเพื่อ
นำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์/ขยายช่องทาง
การตลาด ดังนั้นในการจัดเก็บข้อมูล
และการประเมินผลการดำเนินงาน 
ควรแยกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากทั้งสอง
กลุ่มมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่แตกต่างกัน 
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 6 - 72 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

จะช่วยให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้
ตรงความต้องการที่ต่างกันมากขึ้น 
-สสว.ควรติดตามผลการดำเนินงาน
หลังเข้าร่วมโครงการ เช่น การนำไปใช้
ในการสร้างอาชีพใหม่ รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
ความยั่งยืนของการนำความรู้ไปใช้ 
-การดำเนินงานยังมีความซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอื ่นๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริม
การพ ัฒนาฝีม ือแรงงาน ศ ักยภาพ
แรงงาน สร ้างอาช ีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
7) โครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs 
ด้วยระบบบัญชีเดียว 
-ความต้องการในการทำระบบบัญชี
เดียวของผู้ประกอบการทั่วประเทศมี
จ ำ น ว น ม า ก  ซ ึ ่ ง ก า ร ก ำ ห น ด
กลุ่มเป้าหมาย 3,000 ราย ไม่สามารถ
สะท้อน impact ในระด ับรวมของ
ประเทศได้  
    ด ังน ั ้น สสว.ควรมีว ิธ ีการในการ
อบรมให ้ความร ู ้ท ี ่ สามารถเข ้าถึง
ผู้ประกอบการจำนวนมากกว่านี้ เช่น 
ก า รพ ั ฒน า Program online แ ละ
ระบบ E-learning เพื่อให้สามารถเข้า
ไปเรียนรู้ในปริมาณที่สูงขึ้น หรือการ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทเอกชนต่างๆ ในการสนับสนุน
ผ ู ้ ป ระกอบการ  เพ ื ่ อ ให ้สามารถ
ครอบคลุมจำนวนผู ้ประกอบการทั่ว



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 6 - 73 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ประเทศได้มากขึ ้นและสามารถสนับ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีปัญหาใน
เร่ืองการทำบัญชีได้มากขึ้น 
8) โครงการยกระดับผู ้ประกอบการ 
วิสาหกิจรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจ
อย ่างม ืออาช ีพ (ก ิจกรรม born 
strong) 
-ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มี
ผลิตภัณฑ์ มีแต่concept /idea หรือ 
prototype จะทำให้การเก็บข้อมูลใน
เรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานใน
การสร้างbrand 
-การส ่งเสร ิมด ้านพ ัฒนา brand มี
ความซ้ำซ้อนกับบางหน่วยงาน เช่น 
TCDC สสว.ควรเน้นการสร้างความ
แตกต่างให้เหมาะสมกับบทบาทของ
เจ ้าภาพแผนงานบูรณาการมากขึ้น 
เช่น การประสานเชื่อมโยง ในด้านของ
การออกแบบที่ทันสมัย การเชื่อมโยง
ตลาดต ่างประเทศ และการสร ้าง
เคร ือข ่ายธ ุรก ิจ  โดยประสานกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที ่ม ีความ
ชำนาญเฉพาะ เพื่อส่งต่อการสนับสนุน
อย่างบูรณาการ 
-ควรปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะ
ของ Community online โดยกำหนด
บทบาทให้ผ ู ้นำในแต่ละชุมชนเป็น
ตัวกลางสำคัญในการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิด
การรวมกลุ่มแบบ cluster ขึ้นภายใน
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 6 - 74 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ชุมชนส่งผลดีต่อการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ 
9) โครงการส ่งเสร ิมและเผยแพร่
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ที ่จะ
เข้าไปศึกษาและรับฟังปัญหาที่เกิดจาก
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 
เพื่อนำประเด็นปัญหาดังกล่าวมาแก้ไข 
- มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความ
จำเป็นเร่งด่วนที ่สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศ 
10) โครงการศูนย ์ให ้บร ิการ SME 
ครบวงจร (SME One-stop Service 
Center OSS) 
- เร ่งจ ัดหาผู ้จ ัดการและเจ้าหน้าที่
ประจำศ ูนย ์โดยเร ็ว เพ ื ่อ ให ้ศ ูนย์
สามารถกลับมาให้บริการได้ 
- ควรดำเนินการปรับเปลี ่ยนวิธีการ
ประชุม หรือติดต่อประสานงานผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ ื ่อให ้การทำงาน
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 
11) โครงการ SME Academy 365 
การพ ัฒนาหล ักส ูตรในร ูปแบบ E-
Learning Platform Online ม ีความ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี ซ่ึงจาก
ยอดผู้เข้าใช้งานที่ก้าวกระโดดในช่วงที่
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด สะท้อนให้เห็นถึงความ
สนใจของผู้ประกอบการที่จะแสวงหา
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 6 - 75 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ความรู้เพิ่มเติม หรือหาช่องทางที ่จะ
พัฒนาตนเอง ดังนั้น หากหน่วยงานมี
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยต่อการเปลี ่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน หรือเป็นกระแสของตลาด จะ
ย ิ ่ ง เป ็นป ัจจ ัยสน ับสน ุนและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างมาก 
12) โครงการพัฒนา Application 
SME CONNEXT เพื่อผู้ประกอบการ 
เป็นโครงการที่ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจาก
ปีที่ผ่านมา และได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดี
ขึ้น อาทิ การนำระบบสร้างแรงจูงใจให้
ใช ้งานในร ูปแบบดิจ ิท ัลให้มากขึ้น 
( Reward and Redeem Features) 
และ การสร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
ผลิตภ ัณฑ ์  หร ือการบร ิการแบบ
ออนไลน์ (Market Place Online) 
13) โครงการพัฒนา SME PORTAL 
และระบบกลางในการให ้บร ิการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
       จากการพิจารณากิจกรรมในปี 
2564 โครงการมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
และดูแลระบบ SME PORTAL ให ้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ  
- สำรวจความต้องการและจัดทำแนว
ทางการพ ัฒนา SME PORTAL จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- พัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวสาร
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ใน
รูปแบบ Digital ที ่เข ้าถึงได้ง ่ายและ
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 6 - 76 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ตอบสนองต่อความต้องการของ SME 
ได้ในลักษณะรายบุคคล 
- พัฒนาระบบกลางในการเช ื ่อมต่อ
ข้อมูลกับหน่วยงานที ่ม ีการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
14) โครงการ Train the Coach 
- ม ีการปร ับปร ุงก ิจกรรม โดยนำ
ข้อสังเกตและปัญหาที ่เก ิดขึ ้นในปี 
2563 มาแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- มีเป้าหมายที่จะยกระดับ Coach ให้
เป็น Business Service Provider เพื่อ
สร้างให้เกิดเป็น Ecosystem 
15) โครงการยกระดับศักยภาพ SME 
โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 
(Service Provider) 
- ระบบ BDS ที่พัฒนาขึ ้นมานั ้นเป็น
การวางกลไกในการให้บริการวินิจฉัย
ป ั ญ ห า / ก า ร ใ ห ้ ค ำ ป ร ึ ก ษ า แ ก่
ผู้ประกอบการ SMEs จากผู้เชี่ยวชาญ
ในภาคธ ุรก ิจ โดยทางโครงการได้
กำหนดคุณสมบัติของ BDS ว่าต้องเป็น
นิติบุคคล มีข้อมูลทางการเงิน และอยู่
ในระบบภาษี เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ 
- มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและมีการฝึกอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ให้บริการ (service 
provider) เพื ่อสร้างมาตรฐานในการ
ให้คำปรึกษา 
- ผู้ประกอบการมีความกังวลในเรื ่อง
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในบางเรื่อง 
ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น ควรมีมาตรการ
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 6 - 77 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติมที่จะช่วยสนับสนุน หรือส่วนลด
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ด ั ง ก ล ่ า ว  เ พ ื ่ อ ใ ห้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบรกิารได้
มากขึ้น 
- ควรมีการจัดแบ่งประเภท/หมวดหมู่
ของการให ้บร ิการว ่าเหมาะสมกับ 

ผู้ประกอบการระดับใด เช ่น Early 
Stage / Micro / Small/ Medium 
เป็นต้น 
16) โครงการส ่งเสร ิมและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ 
- หน่วยงานมีการปรับปรุงการสื่อสาร
แ ล ะ ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ ์ ใ ห ้ กั บ
ผ ู ้ ประกอบการล ่ วงหน ้าก ่อนเริ่ม
โครงการในระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อให้
ม ี ระยะเวลาในการส ื ่ อสาร ไปถึ ง
ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
จากปีที ่ผ่านมาผู ้ประกอบการทราบ
ข้อมูลโครงการยังไม่ทั่วถึงในพื้นที่ ซ่ึง
เก ิดจากระยะเวลาในการประชา - 
สัมพันธ์สั้นเกินไป  
- การดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาเกิด
ป ัญหาความแตกต่างในด ้านความ
พร้อมต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการ 
ส่งผลให้การพัฒนาในผู ้ประกอบการ
บางรายเป็นไปด้วยความล่าช้า ในปี 
2564 หน่วยงานจึงได้มีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นผู้
ที่มีผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะพัฒนาต่อแล้ว
เท่านั ้น ซึ ่งจะทำให้จุดเริ ่มต้นในการ
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 6 - 78 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

พัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เหลื่อม
ล้ำกันมากจนเกินไป 
- เนื่องจาก สสว. เป็นหน่วยงานด้าน
นโยบายการดำเนินโครงการจึงควรเป็น
กิจกรรมที่จะสามารถส่งต่อบทเรียน 
ตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการ
พัฒนากระบวนการ (กลไก) ที่สามารถ
พ ิ ส ู จน ์ แล ้ วว ่ า เก ิ ดประ โยชน ์ต่อ 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ร ิ ง  แ ล ะ ส ่ ง ต่ อ
หน ่วยงานภาคร ัฐอ ื ่นๆ นำไปเป็น
บทเร ียน ประยุกต์ใช ้ต ่อ จะทำให้
เกิดผลต่อเนื่องและสร้าง Impact ต่อ
ผู้ประกอบการในวงกว้าง ซ่ึงการดำเนิน
โครงการ Early stage ในระยะเวลาที่
ผ่านมาสามารถเป็นต้นแบบการพฒันา
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ธกส. ธ.ออม
สิน ที่นำรูปแบบการพัฒนาไปปรับใช้
ให้กับลูกค้า นอกจากนั้น การดำเนิน
ก ิ จ ก ร รม ย ั ง ส า ม า ร ถ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง
ผู ้ประกอบการกับสถาบันการเงินใน
การนำแผนธุรกิจไปขอแหล่งเงินทุนได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 
17) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากยุค 4.0 
- ควรพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จใน
มิติของสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้
มากขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น สามารถ
เพ ิ ่ มยอดขาย สามารถลดต ้นทุน 
สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้
อย่างต่อเนื่องเอง หลังจากได้รับการ
ส่งเสริม เป็นต้น 
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 6 - 79 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- พิจารณาถ ึงข ้อจำก ัดต ่า งๆ ของ
สหกรณ์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่
โครงการ เช่น ความไม่พร้อมต่อการ
ส่งเสริมพรือพัฒนา ความไม่พร้อมการ
ของผลิต สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ บุ
คลาการ การขนส่งหรือ ข้อจำกัดอื่นๆ
ต่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ โดย
หน่วยงานควรเข้าติดตามถึงปัญหา
อย่างใกล้ชิด แล้วเข้าช่วยเหลือให้ได้
ตรงตามเป้าหมาย ความคาดหวังและ
ความเหมาะสม 
- หน่วยงานอาจจัดเก็บข้อมูลในอดีต
ของกลุ่มประเภทสหกรณ์ที่ได้รับการ
อบรมพ ัฒนาไปแล ้ว ท ั ้ งท ี ่ประสบ
ความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง สามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ และไม่ประสบ
ความสำเร็จ   แล้วนำมาพิจารณาถึงจดุ
แข็งและจุดอ่อนในมิติต่างๆ เพื ่อหา
ช่องว่างของการพัฒนาว่ามีปัจจัยได้
บ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ได ้  โดยอาจเป ็นช ่องทางสำค ัญที่
หน ่วยงานจะสามารถขยายความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น
ได้ ทั ้งนี ้ เพื ่อนำมาพัฒนาปรับปรุง
ก ิจกรรมโครงการในระยะถัดไปให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและตรงตาม
ความต้องการได้มากที่สุด 
18) โครงการสนับสนุนและพัฒนาค
ลัสเตอร์ SME 
- การรวมตัวกันของผู ้ประกอบการ 
หรือ Cluster ในปัจจุบันยังคงเป็นการ
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 6 - 80 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

รวมตัวในทางตรง ซึ ่งหมายถึงอยู ่ใน
บริเวณที ่ใกล้เค ียงก ัน เช ่น ช ุมชน
เดียวกัน ทั้งนี้ การผลักดันการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการในระยะต่อไป ต้อง
มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานใน
เช ิ งพ ื ้นท ี ่ ให ้ เพ ิ ่มมากข ึ ้น และไม่
จำเป็นต้องอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกัน 
เพ ื ่อขยายโอกาสทางการผลิต การ 
ตลาด และการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ  
โดยควรตั ้งเป้าหมายสำคัญในระยะ
ต่อไป คือ การสร้างมูลค่าเพิ ่ม การ
ถ ่ายทอดความร ู ้ผ่ านว ิทยากรหรือ
ผ ู ้ประกอบการต ้นแบบ การขยาย
ช่องทางการตลาด และการขยายช่อง
ทางการจัดจำหน่าย 
- กลุ่มเครือข่ายที่มีการพัฒนาศักยภาพ
และประสมความสำเร็จจากการรวม 
กล ุ ่ มของผ ู ้ ผล ิต  ควรม ีการขยาย
ขอบเขตของการพัฒนาเครือข่ายของ
ผู ้ประกอบการไปสู ่ห่วงโซ่อื่นมากขึ้น
จากเดิมที่เป็นเพียงห่วงโซ่การผลิต เช่น 
การขยายสมาชิกไปสู่ผู ้ประกอบการที่
เป ็นผ ู ้ ร ับจ ้างช ่ว ง หร ือ Supplier 
สมาชิกที่เป็นผู้จำหน่าย หรือให้บริการ
หลังการขาย เพื่อให้ห่วงโซ่ธุรกิจของ
กลุ่มมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 
- จากกระแสของการแข ่งข ันทาง
การค้าโลกที ่ร ุนแรง มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต้อง
ปรับตัว ทั้งนี้ การเพิ่มขีดความสามารถ
ทา งก า รแข ่ ง ข ั น โ ดยก า รพ ัฒนา
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 6 - 81 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เร่ืองคลัสเตอร์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซ่ึง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาค
ลัสเตอร์ ขึ้นอยู่กับสมาชิกที ่จะต้องมี
จิตสำนึก มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
มีประสิทธิภาพในการเพิ ่มผลิตภาพ
ของตน ม ีการรองร ับจากธ ุรก ิจที่
เก ี ่ ยวข ้อง ม ีความเหมาะสมด ้าน
แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักรและทำเล
ที่ตั้ง ที่สำคัญคือจะต้องมีการประสาน 
งานก ันอย ่างใกล ้ช ิด ภาคร ัฐและ
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องต้องให้ความ 
สำคัญผลักดันในทุกด้าน ในทางปฏิบัติ 
กลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จ ไม่
จำ เป ็นต ้องม ีป ั จจ ัยครบท ุกอง ค์  
ประกอบเพียงแต่ต้องมีข้อได้เปรียบที่มี
นัยสำคัญ มีความเข้มแข็งมากพอที่จะ
เอาชนะคู่แข่งขันได้ 
19) โครงการส ่งเสร ิมและพัฒนา
ธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular 
Level) 
หน่วยงานมีการเตรียมการวางแผน
หารือแนวทางการดำเนินงานกบัหน่วย
ร่วม และเตรียมปรับวิธ ีการดำเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โค
วิด-19 เพื่อให้ดำเนินการโครงการได้
เป็นไปตามแผน 

25. สำนักงาน
สภานโยบายการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ

4,028,500  โครงการต้นน้ำ 
 โครงการกลางน้ำ 
 โครงการปลายน้ำ   
โครงการสนับสนุน 
Ecosystem 

ครงการมุ ่งพัฒนานโยบายและกลไก
ใหม่ๆ ในการยกระดับความสามารถทาง
เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมของ SMEs 
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
พัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรมสู่

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่” 

1. แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) “ผู ้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่” 

สำหรับโครงการ REAP Program  
- ผู้นำชุมชน และผู้นำ NODE มีความ
เข้มแข็งและมีความกระตือรือร้นสูง ซ่ึง
เป ็นป ัจจ ัยสำค ัญท ี ่จะช ่วยให ้การ
ขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ 
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 6 - 82 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

นวัตกรรม
แห่งชาติ 

ตลาดสากล ตลอดจนออกแบบและ
พัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนวิสาหกิจ
ฐานนว ัตกรรม ( Innovation-driven 
Enterprises - IDEs Service Platform) 
โดยบูรณาการเครื่องมือและกลไกต่างๆ 
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ น ก ร ะ ท ร ว งก า ร
อ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
เครือข่าย 

 ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง 
ผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 
 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 การสร้างระบบนิเวศน์ที ่เอื ้อต่อ
การดำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ
และว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ 
2. แผนแม ่บท เฉพาะก ิ จภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-
2565 
“การเสริมสร้างความเข ้มแข็งของ
เศรษฐก ิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)” - การช่วยเหลือ
และพัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• พร้อมรับ (Cope) 
 เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs 
• ปรับตัว (Adapt) 
 ส ่ ง เสร ิม  SMEs และว ิสาหกิจ
ชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
 สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ช ่วย SMEs ในการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั้งการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด 

 อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 
อันดับ 1 ใน 36  
 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจราย
ใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ ร้อยละ 10 
 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที ่เร ิ ่มตั ้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขยายตัวร้อยละ 10 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs เพิ่มขึ้น 1 เท่า 
 อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว ่างประเทศโดย IMD 
อันดับ 1 ใน 5 
 สัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
25 
 อันดับนโยบายของภาครัฐที ่ม ีต่อ
ว ิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการ
สน ับสน ุนและความสอดคล ้องของ
นโยบาย อันดับที่ 25 
2 .  แ ผนแ ม ่ บ ท เ ฉ พา ะก ิ จ ภ าย ใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิอ ันเป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
“ เป้าหมายที่ 3 เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว 
เข้าสู่ภาวะปกติ”  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
42 

- หน่วยงานควรหา Business Model 
หร ือ สร ้างแรงจ ูงใจให ้ผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการเห็นถึงประโยชน์ที ่จะได้รับ
ร่วมกันจากการพัฒนา ซึ ่งจะช่วยให้
เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชน 
- การใช้ประโยชน์หรือการขยายผล
จากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้นำไป
ประยุกต์ใช้ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน/
ถอดบทเรียนความสำเร็จร่วมกัน 
- หน่วยงานมีการปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 6 - 83 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย 
 สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 
• เปลี ่ยนแปลง เพื ่อพร้อมเต ิบโต 
(Transform)  
 ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs โดยการลดต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจของ SMEs ผ่านการผ่อนคลาย
มาตรการภาครัฐ การปรับปรุงระเบียบ
กฎหมาย การบ ูรณาการระหว ่าง
หน่วยงานเพื ่อลดความซ้ำซ้อน และ
การปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
ผู ้ประกอบการอัจฉริยะตั ้งแต่ระดับ
เยาวชนไปจนถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของแรงงาน 
ผ ู ้ ป ระกอบการ  และช ุ มชนผ ่ า น
แพลตฟอร์ม e-commerce ตลอดจน
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้กับธุรกิจ 
 ส ่งเสร ิมการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน โดยการจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 อัตราการขยายตัวของการจ้างงาน
ของ SMEs เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 
เทียบกับปีก่อนหน้า 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SMEs ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
44 ภายในปี 2565 
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 6 - 84 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจดัสรร บทบาทในการส่งเสริม SME แผนแม่บท ตัวชี้วดัตามแผนแมบ่ท ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่
เอื ้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าและบริการที ่มีอ ัตลักษณ์
และตราสินค้าเด่นชัด มุ่งเน้นตลาดที่มี
ม ูลค ่าส ูง พ ัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ยุค
ใหม่ 

 
 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 7 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  

 
  

(1) ข้อเสนอแนะแนวทาง การจัดทำกรอบแผนงาน และการจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม SME ในรูปแบบ
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

ภายใต้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอนผู้ประกอบการ 
SME ส่วนใหญ่ได้รับกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ 
ดังนั้น แนวทางการจัดทำกรอบแผนงาน จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้   

1. กรอบแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งให้ความช่วยเหลือ SME ควรสอดคล้อง
กับสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน ที่ปรึกษาเห็นว่าควรแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพร้อมรับในช่วงสถานการณ์ที่กระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็น
ช่วงระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องการสิ่งสำคัญ 3 ส่วนได้แก่ รายได้ที่สามารถเข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจ กระแส
เงินสดหมุนเวียนในธุรกิจเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง และการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเพียงพอกับยอดขายที่
ลดลง โดยจากข้อมูลวิจัยกรุงศรี ได้นำข้อมูลจีดีพีรายภาคธุรกิจมาประเมินร่วมกับกับข้อมูลรายบริษัทแล้วพบว่า 
การระบาดของไวรัสส่งผลให้จำนวนบริษัทที่ขาดสภาพคล่องหรือสภาพคล่องตึงตัวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
โดยหากใช้มาตรการล็อกดาวน์สองเดือน บริษัทที่ เปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง
รุนแรงจะเพิ่มขึ้นจาก 102,076 บริษัทก่อนที่จะมีการระบาด ไปเป็น 192,046 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่มีใน
ประเทศไทยทั้งหมด 747,390 บริษัท หรือเพิ ่มขึ ้นเกือบ 2 เท่าตัว บริษัทในประเทศไทยจึงต้องการเงิน
หมุนเวียนระยะสั้นสูงถึง 1.7 ล้านล้านบาท หรือราว 10% ของ GDP (ประเมินจากจำนวนเงินที่มีไม่เพียงพอต่อ
การชำระหนี้ของบริษัททั่วประเทศภายใน 1 ปีข้างหน้า) โดยภาคค้าส่งและค้าปลีกจะต้องการเงินหมุนเวียนราว 
4 แสนล้านบาท เพื่อชำระหนี้ในระยะสั้น หากไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้า งธุรกิจ ในขณะที่
ธุรกิจโรงแรม ขนส่งทางอากาศ และร้านอาหารจะต้องการใช้เงินราว 3 – 5 หมื่นล้านบาทเพื่อความอยู่รอด 
โดยรวมแล้ว เกือบ 60% ของบริษัทที่ประสบปัญหาจะต้องใช้เงินมากกว่า 1 ล้านบาทต่อบริษัท เพ่ือผ่านวิกฤติ
สภาพคล่อง 

ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมการตลาดทันที เมื่อหากสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถผลักดันการ
จำหน่ายได้อย่างเต็มที่ โดยภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานปลายน้ำ ควรเตรียมการวางแผนการดำเนินการจัดทำ
แผนการตลาด การกำหนดแคมเปญหรือรูปแบบการตลาดที่จะกระตุ้นบรรยากาศของการซื้อขาย ตลอดจนการ
กระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค  

ระยะที่ 3 การเตรียมแผนและดำเนินการเพื ่อก้าวสู ่อนาคตที่ยั ่งยืน ซึ ่งครอบคลุมทั ้งการที่
ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับโครงสร้าง พฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป 

บทที่ 7 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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การพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ Tailormade มากขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประกอบการแต่ละสาขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  

โดยทั้ง 3 ระยะดังกล่าว ควรดำเนินการไปพร้อมกันและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งแผนการดำเนินการแต่ละระยะ เพื่อวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และจะช่วยให้การปรับแผนการดำเนินงานในระยะ 1-2 ปี สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการของ SME ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญในช่วงของการสถานการณ์ COVID-19 การที่จะ
ช่วยให้ SME สามารถรับมือ ปรับตัวประคองธุรกิจ รักษาการจ้างงานไว้ และสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ไม่ใช่การมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายเท่านั้น  

2. การสร้างความชัดเจนและกำหนดขอบเขตการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กำหนดเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ซึ ่งที ่ปรึกษามีข้อสังเกตว่า เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ บางประเด็นอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ SME ที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาไม่ได้ระบุมุ่งเน้นเป้าหมาย ดังนั้น สสว. ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กำหนดเป้าหมายและทิศทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือมีการกำหนดขอบเขต
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น สอดคล้องกับ
สถานการณ์ SME การวางแผนงานและกรอบนโยบายที่จะต้องพิจารณาความสามารถ ความยืดหยุ่น และ  

การตอบสนองต่อวิกฤติ หรือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทั้งกลไกการจัดทำแผนงานและกลไก  

การจัดสรรงบประมาณควรต้องรองรับการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์วิกฤติได้ด้วย    
3. การกำหนดกรอบแนวทางควรนำไปสู่การวางแผนงานโครงการ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

เพื ่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยควรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ กับช่วงการพัฒนาของธุรกิจ เพื่อให้การผลักดันแผนงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับสถานะ 
(Stage) เป้าหมายและความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงของธุรกิจ เพื่อให้การนำไปสู่  
การปฏิบัติได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น  
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ตารางท่ี 7.1 การพัฒนาที่จำเป็นของ SME แต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม SME ลักษณะสำคัญ สิ่งที่ต้องการ/จำเป็น 

SME นวัตกรรมระยะ
เริ่มต้น 

มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมในข้ันต้นแบบหรือ
การพิสูจน์แนวคิด 

ระบบนิเวศทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ส่งเสริม
การเป็นผ ู ้ประกอบการ การเข้าถ ึงบร ิการและ
ความสามารถท่ีหลากหลาย 

Startup ที่เริ่มต้นธุรกิจ
สำเรจ็ 

กลุ่มที่เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการได้
แล้วเล็กน้อย 

การสร้างกระบวน (เช่น การผลิตหรือ การส่งมอบ
บริการ ห่วงโซ่อุปทานและ กลยุทธ์ทางการตลาดและ
การขาย) /การเข้าถึง ความสามารถในการดูแลและ
การจัดการ 

บริษัทขนาดกลางที่เตบิโต บริษัทที ่กำลังเติบโตที ่รายได้ 10-200 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี โมเดลธุรกิจมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการ
เต ิบโตในระดับปานกลาง โดยไม่ถูก 
Disruption 

คำปร ึกษาและการสน ับสน ุนทางธ ุ รก ิ จ เชิ ง 

กลยุทธ์ (เช่น การขยายกิจการ) เพื ่อให้เกิดการ
เติบโต (เช่น ผ่านการเข้าถึงตลาดต่างประเทศเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการนำเทคโนโลยี
มาใช้) 

บริษัทขนาดกลางที ่
ซบเซา 

บริษัทที ่หยุดเติบโตหรือกำลังด ิ ้นรน
เพื่อให้อยู่รอด 

การสนับสนุนในการพลิกธุรกิจของตน/ หลีกเลี่ยง
การล้มละลาย (เช่น ผ่านกิจกรรมส่งเสริมผลิตภาพ 
การสนับสนุนกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่) 
สินเชื่อฉุกเฉินและการสนับสนุนการระงับข้อพิพาท
ต่างๆ 

ธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น ธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน /มี
รายได้ ต่ำกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี 
และศักยภาพในการเติบโตที่ถูกจำกัดโดย
รายได้ของผู้บริโภคในท้องถิ่นและทักษะ
ด้านการจัดการ เทคโนโลยีและการเงิน
จำกัด 

ความพยายามที ่จะสนับสนุนการแบ่งส่วนตลาด 
พิสูจน์ได้ยาก รัฐบาลอาจกระจายทรัพยากร/เงนิเสริม 
เพื่อเพ่ิมความต้องการและส่งเสริมการเข้าถึงสินเช่ือ 

ธุรกิจ Micro อาชีพอิสระในพื้นที่ที ่หลากหลาย(เช่น 
ธุรกิจที่บ้าน ร้านซ่อม บริการทำความ
สะอาด บริการแท็กซี่) ที ่มีผลผลิตและ
ค่าแรงต่ำ 

การให้กู้ยืมอย่างถูกกฎหมาย (เช่น สินเชื่อดอกเบี้ย
ต่ำเพื ่อขยายธุรกิจ) การสนับสนุนลูกจ้าง ลูกค้า    
ซัพพลายเออร์ 

 
4. การจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม SME ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด

ของเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณปี 2565 พบข้อสังเกตว่า มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก และจากสถานการณ์ COVID-19 ก็อาจยิ่ง
ส่งผลกระทบให้การบรรลุเป้าหมายบางตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ควร
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มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดไว้  

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนิยามแนวทางการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดที่พบของตั วชี้วัดเพื่อจะ
ทบทวนในระยะต่อไป ตลอดจนการพิจารณาตัวชี้วัดหรือข้อมูลที่ควรติดตามควบคู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
สะท้อนความก้าวหน้าหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึน อาทิ 

- ด้านการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะเป้าหมาย  โดยการกำหนดเป้าหมายการ
ขยายตัวของวิสาหกิจเริ ่มต้นในประเทศไทยเพิ ่มขึ ้น ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รายละเอียดสถิติข้อมูลว่าวิสาหกิจที่เริ่มต้นธุรกิจเป็นกลุ่มสาขาไหน แผนงานโครงการที่ขอรับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้นมุ่งเน้นสาขาอะไร สอดคล้องกับสถานการณ์
ตลาดจากผลกระทบ COVID-19 หรือไม่ โดยการจดทะเบียนในรูปแบบอะไร นิติบุคคล หรือ 
ทะเบียนพาณิชย์ ทุนจดทะเบียนเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับสถิติที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณา
ข้อมูลการเลิกกิจการ ทั ้งจำนวน สาขา และระยะเวลาของธุรกิจ เพื ่อเป็นการติดตาม
สถานการณ์ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการด้วย 

- ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการกำหนดเป้าหมายสินเชื่อธุรกิจรายใหม่
ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น จะต้องพิจารณาเฉพาะรายใหม่เท่านั้น ซึ่งหน่วยงานที่จะ
เก็บข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นหน่วยงานไหน และจะต้องพิจารณาประเภทสินเชื่อ
ด้วย การนำสินเชื่อไปใช้เพื่อเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เช่น การลงทุน การซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือผลิต การจ่ายค่าแรง เป็นต้น  

- ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมาย  โดยการกำหนดเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น จะต้องพิจารณาข้อมูลปัจจัยประกอบทางการตลาดอื่นๆ
เพ่ิมเติม เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อเนื่องในตลาด E-Commerce เพ่ือแสดงถึง
การเลือกใช้ช่องทางให้เหมาะสมกับสินค้า นอกจากนั้น อาจต้องพิจารณาข้อมูลที่สะท้อน
ประสิทธิภาพต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้ช่องทาง E-Commerce สามารถสร้าง
ลูกค้ารายใหม่ได้มากน้อยแค่ไหน สัดส่วนค่าโฆษณาที่จ่ายกับโปรแกรม E-Commerce เป็น
สัดส่วนเท่าไหร่กับรายได้จากช่องทาง E-Commerce การใช้ โปรแกรม E-Commerce ของ
ภาครัฐที่พัฒนาใหม่ๆ ขึ้นว่าดำเนินการแล้วไม่คุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น  
ซึ่งจากประเด็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือการที่ สสว. จะมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการ

วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการ แผนงานโครงการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ 
และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

5. กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริม SME และการจัดสรรงบประมาณ ควรดำเนินการใน
ลักษณะโปรแกรมที่แบ่งตามประเด็นและเป้าหมาย (Program) ไม่ควรดำเนินการและจัดสรรงบประมาณเป็น
รายโครงการ (Project) กล่าวคือ การให้งบประมาณเพื่อดำเนินการของหน่วยงานแต่ละแห่งนั้น สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ต้องการ และกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่หน่วยงาน
ผู้ดำเนินการเป็นผู้กำหนดเองว่าจะดำเนินการโครงการย่อยๆ ในรูปแบบใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ที่มีการแก้ปัญหาโครงการที่ทับซ้อนกันและมีขนาดเล็กเกินไปที่
จะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยการออกแบบแผนแม่บทการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME (SME Masterplan) ปี 2012-2020 ที่มุ่งเน้นนโยบายและการพัฒนาโครงการในเชิงกลยุทธ์ โดยได้มุ่งเน้น
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ไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อการพัฒนา SME ผ่านการสร้างกลไกที่เรียกว่า 
โปรแกรมที่สร้างผลกระทบสูง (High-Impact Programs: HIPs) โดยแนวคิดของ HIPs เป็นกลไกวิธีการที่
โครงการต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน สามารถประสานงาน (Coordination) และทำงานร่วมกัน 
(Synergy) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการโดยรวม และยังช่วยเพิ่มประสิทธิผลของโครงการเหล่านี้ให้มากขึ้น 
เมื่อเทียบกับแนวทางตามโครงการ อาทิเช่น  

1. โปรแกรมการส ่ง เสร ิมการค ้าทางเทคโนโลย ี (Technology Commercialization Platform) 
ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายเพื่อขจัดอุปสรรคทาง
การตลาดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการอำนวยความสะดวกให้กับ SME แบบ End-to-end 
ตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบแนวคิด (Proof of concept: POC) ไปจนถึงขั้นตอนการจัดจำหน่ายในเชิง
พาณิชย์หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งโปรแกรมจะครอบคลุมกระบวนการเพ่ือการส่งเสริมทาง
การค้าทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมโครงการและมาตรการส่งเสริมการค้าทางเทคโนโลยีของ
หน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ SME ในการผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมใน
เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่โครงการใน
ปัจจุบันไม่สามารถสนับสนุนได้ (Gap funding) โปรแกรมนี้บริหารจัดการโดย PlaTCOM Ventures 
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

2. โปรแกรมการส่งเสริมการส่งออก (Going Export: GoEx) ดำเนินการโดย MATRADE ภายใต้กระทรวง
การค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) มีเป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านแบบ 
End-to-end ให้แก่ผู้ส่งออก SME รายใหม่ หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือตลาดใหม่ เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ส่งออกในประเทศ โดยการส่งเสริมการ
ส่งออกภายใต้โปรแกรมนี้แตกต่างจากโครงการส่งเสริมการส่งออกแบบเดิม ทั้งในด้านการออกแบบ
โครงการและด้านการปฏิบัติ โดยจะมุ ่งเน้นการช่วยเหลือ  SME ผ่านการพึ่งพาผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากตลาดนั้นๆ เป็นหลักในการเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ส่งออกท่ีมีศักยภาพ ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสให้ผู้
ส่งออกได้พบปะเจรจาการค้าและปิดการขายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้จะให้ความช่วยเหลือ
เฉพาะผู้ส่งออกรายใหม่ ผู้ส่งออกรายเดิมที่ต้องการส่งสินค้าหรือบริการใหม่ หรือตลาดใหม่ที่ไม่เคย
ส่งออกมาก่อนเท่านั้น เป็นต้น 

ทั้งนี้ แผนแม่บทการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ดังกล่าว นอกจากจะมี 6 โปรแกรมมุ่งเน้นแล้ว ยังมี
มาตรการสนับสนุนอีก 26 มาตรการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมให้เอื้อต่อการพัฒนา SME 
โดยมาตรการส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาได้แก่ 1) การส่งเสริมการรวบรวมทรัพยากรและบริการที่ใช้ร่วมกัน
สำหรับ SME 2) การสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ SME 3) การลดความไม่สมดุลของข้อมูลในกลุ่ม SME และ 
4) การสร้างขีดความสามารถและความรู้เพื่อเพ่ิมบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับ SME 

ทั้งนี้ ด้านที่ให้ความสำคัญ (Focus Areas) ทั้งหมด 6 ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนา SME  
ในประเทศมาเลเซีย ได้แก่  

1. การประย ุกต ์ ใช ้นว ัตกรรมและเทคโนโลย ี  ( Innovation and Technology Adoption)  
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของ SME ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมาย
การส่งเสริมต่างๆ ดังนี้  

(1) ส่งเสริมการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในระบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศ  
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(2) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
(3) ส่งเสริมความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี  

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการ
เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในข้อจำกัดสำคัญต่อการเติบโตของ 
SME โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมต่างๆ ดังนี้   

(1) ส่งเสริมความพร้อมของแรงงาน เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
(2) ส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพและการเสริมสร้างทักษะใน

การทำงาน   
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ  

3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to Financing) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 
ทั้งแหล่งเงินทุนในรูปแบบของการกู้เงินจากสถาบันการเงิน การส่งเสริมจากภาครัฐ และการร่วมทุนระหว่าง 
SME และนักลงทุน โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมต่างๆ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
(2) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งความรู้และทรัพยากรทางการเงิน  

4. การเข้าถึงตลาด (Market Access) เพื ่อส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น  
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมต่างๆ ดังนี้  

(1) ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่ 
(2) ส่งเสริมการสร้างแบรนด์และการบริหารการตลาด 
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งความรู้และทรัพยากร 
(4) ส่งเสริมอำนาจต่อรองให้กับผู้ประกอบการ SME  

5.  สภาพแวดล ้อมทางกฎหมายและกฎระเบ ียบ (Legal and Regulatory Environment)  
เพื ่อปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เพื ่อลดต้นทุนค่าดำเนินการของ SME  
โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมต่างๆ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการลดขั้นตอนและต้นทุนในการจดทะเบียนธุรกิจและการขอใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง 
(2) ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายการค้าและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3) ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการจัดตั้ง

และการเติบโตของผู้ประกอบการ SME 

6. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตของ 
SME เช่น การตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ประกอบการ SME โดยมีเป้าหมายการส่งเสริม
ต่างๆ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในระบบพิธีการศุลกากร   
(2) ส ่งเสร ิมการพัฒนาระบบขนส ่งท ี ่ เหมาะสมกับการขนส ่งส ินค ้าจำนวนน้อยของ

ผู้ประกอบการ SME  
แผนแม่บทการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของประเทศมาเลเซีย มีบทเรียนที่ควรศึกษา ดังนี้ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 7 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1) การสร้างโปรแกรมในการดำเนินงานส่งผลให้การส่งเสริม SME ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ 
(End-to-end assistance) มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งเชื ่อมโยงกับเป้าหมายทั้ง 4 เป้าหมายในแผนแม่บท โดย
โปรแกรมจะเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยใช้โครงการและทรัพยากรที่มี
อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ในระดับมหภาค รวมถึง  

ลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานโครงการต่างๆ 
2) การใช้ร ูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-private partnership)  

เพื ่อผสานวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับการดำเนินงานของโปรแกรม โดยการบูรณาการองค์ความ รู ้และ 

ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการดำเนินงานของแผนแม่บท ซึ่งทักษะเหล่านี้รวมถึง
ความเชี ่ยวชาญในด้านการตลาด การเจรจา การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น ทีมผู้บริหารโปรแกรม HIP 2 ได้รับการว่าจ้างเพื่อบริหารการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
สร้างการรับรู้ และสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อทำ
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการค้าทางเทคโนโลยีอีกด้วย  

3) โปรแกรมต่างๆ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง  
แต่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานระดับสูงของรัฐบาล โดยโปรแกรมที่มีผลการดำเนินงานที่ดีจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรง เนื่องมาจากการดำเนินงานของโปรแกรมต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ หากโปรแกรมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานที่ต่างต้องการสนับสนุนโครงการของตัวเอง เพ่ือจะได้รับงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่ดีกว่า 

4) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนา SME 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การใช้ช่องทางสื่อที่หลากหลาย เช่น Social Media 
งานแถลงข่าว สื่อโทรทัศน์ และช่องทางอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การประชุมด้านนวัตกรรมของโปรแกรม  HIP 2 ได้
จัดแสดงนวัตกรรมของผู้ประกอบการจำนวน 20 รายที่ประสบผลสำเร็จในการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ผ่านความช่วยเหลือของโปรแกรม HIP 2 ซึ่งช่วยสร้างแรงผลักดันและความน่าเชื่อถือให้กับโปรแกรม รวมถึง
การสนับสนุนจากรัฐบาลอีกด้วย 

5) โปรแกรมได้รับงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือ SME 
แบบ End-to-end นั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริม SME อย่างต่อเนื่อง และต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและ
เงินทุนอย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ เพ่ือให้โปรแกรมสามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรม  

6) มีการติดตามและประเมินผลในตัวแผนแม่บท โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของโปรแกรม กระบวนการ
การติดตามและประเมินผลภายใต้แผนแม่บทนี้มีความแตกต่างจากการติดตามและประเมินผลของโครงการ
ทั่วไป โดยตัวชี้วัดของโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปถึงผลการดำเนินงานของทุกๆ โครงการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี 
การติดตามและประเมินผลในช่วงที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากระบบการติดตามยังไม่มีประสิทธิภาพ
มากเพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินผลโครงการต่างๆ  

7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องชำระค่าบริการทั้งหมดหรือบางส่วนจากการเข้าร่วมและได้รับการ
สนับสนุนจากโปรแกรม โดยมีแนวคิดว่าหากผู้เข้าร่วมโครงการชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการรับบริการจาก
โปรแกรมแล้ว จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ จากโปรแกรม
อย่างจริงจังจนกระทั่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม  
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6. สสว. ควรให้บริการและรวมซึ่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ  

ซึ่งปัจจุบันกระจายอยู่กับหน่วยงานต่างๆ โดยควรจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบให้สืบค้นได้ง่าย การมีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ SME สามารถเลือกใช้บริการได้ รวมทั้งมีแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในการกรอกใบ
สมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมด้วย จะช่วยให้ สสว. มีฐานข้อมูล SME ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาส่งเสริมต่อไป โดยในต่างประเทศมีการพัฒนา Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเอง และ
เชื่อมโยงไปยังโครงการในการพัฒนาต่อไป   

 
(2) ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำโครงการที่สอดรับกับกรอบแผนงาน และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ภายใต้แผนงานในระยะต่อไป 

1. การร่วมประเมินสถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 กับหน่วยงานหลักที ่เกี ่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาแต่ละด้าน การพิจารณาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของลักษณะโครงการที่
ควรดำเนินการหรือการมุ่งเน้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

2. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่นับเป็นปัจจัยสำคัญ และหลายประเด็นอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณโดยตรง แต่เป็นการปรับ
กระบวนการทำงาน การพัฒนาฐานข้อมูล การทบทวนข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของ SME ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการส่งเสริมที่จะทำให้เกิดผลกระทบสูงและเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดย สสว. จะต้องเร่งผลักดันให้มีความก้าวหน้า และกำกับติดตามผล เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป 

3. การออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับระดับสถานะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การ
ส่งเสริมพัฒนาสอดคล้องตรงกับความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
 

 

แผนภาพที่ 7.1 การออกแบบโครงการตามระดับสถานะของผู้ประกอบการ 
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4. การนำหลักการบริหารความเสี่ยง ผลการติดตามประเมินผล มาใช้ในการพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการ และการกำกับติดตามประเมินผล โดยประเด็นความเสี่ยงที่พบที่สำคัญ ได้แก่  

▪ หน่วยรับงบประมาณไม่มีแผนสำรองในการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์   

▪ การดำเนินกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานทั่วไป ไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความจำเป็นของ 
SME กิจกรรมที่ต้องลดหรือปรับรูปแบบ  
- การขยายธุรกิจหรือสร้างรายใหม่เข้ามา ในขณะที่ในตลาดกำลังอิ่มและมีผู้ประกอบการ
เริ่มส่งสัญญาณว่าได้รับผลกระทบและอาจต้องปิดกิจการ  
- การสร้างเครือข่ายที่มีแต่สมาชิก แต่ไม่มีกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของกลุ่มสมาชิก     

▪ การดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่
จัดสรรงบประมาณ   

▪ ดำเนินโครงการด้วยการขาดความเข้าใจในลักษณะของ SME โดยเฉพาะหน่วยรับงบประมาณ
ที่เข้ามาร่วมส่งเสริม SME ในช่วงแรก  

▪ ดำเนินการในเรื่องท่ีไม่ใช่ภารกิจและจุดแข็งของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ไป
ส่งเสริมพัฒนาเรื่องแบรนด์และการสร้างสรรค์ การที่หน่วยงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจไป
ส่งเสริมเรื่องการตลาด    

▪ งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในการส่งเสริม SME ที่ไม่มีแผนหรือแนวทางในการผลักดันให้นำไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น  

5. การพิจารณามาตรการรูปแบบการส่งเสริม ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ที ่บางพื ้นที ่ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดและควบคุม ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องทำหน้าที่เป็นคน
กลางในการเชื่อมโยง SME เพื่อหาพันธมิตรและโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
จะมาช่วยสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนา เช่น การเป็น outsource หรือ partner หรือรับจ้างผลิตให้กับรายใหญ่ 
เป็นต้น การเชื่อมโยงพันธมิตรกับ SME ด้วยกัน การเชื่อมไปสู่ตลาดหรือผู้ซื ้อกลุ่มใหม่ๆ การมีมาตรการ 
นโยบายการสนับสนุนต้นทุนขนส่งต่อหน่วยที ่แพงขึ ้น การเชื ่อมโยงสินค้าเน่าเส ียง ่ายกับโปรแกรม  
E-Commerce โดยเฉพาะ อาท ิ  แพลตฟอร ์มการส ่ งส ินค ้ า เกษตร DGT Farm Thailandpostmart 
JatujakMall The Hub Thailand แพลตฟอร์มการจำหน่ายอาหารสดในรูปแบบของ ‘ตลาดสดออนไลน์ ’ 
สำหรับร้านอาหารและผู้บริโภค เช่น เฟรชเก็ต (Freshket)  

6. การกระตุ้นการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือวิสาหกิจ 
ขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการเชื่อมโยงและส่งเสริมบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจสำคัญของ
โลก และให้ความช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำเฉพาะทางแก่ SME ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า  

7. ภาครัฐต้องส่งเสริมพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนะนำ SME ในการสร้างความยืดหยุ่น
ต่อการรับมือ และตอบสนองต่อวิกฤติให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยภาครัฐจะต้องพิจารณา โดยประเมินปัจจัย
ที่เป็นช่องว่างและความเสี่ยงของ SME และช่วยในการปรับปรุง เช่น การพ่ึงพาซัพพลายเออร์และลูกค้ารายใด
รายหนึ่ง ตลาดใดตลาดหนึ่ง กระแสเงินสดสำรองที่ต่ำ การใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ไม่คุ้นเคย ความไม่คุ้นเคยกับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจ ที่อาจได้รับผลกระทบด้วย การร่วมมือกับคู่ ค้าอาจ
วางแผนการจัดการร่วมวางแผนต้นทุนและการจัดการได้ การรอดในวิกฤติทั้งห่วงโซ่จะช่วยให้รอดวิกฤติเกิด
ความยั่งยืนมากกว่า ตลอดจนการจัดการพนักงานหรือลูกจ้างที่จะช่วยลดผลกระทบและประคองไปด้วยกันได้
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จนกว่าวิกฤติจะคลี่คลาย ตลอดจนภาครัฐต้องช่วยให้ SME สร้างความสามารถในการแข่งขันจากจุดแข็งของ
ตนเอง สร้างและหาจุดแข็งของตนเองให้เจอ และใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์  

8. ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ เมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีการสอดแทรกองค์ความรู้เชิงธุรกิจเพ่ิมเติม ในส่วนของการอาชีวศึกษา 
การได้ฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการ นอกจากจะได้ฝึกทักษะความชำนาญที่มีความจำเป็นต่อการ
ทำงาน และการใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
เช่น Passion ความคิดใหม่ที่แตกต่างหรือความสามารถในการหาโอกาสทางธุรกิจ และความกล้าเสี่ยงอีกด้วย 
อย่างไรก็ดี คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเกิดขึ้นได้จากการฝึกประสบการณ์และซึมซับการทำธุรกิจ
จากสถานประกอบการ แต่หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) แล้ว การพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจใหม่ 
(Startup) ได้ยาก ดังนั้น กิจกรรมการอบรมบ่มเพาะนิสิต นักศึกษาโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-3 วัน อาจไม่
สามารถผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ได้ โดยหลักสูตรที่ควรผลักดัน ต้องเน้นการลงมือปฏิบัติ บริษั ท
จำลอง หรือแม้กระทั่งส่งเสริมให้จัดตั้งธุรกิจจริง เน้นความเข้าใจตลาด โดยเฉพาะรูปแบบของการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภค อีกทั้งสามารถสร้างเทรนด์หรือความต้องการใหม่ๆ  
ให้เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่มีความต้องการเพื่อสามารถสร้างธุรกิจหรือขายสินค้าอย่างเป็นผู้นำตลาดได้ ตัวอย่าง 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการจัดตั้งคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of 
Entrepreneurship and Management: BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาความเป็นผู้ประกอบการ ได้รับ
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
สร้างผู้ประกอบการโดยเน้นที่การลงมือทำจริง และมีผลลัพธ์ที่สามารถสานต่อเป็นธุรกิจได้ในขณะที่
กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร และยังเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคม GCEE (Global Consortium of Entrepreneurship Education) ซึ ่งเป็นสมาคมที ่มี
สมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก มีพันธกิจในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาและการ
พัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ยังเป็นตัวแทนของประเทศไทย 
ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในประเทศไทยภายใต้โครงการ GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor) ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยสมาชิกจาก 78 ประเทศทั่วโลก ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการใน
ประเทศของตนเอง ข้อมูลจากงานวิจัยของทุกประเทศจะถูกรวบรวมและเผยแพร่ และแบ่งปันทั้งในกลุ่ม
สมาชิกและสาธารณชนทั่วโลกนอกจากนี้คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการยังมีศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ (Incubator) ที่คอยสนับสนุนนักศึกษาในการเริ่มการดำเนินธุรกิจและการออกจากธุรกิจ เพ่ือให้
ครบวงจรในการทำธุรกิจ รวมถึงศูนย์นี้ยังมีพันธกิจในการรวบรวมกรณีศึกษาด้านการทำธุรกิจในประเทศไทย
อีกด้วย ดังนั้น หากหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีการสอดแทรกองค์ความรู้เชิงธุรกิจเพิ่มเติมในทุก
หลักสูตรไม่เฉพาะเพียงสาขาการบริหารธุรกิจเท่านั้น เพ่ือให้ผู้จบการศึกษามีทั้งความชำนาญเชิงอุตสาหกรรมที่
สามารถทำงานได้ทันทีและองค์ความรู้ทางธุรกิจ อาทิ การเป็นเจ้าของกิจการ การวางแผนธุรกิจ ประเด็นเรื่อง
สิทธิบัตร และต้นทุนสำหรับความเสี่ยง เป็นต้น ที่สามารถจุดประกายให้เห็นโอกาสและช่องทางในการสร้าง
ธุรกิจ  
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การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะต้องคัดกรองผู้ที ่มีความสนใจต่อการพัฒนาต่อไปใน
ขั ้นตอนกระบวนการพัฒนา กระบวนการที ่จะนำไปสู ่ผ ู ้ประกอบการรุ ่นใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ 
(Startup/Venture Process) แม้ปัจจุบันจะมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University 
Business Incubator: UBI) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ยังไม่สอดรับกับพื้นฐานของ
แต่ละอุตสาหกรรม จำเป็นต้องขยายผลการบ่มเพาะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งบ่มเพาะกิจการให้มีความ
หลากหลายและครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาความคิดที่จะประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ (Idea) การสร้างรูปแบบของ
ธุรกิจ (Business Model) ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของบริบทโลกและเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
จำเป็นต้องมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ( Interdisciplinary) เข้าด้วยกัน และส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์เพื ่อพัฒนาผู ้ประกอบการและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  อีกทั้ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์ทางการเงิน (Business Plan/Financial Analysis) เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และการวางแผนด้านการลงทุน (Fund Raising) แทนที่จะต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมด ทั้งๆ ที่มี
ความเสี่ยงสูงเพราะโอกาสการประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพน้อยมาก ตลอดจน
กระบวนการสำคัญ คือ การนำสู ่การปฏิบัต ิ ( Implementation) และการประเมินผล (Assessment)  
เพ่ือความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) จนสามารถออกสู่ตลาดได้  

การพิจารณาความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่มีด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ไปทำงานให้กับ 
SME อาทิ เช่น ประเทศจีน ที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศแนะแนวให้นักศึกษาจบใหม่ให้
ทำงานในกิจการ SME รวมถึงบ่มเพาะให้เกิดผู้ที่มีความสามารถทางด้านนวัตกรรมโดยการฝึกอบรมและให้
ความรู ้เฉพาะทาง และมีการให้ค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการเข้าทำงานกับ SME เช่น ค่าเล่าเรียน  
เงินอุดหนุน และสินเชื่อการศึกษา เป็นต้น 

9. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ควรพิจารณาการส่งเสริมแพลตฟอร์มให้
เหมาะสมกับสินค้าและบริการ ตำแหน่งทางการตลาด เพื่อให้มีพื้นที่การสื่อสารเนื้อหา คุณค่าของสินค้าแ ละ
บริการที่ต้องการจะสื่อสารเพิ่มขึ้น จะทำให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมาก 
และควรต้องให้ความรู้กับ SME ต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ การตลาดกับช่องทาง E-Commerce แต่ละ
ประเภท ให้ผู้ประกอบการเลือกใช้สื่อและช่องทางการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้าสามารถใช้สื่อ
และเผยแพร่และนำเสนอสินค้าได้ด้วยตนเอง และสามารถบริหารจัดการได้โดยตลอดห่วงโซ่ เช่น ชำระเงินผ่าน
ระบบออนไลน์ การชำระเงินปลายทาง การติดตามการจัดส่งสินค้า เป็นต้น และควรมีการติดตามว่า
ผู้ประกอบการที่สามารถอยู่รอด ใช้โอกาสเติบโตได้ในตลาด E-Commerce 

10. ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้นำการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ โดยจำแนก
ระหว่างการซื้อเทคโนโลยีมากับการพัฒนาเอง ซึ่งมีความต้องการส่งเสริมพัฒนาที่แตกต่างกัน ตลอดจนควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการพัฒนาการตลาด Pain point ของธุรกิจ และความเหมาะสมของ
ผู ้ประกอบการแต่ละกลุ ่ม ดังนั ้น ควรต้องมีการวินิจฉัยธุรกิจและการให้คำแนะนำเบื ้องต้นต่อการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยแผนงานโครงการหรือรูปแบบการส่งเสริมของรัฐอาจต้องมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ SME เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่กระตุ้นการวิจัยและพัฒนา   
การเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการที่พัฒนา การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ อย่างน้อยผู้ประกอบการ SME ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในการติดตาม
ข้อมูลสถานการณ์ด้าน SME มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐ การใช้ประโยชน์ในการตลาด การเลือกใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดการระบบต่างๆ  
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11. การส่งเสริมพัฒนาการคิดวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นโอกาสจาก
สถานการณ์วิกฤติ เช่น การรองรับอุตสาหกรรมและบริการด้านสุขภาพ การรองรับพฤติกรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป สังคมผู้สูงวัย การ Work from Home เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วย SME 
และการลดต้นทุน อาทิ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้า เก็บไว้ได้นาน ไปได้ไกลขึ้น การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ การนำกากหรือของเสียมาใช้หรือพัฒนาต่อ เป็นต้น  

12. การส่งเสริมพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ต้องเน้นโดยการ
คำนึงถึงตลาดเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วย และ
รูปแบบการบริการ ที่อาจมีข้อจำกัดในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในระหว่างการบริการได้
ตลอด อาทิ การสนับสนุนและพัฒนาด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ซึ่งบทบาทของ สวทช. 
จะอยู่ในส่วนของกลางน้ำ และเนื่องจากในการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ผู ้ประกอบการที่มีการติดต่อขอ
คำปรึกษาแนะนำจาก สวทช. อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นการต้องให้คำแนะนำทางด้านการตลาดไปด้วย  
จึงเป็นข้อจำกัดที ่จะบูรณาการ ดังนั ้น ที ่ปรึกษาเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนเพื ่อให้
ผู ้ประกอบการสามารถรับบริการจากผู้เชี ่ยวชาญได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องรอรับการส่งเสริมในลักษณะ
โครงการจากภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมผู้ให้บริการธุรกิจ (BDS) การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการประเมิน
ตนเอง เพื่อวิเคราะห์ Gap ของธุรกิจทั้งด้านความสามารถในการแข่งขัน และการตลาด และหากสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่โปรแกรมการพัฒนาส่งเสริมหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยมี
รายละเอียดรูปแบบการพัฒนาและตัวอย่างของประเทศต่างๆ ดังนี้ 

การพัฒนาสินค้าและกระบวนการของผู้ประกอบการ แม้จะมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วย
ในการพัฒนา แต่มักจะอยู่ในรูปแบบของการผลักดันด้วยเทคโนโลยี (Technology-push) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อาจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ในช่วงยุค COVID-19 หลายประเทศ 

ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเกาหลี ได้เปลี่ยนมาเป็นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้าน 
COVID-19 ตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand-pull) จนสามารถทำให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว 
จึงเป็นความท้าทายที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านโครงการ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของทั้งผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

 

 

แผนภาพที่ 7.2 กลไกในผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME   
ปี 2564 (On-Going) 

 

 

 7 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ทั้งนี้ กลไกที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการ ได้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด กลไกหนึ่งคือ ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ที่จะเข้ามา
มีบทบาทในการช่วยทำหน้าที่ในการบริการความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในด้านต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญ ซึ่ง BDS 
จะครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาด ระดับการ
เติบโต ศักยภาพทางธุรกิจ โดยองค์กรสากลหลายหน่วยงานได้นิยาม Business Development Servicers 
เช ่น  International Labour Organization (ILO) ได ้ ให ้คำจำก ัดความของ Business Development 
Servicers : BDS หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน โดย 
BDS ครอบคลุมการบริการต่างๆ หรือการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นที่ สนใจของวิสาหกิจ SME เช่น 
บริการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมทักษะและธุรกิจ บริการด้านการตลาด และการถ่ายทอดและการพัฒนา
เทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาธุรกิจ บริการตรวจสอบและประเมิน รวมถึงผู้ให้บริการด้านการพัฒนา
ธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กร สมาคมท่ีไม่แสวงหากำไร ตลอดจนผู้ให้บริการพัฒนา
ธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร เช่น ที่ปรึกษา บริษัทที่ปรึกษา และผู้จัดหาปัจจัยการผลิต 

 

 

แผนภาพที่ 7.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ BDS  

 
การบริการของ BDS ช่วยเพิ่มศักยภาพของการดำเนินธุรกิจและช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น BDS ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจโดย
เน้นที่ความสามารถหลักของตนเอง ในขณะที่ส่วนอื่นๆ สามารถให้องค์กรสนับสนุนอื่นๆ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
หรือช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลลงได้ การให้บริการของ BDS ยังช่วยทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานขององค์ความรู้และทรัพยากรเพื่อสร้างนวัตกรรมและเติบโต รวมถึงมีความเป็นสากลมากขึ้น  
ซึ่ง BDS อาจเป็นองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการให้บริการกับ โดยไม่ครอบคลุมถึงบริการทาง
การเงิน เช่น การให้สินเชื่อ 
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ตัวอย่างของประเทศที่มีการนำกลไก BDS มาสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและที่เป็นที่ยอมรับ 
ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์  

• โครงการ PLATO ของประเทศเนเธอร์แลนด์ : เป็นโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
SME ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำ และส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME ในการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงการจะมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผู้ประกอบการรายใหญ่มาสู่ผู ้ประกอบการ SME ซึ่งจากผลการดำเนินงานของ PLATO พบว่า 
โครงการที่ดำเนินงานในประเทศไอร์แลนด์มีผลประกอบการของ SME ที่เข้าร่วมโครงการสูงขึ้นถึง ร้อยละ 34 
และมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 และในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน 
คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลประกอบการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.5 และมีการเข้าร่วมของพนักงานที่เข้า
ร่วมโครงการสูงขึ้นถึง ร้อยละ 14 ตามลำดับ 

• โครงการ Cluster Innovation Programme ของประเทศนอร์เวย์ : จัดขึ ้นโดยองค์กร
ส่งเสริมนวัตกรรมแห่งนอร์เวย์ ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมความต้องการการ
บริการ BDS (BDS demand) ของผู้ประกอบการ SME โดยการสร้างองค์กรกำกับดูแลการบริการ BDS ที่มี
ความน่าเชื่อถือในระดับประเทศ ประกอบกับการทำงานเชิงรุกเพื ่อให้เข้าถึงผู ้ประกอบการ SME โดยมี
ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย กระจายตัวในอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 30 อุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประเทศที่มีการนำกลไกการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล 
(Using digital business diagnostic tools) เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือผู ้ประกอบการ พื้นฐานสำหรับ 

ผู้ให้บริการ BDS เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการให้คำปรึกษาที่ตรงจุด ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางนโยบาย
ในการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 

• “Future SME” ของสหภาพยุโรป เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพธุรกิจออนไลน์เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการ SME ทั่วทั้งภูมิภาค โดยผู้ประกอบการ SME ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นในมิติต่างๆ เช่น กลยุทธ์
องค์กร ผลการดำเนินงาน การบริการจัดการ เป็นต้น จากนั้นข้อมูลต่างๆ จะถูกวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมี
การให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่การพัฒนาผลการดำเนินการ และความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 

• “COTEC Portugal” ระบบให้คะแนนนวัตกรรม เพื ่อการประเมินตนเองของบริษัทใน
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม ระบบจะรายงานข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะสามารถ
เปรียบเทียบผลกับค่าเฉลี่ย และค่าที่ดีท่ีสุดของผู้ที่ใช้ระบบดังกล่าว 

• “2SHERPA” ของประเทศสิงคโปร์ เป็นเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับผู้ประกอบการที่มี
ความต้องการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ โดยเครื่องมือจะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และขีดความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออกของผู้ประกอบการ 

• “SizeUp” (สำนักงานธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา) เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่เชื่อมโยงชุด
ข้อมูลเพื่อช่วย SME ในการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันโดยการเปรียบเทียบกับตัวเอง จับคู่เพ่ือ
เปรียบเทียบและให้คำแนะนำต่อตัวสินค้าและบริการ 

• “Holistic Industry Productivity Scorecard (HIPS) Calculator” (สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์) 
เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วย SME ให้เข้าใจถึงศักยภาพของตัวเอง ใน 10 ตัวชี้วัด และแสดงการเปรียบเทียบ
กับ SME อ่ืนๆ และวินิจฉัย สรุปออกมาเป็นข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลสิงคโปร์ 
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• “Singapore Smart Industry Readiness Index” ของประเทศสิงคโปร์ เป็นเครื่องมือให้
คะแนนในการประเมินตนเองของผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 8 เกณฑ์ ผ่าน 3 มิติการ
ดำเนินงาน ได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยี และการจัดการองค์กร ผลการประเมินจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานในอนาคต 

• “Canada Business Productivity” ของประเทศแคนาดา โดยธนาคารพัฒนาธุรกิจแห่ง
แคนาดา เป็นเครื่องมือในการจัดอันดับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลิตภาพโดยรวม (overall productivity) รายได้ต่อหัวพนักงาน (revenue per 
employee) กำไรต่อหัวพนักงาน (profit per employee) ผลิตภาพแรงงาน (labor productivity) และ 

ผลิตภาพทุน (capital productivity) ตามลำดับ 

• “Intellectual Property Simulation” (Canada Business Development Bank)  
เป็นเครื่องมือให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ SME 

• “e-Estonia” ของประเทศเอสโตเนีย เป็นเครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยให้ SME สามารถระบุถึง
ระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขัน ลูกค้าและตลาด  
การขายและการตลาด สินค้าและราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการขนส่ง 
ทรัพยากรและองค์ความรู้ 

13. การพัฒนาระบบกลางที่ปรึกษาและผู้เชี ่ยวชาญ โดยควรมีการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นเพ่ือ
อำนวยความสะดวกการใช้บริการของ SME และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ SME และควบคุมคุณภาพของ 
ที่ปรึกษา ควรมีการจัดอันดับคุณภาพ โดยควรต้องมีการพัฒนาดัชนีเพ่ือประเมิน วางกลไกการประเมินคุณภาพ
ของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ SME   

14. การพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลด้าน SME ของประเทศ (DATA Governance)  
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แผนภาพที่ 7.4 ภาพรวมการสร้างข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ 

ด้วยที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ SME ไม่สามารถ
บริหารจัดการ วางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการเชื่อมโยง และสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ของ SME มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ และเป็นประเด็นที่มีการสะท้อนปัญหาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับนโยบาย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การมีฐานข้อมูลที่ดียิ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง 
ดังนั้น การวางแผนการจัดการข้อมูลด้าน SME จงึเป็นเรื่องท่ีต้องเร่งดำเนินการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (มาตรา 8) การวางแผนการจัดการ  

ธรรมาภิบาลข้อมูล SME จึงเป็นการดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือที่จะ
มาช่วยสนับสนุนการจัดการเท่านั้น โดยต้องมีการเตรียมการขั้นตอนที่สำคัญ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นที่จะใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายในการส่งเสริม
พัฒนาและให้ความช่วยเหลือ SME ซึ่งจะต้องมีกระบวนการหารือรับฟังความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
สสว. ผู้บริหาร หน่วยงานด้านนโยบาย แผนงาน และการติดตามประเมินผลทั้ง สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การสอบทานสถานะการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาและให้
ความช่วยเหลือ SME การจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล   
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

3. การจัดทำแนวนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การนโยบายแนวทาง
ปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับ SME จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะ
ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐาน การเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมคุณภาพข้อมูลเพ่ือให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ SME การกำกับดูแลข้อมูลเข้ามาควบคุมการบูรณาการ
ข้อมูล (Data Integration) และการแลกเปลี ่ยนข้อมูล (Data Exchange) เพื ่อให้เกิดการเชื ่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน (Interoperability) อย่างแท้จริง 

 

 

แผนภาพที่ 7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

4. การกำหนดมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล เป็นปัจจุบันและสามารถ  
บูรณาการและมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนกันได้   

5. การวัดผลการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่มีคุณภาพและต่อยอด
นวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลได้ 
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แผนภาพที่ 7.6 ภาพรวมการทำงานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 

 

(3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ    
1. ที่ปรึกษาหรือหน่วยร่วมเครือข่าย มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนา  SME 

จากการติดตามประเมินผลพบว่า ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นฐาน
ของ SME การพัฒนามาตรฐานต่างๆ ในขณะที่เป็นงานให้คำปรึกษาแนะนำการตลาด การปรับปรุงธุรกิจ  
ปรับแผนธุรกิจต่างๆ ภาคเอกชนที่ให้บริการด้านที่ปรึกษา หรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดใหญ่ 
จะได้รับความเชื่อม่ันจาก SME  

2. ข้อควรพิจารณาการกำหนดมาตรการ นโยบายต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการจาก
สถานการณ์ COVID-19 เป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐ ที ่จะต้องพิจารณาการกำหนดมาตรการ 
นโยบายต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการพร้อมรับ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนได้ โดย
สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องพิจารณา ได้แก่   

1) นโยบายที่ออกมาจะต้องรวดเร็ว โดยมาตรการควรดำเนินการปฏิบัติง่าย รวดเร็ว และ  

มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เครื่องมือและระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ
ตรวจสอบได้/มีความเป็นธรรม และสิ่งสำคัญคือจะต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

2) นโยบายที่จะเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ SME ควรเป็นนโยบายแบบมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด เพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพและไม่ใช้งบประมาณสูง 
สามารถเห็นผลได้จริง โดยระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สนับสนุน SME แบบหว่านเป็นวงกว้าง 

3) เพิ่มอัตราการสนับสนุนทุนกับ Startups โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรม เพราะ
เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและเปราะบางที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด และเป็นกลุ่มที่มักจะเผชิญ
ความยากลำบากในการเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะต้องพิสูจน์รายได้ผลกำไรในปีที่ผ่านมา ดังนั้น ควรมี 
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มาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นต่อไป และในระยะยาวอาจเสนอโอกาส
สำหรับ Startups นวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และเครือข่ายไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในตลาดเกิดใหม่ที่
รัฐบาลสามารถสนับสนุนได้ โดยภาครัฐอาจผ่อนคลายกฎระเบียบและความซับซ้อน  

4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสนับสนุน สามารถเข้าถึงกลุ่ม SME และผู้ประกอบการรายเล็กที่
อ่อนแอ เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินจากภายนอกได้น้อย และมีความสามารถทางการเงินต่ำ รวมถึงขาดการ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อแบ่งปันคำแนะนำกับการจัดการความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาด 

5) ทบทวนการจัดการสถานการณ์ของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพราะเป็นกลุ่มที่ยากต่อการเข้าถึง
การสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากมีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ออกนโยบายที่จะ
ออกเกณฑ์การสนับสนุนที ่ครอบคลุม และกระจายไปยังกลุ ่มเหล่านี ้ได้ ซึ ่งแต่ละคนมีความต้องการ             
การสนับสนุนที่แตกต่างกันจากมาตรการที่ออกมา 

6) การรับมือกับหนี้และวิกฤติสภาพคล่อง ของ SME ซึ ่งในช่วงเริ ่มต้นของการแพร่ระบาด  
รัฐมักจะมีการสนับสนุนในวงกว้างในรูปแบบของการให้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่อง แต่มี SME 
จำนวนมากที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ก้อนเก่าและหนี้ใหม่ที่กู้มาเสริมสภาพคล่องเหล่านี้ ซึ ่งนโยบายที่
ออกมาควรจะแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องไปพร้อมกับการไม่เพิ่มการไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือภาระที่  
ผู้ประกอบต้องรับภาระ เช่น  

1. การสนับสนุนแบบให้เปล่า (สำหรับ SME ที่จำเป็นจริงๆ เพ่ือไม่เพ่ิมภาระหนี้ โดยอาจอยู่
ในรูปแบบ การอุดหนุนค่าจ้าง ชดเชยรายได้ หรือ voucher ในการทำดิจิทัล การเพ่ิม
ทักษะ หรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ อย่างเช่นใน ชิลี ไอร์แลนด์ และสวีเดน) 

2. สินเชื่อแปลงสภาพ ในการแปลงเป็นเงินทุน ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับศูนย์  สำหรับ SME  
ที ่ม ีศ ักยภาพและอยู ่ในกลุ ่มที ่การเติบโตไม่ได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ซึ่งธนาคารมีโอกาสได้คืนเงินกู้ในระยะกลางและระยะยาว 

3. สินเชื่อและมาตรการอื่น: การเลื่อนหรือพักชำระหนี้/ เงินกู้ด้อยสิทธิ/ หุ้นกู้แปลงสภาพ/ 
การระดมทุน/ นโยบายภาษี 

7) เตรียมแผนหรือกลยุทธ์ Exit Strategy ภาครัฐควรเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ที่ไม่หยุดการ
สนับสนุนเร็วและกะทันหันจนเกินไป และในขณะเดียวกันต้องมีการวางแผนมุมมองและมีแผนงานรองรับต่อ
การหยุดการช่วยเหลือ โดยประเด็นที ่ควรพิจารณาคือแผนการสนับสนุนควรมีการกำหนดระยะเวลา  
แต่สามารถปรับไดต้ามสภาวะของการระบาด และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และควรต้องพิจารณาถึงเวลาที่
จะค่อยๆ ยุติมาตรการสนับสนุน และความช่วยเหลือตามความจำเป็น เช่น การอุดหนุนค่าใช้จ่าย กรณีที่ไม่ได้มี
การทำงาน และภาครัฐควรมีแผนงานที่ชัดเจนของแนวทางในการฟื้นฟู ซึ่งควรต้องมีขั้นตอนชัดเจน แสดงถึง
วิธีการและช่วงของการสนับสนุนในแต่ละระยะ ประเมินตามข้อมูลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ โดยจะต้องเข้าใจ
ถึงภาคธุรกิจ SME ในระยะยาว  

ตัวอย่างกลยุทธ์ในการฟ้ืนฟูกิจการของ SME จาก COVID-19 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พิจารณา  

1. การยอมรับและการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อชีวิตวิถีใหม่ (Rapidly adopt and adapt to 
new normal) การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้ SME ต้องพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง และพยายามในการดำเนินธุรกิจที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง
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นโยบายได้ เนื่องจากนโยบายที่ประกาศออกมาโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการปิดประเทศ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน ทำให้การบริการจัดการของผู้ประกอบการต้องรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการแล้ว ในแต่ละธุรกิจอาจมีมาตรการ
หรือนโยบายเฉพาะที่กำหนดให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม จึงจำเป็นที่จะต้องฝึกอบรม
พนักงานให้มีทักษะที่จำเป็น เช่น การใช้เทคโนโลยี 

2. การเลือกใช้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (New marketing 
channels: online marketing) หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความยาว
ของห่วงโซ่อุปทานจะสั้นลง กล่าวคือ การพ่ึงพิงการผลิตสินค้าหรือการนำเข้าจากประเทศใด
ประเทศหนึ่งจะลดลง แล้วหันมากระจายการผลิตหรือนำเข้าจากหลายประเทศแทน รวมถึง
มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต (Robotic) การพิมพ์
สามมิติ (3D printing) Internet of things (IoT) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 
ดังนั้น ธุรกิจทุกภาคส่วนจำเป็นมีการปรับตัวรับกับวิถีการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ได้แก่ การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต การค้า การตลาด รวมถึงการชำระเงิน เพื่อลดต้นทุน ตลอดจน
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการบริการ การปรับมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจ 
การทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมไปถึงการขายรูปแบบใหม่ๆ เช่น 
การไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การเติบโตของบริการส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี ซึ่งการต่อ
ยอดแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู ้บริโภคสามารถเลือกสินค้าผ่านภาพเสมือนจริง  

จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 
3. การแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ (Taking advantages from 

government policies) ผู้ประกอบการจึงควรแสวงหาประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือ
และเยียวยาต่างๆ เหล่านี้ของภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารกระแสเงินสด (Cash flow) ให้มี
อย่างเพียงพอ โดยการเสริมสภาพคล่องจากสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้งจากสถาบันการเงินทั้ง
ของรัฐ และสถาบันการเงินที่รัฐสนับสนุนให้ดำเนินการ ตลอดจนการเลือกใช้ประโยชน์จาก
นโยบายด้านภาษีที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือที่มี ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ดังนั้น ควรต้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ โดยรวมศูนย์ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือสนับสนุน และศูนย์ OSS 
ควรรับทราบในภาพรวมทุกมาตรการทั้งหมด 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเตรียมแผนการเปิดดำเนินการธุรกิจรอบใหม่และ
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Preparing for re-starting operations and Scanning 
for New Business Opportunities) ซึ่งจะมีความ Tailormade มากขึ้น เนื่องจากระยะ 
เวลาการฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจไม่เท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับกับ
ลักษณะการฟ้ืนตัวและกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจมี
การฟื้นตัวได้เร็ว ภาครัฐอาจเชื่อมโยงการตลาด การจัดเจรจาทางการค้า และเริ่มแสวงหา
ตลาดใหม่เพิ ่มเติม และหากธุรกิจฟื ้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็อาจจะพิจารณาจัดการ
แผนการผลิตและการตลาดในระยะปานกลางข้างหน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงใช้
เทคโนโลยีตลอดจนช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น หรือหากธุรกิจ
ฟื้นตัวช้าผู้ประกอบการอาจจําเป็นที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่
ในภาวะตกต่ำ ที่อาจมาจากปัญหาอ่ืนที่ไม่ได้มาจาก COVID-19 อย่างปัญหาเชิงโครงสร้าง
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ธุรกิจอุตสาหกรรม และปัญหากําลังซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่ลดลง ผู้ประกอบการ
จําเป็นต้องปรับโครงสร้างการทํางานให้มีประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทํางาน พร้อมทั้ง  

ลดต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อจะฟื้นกลับมาได้เร็ว และเมื่อธุรกิจสามารถกลับมาเริ่มต้นดําเนิน
ธุรกิจรอบใหม่ได้ ผู้ประกอบการยังจําเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กําหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจ เช่น การจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจถึง
การเว้นระยะห่างทางสังคมในระหว่างการทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานที่มี
ความจําเป็นต้องปฏิบัติงานระยะใกล้กับผู้บริโภคก็จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่าง
เคร่งครัดหรือการปรับจํานวนพนักงานที่ทําหน้าที่ในการทํางานให้เหมาะสมกับพื้นที่เพ่ือลด
โอกาสในการแพร่เชื้อ หรือการลดเวลาในการปฏิบัติงาน และให้พนักงานทํางานในพ้ืนที่ที่ไม่
ติดต่อกับพนักงานคนอ่ืน ตลอดจนการจัดการเหลื่อมระยะเวลาในการทํางาน เพ่ือลดจํานวน
คนงานต่อช่วงเวลาเพ่ือลดโอกาสในการติดเชื้อ เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม หลังจากธุรกิจได้รับอนุญาตให้กลับมาดําเนินธุรกิจได้อีกครั้ง สิ่งที่ประกอบการ

ควรตระหนักอย่างมากคือการที่ธุรกิจของตนอาจมีความสามารถในการรับรองลูกค้า (Capacity) ที่ไม่เท่าเดิม
อีกต่อไป เนื่องจากต้องจัดให้มีมาตรการและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่เพียงพอต่อกฎเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไข
ในการประกอบกิจการซึ่งอาจส่งผลให้การทําธุรกิจในรูปแบบเดิมแต่กลับมีรายได้ลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรต้องแสวงหารูปแบบการทําธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้เพิ่ม (Revenue model) โดยต้องพิจารณาว่าลูกค้า 

ต้องการอะไร และธุรกิจจะตอบสนองความต้องการใหม่ๆ เหล่านั้นได้อย่างไร รวมถึงการแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ (New business model) ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการทําธุรกิจบนแพลตฟอร์มใหม่ หรือการแสวงหา
พันธมิตรในการทําธุรกิจที่ทําให้มีแนวทางหรือมีแนวคิดท่ีแตกต่างจากรูปแบบทําธุรกิจแบบเดิม  

8) มีการประเมินทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการนโยบายต่างๆ ที่ออกมา คำนึงถึงสถานการณ์
และเหมาะสมกับผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME จะต้องรับฟัง ประเมินผล
กระทบของแผนฟื้นฟูที่เชื่อถือได้ 

9) การสนับสนุนระบบดิจ ิท ัลสำหรับ SME เพื ่อเสริมสร ้างความยืดหยุ ่นและการฟื ้นตัว  
โดยจะต้องคำนึงถึงความสามารถและความต้องการที ่แตกต่างกันของธุรกิจ SME แต่ละประเภท อาทิ  
การส่งเสริมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไม่มีคนรุ่นใหม่ในการช่วยดูแลจัดการ อาจไม่ได้
มีความพร้อมต่อการใช้ระบบดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาจต้องมีการส่งเสริมเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง
ที่หน่วยงานภาครัฐจะช่วยในการบริหารจัดการให้ 

10) การมีกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนของหน่วยงานรัฐ  
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ สสว. จะต้องมีการวางกลไกการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ  

11) การให้คำปรึกษาและการออกนโยบายสำหรับ SME และผู้ประกอบการ ให้ตรงกับมุมมองของ
ผู้ประกอบการ แม้จะเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ภาครัฐจะต้องตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยมีกลไกของผู้ส่วนได้
ส่วนเสีย ในการจัดตั้งคณะทำงานหรือกลุ่มในการให้ความคิดเห็นต่อนโยบายที่ออกมาของภาครัฐ โดยไม่ได้
มุ่งเน้นแค่เฉพาะ SME แต่รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

12) ความท้าทายและโอกาสในการติดตามและประเมินผลของนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา 
รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่ออกมา ได้แก่  
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- มาตรการสนับสนุนที่ออกมาในช่วงเร่งด่วน ที่วัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาของการแพร่ระบาด ทำให้การประเมินทำได้ยาก ซึ่งจากวัตถุประสงค์ที่
หลากหลายอาจมีความย้อนแย้งกัน เช่น เป้าหมายในการคงการจ้างงาน เพื่อรักษาธุรกิจ ที่อาจต่างกับการ
สนับสนุนให้ธุรกิจมีการทดแทนในแง่นวัตกรรมหรือการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร 
รวมทั้งต้องพิจารณารวบรวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากการสนับสนุนมาตรการต่างๆ 
รวมถึงการคาดการณ์ผลกระทบและมูลค่าในอนาคต ดังนั้น การเลือกใช้โมเดลในการประเมินผลที่สะท้อนถึง
ประโยชน์ที่ SME ได้รับให้เหมาะสม การพิจารณาในตัวชี้วัดที่ต่างกัน รวมถึงประเภทและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  
ซึ ่งจะต้องมีการพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนการสะท้อนประสิทธิภาพของ
มาตรการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาตรการต่างๆ  

- ในเวลาเดียวกัน การแพร่ระบาดนำมาซึ่งโอกาส จากข้อมูลของ World Bank พบว่า มาตรการ
สนับสนุน SME ที่ออกมาของประเทศต่างๆ กว่า 1,600 โครงการ ในการรับมือกับการแพร่ระบาด พบว่า  
มีผู้ประกอบการ SME จำนวนมากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าร่วมการสนับสนุนจากภาครัฐมาก่อน ในบางประเทศ 
SME 60-70% ได้ประโยชน์จากการสนับสนุนที่มีอยู่ ทั้งนี้ แม้จะมีความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลา หรือ
ความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ ในการทดสอบกับ SME แต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของหลากหลาย
ประเทศถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ ่นของกรอบนโยบายที่มีต่อ SME ซึ ่งเป็นความท้าทายและเป็น
จุดเริ่มต้นของการประเมินผลนโยบายที่ดี 
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