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สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดทำงบประมาณในส่วนที่เก่ียวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) เพื ่อบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ ่งในปี 2565 สสว.             
ใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2564-2565 เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยขับเคลื ่อนผ่านแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนักงบประมาณ และ สสว.         
มีบทบาทหลักในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME เพื่อให้
ทราบความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของรัฐ และประโยชน์ที่ผู ้ประกอบการ SME ได้รับ จึงได้จัดทำการ
ประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัต ิการส่งเสริม SME ที ่ขับเคลื ่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พ ัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้น ซึ่ง สสว. จะทำการติดตามประเมินผล (On-going 
Monitoring and Evaluation) โครงการภายใต้แผนปฏิบัต ิการส่งเสริม SME ที ่ข ับเคลื ่อนผ่านแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 

 
❖ กรอบแนวคิดการประเมินผล  
กรอบแนวคิดการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) การประเมินความสอดคล้อง

เชื่อมโยง และ 2) การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นการประเมินความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการ

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการติดตามและการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศที่สำคัญ อันได้แ ก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับร่าง) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 -2565 
ตลอดจนแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยประเด็น “ล้มแล้วลุกไว 
(Resilience)” ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด และ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ผลการประเมินจะสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริม SME มีความครบถ้วน สอดคล้องเชื่อมโยง ส่งผลครอบคลุมทั้งแผนงานและเป้าหมายของภารกิจและ
นโยบายยุทธศาสตร์แต่ละระดับหรือไม่ อย่างไร 

2) การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ จะเป็นการประเมินทั้งความมีประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการโครงการ การประเมินประสิทธิผล ได้แก่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ 
(Impact) ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการและความคุ้มค่า ซึ่งเกิดต่อเนื่อง
จากผลผลิตทั้งที่เกิดประโยชน์ต่อ SME และประเทศ โดยการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานภายใต้
แผนบูรณาการฯ โดยจะใช้เครื่องมือ Result Chain มาใช้ในการวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่า 
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

รายงานสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary) 
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใตแ้ผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,867.8730 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนนิงาน 
9 กระทรวง 24 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกรายแนวทาง ดังนี้ 

 

 
 

แผนภาพที่ 2 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 แต่ละแนวทาง 
 
โดยมีแผนงานและประเด็นการส่งเสริมพัฒนาแต่ละแนวทาง ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมี

แผนงานและประเด็นการพัฒนาที่เข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน แนวทางที่ 2 การสร้าง
ความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานและประเด็นการพัฒนา
เข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็น
แรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ 
SME โดยมีแผนงานและประเด็นการพัฒนาเข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการ พัฒนาฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย พัฒนาศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด พัฒนาเครื่องมือใน
การประเมินศักยภาพ SME และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม สำหรับกลไกการส่งเสริม 
SME ที่ สสว. รับผิดชอบนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดทำแผนการส่งเสริม SME งานติดตามประเมินผล
การส่งเสริม MSME งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ    
งานศ ึกษาข ้อม ูลเช ิงล ึกรายพื ้นท ี ่และพัฒนากลไกการเช ื ่อมโยงระบบส ่งเสร ิม MSME งาน Data 
Exchange/Open Data โครงการประกวด MSME National Awards รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการภายใน เพ่ือยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร สสว. ให้มีความพร้อมในฐานะหน่วยงานระดับ
นโยบาย 

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 , 

50.16 ลบ. (2.69%)

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อม
ให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขนัใน

บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ , 
1,260.51 ลบ. (67.48%)

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME , 

228.51 ลบ. (12.23%)
กลไกการส่งเสริม SME  , 
328.69 ลบ. (17.60%)



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

โดยผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม  SME ประจำปี
งบประมาณ 2565 ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (On-Going Monitoring and Evaluation) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายแนวทาง ณ ไตรมาส 3 

 
จากข้อมูลพบว่าแนวทางที่ 3 และกลไกการส่งเสริม SME ยังเบิกจ่ายได้ล่าช้า และยังมีงบประมาณ

คงเหลือ ที่อาจต้องพิจารณาประเด็นปัญหาสาเหตุ เพื่อปรับปรุงและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน ณ ไตรมาส 3 พบว่า   
ยังมีบางหน่วยงานที่มีการดำเนินการที่ล่าช้า ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสถาบันมาตรวิทยา เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยมีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย นอกจากนี้ ยังพบว่า        
มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและรวบรวมข้อมูล โดยไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและ  

การเบิกจ่ายงบประมาณ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
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กลไกการส่งเสริม SME 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิด
ความสะดวกแก่ SME

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหมท่างเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

%เบิกจ่าย %ผูกพัน %คงเหลือ



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ของประเทศ 

จากการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปี 2565 สามารถสรุปความก้าวหน้าการสนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ     
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2565 ต่อผลสัมฤทธิ์                      
ของแผนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ของประเทศ ณ ไตรมาสที ่3 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 

1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) (แผนส่งเสรมิ SME)  

2. (แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ) 

4,846 ราย 

3. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม/่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจทีไ่ดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนา (แผนส่งเสริม SME) 

3,231 ราย 

4. จำนวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริม่ต้น (เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

5. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสูร่ะดับสากล 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  

57,485 ราย/กิจการ 

6. จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

32,247 ราย/กิจการ 

7. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

85,421 ราย 

8. จำนวนบริษัทและนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ  
(แผนการปฏริูปฯ) 

20,358 ราย/กิจการ 

9. จำนวนผู้ได้รับการส่งเสรมิแบรนด ์(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 225 ราย 

10. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)  

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

11. จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
(แผนส่งเสริม SME) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
(ได้รับการพัฒนา 1,094 ราย) 

12. จำนวนผู้ประกอบการที่มีความเขม้แข็งมีศักยภาพออกสูส่ากล  
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ ขยายตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิมตลาดใหม่ 
สินค้าใหม่ตลาดเดมิ) (ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี) 

3,960 ราย 

13. รายได้จาก e-commerce platform  
(แผนการปฏริูปฯ) 

1,469.87 ล้านบาท 

14. รายได้ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น  
(แผนส่งเสริม SME) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

15. การจ้างงานเพิ่มขึ้น (จำนวนและคา่ใช้จ่ายการจ้างงาน)  
(แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

16. ต้นทุนโลจสิติกส์ที่ลดลง  อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

17. มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

18. ผลิตภาพการผลติของปัจจัยการผลิต (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 

19. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออก (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) มูลค่าส่งออกเฉพาะจากท่ีเข้าร่วมโครงการ  
93,301.68 ล้านบาท 

20. มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลคา่การส่งออกรวม  
(แผนส่งเสริม SME) 

สัดส่วนร้อยละ 13.7 (ภาพรวมประเทศ) 
 

21. สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเช่ือรวมของ SME  
(แผนส่งเสริม SME) 

ร้อยละ 7.9 
(ภาพรวมประเทศ) 

22. ผลิตภาพแรงงาน SME  อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

23. สินเช่ือ SME ต่อสินเช่ือรวม  สัดส่วนร้อยละ 22.85 (ภาพรวมประเทศ) 
24. มูลค่าทางเศรษฐกิจ  102,955,077,349 บาท  

(ประมาณการณ์ทั้งปี หากสามารถดำเนินการไดต้าม
เป้าหมายและสถานการณ์ปัจจยัเป็นเช่นเดียวกับ 

ปี 2564) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปี 2565 มีส่วน
สนับสนุนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศในหลายประเด็น เช่น การพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น/ธุรกิจในระยะเริ่มต้น การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ      
สู่ระดับสากล การยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และ    
มีข้อสังเกตว่าบางตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายนั้น การส่งเสริมพัฒนาภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ อาจยังไม่ส่งผลต่อ
เป้าหมายที ่มากพอ เช่น สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื ่อรวมของ SME สินเชื ่อ SME ต่อสินเชื ่อรวม  
เป็นต้น โดยที่ปรึกษาได้สรุปประเด็นที่พบช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม ความไม่เพียงพอของการพัฒนา บทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงาน และการตอบเป้าหมายในประเด็นอ่ืนๆ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน 

1. การสนับสนุนเป้าหมายสัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME มีข้อสังเกตว่าโครงการ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่อาจไม่ได้ส่งผลทันที บางกิจกรรมยังอยู่ระหว่าง
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมการอบรม e-Commerce มีหน่วยงานหลายหน่วยเข้ามาร่วมสนับสนุน
และการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านมามักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เพราะขาดผู้ดูแลอย่างต่อเนื่องและ
พบว่าการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งเน้นกลุ่ม SME ที่ได้รับผลกระทบสูงๆ และต้องได้รับการ
บรรเทาและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ที่จะส่งผลต่อ NPL และจากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการยังมีรายได้ที่
ลดลง และมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นคือ ต้นทุนการผลิตสูง ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้นจากบาทอ่อนค่า การขาดสภาพคล่อง 
ขายสินค้าและบริการได้ยากขึ้น ซ้ำเติมจากเติมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และยังพบว่าค่าไฟฟ้ารอบใหม่  
(เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม) มีแนวโน้มปรับขึ้นจาก 4 บาท เป็น 5 บาทต่อหน่วยตามต้นทุนผันแปรด้านพลังงาน 
ค่าขนส่ง ค่าโลจิสติกส์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากสงครามยังยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง และ NPL จะพุ่ง
สูงขึ้น ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเร่งหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา NPL ในสถานการณ์นี้ 
การจะปล่อยสินเชื่อให้กับ SME จะต้องไม่เหมือนกับสถานการณ์ปกติ ต้องให้โอกาส สนับสนุน การส่งเสริมให้มี
เครือข่ายการตลาดต่างๆ การดึงพันธมิตรผู้ประกอบการขนาดใหญ่เข้ามาช่วย SME ตลอดจนการสร้างโอกาสใน
การออกไปต่างประเทศที่จะขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ก็อาจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประคองธุรกิจให้ผ่าน
วิกฤติไปได้ ตลอดจนการออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคจากภาครัฐ และตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยัง
ต้องการการปรับปรุงเงื่อนไขที่ยังเป็นข้อจำกัดของ SME   
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2. การสนับสนุนเป้าหมายผลิตภาพแรงงานของ SME มีข้อสังเกตว่าสถานการณ์ผลกระทบจาก       
โควิด-19 เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้ยังสามารถแข่งขันได้ โดยจะเริ่มมีการจ้างงาน
ประจำลดน้อยลง แต่จะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ และการจ้างงานภายนอกไปยัง
บุคคล (outsource to individual) หรือจ้างเป็นโครงการหรือเป็นชิ้นงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรมีภาระ
ผูกพันด้านค่าจ้างน้อยลง ค่าจ้างแรงงานจะกลายเป็นต้นทุนที่ผันแปรตามปริมาณผลผลิต ผลผลิตมากก็จ่าย
ค่าจ้างมาก ดังนั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาที่เข้าไปวินิจฉัยเพ่ือการปรับกระบวนการผลิต การให้คำแนะนำการลด
ต้นทุนต่างๆ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ สำหรับการลงทุนเทคโนโลยี อาจยังมีข้อจำกัดกับ SME    
ในบางรายที่อาจยังชะลอการลงทุนไปในช่วงผลกระทบโควิด -19 ดังนั้น หากมีโครงการที่เป็นการสนับสนุน 

การทดลองใช้เทคโนโลยี หรือการเช่ายืม ก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้  
3. การพัฒนาผลิตภาพแรงงานควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน โดยการสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงลึกเฉพาะ
บุคคลด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความสามารถด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ควรมีความ
ยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนซึ่งมีภาระด้านการงานและครอบครัว และการจัดการเรียนรู้      
จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกหัวข้อ เนื้อหา และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับตนเอง ควรพัฒนา
ระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ปรับตัวได้เร็วและมีความคล่องตัวสูง (Adaptive and agile learning 
ecosystem) โดยมุ่งเป้าไปที่กำลังแรงงานเป็นหลัก ด้วยการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะเรื่องให้สอดคล้อง
กับทักษะเดิมของแรงงานเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่ทักษะระดับสูงขึ้น รวมถึงการสร้างทักษะใหม่มาทดแทน
ทักษะเดิมที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพของ
ตลาดแรงงานและแนวโน้มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังต้องมีระบบรับรองคุณวุฒิทักษะ เพื่อให้แรงงาน
สามารถนำไปใช้ในการหางาน หรือเลื่อนขั้นการทำงานได้ด้วย รวมถึงการจัดทำธนาคารเครดิตเพื่อให้แรงงาน
สามารถสะสมผลการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป 

4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
วางแผนผลิตแรงงานของผู้บริหารหน่วยงานทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อรับมือสภาพการจ้างงานในปัจจุบัน ทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. การสนับสนุนเป้าหมายสินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม แม้ผลการดำเนินงานสินเชื่อ SME 3.49     
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของสินเชื่อรวมทั้งระบบ จะเป็นผลการดำเนินงานที่อยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียง
กับเป้าหมาย แต่ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ ยังสะท้อนว่าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
หรือแหล่งเงินทุนได้ โดยสินเชื่อ SME ที่มีการอนุมัติไปในช่วงที่ผ่านมา ให้กับลูกค้าชั้นดี ที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจ 
ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเงินทุนทางเลือก เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

6. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างรากฐานกิจการที่ม่ันคงจึงเป็นสิ่งท่ีควร
ดำเนินการมากที่สุด โดยประเด็นความรู้ที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการเงิน การตลาด 
ระเบียบด้านกฎหมาย การทำบัญชี และความรู้ด้านภาษี เป็นต้น ส่วนประเด็นที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ 
สนับสนุนการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการ เช่น การทำบัญชี  เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่
เกี ่ยวข้องส่วนใหญ่มองว่าปัญหาหลักของ SME ไม่ใช่เร ื ่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เพราะที ่ผ ่านมา              
ก็มีผู ้ประกอบการ SME จำนวนมากที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมได้ แต่ปัจจัยที่แบ่งแยกผู้ประกอบการ        
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2 กลุ่มนี้ออกจากกันคือเรื่องของความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่มักมีอุปสรรคในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจะมีการดำเนินงานที่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เช่น การทำบัญชีที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน หรือการทำ      
2 บัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี เป็นต้น จึงควรมีมาตรการเพื่อบังคับหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ดำเนินการอย่างถูกต้อง เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ดี และยังทำให้สถาบันการเงินมีความ
เชื่อมั่นและกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้อีกด้วย 

7. ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจ ที่ผ่านมามีการรวบรวม
ฐานข้อมูลผู้ให้บริการ และสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ควรเร่งพัฒนา
มาตรฐาน BDS การส่งเสริมผู้ให้บริการภาคเอกชน และควรมีการวางยุทธศาสตร์การส่งเสริมกลไก BDS ให้เกิด
ประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาในอนาคตที่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเภทและสถานะของผู้ประกอบการ 
ตลอดจนระบบการติดตามการให้บริการและการประเมินคุณภาพการให้บริการ  

  
2. การตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

การตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมถึงตัวชี้วัดแต่ละแนวทางตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ    
ขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

❖ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดภาพรวม  
เป้าหมายภาพรวมของแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME มุ่งหมายต้องการที่จะให้ SME ไทยสามารถ

ประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน
ในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ  
โดยกำหนดตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  
2) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 35  
ระดับการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจพิจารณาได้ในหลายมิติควบคู ่ไปกับตัวชี ้ว ัดที ่หลากหลาย           

โดยเครื ่องชี ้เศรษฐกิจในระดับมหภาคสะท้อนผ่านตัวเลขการขยายตัวของ GDP ทั้งในด้านอุปสงค์ อาทิ        
การบริโภคและการลงทุน และในด้านอุปทานผ่านกิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ หลังสถานการณ์ระบาด
รุนแรงจากโควิด-19 ในปี 2565 แม้ในภาพรวมผู้ประกอบการจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังทรงตัวและ
บางธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่ ซึ่งจากข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ปี 2565 
พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP MSME) ขยายตัวร้อยละ 4.4 
เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยมีมูลค่า 1 ,474,101 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวม
ของประเทศทั้งหมด ร้อยละ 34.9 ทั้งนี้ หากมองทิศทางการขยายตัวของ GDP MSME ในปี 2565 ยังต้อง
เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อและเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้าง
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ต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียสูง ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง 
รวมถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ 
ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลจากปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศไทยเริ่มเห็นสัญญาณในเชิงลบต่อ
ภาคการส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ
อัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น การขาดแคลนสินค้าสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของภาคอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่สร้าง
แรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะธนาคารกลาง
สหรัฐ ที่ส่งสัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย จากที่กล่าวมา
ข้างต้นสะท้อนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปี 2565 ยังคงได้รับปัจจัยเสี่ยงจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออก รวมถึงราคาพลังงาน
และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศก็ได้รับ
ผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะกดดันต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์และ
กำลังซื้อในประเทศ และส่งผลกระทบมายังประกอบการ MSME อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี ภาพรวม
เศรษฐกิจของไทยยังคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ โดยปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากมาตรการภาครัฐ รวมถึงภาค
การท่องเที่ยวที่เริ ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
สะท้อนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ จากการติดตามความก้าวหน้าเบื้องต้นและการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การดำเนินโครงการแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า    
มีหลายโครงการที่เป็นกลไกสำคัญและส่งผลต่อ GDP เช่น สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government Procurement) ให้เป็น
รูปธรรม ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ตลอดจนการผลักดัน
ออกสู่ตลาดต่างประเทศที่เริ่มกลับมาจัดงานแสดงสินค้าสำคัญได้ โดยคาดว่าจะเปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รวม 102,955,077,349 บาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปใช้ในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ของ SME ต่อไป  

2) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 
จากข้อมูลการจ้างงานพบว่าไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ปี 2565 ในภาพรวม

ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีงานทำมีจำนวน 39 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.1 จากการขยายตัวของการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่มีการจ้างงาน 27.4 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขา ขายส่ง/ขายปลีก และสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า ที่ขยายตัวได้ร้อย 6.1, 12.1 
และ 4.9 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคและการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี สำหรับสาขาที่มีการจ้างงาน
ลดลง ได้แก่ สาขาก่อสร้าง สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร โดยการจ้างงานหดตัว ร้อยละ 5.4 และ 2.6 ตามลำดับ  
ซึ่งการจ้างงานที่ชะลอตัวในสาขาการก่อสร้าง เนื่องจากความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจที่แม้จะปรับตัวดีขึ้น  

แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร การจ้างงานปรับตัวลดลง เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
ยังอยู่ในช่วงเริ่มฟ้ืนตัว สำหรับภาคเกษตรกรรม มีการจ้างงาน 11.7 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.8 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมกลับไปทำงานในสาขาเดิมตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  

ขณะที่ชั่วโมงการทำงานปรับตัวดีขึ้นใกล้เคียงช่วงปกติ โดยภาพรวมและภาคเอกชนอยู่ที่ 42.3 และ 46.1 
ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ  

โควิด-19  
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ที่มา: การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

ด้วยโครงสร้างตลาดแรงงานไทย พบว่า มีสัดส่วนของเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ
ลูกจ้างธุรกิจขนาด SME ต่อกำลังแรงงานอยู่มาก ทำให้การติดตามประเมินภาวะของค่าจ้างด้วยข้อมูลทะเบียน
ทางการทำได้ค่อนข้างจำกัด ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร
รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจตัวอย่างกว่า 200,000 คนต่อไตรมาส จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ประเมินการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจากการติดตามความก้าวหน้าเบื้องต้นพบว่าสถิติการจ้างงานของ SME ซึ่งโดย
ปกติแล้วตลาดแรงงานไทยจะมีพัฒนาการไปตามลำดับ คือ ในระยะแรกของการฟื้นตัวนั้น ผู้ประกอบการจะ
เพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างโดยเฉพาะการทำงานล่วงเวลา ก่อนที่จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจน
ทดแทนการทำงานล่วงเวลาด้วยการจ้างงานเพิ่ม และในที่สุดเมื่อเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเต็มที่จะพบการ
ขยายตัวของทั้งการจ้างงานและการเพ่ิมชั่วโมงการทำงาน ซึ่งเมื่อคัดเลือกเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกภาคเกษตรที่
มีตัวอย่างเกินกลุ่มละ 10 คนและมีค่าจ้างเฉลี่ยขยายตัวครึ่งแรกปีนี้เทียบกับปีก่อน 8,827 ตัวอย่าง ครอบคลุม
แรงงาน 2.92 ล้านคนแล้ว จะแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม 

กลุ่มที่เติบโตเข้มแข็ง มีการจ้างงานและจำนวนชั่วโมงทำงานขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันกับ
ค่าจ้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติและได้ประโยชน์จากการ
บริโภคและการใช้บริการหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุม โดยกิจกรรมที่มีค่าจ้างขยายตัวส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเติบโตดีครอบคลุมแรงงานกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะภาคบริการ ร้านอาหาร ร้านค้า
และโรงแรม อาทิ บริกรร้านอาหารวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือน้อยกว่าในพื ้นที ่ กทม. และปริมณฑล  

ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท และมีค่าจ้างแรงงานจบใหม่เฉลี่ยเดือนละ 14,300 บาทสูงกว่าที่
แรงงานเดิมได้รับ สะท้อนการแข่งขันของนายจ้างในการดึงดูดแรงงาน 
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กลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโต เพิ่มการจ้างงานและลดจำนวนชั่วโมงทำงานลง สะท้อนถึงความมั่นใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงจ้างลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น อาทิ การจ้างงานพนักงานโรงงาน
อาหารวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือน้อยกว่า ในพื้นที่นอกเขต กทม. ปริมณฑล และจังหวัด EEC โดยให้ค่าจ้าง
เฉลี่ยเดือนละ 16,100 บาท และ 12,000 บาท สำหรับแรงงานจบใหม่ 

กลุ่มที่มีความไม่แน่นอนสูง ลดการจ้างงานลง แต่เพิ่มจำนวนชั่วโมงทำงาน  ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง
รายวันที่มีทักษะไม่สูงและทำงานในตำแหน่งปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณทั้งด้านบวกว่ากำลังปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจ้างงานจากชั่วคราวไปเป็นประจำ หรือสะท้อนปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงาน
ออกไปทำงานประจำที ่มีความมั ่นคงมากกว่าเมื ่อมีทางเลือกในช่วงที ่ตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ ้น อาทิ  
ช่างก่อสร้างรายวันที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือต่ำกว่า ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 
8,900 บาท และ 7,400 บาทสำหรับแรงงานจบใหม่  

 

ตัวเลขค่าจ้างที ่ขยายตัวกระจายในหลากหลายกลุ ่มแรงงานทั ้งในมิต ิว ุฒิการศึกษา สาขาวิชา      
ประเภทงาน กิจกรรมเศรษฐกิจ และพื้นที่ แสดงถึงความตึงตัวในด้านค่าจ้างควบคู่ไปกับอัตราการว่างงาน         
ที่ลดลงซึ่งสะท้อนความตึงตัวในด้านปริมาณแรงงาน จึงเป็นแรงส่งด้านบวกที่มีต่ออุปสงค์ภายในประเทศ 
อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมเช่นกันว่าภาวะตลาดที่ตึงตัวเร็วอาจนำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเพ่ิม
ภาระต้นทุนค่าจ้างของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจจะวนกลับมาส่งผ่านผลกระทบด้วยการขึ้นราคาสินค้าและบริการได้
เช่นกัน นอกจากนี้ การที่ภาคบริการจำนวนหนึ่งเพิ่มค่าจ้างเพื่อจูงใจแรงงานอายุน้อยที่มีทักษะไม่สูงนักอาจ
ส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะแรงงานเหล่านี ้ในระยะยาว การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในระยะต่อจากนี้           
จึงไม่อาจให้น้ำหนักกับการกระตุ้นอุปสงค์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเพิ ่มบทบาทการยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างประเทศท่ียังมีความไม่แน่นอนอยู่อีกมาก 
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❖ ผลการดำเนินงานที่สะท้อนการพัฒนาในมิติต่างๆ 

(1) ตามกลุ่ม Startup/Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) วิสาหกิจระยะเริ่มต้น Early Stage (กลุ่มผู้สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการ
ใหม่ที่มีระยะการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0 - 3 ปี) 2) วิสาหกิจรายย่อย Micro Enterprise (ตามนิยาม SME ใหม่) 
3) วิสาหกิจขนาดย่อม Small Enterprise (ตามนิยาม SME ใหม่) 4) วิสาหกิจขนาดกลาง Medium Enterprise 
(ตามนิยาม SME ใหม่) โดยผลจากการศึกษาลักษณะโครงการและสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME   
ที่ได้รับการส่งเสริมในปี 2565 นี้ พบว่าโครงการต่างๆ จะนำส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการได้ ดังนี้  

 

แผนภาพที่ 4 ผลการดำเนินการคาดการณ์ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ปี 2565 
 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ต้อง
เข้าไปช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไปเพ่ิมข้ึน ซึ่งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ การให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระบวนการต้นน้ำ และกลางน้ำ 
(31 โครงการ) ในห่วงโซ่ สำหรับผู ้ประกอบการที ่มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากขึ้น หรือมีขนาดธุรกิจ  

ขนาดกลาง รูปแบบการสนับสนุนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนการขยายโอกาสทางการตลาด 
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล และการขยายตลาดต่างประเทศ รูปแบบโครงการ
จึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่เป็นหลัก ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้
การพัฒนากระบวนการปลายน้ำมีความท้าทายเป็นอย่างมาก และพบว่าหน่วยงานปลายน้ำอย่างกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศมีความพยายามปรับตัวและติดตามสถานการณ์งานต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อที่จะปรับ
รูปแบบการส่งเสริมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งพบว่าค่อนข้างทำงานเชิงรุก ตลอดจนการอาศัยการมี
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หน่วยงานในต่างประเทศ ที่สามารถช่วยให้การดำเนินงานในการประสานงานกับผู้ซื ้อต่างประเทศ รวมทั้ง 

การแก้ไขปัญหาหรือนำเสนอสินค้าแทนผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการได้ทันสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี และปี 2565 เริ ่มมีการกลับมาสู ่การจัดงานแสดงสินค้า on ground ได้บ้างแล้ว สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลง รูปแบบการพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูกิจการ 
การสนับสนุนด้านเงินทุนและสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม จากการจัดเก็บข้อมูล พบว่า ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการที่ให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้ชัดเจนมากนัก อีกท้ังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก และอาจทำให้จำนวนผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลงยังคงมีอยู่จำนวนมาก 

ในปี 2565 พบว่า ผู้ประกอบการ SME เริ่มปรับตัวจากสถานการณ์ได้บ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการ
เตรียมเริ่มฟื้นฟูธุรกิจ แต่มีข้อสังเกตว่าการขยับขีดความสามารถของผู้ประกอบการจะช้าลง และมีปัจจัย
ภายนอกเข้ามาแทรกแซง และจากการศึกษาโครงการยังพบว่า กรอบการจัดสรรงบประมาณยังไม่มุ่งเน้นตาม
ศักยภาพของผู้ประกอบการและโอกาสของธุรกิจแต่ละกลุ่มที่อาจแตกต่างกัน เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการ
รายใหม่ การเกิดธุรกิจใหม่และการเติบโตของธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น กลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพ เทรนด์ของธรรมชาติบำบัด ธุรกิจและบริการต่างๆ จะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มมากขึ้น  

ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ควรมุ่งเน้นกลุ่มที่จะเป็นโอกาสในการเติบโตพัฒนา และชะลอกลุ่มธุรกิจที่
อยู่ในภาวะซบเซา 

(2) ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
เมื่อพิจารณาแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า 

การส่งเสริมพัฒนา SME ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จำนวนโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการใน
ระดับต้นน้ำ เป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นไปยังการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการตลาด
ออนไลน์ การฝึกอบรม Re-skill Up-skill วิสาหกิจเริ่มต้น รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ และเม่ือ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่มุ่งไปสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนา
ปลายน้ำ คือการส่งเสริมด้านการตลาด 

 
 

แผนภาพที่ 5 การจัดสรรงบประมาณและจำนวนโครงการในการพัฒนาส่งเสริมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
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การส่งเสริมปัจจัยน าเข้า การส่งเสริมกระบวนการด้าน
การผลิตและบริการ

การส่งเสริม
การเชื่อมโยง

เครือข่าย 

การส่งเสริมด้านการตลาดและ
การขยายการลงทุน

การพัฒนา
ด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจ SME

การส่งเสริมปัจจัยเอื้ออ านวยอ่ืนๆ 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า Ecoต้นน้ า
• เน้นการพัฒนาให้ความรูด้้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล

กลางน้ า
• เน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิต 
ด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตเข้าสู่
มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ

ปลายน้ า
• เน้นขยายตลาดต่างประเทศ 
• เน้นการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ 
E-Commerce

Ecosystem

• เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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(3) ตามสาขาธุรกิจที่ส่งเสริม (Sector) และพื้นที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดสาขา
เป้าหมาย สาขาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (โรงแรม ที่พัก  ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น) สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นสาขาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาส
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น  
คุณภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

แต่จากการสำรวจและศึกษาโครงการพบว่าโครงการส่วนใหญ่ เป็นการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคการผลิต ร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นภาคการบริการร้อยละ 15.60 ภาคการเกษตร 12.66 
และภาคการค้า ร้อยละ 5.57 ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการสาขาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น ท่องเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น) ไม่ได้เข้ารับการส่งเสริมพัฒนา
หรือมีโครงการรองรับ 

 

แผนภาพที่ 6 สัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 
 
เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภาค ร้อยละ 54.67 

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาพื้นที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) พบว่า  การดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ  
แต่ยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกในเชิงสัดส่วนจำนวนผู ้เข้ารับการพัฒนาได้เนื ่องจากอยู ่ระหว่าง  

การดำเนินการ 

(4) ตามความซ้ำซ้อนของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/การส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ 
ด้านความซ้ำซ้อนของโครงการ พบว่า โครงการที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 67 อย่างไรก็ตาม โครงการอีกร้อยละ 33 มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยกิจกรรมท่ีมีความซ้ำซ้อน 
เช่น การอบรมด้านการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการประเมินผล
พบว่าหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในบางกลุ่มเป้าหมาย หรือบางกระบวนการที่เป็นภารกิจ 
ไม่ควรดำเนินการเปิดกว้างโดยทั่วไป หรือดำเนินการในทุกเรื ่อง เช่น หากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
การตลาด ก็ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ควรดำเนินโครงการที่เป็นลักษณะของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยงานอื่นดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว หรือหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
หรือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่ควรเข้าไปดำเนินโครงการในลักษณะที่เป็นการตลาดหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น  
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(5) ตามสัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่อง 
 

 

แผนภาพที่ 7 สัดส่วนโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาโครงการที่สนับสนุนแผนงานโครงการ พบว่าโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการ
พัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 32 เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 14 และเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม 
(เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 6 ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณาพัฒนาการจากที่ผ่านมาพบว่า โครงการใหม่ที่ไม่เคย
ดำเนินการมาก่อนเริ่มมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปี 2565 จะเริ่มเห็นโครงการที่
ขยายการพัฒนาผู้ประกอบการลงสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น มีการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปส่งเสริม
ผู้ประกอบการในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

ข้อสังเกตการกำหนดตัวชี้วัด 
1) การกำหนดตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ไม่ควรนำเอาตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทั้งหมดมากำหนดไว้ หากการ
ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาของภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ไม่ได้เป็นกลไกหลักเพียงกลไกเดียวที่สามารถ
ส่งผลต่อเป้าหมายดังกล่าวได้ เช่น ตัวชี้วัดสัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน ร้อยละ 6.2 
ในปี 2565 ซึ่งถูกนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทางที่ 1 ของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ แต่เนื่องจากการขับเคลื่อน
การดำเนินการในระดับโครงการ เป็นการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายหรือการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอาจมีจำนวนไม่มากพอที่จะส่งผลต่อเป้าหมาย NPL  

2) การดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานยังคงกำหนดเป้าหมายการดำเนินการเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยไม่ได้พิจารณา
ว่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนมีความแตกต่างจากเดิม และเป็นเป้าหมายที่มองในภาพใหญ่ของประเทศ แม้ว่า
การดำเนินการของหน่วยงานจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ หรือช่องทางการจำหน่ายที่ต้องการให้ 
SME มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหา NPL ให้กับ SME ได้ก็ตาม แต่หากหน่วยงานมีความเข้าใจ
เป้าหมายและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา NPL หน่วยงานควรจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นเป็นกลุ่ม
ผู ้ประกอบการที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เช่น ธุรกิจท่องเที ่ยว ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ เป็นต้น  
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3) การกำหนดตัวชี้วัดในประเด็นที่ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
บริการของภาครัฐ ยังไม่สามารถสะท้อนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SME ได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานอาจต้องพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อประเด็นการให้บริการ
หรือปัจจัยเอ้ือในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น 

 

❖ ผลการดำเนินงานรายแนวทาง 
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 แนวทาง และ 1 กลไก ได้แก่      
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แนวทางที่ 2  
การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ แนวทางที่ 3 การปรับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME และกลไกการส่งเสริม SME โดยมีรายละเอียด 

ผลการดำเนินงานดังนี้ 
 

แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคล ื ่อนผ ่านแผนงานยุทธศาสตร์พ ัฒนา
ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแนวทางที ่ 1            
การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้    
1 ตัวช้ีวัด คือ สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

จากผลการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาได้มีการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานภายใต้แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 
คิดเป็นมูลค่า 405,167,142 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 8.08 เท่า เมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่ใช้ไป 
50,158,500 บาท 

นอกจากนี ้ จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการดังกล่าว  
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแนวทางที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด: สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 7.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสร้างโอกาสให้  
SME ในการขายและการขยายตลาดของ SME โดยการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ โดยมี
ผู ้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้ e-Commerce เพิ่มช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ในตลาดออนไลน์แล้ว ณ มิถุนายน 2565 จำนวน 1,751 ราย จากเป้าหมาย 2,540 ราย  
โดยคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม 254 ล้านบาท การปรับธุรกิจให้
รองรับการเปลี ่ยนแปลง โดยการยกระดับความสามารถการแข่งขันธ ุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA  
PROACTIVE กำหนดเป้าหมาย 70 ราย รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน โดยมีการพัฒนา
ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพ่ือมืออาชีพ
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แล้วจำนวน 520 รายจาก 600 ราย การพัฒนาสถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับการพัฒนา
และยกระดับสมรรถนะให้เป็น “ผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่” ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ เป้าหมาย จำนวน 1,700 คน 

ซึ่งแผนงานโครงการมุ่งหวังการส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้ จะส่งผลให้ SME 
สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ จากข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ณ วันที่           
31 มกราคม 2565 ผลการดำเนินการในส่วนของสถาบันการเงินได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีลูกหนี้ได้รับการ
ช่วยเหลือจำนวน 4.83 ล้านบัญชี คิดเป็นยอดหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือมูลค่า 3.19 ล้านบาท มีสินเชื่อใหม่  

(Soft Loan) มีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วจำนวน 126,996 ราย คิดเป็นยอดหนี้ที่ได้รับการอนุมัติมูลค่า 299,593     
ล้านบาท โดยโครงการพักทรัพย์พักหนี้มีธุรกิจที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 309 ราย รวมเป็นเงิน 41,211     
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) และโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 49,209 ราย 
รวมเป็นเงินที่ช่วยเหลือ 161,393 ล้านบาท นอกจากนั้น คลินิกแก้หนี้มีการช่วยเหลือจำนวน 72,151 บัญชี 
ประกอบด้วย สถาบันการเงิน Non-Bank ได้ให้ความช่วยเหลือ ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้รวม 1.69 ล้านบัญชี 
และธนาคารของรัฐ 3.14 ล้านบัญชี รวมบัญชีที่ได้รับการปรับโครงสร้างแล้วจำนวน 4.38 ล้านบัญชี คิดเป็น
ภาระหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมูลค่า 3.19 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือจากสถาบั นการเงิน และ 
Non-Bank 1.99 ล้านบาท และธนาคารของรัฐ 1.20 ล้านบาท 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565) พบว่า ณ ไตรมาสที่ 2  (เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน) ปี 2565 ยอดคงค้างสินเชื่อของ SME อยู่ที่ 3.49 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อ
จัดชั้นปกติ 2.82 ล้านล้านบาท สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) 4.08 แสนล้านบาท และสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 2.66 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสินเชื่อ NPL ของ SME ในช่วงที่เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า สินเชื่อ NPL ของ SME เริ่มส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) และเริ่มเร่งตัวสูงขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงเช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ภาคธุรกิจและลูกจ้างมีรายได้ลดลงมากจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
และการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ที ่มีสายป่านสั ้นและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี  
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อ NPL ปรับลดลง และ
ทรงตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันในปี 2562 (ช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19) สาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์การระบาดเริ่มปรับดีขึ้นในช่วงปลายปี 2564 และเศรษฐกิจ
โดยรวมมีแนวโน้มฟื ้นตัวช ัดเจนขึ ้นหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และทยอยเปิดประเทศ  
แต่การฟ้ืนตัวยังมีความไม่แน่นอนสูงและไม่เท่าเทียม ทำให้ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ
กลับสู่ระดับก่อนการระบาด ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจบางกลุ่ม  
ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทย 
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ที่มา: สถิติสถาบันการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แผนภาพที่ 8 ยอดคงค้างสินเชื่อและอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดคงค้าง NPL ของ SME 
 

ข้อสังเกตจากการดำเนินการ  
• โครงการต่างๆ ยังไม่สามารถส่งผลมากพอต่อการรักษาสัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ 

SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 ได้ 
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ 

• อาจต้องพิจารณาการกระตุ้นกำลังซื้อจากภาครัฐเพ่ิมเติมไปด้วยเนื่องจากมาตรการหลายด้านในช่วง
ปี 2565 เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น อาจส่งผลต่อผู้ประกอบการมากกว่าโครงการตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ  

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ 
SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนต่อปี 2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 23 และ 3) มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5  
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จากผลการดำเนินโครงการ ที ่ปรึกษาได้มีการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินงานภายใต้แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 
คิดเป็นมูลค่า 99,178,715,772 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 78.68 เท่า เมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่ใช้ไป 
1,260,513,900 บาท นอกจากนี้ จากแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาข้างต้นได้มีส่วนในการเข้ามาขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดเป้าหมายตามแนวทาง สะท้อนจากความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนต่อปี 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : จากข้อมูล ณ สิ้นปี 2564 มูลค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของ SME 

อยู่ที่ 444,601 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 88.92 จากค่าเป้าหมาย 
     

 
หมายเหตุ: 1) มูลค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย คำนวณจาก GDP MSME หารด้วยจำนวนแรงงาน MSME 

  2) การจัดเก็บข้อมูลจำนวนแรงงาน MSME จะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายปี ดังน้ัน ในปี 2565 จึงยังไม่สามารถ 
     นำมารายงานผลได้ระหว่างปี และได้นำข้อมูลในปี 2564 มาใช้เพื่อรายงานผลในเบื้องต้น 

ที่มา: ข้อมูลและสถานการณ์ SME และ Dashboard SME Big Data, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งเน้นการส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2,199 คน จากเป้าหมาย 
2,660 ราย โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการนำดิจิทัลมาใช้ การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในกระบวนการดำเนินมากขึ้น และมีเป้าหมายที่จะให้วิสาหกิจได้รับการ
พัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยการให้คำแนะนำที่เน้นการลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจน
วิธีการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้สามารถมีผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประคับประคองให้ผ่าน
วิกฤตโควิด-19 มาได้ และยังสามารถรักษาการจ้างงานช่วยให้แรงงานยังมีอาชีพและมีรายได้  
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ตัวช้ีวัด 2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : สินเชื่อ SME 3.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของ
สินเชื่อรวมทั้งระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมี  
ธรรมาภิบาล และเร่งสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ฐานรากให้
มีความรู้ด้านการเงินในระดับที่เพียงพอสำหรับใช้วางแผนและตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม การจัด
มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีกิจกรรมแสดงศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ Startup เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุน 
ด้วยการจำหน่ายสินค้า/บริการจากผู้ประกอบการ และเชิญสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทสินเชื่อ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 
นอกจากนั้น โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โครงการให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้ผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟูฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้แก่ SME ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ โดยครอบคลุมภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้าและบริการ โครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่
ให้แก่ลูกหนี้ SME ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ เปิดให้ SME ที่สนใจยื่นขอรับบริการโครงการ โดยเมื่อเดือนมกราคม 2565 มีผู้ให้ความสนใจและ
ยื่นคำขอเป็นจำนวนกว่า 8 พันล้านบาท จำนวน SME ยื่นความประสงค์ทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,100 กิจการ 
ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ โดยโครงการสินเชื ่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME วงเงิน 500 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด
ไม่เกิน 12 เดือน โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจยื่นคำขอสินเชื่อจำนวนกว่า 1,300 กิจการ จาก 8 กลุ่ม
ธุรกิจ คือ (1) กลุ ่มอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว (2) กลุ ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป (3) กลุ่ม
อุตสาหกรรมแฟชั่น (4) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (5) กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(6) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (7) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ (8) กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รองลงมา 
คือ โครงการสินเชื่อเพ่ิมศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท
ต่อราย ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน โดยกลุ่ม SME ที่ดำเนินธุรกิจ 
BCG อาทิ เกษตรอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที ่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
อุตสาหกรรมเครื่องมือหรือบริการทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้ประกอบการ SME สนใจยื่นคำขอสินเชื่อจำนวนกว่า 500 กิจการ 
และโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท
ต่อราย ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น
ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มีผู ้ประกอบการ  SME สนใจยื่นคำขอสินเชื่อ
จำนวนกว่า 300 กิจการ 
 
 

https://c.lazada.co.th/t/c.bVfAs9?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2F50-smes-inamori-kazuo-i525514898-s940590077.html%3Fspm%3Da2o4m.searchlist.list.1.32fe420aTelRfY%26search%3D1?sub_aff_id=swenn&sub_id1=news3272&sub_id2=business&sub_id3=820873&sub_id4=spn
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ตัวช้ีวัด 3) มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : มูลค่าการส่งออก SME (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2565) 

10,322.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีกิจกรรมโครงการ

เพื ่อพัฒนาสินค้าออกสู ่ตลาดโลก การยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับผู ้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย 
เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA การพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ในการทำการค้าระหว่าง
ประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่และเมกะเทรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการผ่านโครงการสร้างแบรนด์
ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce เว็บไซต์ 
Thaitrade.com และเคร ือข ่ายพันธมิตรออนไลน์  โดยมีผ ู ้ประกอบการได ้ร ับการพัฒนา 57,485 ราย            
จากเป้าหมาย 154,383 ราย 

ข้อสังเกตจากการดำเนินการ  
1) แผนงานโครงการส่วนใหญ่ เป็นส่วนผลักดันการพัฒนาและมีส่วนส่งผลต่อเป้าหมาย เว้นแต่

เป้าหมาย สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ที่พบว่าแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และเร่งสร้างความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน (Financial Literacy) 
ซึ่งอาจไม่สามารถส่งผลได้มากนัก  

2) การดำเนินการพบว่า การพัฒนาส่งเสริมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำต้นแบบ 
อาจยังไม่สามารถให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลได้ทัน เนื่องจากผู้ประกอบการต้องลงทุนต่อเนื่องและยังไม่
มั่นใจกับสถานการณ์ตลาด ตลอดจนต้นทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมมาจากราคาน้ำมัน  

3) ผู้ประกอบการที่มีการแข่งขันอยู่ในตลาดสากล พบปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรหรือวัตถุดิบ
ซึ่งบางส่วนต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้น หรือการชะลอส่งออกของต่างประเทศ ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินธุรกิจ 

4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้นำโครงการ
ส่งเสริมภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาอยู ่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ซึ ่งจะมีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SME ดังนั้น การดำเนินงานและผลการดำเนินงานจากโครงการอาจเกินไปจาก
กรอบเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ 
1) การจำแนกฐานข้อมูลขนาดของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ เพื่อให้สะท้อนตามเป้าหมายแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

2) หากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เน้นการ
พัฒนาส่งเสริมผ่านกลไกงบประมาณประจำปี ก็อาจต้องทบทวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้เหมาะสม
กับลักษณะของการใช้งบประมาณประจำปี โดยการเลือกใช้ Leading KPI แทน เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่
ปรับแผนธุรกิจและได้รับการพิจารณาเงินทุนจากสถาบันการเงิน จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีระบบบัญชีที่เป็น
มาตรฐานจนได้รับการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นต้น  
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แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME  

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกดิความสะดวกแก่ SME ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 1 ตัวชี้วัด คือ ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการของภาครัฐ  

จากผลการดำเนินโครงการ ที ่ปรึกษาได้มีการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินงานภายใต้แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME คิดเป็นมูลค่า 
1,294,945,564 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 5.67 เท่า เมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่ใช้ไป 228,510,200 บาท 

นอกจากนี้ จากแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาข้างต้นได้มีส่วนในการเข้ามาขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแนวทาง สะท้อนจากความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด: ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการของภาครัฐ  

จำนวน 383,250 ราย 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : 858,843 ราย คิดเป็นร้อยละ 224.09 จากเป้าหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมการ
ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและข้ันตอนในการดำเนินงาน 
การรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย ตลอดจนงาน
พัฒนาระบบเพื ่อขอรับบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME 
(Online/Offline) โดยม ี เป ้าหมายภาคธ ุรก ิจท ี ่จะขอร ับบร ิการจากภาคร ัฐท ั ้ งส ิ ้นกว ่า 300,000 ราย  
โดยผลการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่  

• ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ รวมทั้งสิ้น 1,669 ราย 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดตัวแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee 
ภายใต้โครงการ “Online Marketplace ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.”  

• การให้คำปรึกษาเบื ้องต้นในการดำเนินธุรกิจผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัด           
ทั่วประเทศ มี MSME เข้ารับคำปรึกษาแล้ว 146,459 ราย 

• ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการผ่านระบบ SME Access และเข้ารับคำปรึกษาจาก SME Coach จำนวน 
606,650 ราย 

• SME ผู ้ประกอบการชุมชน ผู ้ประกอบการสร้างสรรค์ และบุคคลทั ่วไปที ่สนใจสามารถเข้าถึง 

องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลนักออกแบบและ
ผู้ประกอบการไทยที่รวบรวมข้อมูลนักออกแบบและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไทย จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่ 
ฐานข้อมูลวัสดุไทยที่มีศักยภาพพร้อมออกสู่ตลาดโลก ฐานข้อมูลธุรกิจย่านสร้างสรรค์ จำนวน 103,427 ราย 
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กลไกการส่งเสริม SME 

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ  

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกลไกการส่งเสริม SME ได้กำหนด
ตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 29 เรื่อง 5 ระบบ 2,400 ราย ซึ่งความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พบว่า 
สามารถดำเนินการได้ 8 เรื ่อง 6 ระบบ และ 2,450 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.58, 120.00 และ 102.08 จาก
เป้าหมาย ตามลำดับ 

จากผลการดำเนินโครงการ ที ่ปรึกษาได้มีการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินงานภายใต้กลไกการส่งเสริม SME คิดเป็นมูลค่า 2,076,248,871 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 6.32 เท่า 
เมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่ใช้ไป 328,690,400 บาท 

❖ สรุปผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ  
ผลจากการติดตามประเมินผล ได้มีการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ ้มค่าของ

โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

แนวทางการพัฒนา 
งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
การประมาณการมูลค่า

เศรษฐกิจ ปี 65** 
ความคุ้มค่า 

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

50,158,500 405,167,142 8.08 

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME  

ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

1,260,513,900 99,178,715,772 78.68 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

228,510,200 1,294,945,564 5.67 

กลไกการส่งเสริม SME 328,690,400 2,076,248,871 6.32 

รวม 1,867,873,000 102,955,077,349 55.12 

 

อย่างไรก็ตาม การประมาณการณ์เป็นเพียงการคาดการณ์หากหน่วยงานดำเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยอยู่บนสมมุติฐานสถานการณ์ตัวแปรต่างๆ เป็นไปเช่นเดียวกับปี 2564 
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ข้อเสนอแนะ 
(1) โครงการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป ดังนี้ 
(1.1) ข้อเสนอแนะการจัดทำกรอบแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบ ัต ิการส่งเสร ิม  SME  

ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

• การจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการประจำปีในอนาคต จะต้องพิจารณาสถานการณ์ความจำเป็น
เร่งด่วน ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของ SME แต่ละกลุ่มธุรกิจ เนื่องจาก SME 
ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจาก
ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน และสถานการณ์เงินเฟ้อที่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังส่งผล
ต่อธุรกิจ โดยบางประเภทธุรกิจยังมีโอกาส บางประเภทหากไม่มีการปรับตัวอาจส่งผลให้
ธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้ โดยกรอบแผนงานโครงการต้องมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายที่จะ
มุ่งส่งเสริมเชิงรุกและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการพัฒนาพ้ืนฐาน เนื่องจากมีความต้องการความ
ช่วยเหลือที่ต่างกัน 

• ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ทั้งที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานกลับสู่ภูมิภาค เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การกระจายความเจริญทั้งด้าน
เศรษฐกิจมุ่งสู่ภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้น การวางกรอบแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ควรมีการวางกลไกการพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการในเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้
เข้มแข็งมากขึ้น โดยการขยายเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาจุดแข็งในพ้ืนที่ 
รวมไปถึงการจัดทำมาตรการส่งเสริมหรือพัฒนาที่แตกต่างกันตามทิศทางการพัฒนาและ
ลักษณะของ SME ในพ้ืนที่  

• มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและ SME ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปในทิศทาง
ที่จะส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ได้แก่  

• การใช้ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME 

• เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวคิดท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั ่งยืน มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความเสมอภาคเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน โดยที่จะต้องลดผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การลดการใช้ทรัพยากร การใช้พลังงานทางเลือก และการจัดการของเสียหรือ
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

• เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวคิดที ่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเพิ่มจำนวนผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า 
ตลอดจนการเข้าถึงผู้บริโภค ดังนั้น การค้าออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการเพ่ิม
โอกาสการค้าและการขยายตลาดไปสู ่ต ่างประเทศของผู ้ประกอบการ รวมถึง      
การพัฒนาสู ่ดิจ ิทัลหรือการผลักดันให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) เป็นการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต กระบวนการทำงานในองค์กร 
(Process) และหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ไปเป็น
ดิจิทัลมากข้ึน เพ่ือลดต้นทุนหรือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ  
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• การพัฒนานวัตกรรม ( Innovation) เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับคุณภาพและผลิตภาพของสินค้า SME ซึ่งในแต่ละประเทศมักจะใช้โมเดล
การสร้างนวัตกรรมแบบ 3 เกลียว (Triple Helix Model) คือ การพัฒนานวัตกรรม
ผ่านความร่วมมือของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ SME โดยรัฐจะเป็นผู้อำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมด้านงบประมาณตลอดจนทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม  

(1.2) ข้อเสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมูลโครงการการส่งเสริม SME ในปี 2565 ที่ขับเคลื่อน
ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ  
• อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ปี 2543 มาตรา 39 และมาตรา 11 (9/1) ในการให้ 

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการกำหนด โดยใช้กลไกคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริม ในการกำกับและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ข้อมูลโครงการ โดยอาจเสนอคณะกรรมการให้ตั ้งคณะอนุกรรมการในการติดตามผล 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

• การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลโครงการและผลการดำเนินโครงการ
ในอนาคต เช ่น ระบบ eMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ   
ระบบ e-Budgeting และระบบ BB e-EvMIS ของสำนักงบประมาณ และระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง จะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโครงการและผลการดำเนินงานภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(1.3) ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม  SME ที่ขับเคลื่อนผ่าน
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่
ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

• การสร้างเครือข่าย (Networking) ของกลุ่มหน่วยงานส่งเสริม SME ที่เกี่ยวข้อง จะมีส่วนชว่ย
สนับสนุนให้การดำเนินงานมีความใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์ในเชิงการทำงานร่วมกันมากขึ้น    
ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหา  
โดยอาจกำหนดให้มีการออกแบบตัวชี้วัดร่วมกัน ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ส่งเสริมในประเด็นเป้าหมาย  

• การมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ จะช่วยให้
สามารถผลักดันการดำเนินงานในภาพรวมตามประเด็นเป้าหมายการพัฒนา โดยให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในประเด็นนั้นๆ ไปร่วมหารือปรับแผนหรือทิศทางการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ การปรับ
ลดงบประมาณไม่ควรเป็นแบบตัดหรือปรับลดงบประมาณเป็นระดับโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การพัฒนาส่งเสริมไม่สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันหรือดำเนินการ
ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมได้  
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• ประเภทโครงการส่งเสริม SME ที่ดำเนินการในอนาคต ได้แก่ 
- ส่งเสริมพัฒนาให้ SME ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการ

ให้บริการรูปแบบต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ บริการการเงินที่จุดขาย (Point of 
Sale Financing: POS) บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (Buy Now, Pay Later – BNPL) หรือ
มีมาตรการจูงใจให้ SME พัฒนาหรือนำแพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้ เช่น การให้เงินอุดหนุน
ผ่าน voucher มาตรการด้านภาษ ี

- โครงการ/มาตรการดึงดูดภาคเอกชนรายใหญ่ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึงการสร้าง
พันธมิตรทางการค้า เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  

- การส่งเสริมพัฒนาโครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์ หรือการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของ     
ผู้ส่งออกรายเล็ก เพ่ือให้ต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง  

- เร่งพัฒนาผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ การปรับต้นทุน 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างโอกาส และบริหารจัดการ  

- การส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง โดยการขยายเอาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาจุดแข็งในพื้นที่ การส่งเสริมให้กลุ่ม Startup เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  

- การขยายผลการติดตามสถานการณ์ SME ไปถึงระดับพื้นที่ และมีการติดตามเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ให้ Realtime  

- การเร ่งพัฒนากลไกการส ่งเสริมเพื ่อสร้างปัจจัยเอื ้อ เช ่น การพัฒนากลไก BDS  
หน่วยบริการภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน การให้บริการข้อมูล หรือคำแนะนำ การรุกด้าน
การตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  

- ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงทรัพยากร วัตถุดิบและสามารถวางแผน 
บริหารจัดการได้  

- ส่งเสริมตลาด ให้เกิดความต้องการ และการพัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่ มีศักยภาพ รองรับ
สินค้า-บริการและการค้าเชิงนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
ผู้บริโภค ในสินค้านวัตกรรม สินค้า Green เป็นต้น  

- การส่งเสริมการใช้ข้อมูล Big Data มาบริหารจัดการ คาดการณ์วางแผน และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ 

(2) โครงการส่งเสริม SME ที่ไมไ่ด้ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป ดังนี้ 
(2.1) ข้อเสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม SME ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านแผนงาน

ยุทธศาสตร์ฯ 

• การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพของแผนงานบูรณาการฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม SME โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการร่วมพัฒนาส่งเสริม 
ตั้งแต่ในช่วงการจัดทำคำของบประมาณ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับทราบ รับฟังความก้าวหน้า 
หรือผลจากการติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการอื่นๆ โดยแผนงานบูรณาการฯ ที่ควรมี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ได้แก่ แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
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• การสร้างบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพในประเด็นการพัฒนาส่งเสริม SME เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกถึงการเป็นส่วนสำคัญกับผลการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ของประเทศ โดยควรใช้ มติ ครม. ในการกำหนดอำนาจการ
ขับเคลื่อนในระดับต่างๆ   

(2.2) ข้อเสนอแนะจากการรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม SME ที่น่าสนใจในปี 2565 ที่ไม่ได้
ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ แล้วจัดทำสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะรายโครงการ 

• จากการศึกษาและติดตามประเมินโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ภายใต้แผน   
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พบว่า กลุ ่มอุตสาหกรรมอาหาร       
แห่งอนาคต ยังต้องการการพัฒนาวิจัยและการสนับสนุน ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และยังขาด
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนมาตรฐานการรับรองหลายอย่างของไทยอาจไม่ทันกับการ
พัฒนาและมาตรฐานบางอย่างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงควรผลักดันให้มี
การศึกษาและทบทวนรับรองมาตรฐานให้เหมาะสม  

• การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การวิจ ัยและพัฒนา แม้จะเป็นเง ินลงทุนสูง แต่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อม             
การประหยัดต้นทุนการตรวจรับรอง มาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องส่งไปยังต่างประเทศ 
และยังช่วยให้นักวิจัยไทยได้มีประสบการณ์มีทักษะเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น  

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ยังมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การสร้าง
บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ โดยการอบรมให้เน้นการปฏิบัติจริง จะได้รับความสนใจจาก
ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก 

• จากผลการศึกษาแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ยังมีช่องว่างการ
พัฒนาเทคโนโลยี การปรับตัวของผู้ประกอบการ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาค
การท่องเที่ยว ต้องการการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมหลังสถานการณ์โควิด -19 แต่ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาธุรกิจในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น ควรเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ การปรับต้นทุน การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างโอกาส และบริหารจัดการ 

• ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว      
เชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และนำส่งคุณค่าของสินค้าและบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและ   
การบริการด้านการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและ
บริการที่เชื ่อมโยงกับการท่องเที่ยว เดิมจากที่เคยทำเป็นสินค้าแบบ Product Catalogue 
พัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็น Product Experience ด้วยการสร้างคุณค่าให้เพ่ิมมากขึ้น มีเรื่องราว 
ผู้ซื้อสามารถสัมผัสได้มากขึ้น สอดคล้องกับ BCG Model และ Happy Model 

• การกระตุ้นกำลังซื้อผ่านมาตรการโครงการคนละครึ่ง ส่งผลกระทบการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม Micro หรือธุรกิจยังชีพได้ค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่ควรต้องพิจารณาต่อ
คือการผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเข้ามาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการของ 
สสว. เพื่อให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาและส่งเสริม ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลืออื่นๆ    
จากภาครัฐได้ง ่ายขึ ้น และในโครงการดังกล่าว ยังนำไปสร้างสังคมไร้เง ินสด ที ่ทำให้
ผู้ประกอบการเริ่มหันมาใช้ระบบการชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น  
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• โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นมาตรการที่สามารถกระตุ้นการออกมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ 
ในช่วงสถานการณ์โควิด แต่พบว่าผู ้ประกอบการในกลุ ่มธ ุรกิจโรงแรม ในกลุ ่มที ่ เป็น
ผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะได้ประโยชน์น้อย เพราะนักท่องเที่ยวเลือกใช้โรงแรมขนาดใหญ่ 
ที่มีราคาสูง ซึ่งคุ้มกว่า ดังนั้น การผลักดันออกแบบมาตรการ อาจต้องมีกลไกเพิ่มเติมพิเศษ
เพื่อให้กระจายความช่วยเหลือเยียวยาไปยังรายเล็กที่เป็น SME ได้มากขึ้น เช่น การให้คูปอง 
หรือส่วนลดเพ่ิมเติมเมื่อเข้าพักโรงแรมขนาดเล็ก  

• มาตรการโครงการคนละครึ่ง ทัวร์เที่ยวไทย และเราเที่ยวด้วยกัน เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น 
ที่มาช่วยเหลือและดำเนินการได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัว การปรับรูปแบบของธุรกิจ หรือการปรับการบริการต่างๆ     
สู่การรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่ 

• โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพ และ
สร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ( iBDS) ทำให้พบว่า
ขนาดของธุรกิจและสาขาเป้าหมายการพัฒนา ส่งผลต่อความคาดหวัง ความพร้อมของ SME 
ต่อการรับการสนับสนุนจากภาครัฐและศักยภาพของ BDS ในการรองรับการพัฒนาส่งเสริมที่
ต่างกัน ซึ่ง สสว. ในฐานะหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ BDS Facilitator ควรจะต้องศึกษาและวาง
แนวทางพัฒนาส่งเสริมให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การสนับสนุนผู้ให้บริการภาคเอกชน
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยรายละเอียดสรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะต่างๆ ปรากฏในบทที่ 6  

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. สสว. ควรเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา พัฒนา

ส่งเสริมหรือขับเคลื่อนแผนต่างๆ ที่เกี่ยวกับหรือส่งผลต่อ SME เช่น การเข้าร่วมให้ความเห็นหรือการประเมิน
โครงการสำคัญที ่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ 
(Flagship) การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่ง
อนาคต การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหรือฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น  

2. การพัฒนาบุคลากรของ สสว. และระบบการทำงานให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการขับเคลื่อนสู่การ
เป็นหน่วยงาน System Integrator โดยบุคลากรของ สสว. ต้องมีความเข้าใจบทบาทของ Policy Maker         
มีทักษะของการคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การแสดง
ภาวะผู้นำในเวทีต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูล อาทิ การเชื ่อมโยงระบบฐานข้อมูลทั ้งภายในและภายนอกที ่เกี ่ยวข้อง การเชื ่อมโยง Big Data  
สู่การนำไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที การประสานความร่วมมือและกลไก  

การทำงานภายในที่ต้องส่งต่อและสอดรับกันในงานที่เป็นฐานข้อมูลวิจัยต่างๆ สู่การออกแบบนโยบายแผนงาน 
และการติดตามประเมินผล 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดทำงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2565 สสว.  
ใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2564-2565 เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยขับเคลื่อนผ่านแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงบประมาณ และ สสว.  
มีบทบาทหลักในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME เพ่ือให้
ทราบความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของรัฐ และประโยชน์ที่ผู้ ประกอบการ SME ได้รับ จึงได้จัดทำการ
ประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที ่ขับเคลื ่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้น ซึ่ง สสว. จะทำการติดตามประเมินผล (On-going 
Monitoring and Evaluation) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที ่ขับเคลื ่อนผ่านแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 

รายการ งานติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2565 
แผน “งานติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565”  

โดยขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
แนวทาง 
และกลไก 

ดำเนินการ 3 แนวทาง และ 1 กลไก คือ 
- แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 
- แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

- แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 
- กลไกการส่งเสริม SME 

เป้าหมาย 1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

งบประมาณ 1,867.8730 ล้านบาท 

หน่วยรับ
งบประมาณ 

9 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนหมุนเวียน รวม 24 หน่วยงาน 

 

 

 

 

บทที่ 1 
บทนำ 
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1.2  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงาน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 ได้รับ  

การจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,867.8730 ล้านบาท ซ่ึงมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
9 กระทรวง 24 หน่วยงาน และมีจำนวนงาน/โครงการทั้งหมด 66 งาน/โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กระทรวง หน่วยงาน/โครงการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

สำนักนายกรัฐมนตร ี  32,143,000.00 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 3,414,700.00 

 โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 3,414,700.00 
 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(องค์การมหาชน) 28,728,300.00 

 โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกจิสร้างสรรค์ที่
รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and 
Biodiversity) 

2,705,500.00 

 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบทอดของอัตลักษณ์
ชุมชนเพื่อเกิดการจา้งงานอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global OTOP) 

12,967,800.00 

 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือแก ่SME 
(Online/Offline) 

13,055,000.00 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  11,354,300.00 

 กรมส่งเสริมการเกษตร 7,294,300.00 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 7,294,300.00 
 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์ 4,060,000.00 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 4,060,000.00 
กระทรวงแรงงาน  21,852,800.00 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 21,852,800.00 

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการใน
ชุมชน 

5,327,800.00 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 16,525,000.00 
กระทรวงพาณชิย ์  783,334,700.00 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1,883,000.00 

 โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA 1,883,000.00 
 กรมการค้าตา่งประเทศ 2,000,000.00 

 โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล 2,000,000.00 
 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 24,497,200.00 

 โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ 

24,497,200.00 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 37,300,000.00 

 โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 9,000,000.00 
 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 10,500,000.00 
 โครงการพัฒนาทักษะดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ 16,800,000.00 
 โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 1,000,000.00 
 กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 618,684,500.00 

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ (New Economy 
Academy) 

35,512,300.00 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกจิระหวา่ง
ประเทศ 

91,217,300.00 
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กระทรวง หน่วยงาน/โครงการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกจิบริการ
ศักยภาพ เพื่อตอบสนองวิถีชวีิตใหม่และเมกะเทรนด์ 

352,207,800.00 

 โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล 25,200,000.00 
 โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบรกิาร 34,778,700.00 
 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล 29,415,800.00 
 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด  50,352,600.00 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณแีละเครือ่งประดับแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 
30,604,000.00 

 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม่ 3,247,500.00 
 โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ

ประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สรา้งความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต 

27,356,500.00 

 สถาบันส่งเสรมิศิลปหตัถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 68,366,000.00 

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 

68,366,000.00 

กระทรวงยุตธิรรม  1,000,000.00 

 กรมบังคับคด ี 1,000,000.00 

 โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ 1,000,000.00 
กระทรวงสาธารณสขุ  2,500,000.00 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2,500,000.00 

 โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาด
ความงามโลก (THAILAND SMEs Step up to World Beauty Market) 

2,500,000.00 

กระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม 

 294,614,000.00 

 กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 4,259,000.00 

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4,259,000.00 
 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 2,355,000.00 

 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 2,355,000.00 
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 2,500,000.00 

 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวทิยา 

2,500,000.00 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 125,000,000.00 

 โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจ 

125,000,000.00 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม  71,500,000.00 

 โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 58,000,000.00 
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 13,500,000.00 
 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 89,000,000.00 

 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 37,000,000.00 
 โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดบัโลก (Global Hub) 27,000,000.00 
 โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) 25,000,000.00 
กระทรวงอุตสาหกรรม  118,073,600.00 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 112,500,000.00 

 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของวิสาหกจิไทยด้วยดิจิทัล 72,500,000.00 
 โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉรยิะ 40,000,000.00 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 5,573,600.00 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 5,573,600.00 
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กระทรวง หน่วยงาน/โครงการ งบประมาณจดัสรร 
(บาท) 

รัฐวิสาหกิจ  23,810,500.00 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 23,810,500.00 

 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 16,490,500.00 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

7,320,000.00 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน  579,190,100.00 

 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 579,190,100.00 

 งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 8,741,000.00 
 โครงการ SME ปรับตัวรับมอื VUCA World 18,709,600.00 
 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งแกธุ่รกิจชุมชนตาม

แนวพระราชดำริ 
4,965,400.00 

 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) 30,866,100.00 
 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 28,000,200.00 
 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เขา้สู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 10,262,200.00 
 งานบูรณาการเครือข่ายดา้นการส่งเสริม SMEs 7,370,100.00 
 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

ในการประกอบธุรกจิของ MSME 
7,555,700.00 

 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลกัดันใหเ้กิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ 4,000,000.00 
 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME 9,989,100.00 
 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 65,903,600.00 
 งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครฐั 8,474,800.00 
 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access 29,456,300.00 
 โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 16,205,600.00 
 งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME  7,057,000.00 
 งานติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME 10,031,900.00 
 งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริม MSME ระดับ

นานาชาต ิ
35,103,600.00 

 งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม 
MSME 

11,713,000.00 

 งาน Data Exchange / Open Data 13,030,400.00 
 โครงการประกวด MSME National Awards  7,975,100.00 
 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 5,108,500.00 
 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงานจัดการสำนักงาน 

Smart Office 
1,521,500.00 

 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 3,000,000.00 
 งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายรัฐ (PR) 12,332,100.00 
 งานบริหารจัดการดา้นการเงิน 6,940,200.00 
  - ค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานและบริหารกองทุน 59,705,100.00 
  - ค่าใช้จา่ยบุคลากรในการส่งเสริม SME 155,172,000.00 
 รวม 1,867,873,000.00 
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2.1 แนวคิด ทฤษฎี และกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

ที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่งเสริม SME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1  

2.1.1 แนวทางและขั้นตอนการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 แนวทางและข้ันตอนในการประเมินผล 

 

 
 

บทที่ 2 
กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล 

การศกึษาและวิเคราะห ์ การประเมินผล การสรุปผลการประเมิน 
การจัดทำข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของแผนงานโครงการกับ
ยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมฯ 

ของประเทศ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการ
ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ศึกษานโยบายจากผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อใช้
เป็นแนวทางการติดตามประเมินผล 
เช่น ผู้บริหาร สสว. หน่วยงานที่
ดำเนินการจัดทำแผนและคำขอ

งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

การประเมินความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของโครงการกับ

ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเก่ียวข้อง
และเป้าหมายของแผนงาน

ยุทธศาสตร์ฯ 

การติดตามประเมินผลโครงการ 

- ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศ  
- การตอบตัวชี้วัดตามแผนงานยุทธศาสตร์

พัฒนาผู้ประกอบการฯ 

- ผลการดำเนินงานมิติต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ระยะต้นน้ำ กลางน้ำและ
ปลายน้ำ  
- ความคุ้มค่าของโครงการและการใช้

งบประมาณ 

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

สรุปผลการประเมินความ
สอดคล้องเช่ือมโยงของโครงการ
กับยุทธศาสตร์และแผนงานที่

เก่ียวข้อง 

การตอบตัวช้ีวัดของแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

ผลการดำเนินงานที่สะท้อน 
การพัฒนามิติต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ โครงการส่งเสริม 
SME ท่ีไม่ได้ขับเคลื่อนผ่าน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ระยะต่อไป 

ข้อเสนอแนะ โครงการส่งเสริม 
SME ท่ีขับเคลื่อนผ่านแผนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ระยะต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และ 
การประเมินผล ให้หน่วยงานภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์ฯ ได้รับทราบ 

เผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ 

การอบรมการรายงานผล 
การดำเนินงานผ่านเว็บไชต ์

Data.SME.go.th 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

▪ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

- ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับร่าง) 4) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565 5) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.  
2564-2565 6) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2565  

- ข้อมูลแผนงานโครงการส่งเสริม SME และผลการดำเนินงาน เช่น รายละเอียดโครงการ 
ข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น 

▪ การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงานประเทศกับการขับเคลื่อน
การดำเนินงานผ่านแผนงานโครงการต่างๆ 

เป็นการศึกษาความสอดคล้องเชื ่อมโยงและตอบสนองเป้าหมายในการขับเคลื ่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ผ่านโครงการส่งเสริม SME ความสอดคล้องเชื่อมโยงของเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ประเทศ 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับแผนงานส่งเสริมระดับโครงการหลัก  

ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงาน เช่น ข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล 
รายงานการประเม ินผลรายโครงการ (หากม ีการประเม ินผลโครงการในเบ ื ้องต ้นแล ้ว) เป็ นต้น  
หากข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่เพียงพอต่อการประเมินผล ที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยจัดทำแบบ
สำรวจหรือสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ  
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษาจะจำแนกวิเคราะห์เฉพาะแผนงานโครงการในส่วนของกองทุนส่งเสริม 
SME เพ่ิมเติม 

▪ การศึกษานโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษานโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผล เช่น  

- ผู้บริหารการจัดทำแผนและคำของบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรับทราบถึง
นโยบายและทิศทางการจัดทำแผนงานและคำของบประมาณ ทั้งในส่วนของการวางแนวทาง
ของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ และส่วนของแผนงานโครงการของ สสว. ที่อยู่ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ 

- ผู้บริหารการพิจารณาคำของบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ของสำนักงบประมาณ 
เพื่อรับทราบความคาดหวังต่อเป้าหมายของประเด็นแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ส่งเสริม SME ใน
ปี 2565 รวมทั้งความคาดหวังต่อการสะท้อนจากการประเมินผลทั้งในระดับก่อนการจัดสรร
งบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรับทราบความคิดเห็น 
ความเข้าใจต่อการวางแผนงานโครงการต่อการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ข้อจำกัดใน
การดำเนินการ และการติดตามประเมินผลในระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น  

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (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 โดยสะท้อน 

1) การตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงตัวชี ้ว ัดแต่ละแนวทางตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

(1) สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนต่อปี 
(3) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 

(4) มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

(5) ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการของภาครัฐ 

2) ผลการดำเนินงานที่สะท้อนการพัฒนาในมิติต่างๆ พร้อมสถิติอ้างอิง ดังนี้  
(1) ตามกลุ่ม Startup/Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem 

(2) ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
(3) ตามสาขาธุรกิจที่ส่งเสริม (Sector) และพ้ืนที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) 
(4) ตามความซ้ำซ้อนของโครงการ /กลุ่มเป้าหมาย /การส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ 

(5) ตามสัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่อง 
(6) ตามความคุ้มค่าของโครงการ และงบประมาณ 

▪ มิติประสิทธิภาพ จะพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือสะท้อน
ให้หน่วยงานปรับระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพที่จะนำส่งคุณภาพการบริการ
ต่อไป 

 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 2 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 

เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละส่วนและเชื่อมโยงเป็นการประเมินภาพรวม ประกอบด้วย 

ผลการประเมินเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้ 
1) ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนข้อ 1.4.9 ได้แก่ การตอบเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ และ 

เชิงคุณภาพ ช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม ความไม่เพียงพอของการพัฒนา บทบาทและภารกิจของ
หน่วยงาน และการตอบเป้าหมายในประเด็นอ่ืนๆ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน  

2) การตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงตัวชี้ ว ัดแต่ละแนวทางตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 
(1) สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนต่อปี 
(3) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 

(4) มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

(5) ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการของภาครัฐ 

3) ผลการดำเนินงานที่สะท้อนการพัฒนาในมิติต่างๆ พร้อมสถิติอ้างอิง ดังนี้  
(6) ตามกลุ่ม Startup/Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem 

(7) ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
(8) ตามสาขาธุรกิจที่ส่งเสริม (Sector) และพ้ืนที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) 
(9) ตามความซ้ำซ้อนของโครงการ /กลุ่มเป้าหมาย /การส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ 

(10)  ตามสัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่อง 
(11)  ตามความคุ้มค่าของโครงการ และงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลโครงการ 

ที่ปรึกษาจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลโครงการ ได้แก่ 

1) โครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที ่ขับเคลื ่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอแนะการจัดทำกรอบแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัต ิการส่งเสริม SME  

ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

(2) ข้อเสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME  

ในปี 2565 ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

(3) ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่าน
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ 

2) โครงการส่งเสริม SME ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม SME ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่าน
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

(2) ข้อเสนอแนะจากการรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม SME ที่น่าสนใจ ในปี 2565 ที่ไม่ได้
ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ แล้วจัดทำสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะรายโครงการ 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาจะมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูล/ติดตามความ
คืบหน้าการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตลอดจนเมื่อการประเมินผลเป็นที่แล้วเสร็จ จะจัดสัมมนา
เผยแพร่ผลการประเมินงาน/โครงการส่งเสริม SME จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำมาปรับปรุงรายงานและผลการประเมินให้มีความสมบูรณ์ รายละเอียดและกรอบแนวคิดในการประเมินผล 
เป็นไปดังแผนภาพที่ 2.2  

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
ส่วนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง                          ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2.1.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล (Evaluation Framework) 

แนวปฏิบัติที่ดีนานาชาติ ได้มีกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลของต่างประเทศ โครงการ
ลงทุนสาธารณะจะมีการประเมินผลก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในขั้นตอนแรกจะให้
ความสำคัญและพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ต้องสอดคล้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์ ขั ้นตอนที่สองคื อการ
วิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อยืนยันความสอดคล้องของการแก้ไขปัญหาข้อเสนอโครงการกับแผนพัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์และภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับพื้นที่และระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งหมายถึงการศึกษาความต้องการด้านเทคนิค เช่น ความพร้อมของบุคลากร  การวิเคราะห์ทาง
กฎหมายและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยง เป็นต้น สำหรับการติดตามผลในระหว่างการ
ใช้จ่ายงบประมาณก็จะพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการ การใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในระดับผลผลิต หรือผลลัพธ์ (บางส่วน) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการประเมินเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นได้ว่าจะเกิดความยั่งยืนของผลผลิตหรือผลลัพธ์จากโครงการ และในการประเมินผลหลังจบโครงการ  
จะเป็นการประเมินทั้งโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การบรรลุผลผลผลิตและผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย และผลกระทบในระยะยาว 

 

 
ที่มา: International best practices 

แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
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ในการประเมินผลที่ปรึกษาจะมีการวิเคราะห์เพื่อให้ สสว. นำไปใช้ในการนำเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งการกำหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) การวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

ด้วยแผนงานยุทธศาสตร์ฯ เชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศอีก
รูปแบบหนึ่ง การติดตามประเมินผลจึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจภาพใหญ่ที่เป็นกลไก (Mechanism) ภาพรวม 

ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อเป้าหมายทิศทางดังกล่าว โดยกลไกอาจมีหลายรูปแบบ เป็นห่วงโซ่ Value 

Chain หรือเป็นองค์ประกอบ หรือเป็นการดำเนินการหรือการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ ขึ้นอยู่กับบริบทประเด็นเป้าหมาย โดยการประเมินวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบได้ว่าแผนงานโครงการอยู่ใน
กลไกหรือขั้นตอน หรือองค์ประกอบใดของ Mechanism และการดำเนินการส่งผลต่อเป้าหมายประเทศที่
กำหนดไว้ได้หรือไม ่กิจกรรมแผนงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ครอบคลุม Mechanism หรือมุ่งเน้น
ในกระบวนการใดของ Mechanism มีส่วนใดของ Mechanism ที่ขาดหายไป ส่วนที่หายไป และการขาดหาย 

ไปถูกดำเนินการอยู่ในงบประมาณแหล่งอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี “เกิด Missing Link” โดยการประเมินผลจะต้อง
สามารถสะท้อนได้ว่าการมุ่งเน้นไปในกระบวนการใดมากน้อย หรือ Missing link ที่เกิดขึ้น เป็นส่วนที่
ส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อเป้าหมายที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น กรณีการวิเคราะห์เพื่อประเมินแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 
ส่งเสริม SME ผู้ประเมินต้องทราบว่ากระบวนการทางธุรกิจของ SME ประกอบไปด้วยกระบวนการใดบ้าง 
จึงจะวิเคราะห์ได้ว่าการที่แผนงานโครงการที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือผลักดันพัฒนามีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด การที่แผนงานโครงการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของห่วงโซ่ เช่น การเน้นพัฒนา
ความรู้ของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเพียงปัจจัยนำเข้า อาจไม่เพียงพอต่อการส่งผลให้เป้าหมายการยกระดับ
ศักยภาพ SME ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

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

ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือ ส่งต่อเพ่ือ
ผลักดันให้การดำเนินงานตามเป้าหมายประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าการดำเนินงานที่อิสระจากกัน รวมทั้ง  

ลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรมโครงการและงบประมาณ ดังนั้น การวิเคราะห์บทบาทที่หน่วยงานรัฐเข้าไป
ดำเนินการ (Intervention) เป็นการวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์ประกอบภายใต้ห่วงโซ่กลไกมีหน่วยงานใด ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยการวิเคราะห์ต้องอยู่บนภารกิจตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และเม่ือประเมินผล จะสะท้อนได้ว่าแผนงานโครงการที่จัดสรรงบประมาณไปนั้นหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการใน
โครงการที่มีรูปแบบ/กลุ่มเป้าหมายเดียวกันและไปซ้ำซ้อนกันที่ห่วงโซ่กลไกใดหรือไม่ ต้องวิเคราะห์เพ่ือสะท้อน
ได้ว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณควรลำดับความสำคัญ (Priority) ไปที่หน่วยงานใด หรือ 

บางหน่วยงานควรมุ่งเน้นในกลุ่มเฉพาะ แทนการส่งเสริมครอบคลุมทุกกลุ่มหรือไม่ และหากการประเมินพบว่า
บางเรื่องที่เป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลหรือเป้าหมายประเทศต้องการผลักดัน แต่ไม่มีโครงการบรรจุในแผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ดำเนินการมีหน้าที่หลักดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร บางเรื่อง รัฐไม่ได้เป็นผู้มี
บทบาทที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่เป็นผู้สนับสนุนหรือสร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อเอื้ออำนวย เช่น มาตรการกระตุ้น
ทางภาษีหร ืออื ่นๆ เท่าน ั ้น ด ังน ั ้นเม ื ่อเข ้าใจกระบวนการดังกล ่าว ก ็จะสามารถประเมินต ่อได ้ว่า  

การบรรลุเป้าหมายที่ตั ้งไว้มาตรการดังกล่าวส่งผลมากพอหรือไม่ ถ้าไม่พอควรผลักดันให้มีโครงการของ
หน่วยงานใดเข้าไปเสริมในการผลักดันต่อให้เกิดผล เพื่อที่ สสว. และหน่วยรับงบประมาณนำไปสู่การปรับ
ทิศทางวางแนวทางของโครงการหรือหน่วยงานที่ควรผลักดันกิจกรรมแผนงานโครงการที่เหมาะสมต่อไป  
โดยการวิเคราะห์ที่สำคัญ ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง (Mapping) ทิศทางและเป้าหมายประเทศ 

2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายและทิศทางประเทศ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
เป็นโจทย์ในการจัดสรรงบประมาณและผลักดันแผนงานโครงการที่เหมาะสม โดยจะเป็นกระบวนการของ  

การติดตามประเมินผลก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าแผนงานโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ มีการดำเนินการตามทิศทางเป้าหมายของประเทศที่ต้องการผลักดันหรือไม่ ตลอดจนการ
ประเมินผลยังวิเคราะห์ได้อีกว่า แผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นไปครอบคลุมทุกเรื่องที่
เป้าหมายทิศทางประเทศต้องการมากน้อยครอบคลุมแล้วหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมและประเด็นดังกล่าวไม่ได้มี
การดำเนินการในแหล่งงบประมาณอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า  “เกิด Missing link” ซึ่งที่ปรึกษาจะสะท้อนผล
ดังกล่าวและผลักดันให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการต่อไป  

3. และจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ที ่ปรึกษาจะวิเคราะห์เพื ่อนำเสนอให้กับ สสว. ในฐานะ
หน่วยงานที่ทำหน้าที ่ในการกำกับดูแลแผนงานยุทธศาสตร์ฯ  เพื ่อนำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการ         
การผลักดันโครงการที่เหมาะสม และการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

4. การวิเคราะห์การกระจายตัว การกระจุกตัวของแผนงานโครงการและงบประมาณที่จัดสรร 
เมื่อเทียบกับกลไก Mechanism ของการส่งเสริม SME เพื่อให้เห็นภาพว่าแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินการในปี 2565 นั้น เข้าไปสนับสนุนกลไกห่วงโซ่ใด อย่างไร และความสำเร็จของการ
สนับสนุนของภาครัฐที่เกิดขึ้นทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
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5. การวิเคราะห์การกระจายตัวและการกระจุกตัวของแผนงานโครงการ เทียบกับทิศทาง
เป้าหมายประเทศ เพ่ือให้เห็นภาพว่าแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการในปี 2565 

นั้น เข้าไปสนับสนุนทิศทางอย่างไร เกิดความสำเร็จมากน้อยเพียงใดทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  

ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ รวมทั้ง การสนับสนุนทิศทางการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ หรือเป้าหมายกลุ่ม
ตลาดหรือสินค้าเป้าหมายตามนโยบาย ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่ อนส่งเสริมว่ามีแผนงาน
โครงการไปสนับสนุนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาค ได้มากน้อยเพียงใด ทริสจะประเมินผลและ
วิเคราะห์เพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วยว่า การขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ นั้น 
สามารถผลักดันสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อสะท้อน
ความสำเร็จในเชิงพื้นที่ (Area) และเห็นภาพว่าประเด็นใดในการส่งเสริมพัฒนาที่ยังไม่สามารถไปสนับสนุน 

การพัฒนาภูมิภาคได้ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับพื้นที่ธุรกิจที่ไป
พัฒนาส่งเสริม 

6. ผลสัมฤทธิ์หรือมูลค่าเพิ่มต่อ SME เพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำคัญ ที่สะท้อน 

ทิศทางการส่งเสริมตามนโยบายทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ : การติดตามประเมินผล ทริสได้ออก
แบบชุดตัวชี้วัด (KPIs) ที่พัฒนาขึ้นในการสะท้อนความสำเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ทั้งในระดับภาพรวม
ของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ระดับแนวทางและกลยุทธ์สำคัญตาม Agenda และห่วงโซ่การส่งเสริมพัฒนา เพ่ือ
จะสามารถสะท้อนได้ว่า หน่วยงาน หรือโครงการใดบ้างที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จในและตัวชี้วัด 
ซึ่งการออกแบบตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องมี
ความเข้าใจว่า โครงการของหน่วยงานนั ้น จะสามารถผลักดันผลลัพธ์หรือผลกระทบมากน้อยแค่ไหน 
ความสำเร็จของการผลักดันเป้าหมายร่วมกันในรูปแบบการบูรณาการนั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการ
จะต้องสามารถผลักดันโครงการตนเองให้สามารถนำส่งผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ทุกโครงการ และจาก
ประสบการณ์ประเมิน ทริสพบว่าด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว หลายหน่วยงานมีการไปขยายทำ
ภารกิจเพ่ิมเติมนอกเหนือจากภารกิจงานตนเอง และขาดความเชี่ยวชาญ แทนที่จะส่งต่อหรือสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงยิ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการและงบประมาณ ดังนั้น การประเมินผล ทริส
จะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบทบาทภารกิจที่ควรจะเป็นด้ว ย โดยการสะท้อนผล
ความสำเร็จ หากหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ทริสก็จะใช้ข้อมูลของหน่วยงานประกอบ โดยขอให้หน่วยงาน
ได้ชี ้แจงถึงวิธีการ เครื่องมือในการจัดเก็บได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็น
มาตรฐานเดียวกันของข้อมูล สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จเลย ก็ควรดำเนินการ
เพราะไม่ใช่เพียงแค่นำผลการประเมินมาใช้ในการตอบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่หน่วยงานสามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงกลไกการทำงานเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วย โดยเฉพาะโครงการที ่หน่วยงาน
ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปี และใช้งบประมาณสูง ซึ่งทริสให้ความสำคัญ สนใจในการประเมินมากขึ้น  
ในโครงการที่ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปี ไม่มีการปรับปรุงต่อยอด ใช้งบประมาณสูง ในขณะที่ธุรกิจและ 
SME มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายปัจจัย หากหน่วยงานรัฐไม่เคยปรับปรุงแผนงาน
โครงการในการส่งเสริม จึงเป็นประเด็นที ่อาจมีความเสี ่ยง ทั ้งนี ้  ข้อจำกัดอย่างหนึ ่งของการติดตาม
ประเมินผล คือ การเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบบางเรื่องต้องใช้ระยะเวลา และหากจะได้ข้อมูลที่แท้จริง
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จะต้องใช้ทรัพยากรในการไปติดตามประเมินผลนั้น หน่วยงานก็อาจต้องพิจารณา บางเรื ่องอาจต้องดู 
Warning Sign บางอย่าง ถอยกลับมาดูผลที ่ส่งสัญญาณว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจากข้อมูล สถิติต่างๆ ที ่มี
ความสัมพันธ์กันแทน และกรณีหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บหรือติดตามประเมินผลไว้ ทริสจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่
ได้จัดเก็บในระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งสถิติข้อมูลทางวิชาการในการประมาณการ เพื่อให้ครอบคลุมสะท้อน
ความสำเร็จในภาพรวมให้มากที่สุด ซึ่งในการประเมินผลกระทบนั้น ทริสจะมีการประเมินมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ 
โดยการประเมินมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ในการตีราคามูลค่า และเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณ GDP ที่เกิดจากแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ในการนำส่งต่อ GDP ประเทศด้วย 

7. ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อนสาขา (Sector) ซึ่งการพิจารณาไปถึงระดับ
สาขานั้น จะสามารถนำผลไปคำนวณ GDP ได้ นอกจากนั้น จะช่วยให้เห็นภาพว่าสาขาส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
พัฒนานั้นเป็นสาขาทิศทางการพัฒนาของประเทศ เป็นสาขาที่ต้องการการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือไม่ และการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ นั้น เป็นแนวทางการส่งเสริมที่ควรจะเป็นไปในสาขานั้นๆ 
หรือไม่ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับสาขาของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม  

8. ให้ความสำคัญกับการติดตามการส่งเสริมในจุดที่ยังเป็นช่องว่าง (GAP) และผลการยกระดับ
ศักยภาพผู้ประกอบการ : โดยการสะท้อนเป้าหมายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจไม่สามารถสะท้อน
ความสำเร็จของการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ทั้งหมด และอาจส่งผลให้หน่วยงานเลือก
พัฒนาผู้ประกอบการรายที่มีศักยภาพและความพร้อมแล้ว ดังนั้น ทริสจึงมีการติดตามประเมินผลไปถึงระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยว่า หลังจากได้รับการส่งเสริมพัฒนาแล้ว สามารถยกระดับผู้ประกอบการไป
ตามวงจรธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยหรือปัญหาที่ไม่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไปได้เกิดจากปัญหา
อะไร เพื่อให้หน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาได้ทราบว่าต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีมาตรการเพิ่มเติม
ต่อเนื่องอย่างไร โดยในปีนี้ จะวิเคราะห์เพ่ิมเติมไปยังผู้ประกอบการรายใหม่ว่าผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่แล้วไม่มีการจดทะเบียนธุรกิจหรือเข้าสู่ระบบภาษี มากน้อยเพียงใด เพราะปัจจัยใด     

โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาทั้ง ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ตามกลุ่ม Startup/ 

Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตามการ
เติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องข้างหน้า-ข้างหลัง (Backward-Forward Linkage) รวมทั้งความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

9. ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา : เพื่อให้
ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในโครงการต่างๆ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาหรือไม่ มีความซ้ำซ้อนในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันในเรื่ องเดียวกันมากน้อย
อย่างไร ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ทริสพบจากภาพรวมแผนการส่งเสริม SME เบื้องต้นพบว่ากลุ่มธุรกิจ MICRO 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนถึง 83% ของธุรกิจการค้าและบริการของประเทศนั้น กลับมีโครงการส่งเสริมพัฒนา
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในขณะที่ประเทศและธุรกิจปัจจุบัน เป็นการออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจตนเอง
จำนวนมาก  

10. การวิเคราะห์การบูรณาการฯ และความซ้ำซ้อนของการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอแนะในการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณไปยังหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

11. ข้อเสนอแนะการผลักดันแผนงานโครงการที่ควรดำเนินการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มีความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายประเทศที่ ควรดำเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนงานโครงการ และกลไกการดำเนินงานของภาครัฐและ  
การสนับสนุนงบประมาณ   

 ทั้งนี้ ข้อเสนอเพิ่มเติมของที่ปรึกษา จะเป็นประโยชน์ที่ สสว. จะนำไปใช้ในการสะท้อนความสำเร็จ
ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้า ข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกัน
ในการผลักดันการดำเนินงานต่อไปในอนาคต รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการกำกับให้การดำเนินการ
เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

▪ การติดตามประเมินแผนงานโครงการ 

สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2565 (On-Going Monitoring and Evaluation)  
โดยช่วงระยะเวลาของการติดตามประเมินผลกับหลักการผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

  

 
แผนภาพที่ 2.5 ประเด็นมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลระหว่างและหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

การติดตามประเมินผลการดำเนิน
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ  
ปี 2565 (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) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของ 

การดำเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดำเนินการช่วงต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 
โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน 

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

การประเม ินตามแนวค ิดซ ิป เป ็นการประเม ินโดยม ุ ่ งเน ้นการรวบรวมข ้อม ูลสารสนเทศ  

เพื่อประกอบการปรับปรุงการดำเนินโครงการ มากกว่าการมุ่งหาข้อพิสูจน์หรือหาหลั กฐานเพื่อตัดสินว่า
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 โดยวงกลมด้านนอกแสด งให้เห็นถึง
ประเภทของการประเมินทั้งในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลที่ได้รับจากโครงการ ส่วนลูกศรที่มี
หัวสองด้าน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับประเด็นสำคัญที่ต้องการประเมินดังกล่าว 
เช ่น แนวทางการประเมินในด้านบริบท (Context) นอกจากจะใช้ตรวจสอบหรือตั ้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 

 

2 The 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 ความต้องการและจำเป็นที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย  
ผู้รับประโยชน์ของโครงการ และกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินหรืองบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่จัดให้ใช้
ดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือกำหนดเป็นประเด็นคำถามในการประเมิน เช่น 

• วัตถุประสงค์ของโครงการยังคงก่อให้เกิดประโยชน์เพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม่   
• วัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

โครงการหรือไม่  
• กิจกรรมหรือวิธีการดำเนินโครงการและผลผลิตที่ได้ สอดคล้องตรงกับผลลัพธ์และผลกระทบที่มุ่งหมาย

หรือต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือไม ่ 
 
ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินด้านประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ จะพิจารณาถึงการได้มาซึ ่งผลสำเร็จหรือ
ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือกำหนดเป็น
ประเด็นคำถามในการประเมิน เช่น  

• วัตถุประสงค์ของโครงการมีการบรรลุเป้าหมายในระดับใด หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
มาก น้อย ในระดับใด 

• ปัจจัยสำคัญอะไร ที ่ส่งผลกระทบหรือสนับสนุนให้โครงการประสบผลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ  
ในการบรรลุเป้าหมาย 

 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดที่มี 
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ผลกระทบ (Impact) 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น และ
เป็นผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และต่อตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตัวอื่นๆ  
ล้วนเป็นผลกระทบที่ได้จากการดำเนินโครงการ ซึ่งเมื่อจะตรวจสอบด้านผลกระทบของการดำเนินโครงการ  
ผู้ประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น รวมถึง
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ อาชีพ และเงื่อนไข
หรือสภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน เป็นต้น ในการประเมินผลกระทบของโครงการ อาจมีคำถามการประเมินที่
ผู้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

• ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จคืออะไร 

• ประโยชน์ที่ได้รับที ่แท้จริงหรือความแตกต่างที่เกิดขึ ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิม 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 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 18 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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 
ได้สนับสนุนหรือจัดการให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรเพื่อจั ดทำ
โครงการด้านการพัฒนา ในขณะที่การประเมินผลตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) จะให้ความสำคัญกับ 
การเก็บข้อมูล 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 

สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2565 (On-Going Monitoring and Evaluation)  
จะมีการเป็นการประเมินผลโครงการในขณะที่มีการดำเนินโครงการ หลังจากที่มีการดำเนินการไประยะหนึ่ง 
การประเมินผลแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ ่งว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) โดย
จุดมุ่งหมายของการประเมินคือเพื่อให้ทราบว่าแผนงานโครงการมีความก้าวหน้า ความน่าจะเป็นที่ทำให้
โครงการบรรลุหรือมีแนวโน้มที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพียงใด มีแนวโน้มที่จะบรรลุผลลัพธ์หรือ
องค์ประกอบต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยเป็นไปตามระดับคุณภาพ ระยะเวลา ภายใต้กรอบงบประมาณที่
กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเกิดปัจจัยเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของแผนงาน
โครงการหรือไม่ เพื่อให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุง โดยการปรับปรุง สามารถให้ความเห็นได้ทั้งการ
วางแผน และกระบวนการดำเนินการ โดยในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2565 
ครอบคลุม 16 กลุ่มโครงการ รวมถึงโครงการย่อย ทั้งนี้การปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนอาจยืดหยุ่นได้ตามเหตุ
ปัจจัยสุดวิสัย 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) 

การประเมินผลโครงการตาม
หลักการของ OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 
กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

1. ด้านบริบท หรือ  
ความเหมาะสมใน             
การออกแบบโครงการ 
(Context: C) 
    

1. ความสอดคล้อง 
(Relevance) 
  
  

▪ พ ิจารณาความสอดคล ้องของโครงการกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
ของโครงการฯ กับนโยบายรัฐบาลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามกรอบ
การอนุมัติโครงการ  

2. ปัจจัยนำเข้า (Input: I) 
 
 

2. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
  

▪ การใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการน้อย และ
ได้ผลคุ ้มค่า เช่น ประหยัดเงินและเวลา แต่ได้
ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการครบตามเป้าหมาย 

3. กระบวนการ  
(Process: P) 

 
 

▪ แผนงาน/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินโครงการ  
ม ีความเหมาะสม เป ็นไปตามแผน  สามารถ
ควบคุมหรือบริหารจัดการให้โครงการแล้วเสร็จ
และมีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือได้ผลลัพธ์
ของโครงการได้รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
เป ้าหมายไว ้หร ืออย ่างน ้อยต ้องเป ็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
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การประเมินผลโครงการตาม
แบบจำลองซิป 
(CIPP Model) 

การประเมินผลโครงการตาม
หลักการของ OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 
กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

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

▪ ผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการ ได้แก่ ผลผลิต และผลกระทบ  
ซึ ่งจะครอบคลุมการบรรล ุเป ้าหมายตัวชี ้วัด
ผลลัพธ์และความต่อเนื ่องของการใช้ประโยชน์
จากผลที่ได้ร ับของโครงการและการคงอยู่ของ
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ของโครงการ  

  4.1 ผลผลิต (Output) 
 

  3.1 ผลผลิต (Output) 
 

▪ เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่โครงการกำหนด
วัตถุประสงค์ไว้กับเป้าหมายผลผลิตของโครงการ 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

  3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

▪ เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที ่โครงการ
กำหนดวัตถุประสงค์ไว้กับเป้าหมายผลลัพธ์ของ
โครงการในระดับต่างๆ ตั ้งแต่ ขั ้นต้น ขั ้นกลาง  
ขั้นสูงสุด หรือตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว 

  4.3 ผลกระทบ (Impact)  4. ผลกระทบ (Impact)  ▪ มีความตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การดำเนินโครงการ โดยพิจารณาว่าหน่วยงาน
เจ้าของโครงการได้วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินโครงการ ทั้งในด้านบวกและลบ
หรือไม่ และหากพบว่ามีผลกระทบในด้านลบ 
หน่วยงานมีแนวทางหรือวิธีการในการจัดการหรือ
รองรับปัญหาผลกระทบด้านลบหรือไม่ 

  4.4 ความยั่งยืน 
(Sustainability) 

5. ความยั่งยืนหรือ 
ความต่อเนื่องของโครงการ
(Sustainability) 

▪ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการในด้าน
ความยั่งยืนของโครงการจะพิจารณาให้คะแนน
จากความต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของผลลัพธ์ของ
โครงการเฉพาะในเชิงบวกหรือประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการเท่านั ้น ซึ ่งการประเมินการบรรลุ
เป้าหมายผลลัพธ์จะเป็นประเด็นการประเมินผลที่
กำหนดไว้ ในมุมมองด้าน “ผลกระทบ” โดยมอง
ความยั่งยืนของโครงการจากความต่อเนื ่องหรือ
การคงอยู่ของผลลัพธ์ ซึ ่งสะท้อนผลกระทบใน
ด้านบวกหรือประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
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การประเมินผลโครงการตาม
แบบจำลองซิป 
(CIPP Model) 

การประเมินผลโครงการตาม
หลักการของ OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 
กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

4.5 ความเป็นไปได้หรือ
เหมาะสมในการนำโครงการไป
ดำเนินการหรือขยายผลใน
พ้ืนที่อื่นๆ 
(Transportabilty)  
4.6 การประเมินวิธ ี
การประเมินผลโครงการ 
(Metaevaluation) 

 ▪ ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้คะแนนความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการในประเด็นเหล่านี้ แต่หาก
มีข้อมูลหรือข้อค้นพบในระหว่างการประเมินผล
โครงการที่น่าสนใจ ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์เนื้อหา
ของข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้  และสร ุป เป ็ นข ้ อส ั ง เกต 
ข้อเสนอแนะหรือสรุปบทเรียนจากการดำเนิน
โครงการไว้ในรายงานสรุปผลการประเมินผล
โครงการ ต่อไป   

  หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของโครงการ/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 โดยมุ่งเน้นการประเมินผลกระทบที่ แสดงถึงความสำเร็จของโครงการ
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 ซ่ึงเพียงบางประเด็นของการประเมินผลตาม 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 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สำหรับการประเมินผลผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ ที่ปรึกษาจะใช้ตัวแบบ
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยนำเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยการประเมินจะพิจารณา
ตั้งแต่การประเมินทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
ไปยังผลกระทบหรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

1) Implementation Side ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) ซึ่ง Implementation Side คือ การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ได้มีการวางแผนไว้  
มีการนำเข้าทรัพยากรลงในระบบ มีการดำเนินงานตามกิจกรรม และได้ผลผลิตตามเป้าหมายของแผนงานตาม
โครงการ 

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) และเป้าหมาย
▪ 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) ที่ โครงการนั ้นมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Responsible Interacts)  
ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ (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 ที่หน่วยงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 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 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

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



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 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
- รายได้ต่อป 
- ลดการน าเข้าวัตถุดิบ 
เทคโนโลยี
- การจ้างงาน
- การกระจายรายได้ 
- ลดความเหล่ือมล้ า
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
- ความเป็นอยู่ดีขึ้น 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 27 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/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

1. ด้านบริบท หรือ  
ความเหมาะสมใน             
การออกแบบโครงการ 
(Context: C) 

▪ ความสมบูรณ์และความจำเป็นของโครงการ 
พิจารณาในระดับภาพรวม โดยมีประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

▪ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
- โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

- ความสมเหตุสมผลของที่มาหรือหลักการ
และเหตุผลของโครงการความครบถ้วน
ขององค์ประกอบของโครงการ ซึ ่งควร
ประกอบด ้ วยหล ักการและ เหต ุผล 
ว ั ตถ ุประสงค ์  เป ้ าหมาย ก ิ จกรรม 
ระยะเวลาดำเน ินงาน งบประมาณ 
รูปแบบหรือขั้นตอนการดำเนินการ และ
การกำหนดต ั วช ี ้ ว ั ด ขอ ง โคร งก า ร 

ท ั ้ ง ในระด ับผลผล ิต  ผลล ัพธ ์  และ
ผลกระทบ 

▪ วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ได้แก่ 
เอกสารแผนงาน/โครงการที ่แสดง
หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ตลอดจนองค์ประกอบของเนื ้อหา
โครงการ 

▪ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม
เช ื ่ อม โยง /ความสอดคล ้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับกรม 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจาก
หน่วยบริหารโครงการ/กิจกรรม และ
หน่วยปฏิบัติในประเด็นต่างๆ เช่น 
สัมภาษณ์เกี ่ยวกับความเป็นมาของ
โครงการ เหต ุผลในการกำหนด
ร ายละ เ อ ี ย ด ร ู ป แบบก ิ จกรรม 
ร ะ ย ะ เ ว ล า  ต ล อด จ น ต ั ว ช ี ้ วั ด
ความสำเร็จ รวมทั้งความเชื ่อมโยง
ส อ ด ค ล ้ อ ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร กั บ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เป็นต้น 
(เฉพาะบางโครงการที ่ข ้อมูลจาก
เอกสารไม่ครบถ้วน) 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป (CIPP 

Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

2. ปัจจัยนำเข้า 
(Input: I) 

▪ ที ่ปร ึกษา/วิทยากร พิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
- มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
- ม ีประสบการณ ์และความเช ี ่ ยวชาญ

ส อด ค ล ้ อ ง ก ั บ ค ว า มต ้ อ ง ก า ร ของ
ผู้ประกอบการ 

▪ หล ักส ูตรเน ื ้อหา พ ิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
- เนื้อหาครบถ้วน 
- สอดคล ้องตรงก ับความต ้องการของ

ผู้ประกอบการ 
- ความครบถ้วนของระยะเวลาในการให้

คำปรึกษาแนะนำ 
▪ สถานที่ให้คำปรึกษา พิจารณาจาก สถานที่

ต้องมีความเหมาะสม ควรไปพบผู้ประกอบการ 
ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที ่ใช้ในการ
ทดสอบ เป็นต้น 

▪ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ มีความพอเพียง 
มีคุณภาพ สามารถช่วยให้การปฏิบัต ิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
มีคุณภาพ 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/SME 
 

3. กระบวนการ  
(Process: P) 

▪ กระบวนการทำงานเทียบกับแผน พิจารณา
ในระดับภาพรวม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผน 
- ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน 

▪ ประมวลและวิเคราะห์การดำเนินงาน
จากรายงานผลการดำเนินงานของ 
ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้รับจ้าง 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบ
โครงการ (เฉพาะกรณีได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน) 

 ▪ กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นกลุ ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์
ผ ู ้ เ ข ้ าร ่ วมก ิจกรรม/ผ ู ้ แทนของ 
สถานประกอบการ 

 ▪ การประชาสัมพันธ ์ และวิธ ีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

อย่างเหมาะสม 
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลาย  
- ม ีว ิ ธ ี การค ัด เล ือกกล ุ ่ ม เป ้ าหมายที่

สอดคล้องกับโครงการ 

▪ สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้แทน
ของสถานประกอบการเกี่ยวกับ 

- การประชาสัมพันธ์โครงการให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ 

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ก่อน
จัดกิจกรรม 

  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป (CIPP 

Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

 ▪ การบริหารจัดการโครงการและกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้าง พิจารณาในระดับภาพรวม  
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
- หน่วยปฏิบัติมีระบบในการกำกับดูแลและ

ต ิ ดตามการดำ เน ิ น โครงการอย ่ า ง
เหมาะสม 

▪ สัมภาษณ์เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการเก ี ่ยวก ับระยะเวลาการ
ดำเนินการ ตลอดจนระบบการกำกับ
ติดตามโครงการ 

 ▪ ขั ้นตอนการให้บริการ พิจารณาในระดับ
ภาพรวมว่าขั ้นตอนในการให้บริการเป็นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

▪ สัมภาษณ์เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ เกี่ยวกับ
ข ั ้นตอนในการให้บร ิการแก่ผ ู ้รับ 

บริการ  
 ▪ การประเมินปัจจัยหรือกระบวนการสำคัญ

ของโครงการ (ขึ ้นกับรูปแบบของโครงการ) 
เช่น  
- กรณีรูปแบบโครงการเป็นการส่งผู้เช่ียวชาญ

หรือที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาแนะนำ  
ก็จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ที ่ส ่งผลต่อ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
- ความสามารถหรือเทคนิคของที่ปรึกษา

ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ 
- ความสอดคล้องของรูปแบบในการให้

คำปรึกษาแนะนำกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

- ก า ร เ ข ้ า พ บ ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ณ  
สถานประกอบการ 

- ความเหมาะสม เพียงพอ ของระยะเวลา
ในการให้คำปรึกษาแนะนำ 

- ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเข้า
มาให้คำปรึกษา 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์
ผ ู ้ เ ข้ าร ่ วมก ิจกรรม/ผ ู ้ แทนของ 
สถานประกอบการ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป (CIPP 

Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

4. ผลที่ได้รับ  
(Product: P)   

4.1 ผลผลิต (Output)  

▪ ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาผลที่
ได้ร ับจากการดำเนินงานตามแ ผ น ง า น /
โ ค ร งก า ร /กิ จก รรมที่ โครงการกำหนดไว้
ในเชิงปริมาณ (พิจารณาในระดับภาพรวม) 
เช่น 

- ร้อยละของกิจการที่ที ่ปรึกษาแนะนำได้
ตาม man-day ที่กำหนด  

- ร ้อยละของ SME เป ้ าหมายท ี ่ ได ้รับ 

การพัฒนา เป็นต้น 

▪ ผลผลิตเชิงคุณภาพ เป็นการพิจารณาผลที่
ได ้ร ับจากการดำเน ินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่โครงการกำหนดไว้ใน
เชิงคุณภาพ เช่น 

- ผู ้ประกอบการหรือผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการมีความรู ้ความเข้าใจเพิ ่มขึ้น 
สามารถนำคำแนะนำจากที ่ปรึกษาไป
ดำเนินการได้ 

- ผู ้ประกอบการหรือผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในการ
ดำเนินการตามที ่ที ่ปร ึกษาแนะนำได้  
เป็นต้น 

▪ พิจารณาตัวชี ้ว ัดผลผลิต ผลลัพธ์   
ที่กำหนดในโครงการ และข้อมูลทุติยภูมิ
ที ่มี ได้แก่ ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ของที่ปรึกษา เป็นต้น และหากข้อมูล
ผลการดำเนินงานไม่เพียงพอ จะใช้
วิธีการสอบถามที่ปรึกษา/ผู้เข้าร่วม
ก ิจกรรมหร ือผ ู ้ เข ้าร ับการอบรม
เพิ่มเติม 

▪ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
หรือจัดเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการ 
หร ือการใช ้ แบบสอบถามสำรวจ 
(เฉพาะกรณ ีท ี ่ ม ีต ั วช ี ้ ว ัดผลผลิต 
ผ ล ล ั พ ธ ์ ท ี ่ ต ้ อ ง ส ำ ร ว จ โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามและไม่มีข้อมูลทุติยภูมิ) 

- วิธีการสำรวจ ทริสจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น รายงานหรือ
ผลการต ิ ดตามประ เม ิ นของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3) โทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมหรือ
วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

4) ส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูล SME  
(สุ่ม) 

5) การจัด Focus Group  

ผู้ประกอบการ SME หรือ
หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน 
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การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป (CIPP 

Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ▪ ผลล ัพธ ์  เป ็นการพ ิจารณาผลท ั ้ งในม ิติ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 

ที ่ได ้ร ับจากการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เช่น 

- ร ้อยละของ SME ที ่ ได ้ร ับการร ับรอง
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของยอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของอัตราการผลิต (Productivity) 

ที่เพ่ิมขึ้น 

- ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนจากการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต 

  

▪ ประเม ินผลตามเกณฑ์ต ัวช ี ้ว ัดที่
โครงการกำหนดไว้ซึ ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

▪ การประเม ินผลการให้คำปร ึกษา
แนะนำท ี ่ ท ี ่ ปร ึ กษาสามารถให้
คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
เช่น  
- ผ ู ้ ป ร ะกอบกา รส าม า ร ถน ำ

คำปร ึกษาแนะนำไปใช ้แก ้ไข
ปัญหา/พัฒนาผลิตภัณฑ์/เพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
- ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการเพิ่มขึ้น เช่น จำนวน
ลูกค้าเพิ ่มขึ ้น มีการสร้างหรือ
พัฒนาแบรนด์ มีการจัดทำแผน
กลย ุทธ ์การตลาด/แผนธุรกิจ  
เป็นต้น 

▪ การประเม ินผลการให้คำปร ึกษา
แนะนำ เช่น 

- ร ้ อ ยละท ี ่ ล ดล งของต ้ นทุ น 
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

- ร ้อยละที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นของยอดขาย 
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตราการผลิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

4.3 ผลกระทบ (Impact) ▪ มีความตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ  

▪ พิจารณาว่าผู้ประกอบการตระหนัก
หรือคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เข้าร ่วมโครงการว่าเป ็นไปตามที่
คาดหวังหรือไม่ 
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การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป (CIPP 

Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่ง 

ที่ปรึกษาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

4.4 ความยั่งยืนหรือ 

ความต่อเนื่องของโครงการ 
(Sustainability) 

▪ พิจารณาจากความต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของ
ผลลัพธ์ของโครงการเฉพาะในเชิงบวกหรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการเท่าน้ัน 

▪ พิจารณาจากความย ั ่ งย ืน /ความ
ต่อเนื ่องหรือการคงอยู่ของผลลัพธ์ 
ซึ่งสะท้อนผลกระทบในด้านบวกหรือ
ประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ เช่น 

- ผ ู ้ ป ร ะกอบกา รส าม า ร ถน ำ
คำแนะนำ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

- ผ ู ้ ป ร ะกอบกา รส าม า ร ถน ำ
คำแนะนำ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการ ไปใช้ในการต่อยอด
ธุรกิจด้วยตัวเอง 

หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของโครงการ/กิจกรรม 

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

ทั้งนี้ แนวทางในการวิเคราะห์ และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะใช้ทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์จากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมของ
โครงการฯ (โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มโครงการฯ) ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ทั้งนี้ หากข้อมูลไม่เพียงพอจะมีการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพิ่มเติม เช่น SME ที่ปรึกษาที่พัฒนา ซึ่งเป็น
โครงการไดด้ำเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปงีบประมาณ 2565 จำนวน 20 กลุ่มโครงการ รวมถึงโครงการย่อย 
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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 = Simple = ง่าย 

  M = Measurable = วัดได้  
  A = Accurate = ถูกต้อง แม่นยำ  
  R = Reasonable = สมเหตุ สมผล  
  T = Timeliness = ทันเวลา หรือเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ดำเนินการประเมินผล 

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

 
❖ แนวทางการกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการนอกจากการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้ว จะต้องมีการกำหนด
เป้าหมายของตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมาย หรือผลสำเร็จของตัวช ี ้วัด  
ที ่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน ซึ ่งในเบื ้องต้นที ่ปรึกษาจะกำหนดเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดโดยพิจารณาจ าก
วัตถุประสงค์และผลที่จะคาดว่าได้รับตามที่ระบุไว้ในตัวโครงการ ทั้งนี้ หากเนื้อหาในโครงการที่จัดทำไว้  
ไม่ชัดเจน จะใช้วิธีการหารือกับเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สามารถวัดผลสำเร็จใน
ระดับต่างๆ ของโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 
  

❖ กระบวนการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล 

▪ รูปแบบท่ีใช้ในการประเมินผลและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
รูปแบบในการประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือการประเมินผลเชิงปริมาณ และการประเมินผล  

เชิงคุณภาพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
• การประเมินผลเชิงปริมาณ 

เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ โดยการคำนวณผลคะแนนจะพิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม  
ที่มีหน่วยนับชัดเจน หรือสามารถคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือหาค่าในทางสถิติได้ เช่น  
การนำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ทำได้จริงมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตอนเริ ่มต้น
จัดทำโครงการ/กิจกรรม และคิดเป็นร้อยละ โดยในขั้นตอนการประเมินผลนั้น ที่ปรึกษาจะใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ข้อมูลใน
เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม และ  
การเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการ (Site Visit) เพ่ือเก็บรวบรวม 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
ประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้พร้อมสรุปผลคะแนน และมีการใช้ระบบการให้
คะแนนแบบ Point System โดยสามารถประมวลและสรุปผลการประเมินและแสดงความ
แตกต่างของผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ความหมายของผลคะแนนแต่ละระดับ เพื่อสะท้อนคุณภาพและระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการได้ชัดเจน 
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▪ 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 ไม่ต่ำกว่า 
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
ในภาพรวมสูงกว่าโครงการที่มีการดำเนินการเป็นไปตามลักษณะขั้นพ้ืนฐานทั่วไปที่ทุกโครงการควรจะมีหรือแสดง
ผลสำเร็จได ้

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลตามกรอบการประเมินผลนี้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในด้านการแสดงให้เห็น
ถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบในระยะยาว โดยมีสาเหตุจากช่วงเวลาที ่ที ่ปรึกษาเข้าไปทำการประเมินผล  
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บางโครงการอาจยังไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ หรือผลกระทบได้ชัดเจนเท่าที่ควร จึงอาจ
ส่งผลให้มีผลคะแนนในตัวชี้วัดในด้านที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่ “ควรปรับปรุง” ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะสรุปสาเหตุ
ดังกล่าวไว้เป็นข้อสังเกตในรายงานสรุปผลการประเมินต่อไป 
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▪ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการและความคุ้มค่า 
ทั้งนี้ ในการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

ที่ปรึกษาจะพิจารณาจากมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเทียบกับต้นทุนงบประมาณใน
การดำเนินโครงการ โดยมีแนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จ ดังนี้ 
 

❖ แนวทางและวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.12 หลักการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Result Chain) 

การประเมินผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม จะใช้หลักการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Results 
Chain) เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถนำไปประเมินโครงการได้หลายประเภท แสดงผลการประเมินได้อย่าง
ชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลไปตามปัจจัยและกระบวนการที่มีผลต่อประเด็นที่จะศึกษา 
โดยพิจารณาจาก ปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ที ่โครงการนั้น 
มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง (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 

 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 

 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

  งบประมาณ บุคลากร  
และทรัพยากรอื่นๆ   

ที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกระบวนการ 

 

  - วัตถปุระสงค์
สุดท้ายของโครงการ 
- เป้าหมายระยะยาว 

 การใช้ประโยชน ์
ของผลผลิตโดย
กลุ่มเป้าหมาย 

  ผลผลิตที่เกิดจาก 
การดำเนินงาน 

 

การดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยนำเข้าให้เป็น
ผลผลิต 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 37 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) จะทำให้ระบบการติดตามและประเมนิผล
ภาครัฐมีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น 

 
❖ กระบวนการประเมินผลกระทบ  
สำหรับกระบวนการประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ  
1. วิเคราะห์พันธกิจหลักขององค์กรกับห่วงโซ่ของการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใน

หน่วยงานว่าส่งผลกระทบกับจุดประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญสูงมาก
น้อยเพียงไร และข้อมูลอื่นๆ ประกอบกัน เพ่ือให้ได้แผนงาน/โครงการ ที่จะนำมาประเมินที่เหมาะสม 

2. ศึกษาห่วงโซ่ของการดำเนินงานที่เหมาะสมแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาประเมิน โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของกระบวนการที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และผลกระทบ 

3. กำหนดกรอบแนวคิดและวิธีวิทยาในการประเมิน ตัวชี้วัดของผลกระทบที่มีความชัดเจน สามารถ
วัดผลได้  

 

   

งบประมาณ 
บุคลากร

ทรัพยากรอื่นๆ 

กิจกรรมที่
ดำเนินการใน
กระบวนการ 

สิ่งที่ผลิตได้จาก
กระบวนการ 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลติ 

ด้านของการดำเนินการ 
(Implementation side) 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านของผลการดำเนินงาน  
(Result Side) 

  

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
นำเอาผลผลิตไปใช้ 

ผลกระทบสามารถที่
เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผล
ต่อเนื่องขั้นสุดท้าย

ของโครงการ 

งบประมาณ 
บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ 

การดำเนินงาน
หรือกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยนำเข้าให้
เป็นผลผลิต 

 

ผลผลิตที่เกิดจาก
การดำเนินงาน 

 

การใช้ประโยชน์
ของผลผลิตโดย
กลุ่มเป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์
สุดท้ายของ
โครงการ 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 2 - 38 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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
เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบตามที่ ต้องการได้ กระบวนการวิเคราะห์แบ่งได้ตามขั้นตอนหลักใน
แผนภาพที่ 2.14 
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แผนภาพที่ 2.14 กระบวนการประเมินผลกระทบ 

 

 

เปรียบเทยีบกับ 
เป้าหมาย หรือค่าใน
อดีต หรอื ค่าต่างๆ   
เพื่อวเิคราะห์ผล 

จัดเก็บข้อมลูโดยวิธกีาร
ต่างๆ เชน่ สืบค้น 
สัมภาษณ์ สำรวจ 

พิจารณาขอ้มูล เพือ่
ช่วยในการคัดเลอืก 
วิธีวิทยาและกรอบ

แนวคิดในการประเมนิ 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

กำหนดตวัชี้วัด (KPI) ของผลกระทบ กำหนดสิ่งบ่งชีข้องการปฏิบัติภารกจิที่ประเมิน 

ศึกษาแผนงาน/โครงการ และห่วงโซข่องผลการดำเนนิงาน ศึกษากลไกการนำไปสู่ผลกระทบที่จะประเมิน 

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 
 

ทำการประมวลผลข้อมูลตามแนวทางทีก่ำหนด 
 

แปลงผลกระทบให้อยู่ในมิติทางเศรษฐกจิ 
 

ได้ผลการประเมนิผลกระทบในมมุมอง
ด้านเศรษฐกิจ  

นำข้อมูลมาใช้ใน 
การประเมนิด้านต่างๆ เช่น  
การประเมนิความคุม้ค่า 

ฯลฯ 

กำหนดวธิีวิทยา 
และกรอบแนวคิดในการประเมิน  

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เหมาะสม  

หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งบ่งชี้ของด้านดำเนินการ
(Implementation Side) และ ตัวชี้วดั (KPI)  

ของผลกระทบภารกิจ 

นำข้อมูลมาเข้าสู่ระบบที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 2 - 40 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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) และเป้าหมาย  

หลังจากท่ีวิเคราะห์หรือกำหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนเหมาะสมแล้ว จึงนำวัตถุประสงค์ที่เป็นประเด็น
หลักในการประเมินมาทำการขยายความชัดเจน โดยการแปลงเป้าหมายหรือนโยบายให้สามารถกำหนดเป็น
ตัวชี้วัด (KPI) ของผลกระทบที่พิจารณาที่สามารถวัดผลได้ โดยอยู่ในรูปมูลค่าเศรษฐกิจ 

การกำหนดตัวชี้วัดจะพิจารณาขอบเขตในการดำเนินงาน จุดประสงค์ในการดำเนินงาน ผลกระทบที่
ต้องการให้เกิดขึ ้น ซึ ่งมีคุณลักษณะที ่ชัดเจน 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) ในการ
ประเมินให้มีความเหมาะสมกับองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้น  

 
 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ      

ในการประเมินผลกระทบของโครงการ เราอาจใช้เทคนิคของหลักการวิจัยเชิงทดลอง มาช่วยในการ
วิเคราะห์ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยประกอบกันกับการเทียบเคียง
เพื่อหาความสัมพันธ์ ความเป็นสาเหตุของตัวแปร ซึ่งนำไปสู่การอธิบายเชิงเหตุผล วิธีการนำมาใช้มีด้วยกัน
หลายแบบ โดยอธิบายได้ดังนี้ 
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พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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แผนภาพที่ 2.15 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ 
 

▪ One-Shot Case Study: วิเคราะห์จากกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการเพียงกลุ่มเดียว  โดย
หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการแล้วจึงศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรในกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  

▪ Before-after comparison: มุ่งเน้นการดำเนินการโดยมีกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพียงกลุ่มเดียว 
แต่ดำเนินการสังเกต (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: วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการโดยมีการ
เก็บข้อมูลหลายครั ้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั ้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเพื ่อให้ทราบ 
การพัฒนาของกลุ ่มในช่วงเวลาที ่ต ่างกันหลังจากนั ้นจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ทำให้ทราบ  
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเข้าร่วมโครงการ 

▪ Multiple Time Series Design: วิธ ีการที ่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ ่มที ่ได้รับผลจาก
โครงการโดยมีการเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
และนำเอาข้อมูลของกลุ่มอื่นๆ มาเปรียบเทียบ 
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กรอบแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยในการคัดเลือกวิธีวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยพิจารณา
จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติควรต้ องมีการหารือระหว่าง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเครื่องมือในการวิเคราะห์อีกครั้ง 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 การประเมินโครงการพัฒนาพื้นที ่ทางการเกษตร มีผลกระทบคือ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถนำมาคำนวณโดยนำเอาผลผลิตที ่เพิ ่มขึ ้น กับ พื ้นที ่ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ มาแปลงหน่วยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประเมินจากราคาผลผลิตต่อไร่  
(ล้านบาท/ไร่) (ใช้ราคาผลผลิตต่อไร่ที ่มีการซื ้อขายในตลาด) แล้วนำจำนวนไร่ที ่ได้รับผลจากโครงการ  

(จำนวนไร่ที่สามารถเพ่ิมผลผลิตได้) มาคูณ จะได้จำนวนมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการ เป็นต้น  

2) วิธีการวัดความพึงพอใจเปิดเผย (Revealed Preferences)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินสามารถใช้ราคาตลาด หรือใช้มูลค่าตัวแทนซึ่งการประเมินโดยใช้ราคาตลาดได้ 
โดยมีสมมติฐานว่า ราคาซื้อขาย ในตลาดจะสะท้อนมูลค่าของสิ่งนั้น 

วิธีการนี ้มักใช้ประเมินทรัพยากรที ่มีการใช้ประโยชน์และมีการซื ้อขายผ่านระบบตลาดโดยตรง 
ตัวอย่างเช่น ประเมินมูลค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จากผลผลิตทางประมงที่ได้ในพื้นที่อนุรักษ์ 
เป็นต้น 
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หลักการในการนำเอามูลค่าจากราคาของการซื้อขายที่เกิดข้ึนในตลาด มาเทียบเคียงกันเพ่ือให้ได้มูลค่า
ของสิ่งที่ต้องการมีวิธีการดังนี้ 

-  Market Value Approach คือ ถามราคาตลาด เฉพาะที่มีการซื้อขายในตลาดจริง  
-  Cost Approach คือเป็นราคาที่ใช้ไป เพ่ือให้ได้สิ่งนั้นมา  
-  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
ที่เกิดขึน้ส่งผลมากหรือน้อยต่อประชากรหรือพ้ืนที่ที่ต้องการเพียงไร 

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 การนำมา

กำหนดเป้าหมาย เพ่ือนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการต่างๆ หรือการนำมาใช้เพ่ือการประเมินความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หรือประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 
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สำหรับตารางที่ 2.3 ถือว่าเป็นตารางต้นแบบสำหรับการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบ เนื่องจาก
การศึกษาการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง ( Intervention) และ Result chain ที่กระทำต่อห่วงโซ่ผลกระทบ 
ภายใต้โครงการต่างๆ ของกรม โดยครอบคลุมประเภทกิจกรรมต่างๆ ของทุกโครงการ ซึ่งจะช่ว ยให้สามารถ 
ทำการจัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ร่วมกันของการปฏิบัติภารกิจ และผลจากการปฏิบัติภารกิจของกรมได้  
ทุกโครงการ  

แม้ว่าตารางต้นแบบนี้จะสามารถครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับทุกโครงการในกรมฯ  
แต่เนื่องจากห่วงโซ่ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับโครงการแตกต่างกัน  มุ่งเน้นจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ขั ้นตอนการดำเนินงานแตกต่างกัน จึงต้องหาความเชื ่อมโยงระหว่าง  การปฏิบัติภารกิจที ่ เกี ่ยวข้อง 
(Intervention (W)), ด้านการดำเนินงาน (Implementation side (X)) และด้านผลของการดำเนินงาน 
(Result side (Y)) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) อธิบายทิศทางและความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างตัวแปรว่ามีอิทธิพลต่อกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร W, X และ Y 
ที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 2.3 ตัวอย่างตารางแสดงห่วงโซ่ของผลกระทบ (Result Chain) ในภาพรวมของการส่งเสริม SME ในรูปแบบต่างๆ  
การป ิบัติภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง
(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ ์

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การป ิบัติภารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ

ผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้

และทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการ
ผลิต 

 

F 
การทดสอบ
ตลาดและ
พัฒนา

ผลิตภัณ ์ให้
ตรงตาม
ตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภัณ  ์

H 
ผลลัพธ ์

I 
ผลลัพธ ์

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทาง
เศรษฐกิจ 

• การให้ความรู้ 
- การอบรม 
- การรวบรวม 

องค์ความรู ้
- การบรรยาย  
- การสัมมนา  
- การทำเวิร์คชอบ 
- การให้

คำปรึกษา 
- การดูงาน   
• การให้

เทคโนโลยี 
- การอบรม 
- การให้

เทคโนโลยีไปใช้
เช่น software 
ระบบIT 

• การจัดต้ัง
องค์กร/
ระบบการ
ผลิต/หน่วย
ผลิต 

• การจัด
โครงสร้าง
องค์กร/
กลุ่มธุรกจิ/
ระบบการ
ผลิต 

• การรวมหุ้น
ในกลุ่มหรือ
กองทุน 

• การลงทุน
ใหม ่

• สร้าง
เครือข่าย 
ของห่วงโซ่ 
การผลิต 

• Supply 
chain ที่เป็น
เครือข่าย/
พันธมิตร ใน 
value chain 

- เครือข่ายเพื่อ
พัฒนา 

- แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

- การ 
Benchmarking 

• แผนงาน  
กลยุทธ์ 

- การวางแผน  
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

• การบริหาร
จัดการ
ระบบใน
องค์กร 

- การบริหาร
ระบบการ
ผลิต 

- การบริหาร
การเงินและ 
การลงทุน 

• การบริการ
ข้อมูล 

• การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
ข้อมูล  

• การพัฒนา
ทักษะของ
บุคคลใน
การผลิต 

- การจัดทำ
บัญชีต้นทุน 

- การวิเคราะห์
ต้นทุน 

• นวัตกรรม
การผลิต 

- เทคนิคใหม่ 
- เทคโนโลยีใหม ่

• การปรับปรุง
กระบวนการ  

(ลดขั้นตอน 
ปรับ
กระบวนการ 
สร้างคณุค่าจาก
กระบวนการ
ใหม่ new 
process Re-
engineer) 

• คุณภาพ 
การผลิต 

• การทดสอบ
ตลาดเพ่ือ
หาความ
ต้องการ
ของลูกค้า      
และนำมา
พัฒนา
ผลิตภัณ  ์

• การ
นำเสนอ
ผลิตภัณ ์ที่
พัฒนาต่อ
ช่องทาง
ต่างๆ 
- งานแสดง
สินค้า 

• นวัตกรรม 
- การ

ออกแบบ
และพัฒนา
ผลติภณัฑ์
ใหม ่

- การเพิ่ม
คุณค่าให้
ผลติภณัฑ์
เดมิ 

• ผลิตภัณ ์
มีมาตรฐาน 

• ผลิตภัณ ์
ตามความ
ต้องการ
ตลาด 

• การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

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

- ลดต้นทุนจม 
- ลดสต๊อก  
• Turnover 

ratio 

• ราคาต่อ
หน่วย 

• ต้นทุนต่อ
หน่วย 

• ยอดขาย 

• ยอดสั่งซื้อ 

• ส่วนแบ่ง
ตลาด 

• กำไรต่อ
หน่วย 

• รายได้ 

• ผลิตภัณ ์
ใหม่/ตลาด
ใหม ่

• การลงทุน 

• มูลค่าเพ่ิม
ทาง
เศรษฐกิจ/
GDP 
ขยายตัว 

• กำไรธุรกิจ 

• รายได้ต่อป  
• ผลกระทบ

ทางอ้อม 
-  ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 
- ประชาชนมี
อาชีพเสริม  
ไม่ต้องละทิ้ง 
ถิ่นฐาน 
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การป ิบัติภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ ์

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การป ิบัติภารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ

ผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้

และทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการ
ผลิต 

 

F 
การทดสอบ
ตลาดและ
พัฒนา

ผลิตภัณ ์ให้
ตรงตาม
ตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภัณ  ์

H 
ผลลัพธ ์

I 
ผลลัพธ ์

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทาง
เศรษฐกิจ 

- ต้นแบบ
เครื่องมือ 
การผลิต หรือ
ต้นแบบ
ผลิตภณัฑ ์

- การประกวด
นวัตกรรม 

- การรวบรวม/
เผยแพรค่วามรู้
ด้านเทคโนโลย ี

- การให้
คำปรึกษา 

• การให้
คำปรึกษา 

- นอกสถานท่ี  
- ในสถานท่ี 

(ส่งเสรมิ
การลงทุน 
ชักนำนัก
ธุรกิจมา
ลงทุน) 

 

- ศูนย์รวม 
ที่ปรึกษาท่ีมี 
ความเช่ียวชาญ 

• Business 
matching 

• การเข้าถึง
แหล่งทุน 
แหล่งความรู้ 
แหล่งแรงงาน 

• การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ขององค์กร
ท้องถิ่น 
โดยรวมหุ้นใน
กลุ่มหรือ
กองทุน 

- การบริหาร
ด้าน
การตลาด 
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกับ
ตลาด 

- การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย/์
ต้นทุนมนุษย ์

• การจัดการ
ความรู้ 

• ระบบโซ่
อุปทาน 

• เทคโนโลยี
นำไปสู่
นวัตกรรม 

- การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 
ต้นแบบ 

- การออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ 
ฉลาก 

- การปรับปรุง
การผลิต 

• การพัฒนา
ความรู้ด้าน
การบริหาร 

- ผู้ประกอบการ
รายใหม่มี
ความรู้ในการ
ลงทุน 

- การควบคุม
มาตรฐาน 
การผลิต 

- การกำหนด
มาตรฐาน 

- การตรวจ
รับรอง 

• การผลิตเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า
สินค้า 

• การนำ
วัตถุดิบเหลือ
ใช้หรือขยะ
กลับมาใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต 

- การพบปะ
คู่ค้า 
- Social 
Media 

 

• การสร้าง
ภาพลักษณ์
สินค้า 

• ผลิตภัณ ์
มีต้นทุนต่ำ 

• สร้าง
ผลิตภัณ ์
สู่ตลาดใหม่ 

• การพัฒนา
คุณภาพ 
การบริการ 
(service) 
ที่เกี่ยวเนื่อง
กับ
ผลิตภัณ  ์

• ยอดขาย/
รายได้
เพ่ิมขึ้น 

• การลงทุน
ขยายกิจการ
ที่เพ่ิมขึ้น 

• การจัดต้ัง
ธุรกิจ/การ
ขยายฐาน
ธุรกิจ/ 
การขยาย
การลงทุน 

• การสร้าง
เครือข่าย  
การร่วมทุน                
การ 
synergy 

• การจ้าง
งานลด/
เพ่ิม 

• การ
กระจาย
รายได้/ 
ลดความ
เหลื่อมล้ำ
ทาง
เศรษฐกิจ 

• ลดต้นทุน
จากการ
นำเข้า
วัตถุดิบ/
พลังงาน
จาก
ต่างประเทศ 
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การป ิบัติภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ ์

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การป ิบัติภารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ

ผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้

และทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการ
ผลิต 

 

F 
การทดสอบ
ตลาดและ
พัฒนา

ผลิตภัณ ์ให้
ตรงตาม
ตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภัณ  ์

H 
ผลลัพธ ์

I 
ผลลัพธ ์

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทาง
เศรษฐกิจ 

• การจัดให้มี
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

- ผู้ประกอบการ  
- ผู้ให้บริการ   
- ผู้เชี่ยวชาญ

ต่างๆ 
• การสนับสนุน

ทางการตลาด 
เช่น 

- การสร้างคู่ค้า  
- สร้างเครือข่าย

ทางการตลาด 
- การทดสอบ

ตลาด  
- การเผยแพร่

สินค้าในตลาด 

• การทำ 
promotion 
ร่วมงานแสดง
สินค้า / 
จำหน่าย
สินค้า 

• การสร้าง
เครือข่าย/
พัฒนาองค์กร
ให้เกื้อกูลกัน 

• การสร้าง
เครือข่าย/
ความร่วมมือ
ระหว่าง 

• ภาคเอกชน 
ประชาชน
ผู้ประกอบการ

• การ
แก้ปัญหาใน
การผลิต 

• การลดการ
สูญเสีย 

• การตรวจ
วินิจฉัย
สถาน
ประกอบการ
เพ่ือปรับปรุง
และ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

 
 

- ผู้ประกอบการ
รายเดิมมี
ความรู้ใน 
การปรับปรุง
กิจการ 

• การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
เสริม 

• การนำ
เทคโนโลย ี
มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ/ 
การทำงาน 
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การป ิบัติภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ ์

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การป ิบัติภารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ

ผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้

และทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการ
ผลิต 

 

F 
การทดสอบ
ตลาดและ
พัฒนา

ผลิตภัณ ์ให้
ตรงตาม
ตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภัณ  ์

H 
ผลลัพธ ์

I 
ผลลัพธ ์

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทาง
เศรษฐกิจ 

• การสร้างให้
เกิดความ
ร่วมมือ เช่น  

- สร้างเครือข่าย  
- การรวมกลุม่   
- การจับคู่

ทางการผลติ
หรือธุรกิจ 

และ
หน่วยงาน
ราชการ 
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จากตารางแสดงห่วงโซ่ของผลกระทบ (Result Chain) ในภาพรวมจะนำไปใช้ในการพิจารณาว่า
โครงการ intervention ที่ดำเนินการจะส่งผลไปถึงผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบตรงส่วนใด รวมถึงมูลค่าที่
เกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดที่จะวัดตั้งแต่ผลผลิตถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นจะต่างกันตามแต่ละโครงการ โดยจะพิจารณา
มูลค่าเพ่ิมที่เกิดในมิติอ่ืนๆ นอกจากกำไร ดังนั้นจึงต้องพิจารณา intervention ที่ สสว. ดำเนินการได้ส่งผลจาก
ส่วน implementation side ไปยัง result side และส่งผลถึงมูลค่าสุดท้ายหรือไม่  

 ตารางท่ี 2.4 การเพิ่มคุณค่า (Value chain) ในอุตสาหกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า 

การป ิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน 
(Implementation Side) 

ด้านผลของการดำเนินงาน 
(Result side) 

ตัวชี้วัดมูลค่าของ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิต 

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

software ระบบ IT 
- การให้คำปรึกษา 

- การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต สูญเสียลดลง ผลติได้
เร็วข้ึน 

- ขีดความสามารถในการ
ผลิต/กำลังการผลิต 
- 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 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการนวตักรรม 
ศูนย์การเรียนรู้) 
- การสัมมนา การดูงาน   
- การให้คำปรึกษา 

นำความรู้มาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่

นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภณัฑ์
ใหม่ในตลาด 
การแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์

ราคาต่อหน่วย 
รายได้รวม 
กำไรขั้นต้น 
 

2.2 การสร้างต้นแบบ 
- ต้นแบบของเครื่องมือการผลติ 

หรือต้นแบบผลิตภณัฑ ์
-  การประกวดนวตักรรม 

การนำต้นแบบมาใช้ผลติจริง
เชิงพาณิชย ์
การนำนวัตกรรมมาใช้สร้าง
ผลผลติ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม
ความสามารถและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมได้ ระดับเฉลีย่  

ราคาต่อหน่วย 
ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

 การนำนวัตกรรมมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม
ความสามารถและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมได้ ระดับเฉลีย่  

 

2.3 งานวิจัย  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ ์

การนำงานวิจัยมาพัฒนา
ผลผลติ 
การนำงานวิจัยมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

จำนวนผลติภณัฑ์ใหม่ทีไ่ด้
จากการนำงานวิจัยมาใช้ 

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

ด้านการดำเนินงาน 
(Implementation Side) 

ด้านผลของการดำเนินงาน 
(Result side) 

ตัวชี้วัดมูลค่าของ 
ผลการดำเนินงาน 

3.1 การส่งเสริมการตลาด 
- การนำผลผลิตไปทดลองตลาด 

และวิเคราะหห์าข้อมูล 
- การสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ 

ในด้านผลติภณัฑ์ใหม ่
- การจับคู่เช่ือมโยงทางธุรกิจ 
- การนำผลผลิตไปทดลองตลาด 

และวิเคราะหห์าข้อมูล 

การไดด้ีล ยอดสั่งซื้อ 
การไดคู้่ค้าใหม ่
การไดลู้กค้ารายใหม ่
การไดลู้กค้าเดิมแต่ผลิตภัณฑ์
ใหม ่
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

ประสิทธิภาพการค้าง การลงทุน 

การเจรจา สร้างความร่วมมือ 
ในด่านต่างๆ  
ด้านการรวมกลุม่การค้า 
ด้านการรวมกลุม่ในการผลิต 
ในสายการผลติ 

การสร้างอำนาจต่อรองกับ 
supplier  
การขยายฐานลูกค้า 
การลดต้นทุน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การสร้างอำนาจต่อรองกับ 
supplier  
การสร้าง Value chain ให้
ครบวงจร 

ยอดขาย (จำนวน) 
รายได้จากการขาย 
กำไรขั้นต้น 
การลดต้นทุน 
กำไรขั้นต้น 
 

5. การพัฒนาบุคลากร 
การอบรม ให้ความรู้ 
- ภาคการผลติ การพัฒนา

กระบวนการ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต   
สูญเสียลดลง ผลติไดเ้ร็วข้ึน 

- ขีดความสามารถในการ
ผลิต/กำลังการผลิต 
- อัตราส่วนของเสียเฉลีย่ 
- มูลค่าของเสียเฉลี่ยรวม
อัตราส่วนเครื่องเสียขณะ
ทำงานเฉลี่ย  

ต้นทุนต่อหน่วยท่ี
ลดลง 
ต้นทุนรวมที่ลดลง 
มูลค่าการสญูเสียที่
ลดลง 

 - การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต เพิ่มมลูค่า น่าเชื่อถือ  
มีมาตรฐาน 

การเพิ่มคณุภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ราคาต่อหน่วย 
รายได ้
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❖ การสะท้อนความคุ้มค่าการดำเนินการ 

สำหรับการประเมินความคุ ้มค่า ที ่ปร ึกษาจะสะท้อนภาพผลการประเมินความคุ ้มค่า  
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์อัตราส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เทียบกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ในการดำเนินการ  

 
 
 
 
 

ทั้งนี ้ การวิเคราะห์ จะเป็นไปในภาพรวมตามแนวทางภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู ้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2565 และอาจเป็นการวิเคราะห์ 
รายโครงการ ขึ้นกับข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนในการติดตามประเมินผล 

 

2.2 กรอบการประเมินผลโครงการ 

สำหรับโครงการที่จะประเมินผลเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงิน 
 

งบประมาณดำเนินการ 
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ปรึกษาได้มีการออกแบบเครื ่องมือที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและเครื ่องมือในการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และประเมินผล ได้แก่ 

2.3.1 เครื ่องมือการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา (Agenda)  
ตามยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษายุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาจึงได้มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญและ
ออกแบบเครื่องมือที่จะนำไปใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 

 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 54 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 2.5 ประเด็นการส่งเสริมพัฒนา (Agenda) สำหรับการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละห่วงโซ่ 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การส่งเสริมปัจจัยนำเข้า  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  
▪ การเสริมสรา้งความรู ้
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม/เทคโนโลย ี
มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง 
การเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ 
ด้านกฎหมาย 
▪ แรงงาน 
แรงงานมีมาตรฐาน

อาชีพ 
มีสมรรถนะรองรับ

เทคโนโลยี และ 
การเปลี่ยนแปลง 

▪ แหล่งเงินทุน 
สนับสนุนการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจเป้าหมาย (ธุรกิจ
เป้าหมายที่ตอ้งการ

 ▪ การผลิต 
การนำงานวจิัย

มาใช ้
การวิจยัและ

พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่ม 
productivity 
และมูลค่าเพิ่ม 

การผลิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เน้นการผลิตที่
เป็นมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัยตาม
กฎหมายและ
ระดับสากล 

▪ การพัฒนา
สินค้า
ผลิตภัณ  ์

สร้างสรรค์  
เน้นนวัตกรรม  

ทันสมัย  

 ▪ 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) 

พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส ์ 

วิจัยและพัฒนาด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้าน 
โลจิสติกส์  

 

  เช่ือมโยง SME กับ
อุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่  

 เช่ือมโยงคลัสเตอร์ 
(กลุ่มผลิตสินค้าที่มี
ลักษณะเหมือนกัน 
เกี่ยวขอ้งกัน หรือ
ส่งเสริมกัน) 

 รวมกลุ่ม/ร่วมมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน  

 

 ▪ ระบบสารสนเทศ 
การเข้าถึงข้อมูล

ด้านธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  
Big data ในการ

บริหารจัดการเพือ่
การส่งเสริม SME 

▪ ศูนย์การเรียนรู ้
บ่มเพาะ 
ห้องแล็ป 

ห้องทดสอบรับรอง 
▪ มาตรการทางภาษ ี     
มาตรการภาษีเพื่อ

ส่งเสริมระบบนิเวศ
วิสาหกจิเริ่มต้นของ
ประเทศ 
มาตรการภาษี

สำหรับ
ผู้ประกอบการราย
ใหม่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

▪ มาตรการทางบัญชี
และการตัง้ธุรกิจ 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การส่งเสริมปัจจัยนำเข้า  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) 

ผลักดัน /Startup /
ธุรกิจที่ประสบปัญหา) 

เน้นผลิตภัณฑ์ 
(BCG) 

เน้นเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์
สวยงามทั่วไป 
บรรจุภัณฑ์ 

(BCG) 
การถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
การบริหาร

จัดการ 
 
 
 
 

การส่งเสริมการ
ดำเนินธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ 
 

การส่งเสริม
มาตรการทำบัญชี
เดียว 
ส่งเสริม

ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

▪ มาตรการดา้น
ทรัพย์สินทางปัญญา 
การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

▪ สิทธิประโยชน์  
   ความร่วมมือการคา้ 
เน้นส่งเสริมบทบาท

การเป็นแกนกลาง
ของอาเซียน 
(ASEAN 
Centrality)  
ใช้ประโยชน์จาก

สิทธิพิเศษทาง
การค้า 
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ตารางท่ี 2.6 การวิเคราะห์การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ 
ขนาดของธุรกิจ งบประมาณ 

(บาท) และ 
ราย 

Stage ของผู้ประกอบการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) และ 

ราย 

กลุ่มสาขาเปา้หมาย งบประมาณ 
(บาท) และ ราย 

พื้นที่ดำเนินการ (ตัวอยา่ง)  งบประมาณ 
(บาท) และ ราย 

 1) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) 
 2) ธุรกิจขนาดยอ่ม (Small)  
 3) ธุรกิจขนาดจิว๋ (Micro) 

 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน   
 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกจิ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ

ในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  
 3) ผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป 

(Regular)  
 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

(Strong)  
 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะ

อิ่มตัว (Maturity) 
 6) ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา

ในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง 
(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 (เลือกจังหวัด) 
 

 

 

……………… ……… 

……………… ……… 

 

……………… ……… 

……………… ……… 

……………… ……… 
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2.3.2 การออกแบบชุดตัวชี้วัดที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน  
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์  

ที่ปรึกษาได้พัฒนาชุดตัวชี้วัด โดยได้ทบทวนตัวชี้วัดที่ได้มีการออกแบบไว้ในปีที่ผ่านมาและเพ่ิมเติม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้ในการสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ในระดับภาพรวม ระดับแนวทาง และระดับกิจกรรมโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7 ชุดตัวชี้วัดที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดภาพรวม 
เป้าหมายใน
ระดับตัวช้ีวัด
เป้าหมาย
ประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

 
 
 

▪ 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

รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

ผลกระทบตามเป้าหมายหลัก 
▪ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity)  
▪ รายได้ของผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น (มูลค่า/
ร้อยละ)  
▪ การจ้างงานเพ่ิมขึ้น (จำนวนและ

ค่าใช้จ่ายการจ้างงาน)  
▪ สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อ 

การส่งออกรวมของประเทศไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 25 (แผนแม่บทฯ) 
▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า 

การลงทุน 
▪ ร้อยละท่ีลดลงของการใช้

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
▪ อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

 
  

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
▪ จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

ที่พัฒนาสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ

ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
▪ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ 

SME ด้านการสนับสนุนและ 
ความสอดคล้องของนโยบาย 
(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

ดิจิทัล (เป้าหมาย 1 ใน 36)  
(แผนแม่บทฯ) 
▪ อันดับความสามารถในการ

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

clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) ของ 
  อุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ

clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ มูลค่าการส่งออกในแต่ละ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(แผนปฏิรูปฯ) 
▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ 

clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ

ของผู้ประกอบการไทย  
(แผนปฏิรูปฯ) 
▪ รายได้จากต่างประเทศของ

ผู้ประกอบการไทย (แผนปฏิรูปฯ) 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
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) 
▪ ระบบข้อมูลต่างๆ ของ

หน่วยงานให้บริการภาครัฐมี
การเชื่อมต่อและเปิดเผยข้อมูล
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ทุกระดับ (แผนปฏิรูปฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ งบประมาณและต้นทุนของ
ภาครัฐที่ลดลงจากการใช้บริการ
ของสตาร์อัพ (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ งบประมาณของรัฐที่จัดสรร

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม SME 
ลดลง (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ SME ไทยสามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจรวม
ไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท 
ภายใน 5 ปี (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ อันดับความยากง่ายในการ

ประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
10 อันดับ ภายใน 3 ป ี 
(แผนปฏิรูปฯ) 

ผลกระทบทางอ้อม  
(ลดความเหลื่อมล้ำ) 
▪ ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการ 

ที่พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
แล้วส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม  
e-commerce platform  
(แผนปฏิรูปฯ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ จำนวนผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเครือข่ายที่ขยาย 
ห่วงโซ่ธุรกิจและซพัพลายเชนสู่
ภูมิภาค 
▪ มูลค่าการลงทุนจากการขยาย

การเติบโตของผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 
▪ ร้อยละของธุรกิจและวิสาหกิจ

ชุมชนที่มีการจ้างงานชุมชนเพ่ิม 
(คิดเป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อหัว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 62 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดแนวทางตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 
การสร้างความ
เข้มแข็งตาม 
Stage  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
▪ 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) 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า 
ยอดจำหน่ายหรือรายได้ 
 

 
 

การส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Early-Stage) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

  

 
 

▪ 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 
▪ อัตราการขยายตัวของ 

การส่งออก 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับ
สากล 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
▪ รายได้จากต่างประเทศ 
 
 
 

 

การส่งเสริมผู้ประกอบการที่กำลังขยายตัว (Growth)  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 64 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

     

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาใน 
การคิดค้นนวัตกรรม  

▪ จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำ

งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่มาใช้
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

▪ จำนวน Product Champion 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่
สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดและได้รับการ
ตอบรับ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ขยาย
ไปยังตลาดใหม่  

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 
 

▪ มูลค่าการลงทุนธุรกิจ 
▪ มูลค่ายอดขาย/รายได้ 
▪ อัตราการขยายตัวของ 

การส่งออก 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการที่สามารถฟ้ืนฟู
ต่อยอดได้ 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
▪ รายได้จากต่างประเทศ 
 

 
 

การส่งเสริมผู้ประกอบการที่อ่ิมตัว (Maturity) และซบเซา 
( )

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 65 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน
ที่เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ
(Ecosystem) 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

 

▪ 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 66 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมโครงการ (ตามลักษณะรูปแบบกิจกรรม) 
  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

มิติการส่งเสริม
และพัฒนาตาม 
Agenda ในแต่ละ
ห่วงโซ่ธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
- การแก้ไขปัญหาการผลิต 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาแล้วเกิด
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ 
- มูลค่าของเสียลดลง 
- ต้นทุนการผลิตลดลง 
- ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน 
▪ ร้อยละของ SME ที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล
เพ่ิมข้ึน 

▪ มูลค่ายอดขายหรือรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

▪ สัดส่วนกำไรที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 67 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ด้านการพัฒนาผลิตภัณ ์และการส่งเสริมการตลาด 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

▪ 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
จับคูธุ่รกิจแล้วเกิดข้อตกลง
ธุรกิจร่วมกัน 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชนที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ปรับสู่ระบบดิจิทัล  

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ยอดขายหรือรายได้  

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 68 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสร้าง
และส่งเสริมพัฒนาแบรนด์ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ผลิตได้รับ
การพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อ 
การเป็นผู้ขาย 

 

E-Commerce แล้วมียอด
จำหน่ายหรือรายได้เพ่ิมขึ้น 
▪ การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
▪ รายได้จาก e-commerce 

platform 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์
แบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด  
▪ จำนวนการยื่นจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาใน
ต่างประเทศ 
▪ จำนวนผู้ประกอบการ OEM 

เปลี่ยนหรือเพ่ิมช่องทางเป็น
ผู้ขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 

 การส่งเสริมการเป็นผู้ขาย (ผลิตได้ขายเป็น) 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 69 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ด้านส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

▪ 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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▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้
สิทธิมาตรการพักชำระหนี้ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึง
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 
(Soft loan)  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจ
ที่มีเจ้าหนี้หลายราย 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
มาตรการพักชำระหนี้ 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

 

 
 
 
▪ 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/คุณค่าเพ่ิมของ 

การเชื่อมโยง 
▪ 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 ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่ม/
สาขาเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับร่าง) 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปีงบประมาณ 2565 

 
  

 
 
▪ 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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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป้าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ▪ จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ 

การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผู้ประกอบการที่ผ่าน
มาตรฐานสากล 

▪ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของ
ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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2.3.3 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 2.16 การประเมินผลความคุ้มค่า 

โดยการประเมินความคุ้มค่าจะพิจารณา 3 มิติ ได้แก่ ความประหยัดได้ ความมีประสิทธิภาพ 
และความมีประสิทธิผล  

หลักความประหยัดได้ เป็นการพิจารณาจากทรัพยากรหรือปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินการที่มี
ต้นทุนต่ำที่สุด โดยมักจะใช้สำหรับโครงการที่เป็นการจัดซื้อจัดหา คือมีผลผลิตที่มีขอบเขต องค์ประกอบ
คุณลักษณะเหมือนกัน จึงจะพิจารณาจากงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการที่ต่ำกว่า  

Impact
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หลักความมีประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้
ครอบคลุมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เทียบกับทรัพยากรที่ ใช้ไป โดยที่ปรึกษาจะเน้นการสะท้อนมติินี้
ในระดับโครงการ ระดับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินการ และภาพรวม ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ 
จึงมีความจำเป็นต้องแปลงเป็นหน่วยเดียวกัน คือเป็นเงิน โดยที่ปรึกษาจะมีการตีราคาผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบเป็นจำนวนเงิน หรือที่เรียกว่าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะกล่าวในลำดับถัดไป 

หลักความมีประสิทธิผล เป็นการพิจารณาการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้มีส่วน  
ได้เสียที่เก่ียวข้องตามเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ  

โดยหลักการในการประเมินความคุ ้มค่าแบบต่างๆ สามารถอธิบายโดยใช้  ห่วงโซ่ของผล 
การดำเนินงาน (result chain) ตามแผนภาพ โดยการประเมินความคุ ้มค่าแต่ละรูปแบบถูกนำมาใช้  
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 ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของสองทางเลือก 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%/1,000,000 = 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 โดยเทียบเคียงผลที่เกดิขึ้นในอดีต ประกอบการงานวิจัย มีการประมาณการผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นดังนี้  

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

ผู้ป่วยต่อปีลดลง/ล้านบาท = 51/5 = 10.20 ราย/ลา้นบาท 
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 ผู้ป่วยที่ลดลง 
(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 ขึ้นกับขอบเขตของความสนใจและเป็นที่ตกลงกัน
ในวงการหรือองค์กร 
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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 มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) ต้นทุนอบรม 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ผลประโยชน์และต้นทุน 

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  
 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 81 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 2.8 สูตรการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 

ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 

   
คือ มูลค่าของการขายที่เกิดจากโครงการ 

= ผลรวมของ (จำนวนที่ขาย x ราคา) 
1) ข้อมูลที่ได้ต้องนำมาเทียบเท่ากับทั้งปี   
หากข้อมูลมีไม่ครบปีจะใช้ค่าประมาณการให้เท่ากับทั้งปี 
2) นับเฉพาะส่วนที่เกิดจากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น เช่น  

- เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการส่งเสริมไม่นับรวมผลิตภัณฑ์อ่ืน 

- เฉพาะพ้ืนที/่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  
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
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  
เนื่องจากเป็นยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงใช้สำหรับประเมินความสำเร็จของโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น เช่น โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ นำเทคโนโลยีมาใช้ในผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้น หรือการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเปิดตัวในงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจเพ่ือให้สินค้าใหม่สามารถเข้าสู่ตลาด เป็นต้น   
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
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   
 
 
 
  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
ร้อยละท่ีลดลงของ 
ของเสีย 

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

1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น   
2) นับเฉพาะของเสียในส่วนที่ลดได้ จากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น  
ตัวอย่าง 
การลดของเสียในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ เนื่องจากมีการฝึกฝนทักษะ
แรงงานให้มฝีีมือขึ้น ทำให้ของเสียในการผลิตลดลง (ระยะเวลาที่เห็นผล หลังจาก
ได้รับการส่งเสริมคือ 3 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ)  
การคำนวณ 
ของเสียในการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม = 40 ชิ้นต่อเดือน (3 เดือนก่อน 
สิ้นปีงบประมาณ)  
ของเสียในการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม = 20 ชิ้นต่อเดือน (3 เดือนก่อน 
สิ้นปีงบประมาณ) 
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 คุณสมบัติต่างๆ ที่ถูกต้องเป็นไปตามต้องการ โดยใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนการ เช่น การพัฒนา
วัตถุดิบ ฝีมือแรงงาน การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมเครื่องจักร การบรรจุ การตรวจประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ฯลฯ  
โครงการที่ใช้ตัวชี้วัดนี้ในการประเมินจะเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในประเด็นดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการให้
ความรู้ อบรม ให้คำปรึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน การประเมินและวินิจฉัยปัญหา การตรวจสอบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน เป็นต้น       
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
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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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
 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
อำนาจการต่อรองกรณีสั่งซื้อสินค้า หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการลดการสูญเสีย เช่น 
ของเสียจากการผลิต การสูญเสียพลังงาน เป็นต้น 

ตัวชี้วัดนี้ จะใช้ประเมินโครงการที่มีจุดประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนการผลิต เช่น สินค้าท่ีมีการแข่งขันด้านราคา ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา 

มีกระบวนการผลิตหรือโลจิสติกสท์ี่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนสูง ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการสูญเสียในการผลิตมากทำให้มีผลต่อ
ต้นทุนการผลิต ฯลฯ  
โครงการที่นำตัวชี้วัดนี้ในการประเมินความสำเร็จ จะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลดปัจจัย
นำเข้า โดยอาจเป็นการให้ความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านกระบวนการผลิต การโลจิสติกส์ โครงการที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและสามารถนำไปสู่การลดต้นทุน    
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
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 เท่านั้น   

  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   
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
  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  
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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2.4 การออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห์ประมวลผล และ
ประเมินผล 

ที ่ปรึกษาได้มีการออกแบบเครื ่องมือที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและเครื ่องมือในการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และประเมินผลตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ 

❖ การออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ป งบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดและตามมาตรฐานหลักวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ และวิธีการวัดความคุ้มค่าของ
โครงการ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนงานโครงการ และแบบสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการดังนี้ 

 

1. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเพ่ือติดตามประเมินผล 
โครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ป งบประมาณ 2565  

 

คำชี้แจง : ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว .) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม
และประเมินผลการส่งเสริม SME ของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนัก
งบประมาณมาดำเนินการพัฒนา SME การรายงานข้อมูลของท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้ในการ
สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้
เป็นข้อมูลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื ่อให้การขับเคลื ่อนแผนการส่งเสริม SME เกิดประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ ์สนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไป 

การตอบแบบสอบถาม :  โปรดทำเครื่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที่อธิบาย
รายละเอียด 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   
สำนัก/กอง  

กรม/หน่วยงาน  

2. 2.1 โครงการหลัก (ระบุชื่อ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 โครงการย่อย (ระบชุื่อ)  
……………………………………………………………………………………………….………………………………… 

2.3 สถานะโครงการ   
 1) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการที่กำหนดไว้ตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ (เป็นโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบฯ ตั้งแต่แรก) 
 2) เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง (มีการโอนเปลี่ยนแปลง)  
 3) อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
  1) เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน       
 2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2)  
 3) เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) 
 4) เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม)  

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 ข้ามป งบประมาณ   

(ระบุจำนวนเดือน) 
แผน      

ผล      

4.3 สถานการณ์ดำเนินการตามแผนงาน 
 1) ยังไม่เริ่มดำเนินการ 
 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมทั้งหมด…………..ดำเนินการแล้วเสร็จ……………คิดเป็นร้อยละ………….. 
 3) ดำเนินการแล้วเสร็จ 
กรณียังอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้คาดการณ์ความสำเร็จการดำเนินการตามแผน  
 1) คาดว่าจะเป็นไปตามแผน    2) คาดว่าจะเร็วกว่าแผน    3) คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผน  
ระบุเหตุผลกรณีเร็วกว่าหรือล่าช้ากว่าแผน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กรณีได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี   
 2) มี โปรดระบุ ............................................................................................................ ......................... 

จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี   
 2) มี โปรดระบุ ............................................................................................. ...................................... 
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4.4 ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
4.4.1 โครงการดำเนนิการโดย  
 1) จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด 
 2) จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน 
 3) ดำเนินการเอง 
 4) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
 5) โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการ 

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

4.5 การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 
 4.5.1 มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/Stakeholder มาประกอบการกำหนดกิจกรรมให้

เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ 
 1) มีการศึกษาความต้องการกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสำรวจความเห็นก่อนกำหนดกิจกรรม 
 2) นำผลการสำรวจมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม 
 3) ผลการจัดกิจกรรมตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ 

4.5.2 การวิเคราะห์โครงการ 
 1) ไม่มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 2) มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

4.5.3 การนำผลการดำเนินการ ในป ท่ีผ่านมา มาปรับปรุงการป ิบัติงาน 
 1) ไม่มีกระบวนการ feedback ผล 
 2) มีกระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน แต่ไม่เกิดผล (ยังเกิดเหมือนเดิม) 
 3) มีกระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเกิดผล  
 4) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) มีกระบวนการในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีนวัตกรรมเกิดขึ้น 

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

โครงการและบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ 
 1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่สามารถดำเนินการและส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ 
 2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่สามารถดำเนินการและส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพได้บางส่วน 
 3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 
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4.5.4.2 ปัจจัยนำเข้า = อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
 1) อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ 
 2) อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน 
 3) อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ  
 1) โครงการไม่มีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การวิจัย งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 2) โครงการมีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์โครงการ  
 

กรณีตอบข้อ 2) มีการประชาสัมพันธ์โครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 2.1) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาว่าเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้น

ให้ได้กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคม ผู้ประกอบการ)  
 2.2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาจากผู้สมัครที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายสนใจสมัครมาก)      
 2.3) มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น  
 2.4) ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ 
 2.5) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 

4.7 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ  
 1) โครงการไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการพัฒนา เช่น การวิจัย  
การออกมาตรการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
 2) โครงการมีความจำเป็นต้องคัดกรองผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการพัฒนา 

กรณีตอบข้อ 2) มีระบบการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 2.1) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น มุ่งเน้นกลุ่ม 

Early Stage ก็ควรกำหนดที่เป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจ การระบุสาขาเป้าหมาย  
 2.2) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ 

เช่น มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือ 
ความต้องการ   

 2.3) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้าน
ดังกล่าวแล้ว 

 2.4) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน  
เป็นต้น  

 2.5) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 

5. กลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งเน้น 
5.1 ระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ (Stage)  
 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกิจ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  
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(กลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยจะใช้นิยามการเป็น
ผู้ประกอบการ Startup)  

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

 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ (Strong)  
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เน้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด) 

 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะอิ่มตัว (Maturity)  
(เป็นผู้ประกอบการที่มีจุดที่ยอดขายอยู่ในระดับสูงที่สุด เป็นจุดที่ชนเพดาน และอัตราการเพิ่มยอดขายจะ
ต่ำลง หรือคงที่ ไม่อาจจะมียอดสูงไปกว่านี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

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

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการเติบโตขึ้นในรอบใหม่ (Revitalization)  
(เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและทำให้ธุรกิจฟ้ืนตัวได้) 

5.2 ขนาดของธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium)   2) ธุรกิจขนาดย่อม (Small)      3) ธุรกิจขนาดย่อย (Micro) 
 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  
5.3 หน่วยงานได้มีการคัดกรองหรือกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ หรือไม่ 
 มี 
 ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................... 
5.4 กลุ่มธุรกิจเป้าหมายท่ีดำเนินการ 
5.4.1 การกำหนดเป้าหมายสาขา 

 1) หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายสาขา  
 2) หน่วยงานไม่มีการกำหนดเป้าหมายสาขา  

5.4.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา (ท่ีสมบูรณ์ คือ ควรมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สาขาประเภทธุรกิจ) 
 1) มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละสาขา 
 2) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละสาขา 
 3) มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถจำแนกวิเคราะห์และให้ข้อมูลได้ 
 4) มีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วน/บางกิจกรรม หรือการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
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5.4.3 ระบุสาขาและจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 

ภาคการผลิต สาขา    
 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน......................คน    2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ....................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) เครื่องจักรกล .......................คน  
 23) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม................คน   24) พลังงานและพลังงานทดแทน...............คน    
 25) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................คน 

ภาคการค้า สาขา    
 26) ค้าส่ง .......................คน    27) ค้าปลีก .......................คน  28) นายหน้า.......................คน      
 29) แฟรนไชส์.......................คน  30) อื่นๆ (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) ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ..................คน    
 40) ธุรกิจก่อสร้าง.......................คน   41) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์.......................คน  
 42) ธุรกิจสารสนเทศ/Digital Content .......................คน    
 43) ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า .......................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) ปศุสัตว์แชเ่ย็นแช่แข็ง.......................คน     
 56) อาหารออร์แกนิค อาหารคลีนฟู้ด.......................คน      57) เครื่องดื่มสมุนไพร.......................คน    
 58) ผักและผลไม้กระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอ่ืนๆ) .......................คน      
 59) ปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่นๆ) .......................คน    
 60) อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................คน 
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6. ลักษณะกิจกรรมโครงการและผลการดำเนินงาน   
คำอธิบาย :  

❖ เลือกตอบข้อที่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมโครงการ กรณีที่ขอบเขตโครงการมีการดำเนินการ
มากกว่า 1 รูปแบบ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

❖ เลือกตอบผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินการโครงการ กรณีท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หลาย
ตัวชี้วัด สามารถเลือกตอบและรายงานผลได้มากกว่า 1 ข้อ  

❖ กรณีเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล ขอให้ระบุเลือก
ตัวชี้วัด แต่ระบุ “ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล” ในช่องข้อมูลผลการดำเนินงาน  

6.1 กิจกรรมการอบรม งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………………บาท ในหัวข้อ 
ดังนี้  
 6.1.1) ธุรกิจพ้ืนฐาน   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) การจัดการโลจิสติกส์    6.1.12) การปรบัปรงุประสิทธภิาพการผลิต   
 6.1.13) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต  6.1.14) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน     
 6.1.15) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product)    6.1.16) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)     
 6.1.17) การพัฒนาไปสู่มาตรฐานสินค้าและบริการ     
 6.1.18) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 6.1.19) การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และDigital ในการรองรับธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ   
 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 .................. 

 จำนวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจ
เริ่มต้น .................. 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………………. 
 

 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน …………..บาทต่อปี  
 ปริมาณจำนวนยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
…………………..ต่อปี  
 ราคาต่อชิ้นที่เพ่ิมข้ึน …………………..บาท  
 มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน…………..บาทต่อปี 
 มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน…………….บาทต่อปี 
 มูลค่า CSR เพ่ิมข้ึน.........................บาทต่อปี 
 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน......................... % 

 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน.......................... % 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง………………..บาทต่อปี 
 ต้นทุนของเสียที่ลดลง…………………..บาทต่อปี 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลง……………..บาทต่อปี 
 จ้างงานเพิ่มขึ้น ............ คน มูลค่า................ 
บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ 
(ระบุ) ………………………........................................ 

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) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่   6.2.13) การพัฒนาผลิตภัณฑ์   6.2.14) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
 6.2.15) การลดของเสีย   6.2.16) การเพ่ิม Productivity    6.2.17) การประหยัดพลังงาน   
 6.2.18) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต   6.2.19) การยืดอายุผลิตภัณฑ์   
 6.2.20) การส่งมอบได้ทันเวลา    6.2.21) การพัฒนามาตรฐานการบริการ    
 6.2.22) การพัฒนามาตรฐานการผลิต     6.2.23) การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์   
 6.2.24) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

▪ กรณีส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณ ์/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 
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มาตรฐาน สถานะ จำนวนราย 
 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 

 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) อ่ืนๆ (ระบุ)  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 
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▪ วิธีการพัฒนาหรือให้คำปรึกษา (เลือกตามรูปแบบท่ีได้รับการพัฒนา) 
 6.2.25) การนำงานวิจัยไปใช้           6.2.26) การให้ความรู้และให้คำปรึกษา    
 6.2.27) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปช่วยสนับสนุน    
 6.2.28) อ่ืนๆ (ระบุ) ......................................................... 

6.2.29 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา 

      .................... คน 

 จำนวนผลิตภัณฑ์ 
ใหม/่ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ.............
ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำไป 
ปรับใช้กับธุรกิจแล้วเสร็จตามแผน  

      ........................................................ 
 ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำไป

ปรับใช้กับธุรกิจแล้วได้ผลตาม
เป้าหมาย ........................... 

 จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา…..……............................ 

 รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
…………………..บาทต่อปี  
 ปริมาณจำนวนยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
…………………..ต่อปี  
 ราคาต่อชิ้นที่เพ่ิมข้ึน ………………..บาท  
 ต้นทุนการผลิตที่
ลดลง…………………........บาทต่อปี 
 ต้นทุนของเสียที่
ลดลง………………….........บาทต่อปี 
 มูลค่าการส่งออกท่ี
เพ่ิมข้ึน…………………..บาทต่อปี 
 มูลค่าการลงทุนที่
เพ่ิมข้ึน…………………....บาทต่อปี 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ที่
ลดลง………………....…..บาทตอ่ปี 
 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน................. % 

 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน................. % 

 จ้างงานเพิ่มขึ้น .......... คน  
มูลค่า............... บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………......................... 
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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 .................................. จำนวนสมาชิก ........... คน  
ทำกิจกรรม ................................................. 
 6.3.6) ชื่อกลุ่ม Network ................................ จำนวนสมาชิก ........... คน  
ทำกิจกรรม ................................................ 
 6.3.7) เจรจาจับคู่ธุรกิจ ................ คู่ จำนวนเงิน ……......................................……. ลา้นบาท 
 6.3.8) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………................................      

    6.3.9 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมคลัสเตอร์หรือ
เครือข่าย ..................ราย 

 จำนวนธุรกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมคลัสเตอร์หรือ
เครือข่าย .................ราย 

 จำนวน Product 
Champion............ผลิตภัณฑ์ 

 

 

 จำนวนเครือข่าย/คลัสเตอร์ที่มี
ข้อตกลงในการดำเนินการ
ร่วมกัน………………….. 

 การดำเนินการตามข้อตกลง 
 1)  ไมเ่กิดความร่วมมือ    
 2)  เกิดความร่วมมือ_อยู่

ระหว่างดำเนินการตาม
ข้อตกลง     

 3)  ดำเนินการตามความ
ร่วมมือ_ไม่ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์      

 4)  ดำเนินการตามความ
ร่วมมือ_ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์        

 รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน 
………………..บาทต่อปี  
 ต้นทุนการผลิตที่
ลดลง………………...…..บาทต่อปี 
 ต้นทุนการจัดซื้อที่
ลดลง………………......บาทต่อปี 
 มูลค่าการส่งออกท่ี
เพ่ิมข้ึน………………..บาทต่อปี 
 มูลค่าการลงทุนที่
เพ่ิมข้ึน…………………..บาทต่อปี 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ที่
ลดลง…………………...บาทต่อปี 
 เกิดธุรกิจเฉพาะทางใหม่จำนวน 
............... ธุรกิจ  ชื่อธุรกิจ 
........................................................ 
 จ้างงานเพิ่มขึ้น .......... คน  
มูลค่า................. บาทต่อปี 
 ช่องทางการตลาดเพ่ิม........ช่องทาง 
ได้แก่ .................. 
 มีส่วนแบ่งการตลาด.................... %  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………....................... 
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6.4 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………………บาท  
ในหัวข้อ ดังนี้ 

     6.4.1) งานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ    6.4.2) งานแสดงผลิตภัณฑ์ทั่วไป    
 6.4.3) งานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

     6.4.4) งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลาดในประเทศ     6.4.5) งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลาดต่างประเทศ     
     6.4.6) เจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ      6.4.7) อ่ืนๆ (ระบุ) 

…………………………………………………………………………......     
6.4.8 ผลการดำเนินงาน  

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

...............ราย 

 

 

 มูลค่ายอดขายที่เกิดขึ้นภายในงาน 
…….….... บาท 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าแล้วเกิดธุรกรรมทาง
ธุรกิจ……….............. 

 จำนวนคู่ธุรกิจ………………………ราย 

 ร้อยละของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจแล้วเกิด
ข้อตกลงธุรกิจร่วมกัน
............................................................. 

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

 มูลค่ายอดขายที่เกิดจากการเข้าร่วมงานหรือ
เกิดภายหลังเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
...............บาทต่อปี 

 มีคำสั่งซื้อล่วงหน้ามูลค่า................บาทต่อปี 
 มูลค่าการส่งออก……………........... บาทต่อปี 
 ขยายธุรกิจเพ่ิม........สาขา  
ชื่อ................................. 
 จ้างงานเพิ่มขึ้น ........ คน  
มูลค่า.............. บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
……………………............…............. 

6.5 การสร้างแบรนด์และโลโก้ งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 
     6.5.1) การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใหม่   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 

 จำนวนแบรนด์ที่ได้รับการ
พัฒนา................... แบรนด์ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่ยื่น
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา..................... ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………………….……….. 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่สามารถ
ปล่อยแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด 
……………………... 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่ลูกค้ามี 

ความพึงพอใจต่อแบรนด์ในระดับมาก
และเกิดความจงรักภักดี……………....... 

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

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

 ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากแบรนด์ใหม่
................. บาทต่อปี 

 ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากแบรนด์เดิม 
…………....บาทต่อปี 

 ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากความคุ้มครอง
ทางทรัพย์สินทางปัญญา..……….......... 
บาทต่อปี 

 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 จัดหาแหล่งเงินทุน 

       6.6.4) การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื ้องต้น  6.6.5) การจัดหาทีมที ่ปรึกษา หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  6.6.6) การอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต วิจัย 
พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์    6.6.7) การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกัน  6.6.8) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  6.6.9) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดและ
การขยายธุรกิจ   6.6.10) การร่วมลงทุน หรือควบรวมกิจการ  6.6.11) อ่ืนๆ………………… 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 2 - 102 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

    6.6.12 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม..........…….ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
……………………..………….. 

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการและสามารถจัดตั้งธุรกิจและ 
อยู่รอด…………………………………. 

 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
.................ราย 

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

  จำนวนผู้ประกอบการที่มีผู้ร่วมทุน
..................ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ควบกิจการ………………….ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุน
ต่างชาติ……………...ราย 

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

 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน….......บาท
ต่อปี  

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบ
ภาษ ี…………………………ราย 

 รัฐบาลจัดเก็บภาษีนิติบุคคลได้
เพ่ิม ................................ ล้านบาท
ต่อปี 

 การเพ่ิมจำนวนผู้ประกอบการใน
ระบบการจดทะเบียน
ธุรกิจ ....................... ราย 

 การจ้างงานเพ่ิมข้ึน……………ราย  
คิดเป็นมูลค่า………………………….
บาทต่อปี 

 สินเชื่อช่วยธุรกิจเติบโต............. 
ล้านบาท 

 ธุรกิจอยู่รอดเพ่ิมข้ึน.................. ราย 

 การขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่  
(ท่ีไม่ใช่รายใหญ่) ....................... 
ล้านบาท 

 มูลค่าการะดมทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม....................... ล้านบาท 

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

6.7 การส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………บาท 
ในหัวข้อ ดังนี้ 

      6.7.1) รองรับตลาดในประเทศ    6.7.2) รองรับตลาดต่างประเทศ    6.7.3) เชื่อมโยงการเติบโตกับธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง  
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6.7.4 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
…......ราย 

 อ่ืนๆ 
(ระบุ)....…………….. 

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ E-Commerce 
แล้วมียอดจำหน่ายหรือรายได้
เพ่ิมข้ึน 

 จำนวนผู้ประกอบการที่ชำระ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ………………ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………………............ 

 รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน……...............
บาทต่อปี  

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

 มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน…………...…..
บาทต่อปี 

 มูลค่าโลจิสติกส์ที่เพ่ิมขึ้น……..……...…..
บาทต่อปี 

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

 ธุรกิจเกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้น…………......
บาทต่อปี 

 เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน………….....…ราย  
คิดเป็นมูลค่า……………….............บาทต่อปี 

 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) 
………………... 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
............. 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………... 

 รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ….....บาทต่อปี  
 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง…...……..บาทต่อปี 
 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน .................. % 

 มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน……….บาทต่อปี 
 มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน……..บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………… 
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6.9 การจัดกิจกรรมการประกวดให้รางวัล และการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม ……………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

 6.9.1) ด้านมาตรฐานการผลิต   6.9.2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม    
 6.9.3) ด้านการบริหารจัดการ     6.9.4) ด้านการตลาด    6.9.5) ด้านความคิดสร้างสรรค์    
 6.9.6) ต้นแบบบุคคลหรือผู้บริหาร  6.9.7) ด้านความรับผิดชอบต่อการประกอบการ สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม    6.9.8) อ่ืนๆ (ระบุ)……….......................  

6.9.9 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้สมัคร........ราย 

 ผลงานที่เข้าร่วม.......ชิ้น 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………… 

 จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมงาน เช่น  

 การจับคู่ธุรกิจ…………....ราย 

 มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น….ราย 

 ลูกค้าเชื่อม่ันเพ่ิมขึ้น.….ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………  

 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน …….....บาทต่อปี  

 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง……...……..บาทต่อปี 

 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน .................... % 

 มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน………..บาทต่อปี 

 มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน……..บาทต่อปี 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………… 

6.10 การส่งเสริมขยายการลงทุนและธุรกิจ งบประมาณในส่วนของกิจกรรม ………………บาท  

ในรูปแบบดังนี้ 
รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 6.10.1) การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ OEM 

เปลี่ยนหรือเพ่ิมช่องทาง
เป็นผู้ขายสินค้าต่อ
ผู้บริโภคเอง 

  จำนวนผู้ประกอบการ 

ที่ได้รับการพัฒนา…….....
ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการ OEM ที่สามารถขาย
สินค้าต่อผู้บริโภคเอง…………………….ราย 

 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ……........…..บาทต่อปี  

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

 6.10.2) การส่งเสริม 

การขยายธุรกิจใน
รูปแบบแฟรนไชส์ 

  จำนวนผู้ประกอบการที่
ขยายธุรกิจในรูปแบบ 

แฟรนไชส์................ราย 

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

 การเกิดผู้ประกอบการใหม่ในสายป่านธุรกิจ 

แฟรนไชส์................ราย  
มูลค่า....................................บาทต่อปี 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….............................. 
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รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 6.10.3) การส่งเสริม
การขยายธุรกิจไปลงทุน
ในต่างประเทศ  

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

 จำนวนธุรกิจที่ขยายการลงทุนไป
ต่างประเทศ……..…ราย 

 ตลาดอาเซียน …...........…ราย 

 ตลาดอื่นๆ ……............…..ราย 

ชื่อธุรกิจ............................................................... 
 มูลค่าการลงทุน….............……...............บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….............................. 

 6.10.4) การส่งเสริม
ขยายการลงทุนไปสู่
ภูมิภาคหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ภายในประเทศ 

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

 จำนวนธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปยัง
ภูมิภาค………... ราย 

จังหวัด..................................................... 
 มูลค่าการลงทุน……........................…….บาทต่อปี 
 เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่………….........…ราย  

คิดเป็นมูลค่า……….....…………..............บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………............... 

 6.10.5) การพัฒนา 
Business Model ใหม ่

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพัฒนา…....….
ราย 

 ผู้ประกอบการสาขาธุรกิจ
.............................................. 
จำนวน.................. ราย ที่ประสบความสำเร็จ
จาก Business Model ใหม ่

 มีรายได/้ยอดขายเพ่ิมข้ึน ………....….....บาทต่อปี 
 ส่งออกเพ่ิมขึ้น.............. บาท  

ลงทุนเพิ่มขึ้น………….บาท 

 จ้างงานเพิ่มขึ้น……..….ราย  
มูลค่า............................บาท 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………................... 
 6.10.6) การแตกไลน์

ธุรกิจ (Diversification) 
  จำนวนผู้ประกอบการ 

ที่ได้รับการพัฒนา…....….
ราย 

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

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………...................... 
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รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 6.10.7) การพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่  

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพัฒนา…....….
ราย 

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

 ตรายี่ห้อ ............................................................ 
 จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา……...……ผลงาน 

 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน ………....……..บาทต่อปี 
 Productivity การผลิตเพ่ิมข้ึน........................% 

 Productivity แรงงานเพ่ิมข้ึน.........................% 

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

6.11 การส่งเสริมปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) งบประมาณในส่วนของ 
กิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

มาตรการ ผู้ประกอบการที่ใช้/ได้รับ
ประโยชน์ (ราย) 

 6.11.1) มาตรการนโยบายการส่งเสริมด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/มาตรการ
ทางภาษี/มาตรการบัญชีเดียว/มาตรการจดทะเบียนนิติบุคคล/
มาตรการการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 6.11.2) กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  

 6.11.3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนธุรกิจ เช่น การสื่อสาร/ น้ำ/ 
ไฟฟ้า/ อินเทอร์เน็ต/ ระบบการขนส่ง(โลจิสติกส์)/ ศูนย์กระจาย
สินค้า เป็นต้น 

 

 6.11.4) ศูนย์ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ 
การจัดตั้งธุรกิจ เป็นต้น 

 

 6.11.5) ระบบ Service Provider (พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ) ในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน  

 

 6.11.6) การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ หรือการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับ
เทคโนโลยีหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ 

 

 6.11.7) การเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
และการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในอนาคต  

 

 6.11.8) ระบบปฏิบัติการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/การสอบเทียบ) และ 
การออกใบรับรองการันตีสินค้าและบริการ 

 

 6.11.9) พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการสู่ One Stop Service  

 6.11.10) ระบบ E-commerce Platform  

 6.11.11) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………….   
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6.12 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 งบประมาณในส่วน
ของกิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 
 6.12.1 สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพ่ิมขึ้น 
              จำนวน......................ราย ยอดสินเชื่อที่ได้รับ.........................ล้านบาท 

                  กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการ.........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 6.12.2 สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินกับสถาบันการเงิน 
         จำนวน.....................ราย ยอดหนี้สินที่ได้รับการแก้ไข....................ล้านบาท 

                  กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการ.........................................................................................................  
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
 6.12.3 สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
               จำนวน.....................ราย รายได้/ยอดขายเพิ่มขึ้น....................ล้านบาท 

                  กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการ.........................................................................................................  
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
     6.12.4 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ...................... 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
7. กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ 

 

ใช่ ไม่ใช่ แนวทางการพิจารณา 

  1) กิจกรรมทั้งหมดเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์กร : พิจารณากฎกระทรวง / 
พรฎ. / พ.ร.บ. / รัฐบาลมอบหมายเพ่ิมเติม การพิจารณาครอบคลุมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่  

  2) อาจไม่ใช่ภารกิจหลักโดยตรง แต่เป็นกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ขยายผลต่อยอด  
จะต้องพิจารณาต่อดังนี้ 

  2.1) ทำให้การส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น  
• ไม่มีหน่วยงานอ่ืนดำเนินการ  
• มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่การส่งเสริมพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
• เป็นเรื่องใหม่ที่การส่งเสริมของหน่วยงานรัฐยังไม่เพียงพอ  
• เป็นพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการไม่ได้ เช่น กลุ่มผู้ต้องขัง  

พ้ืนที่ทหาร เป็นต้น 
  2.2) การขยายกิจกรรมบางส่วนไปซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอ่ืน และส่วนนั้นหน่วยงานอื่น

ดำเนินการได้ดีกว่า  
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ใช่ ไม่ใช่ แนวทางการพิจารณา 

  2.3) กิจกรรมทั้งหมดไปซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่น และหน่วยงานอื่นดำเนินการได้ดีกว่า 
  กิจกรรมหรือรูปแบบที่ซ้ำซ้อน................................................................................................  
  มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่............................................ 
  มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายนอกแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ ....................................... 

8. กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน มีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือไม่ 

 8.1) ควรมีการส่งต่อให้กับหน่วยงาน................................................................................................. .... 
 8.2) ควรมีการร่วมกับหน่วยงาน............................................................................................... ............ 
 8.3) ควรมุ่งเป้าหมายเดียวกันกับ.............................................ในเรื่อง.............................................. .... 
 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. การแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ (กรณีโครงการเกิดปัญหา)  
 10.1) ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา  
 10.2) มีการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 10.3) มีการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ 

แต่สามารถดำเนินการเสร็จได้ทันเมื่อจบโครงการ 

11. ความยั่งยืนของการดำเนินการ 

 11.1) จะเกิดผลกับผู้ประกอบการในระยะเวลาอันสั้น 3 เดือน – 1 ปี 
 11.2) จะเกิดผลกับผู้ประกอบการจนถึง 3- 5 ปี 
 11.3) จะเกิดผลกับผู้ประกอบการระยะยาวจนถึง 5 ปีขึ้นไป 
 11.4) ไม่ม่ันใจว่าจะเกิดผลกับผู้ประกอบการนานแค่ไหน 

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

13. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าภาพสำหรับการผลักดันแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
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14. ผลการดำเนินงานตามผลผลิตที่กำหนดไว้ (ยึดตามเอกสารงบประมาณที่กำหนดไว้กับ 
สำนักงบประมาณ) 

 
 

 
 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบข้อมูล   

รายการตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 
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2. แบบสอบถามผู้ประกอบการ 
โครงการ ..................................................................................... 

 

คำชี้แจง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว .) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและ
ประเมินผลการส่งเสริม SME ของทุกหน่วยงานที่ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานให้
รัฐบาล และสำนักงบประมาณทราบ โดย สสว. ได้ว่าจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ทำการ
สำรวจจัดเก็บข้อมูล ผลของการเข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาจากการเข้าร่วมโครงการฯ และรับ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ สสว. ขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการฯ 
ฉบับนี้   

การตอบแบบสอบถาม :  โปรดทำเครื่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที่อธิบาย
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 ป ี

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) ………………............................... 
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ภาคการค้า สาขา  26) ค้าส่ง    27)  ค้าปลีก   28) นายหน้า   29) แฟรนไชส์   30) อื่นๆ (ระบุ)  
ภาคบริการ สาขา  31) ธุรกิจท่องเที่ยว   32) ธุรกิจร้านอาหาร   33) ธุรกิจที่พักแรม   34) ธุรกิจบันเทิง  

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

  8. จำนวนแรงงาน 

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

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

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)……….……………......... 
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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 โดยจะใช้นิยามการเป็น
ผู้ประกอบการ Startup)  

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

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

 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะอิ่มตัว (Maturity)  
(เป็นผู้ประกอบการที่มีจุดที่ยอดขายอยู่ในระดับสูงที่สุด เป็นจุดที่ชนเพดาน และอัตราการเพิ่มยอดขายจะ
ต่ำลง หรือคงที่ ไม่อาจจะมียอดสูงไปกว่านี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 

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

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการเติบโตขึ้นในรอบใหม่ (Revitalization)  
(เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและทำให้ธุรกิจฟ้ืนตัวได้) 

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

14. ปัญหาที่ธุรกิจท่านประสบ  
 1) ได้รับการแก้ไขบางส่วน   2) ยังไม่ได้รับการแก้ไข  3) ได้รับการแก้ไข แตย่ังไมต่รงความต้องการ 

15. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   
15.1) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ส่งผล   
 2) ส่งผล  

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

จากผลกระทบทางลบดังกล่าว ส่งผลให้กิจการของท่านมีการเลิกจ้างแรงงาน จำนวน…………..ราย  
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     15.2) ท่านมีแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   
 1) ไม่มี   
 2) มี โปรดระบุ ................................................................................ ............................. 

ช่วงเผชิญสถานการณ์ช่วงแรก ช่วงปรับตัว แผนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

ผู้ประกอบการรับมืออย่างไร 
ได้รับมาตรการความช่วยเหลือ
อย่างไรจากภาครัฐ 

ผู้ประกอบการปรับตัว
อย่างไร ได้รับมาตรการ
ส่งเสริมอย่างไรจากภาครัฐ 

ผู้ประกอบการมีแผนอย่างไร และ
ต้องการการสนับสนุนอย่างไรจาก
ภาครัฐ 

     15.3) ท่านคิดว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงพอและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งสามารถช่วยให้
ท่านสามารถปรับตัวและมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอ 
ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

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

16. ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
16.1) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร 

 1) ไม่ส่งผล   
 2) ส่งผล  

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

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

     16.3) ท่านคิดว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงพอและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งสามารถช่วยให้
ท่านสามารถปรับตัวและมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ได้หรือไม่ และหากไม่เพียงพอ 
ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

      1) เพียงพอและตรงกับความต้องการ   
      2) ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อเสนอแนะ................................................................... ................ 
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การเข้าร่วมโครงการท่านได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
17. 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 นวัตกรรม 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)....................................................................................................... .............. 
   การอบรม สัมมนา ข้อ 17 (1) – (26)  

  ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ 
 1) ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ เนื่องจาก …………………………………………………………. 
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดย  
 2) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้บางส่วน      
 3) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ท้ังหมด    
ความก้าวหน้าของการนำไปปรับใช้ 
 1) อยู่ในช่วงคิดวางแผน       2) เตรียมการ เช่น ออกแบบ ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ  
 3) เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ      4) ดำเนินการแล้วเสร็จ   
กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ มูลค่าท่ีเกิดจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อปี) 
………………………………. บาท 
กรณียังไม่แล้วเสร็จ คาดการณ์มูลค่าที่เกิดจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อปี) 
……………………....……... บาท 

18. การดูงาน    
 18.1) ภาพรวมธุรกิจ      18.2) การตลาด        18.3) กระบวนการผลิต    
 18.4) ระบบการบริหารจัดการ     18.5) พัฒนาผลิตภัณฑ์   18.6) พัฒนาบรรจุภัณฑ์   
 18.7) การบริหารสินค้าคงคลัง  18.8) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  18.9) การจัดการด้านโลจิสติกส์   
 18.10) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………… 
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การดูงาน (ข้อ 18.1-18.10) สามารถนำไป     1) ปรับใช้กับธุรกิจไม่ได้   
 2) ปรับใช้กับธุรกิจได้ แต่ต้องดัดแปลงให้เหมาะสม   3) ปรับใช้กับธุรกิจได้โดยตรง   
 4) เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการในภายหลัง    

     5) อ่ืนๆ…………...........................................................................................................    
     - มูลค่าที่เกิดจากการนำความรู้จากการดูงานไปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อปี) ………….................(ล้านบาท)   
19. ให้คำปรึกษาเชิงลึก     
     19.1) การจัดทำแผนธุรกิจ      19.2) การบริหารจัดการ    19.3) การเงิน บัญชี       
 19.4) การตลาด            19.5) การทำวิจัยตลาด         19.6) การพัฒนาช่องทางการตลาด     

     19.7) การบริหารสินค้าคงคลัง    
     เฉพาะที่ตอบข้อ 19.1-19.7    1) ปรับใช้กับธุรกิจไม่ได้   2) ปรับใช้กับธุรกิจได้บางส่วน   
 3) ปรับใช้กับธุรกิจได้ทั้งหมด    
 19.8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Start Up)    
 19.9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Regular)  
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.8-19.9   1) ไม่ผ่านการทดสอบตลาด  2) ผ่านการทดสอบ_ขายไม่ได้   
 3) ผ่านการทดสอบ_ขายได้  
 19.10) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือเพ่ิม productivity    
 19.11) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือลดของเสีย   
 19.12) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์    
 19.13) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือลดระยะเวลาการผลิต ส่งมอบได้ทันเวลา  
 19.14) การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือยืดอายุ    

     เฉพาะที่ตอบข้อ 19.10-19.13  ในขั้นตอน    1) กระบวนการผลิต     2) การบริหารจัดการ     
 3) การจัดส่ง (Logistic)   4) การพัฒนาแรงงาน       
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.10-19.14     1) ไม่ได้ผล     2) ได้ผลบางส่วน (ไม่ได้ตามเป้าหมาย)   
 3) ได้ผลทั้งหมดตามเป้าหมาย    
 19.15) การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์     
 19.16) การพัฒนามาตรฐานการผลิต   
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.15-19.16  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  11) อ่ืนๆ …..   
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.15-19.16      1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่างดำเนินการ       2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได ้  
 19.17) การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 19.18) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  
 19.19) การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.17-19.19   1) ไม่ได้ผล     2) ได้ผลบางส่วน(ไม่ได้ตามเป้าหมาย)   
 3) ได้ผลทั้งหมดตามเป้าหมาย       
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- วินิจฉัยสถานประกอบการ จำนวน ................ ชัว่โมงต่อครั้ง รวม ............... วัน  และวินิจฉัยซ่อม จำนวน 
................. ชัว่โมง           
- ให้คำปรึกษาเชิงลึก จำนวน man-day รวมต่อราย …... จำนวน man-day ต่อครั้ง …. และเพ่ิมเติมหลังจบ
โครงการ …. ครั้ง 
- ความพึงพอใจที่มีต่อที่ปรึกษา  1) พอใจมาก   2) พอใจปานกลาง   3) ไม่พอใจ ควรปรับปรุงเรื่อง 
......................         
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา  1) ไม่ตรงความต้องการผู้ประกอบการ  
 2) ตรงความต้องการผู้ประกอบการ    
- การให้คำปรึกษา  1) ไม่ตรงความต้องการ  2) ตรงแต่ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์  
 3) ตรงและได้ผลตามวัตถุประสงค์          
- การดำเนินการของที่ปรึกษา     1) ไม่ได้เข้าพบ ณ สถานประกอบการ         
   2) เข้าพบ ณ สถานประกอบการ    3) ไม่ได้ศึกษา เตรียมการก่อนเข้าพบ    
   4) ศึกษา เตรียมการก่อนเข้าพบ     5) ประสานผู้ประกอบการกระชั้นชิด 
   6) ไม่ครบตาม man-day ที่กำหนด      7) ครบตาม man-day ที่กำหนด   
 8) ไม่มีบริการหลังครบ man-day   9) ความถี่ในการเข้าพบผู้ประกอบการไม่เหมาะสม (เร็วไป ช้าไป)    
 10) ความถี่ในการเข้าพบผู้ประกอบการเหมาะสม   
 11) เข้าไปในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการแล้ว (โครงการดำเนินการช้า)   
 12) เข้าไปในช่วงเวลาที่ยังต้องการอยู่ 

- ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  
   1) ไมย่ั่งยืน (ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะครั้งนี้)   2) นำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง  
 3) นำข้อเสนอแนะไปต่อยอดได้              4) นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้    
 5) ข้อเสนอแนะมีส่วนเพิ่มต้นทุน      

- กรณีมีการปรับปรุงแล้ว: เกิดมูลค่าที่เกิดจากคำแนะนำของที่ปรึกษา / มูลค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ (ประมาณการต่อปี) 
…………….....................… บาท 

- กรณียังไม่แล้วเสร็จ: คาดการณ์มูลค่าในอนาคตที่จะเกิดจากคำแนะนำของที่ปรึกษา / มูลค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(ประมาณการต่อปี) ……………………….....บาท 

20. การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Network)  
 20.1) รวมกลุ่มผู้ประกอบการในห่วงโซ่ (Value chain) เดียวกัน       
 20.2) รวมกลุ่มผู้ประกอบการคนละห่วงโซ่     20.3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ เอกชนในประเทศ          
 20.4) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ    
 20.5) เจรจาจับคู่ธุรกิจ................................. คู่ จำนวนเงิน ……..................................……. ล้านบาท 
เฉพาะที่ตอบข้อ 20.1-20.5      1) ไมเ่กิดความร่วมมือ     2) เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง_อยู่
ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง     3) ดำเนินการตามความร่วมมือ_ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์       
 4) ดำเนินการตามความร่วมมือ_ได้ผลตามวัตถุประสงค์        
- มูลค่าที่เกิดจากการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (ประมาณการต่อปี) ……………..........…… บาท 
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21. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า      
       21.1) งานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ      21.2) งานแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์      
       21.3) งานจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลาดในประเทศ จัดที่จังหวัด ...................................................    

     21.4) งานจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลาดต่างประเทศ จัดที่ประเทศ ........................................   
       21.5) เจรจาจับคู่ธุรกิจ   1) จับคู่ธุรกิจไม่ได้  2) จับคู่ธุรกิจได้......... คู่ จำนวนเงิน ….......…บาท 

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

22. การสร้างแบรนด์และโลโก้    
      22.1) สร้างแบรนด์ หรือโลโก้ใหม่           22.2) พัฒนาต่อยอดแบรนด์เดิม      
      22.3) การพัฒนาแบรนด์สู่ต่างประเทศ      22.4) อ่ืนๆ………………………………………………… 
    การสร้างแบรนด์และโลโก้  1) ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า   2) ลูกค้าจดจำแล้ว   
 3) ลูกค้าจดจำ ภักดี และบอกต่อ 
- มูลค่าหรือยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากการมีแบรนด์หรือโลโก้ (ประมาณการต่อปี) …………………….......…… บาท  

23. การจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
  1) สินค้าและบริการมีการจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่จด ................ ภายใต้ชื่อ ...................... 
  2) สินค้าและบริการไม่มีการจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 

24. การค้าชายแดน (โปรดระบุจังหวัดชายขอบที่ทำการค้า) ....................................................................   
      1) ไม่มียอดขาย หรือไม่มีช่องทางการค้าเพ่ิมขึ้น     2) มียอดขายเพ่ิมข้ึน       
      3) มีช่องทางการค้าเพ่ิมข้ึน       4) มีทั้งยอดขายและช่องทางการค้าเพ่ิมข้ึน 

- มูลค่าหรือยอดขายที่เพ่ิมขึ้นจากการค้าขายชายแดน (ประมาณการต่อปี) ……………………………… บาท 

25. การบ่มเพาะธุรกิจ   
      25.1) การทำแผนธุรกิจ      1) ไม่ไดด้ำเนินการตามแผนธุรกิจ     2) ดำเนินการตามแผนธุรกิจ                                                       
 25.2) การขอสินเชื่อ    1) ขอไม่ได้    2) ขอได้   3) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ทราบผล   
 25.3) การจดทะเบียนธุรกิจ  1) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ   2) ดำเนินธุรกิจ_ยังขาดทุน 

 3) ดำเนินธุรกิจ_มีกำไร 
 25.4) การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น    1) ให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ทั้งหมด     

 2) ให้คำแนะนำช่วยเหลือได้บางส่วน       3) ให้คำแนะนำช่วยเหลือไม่ได้ 
 25.5) การอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต วิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ

ผลิตภัณฑ์   1) สำเร็จ  2) ไม่สำเร็จ      
 25.6) การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  

        1) สำเร็จ       2) ไม่สำเร็จ      
 25.7) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดและการขยายธุรกิจ    1) สำเร็จ     2) ไม่สำเร็จ      
 25.8) อ่ืนๆ (ระบุ) 

………………….………………………..........................................................................................................  
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26. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)     
      26.1) เน้นพัฒนารองรับตลาดในประเทศ      
 26.2) เน้นการพัฒนารองรับตลาดต่างประเทศ  

            1) ยังไม่มีรายได้       2) มีรายได้        3) มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ    
     - มูลค่าหรือยอดขายที่เพ่ิมข้ึนจากช่องทาง e - Commerce (ประมาณการต่อปี) ………………............ บาท 

27. การจัดกิจกรรมการประกวดให้รางวัลและการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล  
 27.1) ด้านการบริหารจัดการ     27.2) ด้านการตลาด     27.3) ด้านการผลิต     
 27.4) ด้านเทคโนโลยี     27.5) ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์    27.6) ด้านมาตรฐาน   
 27.7) ด้านต้นแบบบุคคลหรือผู้บริหาร  
 27.8) ด้านความรับผิดชอบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน  
 27.9) อ่ืนๆ (ระบุ)……… ……………......ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน     
             1) การจับคู่ธุรกิจ   2) การมียอดคำสั่งซื้อเพ่ิมข้ึน    3) ความเชื่อมั่นของลูกค้าเพ่ิมข้ึน    
             4) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………...........................................  

     - มูลค่าหรือยอดขายทีเ่กิดขึ้น (ประมาณการต่อปี) ………………............................................................. บาท 
 
28. การส่งเสริมขยายการลงทุนและธุรกิจ  
 

รูปแบบ ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

 28.1) การส่งเสริมผู้ประกอบการ OEM เปลี่ยน
หรือเพ่ิมช่องทางเป็นผู้ขายสินค้าต่อ
ผู้บริโภคเอง 

 สามารถขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 
 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน …………………..บาทต่อปี  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………................................ 

 28.2) การส่งเสริมการขยายธุรกิจในรูปแบบ 
แฟรนไชส์ 

 สามารถขาย/ขยายแฟรนไชส์ได้ 
 ชื่อแฟรนไชส์ ......................................................... 
 มูลค่าแฟรนไชส์ …………………...................... บาท  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………........................ 

 28.3) การส่งเสริมการขยายธุรกิจไปลงทุนใน
ต่างประเทศ  

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

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………..........…………................ 
 28.4) การส่งเสริมขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค 

 หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ  
 ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคได้ ภาค .................... 
 มูลค่าการลงทุน……….................................…. บาท 

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

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

 28.5) การพัฒนา Business Model ใหม ่  สามารถใช้ Business Model ใหม่ออกสู่ตลาดได้ 
 มูลค่าการลงทุน………............................….บาท 

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

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……........................………………….. 
 28.6) การแตกไลน์ธุรกิจ (Diversification)  สามารถผลักดันธุรกิจใหม่ออกสู่ตลาดได้  

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

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………….........................………….. 
 28.7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   สามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้ 

 ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของราคาต่อชิ้นของผลิตภัณฑ์ 

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

 รายได/้ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน …………….....บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………............................. 

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

 

 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ตอบข้อ 17 – 28 

29. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 
 1) ไม่ได้มีปัญหาหรือมีความต้องการตามวัตถุประสงค์โครงการ  2) มีความต้องการตามวัตถุประสงค์
โครงการ   หลังจากดำเนินโครงการ (เฉพาะผู้ที่ตอบข้อ 2)   3) ไมไ่ด้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วม
โครงการ    4) ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

30. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่เข้าร่วม  
      1) พอใจมาก    2) พอใจปานกลาง    3) ไม่พอใจ ควรปรับปรุงเรื่อง ......................................... 
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31. สถานภาพของผู้ประกอบการ SME            

ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 
ธุรกิจโดยรวม  1) ไม่มีปัญหา ธุรกิจยังมีการ

พัฒนาและเติบโตต่อเนื่องใน
ประเทศ 

 2) ไม่มีปัญหา ธุรกิจยังมีการ
พัฒนาและเติบโตต่อเนื่องสู่
สากล 

 3) ไม่มีปัญหา แต่ธุรกิจเร่ิมอ่ิมตัว 

 4) ยังขาดความเป็นมืออาชพีใน
การบริหารจัดการ 

 5) ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจและภาษีอย่างถูกต้อง 

 6) อ่ืนๆ ......................................... 
 

 1) การขยายธุรกิจในประเทศต่อเนื่อง เช่น 
ขยายธุรกิจ ขยายการลงทุน การผลิต  
(เช่น แตกไลน์ธุรกิจ ขายแฟรนไชส์ใน
ประเทศ เป็นตน้) 

 2) มีการขยายตลาดออกสู่สากลเพิ่มข้ึน 
เช่น ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ  
การส่งออก  
การขายแฟรนไชส์ตา่งประเทศ เป็นต้น) 

 3) มีแผนการขยายผลต่อยอดธุรกิจใหม่ 
 4) มีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร

จัดการ (สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความพร้อมรองรับการ
เติบโต) 

 5) มีการจดทะเบียนจัดตั้งธรุกิจและภาษี
อย่างถูกต้อง 

 6) อ่ืนๆ .................................................... 
 7) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ด้านการผลิต  1) ต้นทุนการผลิตสูง 
 2) ต้นทุนของเสียสูง 
 3) กระบวนการผลิตและระบบยัง

ไม่มีมาตรฐานสากล  
(ไม่มีประสิทธิภาพ) 

 4) การผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิตที่
ควรจะเป็น 

 5) อ่ืนๆ ......................................... 

 1) ต้นทุนการผลิตลดลง     
 2) ต้นทุนของเสียลดลง 
 3) กระบวนการผลิตและระบบผา่น

มาตรฐานสากล 

 4) การบริหารจัดการธุรกิจเป็นระบบ
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
เพิ่มข้ึน   

 5) อ่ืนๆ ............................................. 
 6) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 1) มีข้อร้องเรียนต่อคุณภาพสินค้า
และบริการ 

 2) อายุผลิตภัณฑ์ตำ่  
 3) ผลิตภัณฑ์/บริการไม่ผา่น

มาตรฐาน 

 4) ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

 5) บรรจุภัณฑ์ไม่นา่สนใจ 

 6) อ่ืนๆ 
........................................... 

 1) ไม่มีมีข้อร้องเรียนต่อคุณภาพสินคา้และ
บริการ (ยอดขายเพิ่มข้ึน) 

 2) อายุผลิตภัณฑ์ยาวขึ้น 

 3) ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านมาตรฐาน 

 4) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

 5) บรรจุภัณฑ์น่าสนใจ (ยอดขายเพิ่มข้ึน) 
 6) อ่ืนๆ ........................................ 
 7) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
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ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 
ด้านการตลาด  1) ต้องการขยายตลาด แตไ่ม่

สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได ้
 2) ต้องการขยายตลาด แตไ่ม่มี

ศักยภาพ (ความรู้ กำลงั
แรงงาน  
ความพร้อม) 

 3) ต้องการขยายตลาดออกสู่สากล 
แต่ไม่มีศักยภาพ (ความรู้ดา้น
การค้าต่างประเทศ กำลัง
แรงงาน ความพร้อม 
มาตรฐานสากลที่กำหนด) 

 4) ต้องการขยายตลาดออกสู่สากล 
แต่ไม่มี มาตรฐานสากลตาม
ข้อกำหนด 

 5) ต้องการขยายตลาดแต่ขาด
เงินทุนในการต่อยอดขยาย 

 6) ยอดขาย/ส่วนแบง่ตลาดลดลง
ต่อเนื่อง 

 7) ต้องการขยายตลาดให้เติบโต 
 8) อ่ืนๆ....................................... 

 1) สามารถขยายตลาดได้ (ลูกค้ารายใหม่ 
ลงทุนสาขาใหม่ การผลิตเพิ่มข้ึน)  

 
 
 
 
 3) สามารถขยายตลาดออกสู่สากลได้ 

(ส่งออก ลงทุนในต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6) ยอดขาย/ส่วนแบง่ตลาดเพิ่มข้ึน 
 
 
 8) อ่ืนๆ ............................................... 
 9) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 1) บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถ  

 2) ขาดแคลนลูกจ้าง/บุคลากร   
 3) ขาดแหล่งวัตถุดิบ  
 4) การผูกขาด Supplier  
 5) ขาดความรู้ความเข้าใจดา้น 

การบัญชี การเงินและภาษี  
 6) ขาดความรู้ต่อการใช้โอกาสจาก

เทคโนโลยี  
 7) สต๊อคสินค้ามากเกินความ

ต้องการ 
 8) อ่ืนๆ ..................................... 

 1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  
(ผลิตภาพแรงงานสูงขึน้) 

 2) มีลูกจ้าง/บุคลากรเพียงพอ   
 3) มีแหล่งวัตถุดิบหลายแห่ง  
 4) มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี 

การเงินและภาษี  
 5) มีการใช้โอกาสจากเทคโนโลยีในการ

จัดการธุรกิจ 
 6) สต๊อคสินค้าเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายการ

จัดการสต๊อคลดลง สินคา้เพียงพอส่ง
ลูกค้า) 

 7) อ่ืนๆ ................................................. 
 8) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

ด้านโลจิสติกส ์  1) ต้นทุนขนส่งสูง 
 2) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงเวลา 
 3) อ่ืนๆ 
............................................ 

 1) ต้นทุนขนส่งสามารถแข่งขันได้ 
 2) การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา 
 3) อ่ืนๆ ............................................ 
 4) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
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32. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัจจัยเอ้ือในการประกอบธุรกิจที่ภาครัฐสนับสนุน 

 
                  ประเด็น 

  มาก 
ที่สุด 

  มาก   ปาน 
กลาง 

    น้อย น้อย 
ที่สุด 

 ไม่มี 
     ความเห็น ข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม    5     4       3      2      1 

▪ มาตรการจดทะเบียนนิติบุคคล        

▪ มาตรการทางภาษี        

▪ มาตรการบัญชีเดียว        

▪ มาตรการทางการเงิน (การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน) (เน้นที่รายใหม่)  

       

▪ มาตรการทางการเงิน ช่วยเยียวยา และ
สามารถรักษาธุรกิจ (เน้นได้รับ
ผลกระทบ COVID-19) 

       

▪ มาตรการการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

       

▪ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ        

▪ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน
ธุรกิจ เช่น การสื่อสาร/ น้ำ/ ไฟฟ้า/ 
อินเทอร์เน็ต/ ระบบการขนส่ง 
(โลจิสติกส์)/ ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น 

       

▪ ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำของหน่วยงาน
ต่างๆ  

       

▪ ระบบ Service Provider (พ่ีเลี้ยง/ 
ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ) ในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน  

       

▪ ระบบปฏิบัติการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/
การสอบเทียบ) และการออกใบรับรอง 
การันตีสินค้าและบริการ 

       

▪ การส่งเสริมตลาด และ e-Commerce        

▪ โปรแกรมซอฟต์แวร์/ การถ่ายทอด 
Know how สนับสนุนธุรกิจ 

       

▪ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต  
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อ่ืนๆ นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
33. กรุณาให้ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประกอบการ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  

(เลือกใส่เครื่องหมาย  ในช่องเพิ่มขึ้น/ลดลง/ไม่เปลีย่นแปลง  และระบตุัวเลขในช่องก่อนเข้าร่วม/หลังเข้าร่วม) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
2563 2564 2565 

33.1 รายได้ หรือยอดขายต่อปี (ล้านบาท)       
33.2 การส่งออกต่อปี (ล้านบาท)       
33.3 กำไรต่อปี (ล้านบาท)         
กรณีท่ีรายได้ ยอดขาย กำไร เพิ่มขึ้น  เพิ่มจาก  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) ...................................................       
ค่าใช้จ่าย    ค่าเช่าสถานประกอบการ (ล้านบาท)       

  ค่าเช่าท่ีดิน (ล้านบาท)       
               ค่านำเข้าสินค้าและบริการ (ล้านบาท)       
               ค่าซ้ือวัตถุดิบ (ล้านบาท)       
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
2563 2564 2565 

               ค่าขนส่ง/โลจิสติกส์ (ล้านบาท)       
               ค่าสาธารณูปโภค (ล้านบาท) 
                   (น้ำ ไฟ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ) 

      

               ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ (ล้านบาท)       
               ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (ล้านบาท)       
               ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (ล้านบาท)       
               ค่าประกันภัยสินทรัพย์ (ล้านบาท)       
               ค่าภาษี (มูลค่าเพ่ิม, สรรพสามิต) (ล้านบาท)       
               ค่าสวัสดิการ (ล้านบาท)       
               ค่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ล้านบาท)       
รางวัลจูงใจแสดงศักยภาพของธุรกิจ (รางวัล)       
อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................       

 
34. ระดับศักยภาพของผู้ประกอบการตามวงจร (เลือกสถานภาพก่อนและหลังการได้รับการสนับสนุน) 

 ก่อน หลัง เหตุผล 
มีความสนใจทำธุรกิจ    

มีการจัดทำ/หารือแผน
ธุรกิจ 

   

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ /
รวมกลุ่ม 

   

มีแผนธุรกิจ    

มีการเริ่มดำเนินธุรกิจ  
(มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / 
เริ่มเปิดบริการ /  
เริ่มจ้างงาน) 

   

สินค้า/บริการ ออกสู่
ตลาด 

   

ธุรกิจเติบโตในประเทศ      

มีการขยายออกสู่สากล     

ธุรกิจอ่ิมตัว     

มีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
ใหม่  

   

ธุรกิจซบเซา และต้องการ
ฟ้ืนฟู  

   

ปิดกิจการ     
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35. การยกระดับศักยภาพการใช้เทคโนโลยี    
 ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยี เหตุผล ……………………………………………………………………………………………………… 

 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้ 

รูปแบบการนำไปใช้ ไม่ได้มีการใช้ น้อย ปานกลาง มาก 

 ใช้ในการบริหาร
จัดการ  
(เช่น การบริหาร
ลูกค้า การติดตาม
รายงานข้อมูล  
การจัดการสต็อค 
สินค้าหรือวัตถุดิบ  
งานสนับสนุนต่างๆ)  

ไม่ได้มีการใช้ ใช้บ้างเป็นครั้ง
คราวในบางระบบ 

ใช้มากกว่า 70%  
ในบางระบบ 

ใช้มากกว่า 70%  
ในระบบการจัดการ

ส่วนใหญ่ 

 ใช้ในกระบวน         
การผลิต 

(พิจารณาเทียบจาก
จำนวนกระบวนการ
ขั้นตอนมีการใช้
เทคโนโลยีกับ
กระบวนการ
ทั้งหมด)  

ไม่ได้มีการใช้ มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต 

น้อยกว่า 30% 

มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการ

ผลิต 
31% - 70 

มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการ
ผลิตมากกว่า 

70% 

 ใช้ในการตลาด 

(พิจารณาเทียบจาก
สัดส่วนยอดขายที่
เกิดจากการซื้อขาย
หรือการทั้งหมด)  

ไม่ได้มีการใช้ น้อยกว่า 30% 31% - 70 มากกว่า 70% 

 
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นความลับราย SMEs สำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์ในภาพรวม โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็น
รายบุคคล หรือรายบริษัท  
     
ผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………………………………เบอร์โทร 
........……………….............................................. 
ที่อยู่ ..............................................…………………………………………...อีเมล์ 
.......………………..................................................... 
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ข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จากการลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผล  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.1 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME 

ที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์แผนต่างๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวัดประเมินผลโครงการและงาน ได้แก่  
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับร่าง) (4) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565 (5) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2564 -2565  

(6) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปี 2565 โดยแนวทาง
หรือกลยุทธ์ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของ
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้แก่ รายได้ต่อคนเท่ากับ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี GDP ขยายตัวร้อยละ 5-6 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ผลิตภาพร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพในการผลิตและประกอบธุรกิจค้าขายที่สูงขึ้น ดังนี้ 

บทที่ 3 
ผลการศึกษาวิเคราะหแ์ผนท่ีเกี่ยวข้อง 
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แผนภาพที่ 3.1 การแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนของประเทศ 

แนวทางท่ี 1
การบรรเทาป  หาและ   น  ธุรกิ ท่ี ด้รับ

ผลกระทบ ากส านการโควิด 19

แนวทางท่ี 2
การสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่การ

แข่งขัน นบริบท หม่ทางเศรษ กิ 

แนวทางท่ี  
การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ  ห้เกิดความสะดวก นการ

ประกอบธุรกิ 

ภาคเหนือ
เป น านเศรษ กิ สร้างสรรค์
ม ลค่าส ง เชื่อมโยงเศรษ กิ 
กับประเทศ นกลุ่มอนุภ มิภาค

ลุ่มแม่น  าโขง

ภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
พั นาอีสานส ่มิติ หม่ ห้เป น 
 ศ นย์กลางเศรษ กิ ของอนุ

ภ มิภาคลุ่มแม่น  าโขง 

ภาคกลางและพื นท่ีกรุงเทพ 
พั นากรุงเทพ  ส ่มหานคร

ทันสมัยและภาคกลางเป น าน
การผลิตสินค้าและบริการท่ีมี

ม ลค่าส ง

ภาคตะวันออก
รักษา านเศรษ กิ เดิม ห้เติบโต

อย่างย่ังยืน และสร้าง
 านเศรษ กิ  หม่เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามาร  นการแข่งขัน

ภาค ต้
ศ นย์กลางผลิตภั  ์ยางพาราและ
ปาล์มน  ามันของประเทศและเมือง
เศรษ กิ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน

กับภ มิภาคอ่ืน

ภาคชายแดน ต้
แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรร ปท่ีส าคั ของประเทศและ
เป นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและ

การท่องเท่ียว

1) การป ิร ปด้านความสามาร  นการแข่งขัน
2) การป ิร ปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
3) การป ิร ปส าบันทางเศรษ กิ 

หมุดหมายท่ี 7
 ทยมีวิสาหกิ ขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีเข้มแข ง มีศักยภาพส ง 
และสามาร แข่งขัน ด้

กลยุทธ์ท่ี 1
พั นาระบบนิเวศ ห้

เอื อต่อ SMEs

กลยุทธ์ท่ี 2
พั นาแพลต อร์ม

เชื่อมโยงข้อม ล SMEs

กลยุทธ์ท่ี 3
 ัด ห้มีกล กทาง 

การเงินท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ์ท่ี 4
ส่งเสริม ห้เป น 

ผ ้ประกอบการยุคดิ ิทัล 

แผนแม่บทเ พาะ แผนป ิบัติการตามแผนแม่บทเ พาะ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป 
การสร้างความสามาร  นการแข่งขัน

แผนแม่บทภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด น ผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่  พ ศ  2561-2580 

แผนงานยุทธศาสตร์พั นาผ ้ประกอบการและ
วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม ป  2565

แนวทางท่ี 1
การบรรเทาป  หาและ   น  ธุรกิ ท่ี ด้รับ

ผลกระทบ ากส านการ ์โควิด   

แนวทางท่ี 2
การสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่

การแข่งขัน นบริบท หม่ทางเศรษ กิ 
กล กการส่งเสริม SME 

แนวทางท่ี 3
การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ 

 ห้เกิดความสะดวกแก่ SME

แผนแม่บทเ พาะกิ ภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป นผลมา ากส านการ ์โควิด-19 พ ศ 2564 – 2565

กลยุทธ์ท่ี 5
ยกระดับกระบวนการ 
ส่งเสริม SMEs ของรั  

กลยุทธ์ท่ี 6
พั นาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ 

แหล่งเงินทุน และการ 
เชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลก 

กลยุทธ์ท่ี 7
ส่งเสริมวิสาหกิ เพ่ือสังคม 

 ห้มีศักยภาพเชิงธุรกิ  



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 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 ว่าประเทศไทยต้องมีเศรษฐกิจและสังคมไทย 

มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 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 และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนเอเ ชีย 
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 ป  



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (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) และการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ 

ที่สูงขึ้น (Value creation)”  
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Value creation) ผู้ประกอบการไทย
จะต้อง “ผลิตได้ขายเป็น” และมีความสามารถที่จะ “รู้จักและเข้าใจแนวโน้มตลาด” เพ่ือสร้างคุณค่าของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาด สินค้า และบริการ 

ที่สำคัญของภูมิภาคและของโลกได้ ตลอดจนการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society)  

เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนธุรกิจ (From Entrepreneur to Technopreneur) สู่การเป็น “ผู้ผลิตได้ ขายเป็น” ก็มีความสำคัญ
ต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต
และบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้านศักยภาพของผู้ประกอบการและปัจจัยแวดล้อม
ที่สำคัญ 

โดยยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีประ เด็นที ่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 นาสังคมผ ้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผ ้ประกอบการ
ทางธุรกิ ซึ่งพิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 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  



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถ ในการปรับตัว
และใช ้ โอกาสของความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยี เ พ่ือ
สร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 

มีความสามารถในการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ 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
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ ตามแนวทางคลัสเตอร์ เพ่ือให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้นด้วยการเชื่อมโยง
กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่  

- มุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรายได้
และสร้างความเข้มแข็งที่ยั ่งยืนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน  รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการผลิตของ
อุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากข้ึนได้ และในระยะยาว  

- มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย  
- มุ่งเน้นสาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู ่บนพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์  

ในการออกแบบรูปแบบการบริการที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
Internet of Things กับเอกลักษ ์ความเป น ทย (Thainess) ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพและการเสริมสร้าง
สุขภาวะ (Health and Wellness Services) และสถานบริการสุขภาพและความงาม (Wellness) และ 

การส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมสาขาบริการอ่ืนที่มีศักยภาพ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

- การสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคมผู ้ประกอบการ  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   ัยสนับสนุนและการพั นาโครงสร้างพื น าน เพื่อเพิ่มขีดความสามาร 
 นการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนการส่งเสริม SME คือ การผลักดันการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพื่อก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื ้อ
เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 

2.4 การวางราก านที ่แข งแกร่ง และโครงสร้างพื  น าน  เพื ่อสนับสนุนการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนการส่งเสริม SME คือ การขยาย
ความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและบริการ  

ของไทย ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน และ
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที ่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนับส นุน 

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  ประเด น 
ผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค 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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แผนภาพที่ 3.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนแม่บทภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด น “ผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
 
1) การสร้างความเข้มแข งผ ้ประกอบการอั  ริยะ : 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 มีแผนกลยุ ทธ์
การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 

4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื อต่อการดำเนินธุรกิ ของผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุค หม่ : มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน  

การดำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวกับองค์ความรู้สถิติผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทาง
ปัญญาการตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและ



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั ้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการร่วมกันยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 

3.1.3 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเ พาะกิ ภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
อันเป นผลมา ากส านการ ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 
2565 ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ความปกติใหม่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกอีกนานัปการ โดยใน
การจัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้นำแนวคิด “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 กลุ่มเปราะบางได้รับ  

การดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมี
การวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการที่ควร
ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth)  
3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital)  
4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors)  
 

 

แผนภาพที่ 3.4 ประเด นการพั นาของแผนแม่บทเ พาะกิ ภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป นผลมา าก
ส านการ ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

จากการวิเคราะห์แผนแม่บทฯ ดังกล่าว พบว่า มีประเด็นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน SME ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและ
การฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวาง  

รากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 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) การเสริมสร้างความเข้มแข งของเศรษ กิ  านรากภาย นประเทศ (Local Economy) 
โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะใน
ระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจายศูนย์กลาง



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและความพร้อม เพ่ือให้
การเติบโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ 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 ของประเทศเพื่อรองรับการเ ริ เติบโตอย่างยั่งยืน นระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับผลิตภาพ
การผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์
ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม 
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 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

3) การพั นาศักยภาพและยกระดับคุ ภาพชีวิตของคน (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
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี ่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพใน
ระยะยาว เป็นต้น 

4) การปรับปรุงและพั นาป   ัยพื  น านเพื ่อส่งเสริมการ   น  และพั นาประเทศ 
(Enabling Factors) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถใน 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนตามที่กล่าวมาในข้อ 
1) - 3) ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ไดแ้ก่ หัวข้อที่ 4.1-4.5 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

4.1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและ เชื่อมโยง
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



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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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 พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการดำเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 3.1 แนวทางการพั นา นแผนแม่บทเ พาะกิ ภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

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. การเสริมสร้างความเขม้แข งของเศรษ กิ  านรากภาย 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
เข้ 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 ้นทุ นที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมใน 

ห่วงโซ ่ม ูลค ่าของอ ุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
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
และเพิ่มศักยภาพของผู ้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
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้
ด ้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที ่ส ่งเสริม
จุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามาร ของประเทศเพื่อรองรับการเ ร ิเติบโตอยา่งยั่งยืน 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 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ 

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
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม ่

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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แนวทางการพั นา 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 ี 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) ปร ับโครงสร ้างภาคการเกษตร 

โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

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 นาศักยภาพและคุ ภาพชีวติของคน ห้เป นกำลังหลัก 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 
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แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

4. การปรบัปรงุและพั นาป   ัยพื น านเพื่อส่งเสริมการ   น  และพั 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 
ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ ให้ส่งเสริม
การแข่งข ันไม่เป ็นอ ุปสรรคต่อการ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

2) ริเริ ่มดำเนินการปฏิรูปการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐทั้งระบบ ทั้งรายได้จาก
ภาษีและการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดสรรและใช้จ ่ายงบประมาณ 
เพ ื ่อให ้ม ี งบประมาณเพ ียงพอต่อ 

การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 

3 )  พ ัฒน า โคร งสร ้ า ง ระบบและ
มาตรการทางภาษีให้มีความเสมอภาค
และเป ็นธรรมยกระด ับเศรษฐกิจ 

ฐานราก รวมถึงส่งเสริมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4) ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการ
ให้มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว มีความ
บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานที่ยึดภารกิจหรือพื้นที่เป็น
พ ื ้นฐานและสามารถตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 
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แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

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 ่สามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้จริง 
2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนาและร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และระบบ
การเงินในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

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
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
การพัฒนาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในการทำงานร่วมกันเพื ่อให ้แผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิฯ บรรล ุ เป ้าหมายอย ่างเป็น
รูปธรรม 
2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื ่นๆ 
ในสังคม เพื่อช่วยติดตามตรวจสอบ 
และเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ โดยการใช้แพลตฟอร์ม
และช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื ่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้
รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) เพ ิ ่มบทบาทและศ ักยภาพของ
ท้องถิ่นและยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

3.1.4 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนป ิร ปประเทศด้านเศรษ กิ  

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
การส่งเสริม SME และวิสาหกิจชุมชน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

หัวข้อที่ 1 : การป ิร ปด้านความสามาร  นการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ป   ัยสนับสนุนขีดความสามาร  นการแข่งขัน 
(12)  การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิ  
(12.3) มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม (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 เรื่องและประเด นการป ิร ปที่ 16: การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิ  - วิสาหกิ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 

ปัจจุบันนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจยังขาดโครงสร้างในการสนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการออกนโยบายต่างๆ การให้สิ ่งจูงใจ การสนับสนุนการส่งออกและ  

การฝึกอบรมอาชีวศึกษา 
2.16.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1)  พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่งทำให้เกิด

ความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ 
2.16.3  ตัวชี วัด 
1)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นธุรกิจ start-up จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
2)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
3)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
4)  ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติจากธุรกิจทั้งหมดใน 

แต่ละอุตสาหกรรม 
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หัวข้อย่อยที่ 1.2 : การรวมกลุ่ม นภ มิภาค (Regional Integration) 
2.2  เรื่องและประเด นการป ิร ปที่ 2 Clusters and Hubs : พั นาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่
พร้อมในการเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งมีทรัพยากรและกำลังคน จึงทำให้เกิดการกระจายตัวของห่วงโซ่
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  ตัวชี วัด 
1)  จำนวนการจ้างงานใน clusters/hubs  
2)  มูลค่าเพ่ิม (value added) ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ clusters/hubs 
3)  มูลค่าการส่งออกในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4)  มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ clusters/hubs 

2.8  เรื่องและประเด นการป ิร ปที่ 8 : ส่งเสริม ห้ผ ้ประกอบการ ทยลงทุน นต่างประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดของตลาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน การมุ่งเน้นเพียงแค่ตลาดในประเทศจึงอาจไม่เพียงพอ ประกอบกับ
การเริ่มรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานหรือเชิงธุรกิจ ได้นำมาซึ่งการขยายตลาด
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และฐานการผลิตจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาค ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นช่องทางที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการผลิตและขยายธุรกิจได้ ดังนั ้น จึงควรมีมาตรการหรือนโยบายสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทย ในวงกว้าง เพื่อให้สามารถได้ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเป็นภูมิภาค (Regional 
Integration) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการระดับอาเซียน (ASEAN 
Multinationals) ต่อไป 

2.8.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1)  เพื่อใช้ที่ตั้งของประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์

สำหรับการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสขยายตลาดและ/หรือการผลิต
สู่ภูมิภาค เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับนานาชาติ 

2.8.3  ตัวชี วัด 
1)  มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
2)  รายได้จากต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 

หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้านวิ ัยพั นาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
2.3  เรื่องและประเด นการป ิร ปที่ 3 : การตั งศ นย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิ สตาร์ทอัพและ

สเกลอัพ 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ รัฐบาลควร

อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมของภาคเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที ่เชื ่อมโยงนักลงทุนเอกชนต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งนี้การอำนวยความสะดวกดังกล่าว
จะช่วยลดต้นทุนในการร่วมมือและในการขยายธุรกิจลง 

รัฐบาลยังควรปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้กรอบเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมกับการพัฒนาของระบบ
นิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ โดยเฉพาะด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น  

การออกแพ็กเกจอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจให้บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการอำนวย
ความสะดวกในการขออนุมัติวีซ่า การเปิดบัญชีธนาคาร และการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น หรือ รัฐบาลอาจ
สนับสนุนสตาร์ทอัพโดยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เช่น การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ  

ซึ่งรวมถึง 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 ่
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ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพนั้นทักษะและคุณภาพของบุคลากรสตาร์ทอัพ
เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก สาเหตุที่บริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตได้
เท่าที่ควรและไม่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งมาจากการที่ความรู้และทักษะของ
ทีมงานยังไม่เพียงพอที่จะเสนอแผนที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือดำเนินธุรกิจตามแผนเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับบริษัทร่วมทุนได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพต้องการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาจต้องการการพัฒนาทักษะ
ด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารเสนอโครงการธุรกิจต่อบริษัทร่วมทุนต่างชาติ
ได้อย่างมั่นใจ เป็นต้น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ
เป็นสตาร์ทอัพ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาเฉพาะทางในระบบ
นิเวศสตาร์ทอัพได้ผ่านการปรับเกณฑ์การใช้ทุนการศึกษาของภาครัฐต่างๆ เข่น อนุญาตให้นักเรียนทุนของรัฐ
สามารถชดใช้ทุนผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพและสเกลอัพในด้านนวัตกรรมในเชิงลึก (Deep Tech) 
เป็นต้น 

ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในระยะกลางและระยะยาวนั้น เนื่ องจากระบบนิเวศ
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 
ด้วยเหตุนี้ผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพในช่วงเริ ่มต้นนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนและเงินทุนที่ไม่เพียงพอกับ  

ความต้องการ และตลาดการให้ทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (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 
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▪ ทำหน้าที่เป็น “One Stop Shop” สำหรับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และ ผลงานวิจัยเพื่อการ
พาณิชย์ต่างๆ โดยเผยแพร่ข้อมูลมาตรการสนับสนุน และเป็นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่าง  
สตาร์ทอัพ สเกลอัพ องค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ ในภาคเอกชน 

▪ ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

2.3.1 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) เพ่ือวางกรอบยุทธศาสตร์และติดตามมาตรการการส่งเสริมและลดต้นทุนในประกอบธุรกิจ

ของสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
2) เพื่อเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

รวมทั้งสร้างความเชื่อถือของบริการและสินค้าของสตาร์ทอัพให้กับภาคเอกชนผ่านการ
จัดซื้อและประเมินผลของภาครัฐ 

3) เพ่ือเพ่ิมจำนวนและคุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้าน Technology ในประเทศไทย
โดยอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจสำหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  
และบริษัทร่วมทุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2.3.3 ตัวชี วัด 
1) จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงิน 60 ล้านบาทข้ึนไป 
2) ร้อยละของจำนวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง 
3) จำนวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่ได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานกลาง 
4) จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ 
5) งบประมาณและต้นทุนของภาครัฐที่ลดลงจากการใช้บริการของสตาร์อัพ 
6) จำนวนสตาร์ทอัพหรือสเกลอัพที่ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาดหุ้นในประเทศไทย 
7) จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 
8) จำนวนบริษัทและนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

หัวข้อที่ 2 : การป ิร ปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย 2.2 : การเสริมสร้างพลังอำนา ชุมชน 
2.2 เรื่องและประเด นการป ิร ปท่ี 2 : การพั นาธุรกิ ชุมชน 

ธุรกิจชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างงาน รายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีธุรกิจชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มองค์กรต่างๆ 
กว่า 83,000 แห่งในปัจจุบัน แต่ยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและดำเนินการ
แบบต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนในเครือข่ายของตน รวมทั้งธุรกิจชุมชนบางประเภท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ยังขาดสถานะความเป็น 

นิติบุคคล ทำให้ไม่สามารถพัฒนายกระดับได้ รวมทั้งธุรกิจชุมชนที่ดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการ 

การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ทางในด้านการบริหารจัดการและช่องทางการตลาด  เพื่อให้สามารถอยู่รอด
และสามารถขยายกิจการได้  

การปฏิรูปเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน จึงเป็นการสร้างกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่อย่างเป็น
ระบบบูรณาการมุ่งเน้นการสร้างกลไกระยะยาว โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและ
ต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
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การรวมกลุ่ม การสร้าง e-commerce platform การสร้างกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจาก
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง center of excellence ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
สถานะความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

2.2.1 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-based) และมีสินค้าประจำพื้นที่ (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 ตัวชี วัด 

1) จำนวนธุรกิจชุมชนที่เพ่ิมข้ึน ทั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 
2) จำนวนธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่าย 
3) จำนวนธุรกิจชุมชน ที่ผลประกอบการดีขึ้น 
4) จำนวน Product Champion ในพ้ืนที่ทั่วประเทศที่เพ่ิมข้ึน 
5) จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม e-commerce platform 
6) รายได้จาก e-commerce platform 
7) จำนวนสถาบันการเงินชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ต่อจำนวนเป้าหมาย 
8) จำนวน center of excellence ที่จัดตั้งทั่วประเทศ 
9) จำนวนชุมชนเข้มแข็งที่เพ่ิมข้ึน 

หัวข้อที่ 3 : การป ิร ปส าบันทางเศรษ กิ  
หัวข้อย่อย 3.4 : การป ิร ปส าบันทางเศรษ กิ เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิ ขนาดกลาง

และขนาดเล ก SME 
2.1 เรื่องและประเด นการป ิร ปท่ี 3.4 : การป ิร ปส าบันทางเศรษ กิ  

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) 

ที่สามารถเข้าถึงแก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ 
2) เศรษฐกิจไทยจะมี SME มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง

ได้อย่างทันท่วงท ีมีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ 
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3) SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วย
การจัดทำคลังข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุก
ประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ 

(Open Data and Connected Government) โดยพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคธุรกิจให้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอด อันเป็นการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ
ในการนำไปพัฒนาต่อยอดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอย่างยั่งยืน 

2.1.8 ตัวชี วัด 
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 นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ 
 บับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 ( บับร่าง) 

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปี และเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1) หลักปรัช าของเศรษ กิ พอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่างๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขความรู้ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม 

2) แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง 
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ
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สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ
พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี ่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี ่ยงและปรับตั วอย่างเท่าทันเพื ่อแสวงหา
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 

3) เป้าหมายการพั นาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับ
การดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที ่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

4) โมเดลเศรษ กิ  BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้
ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งได้
อย่างทั่วถึง 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่
จะเร่งเพิ ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี ่ยงที ่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนด 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัต ุประสงค์เพื่อพลิกโ มประเทศ ทยส ่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษ กิ สร้างม ลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึง 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 
5 ประการ ประกอบด้วย 

1) การปรับโครงสร้างการผลิตส ่เศรษ กิ  านนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม
ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

2) การพั นาคนสำหรับโลกยุค หม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

3) การมุ่งส ่สังคมแห่งโอกาสและความเป นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสใน  

การเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

4) การเปลี่ยนผ่าน ปส ่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษ
สำคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 

5) การเสริมสร้างความสามาร ของประเทศ นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภาย ต้บริบทโลก หม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ
ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.5 เป้าหมายหลักและตัวชี วัดของแผนพั นาเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี 13 

พ.ศ. 2566-2570 ( บับร่าง) 
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แผนภาพที่ 3.6 แผนพั นาเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570 ( บับร่าง) 
 
โดยเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแนวทางและเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับร่าง) พบว่า การส่งเสริมและพัฒนา SME ได้ถูกกำหนดไว้ใน หมุดหมายที่ 7 
ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ โดยที่การส่งเสริม
และพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันใน 2 เป้าหมาย 
ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่าน
การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้เครื่องมือและประโยชน์ของเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจและได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและแหล่งเงินทุน
ทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน รวมทั้งสามารถเข้าถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ออนไลน์และออฟไลน์ ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
และได้รับการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบคลังข้อมูลและความรู้กลาง 
(Business intelligence repository) ของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั ่วถึง พร้อมทั ้งยังสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ ในเป้าหมายสังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิ จมีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ การกระจาย

กรอบทิศทางแผนพั นา   บับที่ 13 พ ศ  2566-2570

พลิกโ มประเทศ ทยส ่ “สังคมก้าวหน้า เศรษ กิ สร้างม ลค่าอย่างย่ังยืน”

5 เป้าหมายหลัก 1. การปรับโครงสร้างการผลิตส ่เศรษ กิ  านนวัตกรรม
2. การพั นาคนส าหรับโลกยุค หม่
3. การมุ่งส ่สังคมแห่งโอกาสและความเป นธรรม 
4. การเปล่ียนผ่าน ปส ่ความยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความสามาร ของประเทศ นการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภาย ต้บริบทโลก หม่

4 มิติการพั นา มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
มิติโอกาสและความเสมอภาคทาง

เศรษ กิ และสังคม
มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
มิติป   ัยผลักดันการพลิกโ ม

ประเทศ

13 หมุดหมาย หมุดหมายท่ี   ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายท่ี   ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความย่ังยืน 
หมุดหมายท่ี   ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายท่ี   ไทยเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสงู 
หมุดหมายท่ี   ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค 
หมุดหมายท่ี   ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 

หมุดหมายท่ี   ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 
หมุดหมายท่ี   ไทยมีพื้นที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 
หมุดหมายท่ี   ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

หมุดหมายท่ี    ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายท่ี    ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หมุดหมายท่ี    ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายท่ี    ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตรอีกด้วย 

นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ใน
เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็นภาคการผลิต
และบริการสำคัญได้รับการยกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที ่สูงขึ ้น เศรษฐกิจท้องถิ ่นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันได้ อีกท้ังเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME กับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมีระบบนิเวศในการประกอบ
ธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนสำหรับ
โลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้าน
ความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้ ความมั่งค่ัง และโอกาสในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนา SME ดังนี้ 
 

เป้าหมาย กลยุทธ ์
เป้าหมายท่ี 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได ้

กลยุทธ์ที่ 1 การพั นาระบบนิเวศ ห้เอื ออำนวยต่อการทำ
ธุรกิ และการยกระดับความสามาร  นการแข่งขันของ
วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
และสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 • เพิ่มความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบมาตรฐานให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ำ 

 กลยุทธ์ที ่ 2 การพั นาแพลต อร์มเชื่อมโยง านข้อม ล
วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริม ห้วิสาหกิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าส ่ระบบ 

 • จัดให้มีระบบไอดีเดียวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ใน
การทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล 

 • พัฒนาพอร์ทัลกลางเชื่อมโยงข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้ากับระบบการให้บริการภาครัฐ 

 • พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู้สำหรับให้บริการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบออนไลน์และระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เป้าหมาย กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที ่ 3 การ ัด ห้มีกล กทางการเงินที่เหมาะสมกับ

ลักษ ะเ พาะของวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อ ห้วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามาร 
เข้า ึงแหล่งทุน ด้อย่างท่ัว ึง 

 • ส่งเสริมให้สถาบันการเงินหรือธนาคารและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน ใช้ข้อมูลธุรกิจและรอยเท้าดิจิทัล ในการ
พิจารณาปล่อยสินเช่ือให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • กำหนดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรการ 

การสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อที ่ชัดเจนสำหรับแต่ละ
เซกเมนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนหรือแหล่งทางเลือกที่หลากหลาย สอดรับกับโมเดล
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป้าหมายท่ี 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพ
สูงในการดำเนินธรุกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การ
แข่งขันใหม ่

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพั นาวิสาหกิ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ห้เป นผ ้ประกอบการ นยุคดิ ิทัล 
• เสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 

 • ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการลงทุนและประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
เคร ื ่องจ ักรกลและระบบอัตโนมัต ิในการบร ิหารจัดการ  
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการให้บริการ 

 • พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ัวไป เข้าถึงได้ 

 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมภายในสาขาและกับรายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน 

เป้าหมายท่ี 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
เข้าถึงและได้รับการส่งเสรมิอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ  

กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริม
วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครั  

 • ขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจ ที ่ตรงกับความต้องการ
เฉพาะของธุรกิจ และพัฒนาระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ 

 • สนับสนุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในฐานะหน่วยงานนโยบายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการ
การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอย่างครบวงจร 

 • ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพั นาระบบนิเวศน์ ห้เอื อต่อการสร้างธุรกิ 

สตาร์ทอัพ และผ ้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
รวมทั ง ห้เข้า ึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าส ่
เครือข่ายระดับโลก และยกระดับส ่ตลาดต่างประเทศ 

 • ปรับปรุงกฎหมายและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ 

 • ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการระดมทุน 
 • ส่งเสริมการเช่ือมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ตลาดโลก 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เป้าหมาย กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิ เพ่ือสังคม ห้มีศักยภาพการ

ดำเนินการ นเชิงธุรกิ  
 • เร่งออกกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคม พ.ศ. 2562 
 • ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของ

วิสาหกิจเพื่อสังคม 
 • ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่วมทุนกับวิสาหกิจ

เพื่อสังคม 

 

3.1.6 แผนการส่งเสริมวสิาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 จึงมุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ 
และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อยา่ง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิ  
1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ

กลับมาได้ 
2) เสริมศักยภาพ SME ให้พร้อมรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 
3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
เป้าหมายและตัวชี วัด 
SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 

และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท้ังหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35  

2) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการปรับลดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ลง ตลอดจนมุ่งเน้นไปที่
การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.2 สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี วัด ประเด นการพั นา 
การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณโ์ควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้อยู่
รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดย
คาดว่ารายได้ของ SME และ
อัตราการลดลงของสนิเชื่อด้อย
คุณภาพของ SME จะอยู่ใน
ระดับเดียวกับปี 2562 

สัดส่วน NPL ของ SME ต่อ
สินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน
ร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
 

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได ้
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดวา่ผลติภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ 

การส่งออก จะเพิ่มขึ้นจนอยู่ใน
ระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

ต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME 
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
 

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดจิิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ 
• พัฒนาสินคา้และบริการให้ได้คณุภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะดา้นการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผูป้ระกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รบั
การปรับแก้ให้เอ้ือต่อ 

การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกินจำเป็น
แก่ SME ทั้งในดา้นเอกสาร 
เวลา ค่าใช้จา่ย และอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธปีฏิบัติให้เอ้ือและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงไดต้ลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพฒันานวัตกรรม  



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึงปัญหา
การส ่งเสร ิมที ่ผ ่านมาที ่ม ีหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องเป ็นจำนวนมาก ทั ้งในส ่วนกลางและส่วนภูม ิภาค  

ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานทีค่ิดวา่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จนทำให้
เกิดความทับซ้อนกันในบางเรื่อง ขณะที่ อีกบางเรื่องกลับไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้
ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก รวมถึงการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลผลิตของงานที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ทำให้การดำเนินงานในภาพรวมยังไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการทราบถึงความก้าวหน้าของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือ/เข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนผลต่อเศรษฐกิจและผลสำเร็จของแผนการส่งเสริม  SME เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทางกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ดังนี้ 

การบ ร าการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้เป น ป นทิศทางเดียวกัน 
ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานที่มีการบูรณาการเชื ่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565  
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (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 ในแตล่ะด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน  

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 
การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการดำเนินงาน

ตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหา
อุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการวางแผน
กำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

•  ัดทำรายงานการส่งเสริมและพั นา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา  SME ในแต่ละด้านจากหน่วยงาน 

ที ่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิต ิหรือข้อมูลต่างๆ เพื ่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี (SME cabinet 
report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(2) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(3) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(4) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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3.1.7 แผนป ิบัตกิารสง่เสริมวิสาหก ิขนาดกลางและขนาดยอ่มป  พ.ศ. 2564 - 2565 

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 การบรรเทาป  หาและ   น  ธุรกิ ที่ ด้รับผลกระทบ ากส านการ ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวชี วัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่อง ห้ SME เพ่ือประคองธุรกิ  ห้อย ่รอด 
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/ประเด นการพั นาที่ 1.2 สร้างโอกาส นการขายและการขยายตลาดของ 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 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 3 - 33 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/ประเด นการพั นาที่ 1.3 ปรับธุรกิ  ห้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.4 เสริมสร้างความร ้ทักษะอาชีพ ห้กับแรงงาน 
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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 3 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่การแข่งขัน นบริบท หม่ทางเศรษ กิ  

เป้าหมาย : SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวชี วัด :  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/ประเด นการพั นาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิ ิทัลมา ช้ นการบริหาร ัดการ 
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 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.2 พั นาสินค้าและบริการ ห้ ด้คุ ภาพ มาตร าน 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 
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 3 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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 และความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการสร้างมลูค่าแกส่ินค้า
และบริการ 

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.3 พั นาทักษะด้านการบริหาร ัดการธุรกิ  

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 ด้วยการจัด
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ SME มีหลักในการบรหิาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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 3 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.4 พั นาทักษะแรงงาน ห้เป นแรงขับเคลื่อนภาคธุรก ิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME 
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบ
ใหม ่

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.5 ส่งเสริม SME  ห้เข้า ึงแหล่งเงินทุน 

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 ์
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 3 - 37 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.6 ส่งเสริม SME  ห้แข่งขัน ด้ นระดับสากล 

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/ประเด นการพั นาที่ 2.7 สร้างผ ้ประกอบการ หม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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 3 - 38 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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 เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
3. สำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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 3 - 39 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ  ห้เกิดความสะดวกแก่ SME 

เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที ่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี วัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.1 ปรับแก้ ขกฎหมาย และวิธีป ิบัติ ห้เอื อต่อการประกอบธุรกิ  
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/ประเด นการพั นาที่ 3.2 พั นา านข้อม ล SME big data สำหรับ ช้กำหนดนโยบาย 
o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบียน

เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.3 พั นาศ นย์กลาง นการ ห้ข้อม ลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
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/ประเด นการพั นาที่ 3.4 พั นาแหล่งเรียนร ้เพื่อการพั นาธุรกิ ที่เข้า ึง ด้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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 3 - 40 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.5 พั นาเคร่ืองมือ นการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.6 พั นาประสิทธิภาพการ ช้ผ ้ ห้บริการเพ่ือพั นาธุรกิ  

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.7 พั นาป   ัยแวดล้อมทางการเงิน ห้มีประสิทธิภาพ 
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 ์
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 3 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 
chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

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. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.8 พั นาป   ัยแวดล้อมด้านการพั นานวัตกรรม 
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 ิ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โครงการ ความเหมาะสมของการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเยียวยาของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การส่งเสริมเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป 
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 3 - 42 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 3.1.8 แผนงานยุทธศาสตร์พั นาผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ป งบประมา  2565 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 
2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการชุมชน  

มีความรู ้และทักษะของการเป็นผู ้ประกอบการที ่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและ  

มีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้า
และการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และมีความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การบริหารความเสี ่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการที ่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม สามารถขยายการค้าและ 

การลงทุนไปต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู ้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที ่เน้นการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม  

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับสามารถ
ปรับรูปแบบการประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาด มีการจ้างงานในภาคแรงงาน การผลิตและ
บริการ และประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พร้อมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
จัดทำงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม SME โดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สำหรับการส่งเสริม SME ในปีงบประมาณ 2565 สสว. ใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานส่งเสริม SME ที่เกี่ยวข้อง 
จำนวน 28 หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SME ตาม
แนวทางที่แผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SME ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงอาศัยกลไก
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสำนัก
งบประมาณ โดยเสนอกรอบวงเงินคำของบประมาณรวม 5,334.0943 ล้านบาท ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,867.8730 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนนิงาน 
9 กระทรวง 24 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกรายแนวทาง ดังนี้ 
ตารางที่ 3.3 การ ัดสรรงบประมา ภาย ต้แผนงานยุทธศาสตร์  ป งบประมา  2565  ำแนกรายแนวทาง 

แนวทาง  ำนวน
โครงการ 

งบประมา  
(ล้านบาท) 

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 6 50.1585 

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 36 1,260.5139 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 13 228.5102 

กลไกการส่งเสริม SME 11 328.6904 

รวมทั งหมด 66 1,867.8730 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 43 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 สำหรับการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ “SME อย ่รอดผ่านพ้น าก
วิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับส ่การแข่งขันภาย ต้บริบท หม่ทางเศรษ กิ ” โดยวางแนวทางการส่งเสริม SME 
ไว้ 3 แนวทาง ซึ่งเป็นการนำเอาแนวทางตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มาดำเนินการ 
โดยเพิ่มเติมกลไกการส่งเสริม SME ที่ สสว. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปในแต่ละแนวทาง ดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมี
แผนงานและประเด็นการพัฒนาที่เข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน แนวทางที่ 2 การสร้าง
ความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานและประเด็นการพัฒนา
เข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็น
แรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ 
SME โดยมีแผนงานและประเด็นการพัฒนาเข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการ พัฒนาฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย พัฒนาศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด พัฒนาเครื่องมือใน
การประเมินศักยภาพ SME และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม สำหรับกล กการส่งเสริม 
SME ที่ สสว. รับผิดชอบนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดทำแผนการส่งเสริม SME งานติดตามประเมนิผล
การส่งเสริม MSME งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ งาน
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME งาน Data Exchange/Open 
Data โครงการประกวด MSME National Awards รวมถึงงานที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายใน  
เพ่ือยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร สสว. ให้มีความพร้อมในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย โดยมี
รายละเอียดแผนงานโครงการและตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 44 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.4 แผนงานโครงการและตัวชี วัดภาย ต้แผนงานยุทธศาสตร์พั นาผ ้ประกอบการ และวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม 2565 
 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

เป้าหมายตัวชี วัดที่ 1 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมประเทศท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

เป้าหมายตัวชี วัดที่ 2 อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อป ี

แนวทางที่ 1 การบรรเทาป  หาและ   น  ธุรกิ ที่ ด้รับผลกระทบ ากส านการ ์โควิด-19 
  

  50.1585 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเช่ือรวมของ SME ไมเ่กินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
    

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่อง ห้ SME เพ่ือประคองธุรกิ  ห้อย ่รอด 
    

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.2 สร้างโอกาส นการขายและการขยายตลาดของ SME 
   

17.7410 

1. โครงการสร้างโอกาส นการขายและการขยายตลาดของ SME กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  

9.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจดัการธรุกิจ ราย 2,540 
 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 254 
 

2. งานพั นาระบบบริการภาครั ของ สสว.: ระบบ ัดซื อ ัด ้างภาครั  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

8.7410 
ตัวช้ีวัด : มีการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ
สำหรับ MSME 

ระบบ 1 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.3 ปรับธุรกิ  ห้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
   

18.7096 

1. โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

18.7096 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA 
PROACTIVE 

ราย 70 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.4 เสริมสร้างความร ้ทักษะอาชีพ ห้กับแรงงาน 
   

13.7079 

1. โครงการเสริมสร้างความร ้ทักษะอาชีพ ห้กับแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  

3.4147 

ตัวช้ีวัด : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 

คน 1,000 
 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการสามารถมอีาชีพสร้างรายได้หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวสิาหกิจเริ่มต้น
และเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน 

คน 600 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 45 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

2. โครงการพั นาผ ้ประกอบกิ การสมัย หม่เพ่ือเพ่ิมม ลค่าสินค้าหรือบริการ นชุมชน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
  

5.3278 

ตัวช้ีวัด : จำนวนแรงงานได้รบัการพัฒนาฝีมือแรงงานไมต่่ำกว่าเป้าหมาย คน 1,700 
 

ตัวช้ีวัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 35 
 

3. โครงการพั นาผ ้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข งแก่ธุรกิ ชุมชน    กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

4.9654 

ตัวช้ีวัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรูค้วามสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ 
SMEs 

ราย 230 
 

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่การแข่งขนั นบริบท หม่ทาง
เศรษ กิ  

  
  1,260.5139 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิ ิทัลมา ช้ นการบริหาร
 ัดการ 

   
103.3661 

1. โครงการเพ่ิมขีดความสามาร  นการแข่งขนัของวิสาหกิ  ทยด้วยดิ ิทัล กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
  

72.5000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา คน 1,700 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา กิจการ 960 
 

ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลติภาพเพิม่ขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 10 ร้อยละ 80 
 

2. โครงการยกระดับผ ้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

30.8661 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ 
อาทิ มาตรฐาน อย. / Nutrition facts / ระบบบัญชี / เทคโนโลยีดจิิทัล เป็นต้น 

ราย 1,300 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.2 พั นาสินค้าและบริการ ห้ ด้คุ ภาพ มาตร าน และ
สร้างสรรค์ 

   
195.8623 

1. โครงการสร้างความพร้อม ห้เยาวชน นการดำเนินธุรกิ สร้างสรรค์ท่ีรับผิดชอบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and Biodiversity) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

  
2.7055 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 46 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

ตัวช้ีวัด : เยาวชนไดร้ับความรู้เตรยีมความพร้อมและพัฒนาทักษะสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 

รุ่นใหม ่

ราย 1,500 
 

2. โครงการพั นาวิสาหกิ ชุมชนและสร้างกล กการสืบทอดของอัตลักษ ์ชมุชนเพ่ือเกิด
การ ้างงานอย่างยั่งยืนระดับสากล (Global OTOP) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

  
12.9678 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรูด้้านการออกแบบสินค้าและ
บริการด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคนิคงานฝีมือช่างไมน่้อยกว่า 

ราย 480 
 

ตัวช้ีวัด : กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและเข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือกผลติภณัฑ์ที่มีศักยภาพ 

ราย 100 
 

ตัวช้ีวัด : ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาสูผ่ลิตภณัฑ์เชิงสรา้งสรรค์สูส่ากล ผลิตภณัฑ ์ 10 
 

3. โครงการพั นาผลิตภั  ์และมาตร านสนิค้าเกษตรแปรร ป กรมส่งเสรมิการเกษตร 
  

7.2943 
ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ แห่ง 154 

 

ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
 

4. โครงการพั นาสินค้าและบริการ ห้ ด้คุ ภาพ มาตร าน และสร้างสรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  

10.5000 
ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจดัการธรุกิจ ราย 800 

 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 80 
 

5. โครงการพั นาวิสาหกิ ส ่ธุรก ิสมัย หม ่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาต ิ

(องค์การมหาชน) 

  
3.2475 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72 
 

6. โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอั ม ีและเคร่ืองประดับของประเทศ  
ด้วยการยกระดับมาตร าน สร้างความเชื่อมั่น และพั นาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่
การค้าและการผลิต 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาต ิ

(องค์การมหาชน) 

  
27.3565 

ตัวช้ีวัด : ความสำเร็จในการผลักดนัมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (GIT Standard) ให้เป็นท่ีรู้จัก
และยอมรับในวงกว้างไม่น้อยกว่า 

แห่ง 3 
 

ตัวช้ีวัด : การสรา้งหรือต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดบั แบรนด ์ 40 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

7. โครงการพั นาผ ้ประกอบการศิลปหัต กรรม ทยยุค หม่ และยกระดับผลิตภั  ์
ศิลปหัต กรรม ทยส ่สากล 

สถาบันส่งเสรมิศิลปหตัถกรรมไทย 
(องค์การมหาชน) 

  
68.3660 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการอาชีพในการสร้างผลิตภณัฑ์ ศลิปหัตถกรรมไทยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 

ราย 1,800 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสงัคมของผลิตภัณฑศ์ิลปหตัถกรรมไทยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ล้านบาท 500 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสงัคมของผลิตภัณฑศ์ิลปหตัถกรรมไทยได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

 
ล้านบาท 10 

 

8. โครงการส่งเสริมการ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
  

4.2590 
ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 110 
 

9. โครงการยกระดับคุ ภาพมาตร านสินค้าและบริการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

  
2.3550 

ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ราย 55 
 

10. โครงการพั นาผ ้ประกอบการวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส ่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
  

2.5000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนบุคลากรทีไ่ดผ้่านการพัฒนาทักษะ ราย 500 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนสถานประกอบการที่ไดร้ับประโยชน์จากโครงการ ราย 30 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย ์ รายการ 4 
 

11. โครงการเสริมสร้างราก านวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม ทยส ่ตลาดความงามโลก 
(THAILAND SMEs Step up to World Beauty Market) 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  

2.5000 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการกลุ่มที ่มีศักยภาพสูงในการส่งออกที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และจดัทำฉลากทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

ร้อยละ 50 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้พื้นฐานในการผลิต
เครื่องสำอาง ที่มีคณุภาพและสามารถผลิตเครื่องสำอาง ท่ีมีประสิทธิภาพตามสูตรตำรับที่
พัฒนา 

ร้อยละ 80 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 48 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

12. โครงการยกระดับคุ ภาพมาตร านสินค้าและบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

  
16.4905 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 10 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ ์ ราย 80 
 

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับบริการให้
คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

ร้อยละ 90 
 

ตัวช้ีวัด : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงานประจำปี ร้อยละ 100 
 

13. โครงการพั นาศักยภาพและมาตร านด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภั  ์
เคร่ืองสำอาง นระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของผ ้ประกอบการ
วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

  
7.3200 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 40 
 

ตัวช้ีวัด : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงสร้างพื้นฐานสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสู่เชิง
พาณิชย์ท้ังในและต่างประเทศ 

ผลิตภณัฑ ์ 2 
 

14. โครงการส่งเสริมผ ้ประกอบการเพ่ือการ ัดซื อ ัด ้างภาครั  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

28.0002 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมและพัฒนายกระดบัศักยภาพ ราย 3,000 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.3 พั นาทักษะด้านการบริหาร ัดการธุรกิ  
   

47.2402 

1. โครงการพั นาผลิตภั  ์และมาตร านสนิค้าเกษตรแปรร ป กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
  

4.0600 

ตัวช้ีวัด : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเปา้หมายได้รับการพัฒนา แห่ง 200 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสามารถจดัทำบัญชีได ้ ร้อยละ 25 
 

2. โครงการพั นาทักษะด้านการบริหาร ัดการธุรกิ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  

16.8000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจดัการธรุกิจ ราย 3,630 
 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 214 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 49 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

3. โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผ ้ประกอบการ ทย เร่งต่อยอด ช้ประโยชน์ FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
  

1.8830 

ตัวช้ีวัด : เกษตรกร ผู้ประกอบการสมาชิกสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ราย 100 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสร ี

ล้านบาท 2 
 

4. โครงการเสริมสร้างความร ้และส่งเสริมการ ช้ประโยชน์ทรัพยส์ินทางป   า นเชิง
พา ิชย ์

กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
  

24.4972 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้เข้าถึงฐานข้อมลูทรัพย์สินทางปญัญาและนวัตกรรม ครั้ง 6,500 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านทรัพย์สินทางปญัญา 

ล้านบาท 10 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.4 พั นาทักษะแรงงาน ห้เป นแรงขับเคลื่อนภาคธุรก ิ 
   

147.0986 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
  

16.5250 

ตัวช้ีวัด : จำนวนแรงงานได้รบัการพัฒนาฝีมือแรงงานไมต่่ำกว่าเป้าหมาย คน 7,980 
 

ตัวช้ีวัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 
 

ตัวช้ีวัด : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสญูเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 
 

2. โครงการสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่การแข่งขัน นบริบท หม่ทางเศรษ กิ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

  
125.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวน SME ที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ราย 270 
 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  

5.5736 

ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่อง 1,300 
 

ตัวช้ีวัด : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.5 ส่งเสริม SME  ห้เข้า ึงแหล่งเงินทุน 
  

1.0000 

1. โครงการส่งเสริม SME  ห้เข้า ึงแหล่งเงินทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  

1.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจดัการธรุกิจ ราย 1,000 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.6 ส่งเสริม SME  ห้แข่งขัน ด้ นระดับสากล 
   

620.6845 

1. โครงการส่งเสริม SME  ห้แข่งขัน ด้ นตลาดสากล กรมการคา้ต่างประเทศ 
  

2.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้านการค้าตา่งประเทศ ราย 700 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมอบรม/สมัมนา ร้อยละ 80 
 

2. โครงการพั นาผ ้ประกอบการส ่เศรษ กิ ยุค หม่ (New Economy Academy) กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
  

35.5123 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการ/วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดร้ับการพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศท้ังออนไลน์และออฟไลน ์

ราย 16,470 
 

3. โครงการส่งเสริมและพั นาชอ่งทางการตลาดและการทำธุรกิ ระหว่างประเทศ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
  

91.2173 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม/
ได้รับบริการ ด้านการคา้ระหว่างประเทศ 

ราย 11,220 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม ล้านบาท 1,027 
 

4. โครงการพั นาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธรุกิ บริการศักยภาพ  

เพ่ือตอบสนองวิ ีชีวิต หม่และเมกะเทรนด์ 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

  
352.2078 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการสนิค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ราย 4,243 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม ล้านบาท 40,680 
 

5. โครงการสร้างและยกระดับการ ห้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศส ่สากล กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
  

25.2000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ราย 95,300 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนครั้งของการรับรูข้้อมูล/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้ง 3,000 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 90 
 

6. โครงการสร้างแบรนด์ประเทศ ทย นด้านการค้าและบริการ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
  

34.7787 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างมลูค่าเพิม่ ราย 465 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนครั้งของการรับรูส้ื่อของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ครั้ง 2,500,000 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 51 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

7. โครงการขยายการค้าการลงทุนส ่สากล กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
  

29.4158 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

ราย 615 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม ล้านบาท 82 
 

8. โครงการเพ่ิมขีดความสามาร ทางการตลาด  กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
  

50.3526 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผา่น e-Commerce ราย 25,350 
 

ตัวช้ีวัด : มูลค่าการซื้อขายผ่านเวบ็ไซต์ Thaitrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน ์ ล้านบาท 1,800 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.7 สร้างผ ้ประกอบการ หม่ที่มีศักยภาพ 
   

145.2622 

1. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  
58.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ที่ผ่านหลักสตูรการพัฒนาผู้ประกอบการสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดบั 
(Pre-Incubation)  

ราย 800 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup companies) ราย 100 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการของบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin off companies)  ราย 5 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนการจ้างงาน ราย 100 
 

ตัวช้ีวัด : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 40 
 

2. โครงการพั นามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 

  
37.0000 

ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจเริ่มต้นทีไ่ดร้ับการสนับสนุน ราย 200 
 

ตัวช้ีวัด : บริษัทของนักศึกษาท่ีผ่านโครงการแล้ว จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ราย 20 
 

3. โครงการเร่งการ ัดตั งและขยายธุรกิ ของผ ้ประกอบการอั  ริยะ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
  

40.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา คน 2,500 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา กลุ่ม 0 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการทีม่ีโอกาสเชื่อมต่อแหล่งทุนหรือทดสอบตลาด กิจการ 50 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนโมเดลธุรกจิที่มีศกัยภาพ ต้นแบบ 50 
 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ที่ไดร้ับการพัฒนามีการจดัตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน ร้อยละ 15 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 52 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

4. โครงการพั นาผ ้ประกอบการ หม่เข้าส ่ธุรกิ อนาคต Next Normal กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

10.2622 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Technology for all 

จากโค้ชธุรกิจ 

ราย 50 
 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ  ห้เกิดความสะดวกแก่ SME 
  

  228.5102 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิ ิทัลมา ช้ นการบริหาร
 ัดการ 

   
19.9258 

1. โครงการปรับปรุงกฎหมายและการ ห้บริการของภาครั  กรมบังคับคด ี
  

1.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ราย 800 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะแผนฟ้ืนฟูกิจการสำเรจ็รูป
และขั้นตอนในการดำเนินงาน 

 
ร้อยละ 80 

 

2. งานบ ร าการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SMEs กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

7.3701 

ตัวช้ีวัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (วัดจากรายงานผลการศึกษา) เรื่อง 2 
 

3. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบยีบ เพ่ือลดอุปสรรคและผลักดัน ห้เกิดขึ น ริง นการ
ประกอบธุรกิ ของ MSME 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

7.5557 

ตัวช้ีวัด : รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย 1 เรื่อง และรายงาน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและร่างแกไ้ขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 เรื่อง 

เรื่อง 2 
 

4. งานพั นาสิทธิประโยชน์และผลักดัน ห้เกิดขึ น ริงเพ่ือการประกอบการ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

4.0000 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการไดร้ับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการไม่น้อยกว่า 

ราย 2,000 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 53 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.2 พั นา านข้อม ล SME big data สำหรับ ช้กำหนด
นโยบาย 

   
9.9891 

1. งานพั นา านข้อม ล MSME กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

9.9891 
ตัวช้ีวัด : ระบบฐานข้อมลู MSME Big Data มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน ระบบ 1 

 

ตัวช้ีวัด : ชุดข้อมูล MSME หรือแผนงานนโยบายด้านการส่งเสริม SME ที่มีการเปิดเผยหรือ
เผยแพรต่่อสาธารณะ 

เรื่อง 1 
 

ตัวช้ีวัด : ระบบฐานข้อมลูที่ไดร้ับการปรับปรุงและบำรุงรักษา ระบบ 6  
แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.3 พั นาศ นย์กลาง นการ ห้ข้อม ลและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

   
101.3784 

1. โครงการศ นย์กลางวิสาหกิ เร่ิมต้นระดับโลก (Global Hub) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 

  
27.0000 

ตัวช้ีวัด : พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา พื้นที ่ 5 
 

ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน ราย 20 
 

2. งานศ นย์ ห้บริการ SME แบบครบวง ร (ศ นย์ OSS) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

65.9036 
ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้เข้ารบัคำปรึกษา แนะนำ หรือบริการส่งต่อภาครฐั 182,000 ราย และ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีที่ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการ 200 หน่วยงาน 

ราย 182,200 
 

3. งานพั นาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครั  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

8.4748 
ตัวช้ีวัด : พัฒนาระบบทะเบยีน ระบบส่งต่อบริการ และระบบรายงานการเข้ารับบริการภาครัฐ ระบบ 1 

 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.4 พั นาแหล่งเรียนร ้เพื่อการพั นาธุรกิ ที่เข้า ึง ด้
ตลอด 

   
42.5113 

1. โครงการพั นาระบบการ ห้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME (Online/Offline) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

  
13.0550 

ตัวช้ีวัด : SME ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการสร้างสรรค์และบคุคลทั่วไปท่ีสนใจสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน/์ออฟไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 

ราย 100,000 
 

2. งานพั นาระบบ ห้บริการ SME Access กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

29.4563 
ตัวช้ีวัด : พัฒนาระบบ SME Access ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ 1 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 54 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ SME Access ในมิติต่างๆ ไดร้ับข้อมูลและสามารถต่อยอดใน
ธุรกิจได้ 100,000 ราย ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับคำปรึกษาจากโค้ช 1,000 ราย และ
จำนวนที่ปรึกษาในระบบมีการใหค้ำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ 250 ราย 

ราย 101,250 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.5 พั นาเคร่ืองมือ นการประเมินศักยภาพ SME 
   

16.2056 
1. โครงการพั นาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบส ่ความเป นเลิศ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

  
16.2056 

ตัวช้ีวัด : จำนวนศูนย์ที่ไดร้ับการสนับสนุน ศูนย์ 7 
 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.6 พั นาประสิทธิภาพการ ช้ผ ้ ห้บริการเพ่ือพั นาธุรกิ  
    

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.7 พั นาป   ัยแวดล้อมทางการเงิน ห้มีประสิทธิภาพ 
    

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.8 พั นาป   ัยแวดล้อมด้านการพั นานวัตกรรม 
   

38.5000 
1. โครงการพั นาสภาพแวดล้อม นการเร่ิมต้นธุรกิ  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  
13.5000 

ตัวช้ีวัด :  
   

2. โครงการ ัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 

  
25.0000 

ตัวช้ีวัด : ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ราย 250 
 

ตัวช้ีวัด : วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน ราย 20 
 

กล กการส่งเสริม SME  
  

  328.6904 
1. งาน ัดทำแผนการส่งเสริม SME  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

  
7.0570 

ตัวช้ีวัด : แผนการส่งเสริม SME หรือแผนปฏิบตัิการส่งเสริม SME จำนวน 1 เรื่อง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 1 เรื่อง และผลการประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจของ SME 
จำนวน 1 เรื่อง 

เรื่อง 3 
 

2. งานติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

10.0319 
ตัวช้ีวัด : รายงานการตดิตามผลการส่งเสริม SME รายไตรมาส จำนวน 1 เรื่อง รายงานการ
ประเมินผลการส่งเสริม SME ตามแผนปฏิบัติการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เรื่อง รายงาน
การประเมินผลผู้มสี่วนไดเ้สียตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยตรวจประเมิน จำนวน 1 เรื่อง 
และรายงานการประมวลผลงานสง่เสริม SME ตามนโยบายรัฐ จำนวน 1 เรื่อง 

เรื่อง 4 
 

ตัวช้ีวัด : ระบบตดิตามและประเมนิผลการส่งเสริม SME ระบบ 1 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 55 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

3. งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบาย นการส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

35.1036 

ตัวช้ีวัด : จำนวนขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้เสนอให้แก่หน่วยงานภายใน สสว. และ
หน่วยงานภายนอก 

เรื่อง 10 
 

4. งานศึกษาข้อม ลเชิงลึกรายพื นที่และพั นากล กการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

11.7130 

ตัวช้ีวัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริม MSME นำเสนอต่อรัฐบาล เรื่อง 2 
 

ตัวช้ีวัด : ฐานข้อมูล MSME เพื่อการจัดทำนโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการได้รบั
การเพิ่มศักยภาพ 

ระบบ 1 
 

5. งาน Data Exchange / Open Data กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

13.0304 

ตัวช้ีวัด : รายงานการสำรวจความต้องการของ SME ในระบบ VOS จำนวน 1 เรื่อง รายงาน
การพัฒนาเครื่องช้ีวัดสภาพการเตบิโตของ MSME จำนวน 1 เรื่อง รายงานดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ จำนวน 1 เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพวิสาหกจิขนาดย่อยในประเทศไทย 
จำนวน 1 เรื่อง และรายงานสถานการณ์ SME ประจำปี จำนวน 1 เรื่อง  

เรื่อง 5 
 

ตัวช้ีวัด : พัฒนาระบบ VOS ระบบ 1 
 

6. โครงการประกวด MSME National Awards  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

7.9751 

ตัวช้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการ MSME ในภาคธุรกิจเป้าหมายไดร้ับการตรวจสอบคณุสมบัติ
เบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนผู้ประกอบการที่ผา่นเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก 
MSME National Awards ไม่น้อยกว่า 40 ราย จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาและ
ยกระดับสู่มาตรฐานการบรหิารจดัการธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 300 กิจการ 900 ราย และจำนวน
ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมองค์กรทีม่วีิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้เห็นตัวอย่างจริงจากองค์กร รวมทั้ง 
การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 

ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์กับองค์กรตัวอย่าง จำนวน 120 ราย ตลอดจนจดังานประกาศผล
และมอบรางวัล MSME National Awards จำนวน 1 งาน 

ราย 2,100 
 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 3 - 56 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทาง/ตัวชี วัด/แผนงาน/ประเด นการพั นา/โครงการ หน่วยงาน หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมา  

7. งานพั นาทรัพยากรมนุษย์  กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

5.1085 

ตัวช้ีวัด : จำนวนพนักงานท่ีได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพตามตำแหน่งงานแต่ละบคุคล  
(Hard Skills) 

 
คน 244 

 

8. งานพั นาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงาน ัดการสำนักงาน Smart 

Office 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

1.5215 

ตัวช้ีวัด : การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศของสำนักงานอยา่งต่อเนื่อง 1 ระบบ และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

ระบบ 2 
 

9. งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

3.0000 

ตัวช้ีวัด : แผนปฏิบัติการระยะยาวและประจำปี 1 เรื่อง และการวิเคราะห์และปรบัปรุง
กระบวนการอย่างเป็นระบบ 1 เรือ่ง 

 
เรื่อง 3 

 

10. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการป ิบัติงานตามภารกิ และนโยบายรั  (PR) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

12.3321 

ตัวช้ีวัด : จำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) เรื่อง 1 
 

11. งานบริหาร ัดการด้านการเงิน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

6.9402 

ตัวช้ีวัด : จำนวนรายงานการติดตามผลและแกป้ัญหาการรับชำระหนี้ เรื่อง 2 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

59.7051 

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการส่งเสรมิ SME กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
  

155.1720 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  

 
  

 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปี 2565 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,867.8730 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
9 กระทรวง 24 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจำแนกรายแนวทาง ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 4.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2565 แต่ละแนวทาง 
 

โดยมีแผนงานและประเด็นการส่งเสริมพัฒนาแต่ละแนวทาง ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมี

แผนงานและประเด็นการพัฒนาที่เข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน แนวทางที่ 2 การสร้าง
ความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนงานและประเด็นการพัฒนา
เข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็น
แรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีศักยภาพ แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME โดย
มีแผนงานและประเด็นการพัฒนาเข้ามาขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบรหิาร
จัดการ พัฒนาฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด พัฒนาเครื่องมือในก ารประเมิน
ศักยภาพ SME และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม สำหรับกลไกการส่งเสริม SME ที่ สสว. 
รับผิดชอบนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดทำแผนการส่งเสริม SME งานติดตามประเมินผลการส่งเสริม 
MSME งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายในการสง่เสริม MSME ระดบันานาชาติ งานศึกษาข้อมูลเชงิ
ลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME งาน Data Exchange/Open Data โครงการ
ประกวด MSME National Awards รวมถึงงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการภายใน เพ่ือยกระดับและพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กร สสว. ให้มีความพร้อมในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย 

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 , 50.16 ลบ. (2.69%)

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการ
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหมท่างเศรษฐกิจ , 

1,260.51 ลบ. (67.48%)

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME , 

228.51 ลบ. (12.23%)

กลไกการส่งเสริม SME  , 
328.69 ลบ. (17.60%)

บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565 
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 4 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

โดยผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม  SME ประจำปี
งบประมาณ 2565 ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (On-Going Monitoring and Evaluation) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 4.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายแนวทาง ณ ไตรมาส 3 
 
จากข้อมูลพบว่าแนวทางที่ 3 และกลไกการส่งเสริม SME ยังเบิกจ่ายได้ล่าช้า และยังมีงบประมาณ

คงเหลือ ที่อาจต้องพิจารณาประเด็นปัญหาสาเหตุ เพื่อปรับปรุงและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน ณ ไตรมาส 3 พบว่า   
ยังมบีางหน่วยงานที่มีการดำเนินการที่ล่าช้า ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสถาบันมาตรวิทยา เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยมีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย นอกจากนี้ ยังพบว่า  
มีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและรวบรวมข้อมูล โดยไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและ  
การเบิกจ่ายงบประมาณ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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กลไกการส่งเสริม SME 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิด
ความสะดวกแก่ SME

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหมท่างเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

%เบิกจ่าย %ผูกพัน %คงเหลือ
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แผนภาพที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน 
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมตรวจบัญ ีสหกรณ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมบังคับคดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนา ีมือแรงงาน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ง าติ (องค์การมหา น)

สถาบันคุณวุฒิวิ า ีพ (องค์การมหา น)
สถาบันมาตรวิทยาแห่ง าติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่ง าติ (องค์การมหา น)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหา น)
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส านักงานนวัตกรรมแห่ง าติ (องค์การมหา น)
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง าติ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหา น)

เบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 ผูกพัน กันเหลื่อม งบประมาณคงเหลือ ไม่ได้รายงานผลการเบิกจ่าย
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 4 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากการติดตามผลการดำเนินงานในระหว่างการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานแต่ละมิติ ดังนี้  

4.1 ความสอดคล้องเ ื่อมโยงกับแผนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ของประเทศ 

จากการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปี 2565 สามารถสรุปความก้าวหน้าการสนับสนุนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2565 ต่อผลสัมฤทธิ์
ของแผนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ของประเทศ ณ ไตรมาสที ่3 

ตัว ี้วัด ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 

1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ 

การเปลีย่นแปลง (ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี) (แผนส่งเสริม SME) 
(แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ) 

4,846 ราย 

2. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม/่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจทีไ่ดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนา (แผนส่งเสริม SME) 

3,231 ราย 

3. จำนวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริม่ต้น (เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

 อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลงัจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสูร่ะดับ
สากล (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  

57,485 ราย/กิจการ 

5. จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

32,247 ราย/กิจการ 

6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมสู่พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ) 

85,421 ราย 

7. จำนวนบริษัทและนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ  
(แผนการปฏริูปฯ) 

20,358 ราย/กิจการ 

8. จำนวนผู้ได้รับการส่งเสรมิแบรนด ์(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 225 ราย 

9. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)  

 อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลงัจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

10. จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
(แผนส่งเสริม SME) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
(ได้รับการพัฒนา 1,094 ราย) 

11. จำนวนผู้ประกอบการที่มีความเขม้แข็งมีศักยภาพออกสูส่ากล 
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ ขยายตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิมตลาดใหม่ 
สินค้าใหม่ตลาดเดมิ) (ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี) 

3,960 ราย 

12. รายได้จาก e-Commerce platform  
(แผนการปฏริูปฯ) 

1,469.87 ล้านบาท 

13. รายได้ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น  
(แผนส่งเสริม SME) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

14. การจ้างงานเพิ่มขึ้น (จำนวนและคา่ใช้จ่ายการจ้างงาน)  
(แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

15. ต้นทุนโลจสิติกส์ที่ลดลง  อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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ตัว ี้วัด ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 

16. มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

17. ผลิตภาพการผลติของปัจจัยการผลิต  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

18. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออก  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

มูลค่าส่งออกเฉพาะจากท่ีเข้าร่วมโครงการ  
93,301.68 ล้านบาท 

19. มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลคา่การส่งออกรวม  
(แผนส่งเสริม SME) 

สัดส่วนร้อยละ 13.7 (ภาพรวมประเทศ) 
 

20. สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเช่ือรวมของ SME  
(แผนส่งเสริม SME) 

ร้อยละ 7.62 
(ภาพรวมประเทศ) 

21. ผลิตภาพแรงงาน SME  อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

22. สินเช่ือ SME ต่อสินเช่ือรวม  สัดส่วนร้อยละ 19.02 (ภาพรวมประเทศ) 
23. มูลค่าทางเศรษฐกิจ  102,955,077,349 บาท  

(ประมาณการณ์ทั้งปี หากสามารถดำเนินการไดต้าม
เป้าหมายและสถานการณ์ปัจจยัเป็นเช่นเดียวกับ 

ปี 2564) 
 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ปี 2565 มีส่วน
สนับสนุนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศในหลายประเด็น เช่น การพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น/ธุรกิจในระยะเริ่มต้น การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ      
สู่ระดับสากล การยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และ 
มีข้อสังเกตว่าบางตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายนั้น การส่งเสริมพัฒนาภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ อาจยังไม่ส่งผลต่อ
เป้าหมายที่มากพอ เช่น สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม เป็นต้น  

สรุปประเด็นที่พบช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม ความไม่เพียงพอของการพัฒนา บทบาทและภารกิจของ
หน่วยงาน และการตอบเป้าหมายในประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน 

1. การสนับสนุนเป้าหมายสัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME มีข้อสังเกตว่าโครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา ที่อาจไม่ได้ส่งผลทันที บางกิจกรรมยังอยู่
ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมการอบรม e-Commerce มีหน่วยงานหลายหน่วย
เข้ามาร่วมสนับสนุน และการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านมามักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ 
เพราะขาดผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และพบว่าการส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งเน้น
กลุ่ม SME ที่ได้รับผลกระทบสูงๆ และต้องได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ที่จะส่งผลต่อ 
NPL และจากการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ประกอบการยังมีรายได้ที่ลดลง และมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นคือ 
ต้นทุนการผลิตสูง ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้นจากบาทอ่อนค่า การขาดสภาพคล่อง  ขายสินค้าและ
บริการได้ยากขึ ้น ซ้ำเติมจากเติมที ่ได้รับผลกระทบจากโควิด และยั งพบว่าค่าไฟฟ้ารอบใหม่ 
(กนัยายน – ธันวาคม 2564) มีแนวโน้มปรับขึ้นจาก 4 บาท เป็น 5 บาทต่อหน่วยตามต้นทุนผันแปร
ด้านพลังงาน ค่าขนส่ง ค่าโลจิสติกส์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากสงครามยังยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อ     
สภาพคล่อง และ NPL จะพุ่งสูงขึ ้น ดังนั ้นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเร่งหาแนวทางการให้ความ
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ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา NPL ในสถานการณ์นี้ การจะปล่อยสินเชื ่อให้กับ SME จะต้องไม่
เหมือนกับสถานการณ์ปกติ ต้องให้โอกาส สนับสนุน การส่งเสริมให้มีเครือข่ายการตลาดต่างๆ  
การดึงพันธมิตรผู้ประกอบการขนาดใหญ่เข้ามาช่วย SME ตลอดจนการสร้างโอกาสในการออกไป
ต่างประเทศที่จะขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ก็อาจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประคองธุรกิจให้ผ่าน
วิกฤติไปได้ ตลอดจนการออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคจากภาครัฐ และตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่ยังต้องการการปรับปรุงเงื่อนไขที่ยังเป็นข้อจำกัดของ SME   

2. การสนับสนุนเป้าหมายผลิตภาพแรงงานของ SME มีข้อสังเกตว่าสถานการณ์ผลกระทบจาก        
โควิด-19 เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู ้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้ยังสามารถแข่งขันได้ โดยจะเริ่ม 

มีการจ้างงานประจำลดน้อยลง แต่จะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ และ
การจ้างงานภายนอกไปยังบุคคล (outsource to individual) หรือจ้างเป็นโครงการหรือเป็น
ชิ้นงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรมีภาระผูกพันด้านค่าจ้างน้อยลง ค่าจ้างแรงงานจะกลายเป็น
ต้นทุนที่ผันแปรตามปริมาณผลผลิต ผลผลิตมากก็จ่ายค่าจ้างมาก ดังนั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาที่
เข้าไปวินิจฉัยเพื ่อการปรับกระบวนการผลิต การให้คำแนะนำการลดต้นทุนต่างๆ จะได้รับ  

ความสนใจจากผู้ประกอบการ สำหรับการลงทุนเทคโนโลยี อาจยังมีข้อจำกัดกับ SME ในบางรายที่
อาจยังชะลอการลงทุนไปในช่วงผลกระทบโควิด-19 ดังนั้น หากมีโครงการที่เป็นการสนับสนุน 

การทดลองใช้เทคโนโลยี หรือการเช่ายืม ก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้  
3. การพัฒนาผลิตภาพแรงงานควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน โดยการสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เชิงลึก
เฉพาะบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความสามารถด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนซึ่งมีภาระด้านการงานและ
ครอบครัว และการจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกหัวข้อ เนื้ อหา และ
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับตนเอง ควรพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ปรับตัวได้
เร็วและมีความคล่องตัวสูง (Adaptive and Agile Learning Ecosystem) โดยมุ่งเป้าไปที่กำลัง
แรงงานเป็นหลัก ด้วยการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะเรื่องให้สอดคล้องกับทั กษะเดิมของ
แรงงานเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่ทักษะระดับสูงขึ้น รวมถึงการสร้างทักษะใหม่มาทดแทนทักษะ
เดิมที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยหลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
ของตลาดแรงงานและแนวโน้มในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังต้องมีระบบรับรองคุณวุฒิทั กษะ 
เพื่อให้แรงงานสามารถนำไปใช้ในการหางาน หรือเลื่อนขั้นการทำงานได้ด้วย รวมถึงการจัดทำ
ธนาคารเครดิตเพื่อให้แรงงานสามารถสะสมผลการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
วางแผนผลิตแรงงานของผู้บริหารหน่วยงานทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อรับมือสภาพการจ้างงานใน
ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต 
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5. การสนับสนุนเป ้าหมายสินเช ื ่อ SME ต่อส ินเช ื ่อรวม แม้ผลการดำเน ินงานสินเช ื ่อ SME             
3.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของสินเชื่อรวมทั้งระบบ จะเป็นผลการดำเนินงานที่อยู่
ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกับเป้าหมาย แต่ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่      
ยังสะท้อนว่าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนได้ โดยสินเชื่อ SME ที่มีการอนุมัติไปในช่วง
ที่ผ่านมา ให้กับลูกค้าชั้นดี ที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เงินทุนทางเลือก เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

6. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างรากฐานกิจการที่มั่นคงจึงเป็นสิ่งที่ควร
ดำเนินการมากที่สุด โดยประเด็นความรู้ที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การวางแผนธุรกิจ การวางแผน
การเงิน การตลาด ระเบียบด้านกฎหมาย การทำบัญชี และความรู้ด้านภาษี เป็นต้น ส่วนประเด็นที่
มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สนับสนุนการสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบการ เช่น การทำบัญชี 
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มองว่าปัญหาหลักของ SME ไม่ใช่เรื่อง
ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะที่ผ่านมาก็มีผู ้ประกอบการ SME จำนวนมากที่เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนแบบดั้งเดิมได้ แต่ปัจจัยที่แบ่งแยกผู้ประกอบการ 2 กลุ่มนี้ออกจากกันคือเรื่องของความ
พร้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่มักมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะมีการ
ดำเนินงานที่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เช่น การทำบัญชีที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน หรือการทำ 2 บัญชี   
เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านภาษี เป็นต้น จึงควรมีมาตรการเพ่ือบังคับหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ดำเนินการอย่างถูกต้อง เพราะจะเป็นสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่ดี และยังทำให้สถาบัน
การเงินมีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้อีกด้วย 

7. ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู ้ให้บริการเพื ่อพัฒนาธุรกิจ ที ่ผ่านมามีการรวบรวม
ฐานข้อมูลผู้ให้บริการ และสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม 
ควรเร่งพัฒนามาตรฐาน BDS การส่งเสริมผู้ให้บริการภาคเอกชน และควรมีการวางยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมกลไก BDS ให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาในอนาคตที่อาจแตกต่างกันในแต่ละ
ประเภทและสถานะของผู้ประกอบการ ตลอดจนระบบการติดตามการให้บริการและการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ  
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4.2 การตอบเป้าหมายและตัว ี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

การตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมถึงตัวชี้วัดแต่ละแนวทางตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาห กิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

การตอบเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงตัวชี้วัดแต่ละแนวทางตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2565 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

❖ ผลการดำเนินงานตามตัว ้ีวัดภาพรวม  
เป้าหมายภาพรวมของแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME มุ่งหมายต้องการที่จะให้ SME ไทยสามารถ

ประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การ
แข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
ประเทศ โดยกำหนดตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  
2) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 35  
ระดับการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจพิจารณาได้ในหลายมิติควบคู ่ไปกับตัวชี ้ว ัดที ่หลากหลาย  

โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจในระดับมหภาคสะท้อนผ่านตัวเลขการขยายตัวของ GDP ทั้งในด้านอุปสงค์ อาทิ การบริโภค
และการลงทุน และในด้านอุปทานผ่านกิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ หลังสถานการณ์ระบาดรุนแรงจาก  

โควิด-19 ในปี 2565 แม้ในภาพรวมผู้ประกอบการจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังทรงตัวและบางธุรกิจยัง
ไม่ฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่ ซึ่งจากข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ปี 2565 พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP MSME) ขยายตัวร้อยละ 4.4 
เร่งข ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยมีมูลค่า 1,474,101 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวม
ของประเทศทั้งหมด ร้อยละ 34.9 ทั้งนี้ หากมองทิศทางการขยายตัวของ GDP MSME ในปี 2565 ยังต้องเผชิญ
กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อและเริ่มส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียสูง ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้
ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลจากปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศไทยเริ่มเห็นสัญญาณในเชิงลบต่อภาคการ
ส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราเงิน
เฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น การขาดแคลนสินค้าสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของภาคอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดัน
ต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ ที่ส่ง
สัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย จากที่กล่าวมาข้างต้น
สะท้อนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปี 2565 ยังคงได้รับปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอตัว
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ของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออก รวมถึงราคาพลังงานและทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยในมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศก็ได้รับผลกระทบจาก
ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะกดดันต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อใน
ประเทศ และส่งผลกระทบมายังประกอบการ MSME อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจของ
ไทยยังคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ โดยปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากมาตรการภาครัฐ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่
เริ ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สะท้อนจากการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง      

นอกจากนี้ จากการติดตามความก้าวหน้าเบื้องต้นและการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การดำเนินโครงการแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า   
มีหลายโครงการที่เป็นกลไกสำคัญและส่งผลต่อ GDP เช่น สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Government Procurement) ให้เป็น
รูปธรรม ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ ตลอดจนการผลักดัน
ออกสู่ตลาดต่างประเทศที่เริ่มกลับมาจัดงานแสดงสินค้าสำคัญได้ โดยคาดว่าจะเปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 
102,955,077,349 บาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปใช้ในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ 
SME ต่อไป  

2) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพิ่มข ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 
จากข้อมูลการจ้างงานพบว่าไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ปี 2565 ในภาพรวม

ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีงานทำมีจำนวน 39 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.1 จากการขยายตัวของการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่มีการจ้างงาน 27.4 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขา ขายส่ง/ขายปลีก และสาขาการขนส่ง/เก็บสินค้า ที่ขยายตัวได้ร้อย 6.1, 12.1 
และ 4.9 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคและการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี สำหรับสาขาที่มีการจ้างงาน
ลดลง ได้แก่ สาขาก่อสร้าง สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร โดยการจ้างงานหดตัว ร้อยละ 5.4 และ 2.6 ตามลำดับ  
ซึ่งการจ้างงานที่ชะลอตัวในสาขาการก่อสร้าง เนื่องจากความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจที่แม้จะปรับตัวดีขึ้น  

แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่สาขาโรงแรม/ภัตตาคาร การจ้างงานปรับตัวลดลง เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
ยังอยู่ในช่วงเริ่มฟ้ืนตัว สำหรับภาคเกษตรกรรม มีการจ้างงาน 11.7 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.8 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมกลับไปทำงานในสาขาเดิมตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ   
ขณะที่ชั ่วโมงการทำงานปรับตัวดีขึ้นใกล้เคียงช่วงปกติ โดยภาพรวมและภาคเอกชนอยู่ที ่ 42.3 และ 46.1 
ชั่วโมง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ  

โควิด-19 
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ที่มา: การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 
ด้วยโครงสร้างตลาดแรงงานไทย พบว่า มีสัดส่วนของเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และลูกจ้าง

ธุรกิจขนาด SME ต่อกำลังแรงงานอยู่มาก ทำให้การติดตามประเมินภาวะของค่าจ้างด้วยข้อมูลทะเบียนทางการ
ทำได้ค่อนข้างจำกัด ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรรายไตร
มาสอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจตัวอย่างกว่าสองแสนคนต่อไตรมาส จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินการ 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการติดตามความก้าวหน้าเบื้องต้นพบว่าสถิติการจ้างงานของ SME ซึ่งโดยปกติแล้ว
ตลาดแรงงานไทยจะมีพัฒนาการไปตามลำดับ คือ ในระยะแรกของการฟื้นตัวนั้น ผู้ประกอบการจะเพิ่มจำนวน
ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างโดยเฉพาะการทำงานล่วงเวลา ก่อนที่จะมีความเชื่อมั่นมากข้ึนจนทดแทนการทำงาน
ล่วงเวลาด้วยการจ้างงานเพ่ิม และในที่สุดเมื่อเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเต็มที่จะพบการขยายตัวของทั้งการจ้างงาน
และการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ซึ่งเมื่อคัดเลือกเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกภาคเกษตรที่มีตัวอย่างเกินกลุ่มละ 10 คน
และมีค่าจ้างเฉลี่ยขยายตัวครึ่งแรกปีนี้เทียบกับปีก่อน 8,827 ตัวอย่าง ครอบคลุมแรงงาน 2.92 ล้านคนแล้ว    
จะแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม  

กลุ่มที่เติบโตเข้มแข็ง มีการจ้างงานและจำนวน ั่วโมงทำงานขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันกับ
ค่าจ้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติและได้ประโยชน์จากการบริโภค
และการใช้บริการหลังผ่อนคลายมาตรการควบคุม โดยกิจกรรมที่มีค่าจ้างขยายตัวส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
เติบโตดีครอบคลุมแรงงานกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะภาคบริการ ร้านอาหาร ร้านค้าและโรงแรม 
อาทิ บริกรร้านอาหารวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือน้อยกว่าในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย   
เดือนละ 12,000 บาท และมีค่าจ้างแรงงานจบใหม่เฉลี่ยเดือนละ 14,300 บาทสูงกว่าที่แรงงานเดิมได้รับ สะท้อน
การแข่งขันของนายจ้างในการดึงดูดแรงงาน 
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กลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโต เพิ่มการจ้างงานและลดจำนวน ั่วโมงทำงานลง สะท้อนถึงความมั่นใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงจ้างลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น อาทิ การจ้างงานพนักงานโรงงาน
อาหารวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือน้อยกว่า ในพื้นที่นอกเขต กทม. ปริมณฑล และจังหวัด EEC โดยให้ค่าจ้าง
เฉลี่ยเดือนละ 16,100 บาท และ 12,000 บาท สำหรับแรงงานจบใหม่ 

กลุ่มที่มีความไม่แน่นอนสูง ลดการจ้างงานลง แต่ เพิ่มจำนวน ั่วโมงทำงาน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง  
รายวันที่มีทักษะไม่สูงและทำงานในตำแหน่งปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณทั้งด้านบวกว่ากำลังปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจ้างงานจากชั่วคราวไปเป็นประจำ หรือสะท้อนปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานออกไป
ทำงานประจำที่มีความม่ันคงมากกว่าเมื่อมีทางเลือกในช่วงที่ตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ้น อาทิ ช่างก่อสร้างรายวัน 

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือต่ำกว่า ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 8,900 บาท และ 
7,400 บาท สำหรับแรงงานจบใหม่  

 
 

ตัวเลขค่าจ้างที่ขยายตัวกระจายในหลากหลายกลุ่มแรงงานทั้งในมิติวุฒิการศึกษา สาขาวิชาประเภทงาน 
กิจกรรมเศรษฐกิจ และพื้นที่ แสดงถึงความตึงตัวในด้านค่าจ้างควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่ลดลงซึ่งสะท้อน
ความตึงตัวในด้านปริมาณแรงงาน จึงเป็นแรงส่งด้านบวกที่มีต่ออุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ภาวะตลาด  
ที่ตึงตัวเร็วอาจนำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มภาระต้นทุนค่าจ้างของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจจะวน
กลับมาส่งผ่านผลกระทบด้วยการขึ้นราคาสินค้าและบริการได้เช่นกัน นอกจากนี้ การที่ภาคบริการจำนวนหนึ่ง
เพ่ิมค่าจ้างเพ่ือจูงใจแรงงานอายุน้อยที่มีทักษะไม่สูงนักอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะแรงงานเหล่านี้ในระยะยาว 
การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในระยะต่อจากนี้ จึงไม่อาจให้น้ำหนักกับการกระตุ้น  อุปสงค์เพียงอย่างเดียว  
แต่ต้องเพิ่มบทบาทการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปได้
อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศท่ียังมีความไม่แน่นอนอยู่อีกมาก 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ข้อสังเกตการกำหนดตัว ี้วัด 

1) การกำหนดตัวชี ้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ไม่ควรนำเอาตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทั้งหมดมากำหนดไว้ หากการ
ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาของภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ไม่ได้เป็นกลไกหลักเพียงกลไกเดียวที่สามารถ
ส่งผลต่อเป้าหมายดังกล่าวได้ เช่น ตัวชี้วัดสัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกิน ร้อยละ 6.2 
ในปี 2565 ซึ่งถูกนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดในแนวทางที่ 1 ของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ แต่เนื่องจากการขับเคลื่อน
การดำเนินการในระดับโครงการ เป็นการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายหรือการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอาจมีจำนวนไม่มากพอที่จะส่งผลต่อเป้าหมาย NPL  

2) การดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ยังขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานยังคงกำหนดเป้าหมายการดำเนินการเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยไม่ได้พิจารณาว่า
เป้าหมายในการขับเคลื่อนมีความแตกต่างจากเดิม และเป็นเป้าหมายที่มองในภาพใหญ่ของประเทศ แม้ว่าการ
ดำเนินการของหน่วยงานจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ หรือช่องทางการจำหน่ายที่ต้องการให้ SME  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะช่วยบรรเทาปัญหา NPL ให้กับ SME ได้ก็ตาม แต่หากหน่วยงานมีความเข้าใจเป้าหมาย
และให้ความสำคัญกับการแก้ป ัญหา NPL หน่วยงานควรจะกำหนดกลุ่ มเป้าหมายที ่ม ุ ่งเน้นเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อ่ืนๆ เป็นต้น  

3) การกำหนดตัวชี้วัดในประเด็นที่ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
บริการของภาครัฐ ยังไม่สามารถสะท้อนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ SME ได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานอาจต้องพิจารณากำหนดตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อประเด็นการให้บริการ
หรือปัจจัยเอ้ือในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น  

การนำข้อเสนอแนะของท่ีปร กษาไปพัฒนาปรับปรุง 
  1) บางหน่วยงานมีการพัฒนาโครงการ หรือรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ การต่อยอดจากโครงการเดิม  

การนำเรื่องของ Green หรือ BCG เข้ามาออกแบบการพัฒนาส่งเสริม อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีข้อจำกัดในการ
ผลักดันเรื่อง Green กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นในขณะที่ตลาดหรือความต้องการ
ผู้บริโภคในประเทศไทยยังไม่ขยายตัวมากนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังไม่ตัดสินใจในการรุกตลาดนี้อย่างเต็มที่  

2) สสว. มีการปรับบทบาทสู่การเป็น System Integrator และพยายามปรับลดงานส่งเสริมที่มีความซำ้ซ้อน
กับหน่วยงานอื่นๆ และให้ความสำคัญกับการพัฒนา Data และการส่งเสริมในบทบาทของปัจจัยเอื้อมากขึ้น 
เช่น การพัฒนาระบบกลางในการเชื่อมโยงของ BDS เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ 
เข้าถึงผู้ให้บริการ และการสนับสนุนของ สสว. มากข้ึน 

3) บางหน่วยงานมีการเตรียมการด้านตลาด รองรับทั้งในระบบออนไลน์ และการจัดงานแบบ Onsite 
ที่ยังคงมีความจำเป็น โดยยังมีแผนการขยายผลการส่งเสริมทั้ง 2 ช่องทางไปพร้อมกัน 

4) การวางกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนในรูปแบบที่ tailormade มากขึ้น 
ตลอดจนการพัฒนาแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ High Impact Program ยังอยู่ระหว่าง
การเตรียมการหรือศึกษาแต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ 
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การนำความเห็นหรือข้อเสนอแนะผู้บริหารมาใ ้ในการประเมินผล 
  1) มีการนำความเห็นของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็น การวิเคราะห์ว่า
การดำเนินการของหน่วยงานที่มีปัญหาหรือไม่สามารถพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ได้ตามเป้าหมาย  
เกิดจากการออกแบบโครงการที่ผิดตั้งแต่แรก หรือเกิดจากกระบวนการนำไปปฏิบัติที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยใน
การวิเคราะห์ ที่ปรึกษาจะพิจารณาว่าโครงการดังกล่าว สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายอย่างไร และวิธีการ
ดำเนินการเป็นอย่างไร ความพร้อมของหน่วยงานเป็นอย่างไร และก็พบเหตุที ่เกิดขึ ้นทั ้ง 2 กรณี เช่น            
ทิศทางการพัฒนาส่งเสริมที่ขยายการตลาดไปสู่ออนไลน์ แต่พบว่าบางหน่วยงานได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็น
ของตนเอง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ขาดการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  
ซึ่งครอบคลุมทั้งการนำเสนอสินค้า การบริหารจัดการระบบขนส่ง การชำระเงินต่างๆ หรือพบว่าสถานการณ์
ผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ประกอบการในสาขาที่ได้รับผลกระทบ มีประเด็นปัญหาและความเร่งด่วนที่ต่างกัน 
แต่หน่วยงานยังคงให้การพัฒนาส่งเสริมรวมไปด้วยกัน เป็นต้น  

2) การนำความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ในประเด็นการวิเคราะห์การยึดโยงว่าแผนงานโครงการ
กับแผนแม่บทหรือแผนการส่งเสริม SME จริงหรือไม่ ซึ่งที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์ ความสอดคล้องเชื่อมโยง 
การดำเนินการที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดแนวทางและภาพรวม 

3) ประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะหลายประการ โดยความเห็นและข้อเสนอแนะบางส่วนอาจ
นอกเหนือไปจากขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งหน่วยงานระดับนโยบายและฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
นำไปพิจารณาวางแนวทางการดำเนินการ เช่น การที่จะเห็นภาพของการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหา SME 
บนหน้ากระดานเดียวกัน ซึ่งที่ปรึกษาได้มีการรวบรวมกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แล้ว แต่การติดตามประเมินผล ที่ปรึกษาได้ดำเนินการตามขอบเขตงานที่ สสว. 
กำหนดได้บางส่วน ซึ่งเป็นโครงการหรือมาตรการสำคัญที่อยู่นอกเหนือจากแผนงานยุทธศาสตร์ฯ หรือประเด็น
เสนอแนะที่ สสว. ยังไม่มีข้อมูล SME อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาเห็นว่า สสว. ควรต้องออกแบบการจัดจ้าง         
ที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับความคาดหวังและบทบาทของ สสว. เพื่อให้สามารถสะท้อน 
ผลการดำเนินการ ช่องว่างของการพัฒนาส่งเสริม หรือประสิทธิภาพในการออกมาตรการหรือนโยบายต่างๆ 
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการในการตัดสินใจเชิงนโยบายให้ทันท่วงที 

 

❖  ผลการดำเนินงานรายแนวทาง 
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 แนวทาง และ 1 กลไก ได้แก่      
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แนวทางที่ 2  
การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู ่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ แนวทางที่ 3 การปรับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME และกลไกการส่งเสริม SME โดยมีรายละเอียด 

ผลการดำเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  
การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและ
ฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 1 ตัวชี้วัด คือ สัดส่วน 
NPL ของ SME ต่อสินเชื ่อรวมของ SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 ซึ ่งภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ  
มีแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน 3 แผนงาน/ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ แผนงาน/ประเด็น
การพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3  
ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพ
ให้กับแรงงาน (ท้ังนี้ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด     
จะถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า  
ผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญภายใต้แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาดังกล่าว  (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3          
ปงีบประมาณ 2565) ดังนี้ 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที ่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  

ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตัว ้ีวัด: 1) จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ 2,540 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,751 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.94 จากเป้าหมาย 

  2) ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมการสร้างและ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย e-Commerce โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ สามารถใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคการตลาดออนไลน์ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ จัดทำหลักสูตร ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ ผ่านการจัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพใน
หลักสูตรต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา "เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล การจัดสัมมนาสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ e-Commerce" หลักสูตร "สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้า ยุค New Normal" 
เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 1,445 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.48 จากเป้าหมาย 1,940 ราย       
กิจกรรมการสร ้างน ักการค้าออนไลน์ม ืออา ีพ Smart Trader Online ผ ่านการบ่มเพาะ/พัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่การเป็น Trader Online ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อมโยงสินค้าชุมชน
กับนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ เพื่อช่วยนำสินค้าของชุมชนไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำไป จัดจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ ผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เหมาะสม โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ ้น 306 ราย คิดเป็นร้อยละ 
102.00 จากเป้าหมาย 300 ราย และกิจกรรมปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce  ุม นอัจฉริยะออนไลน์ 
(Digital Village by DBD) โดยการบ่มเพาะพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน และการบริหารจัดการการค้าออนไลน์ กระตุ้น



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สินค้าชุมชนออนไลน์ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์โดยเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนากับ e-Marketplace หรือ 
Platform Online ที่ได้รับความนิยม พร้อมนำเสนอธุรกิจ Event Campaign ส่งเสริมการขายทั้งในรูปแบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
สินค้าชุมชนกับ Platform Online และผู ้ประกอบการ Trader Online ที่มีความต้องการสินค้าชุมชนไป
จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ดำเนินการสำรวจชุมชนเป้าหมายและคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดอบรมครั้งที่ 1 หลักสูตร การสร้างร้านค้าออนไลน์และการบริหารจัดการ
ร้านค้าออนไลน์ อาทิ การสร้างร้านค้าออนไลน์ การสร้างเนื้อหา (Content) การเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจของ
สินค้า (Story Telling) ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 21 ชุมชน ประกอบด้วย 1) ชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้าน
มาบเหียง จ.ปราจีนบุรี (มะม่วงนอกฤดู) 2) ชุมชนบ้านสองแควย้อมผ้าสีธรรมชาติและปักมือ จ.แพร่ (ผ้าย้อมสี
ธรรมชาติและปักมือ) 3) ชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์ (เม็ดมะม่วงหิมพานต์และผลิตภัณฑ์แปรรูป)  
4) ชุมชน บ้านทรัพย์เจริญ จังหวัดชัยภูมิ (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ชาใบหม่อน ชาหญ้าหวาน) 5) ชุมชนน้ำเพียงดิน  
จ.นครราชสีมา (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด) 6) ชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม จ.นนทบุรี (ใบบัวบก
แปรรูป) 7) ชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ (ทุเรียนภูเขาไฟ/ผลไม้ตามฤดูกาล) 8) ชุมชนแปลงใหญ่  
ปลาเม็ง จ.สุราษฎร์ธานี (ปลาเม็งแปรรูป) 9) ชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้บ้านโนนหัวช้าง อ.ภูพาน จ.สกลนคร      
(น้ำผลไม้แปรรูป มัลเบอรี่ หมากเม่า ตรีผลา) 10) ชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ชุมชนปลา
สวยงาม จ.ราชบุรี (ปลาสวยงาม ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหางนกยูง กุ้งสวยงาม) 11) ชุมชนบ้านเดื่อ อ.เมือง 
จ.หนองคาย (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเดื่อ) 12) วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จ.เพชรบุรี (กล้วยหอมทองตาก 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย) 13) ชุมชน คนเอาถ่านบ้านหัวกาน จ.พิจิตร (สินค้า: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่านไม้
และไม้ไผ่) 14) ชุมชนท่าทราย จ.นครนายก (สินค้า: ปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผ้าบาติก และ 
มัดย้อม) 15) ชุมชนบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (สินค้า: ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอ/ ปักมือ เช่น เสื้อ หมวก 
ย่าม ถุงผ้า) 16) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำกลาย จ.นครศรีธรรมราช (สินค้า: ผลิตภัณฑ์ ผงโรย
ข้าวใบเหลียง ผงพอกหน้าใบเหลียง สบู่น้ำแร่สมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร และผ้ามัดย้อม มีทั้ง เสื้อ กระเป๋า 
ผ้าคลุมไหล่) 17) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า จ.เชียงใหม่ 
(สินค้า: ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ เช่น เมล่อน มะม่วง ผลไม้ตามฤดูกาล สมุนไพรพื้นบ้านมาจากมะแตก)  
18) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา จ.ภูเก็ต (สินค้า: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มควาย)  
19) วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย จ.แม่ฮ่องสอน (สินค้า: ผลิตภัณฑ์ ถั่วลายเสือ ถั่ วซ่อนลาย ป๊อบคอร์นดอย)  
20) ชุมชนกลุ ่มผู ้ผลิต กลองเอกราช จ.อ่างทอง (สินค้า: กลองเอกราช) และ 21) ชุมชนบ้านปากคลอง  
จ.นครสวรรค์ (สินค้า: ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น น้ำตาลสด จาวตาล ไซรัป น้ำตาลปี๊บ ขนมตาล) และ  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 21 ชุมชน (21 ครั้ง) ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ทำการประชาสัมพันธ์โปรโมทร้านค้าออนไลน์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 

• งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว.: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  สสว. ร่วมกับ สวทช. โดย
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาต่อยอดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
วางแผนและกำหนดมาตรการส่งเสริม MSME ในอนาคต ตลอดจนการโอนย้ายฐานข้อมูลจากระบบเดิมที่
พ ัฒนาโดยบริษ ัท กล ุ ่มแอดวานซ์ร ี เส ิร ์ช จำกัด (AR Group) มาเป็นระบบใหม่ THAI SME-GP โดย
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถเข้าใช้งานการลงทะเบียนระบบฯ สืบค้นข้อมูลบริษัท สินค้าหรือ
บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaismegp.com รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรายงานฐานข้อมูล
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ให้ สสว. สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 
รวมทั้งสิ้น 934,000 ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565) นอกจากนี้ สสว. ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลผู้รับบริการภาครัฐ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ SME ในด้านการต่ออายุ “หนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 2565” โดยผู้ประกอบการสามารถ
ดำเนินการแจ้งขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์  https://www.thaismegp.com ได้ตั้งแต่วันที่  
18 เมษายน 2565 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที ่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี ่ยนแปลง ประกอบด้วย  

1 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ    

ขนาดย่อม (สสว.) 
ตัว ี ้ว ัด : ผู ้ประกอบการยกระดับความสามารถการแข่งขันธ ุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA 

PROACTIVE 70 กิจการ 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

โครงการได้ดำเนินการผ่านการส่งเสริมและพัฒนาผู ้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับมือต่อ
สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค VUCA World โดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภาคบริการ Traditional Service และ 
Modern Service เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์วิถีใหม่ การดูแลผู้สูงอายุ 
นวดสปา และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเข้าสู่กิจกรรม จำนวน 76 กิจการ 
และเข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโปรแกรม VUCA PROACTIVE ด้วยการปรับมุมมอง 
(Vision) รู้และเข้าใจ (Understanding) สร้างความชัดเจน (Clarity) และฉลาดว่องไว (Agility) โดยอยูร่ะหว่าง
การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกที่สถานประกอบการก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ อาทิ ด้านเทคโนโลยี และด้านการใหบ้ริการ เป็นต้น  

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน ประกอบด้วย   

3 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอา ีพให้กับแรงงาน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

ตัว ้ีวัด : 1) บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ ่มต้น และประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 1,000 คน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 

 2) ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพสร้างรายได้หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น
และเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน 600 คน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 5,200 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 จากเป้าหมาย 

โดยในกิจกรรมการ ึกอบรม Re-Skill / Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอา ีพ/มาตรฐานสมรรถนะ มีผู ้ผ่านการประเมินใน 12 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1) สาขา
วิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา จำนวน 198 คน 2) สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจภาพถ่าย สาขาผลิตภาพ จำนวน 50 คน 3) สาขาวิชาชีพการท่องเที ่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และ
ร้านอาหาร อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น จำนวน 94 คน 4) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพ
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ร่างกาย อาชีพช่างทำผมสตรี จำนวน 67 คน 5) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 
สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี  จำนวน 132 คน 6) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ 
อาชีพแม่บ้าน จำนวน 66 คน 7) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 66 คน 8) สาขา
วิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า จำนวน 30 คน 9) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 73 คน 10) สาขาวิชาชีพบริการทางการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 
118 คน 11) สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล จำนวน 50 คน และ 12) สาขาวิชาชีพ
หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพ นักบูรณาการระบบ จำนวน 56 คน  ในขณะที ่กิจกรรมการพัฒนา
ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อมือ
อาชีพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 520 คน อาทิ โครงการ PBA Roadshow เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านถ่ายรูปทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 2 หลักสูตร Live โปรโมทร้านด้วย Smartphone อย่างมืออาชีพ (3 ชั่วโมง) จำนวน 94 คน 
หลักสูตรวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างมืออาชีพ จำนวน 70 คน การอบรมออนไลน์ "การเขียนแผน
ธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน" จำนวน 187 คน การอบรมชี้จุดเสี่ยงก่อนเซ็นงบ ปี 2564 จำนวน 58 คน เป็นต้น 

• โครงการพัฒนาผู ้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื ่อเพิ ่มมูลค ่าส ินค ้าหร ือบร ิการใน ุม น   
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัว ้ีวัด: 1) จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,700 คน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,127 คน คิดเป็นร้อยละ 66.29 จากเป้าหมาย 

 2) ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
โดยได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ที่เป็นวิสาหกิจ

ชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ หรือแรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
มีผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังสิ้น 1,127 คน คิดเป็นร้อยละ 66.29 จากเป้าหมาย 

• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ ุม นตามแนวพระรา ดำริ 
ตัว ้ีวัด:  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ SME 

จำนวน 230 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 254 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.43 จากเป้าหมาย 

การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ
ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ยั ่งยืนตามแนวพระราชดำริ ปัจจุบันมีผู ้ประกอบการได้ร ับการพัฒนาผ่านกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย  
ใน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) รุ่นที่ 1-2 จำนวน 55 ราย 50 แผนธุรกิจ 
2) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 1-2 จำนวน 50 ราย 45 แผนธุรกิจ 3) หลักสูตรน้ำพริก 4 ภาค 
น้ำจิ้มต่างๆ รุ่นที่ 1-2 จำนวน 58 ราย 56 แผนธุรกิจ 4) หลักสูตรร้านกาแฟสด รุ่นที่ 1-2 จำนวน 65 ราย  
65 แผนธุรกิจ และ 5) หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริง รุ่นที่ 1 จำนวน 26 ราย 22 แผนธุรกิจ 
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จากผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ปร กษาได้มีการประมาณการมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดข ้นจากการดำเนินโครงการภายใต้แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คิดเป็นมูลค่า 405,167,142 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 8.08 เท่า    
เมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่ใ ้ไป 50,158,500 บาท 

นอกจากนี้  จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่านกิจกรรมโครงการดังกล ่าว  
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแนวทางที่ 1 ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ตัว ้ีวัด: สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 7.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565)  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสร้างโอกาสให้  

SME ในการขายและการขยายตลาดของ SME โดยการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ โดยมี
ผู ้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้ e-Commerce เพิ่มช่องทาง
การตลาดสมัยใหม่ในตลาดออนไลน์แล้ว ณ มิถุนายน 2565 จำนวน 1,751 ราย จากเป้าหมาย 2,540 ราย     
โดยคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม 254 ล้านบาท การปรับธุรกิจให้
รองรับการเปลี ่ยนแปลง โดยการยกระดับความสามารถการแข่งขันธ ุรก ิจผ่านโปรแกรม  SME VUCA  
PROACTIVE กำหนดเป้าหมาย 70 ราย รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน โดยมีการพัฒนา
ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น และการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจและเตรียมต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื่อเพ่ือมืออาชีพ
แล้วจำนวน 520 รายจาก 600 ราย การพัฒนาสถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับการพัฒนา
และยกระดับสมรรถนะให้เป็น “ผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่” ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ เป้าหมาย จำนวน 1,700 คน 

ซึ่งแผนงานโครงการมุ่งหวังการส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้ จะส่งผลให้ SME 
สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ จากข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ณ วันที่           
31 มกราคม 2565 ผลการดำเนินการในส่วนของสถาบันการเงินได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีลูกหนี้ได้รับการ
ช่วยเหลือจำนวน 4.83 ล้านบัญชี คิดเป็นยอดหนี้ที ่ได้รับการช่วยเหลือมูลค่า 3.19 ล้านบาท มีสินเชื่อใหม่  
(Soft Loan) มีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วจำนวน 126,996 ราย คิดเป็นยอดหนี้ที่ได้รับการอนุมัติมูลค่า 299,593     
ล้านบาท โดยโครงการพักทรัพย์พักหนี้มีธุรกิจที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 309 ราย รวมเป็นเงิน 41,211     
ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) และโครงการสินเชื่อฟื้นฟู ช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 49,209 ราย 
รวมเป็นเงินที่ช่วยเหลือ 161,393 ล้านบาท นอกจากนั้น คลินิกแก้หนี้มีการช่วยเหลือจำนวน 72,151 บัญชี 
ประกอบด้วย สถาบันการเงิน Non-Bank ได้ให้ความช่วยเหลือ ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้รวม 1.69 ล้านบัญชี 
และธนาคารของรัฐ 3.14 ล้านบัญชี รวมบัญชีที่ได้รับการปรับโครงสร้างแล้วจำนวน 4.38 ล้านบัญชี คิดเป็น
ภาระหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วมูลค่า 3.19 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน และ 
Non-Bank 1.99 ล้านบาท และธนาคารของรัฐ 1.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ SME ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งในรายที่
นำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์ และส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่กระทบมากจากเงินบาทอ่อนค่า แต่ในรายที่นำ
วัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตและเน้นการขายในประเทศ ที่มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบและ 

เงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลกระทบมาก และไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้มาก ขณะที่ในปัจจุบันตลาดในประเทศ 
ประสบกับปัญหาเงินเฟ้อสูง ค่าครองชีพสูง กำลังซื้อลดลง 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 19 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565) พบว่า ณ ไตรมาสที่ 2 (เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน) ปี 2565 ยอดคงค้างสินเชื่อของ SME อยู่ที่ 3.49 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อจัด
ชั้นปกติ 2.82 ล้านล้านบาท สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) 4.08 แสนล้านบาท และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL) 2.66 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสินเชื่อ NPL ของ SME ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า สินเชื่อ NPL ของ SME เริ่มส่งสัญญาณเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 
ปี 2563 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) และเริ่มเร่งตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 
ปี 2564 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากเศรษฐกิจของไทยไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ   
ทั่วโลก ภาคธุรกิจและลูกจ้างมีรายได้ลดลงมากจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการจำกัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SME) ที่มีสายป่านสั้นและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จนถึง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 อัตราการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อ NPL ปรับลดลง และทรงตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ช่วงเดียวกันในปี 2562 (ช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19) สาเหตุสำคัญมา
จากสถานการณ์การระบาดเริ่มปรับดีขึ้นในช่วงปลายปี 2564 และเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น
หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และทยอยเปิดประเทศ แต่การฟื้นตัวยังมีความไม่แน่นอนสูงและ      
ไม่เท่าเทียม ทำให้ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับสู่ระดับก่อนการระบาด ส่งผลต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจบางกลุ่ม ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงินไทย 

 

 

แผนภาพที่ 4.4 ยอดคงค้างสินเ ื่อและอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดคงค้าง NPL ของ SME 

ที่มา: สถิติสถาบันการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ข้อสังเกตจากการดำเนินการ  
• โครงการต่างๆ ยังไม่สามารถส่งผลมากพอต่อการรักษาสัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมของ 

SME ไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 ได้ 
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ 
• อาจต้องพิจารณาการกระตุ้นกำลังซื้อจากภาครัฐเพ่ิมเติมไปด้วยเนื่องจากมาตรการหลายด้านในช่วง

ปี 2565 เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น อาจส่งผลต่อผู้ประกอบการมากกว่าโครงการตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ  

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ ได้กำหนดตัว ี้วัดเป้าหมายไว้ 3 ตัว ี้วัด ได้แก่ 1) ผลิตภาพ
แรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนต่อปี 2) สินเ ื่อ SME ต่อสินเ ื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
และ 3) มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 ซึ ่งภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2565 มีแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่เข้ามาขับเคลื่อน 7 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน/
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ แผนงาน/ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 
2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็น
แรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน แผนงาน/
ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญภายใต้
แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาดังกล่าว (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565) ดังนี้ 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล  ของกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

ตัว ้ีวัด : 1) จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา 1,700 คน 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,704 คน คิดเป็นร้อยละ 100.24 จากเป้าหมาย 
 2) จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา 960 กิจการ 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 495 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 51.56 จากเป้าหมาย 
 3) ร้อยละ 80 ของวิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10  
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
โดยได้ดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งเกิดการสร้างทัศนคติและยกระดับองค์ความรู้ในการปรับทิศทางในการ
ดำเนินธุรกิจ จำนวน 1,504 ราย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล จำนวน 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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200 ราย ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจใหม่ และการเชื่อมโยงเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 25 กิจการ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล 409 กิจการ และปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
61 ราย 

• โครงการยกระดับผู ้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัว ้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบการเพ่ือเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ  
มาตรฐาน อย. / Nutrition facts / ระบบบัญชี / เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 1,300 ราย 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,606 ราย คิดเป็นร้อยละ 123.54 จากเป้าหมาย 
โครงการได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ดำเนินการร่วมกับ  

5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร และสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐ เช่น มาตรฐาน อย. Nutrition facts ระบบบัญชี เทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นต้น ปัจจุบันมีผู ้ประกอบการได้รับการยกระดับ SME ในด้านมาตรฐานสินค้าและด้าน Digital 
Technology รวมทั้งสิ ้น 1,606 ราย โดยที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู ้ประกอบการ จำนวน  
47 ราย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ O2O การสร้างประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านการตลาด  
ด้านการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการจำนวน 20 ราย ที่ผ่านเข้ารับ
คำปรึกษาเพื่อเตรียมยื่นขอมาตรฐาน อย. ประกอบด้วย การเตรียมสถานที่ผลิต เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการ พร้อมกับได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนเข้าสู่
ระบบของภาครัฐผา่นระบบ www.trustmarkthai.com  

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และ

สร้างสรรค ์ประกอบด้วย 14 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการสร้างความพร้อมให้เยาว นในการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที ่ร ับผิด อบต่อความ

หลากหลายทาง ีวภาพ (Creative Business and Biodiversity) ของสำนักงานส่งเสร ิมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  

ตัว ้ีวัด : เยาวชนได้รับความรู้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
 1,500 คน 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 6,780 คน คิดเป็นร้อยละ 452.00 จากเป้าหมาย 
ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนสู่การเป็น

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาสู่การเรียนรู้ทักษะการทำงานในสายงานสร้างสรรค์ รูปแบบไฮบริจ 
"Creative Career 2022: Practice Makes New Possibilities เว ิร ์กชอปปั ้นทักษะ ปลุกพลังสร้างสรรค์     
สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี ้ 1) Workshop 01: Data 
Visualization & Storytelling แปลงข้อมูลเป็นภาพให้ปัง เข้าใจง่าย ด้วยดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์  
จัดในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ผู้เข้าร่วมหัวข้อละไม่เกิน 50 คน Topic: Data Visualization 
โดย: คุณกษิดิศ สตางค์มงคล Data Analyst เจ้าของเพจ Data Rockie และเจ้าของคอร์สออนไลน์ด้านสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูล Topic: Tell Your Story Better with Data and Design โดย: ทีมผู้สอนจาก Punch Up 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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กลุ่มคนทำงานด้านสื่อ ดีไซน์ และเทคโนโลยี 2) Workshop 02: Community Listening in Design เมือง
สร้างคน คนสร้างเมือง ผ่านมุมมองการทำงานของสถาปนิก ุม น โดย ผศ.ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาปนิกและ
นักวิชาการอิสระด้านการอนุรักษ์-พัฒนาสถาปัตยกรรมและย่านเก่า โดยผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน นอกจากนี้ ยังมี
จำนวนผู้ที่ได้รับองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ บนแพลตฟอร์ม CEA 
Online Academy มียอดนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ ่นใหม่ 
จำนวน 6,780 คน 

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตัว ้ีวัด : 1) วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 154 แห่ง 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 จากเป้าหมาย  
 2) วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1,575 คน คิดเป็นร้อยละ 102.27 จากเป้าหมาย 
1,540 คน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 28 แห่ง ตลอดจนอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 144.00 จากเป้าหมาย 100 คน 

• โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตัว ้ีวัด : 1) จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ 800 ราย 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 399 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.88 จากเป้าหมาย 
 2) ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 80 ล้านบาท 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจผ่านกิจกรรม อาทิ 

เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจ Startup และส่งเสริมให้ธุรกิจ SME นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ประกอบการ SME จำนวน 253 ราย 
ทดลองใช้งานระบบ CRM ระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Smart 
Restaurant Plus" รุ่นที่ 2 (30 ชั่วโมง) ผ่านระบบ Zoom มีผู้ได้รับความรู้ 109 ราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "DBD Booster for Smart Restaurant" มีผู ้ได้ร ับความรู ้ 107 ราย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ประกอบธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ แบ่งเป็น นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD SPE) (61 ชั่วโมง) โดยการ    
บ่มเพาะเชิงลึกใน 5 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
นวัตกรรม และสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD Advance Creative Marketeer) (61 ชั่วโมง) โดย
พัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่พร้อมประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่และการตลาดดิจิทัล เพ่ือขยายตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู ้ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 70 ราย (SPE 45 ราย ACM 25 ราย) เป็นต้น นอกจากนี้ ในส่วน
กิจกรรมการส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้ดำเนินการส่งเสริมร้านอาหารไทย
ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อเสริมสร้างโอกาสการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น มีผู้สมัครเข้า
ร่วม 467 ราย (รายใหม่ 148 ราย ต่ออายุ 319 ราย) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร Thai SELECT 
ในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาค 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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• โครงการส่งเสริมการใ ้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ตัว ้ีวัด : จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ 
 พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 110 ราย 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 125.45 จากเป้าหมาย 
โดยได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Process 

Upgrading) ให้แก่ผู้ประกอบการด้านแก้ว 19 ราย อาทิ การตรวจสอบเชิงลึกถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีเพื่อใช้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ยาแก้ว 
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแก้ว การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แก้ว การตรวจสอบคุณภาพเส้นใยแก้วจาก
การผลิต การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระจกสีเพ่ือควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ผู้ประกอบการด้านยาง โดย
การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตามที่มาตรฐานกำหนด  4 ราย 
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์กระดาษ 7 ราย อาทิ การให้คำปรึกษาและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารเรืองแสง
ในผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ ตาม มอก.182-2562 ที่ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้ลด
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การให้คำปรึกษาและดำเนินการทดสอบกระดาษสติกเกอร์  ทั้งน้ำหนัก
กระดาษและความหนาแบบรวมแผ่นลอกหลัง การให้คำปรึกษาปัญหาของผลิตภัณฑ์กระดาษ ทำลอนลูกฟูก  
ที่ปรากฏจุดสีขาวกระจายตัวอยู่ทั ่วผลิตภัณฑ์ และดำเนินการทดสอบคุณภาพของกระดาษผิวกล่องตาม
มาตรฐาน ในด้านความต้านแรงดึง ความต้านแรงฉีกขาด ความยืด ความเรียบ และความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น 

• โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื ่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัว ้ีวัด : อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แก่ MSME และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพ 3,000 ราย 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,826 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.87 จากเป้าหมาย 
โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ด้วยการสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ในการส่งเสริมผู ้ประกอบการเพื ่อเข้าสู่ระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ และพัฒนายกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านกิจกรรมประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP ในพื้นที่ทั ่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงราย 
อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู นครปฐม ขอนแก่น เพชรบุรี และลพบุรี เป็นต้น รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น เพจ Facebook ชี้ช่องรวย Smart SME สปอตวิทยุ และสารคดีทางวิทยุ
ผ่านเครือข่าย MCOT Radio Network ทั่วประเทศ โฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ มติชน และสื่อ
โทรทัศน์ สง่ผลให้มีผู้ประกอบการสนใจลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 6,679 ราย นอกจากนี้ 
ย ังได้ดำเน ินการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื ่อการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างภาครัฐ ดำเนินการร่วมกับ                
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และอุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันมี
ผู ้ประกอบการ จำนวน 1,826 ราย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
รับทราบโอกาสและความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพร้อมเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการพัฒนา
ยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์  โดยกำหนด
แต้มต่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา
ต่ำสุด และการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้เลือกจากผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับแรก 
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อีกทั ้งยังให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีสินค้าได้รับการรับรอง Made in Thailand (MIT) 
สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไดร้้อยละ 15 สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน 18 ราย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกแบบ Hybrid Coaching เป็นการพัฒนา 1 ใน 4 
หัวข้อหลัก คือ (1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) การผลิต (3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการทดสอบ และ 
(4) การตอ่ยอดงานวิจัยสู่กระบวนการผลิตจริง 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย      

4 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตัว ้ีวัด : 1) จำนวนผู ้ประกอบการ SME ได้ร ับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ       

3,630 ราย 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 5,976 ราย คิดเป็นร้อยละ 164.63 จากเป้าหมาย 
โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผ่านกิจกรรมการสร้าง

โอกาสทางการค้าและเพิ่ม ่องทางการตลาด โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย
ท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสต่อยอด ยกระดับและ
ขยายธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การให้คำปรึกษาธุรกิจด้านองค์ความรู้ทางธุรกิจสมัยใหม่ 
การตลาดหรือแหล่งเงินทุน รวมถึงประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้การบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่ให้กับประธานหรือผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz 
Club 77 จังหวัด อาทิ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ 348 ราย 
จัดจำหน่ายสินค้าและบริการบน e - Marketplace ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee จัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) ผ่านช่องทางออนไลน์ เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 41 คู่ธุรกิจ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านธุรกิจ
สมัยใหม่ การตลาด แหล่งเงินทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ 53 ชั่วโมง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 
29 ราย และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยุค New Normal เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ธ ุรกิจสมัยใหม่ให้แก่ประธานหรือผู ้บริหารเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีผู ้ได้ร ับความรู ้ 101 ราย  
(40 จังหวัด) 

กิจกรรมสร้างศักยภาพและโอกาสทางการค้าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย  โดยการสร้างศักยภาพ
ธุรกิจและการบริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่ ผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการ  

โลจิสติกส์โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ จัดกิจกรรม Work 
shop วิเคราะห์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์" หลักสูตร "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ Modern Logistics & 
Supply Chain Management" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 52 ราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
"การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค Next Normal" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีผู้ได้รับ
ความรู้ 88 ราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ Modern Logistics & 
Supply Chain Management" จำนวน 2 ครั ้ง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีผู ้ได้ร ับความรู ้ 184 ราย 
กิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล โดยการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ยกระดับธุรกิจสู ่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ     
แฟรนไชส์ (Franchise Standard) ได้แก่ จัดสัมมนาหลักสูตร "สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์" ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ 200 ราย จัดกิจกรรม   
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บ่มเพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่น้อยกว่า 36 ชม. สร้างองค์ความรู้ กรณีศึกษา
ถ่ายทอดประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ (Workshop) และกิจกรรมให้คำปรึกษาจำนวน 37 ธุรกิจ ในรูปแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์  

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งธุรกิจแฟรนไ ส์ไทยรองรับการค้ายุคใหม่ โดยการ 
สร้างธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ (B2B Franchise) บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) ให้ความรู้
หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) สำหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
และใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยายธุรกิจ ประกอบด้วย 4  Module ได้แก่ Module 1: การบริหารจัดการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ Module 2: การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ Module 3: กลยุทธ์ทางการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชส์ และ Module 4: การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาในระบบแฟรนไชส์ มีผู้ประกอบการ  
เข้าร่วม 100 ราย ผ่านหลักสูตร รวม 44 กิจการ 66 ราย และได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านหลักสู ตร  
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 44 กิจการ นอกจากนี้ มีการจัดประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
(Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมการประกวด โดยได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดธุ รกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 3 
(Thailand Franchise Award 2022:TFA 2022) และแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประกวดธุรกิจ  
แฟรนไชส์ไทย ในรูปแบบออฟไลน์ร่วมกับออนไลน์ และมีกิจกรรมสร้างการรับรู้เข้าใจถึงธุรกิจแฟรนไชส์
หลักเกณฑ์การประกวดธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 161 ราย โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านรอบสุดท้าย จำนวน 
11 ธุรกิจ และได้มีพิธีมอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 3 (Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022) 
ผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์  

กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถด้านบัญ ีของ SME ไทย ด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรม  
โดยผ่านจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) การสร้างนักบัญ ีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) 
ให้ความรู้ด้านบัญชีในลักษณะอบรมเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) 
ด้วยโปรแกรมบัญชี ประเมินผลการทดสอบด้วยระบบ e-Testing มีผู้เข้ารับการอบรม 2,387 ราย และผ่านการ
ประเมินผลโดยการทดสอบด้วยระบบ e-Testing 2,367 ราย 2) การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกอบวิ า ีพ
บัญ ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย" มีผู้ได้รับความรู้ 362 ราย 3) การพัฒนาสำนักงานบัญ ีสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ โดยการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีที่จำเป็น เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพสำนักงานบัญชี โดยได้ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชี
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสำนักงานบัญชี มีผู้ได้รับความรู้ 232 ราย 4) การพัฒนาสำนักงาน
บัญ ีคุณภาพ แนะนำ ตรวจประเมิน และผลักดันสำนักงานบัญ ีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  โดยได้
ดำเนินการแนะนำการเขียนคู่มือ (Coaching) และตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (Pre Audit) 9 ราย ตรวจรับรอง
สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รายใหม่ 5 ราย ตรวจประเมินติดตามคุณภาพรายเดิม 45 ราย 
และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพรายเดิม 22 ราย รวม 81 ราย 5) พัฒนา
ศักยภาพและเ ื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญ ีคุณภาพกับพันธมิตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าหรือธุรกิจของสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2564 
มีผู ้ได้รับความรู้ 123 ราย การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เชื่อมโยงสำนักงานบัญชีกับพันธมิตรกรม"          
มีผู้ได้รับความรู้ 95 ราย 

กิจกรรมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยผ่านจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) สร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประเมินและพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจ
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ทั่วไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและตรวจประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ขณะนี้อยู่ระห ว่างการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2565 
โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 118 ราย และสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง  "ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า" ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ 346 ราย จัดอบรมเรื่อง "ป้องกัน ตรวจจับ ทุจริต  

สร้างธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน" ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ 378 ราย  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเ ื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า โดยผ่านจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่     

1) พัฒนาสมาคมการค้ามือใหม่ โดยการสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาคมการค้าในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสมาคมการค้า รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลสมาคมการค้า เพื่อนำข้อมูลไป
กำหนดแนวทางพัฒนาสมาคมการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจัดสัมมนา "พัฒนาสมาคม
การค้ามือใหม่" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีผู้ได้รับความรู้ 108 ราย 2) ยกระดับศักยภาพสมาคมการค้า 
โดยการสร้างการรับรู ้การพัฒนาธุรกิจด้วย Trend การค้ายุคใหม่เพ่ือเป็นองค์ความรู ้และแนวทางการ
ดำเนินงานแก่สมาคมการค้าและภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินและพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก Balanced Scorecard : BSC เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ส่งเสริมสมาคมการค้า โดยได้จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ "MARTECH TREND 2022 : กลยุทธ์ธุรกิจใหม่ใน
โลกยุคดิจิทัล" ผ่านระบบ Zoom มีผู้เข้าร่วม 143 ราย สร้างบทบาทสมาคมการค้าต่อภาคธุรกิจในการเป็นผู้นำ 
รายภาคธุรกิจที่เข้มแข็งและเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศและผู้บริหารสมาคมการค้า
ดีเด่น (Best Practice) โดยการประกวดสมาคมการค้า ประจำปี 2565 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น 34 สมาคม และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย
ผ ู ้บร ิหารสมาคมการค ้า Trade Association President Club (TAP Club) โดยสร ้างแนวคิด Design 
Thinking ระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจรายคลัสเตอร์ ต่อยอดธุรกิจระหว่างสมาคมการค้า
และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนา สมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจในประเด็นที่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่คุณค่า ในหัวข้อ "Connect X Global :  
ปลุกธุรกิจไทยเชื่อมไกลธุรกิจโลก" มีผู้ได้รับความรู้ 104 ราย 

 2) ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที ่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื ่อนภาคธุรกิจ 

ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ ของ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ตัว ้ีวัด: จำนวน SME ที่ได้รับการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 270 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.70 จากเป้าหมาย 

โดยได้ดำเนินการการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SME ไทยในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงล ึก โดยแบ่งตามประเภทโครงการ ได้แก่ Process 
Improvement 45% Product R&D 29% Product Improvement 9% Process R&D 5% Advanced 
Standard 5% Basic Standard 5% และ Testing 3% และแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อาหาร 
32% เกษตร 21% เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5% การแพทย์และสุขภาพ 5% และอิเล็กทรอนิกส์ 4% โดยมี
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ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จ อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรภายใต้แบรนด์แอนตาเวียร์ 
โดยผู้ประกอบการมีความต้องการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสโคโรนา ที่ได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 ชนิดของ
บริษัท Antavir และ Antavir Pandura ถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา ITAP ช่วยสนับสนุน
ด้านการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสโคโรนาของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Antavir และ Antavir Pandula แสดงให้
เห็นว่าตัวสารสกัดสามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างมัน่ใจ ซึ่งผู้ประกอบการ
ได้เริ่มทำการจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรปัจจุบัน แอนตาเวียร์ ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว มีราคาขายเบื้องต้นอยู่ที่ 300 บาทต่อแผง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบสเปรย์เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานและตอบโจทย์ตลาดมากข้ึน 2) AR Application 
สำหรับเลือกของแต่งบ้านเสมือนจริง บริษัทมีแนวคิดในการนำ AR Application มาช่วยผู้ใช้งาน ทั้งกลุ่ม
สถาปนิกและบุคคลทั่วไปที่ต้องการตกแต่งบ้าน แต่ไม่สามารถจินตนาการให้เห็นภาพได้ชัดเจน โดยการเลือกใช้
เทคโนโลยี AR มาพัฒนาช่วยให้ผู ้ใช้ช่วยสามารถเลือกเปลี่ยนวัสดุเพื่อจำลองบรรยากาศเสมือนจริงได้ตาม
ต้องการ ทำให้ผู้ใช้ง่ายและสะดวกในการเลือกวัสดุตกแต่งก่อนการตัดสินใจซื้อวัสดุจริง จึงช่วยลดเวลาและความ
เสี่ยงในการแก้ไขหลังตกแต่ง ซึ่งเดิมหากมีการแก้ไข จะเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 10 - 30% ของมูลค่างาน คือต้อง
สูญเสียค่าแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อโครงการ โดย ITAP สนับสนุนผู ้เช ี ่ยวชาญในการพัฒนา AR 
Application ใช้เทคโนโลยี AR กับการตลาดในยุค New Normal สามารถทาต้นแบบให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเสีย
วัสดุจริง ลูกค้าสามารถเปลี่ยน texture และสีสันของวัสดุตกแต่งได้เอง ซึ่งการออกแบบ UX/UI ที่พัฒนาขึ้น 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี  ผลที่ได้รับ ได้แก่ บริหารจัดการ Customer Experience        
ได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิด Customer Loyalty ที่ดี เกิดแพลตฟอร์มกลางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและ    
คู่ค้า รวมทั้งเป็นช่องทางขายวัสดุแบบ AR Catalogue และยอดขายเพ่ิมขึ้นกว่า 2 ล้านบาท ทันทีที่จบโครงการ 
 

❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที ่ 2.5 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื ่อนภาคธุรกิจ 
ประกอบด้วย 1 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

• โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถ งแหล่งเงินทุน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตัว ้ีวัด: จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ 1,000 ราย 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,094 ราย คิดเป็นร้อยละ 109.40 จากเป้าหมาย 
โดยได้ดำเนินการผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีกิจกรรม

แสดงศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ Startup เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยการจำหน่ายสินค้า/บริการจาก
ผู้ประกอบการ และเชิญสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทสินเชื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้
คำปรึกษาแนะนำการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ โดยได้จัดกิจกรรม "มหกรรม
หลักประกันทางธุรกิจและ การนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 863 ราย มีผู้ประกอบการสถาบัน
การเงินเข้าร่วม 43 ราย และ 2) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและผู้รับหลักประกัน โดยการเสริมสร้าง  

องค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป โดยได้จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ "เทคนิคการบริหารสินเชื่อ" มีผู้ได้รับความรู้ 188 ราย 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที ่ 2.6 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื ่อนภาคธุรกิจ 
ประกอบด้วย 8 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) ของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ  

ตัว ้ีวัด: ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ในการ
ทำการค้าระหว่างประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 16,470 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 10,695 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.94 จากเป้าหมาย 

กิจกรรมพัฒนาผู ้ประกอบการสู ่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) โดยมีเป้าหมาย        
2 ประการ ได้แก่ 1) เพื ่อพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการสู ่การค้าระหว่างประเทศ 2) เพื ่อเปิดโอกาส
ผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ 4 ด้านหลัก  
1) ความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ 2) การสร้างช่องทางตลาด 3) การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออก
และเครือข่าย 4) เศรษฐกิจกระแสใหม่ เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ให้เป็นผู ้ประกอบการยุคใหม่อย่างครบวงจร เน้นสร้างการทำงานอย่างบูรณาการในแต่ละภาคส่วน  
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในแต่ละระดับให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน สร้างมาตรฐานการ
พัฒนาผู ้ประกอบการที ่มีศักยภาพของประเทศ ผ่านการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรที ่เป็นที ่ยอมรับใน
ระดับประเทศ ตลอดจนการประเมินวัดผลหลังการเรียนรู้ โดยสามารถพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Economy Academy) ได้ 10,695 ราย 

• โครงการส่งเสริมและพัฒนา ่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ  

ตัว ้ีวัด:  1) จำนวนผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม/ได้รับ 
บริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ 11,220 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 833 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.42 จากเป้าหมาย 

 2) มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม 1,026 ล้านบาท 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 4,875.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 475.16 จากเป้าหมาย 
โดยได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศ ตลาดเอเชียและ         

โอเชียเนีย มีผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม/ได้รับบริการด้าน
การค้าระหว่างประเทศ จำนวน 79 ราย โดยสามารถมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรมได้ 232.29 ล้านบาท 
ส่วนการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจในต่างประเทศตลาดอเมริกา ยุโรป CIS ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา มีผู้ประกอบการไทย ผู้นำเข้าและหน่วยงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม/ได้รับบริการด้านการค้า
ระหว่างประเทศ จำนวน 754 ราย โดยสามารถมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรมได้ 4,642.81 ล้านบาท 

• โครงการพัฒนาและส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศสินค ้าและธ ุรก ิจบร ิการศ ักยภาพ               
เพื่อตอบสนองวิถี ีวิตใหม่และเมกะเทรนด์ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ตัว ้ีวัด:  1) จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ 4,243 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 2,629 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.96 จากเป้าหมาย 

 2) มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม 40,680 ล้านบาท 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 93,301.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229.36 จาก 
เป้าหมาย 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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โดยได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก มีผู้ประกอบการ
สินค้าฮาลาลที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 200 ราย โดยมีมูลค่าการ
สั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม 9,296.00 ล้านบาท พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าเกษตร อาหาร 
และธุรกิจบริการอาหาร มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,943 ราย โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม 87,577.78 
ล้านบาท พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม มีผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมที่
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 120 ราย โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
กิจกรรม 659.49 ล้านบาท พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น          
มีผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
จำนวน 593 ราย โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม 250.99 ล้านบาท และพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ
บริการศักยภาพ มีผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
จำนวน 185 ราย โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม 2,859.15 ล้านบาท 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที ่ 2.7 สร้างผู ้ประกอบการใหม่ที ่มีศักยภาพ ประกอบด้วย  

4 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ตัว ้ีวัด:  1) จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา 2,850 ราย 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 2,863 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.46 จากเป้าหมาย 
2) จำนวนผู้ประกอบการที่มีโอกาสเชื่อมต่อแหล่งทุนหรือทดสอบตลาด 50 กิจการ 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 50 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากเป้าหมาย 
3) จำนวนโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพ 50 ต้นแบบ 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
กิจกรรมการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ได้ดำเนินดำเนินการ

ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ ด้วยแนวคิดการสร้างธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และจัดทำ
แบบจำลองธุรกิจ/แผนธุรกิจ/โมเดลธุรกิจให้เกิดมูลค่าและนวัตกรรม (Business Model Innovation)  
มีผู้ประกอบการได้รับความรู้ 1,816 ราย และดำเนินการให้ปรึกษาแนะนำเชิงลึกและเชื่อมโยงตลาดสำหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) และเตรียมความพร้อมด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจใหม่ (Financial 
Literacy) จำนวน 40 กิจการ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ ดำเนินการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การผลิต และการสร้างคุณค่าธุรกิจใหม่ การตลาด
และการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล ฯลฯ รวมทั้งฝึกอบรมการสร้างผู้ประกอบการด้วยแนวคิด Power Brain  
ด้านการใช้จินตภาพเพ่ือการสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาอาชีพ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา 1,047 ราย 

• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ของสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ตัว ้ีวัด:  จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมในการยกระดับความสามารถทางธุรกิจ Technology for all  
 จากโค้ชธุรกิจ 50 ราย 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ 
โดยการให้โค้ช นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะทางในการปรับ
วางแผนพัฒนากลยุทธ์ให้ได้แนวปฏิบัติเพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ยกระดับ
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พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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ความสามารถทางธุรกิจ Technology for all จากโค้ชธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Next Normal Trend เช่น 
Software Hardware Digital Marketing Digital Health care Digital Technology เป็นต้น สสว. ร่วมกับ
หอการค้าไทย ผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในการยกระดับศักยภาพให้รอดพ้นจากวิกฤตและ
สามารถปรับตัวให้ดำเนินธุรกิจ จากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption 
ด้วยเป็นการเปลี่ยนการขายสินค้าจากหน้าร้านเป็นการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นำเทคโนโลยดีิจิทัล
เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการนำเสนอรูปแบบสินค้า Business Model รูปแบบใหม่ โดยมี
กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร          
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ท่องเที ่ยวเช ิงสร้างสรรค์  Creative tourism และกลุ ่มธ ุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness) ปัจจุบ ันมี
ผู้ประกอบการ จำนวน 321 ราย ได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น 
หลักสูตร Value Proposition Canvas หลักสูตร Business Model Canvas หลักสูตร UX / UI หลักสูตร 
Design Project, MVP, Test และหลักสูตร Technology Enablement เป็นต้น และอยู่ระหว่างการลงให้
คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 53 ราย และการนำสินคา้ออกสู่ตลาดต่อไป 

จากผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ปร กษาได้มีการประมาณการมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดข ้นจากการดำเนินโครงการภายใต้แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ คิดเป็นมูลค่า 99,178,715,772 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 
78.68 เท่า เม่ือเทียบกับเงินงบประมาณที่ใ ้ไป 1,260,513,900 บาท 

นอกจากนี้ จากแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาข้างต้นได้มีส่วนในการเข้ามาขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแนวทาง สะท้อนจากความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

ตัว ้ีวัด 1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนต่อปี 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : จากข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 มูลค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของ 

SME อยู่ที่ 444,601 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 88.92 จากค่าเป้าหมาย      

 
หมายเหตุ: 1) มูลค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย คำนวณจาก GDP MSME หารด้วยจำนวนแรงงาน MSME 

     2) การจัดเก็บข้อมูลจำนวนแรงงาน MSME จะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายปี ดังน้ัน ในปี 2565 จึงยังไม่สามารถ 
         นำมารายงานผลได้ระหว่างปี และได้นำข้อมูลในปี 2564 มาใช้เพื่อรายงานผลในเบื้องต้น 

ที่มา: ข้อมูลและสถานการณ์ SME และ Dashboard SME Big Data, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งเน้นการส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2,199 คน จากเป้าหมาย 
2,660 ราย โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการนำดิจิทัลมาใช้ การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในกระบวนการดำเนินมากขึ้น และมีเป้าหมายที่จะให้วิสาหกิจได้รับการ
พัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยการให้คำแนะนำที่เน้นการลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจน
วิธีการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้สามารถมีผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประคับประคองให้ผ่าน
วิกฤตโควิด-19 มาได้ และยังสามารถรักษาการจ้างงานช่วยให้แรงงานยังมีอาชีพและมีรายได้  

 
ตัว ้ีวัด 2) สินเ ื่อ SME ต่อสินเ ื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : สินเชื่อ SME 3.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.02 ของ

สินเชื่อรวมทั้งระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมี     
ธรรมาภิบาล และเร่งสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ฐานรากให้มี
ความรู ้ด ้านการเง ินในระดับที ่เพียงพอสำหรับใช้วางแผนและตัดสินใจด้านการเง ินได้อย่างเหมาะสม              
การจัดมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีกิจกรรมแสดงศักยภาพผู ้ประกอบการ SME และ Startup          
เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยการจำหน่ายสินค้า/บริการจากผู้ประกอบการ และเชิญสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน 
บริษัทสินเชื่อ และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ นอกจากนั้น โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้แก่ลูกหนี้รายย่อยของสถาบันการเงิน  
เฉพาะกิจ โครงการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ผู้ประกอบการภายใต้ พ.ร.ก.สินเชื่อฟ้ืนฟูฯ โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหม่
ให้แก่ SME ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยครอบคลุมภาคการท่องเที่ยว และภาคการค้าและบริการ โครงการ      
ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ให้แก่ลูกหนี้ SME ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดให้ SME ที่สนใจยื่นขอรับบริการ โดยเมื่อเดือนมกราคม 2565 มีผู้ให้
ความสนใจและยื่นคำขอเป็นจำนวนกว่า 8 พันล้านบาท จำนวน SME ยื่นความประสงค์ทั่วประเทศจำนวนกว่า 
2,100 กิจการ ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ โดยโครงการสินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME วงเงิน 500     
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงิน
ต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยมีผู้สนใจยื่นคำขอสินเชื่อจำนวนกว่า 1,300 กิจการ จาก 8 กลุ่มธุรกิจ คือ (1) กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป (3) กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (4) กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (5) กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (6) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
(7) กลุ ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ (8) กลุ ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รองลงมา คือ โครงการสินเชื ่อเพ่ิม
ศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้
นานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน โดยกลุ่ม SME ที่ดำเนินธุรกิจ BCG อาทิ เกษตร
อุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมเครื่องมือหรือ
บริการทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีผู้ประกอบการ SME สนใจยื่นคำขอสินเชื่อจำนวนกว่า 500 กิจการ และโครงการสินเชื่อ
เพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้  
นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มีผู้ประกอบการ SME สนใจยื่นคำขอสินเชื่อจำนวนกว่า 300 กิจการ 

https://c.lazada.co.th/t/c.bVfAs9?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2F50-smes-inamori-kazuo-i525514898-s940590077.html%3Fspm%3Da2o4m.searchlist.list.1.32fe420aTelRfY%26search%3D1?sub_aff_id=swenn&sub_id1=news3272&sub_id2=business&sub_id3=820873&sub_id4=spn
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ตัว ้ีวัด 3) มูลค่าการส่งออก SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : มูลค่าการส่งออก SME (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 

2565) 10,322.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีกิจกรรมโครงการ

เพื ่อพัฒนาสินค้าออกสู ่ตลาดโลก การยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับผู ้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA การพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า        
การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ            
เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่และเมกะเทรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการผ่านโครงการสร้างแบรนด์
ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce เว็บไซต์ 
Thaitrade.com และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา 57,485 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 37.24 จากเป้าหมาย 154,383 ราย 

ข้อสังเกตการดำเนินการ 
1) แผนงานโครงการส่วนใหญ่ เป็นส่วนผลักดันการพัฒนาและมีส่วนส่งผลต่อเป้าหมาย เว้นแต่

เป้าหมาย สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ที่พบว่าแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ป ระกอบการ SME 
ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และเร่งสร้างความรู้พื้นฐานทางการเงิน (Financial Literacy) 
ซึ่งอาจไม่สามารถส่งผลได้มากนัก  

2) การดำเนินการพบว่า การพัฒนาส่งเสริมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำต้นแบบ 
อาจยังไม่สามารถให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลได้ทัน เนื่องจากผู้ประกอบการต้องลงทุนต่อเนื่องและยังไม่
มั่นใจกับสถานการณ์ตลาด ตลอดจนต้นทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมมาจากราคาน้ำมัน  

3) ผู้ประกอบการที่มีการแข่งขันอยู่ในตลาดสากล พบปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรหรือวัตถุดิบ 

ซึ่งบางส่วนต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้น หรือการชะลอส่งออกของต่างประเทศ ส่งผลให้การ
ดำเนินธุรกิจกระทบ 

4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้นำโครงการ
ส่งเสริมภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาอยู ่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ซึ ่งจะมีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SME ดังนั้น การดำเนินงานและผลการดำเนินงานจากโครงการอาจเกินไปจาก
กรอบเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ 
1) การจำแนกฐานข้อมูลขนาดของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ เพื่อให้สะท้อนตามเป้าหมายแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

2) หากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เน้นการ
พัฒนาส่งเสริมผ่านกลไกงบประมาณประจำปี ก็อาจต้องทบทวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้เหมาะสม
กับลักษณะของการใช้งบประมาณประจำปี โดยการเลือกใช้ Leading KPI แทน เช่น จำนวนผู้ประกอบการที่
ปรับแผนธุรกิจและได้รับการพิจารณาเงินทุนจากสถาบันการเงิน จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีระบบบัญชีที่เป็น
มาตรฐานจนได้รับการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นต้น 
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 4 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME  

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME ได้กำหนดตัว ี้วัดเป้าหมายไว้ 1 ตัว ี้วัด คือ ภาคธุรกิจได้รับประโย น์
จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการของภาครัฐ ซึ่งภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 
2565 มีแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่เข้ามาขับเคลื่อน 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ  แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนา
ฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการ
ให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
ที ่เข้าถึงได้ตลาด แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเครื ่องมือในการประเมินศักยภาพ SME และ
แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม (ทั้งนี้ แผนงาน/ประเด็น 

การพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจ และแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ จะถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญภายใต้แผนงาน/
ประเด็นการพัฒนาดังกล่าว (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565) ดังนี้ 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ ของกรมบังคับคดี 
ตัว ้ีวัด :  1) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 800 ราย 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 638 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 จากเป้าหมาย 

 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
 ฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 สำเร็จรูปและข้ันตอนในการดำเนินงาน 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมาย 

กรมบังคับคดีได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
โดยในกิจกรรมเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระบวนการยื่น
คำขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.  2559 และแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และ
กฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน จำนำ จำนอง หลักประกันทางธุรกิจมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป 
ผู้แทนสถาบันการเงินศาลยุติธรรม หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ SME สำนักงานกฎหมาย และภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 425 คน นอกจากนี้ ได้มีการจัดการจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทชั้นบังคับคดี มีผู้เข้าร่วม 213 ราย 
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• งานบูรณาการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 

1) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2566-2570)  
ผ่านความเห็นชอบจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

ซึ่ง สศช. มีความเห็นและขอให้หน่วยงานทบทวนความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand: FVCT) และในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 รับทราบประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
SME ที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในช่วงระยะของแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.  2566-2570) จำนวน 10 เรื่อง 
ดังนี้  

- ด้านปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 ศูนย์กลางบริการข้อมูลสำหรบัธุรกิจ 
(SME Portal) เรื่องที่ 2 การขยายผล BDS ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา SME เรื่องที่ 3 การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อสนับสนุน SME และเรื่องที่ 4 การส่งเสริม SME เขา้สู่ระบบ (Formalization)  

- ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบด้วย เรื่องท่ี 5 การสร้างความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน (Financial 
Literacy) และเรื่องที่ 6 การขยายบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ  

- ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เรื่องท่ี 7 การปรับสู่การทำธุรกิจบนฐานดิจิทัล 
และเรื่องที่ 8 การยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรม  

- ด้านโอกาสทางการตลาด ประกอบด้วย เรื่องที่ 9 การเข้าถึงตลาดภาครัฐของสินค้ามูลค่าสูง และ
เรื่องท่ี 10 การเชื่อม SME เขา้สู่หว่งโซ่อุปทาน (Global Value Chain) 

2) ร่างโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ าติ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีความคืบหน้า ดังนี้ 

(2.1) สสว. ดำเนินการทบทวนความเกี ่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ ตาม
องค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย รวมทั้งไดน้ำประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการ
ส่งเสริมฯ ฉบับที ่ 5 จำนวน 10 เรื ่อง และตัวชี ้ว ัดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที ่ได้รับแจ้งจัดสรรตามร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น รวมทั้งนำผลการดำเนินงาน
โครงการ Flagship ของ สสว. ปี 2565-2566 มาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และในส่วนร่างแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2567 เพ่ือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดทำโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567-2570 และร่างข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับ สศช.  

(2.2) รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ SME เพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายของร่าง
โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย       
3 ลำดับแรกที่ผู้ประกอบการมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมากที่สุด คือ ด้านการตลาด เป็นลำดับแรก 
รองลงมาคือ ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยี 

(2.3) สศช. ผ่านร่างแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.  2566-2570) และให้ สสว. ทำหน้าที่เป็น 
System Integrator มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการกำกับดูแลการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ และ
เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม SME ในปี 2567 ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และบทบาท
ของ สสว. จึงได้นำข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ SME มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี 2567 
ดังนี้ 
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(2.4) จัดทำร่างโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (Flagship) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ โครงการ “MSME Open Data Gateway Phase II” มีเป ้าหมายส่งเสริม
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ 317,550 ราย คาดว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2,207 ล้านบาท งบประมาณ 758.5000 
ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การผลักดันกฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) (2) การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Open Data Gateway) และ (3) การส่งเสริมผู้ประกอบการ
แบบมุ่งเป้า (SME-GP/BDS) 

(2.5) กรอบการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่งเสริม SME ในปี 2566-2567  
- กรอบการพิจารณาแผนปฏิบัติการและจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประจำปี 2566 ของกองทุนฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในเดือนสิงหาคม 2565 และ
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565  

- กรอบการพิจารณากรอบแผนปฏิบัติการและข้อเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 
เบื ้องต้นของกองทุนฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในเดือนกันยายน 2565 พิจารณากรอบ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2567 และในเดือนตุลาคม 2565 พิจารณาข้อเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี2567 เบื้องต้น 

3) การส่งเสริม SME แบบมุ่งเป้า เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  

(3.1) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง : สสว. ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสัมภาษณ์
เชิงลึกกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ผู้ประกอบการ SME เพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  

(3.2) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ : สสว. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานที่เป็นผู้ซื้อสินค้า ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
กลาง และหน่วยงานส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ (THAIMED) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิต/ 
ผู้จำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการยอมรับและใช้
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงผู้ซื ้อผ่านการจั บคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) หรืองานแสดงสินค้า  

(3.3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน Soft Power : สสว. ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี ่ยวกับ Supply Chain ของธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ซีรี ่ย์) รวมถึงธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื่อง ซึ ่งได้
ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาพันธ์สมาคม
ภาพยนตร์แห่งชาติ บริษัท เดอะ ฟิฟท ์เอลลิเมนท ์ฟิล์ม จำกัด (ผูส้ร้างภาพยนตร์) และบริษัท คัลเลอร์ บิ๊กแบร์ 
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จำกัด (ผู้ประสานงานกองภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย) เพื่อรวบรวมข้อมูลภาพรวมของ
อุตสาหกรรมดังกล่าว ตลอดจนโอกาสและข้อจำกัดทางธุรกิจ ความต้องการของภาคธุรกิจในการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงนโยบาย มาตรการ สิทธิประโยชน์  สำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
สง่เสริมฯ ในกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน ์รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องต่อไป 

4) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและแนวทางสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถ งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
สสว. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

 (4.1) ร่วมกับ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง 
เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  และหาแนวทางการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เช่น การจัดทำ Catalog สินค้า นำเสนอสินค้าใน
ระบบ THAI SME-GP ให้กับโรงพยาบาล เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มากขึ้น  

 (4.2) ร่วมกับ สวทช. ในสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์จากบัญชีนวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
ผู ้ประกอบการกลุ ่มเครื ่องมือแพทย์ในระบบ THAI SME-GP เพื ่อนำมาจัดทำข้อมูลผู ้ประกอบการ SME  
กลุ่มเครื่องมือแพทย ์ 

5) แนวทางการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถ งการจัดซื้อภาคเอก น  ด้วยการส่งเสริมการเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Procurement/GVC) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรการ
สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน ผ่านการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกัน
สร้างและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ พร้อมกับเตรียมขยายผลไปสู่การ
จัดทำสิทธิประโยชน์ เพ่ือกระตุ้นการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME 

 (5.1) ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR 
ดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านกลไกการตลาด ภายใต้ตราสัญลักษณ์สำหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Sure) ซึ่ง สสว. จัดทำตราสัญลักษณ์สำหรับผู้ประกอบการ SME (SME Sure) และ 
OR เป็นสื ่อกลางแสดงตราสัญลักษณ์ดังกล่าวบริเวณสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. (PTT Station) และ 
ร้านกาแฟ Café Amazon ทั่วประเทศ  

 (5.2) ประสานความร่วมมือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) และ OR เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนให้ทำธุรกรรมการค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขยายผลสู่การทำ 
Digital Supply Chain Finance หรือ Factoring การพัฒนามาตรฐานสำหรับสินค้าและบริการของ SME
รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าร่วม Supply Chain ของธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับเป็นข้อมูลในการ
จัดทำมาตรการสนับสนุนให้ SME เขา้ถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน  

 (5.3) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อหาแนวทางการ
สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื ้อจัดจ้างหรือร่วมเป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการที ่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกันพิจารณารายละเอียดสิทธิประโยชน์ส่วนที่เป็น Merit Based 
รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้ร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SME เพ่ิมมากข้ึน 

(5.4) ประสานความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับนโยบาย และกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าเป็น Supply Chain ของ
กิจการขนาดใหญ ่
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• งานพัฒนาสิทธิประโย น์และผลักดันให้เกิดข ้นจริงเพื่อการประกอบการ ของสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตัว ้ีวัด: งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ 2,000 ราย 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 1,669 คน คิดเป็นร้อยละ 83.45 จากเป้าหมาย 
สสว. ร่วมกับ 21 หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) Bank of China (Thai) Public Company Limited บริษัท เทลสกอร์ จำกัด ธนาคารเพื ่อการ
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด (มหาชน) และสถาบันมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในด้านสินเชื่อ 
บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาด พิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขอ
รับรองฉลากเขียว โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้ร ับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ประกอบการ รวมทั้งสิ้น 1,669 ราย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวแคมเปญ "ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย" 
บนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้โครงการ “Online Marketplace ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.”  
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้ เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุค New Normal และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต่อไป ซึ่งทำให้เกิดมูลค่า
เศรษฐกิจ จำนวน 6 ลา้นบาท 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

ประกอบด้วย 1 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปี 2565 สสว. ได้พัฒนาการเชื ่อมโยงข้อมูลเพิ ่มเติม ตลอดจนพัฒนา Dashboard ข้อมูลเชิงลึก 

เพื่อการส่งเสริม SME พัฒนา Predictive Model และศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain 
เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงิน หรือรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก  

การบูรณาการและจัดหาข้อมูลผู้ประกอบการ MSME เ ิงโครงสร้าง จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ประมวลผลข้อมูลนิติบุคคล ขนาดธุรกิจ (Size) และการจ้างงาน ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือขอข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565 
รวมถึงจัดทำข้อมูลการส่งออก-นำเข้า พร้อมกับประมวลผลประจำเดือนเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยบน
เว็บไซต์ สสว. และ Dashboard SME Big Data ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

การปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เขา้รับบริการภาครัฐ ปจัจุบันมี SME ทั่วประเทศ 
3,178,124 ราย แบ่งเป็น นิติบุคคล 796,834 ราย ส่วนบุคคล 2,286,326 ราย และวิสาหกิจชุมชน 94 ,964 
ราย รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูล Micro และ SME เข้าสู่ฐานข้อมูลการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการแล้ว 
678,142 ราย แบ่งเป็นสถานประกอบการ 569,840 ราย และบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจ 108,302 ราย 
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❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ตัว ้ีวัด: 1) พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 5 พ้ืนที ่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 3 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 จากเป้าหมาย 
2) วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน 20 บริษัท 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ ่มต้นระดับโลก ประจำศูนย์กรุงเทพฯ  มีกำหนดจะเริ่ม

ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ ่มต้นระดับโลก พื้นที่กรุงเทพฯ (Global Startup Hub: BKK)  
ในเดือนเมษายนเป็นต้นไป ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้นที่ต้องการขยาย ต่อยอดธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ (2) กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้าน
การลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดนักลงทุนบุคคลรุ่นใหม่ (Angel Investor) ให้วิสาหกิจเริ่มต้น
สามารถเข ้าถ ึงแหล่งเง ินทุนในระยะเร ิ ่มต้นได ้ และ (3) ก ิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการตลาด  
ได้ประชาสัมพันธ์รายการ Startup Marketplace is Live Now เพื่อสร้างช่องทางการตลาด (Marketplace) 
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้น
ประเทศไทย (Startup Thailand) และได้ดำเนินรายการ Government Support in Time of Crisis เพ่ือ
นำเสนอและสร้างการรับรู้แนวทางสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานในเครือข่าย
ความร่วมมือ จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่  
15 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2565 ครั้งที่ 4 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 5 โดยสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 6 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  

พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก ประจำศูนย์เ ียงใหม่ มีกำหนดจะเริ่มดำเนินกิจกรรม
พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่เชียงใหม่ (Global Startup Hub: CNX) ในเดือนเมษายน 

เป็นต้นไป ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ต้องการ
ขยาย ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (2) กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุน
เพื่อพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดนักลงทุนบุคคลรุ่นใหม่ (Angel Investor) ให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะเริ่มต้นได้  

พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ ่มต้นระดับโลก ประจำศูนย์เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
มีกำหนดจะเริ่มดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Global Startup Hub: EEC) ในเดือนเมษายนเป็นต้นไป ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการให้บริการคำปรึกษา
ด้านธุรกิจเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ต้องการขยาย ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
และ (2) กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดนักลงทุนบุคคลรุ่นใหม่ 
(Angel Investor) ให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะเริ่มต้นได้  

พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก ประจำศูนย์ขอนแก่น  มีกำหนดจะเริ่มดำเนินกิจกรรม
พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ ่มต้นระดับโลก พื ้นที ่ขอนแก่น ในเดือนเมษายนเป็นต้นไป ประกอบด้วย  
(1) กิจกรรมการให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ต้องการขยาย ต่อยอดธุรกิจ  
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พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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เพิ่มศักยภาพของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (2) กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่าย
และส่งเสริมให้เกิดนักลงทุนบุคคลรุ่นใหม่ (Angel Investor) ให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระยะเริ่มต้นได้  

พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ ่มต้นระดับโลก ประจำศูนย์สงขลา  มีกำหนดจะเริ่มดำเนินกิจกรรม
พัฒนาศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก พื้นที่สงขลา ในเดือนเมษายนเป็นต้นไป ประกอบด้วย (1) กิจกรรม
การให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจเชิงลึกสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่ต้องการขยาย ต่อยอดธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพของ
ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (2) กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิด
นักลงทุนบุคคลรุ่นใหม่ (Angel Investor) ให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะเริ่มต้นได้ 

• งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

(1) การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ มี MSME เข้ารับคำปรึกษาแล้ว 146,459 ราย โดยเรื่องที่รับบริการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ (ร้อยละ 35.92) ด้านการตลาด (ร้อยละ 25.10) และด้านบัญชีและการเงิน (ร้ อยละ 16.12) 
ตามลำดับ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการส่งต่อผู้ประกอบการให้กับ 251 หน่วยงาน  

(2) อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อสสว. เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตอาสา เพื่อการนำองค์ความรู้มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
รวมถึงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของศูนย์
ให้บริการ SME ครบวงจร โดย อสสว. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา/เป็นพี่เลี้ยง และถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญให้แก่ SME รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา SME เช่น การจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงแนวทางการ
แกป้ญัหาหรืออุปสรรคการดำเนินธุรกิจของ SME ในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ ดังนี้  

- การจัดทำเว็บไซต์เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อน อสสว. (www.อสสว.net) ที่รวบรวมและจัดทำ
ฐานข้อมูล อสสว. และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความเชี่ยวชาญของ อสสว. ในแต่ละพื้นที่  
โดยปัจจุบันมี จำนวน อสสว. ในฐานข้อมูลแล้วทั้งสิ้น 1,818 ราย ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว 448 ราย 
ทั้งนี้ มีการเผยแพร่ประกาศการแต่งตั้งผ่านเว็บไซต์ อสสว. เป็นที่เรียบร้อย 

- ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อสสว. ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ผ่านศูนย์ 
OSS ทุกจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้และแนะนำช่องทางการติดต่อขอรับคำปรึกษาจาก อสสว. ตลอดจนจัดทำ 
องค์ความรู้ อสสว. ในรูปแบบบทความ/วีดิทัศน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับรู้  

- จ ัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหว ัด ใน 5 จ ังหว ัดนำร ่อง ได ้แก่ เช ียงใหม่ อ ุดรธานี 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และภูเก็ต โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมเบื้องต้น คือ เห็นด้วยกับการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ รวมถึงการตั้งคณะทำงานที่มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่มีบทบาทการส่งเสริม SME 
ได้เข้ามาร่วมกันจัดทำแผนเพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมลักษณะ SME ในมิติต่างๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญ
ที่ช่วยกำหนดแนวทางการส่งเสริม SME ที่ชัดเจน ครอบคลุม รอบด้าน ลดความซ้ำซ้อน และขอให้มีความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อน SME และมีโครงการที่ตรงกับความต้องการของ SME ในพื้นที่ พร้อมกับเสนอให้
ภาคเอกชนสามารถของบประมาณสนับสนุนจากทาง สสว. ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการ
พิจารณาการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้ SME มีสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
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❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความ ่วยเหลือแก่ SME (Online/Offline) ของ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ตัว ้ีวัด:  SME ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการสร้างสรรค์และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึง 
 องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: 103,427 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.43 จากเป้าหมาย 
ได้ดำเนินการพัฒนาเนื้อหาและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย 

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่รวบรวมข้อมูลนักออกแบบและผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ไทย จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่ ฐานข้อมูลวัสดุไทยที่มีศักยภาพพร้อมออกสู่ตลาดโลก ฐานข้อมูล
ธุรกิจย่านสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเมืองและ
ย่านสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และ
ฐานข้อมูลด้านเนื้อหาสร้างสรรค์ ที่รวบรวมองค์ความรู้ที ่จำเป็นต่อผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงและ 

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน ในแต่ละช่วงของวงจรการประกอบธุรกิจ  
ในการนำความรู้ไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการ และ
เพื่อยกระดับสินค้าและบริการไปสู่ความเป็นสากลให้สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ รวมถึงเผยแพร่
ข้อมูลองค์ความรู้สร้างสรรค์ที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์  
พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การเป็น Smart SME โดยนำองค์ความรู้และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และต่อยอดสู ่การสร้างนวัตกรรมที ่สร ้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้   
มีผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ จำนวน 103,427 ราย 

• งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (SME Access) เชื่อมต่อ

ระบบการให้บริการฯ ของ สสว. ทั้ง 4 ระบบ ผ่านการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
SME จำนวน 59 หน่วยงาน และปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการผ่านระบบ SME Access และเข้ารับคำปรึกษาจาก 
SME Coach จำนวน 606,650 ราย 

1) SME ONE: เป็น Web Portal ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เกี ่ยวกับ
ผู้ประกอบการ SME ในมิติต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรู้ข่าวสารเพื่อพี่น้อง SME ไว้ในที่เดียว และยังรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง 
เคล็ดลับในการประกอบธุรกิจของ SME อาทิ บทสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการที ่ประสบความสำเร็จ ซึ ่งมี
ประสบการณ์ในการผ่านปัญหาและอุปสรรครวมถึงวิธีการพัฒนาธุรกิจของตนจนมาถึงวันนี้ รวมถึงข้อมูล
แนะนำหน่วยให้บริการ SME ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าใช้
งานได้ที่เว็บไซต ์www.smeone.info  

2) SME Academy 365: ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning Platform) ที่รวบรวมหลักสูตร
และความรู้ทีจ่ำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกระดับของการเติบโตไม่ว่าจะเป็นผู้ที่
สนใจเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการแรงจูงใจหรือไอเดียเริ่มต้น ( Inspiration) ที่ต้องการสนับสนุนแนวคิดหรือเนื้อหา
ความรู้ขั้นพื้นฐาน (Ideation) ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เติบโตขึ้น 
ไปจนถึงองค์ความรู้เพื่อการเตรียมตัวยกระดับศักยภาพให้เพิ่มขึ้นกับการเติบโตของธุรกิจ (Preparation) 
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รวมถึงองค์ความรู้ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางเพื่อศักยภาพในการเติบโตและพร้อมแข่งขันได้ใน
ระดับสากล (Transformation) นอกจากนี้ ยังมีความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา
ตนเอง หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาอาชีพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่อประกอบวิชาชีพได้  
โดยสามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.smeacademy365.com  

3) SME Coach: เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหรือที่สามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการ 
SME เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
รวมถึงการแก้ไขปญัหาทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาและเลือกใช้บริการ
จากผู้เชี ่ยวชาญที่ตรงต่อความต้องการของตนได้ผ่านเว็บไซต์  www.thesmecoach.com ซึ่งในปัจจุบันมี
จำนวนผู้เชี่ยวชาญในระบบโค้ชมากกว่า 5,000 ราย ซึ่งทาง สสว. มีกระบวนการในการพัฒนาโค้ชอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้แก่โค้ชในการเสริมสร้างศักยภาพเสมือนติดปีก เพื่อให้โค้ชมีความพร้อมให้
คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการได้ตรงประเด็นความต้องการมากยิ่งขึ้น และตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่าน สสว.  เริ่มปรับ
กระบวนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่
ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้มีการขยายการให้บริการไป
ยังกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

4) SME Connext: แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นแหล่งรวมของข่าวสารและ
บริการต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ สสว. และหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมอบรมสัมมนา องค์ความรู้ 
Market Place ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ และสำคัญที่สุดคือ สามารถเข้าถึง Platform ต่างๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะ
เป ็น SME ONE, SME Academy 365 และ SME Coach โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคช ัน SME 
CONNEXT ได้ทั้ง iOS และ Android “SME Connext ง่าย ครบทุกเรื่อง จบในที่เดียว” 

 
❖ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME ประกอบด้วย 

1 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
• โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ  ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

การพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ให้กับผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ     
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นแนวทางหลัก รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล และวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจของคลัสเตอร์ (Cluster Resource Planning) ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด พัฒนาและยกระดับไปสู่การ
เป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ และขยายผลไปยังกลุ่มคลัสเตอร์อื ่นได้ ในปี 2565 สสว. ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน 2 กลุ่มคลัสเตอร์  ได้แก่  
1) คลัสเตอร์แปรรูปอาหารดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจ/ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรม 2) คลัสเตอร์ 
สมุนไพรเพื ่อสุขภาพกัญชง/กัญชา ดำเนินการในพื้นที ่กรุงเทพฯ พิษณุโลก เชียงใหม่ และนครราชสีมา 
กลุ่มเปา้หมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มเพาะปลูก กลุ่มธุรกิจเพ่ือสุขภาพ เครื่องสำอาง อาหารเสริม ยา และกลุ่ม
คลินิกการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย ซึ่งมีผู้ประกอบการคลัสเตอร์ละ 75 ราย ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์และ
เครือขา่ยด้านการตลาดผู้ประกอบการ และขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้วยการ
ผลักดันใหใ้ช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee Lazada เปน็ต้น 
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❖ แผนงาน/ประเด ็นการพัฒนาที ่  3.8 พัฒนาปัจจ ัยแวดล้อมด ้านการพัฒนานว ัตกรรม 
ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

• โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ตัว ี้วัด:  1) จำนวนศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุน 7 ศูนย์ 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 2) จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนศักยภาพด้วยความร่วมมือระหว่างกิจการ

ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 25 ราย 
 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และ
ด้านการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และส่งเสริมธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 
 • โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ตัว ี้วัด:  1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 250 ราย 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
   2) วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถสร้างรายได้หรือได้รับการลงทุน 20 ราย 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างการติดตามผลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
อยู่ระหว่างเตรียมการพิจารณารูปแบบการจัดงาน แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การกำหนดหัวข้อ

การนำเสนอองค์ความรู้ภายในงาน และการหารือความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือที่มีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งหน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมภายในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 
2022 (SITE 2022) ภายใต้แนวคิด Reconnecting the World มุ่งเน้นการส่งเสริมนโยบายเมืองนวัตกรรมของ
ประเทศไทย (Global Innovation City) เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาด้านนวัตกรรม ดึงดูดนวัตกร
และนักลงทุน และการยกระดับเมืองอย่าง กทม. เป็น Food Tech Silicon Valley เชียงใหม่เป็นเมืองด้าน 
AgTech และ EEC เป็นเมืองด้าน High Tech-Deep Tech เป็นต้น 

จากผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ปร กษาได้มีการประมาณการมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดข ้นจากการดำเนินโครงการภายใต้แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิด
ความสะดวกแก่ SME คิดเป็นมูลค่า 1,294,945,564 บาท หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 5.67 เท่า เม่ือเทียบกับ
เงินงบประมาณที่ใ ้ไป 228,510,200 บาท 

นอกจากนี้ จากแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาข้างต้นได้มีส่วนในการเข้ามาขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแนวทาง สะท้อนจากความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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ตัว ี้วัด: ภาคธุรกิจได้รับประโย น์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบริการของภาครัฐ  
จำนวน 384,365 ราย 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน : 858,843 ราย คิดเป็นร้อยละ 223.44 จากเป้าหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมการ
ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการดำเนินงาน 
การรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาฐานข้อมูล SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย ตลอดจนงาน
พัฒนาระบบเพื ่อขอรับบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ SME 
(Online/Offline) โดยมีเป้าหมายภาคธุรกิจที่จะขอรับบริการจากภาครัฐทั้งสิ้นกว่า 300,000 ราย โดยผลการ
ดำเนินการที่สำคัญ ได้แก ่ 

• ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ รวมทั้งสิ้น 1,669 ราย 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดตัวแคมเปญ "ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย" บนแพลตฟอร์ม Shopee 
ภายใต้โครงการ “Online Marketplace ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.”  

• การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
มี MSME เข้ารับคำปรึกษาแล้ว 146,459 ราย 

• ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการผ่านระบบ SME Access และเข้ารับคำปรึกษาจาก SME Coach จำนวน 
606,650 ราย 

• SME ผู ้ประกอบการชุมชน ผู ้ประกอบการสร้างสรรค์ และบุคคลทั ่วไปที ่สนใจสามารถเข้าถึง  
องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์และนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลนักออกแบบและ
ผู้ประกอบการไทยที่รวบรวมข้อมูลนักออกแบบและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไทย จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่ 
ฐานข้อมูลวัสดุไทยที่มีศักยภาพพร้อมออกสู่ตลาดโลก ฐานข้อมูลธุรกิจย่านสร้างสรรค์ จำนวน 103,427 ราย 

 
กลไกการส่งเสริม SME 

การส่งเสริม SME ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 โดยนำมาขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกลไกการส่งเสริม SME ได้กำหนด
ตัวชี้วัดเป้าหมายไว้ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 29 เรื่อง 5 ระบบ 2,400 ราย ซึ่งความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พบว่า 
สามารถดำเนินการได้ 8 เรื ่อง 6 ระบบ และ 2,450 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.58, 120.00 และ 102.08 จาก
เป้าหมาย ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที ่สำคัญ (ข้อมูล ณ           
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565) ดังนี้ 

• งานบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทยดำเนินงานใน  
3 กรอบความร ่วมมือหลัก ประกอบด้วย กรอบทวิภาคี (Bi-lateral) กรอบพหุภาคี (Multi- Lateral)  
กรอบอาเซียน (ASEAN)  

 (1) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ให้เอื ้อต่อการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านการ
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ประชุมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี โดยเกิดเครือข่ายความร่วมมือแล้วจำนวน 21 เครือข่าย เช่น คณะ 
Philippine Trade and Industry Ministry โดย รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าหารือและแลกเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริม SME กับ สสว. การประชุมร่วมกับ Taipei 
Economic and Cultural Office in Thailand Economic Division (TECO) ไต ้หว ัน หาร ือเก ี ่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยกับไต้หวัน การประชุมร่วมกับ SMRJ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ และ 

การดำเนินงานกิจกรรม J-Good Tech เครือข่าย ABAC โดยสมาคมธนาคารไทย จัดกิจกรรมภายใต้กรอบเอเปค  
เครือขา่ยหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี เครือขา่ยแฟรนไชส์อาเซียน เป็นต้น  

 (2) การเป็นเจ้ าภาพการประช ุม APEC SME Working Group และ APEC SME Ministerial 
Meeting มีความคืบหน้าการประชุมที่เก่ียวเนื่อง ดังนี้  

 - การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
เอเปคของไทยในปี  2565 โดย สสว. นำเสนอเร ื ่อง APEC Self-funded workshop,  APEC funded 
workshop,  Competition Law & regulations for Startup,  APEC Guidebook,  Thailand Consensus 
Framework และ APEC SME Ministerial Statement  

(3) การสัมมนา “Pathway towards Economic Data Governance in APEC” เพื ่อแลกเปลี ่ยน
ความรู้และประสบการณ์และระดมความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบความร่วมมือและ
มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จาก Big Data รวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องดำเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้าง
เครือข่ายด้านข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค ซึ่งที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องยกระดับ
ทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือเสริมสร้างสมรรถนะในรูปแบบ
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและช่างเทคนิค รวมถึงการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทีจ่ำเป็น โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและการบริหารจัดการ 

(4) การประช ุม BCG Symposium 2022 : APEC Best Practices for Green and Innovative 
MSMEs by using the BCG Economy Model เพื ่อแลกเปลี ่ยนแนวปฏิบัติที ่ด ีระหว่างภาครัฐ -เอกชน-
วิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริม Micro SMEs กับ BCG เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้แทน
เขตเศรษฐกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ซึ่งมีสาระ สำคัญ
เกี ่ยวกับ BCG Model ใน 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ การนำความ
หลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค และไทยมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ (2) Circular 
Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศให้เกิดความคุ้มค่า เกิดของเสียที่
ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และ (3) Green Economy การนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต
และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อให้ภาคการผลิตและภาคบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้  
มากที่สุด  

(5) การประชุม Thailand Consensus Framework เป็นการประชุมเพื ่อพิจารณายกร่างด้าน
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ APEC Business Ethics for 
SMEs Initiative ภายใต้ APEC SME Working Group  

(6) การประชุมหารือในประเด็น APEC SME Week เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของออสเตรเลีย 
“Fostering Greater SME Participation in Global Value Chains” 
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• การเพิ่มศักยภาพบุคลากร Smart People  
(1) ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของ สสว. ปี 2565 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื ่อทบทวน ว ิเคราะห์  และปรับปร ุงกระบวนการที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการให้บร ิการแก่ผ ู ้ประกอบการ 
(Customer/SME Journey) ร่วมกับฝ่ายที่เกี ่ยวข้องในกลุ่มกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) 
โดยร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่สำคัญของ สสว. จำนวน 21 กระบวนการย่อย เพื่อปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่ตอบสนองต่อเส้นทางการใช้บริการของผู้ประกอบการ 
และจึงนำไปจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญไม่น้อยกว่า 10 กระบวนการย่อย   
โดยมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานทีส่ำคัญ (To Be Process) ที่สามารถลดขั้นตอนหรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้จริง 

(2) การเพิ่มศักยภาพตามตำแหน่งงานแต่ละบุคคล (Hard skills) เป็นการเสริมทักษะองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งมุ่งเน้นและพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ โดยเนื้อหาทีท่ำการจัดอบรมจะเน้นเนื้อหาให้
สอดคล้องกับงานที่บุคลากรรับผิดชอบที่ทำงานอยู่ให้ตรงจุดและนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้โดยมี
หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ (TOPCATS) แนวทางการป้องกันการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  
การบริหารโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน เทคนิคการจัดทำ Spec/TOR การพิจารณาผลการตรวจรับ  
การบริหารสัญญา ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และตามแนวทางใหม่รองรับการยกเลิก ว.845 รวมทั้งการพิจารณาอุทธรณ์  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและ
การบริหารสัญญา และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ 

(3) การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล เป็นการปรับกระบวนการทำงานของ HR โดย
มุ่งเน้นในรูปแบบระบบออนไลน์ และมีการใช้ระบบในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านของบุคลากรในองค์กร 
ร่วมถึงการสร้างความรัก ความผูกพันอันดีที่มีต่อองค์กร โดยในปี 2565 สสว. เร่งพัฒนาระบบประเมินผล  

การปฏิบัติงาน (ระบบ D Performance) การพัฒนาและยกระดับความผูกพันของพนักงาน การจัดทำแผน 

การส ืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการพัฒนาระบบการบร ิหารผ ู ้ม ีศ ักยภาพสูง (Talent 
Management System) 

• ยกระดับการบริหารจัดการสูง Smart Office  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัต ิงานภายในองค์กร ได้แก่ ระบบ Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Secure Drive โดย สสว. ร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพรอ. หรือ ETDA) ดำเนินการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
สามารถใช้งานในรูปแบบ e-Signature หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้กระดาษ ร่นระยะเวลาในการ
เดินเอกสาร ทั้งยังช่วยในการสืบค้น ติดตามเอกสารได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำงานเอกสารนอกสถานที่ได้ 
ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การทำงานในรูปแบบ Smart Office ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ มีแผนการจัดอบรมให้กับผู้ใช้งาน
ระบบภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

• โครงการประกวด MSME National Awards 
การจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ “SME National Awards” ครั้งที่ 14 สสว. ร่วมกับ

สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ นำนโยบายของภาครัฐที ่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบ
ความสำเร็จด้วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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(Circular Economy) จึงได้ม ีการปร ับเกณฑ์การพิจารณาคัดเล ือกรางว ัล SME National Awards ให้
สอดคล้องกับแนวคิดของ BCG ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเป้าหมายได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 1,002 ราย พร้อมกับได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจ จำนวน 937 ราย / 440 กิจการ ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับเข้าสู่ Primary 
GMP และ GMP อย. ฉบับ 420 เตรียมพร้อมพัฒนาองค์กรสู่สากล การสร้างทีมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับ
มาตรฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949 การยกระดับผู้ผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากล GHPs / HACCP / 
ISO 22000 และการสร้างทีมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949  
เป็นต้น 

จากผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ปร กษาได้มีการประมาณการมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดข ้นจากการดำเนินโครงการภายใต้กลไกการส่งเสริม SME คิดเป็นมูลค่า 2,076,248,871 บาท 
หรือคิดเป็นความคุ้มค่า 6.32 เท่า เม่ือเทียบกับเงินงบประมาณที่ใ ้ไป 328,690,400 บาท 

 
4.3 ผลการดำเนินงานที่สะท้อนการพัฒนาในมิติต่างๆ 

(1) ตามกลุ่ม Startup/Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) วิสาหกิจระยะเริ่มต้น Early Stage (กลุ่มผู้สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจ และ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่
ที่มีระยะการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0 - 3 ปี) 2) วิสาหกิจรายย่อย Micro Enterprise (ตามนิยาม SME ใหม่)  
3) วิสาหกิจขนาดย่อม Small Enterprise (ตามนิยาม SME ใหม่) 4) วิสาหกิจขนาดกลาง Medium Enterprise 
(ตามนิยาม SME ใหม่) โดยผลจากการศึกษาลักษณะโครงการและสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME 
ที่ได้รับการส่งเสริมในปี 2565 นี้ พบว่าโครงการต่างๆ จะนำส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการได้ ดังนี้  

 

 

แผนภาพที่ 4.5 ผลการดำเนินการคาดการณ์ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ปี 2565 
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กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปงีบประมาณ 2565 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ต้อง
เข้าไปช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไปเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ การให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการ
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระบวนการต้นน้ำ  และกลางน้ำ            
(31 โครงการ) ในห่วงโซ่ สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากขึ้น หรือมีขนาดธุรกิจขนาด
กลาง รูปแบบการสนับสนุนส่วนใหญ่จะมุ ่งเน้นที ่การเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนการขยายโอกาสทางการตลาด 
โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล และการขยายตลาดต่างประเทศ รูปแบบโครงการ
จึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำในห่วงโซ่เป็นหลัก ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้
การพัฒนากระบวนการปลายน้ำมีความท้าทายเป็นอย่างมาก และพบว่าหน่วยงานปลายน้ำอย่างกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศมีความพยายามปรับตัวและติดตามสถานการณ์งานต่างๆ ในต่างประเทศเพื่อที่จะปรับ
รูปแบบการส่งเสริมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งพบว่าค่อนข้างมีการทำงานเชิงรุก ตลอดจนการอาศัยการมี
หน่วยงานในต่างประเทศ ที่สามารถช่วยให้การดำเนินงานในการประสานงานกับซื้อต่างประเทศ รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาหรือนำเสนอสินค้าแทนผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการได้ทันสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา     
เฉพาะหน้าได้ดี และปี 2565 เริ ่มมีการกลับมาสู ่การจัดงานแสดงสินค้า on ground ได้บ้างแล้ว สำหรับ
ผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลง รูปแบบการพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟู
กิจการ การสนับสนุนด้านเงินทุนและสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม จากการจัดเก็บข้อมูล พบว่า ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการ
ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้ชัดเจนมากนัก อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก และอาจทำให้จำนวนผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลงยังคงมีอยู่จำนวนมาก 

ในปี 2565 พบว่า ผู้ประกอบการ SME เริ่มปรับตัวจากสถานการณ์ได้บ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการ
เตรียมเริ่มฟื้นฟูธุรกิจ แต่มีข้อสังเกตว่าการขยับขีดความสามารถของผู้ประกอบการจะช้าลง และมีปัจจัย
ภายนอกเข้ามาแทรกแซง และจากการศึกษาโครงการยังพบว่า กรอบการจัดสรรงบประมาณยังไม่มุ่งเน้นตาม
ศักยภาพของผู้ประกอบการและโอกาสของธุรกิจแต่ละกลุ่มที่อาจแตกต่างกัน เช่น การส่งเสริมผู้ประกอบการ 
รายใหม่ การเกิดธุรกิจใหม่และการเติบโตของธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น กลุ่มอาหารเพ่ือ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพ เทรนด์ของธรรมชาติบำบัด ธุรกิจและบริการต่างๆ จะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์ม  
มากขึ้น ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ควรมุ่งเน้นกลุ่มที่จะเป็นโอกาสในการเติบโตพัฒนา และชะลอกลุ่ม
ธุรกิจที่อยู่ในภาวะซบเซา 

 

(2) ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
เมื่อพิจารณาแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พบว่า การส่งเสริมพัฒนา SME ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จำนวนโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการ
ดำเนินการในระดับต้นน้ำ เป็นการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นไปยังการส่งเสริมให้ความรู้ ดา้น
การตลาดออนไลน์ การฝึกอบรม Re-skill/Up-skill วิสาหกิจเริ ่มต้น รวมทั้งการพัฒนาผู ้ประกอบกิจการ
สมัยใหม่ และเมื ่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่มุ ่งไปสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการในการพัฒนาปลายน้ำ คือการส่งเสริมด้านการตลาด 
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แผนภาพที่ 4.6 การจัดสรรงบประมาณและจำนวนโครงการในการพัฒนาส่งเสริมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

 
(3) ตามสาขาธุรกิจที่ส่งเสริม (Sector) และพื้นที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดสาขา
เป้าหมาย สาขาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น) สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นสาขาธุรกิจใหม่ที่มีโอกาส
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้น 
คุณภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

แต่จากการสำรวจและศึกษาโครงการพบว่าโครงการส่วนใหญ่ เป็นการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคการผลิต ร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นภาคการบริการร้อยละ 15.60 ภาคการเกษตร 12.66 
และภาคการค้า ร้อยละ 5.57 ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการสาขาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ เช่น ท่องเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น) ไม่ได้เข้ารับการส่งเสริมพัฒนา
หรือมีโครงการรองรับ 

 

แผนภาพที่ 4.7 สัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 
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การส่งเสริมปัจจัยน าเข้า การส่งเสริมกระบวนการด้าน
การผลิตและบริการ

การส่งเสริม
การเ ื่อมโยง

เครือข่าย 

การส่งเสริมด้านการตลาดและ
การขยายการลงทุน

การพัฒนา
ด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจ SME

การส่งเสริมปัจจัยเอื้ออ านวยอ่ืนๆ 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า Ecoต้นน้ า
• เน้นการพัฒนาให้ความรูด้้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล

กลางน้ า
• เน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิต 
ด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตเข้าสู่
มาตรฐาน พัฒนาสินค้าและบริการ

ปลายน้ า
• เน้นขยายตลาดต่างประเทศ 
• เน้นการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ 
E-Commerce

Ecosystem

• เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภาค ร้อยละ 54.67 
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาพื้นที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) พบว่า  การดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ  
แต่ยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกในเชิงสัดส่วนจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

 

(4) ตามความซ้ำซ้อนของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/การส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ 
ด้านความซ้ำซ้อนของโครงการ พบว่า โครงการที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น มีสัดส่ วนคิด

เป็นร้อยละ 67 อย่างไรก็ตาม โครงการอีกร้อยละ 33 มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยกิจกรรมที่มีความ
ซ้ำซ้อน เช่น การอบรมด้านการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการ
ประเมินผลพบว่าหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในบางกลุ่มเป้าหมาย หรือบางกระบวนการที่
เป็นภารกิจ ไม่ควรดำเนินการเปิดกว้างโดยทั่วไป หรือดำเนินการในทุกเรื่อง เช่น หากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
ด้านการตลาด ก็ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ควรดำเนินโครงการที่เป็นลักษณะของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยงานอื่นดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว หรือหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่ควรเข้าไปดำเนินโครงการในลักษณะที่เป็นการตลาดหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น  

 
(5) ตามสัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่อง 

 

 

เมื่อพิจารณาโครงการที่สนับสนุนแผนงานโครงการ พบว่าโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิม
ที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการ
มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 32 เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 14 และเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 6 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพัฒนาการจากท่ีผ่านมาพบว่า โครงการใหม่ที่
ไม่เคยดำเนินการมาก่อนเริ่มมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปี 2565 จะเริ่มเห็น
โครงการที่ขยายการพัฒนาผู้ประกอบการลงสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น มีการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ไปส่งเสริมผู้ประกอบการในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  
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(6) ตามความคุ้มค่าของโครงการ และงบประมาณ 
ผลจากการติดตามประเมินผล ได้มีการคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ ้มค่าของ

โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

การประมาณการมูลค่า
เศรษฐกิจ ปี 65 

ความคุ้มค่า 

แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

50,158,500 405,167,142 8.08 

แนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ใน
การเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหมท่างเศรษฐกิจ 

1,260,513,900 99,178,715,772 78.68 

แนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

228,510,200 1,294,945,564 5.67 

กลไกการส่งเสริม SME 328,690,400 2,076,248,871 6.32 
รวม 1,867,873,000 102,955,077,349 55.12 

 
อย่างไรก็ตาม การประมาณการณ์เป็นเพียงการคาดการณ์หากหน่วยงานดำเนินการได้บรรลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้ โดยอยู่บนสมมุติฐานสถานการณ์ตัวแปรต่างๆ เป็นไปเช่นเดียวกับปี 2564 
 

4.4 สถานะผลการประเมินระหว่างการดำเนินงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรายโครงการ 
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในช่วงการดำเนินงานไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของ

หน่วยงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยพบว่า
โครงการส่วนใหญ่ ยังดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และคาดว่าจะเสร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ยังมีความล่าช้าส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือบางหน่วยงาน 
พบว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งหากต้องมีการเร่งรัดให้บรรลุตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลการดำเนินการ  

ทั ้งน ี ้  จากการติดตามประเมินผลพบประเด ็นข้อส ังเกตและข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ  
ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.2 โดยมีหลักเกณฑ์ระดับการประเมินผลโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   

สีแดง   ไม่สามารถดำเนินงานได้ หรือการดำเนินงานเรื ่องสำคัญส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ และหน่วยงานไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เช่น  
เตรียมการหรือปรับแผนงาน 

                 สีส้ม   การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อาจล่าช้าและบางกิจกรรมอาจไม่ได้
ดำเนินการ และหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงในระดับปานกลาง 

                 สีเหลือง   การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แต่อาจมีความล่าช้า โดยหน่วยงานมีการ 
 บริหารความเสี่ยง 
                 สีเขียว การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แต่อาจมีความล่าช้า โดยหน่วยงานมีการ 
 บริหารความเสี่ยงที่ดีและทำงานเชิงรุก มองวิกฤติเป็นโอกาสและหาช่องทางอยู่เสมอ 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จำแนกรายโครงการ 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
แนวทางที ่1 การบรรเทาปัญหาและฟืน้ฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
65020010 โครงการสร้างโอกาสในการขายและ 

การขยายตลาดของ SME 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า 

1) โครงการมุ ่งเน้นการเพิ ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มช่องทาง
ก า รตล า ดสม ั ย ใ ห ม ่ ด ้ ว ย  e-Commerce โ ด ย พ ั ฒน า
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่การเป็น Smart Trader Online 

ในตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มยอดขาย และช่วยกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้ทันต่อ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

2) การดำเนินโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์และความ
ต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ต้องการการสนับสนุน
การทำตลาดออนไลน ์ เพ ื ่อผล ักด ันส ินค ้าช ุมชนเข ้าสู่
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้าน
การวางแผน และการบริหารจัดการการค้าออนไลน์ สร้างการ
รับรู้ให้แก่สินค้าชุมชนออนไลน์ เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ
ได ้ปร ับต ั วส ู ้ ว ิ กฤตสถานการณ์ โคว ิด -19 ด ้ วยตลาด  
e-Commerce 

1) ในอนาคตควรเชื่อมโยงการขยายตลาดไปสู่การท่องเที่ยวใน
เชิงพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างเนื้อหา (Content) และ
การเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจของสินค้า (Story Telling) ในแต่ละ
ชุมชน เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างยอดขาย และช่วยเพิ่มมูลค่า
การตลาดออนไลน์ของชุมชน 

2) การพัฒนาผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการค้าด้วย 
e-Commerce โดยการว ัดผลรายได ้ท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นจากเดิม 
เปรียบเทียบรายได้จากการขยายตลาด ควรมีการกำกับติดตาม
ในระยะยาวเพื่อดูความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุน 

3) จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมกิจกรรม
ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ 
จึงทำให้ไม่สามารถเกิดผลกระทบในภาพใหญ่ของประเทศได้ 
อย่างไรก็ตามอาจสนับสนุนการสร้างโอกาสในการขยายตลาด
โดยการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 

4) จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมกิจกรรม
ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ 
จึงทำให้ไม่สามารถเกิดผลกระทบในภาพใหญ่ของประเทศได้ 
อย่างไรก็ตามอาจสนับสนุนการสร้างโอกาสในการขยายตลาด
โดยการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 

 

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 52 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020020 งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว.: 

ระบบจัดซ้ือ จัดจา้งภาครัฐ 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

1) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พัฒนาการขึ้นทะเบียนขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยง วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในมิติต่างๆ การบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Applications) ท ี ่ สามารถใช ้ งานด ้ วยอ ุปก รณ ์ที่
หลากหลายมากขึ้น  
2) การดำเนินโครงการช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันให้แก่ MSME ในการเข้าถึงระบบการจัดซื ้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

1) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
SME ที ่สนใจเข ้าร ่วมสม ัครใช ้งานในระบบเพ ิ ่มมากขึ้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ ่มโอกาสทางการตลาด ทำให้
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมใน Market share รวมทั้งควรเน้น
ผลักดันไปยังผู ้ประกอบการ กลุ ่ม Micro ให้สนใจเข้ามา
ลงทะเบียนในระบบเพิ่มมากขึ้น  
2) ควรจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้
งานระบบ อาทิ การใช้งานง่าย การโต้ตอบผ่านระบบมีความ
สะดวก และมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน เป็นต้น 

สีเขียว 

65020030 โครงการ SME ปรับตัวรับมอื VUCA 

World 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

โครงการมีกระบวนการในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
แบบฟอร์มมาตรฐานในการประเมินความพร้อม และให้
กลุ ่มเป ้าหมายมานำเสนอ (Pitching) และมีกรรมการให้
คะแนนและคัดเล ือกกลุ ่มเป ้าหมายที ่ม ีความพร้อมและ 

มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดภายหลังจากที่ได้รับการพัฒนา 
ขณะเดียวกันในมิติของการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการมี
การปร ับร ูปแบบก ิจกรรมให ้สอดคล ้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อลดความ
เสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ในส่วนเนื้อหาและ
รูปแบบกิจกรรม ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ก่อนที่จะดำเนินการให้คำปรึกษา
เชิงลึกเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโมเดลธุรกิจบริการ
ใหม่ (New service business model) หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้มีศักยภาพเพิ ่มขึ ้น และสามารถนำไป implement กับ
กิจการได้จริง 

โครงการดำเนินการเหมาะสมแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะ 

สีเขียว 
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65020040 โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพ

ให้กับแรงงาน 
สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ  
(องค์การมหาชน) 

1) สคช. ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ 
เช่น นักเรียน นักศึกษาบุคลากร แรงงาน และลูกจ้าง ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น อันได้แก่
การฝึกอบรมความรู ้ในการสร้างธุรกิจ การทำแผนธุรกิจ     
เป็นต้น และผลักดันให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ และส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการสร้างธุรกิจ Micro SME ด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีกิจกรรมการบ่มเพาะสู่การเริ่มต้นธุรกิจ
และต่อยอดด้วยวงเงินสินเชื ่อเพื่อมืออาชีพ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน  
ถือได้ว ่าเป ็นการสร้างโอกาสให้ก ับผู ้ท ี ่ ได้ร ับการรับรอง
สมรรถนะ ต่อยอดในการยกระดับและพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อย่างไร
ก็ตาม จากการประเมินผลพบว่าในกิจกรรมการจัดทำแผน
ธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนั้น ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ของผู้รับการ
อบรมอย่างแท้จริง เนื่องจากแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรม
ทุกคนสร้างผลผลิตได้อยู่แล้วในการเข้าร่วมโครงการ จึงเป็น
การวัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าการประเมินผลที่ได้
จากโครงการจริง และ หน่วยงานได้นำเสนอให้เห็นว่าผู้ที่ผา่น
การอบรมจะมีแนวโน้มที่สูงและมีโอกาสในการได้รับอนุมัติ
สินเชื่อกับสถาบันการเงินมากกว่าคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม 
เป็นเพียงการคาดการณ์ยังไม่ได้สะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม  
2) ตัวชี้วัด “บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill/Up-skill 
เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ” ไม่ควรนำมาเป็น
ตัวชี ้ว ัดของโครงการ เนื ่องจากกิจกรรมการทดสอบและ
ประเมินเป็นงานประจำขององค์กรอยู ่แล้ว ผลสำเร็จจึงไม่
ขึ้นอยู่กับโครงการนี้ 

1) สคช. ควรมีการเข้าติดตาม จัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่
ผ่านการอบรม ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง เช่น อัตราการได้รับ
อนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินมากกว่าคนทั่วไป การได้รับ
การจ้างงาน การได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และ จำนวนการ
จัดตั้งธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรมและควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น เช่น 
การทำแบบทดสอบหลังการอบรม การให้คะแนนคุณภาพแผน
ธุรกิจ ประเมินสัดส่วน (ร้อยละ) ของผู ้เข้าร่วมโครงการที่
สามารถได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินเทียบกับที่
ยื่นขอ 
2) สคช. ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยอื่นให้ทำ
หน้าที่เป็นผู้จัดอบรม โดย สคช. ทำหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดทำ
มาตรฐาน และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงสนับสนุนการจัด
ทดสอบการประเมิน เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขา
อาชีพเฉพาะด้าน เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ Key success 
factor ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่เข้ารับบริการใน
สาขาว ิชาช ีพน ั ้นๆ เพ ื ่อรองร ับต ่อความต ้องการจาก 

ภาคแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. 
เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง จึงควรมีการติดตามผลว่า
หลังจากเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินแล้ว มีผลลัพธ์
ทางธุรกิจอย่างไร เช่น จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้ กำไร 
หรือมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นหากมีคุณวุฒิวิชาชีพ 
4) ควรมีการประชาสัมพันธ์นำเสนอบุคคลที่เป็น Success 
Case หรือผู้ผ่านการประเมินแล้วนำไปต่อยอดได้อย่างตรงตาม
เป้าหมาย เพื ่อทำให้คนในอาชีพเห็นและเชื ่อมั ่นต่อการ
ประเมินผล และผลักดันให้คนในอาชีพเห็นความสำคัญ และ
ขอเข้ารับการประเมินมากขึ้น 

สีเหลือง 
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ระดับผล 
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ประเมิน 
3) การดำเนินกิจกรรมและเนื้อหาการอบรมเป็นหลักสูตรทั่วไป
ที่สามารถรับการอบรมได้จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสะท้อนถึงการซ้ำซ้อนทางภารกิจและ
ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของ สคช. ในการจัดอบรม 

 

65020050 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 

กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

การจัดเนื้อหาหลักสูตรการอบรมตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ประกอบการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งใน
เรื่อง e-Commerce การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการลดต้นทุน
การผลิต แต่หลักสูตรดังกล่าวมีหลายหน่วยงานดำเนินการอยู่
แล้ว ตัวอย่างเช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

หน่วยงานควรพิจารณาจัดหาหลักสูตรที ่หน่วยงานมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมุ่งเน้นดำเนินการในสิ่งที่หน่วยงานมีจุดแข็ง 
อย่างเช่นโครงการ STEM Workforce 4.0 เป็นต้น เพื ่อลด
ปัญหาความซ้ำซ้อน 

สีเหลือง 

65020060 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งแกธุ่รกิจชุมชนฯ   

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

1) เป็นโครงการที ่มีการดำเนินงานต่อเนื ่องเช่นเดียวกับปี 
2564 ม ุ ่ งเน ้นกล ุ ่มเป ้าหมายทั ่วไป เช ่น ผ ู ้ขาดโอกาส 
ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นต้น  
2) การดำเนินงานยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน สร้างอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

1) ควรมีการส่งต่อผู ้เข้าร่วมพัฒนาที่จบหลักสูตรแล้วไปยัง
หน่วยงานอื ่นให ้เก ิดการพัฒนาต่อ เช ่น การย ืดอาย ุผัก      
ไฮโดรโปน ิกส ์  การทำการตลาด การหาแหล ่งเง ินทุน  
เป็นต้น โดยไม่หยุดเพียงการพัฒนาด้านการเพาะปลูกหรือแปร
รูปสินค้าเกษตรเป็นอาหาร (เช่น น้ำพริก) เพียงเท่านั้น 
เนื่องจากการส่งเสริมโดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับมูลนธิิ
เพ ื ่ออบรมให ้ความร ู ้ เพ ียงอย ่างเด ียวไม ่สามารถช ่วย
ผู้ประกอบการให้เกิดความยั่งยืนได้ 
2) สสว. ควรติดตามผลการดำเนินงานหลังเข้าร่วมโครงการ 
เช่น การนำความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพใหม่ จำนวนผู้เข้า
อบรมที่สามารถสร้างอาชีพหรือมีงานทำจากการนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ รายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 

สีส้ม 
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ประเมิน 
แนวทางที ่2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแขง่ขันในบรบิทใหม่ทางเศรษฐกิจ 
65020070 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของวิสาหกิจไทยดว้ยดิจิทัล  
กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

1) โครงการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ SME โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ 
SME ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
และเช่ือมโยงตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) การดำเนินโครงการช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การปรับ
ทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งเกิดการต่อยอดธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ เพื่อขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
         ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญ
ของ กสอ. ที ่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานทางด้านการเพิ ่มขีด
ความสามารถให้ก ับผู ้ประกอบการ SME ทั ้งนี้  ที ่ปรึกษา        
มีข้อสังเกตในการระบุกลุ่มเป้าหมายโครงการที่ยังขาดความ
ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์ในการคัดเล ือกกลุ ่มเป ้าหมายที ่มี
คุณสมบัติและความพร้อมที่จะทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จได้ 

1) กิจกรรมการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง กสอ. 
ควรระบุกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และควรมี
เกณฑ์การคัดเลือกที่ specific เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัลตรง
ตามความต้องการของเป้าหมาย  
2) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ กสอ. ควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่ร่วมกันโดย
การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่ เช่น การสร้างเครือข่ายข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค 
การสร้างผู้ประกอบการต้นแบบ (Role Model)  

สีเขียว 

65020080 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย 
(MSME Step Up) 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

1)  โครงการม ุ ่ ง เน ้นสน ับสน ุนกล ุ ่ ม เป ้ าหมายท ี ่ เป็ น
ผู้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มขึ้น อาทิ 
การจดทะเบียนการค้า ระบบ DBO Registered และมาตรฐาน 
อย. เป็นต้น  
2) การดำเนินโครงการช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม
และยกระดับในด้านต่างๆ โดยการให้ความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล การยกระดับมาตรฐาน
สินค้า การทำบัญชีที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถ
ดำเนินธุรกิจในยุค New Normal และ Next Normal ได้อย่าง

1) ควรสร้างเครือข ่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น การสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย
ในแต่ละท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
หน่วยงานที่สนับสนุน SME นำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ไปปรับ
ใช้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ประกอบการต้นแบบ (Role 
model) นำไปขยายผลทำแผนการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้การสร้าง
ต้นแบบผู้ประกอบการ ไม่จำเป็นต้องสร้างเฉพาะจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่ควรสร้าง
ตามลักษณะธุรกิจของแต่ละท้องถิ่นให้ทั่วถึง 

สีเขียว 
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ระดับผล 
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ประเมิน 
ยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซ่ึงจะ
เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

2) ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือ
องค์ความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดย
หัวใจหลักในการประกอบธุรกิจของ SME คือ จะทำอย่างไรให้
ธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้ในขณะที่สามารถเพิ่มรายได้จากการ
ขยายตลาดได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้มาตรฐาน การให้ข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือแก่ผู ้ประกอบการ    
จะส่งผลให้ผู้ประกอบการกล้าคิด กล้าทำ และกล้าลงทุนเพิ่ม
มากขึ้น 

65020090 โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ
ดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative 

Business and Biodiversity) 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน) 

กิจกรรมโครงการในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรออนไลน์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์รุ ่นใหม่ เป็นหลักสูตรที ่สอดคล้องกับเทรนด์ใน
อนาคต และมีการให้ใบประกาศนียบัตร (เฉพาะหลักสูตรที่มี
แบบทดสอบ) ซึ ่งเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชน นักศึกษา 
สามารถนำไปใช้เพื ่อการสมัครงานในอนาคต อย่างไรก็ดี  
ที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่า ในมิติของการพัฒนา หรือบ่มเพาะ
ผู ้ประกอบการรายใหม่ให ้สามารถนำความรู ้ เร ื ่องธ ุรกิจ
สร้างสรรค์ไปต่อยอด ยังมีความไม่ชัดเจน และยังขาดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้
ได้รับการต่อยอด รวมถึงตัวชี้วัดที่จะสะท้อนความสำเร็จที่มี 

หน่วยงานควรมีการเชื ่อมโยงความร่วมมือกับบริษัท หรือ
ก ิจการที ่ม ีความต้องการแรงงานที ่ม ีความรู ้ เร ื ่องธ ุรกิจ
สร้างสรรค์ที ่ร ับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
( Creative Business and Biodiversity) เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ป ็ นตั ว
สะท้อนความสำเร็จของโครงการที่เมื่อพัฒนาความรู้ดังกล่าว
แล้ว แรงงานที่มีทักษะความรู้ดังกล่าวมีตลาดแรงงานรองรับ  

สีเขียว 

65020100 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้าง
กลไกการสืบทอดของอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อ
เกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืนระดับสากล 
(Global OTOP) 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน) 

โครงการดำเน ินการสน ับสน ุน เพ ิ ่มข ีดความสามารถ 

การแข ่ งข ันในบร ิบทใหม ่ทาง เศรษฐก ิจ  ของ OTOP  

ผ่านการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การสร้าง
ป ร ะ สบ ก า รณ ์ ล ู ก ค ้ า  ข อ ง  OTOP อ ย ่ า ง เ ป ็ น ระบบ  
(OTOP Identity Product & Experience Strategy) โดยการ
ทำงานบูรณาการระหว่างผู้ประกอบการ OTOP นักออกแบบฯ 
และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

1) เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2564 ซ่ึง
ผลลัพธ์ที่สำคัญคือการจัดทำคู ่มือการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดอบรมให้
ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักพัฒนาชุมชน ดังนั้นในปี 2565 
ควรให้ความสำคัญในการนำข้อมูลต่างๆ จากคู ่ม ือการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาเรียนรู้ และประยุกต์ใช้คู่มือ
ประกอบการทำงาน  

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
2) ควรติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล SME และ
เพิ่มเติมข้อมูล inside โฟกัสในสิ่งที่ผู้ประกอบการควรพัฒนา
และออกแบบเพื่อความโดดเด่นในการสืบทอดอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

3) กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่ยังไม่เข้มแข็งหรือยังไม่มีมาตรฐาน
รองรับ หน่วยงานควรผลักดันให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และควรมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

65020110 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูป 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

1) โครงการดำเนินการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน  
ซ่ึงจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น  
2) โครงการมีการสอบถามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน 
แต่ควรมีการพิจารณาศักยภาพ และความพร้อมของวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้ง ควรวิเคราะห์ปัญหา และความจำเป็นที่แท้จริง
ของสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ประกอบกับการวิเคราะห์
โอกาส และความต้องการของตลาดด้วย 

1) ควรกำหนดกลุ ่มเป้าหมายในการสนับสนุนให้ชัดเจน  
ไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือของหน่วยงานอื ่น และจะต้อง
สอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ ซึ ่งอาจมุ ่งเน้นการพัฒนา
พื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้และ
ขายเป็น โดยเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการแปรรูป
สินค้า ให้สามารถพัฒนาการเพิ่มขีดความ สามารถในการผลิต
เป็นหลัก  
2) หน่วยงานยังขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที ่ ที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญใน
เชิงธุรกิจ ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่มีความจำเป็นในการพัฒนา จึงควร
ดำเนินงานร่วมกันกับ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ BDS 
จากภาคเอกชน 
3) รูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เน้นในเชิงปริมาณ 
ทำให้ต้องกระจายงบประมาณในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
แต่ละรายต่ำ ส ่งผลให้อาจไม่สามารถแก้ไขป ัญหาหรือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้ จึงควร
ปรับรูปแบบโครงการโดยเน้นผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพผ่าน
โครงการนำร่อง การเตรียมความพร้อมให้ว ิสาหกิจชุมชน      
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แล้วจึงขยายผลต่อในระยะถัดไป 

สีเหลือง 
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65020120 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้

คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
กรมพัฒนาธุรกจิ

การค้า 
1) โครงการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการธุรกิจ โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการผลิต การตลาด 
การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ และ
ด้านนวัตกรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูป้ระกอบการยุคใหม่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้อง
เร่งการสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 
2) การดำเนินโครงการช่วยเสริมสร้างโอกาสการตลาดแก่ SME 
และวิสาหกิจชุมชน ในภาคการค้า ภาคการผลิต ภาคบริการ 
เช่น การท่องเท่ียว อาหาร และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าและบริการ ช่วยสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้      
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SME 

1) ควรเน้นให้ผู้ประกอบการทำโปรโมชั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์เด่น
อื่นๆ ของวิสาหกิจชุมชน หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ
ฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ ให ้เน ้นออกแบบแบรนด์สินค้าของ
วิสาหกิจชุมชนให้เด่นชัด หรือคงแบรนด์นั้นไว้เป็นอัตลักษณ์
ของสินค้าวิสาหกิจชุมชน 
2) ส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ โดยแนะนำแพลตฟอร์มที่
ผ ู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทำได้ง่ายและไม่มีข ั ้นตอน
ซับซ้อน รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงระบบโลจิสติกส์ การเก็บและ
การดูแลรักษา ในการใช้ระบบขนส่ง 
3) สร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ขับเคลื ่อนธ ุรก ิจด้วย
นวัตกรรม เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรในภาคการศึกษาเป็น
กลไกหนึ่งในการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 
ในระดับท้องถิ่น และควรส่งเสริมให้ความรู้ช่วยเหลือในเรื่อง
การจดทะเบียนสิทธิบัตรและเพิ่มแรงจูงใจด้านประโยชน์ทาง
ภาษีรวมถึงช่วยขยายตลาดให้ผู้ประกอบการในระดับประเทศ
และระดับสากล 

สีเหลือง 

65020130 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม่ สถาบันวิจยัและ
พัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

โครงการมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในปี 2565 เป็น
การพัฒนาต่อยอดจากผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในปี 
2564 โดยอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 
รูปแบบสินค้าและแฟชั่น รวมถึงการตลาดในปัจจุบันและ
อนาคต และการจำหน ่ายส ินค ้าออนไลน ์  รวมท ั ้ ง ทำ 
Workshop การสร้างเว็บไซต์ วิธีการจด Domain และเทคนิค
การบริหารหน้าเว็บไซต์ และผลักดันให้ผู้ประกอบการจำหน่าย
สินค้าออนไลน์และเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างๆ แต่ยัง
พบว่าหน่วยงานยังขาดการเก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็น
สิ่งสะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

1) สวอ. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการในประเด็น
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) 
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีรูปแบบสินค้าของตนเอง (ODM) 
และผู้ประกอบการที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง (OBM) จึงควรมี
การติดตามจำนวนหรือร้อยละผู ้ประกอบการที ่มีการสร้าง
ร้านค้าออนไลน์จำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการทั ้งหมด จำนวน
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีแบรนด์เป็นของตนเอง หรือ
การเติบโต ต่อยอด พัฒนาธุรกิจจากเดิม เพื่อดำรงอยู่ได้อย่าง
ยั ่งย ืน เพื ่อให้สามารถประเมินได้ว ่าโครงการตอบโจทย์
วัตถุประสงค์โครงการได้อย่างไร 
2) สวอ. มีกิจกรรมทำ Workshop การสร้างเว็บไซต์ วิธีการจด 
Domain และเทคนิคการบริหารหน้าเว็บไซต์ และผลักดันให้

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 4 - 59 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จึงควรมีการติดตาม
มูลค่าการค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างขึ้น 
3) ควรตั ้งตัวชี ้ว ัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่เป็นมูลค่าทาง
การเงินที่ชัดเจนมากกว่าจำนวนผู้ที่เข้าอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

65020140 โครงการสร้างความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สรา้ง
ความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 
ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

การดำเน ินงานโครงการเป็นการใช้งบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แต่การดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการส ่วนใหญ่เป ็นภารกิจงานประจำท ี ่  สวอ. ต ้อง
ดำเนินการ 

1) ควรมีการติดตามหรือสำรวจร้อยละของการนำความรู ้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ 
2) ควรพิจารณาการใช้งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การได้รับงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทำให้ สวอ. สามารถขยาย
จำนวนการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ได้เพิ่มมากขึ้น 
3) สวอ. ควรมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
ประหย ัดได ้ของผ ู ้ประกอบการท ี ่ ได ้ร ับการให ้บร ิการ
ตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า ซึ่งเป็นมูลค่าที่ผู้ประกอบการ
สามารถประหยัดได้และนำส่วนที่ประหยัดได้นั้นไปดำเนินการ
พัฒนากิจการด้านอื่นหรือไปดำเนินกิจกรรมอื่นให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจต่อไป 

สีเหลือง 

65020150 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 

สถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย 
(องค์การมหาชน) 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพ เพื่อ
สร้างผลิตภ ัณฑ์ศ ิลปหัตถกรรมไทย พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยและบรรจุภัณฑ์ 
รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปหัตถกรรม
ไทยและการตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและ
ต่างประเทศ  
2) การดำเนินโครงการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME 
สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้ 
3) ในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ควรแยกรายละเอียดของสมาชิกให้ชัดเจน เพื่อดูคุณภาพและ
ความสามารถของแต่ละผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์จากระดบั

1) ควรนำหลักการ maturity level มาประยุกต์ใช้โดยวัดผล
เปรียบเทียบตั ้งแต่อดีตที ่ เร ิ ่มดำเนินธุรกิจถึงปัจจ ุบ ันว่า
ผู้ประกอบการมีความพร้อมมากน้อยหรือไม่อย่างไร เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้เป็น baseline ในการพัฒนาปีถัดไป  
2) ควรส่งเสร ิมการพัฒนาความรู ้ด ้านต่างๆ ทั ้งการผลิต 
การตลาด การสร้างสรรค์ และการบริหารจ ัดการอื ่นๆ           
ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น การคำนวณต้นทุน การตั ้งราคา เป็นต้น 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความรู้ระหว่างช่างศิลปา
ชีพและสมาชิกศิลปาชีพกับครูช่าง การแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ครูช่างฝีมือทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 
3) ควรสนับสนุนการรองรับการขยายตัวของ e-Commerce 
โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการระบบให้ชัดเจน อาทิ ระบบ

สีเหลือง 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ความรู ้ความสามารถ ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ ่งข้อมูล
เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการ
พัฒนาผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป 

ในการบริหารจัดการต่างๆ ทั ้งการรับคำสั ่งซื ้อ ระบบการ
นำเสนอสินค้าในช่องทางต่างๆ รูปแบบการนำเสนอ ระบบการ
ชำระเงิน ระบบสต๊อค ระบบการจัดส่งสินค้า และระบบ CRM 
นอกจากนั้น ควรมีการพัฒนาหรือสรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจในตลาด e-Commerce รวมทั้ง 
Digital Marketing เป็นต้น 

4) ควรผล ักด ันการดำเนินการส ่งเสร ิมการตลาดเชิงรุก  
ซึ ่ งครอบคล ุมการดำเน ินการท ั ้ งการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ์   
การสื่อสารการตลาดและช่องทางการตลาด ตลอดจนการนำ
แผนการศ ึกษาว ิจ ัยตลาดมาใช ้ ในเป ็นแนวทางในการ
ดำเน ินการด ้านการตลาดเช ิงร ุ กให ้ก ับงานศ ิลปาชีพ 
นอกจากนั้น ควรมีการพัฒนาความรู ้ให้กับเจ้าหน้าที ่ด้าน
การตลาด เพื ่อปรับแนวทางการทำงานเชิงรุก ทั ้งด้านการ
สื่อสารการตลาด และแบรนด์ 

65020160 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

โครงการในปี 2565 ยังมีรูปแบบกิจกรรมเดิมเหมือนปี 2564 
ซ ึ ่ งการเข ้าไปช ่วยเหล ือ SME ด้วยงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทำให้ กรมฯ สามารถนำไปซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีบางตัวสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ในห้อง Lab ให้กับ SME ได้มากขึ้น เช่น อายุการเก็บผลิตภัณฑ์
อาหาร เป็นต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงหาก SME ต้องนำไปตรวจ
เอง แต่การดำเนินงานเช่นนี้ต่อไปไม่อาจส่งผลต่อความยั่งยืน
และกระจายการช่วยเหลือ SME ในวงกว้างได้ 

1) ที่ปรึกษาเห็นว่า กรมฯ สามารถถ่ายทอดวิธีการ ความรู้ใน
การตรวจสอบให้กับ Lab อื่นๆ ได้ และเป็นผู้ให้การรับรอง
ห้อง Lab นั้นๆ เพื ่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้กับ
ผู้ประกอบการได้กว้างขวางมากขึ้น หากมีจำนวนห้อง Lab  
ที่สามารถตรวจประเมินได้มากยิ่งขึ ้นอาจจะทำให้ค่าตรวจ
ประเมินเป็นไปตามกลไกการตลาด ซึ่งจะทำให้ค่าตรวจลดลง 
นอกจากนี้ การที่มีห้อง Lab ที่สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นจะ
ทำให้ความสามารถทางการแข่งขันของ SME สูงขึ้นจากการที่
มีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
2) การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่ได ้คำนวณมาเป็น
ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของทุกผลลัพธ์ 
เช่น การประหยัดได้ การลดของเสีย เป็นต้น ที่ปรึกษาเห็นว่า 
กรมฯ ควรแบ่งประเภทของผลลัพธ์จากการคำนวณมูลค่า
เศรษฐกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การลดต้นทุน
การผลิต ต้นทุนพลังงานที ่ลดลง มูลค่าของเสียที ่ลดลง 

สีเหลือง 
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โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ยอดขายที่เพิ ่มขึ ้นจากการได้รับการรับรองมาตรฐานหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื ่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการ
ดำเนินโครงการที่ได้เข้าไปพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ
แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ซ่ึงตัวชี้วัดแต่ละตัว
จะแตกต่างกันตามประเด็นที่ดำเนินการ 

65020170 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
และบริการ 

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

1) ในปีที ่ผ่านมา สทน. ได้ขยายผลการดำเนินงานด้วยการ
อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ภาคใต้ มีเป้าหมายการพัฒนา
และฉายรังสีให้กับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น สทน. ได้ขยายผล
เชิงพื้นที่ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพื้นที่อื่นๆ ให้สามารถ
เข้าถึงและประยุกต์ใช้การฉายรังสีเพื ่อการผลิต ผลิตภัณฑ์
อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพปลอดภัย ทั้งนี้ สทน. 
ได้ร่วมบูรณาการขยายความร่วมมือและทำการประชาสมัพันธ์
เชิญชวนกับหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย ประมงจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมมือการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครือข่ายในพื้นที่นั ้นรู้จักและ
เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการได้ดีกว่า เช่น สทน. มี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เครือข่ายพื้นที่มีความรู้ทางการตลาด  
จึงเกิดเป็นการแบ่งปันข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เนื ่องจากสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานได้มีการปรับ
รูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้เป็นรูปออนไลน์ ให้สอดคล้อง
ก ับสถานการณ์ และ สอดคล ้องก ับความต ้องการและ
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมที่เปลี่ยนแปลง จากการปรับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นออนไลน์ ทำให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม
เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเดิมเป็นสองเท่า และมีผู้สนใจสมัครเข้า
ร่วมการทดสอบมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 

1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการที่ตรงกันคือ ความ
ต้องการฉายรังสีเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สทน. จึงควร
ศ ึกษา จ ัดเก ็บข ้อม ูล และพ ิจารณาความต ้องการของ
ผ ู ้ประกอบการในแต ่ละกล ุ ่มเป ้าหมายและแต ่ละพื ้นที่
ดำเนินการก่อนเร่ิมโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการและ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายสูงสุด 
2) สทน. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที ่ได้รับจากการอบรมและ
ให้บริการ SME กลุ่มต่างๆ มาทำการวิเคราะห์ ว่าผลิตภัณฑ์ที่
มีแนวโน้มของการประสบความสำเร็จสูง และผลิตภัณฑ์ที่มี
แนวโน้มความต้องการในอนาคต คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด โดยอาจ
นำไปนำไปต่อยอด พัฒนาการวิจัยและทำการประชาสัมพันธ์
ไปย ังกล ุ ่มเหล่าน ั ้นเป ็นการเฉพาะ นอกเหน ือจากการ
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว   
3) นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู ้ ความเข้าใจในกลุ่ม
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์และ
ความสำคัญของการฉายรังสีแล้ว ควรมีการประชาสัมพันธ์     
ไปยัง service provider ของภาครัฐต่างๆ เช่น ศูนย์บริการ 
OSS และอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เห็นโอกาสในการ
เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ประกอบการ นำไปสู่การส่งต่อข้อมูล การให้
คำแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ความเข้าใจ 
เห็นความสำคัญของการฉายรังสี ตลอดจนผลักดันให้เข้ามารับ
บริการที่ สทน. 

สีเขียว 
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ประเมิน 
4) ควรม ีการจ ัดเก ็บข ้อมูลม ูลค ่าทางเศรษฐกิจ ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการทดลองฉายรังสีจน
สามารถพัฒนาธุรกิจและนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์และ
การสร้างมูลค่า นำไปสู่การเพิ่มขึ ้นของรายได้ เพื่อสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรมโครงการได้อย่างแท้จริง 

65020180 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลย ี

มาตรวิทยา 

สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 

ในปี 2565 สถาบันฯ ยังดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับปี 2564 
อย่างต่อเนื ่อง การดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ ตรงตาม
วัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินงานมีลักษณะทางเทคนิค
เฉพาะไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ สามารถช่วยลดการ
นำเข้าเครื ่องมือจากต่างประเทศของผู ้ประกอบการ และ
สามารถให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้เครื่องมือนวัตกรรมของ
สถาบันก ่อนที ่จะตัดส ินใจลงทุน เป ็นการช่วยเหล ือให้
ผู้ประกอบการได้มีเครื่องมือที่จะสามารถใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และคุ้มค่าในการลงทุน 
 

1) ที่ปรึกษามีความเห็นว่านวัตกรรม/เทคโนโลยีต้นแบบที่ทาง
สถาบันฯ ได้จัดทำขึ ้น มีประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการอย่าง
แท้จริง แต่ยังมีข้อจำกัดจากปริมาณที่น้อยทำให้ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เข้าไม่ถ ึง หากสถาบันฯ จัดทำต้นแบบแล้วขาย 
License ให ้ก ับโรงงาน จะสามารถกระจายนว ัตกรรม/
เทคโนโลยีให้เข้าถึงผู ้ประกอบการได้มากกว่า และเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ ทั้งนี้ สถาบันฯ ต้องทำการตลาด
เพิ่มเติมหากต้องการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
2) จากวัตถุประสงค์โครงการคือเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ดังนั้น สถาบันฯ ควรมีการจัดทำตัวชี้วัดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการประหยัดได้จากการลดการนำเข้า
เทคโนโลยี เพื่อสะท้อนผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

สีเหลือง 

65020190 โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงาม
โลก (THAILAND SMEs Step up to 
World Beauty Market) 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

1) ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการดำเนินงานที่มุ ่งเน้นกลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อผลักดันให้ 
SME ขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับตลาดอาเซียนที่มีความนิยม
สินค้าเครื่องสำอางไทย เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และจีน 
ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศส่งออกเครื่องสำอางอันดับ 2 อาเซียน 
และอันดับ 10 ของโลก จากโอกาสดังกล่าว สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีการส่งเสริมความรู้พื้นฐาน
ในการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ และ
การฝึกอบรมด้านการจัดเตรียมสถานที่ผลิตและระบบเอกสาร
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ SME สามารถทำการผลิต
และส่งออกได้ ทั้งนี้ จากการดำเนินกิจกรรมโครงการพบว่า 

1) หน่วยงานควรมีกระบวนการคัดกรองผู ้ประกอบการที่มี
ความพร้อมระดับหนึ่งและมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดและ
ยกระดับมาตรฐานของการผลิตสู่สากลได้ อีกทั้งจะต้องมีการ
คัดกรองผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถใน
เชิงลึก เพื่อที่จะวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้
ตามเป้าหมาย 
2) หน่วยงานควรมีการแบ่งกลุ่ม SME เพื่อการพัฒนาที่ชัดเจน
และจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนา
เฉพาะ (Tailor-Made) สำหรับแต่ละกลุ่ม และควรมีการบูร
ณาการส่งต่อความร่วมมือให้กับหน่วยงานอื่นไปขยายผลต่อ
ยอด เช่น การตลาด การส่งเสริมการส่งออก การวิจัยและ
พัฒนา เกิดเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง เมื่ออุตสาหกรรม

สีเหลือง 
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ประเมิน 
ปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการผ่านมาตรฐานเพื ่อการส่งออก
เครื่องสำอาง (ASEAN COSMETIC GMP) ของ SME ไทย คือ 
สถานที่ผลิต ซึ่งต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และก่อสร้างให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปได้ยากจากข้อจำกัดของผู้ประกอบการ
ทางด้านต้นทุน ทำให้การดำเนินงานตาม KPI ไม่บรรลุผล
สำเร็จ ไม่ก่อให้เกิด Success Case และเมื ่อพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดของผู้ประกอบการจากการพิจารณารายได้ที่เพิ่มขึ้น 
พบว่าไม่สามารถเก็บข้อมูลทางด้านรายได้และตอบตัวชี ้วัด
ดังกล่าวได้  
2) จากการดำเนินกิจกรรม พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ SME ใน
กลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอางสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มฐานราก หรือ วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มที่พร้อมต่อ
การยกระด ับส ู ่สากล ซ ึ ่ งแต ่ละกล ุ ่มม ีป ัจจ ัยแวดล ้อม  
สภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาต่างกัน 

เกิดความเข้มแข็งก็จะลดความต้องการและช่วยเหลือจาก
ภาครัฐน้อยลง 

65020200 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
และบริการ 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

1) กิจกรรมโครงการในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อ
ยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ได้รับประโยชน์ยังมีจำนวน
จำก ั ด  และสร ้ า งผลกระทบทา ง เศรษฐก ิ จ ได ้ น ้ อ ย  
การดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่แตกต่างโดดเด่นจาก 
service provider อื ่นๆ ในขณะที ่สถาบันฯ มีผู ้เช ี ่ยวชาญ
เฉพาะทางและมีงานวิจัยที่ดำเนินการแล้ว  

1) วว. ควรนำงานวิจัยที่มีอยู ่ไปสร้างนวัตกรรมต้นแบบที่มี
ความแปลกใหม่ สร้างคุณค่าใหม่ที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่
หน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนอื่นๆ ได้เคยมีการสนับสนุน
มาแล้ว นำนวัตกรรมนั้นไปเผยแพร่ในตลาดหรือในวงการต่างๆ 
เพื่อสร้างความสนใจ กระตุ้นความต้องการในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ต่อไป จะเป็นการสร้าง Impact จากใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสถาบันฯ ได้มากกว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพียงไม่กี ่รายในแต่ละปีโดยใช้เทคโนโลยีทั่วไปซึ่ง service 
provider อื่นๆ ทำได ้
2) ถึงแม้ว่ากิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะใช้องค์ความรู้หลาย
ด้าน ใช้หลายหน่วยงานทำร่วมบูรณาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ได้ แต่บทบาทของ วว. ในการส่งเสริมการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ควรมุ่งเน้นไปยังการใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมนำ ซึ ่งจะเป็นการนำความรู ้ความสามารถที่เป็น

สีเขียว 
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 4 - 64 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
จ ุด เด ่นของ วว .  ท ี ่ สามารถน ำมาสร ้ างประโยชน ์แก่
ผู้ประกอบการได้ เช่น นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ มากกว่าจะมุ่งเน้นในด้านอื่น เช่น 
การตลาดเป็นหลัก 

65020210 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน
ด้านการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

1) งบประมาณของโครงการส่วนใหญ่เป็นการจัดหาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อยกระดับและพัฒนาโครงการ
สร้างพื้นฐานในการให้บริการของ วว. จึงทำให้งบประมาณใน
การพัฒนาผู้ประกอบการมีสัดส่วนน้อย ซ่ึง วว. ได้มีแนวทางใน
การแก้ปัญหาโดยไปใช้เงินจากกองทุนฯ ประมาณ 1 ล้านบาท 
เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมโครงการให้บรรลุผลได้ 
2) การลงไปพัฒนาผู ้ประกอบการ วว. ได้นำงานวิจัยและ
นวัตกรรมลงไปร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งจะรู้จัก
และเข้าใจผู้ประกอบการเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับผู้ประกอบการในการถ่ายทอดความรู้ได้ นอกจากนี้ ใน
กระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนา วว. ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากหลายมิต ิ ได ้แก่  1) 
ความสามารถที่จะพัฒนาสู ่เชิงพาณิชย์ได้  2) การประเมิน
ประสิทธิภาพของสินค้าว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจยังขาด 
หรือมีความต้องการคืออะไร ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเรื ่องของ
กระบวนการในการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจ
ของ วว. ที่สามารถเข้าไปสนับสนุนได้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ผู้ประกอบการ
บางรายยังไม่มีศักยภาพที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีมาตรการ 
หรือโครงการที ่เข้าไปช่วยพัฒนาให้ผู ้ประกอบการกลุ ่มนี้มี
ศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบข้อจำกัดหลายประการที่
ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุน ได้แก่ 1) ขาดแคลนเงินทุน 2) 
โครงสร ้างพ ื ้นฐานในล ักษณะ Share Service และการ
สนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ ้น 3) การพัฒนา
สถานที่ผลิตที ่มีมาตรฐาน ซึ ่งจะสามารถช่วยต่อยอดให้กับ
ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนได้ เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการดังกล่าวมักจะขาดแคลนเงินทุน และต้องการ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ถ้ารัฐสามารถจัดหาโครงสร้าง
พื ้นฐานดังกล่าวจะช่วยเพิ ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้
สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น 

สีเขียว 

65020220 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

1) โครงการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ซึ่ง สสว. ได้จัดทำระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ (thaismegp.com) เพื ่อเป็นฐานข้อมูลบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบการ และรายการสินค้าหรือบริการของ SME 
โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป ็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้ 
2) สสว. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่
ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME 

1) ในอนาคตอาจพิจารณาอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ที่จะช่วย
ในการสน ับสน ุนเพ ื ่อสร ้างม ูลค ่า ในเช ิ งพาณ ิชย ์ให ้แก่
ผู้ประกอบการ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทะเบียน
กิจการ สินค้า หรือบริการ และทำความเข้าใจในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
2) การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็น
โครงการที ่ด ี ที ่ควรสนับสนุนเนื ่องจากปัญหาสำคัญของ

สีเขียว 
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 4 - 65 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพ โดยในปี 
2565 เน ้นการสน ับสน ุนในอ ุตสาหกรรมหล ัก ได ้แก่  
อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง อุตสาหกรรมการดิจิทัล 

ผู้ประกอบการในปัจจุบันคือ ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึง
ระบบ 
3) สสว. ควรวางเป้าหมายการพัฒนาระบบ THAI SME-GP สู่
การเป็น SME Catalog ของประเทศ โดยวางแนวทางการ
ส่งเสริม SME และขยายขีดความสามารถจากระบบจัดซื ้อจัด
จ้างภาครัฐ (Government Procurement) ไปสู่ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาคเอกชน (Corporate Procurement) และเตรียมเสนอ
สิทธิประโยชน์เพื ่อเป็นมาตรการจูงใจภาคเอกชนและกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ให้ร่วมสนับสนุน SME ในระบบ THAI 
SME-GP เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของ SME ให้เพิ่มมาก
ขึ้นต่อไป 

65020230 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูป 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

1) โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายให้ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีเพื่อให้ผู้จัดทำ
บ ั ญ ช ี ข อ ง ว ิ ส าหก ิ จ ช ุ มช น ท ี ่ ป ร ะก อบ ก ิ จ ก า รด ้ า น 

แปรรูปสินค้าเกษตรสามารถจัดทำบัญชี งบทดลองและ 

งบแสดงฐานะการเงินได้  
2) การดำเนินงานช่วยให้คณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนที่
ประกอบกิจการด้านแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถใช้ข้อมูลทาง
การเงินและบัญชีในการบริหารจัดการและสนับสนุนและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ 

1) ควรส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการจัดทำบัญชีกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เช่น 
กรมพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การ
ดำเนินงานมีความครอบคลุม และมีความต่อเนื่อง  
ได้ผลลัพธ์ในการดำเนินงานมากขึ้น เป็นการบริหารจัดการ
งบประมาณให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
2) จัดทำโครงการพี่สอนน้องให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย
คัดเลือกกลุ่มที่มีความรู้ และมีความพร้อมด้านบัญชี การเงิน 
มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นในการ
เรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชี การเงิน ซึ่งในระยะยาวจะเกิดการ
ขยายผลเป็นเครือข่ายด้านการจัดทำบัญชีและการเงินในชุมชน
ต่อไป 
3) ควรเผยแพร่การจัดทำคู่มือออนไลน์ด้านการเรียนด้านบัญชี
และการเงินให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั่วไปที่สนใจเพิ่มเติม เพื่อเป็น
การสร้างความรู้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการร่วมมือในระดับเครือข่าย
ในอนาคตได้ 
 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020240 โครงการพัฒนาทักษะดา้นการบรหิาร

จัดการธุรกจิ 
กรมพัฒนาธุรกจิ

การค้า 
ในปี 2565 กิจกรรมและหัวข้อการพัฒนาส่วนใหญ่ยังเหมือนปี 
2564 โดยปี 2565 กรมฯ ได้สร้างการรับรู้การพัฒนาธุรกิจดว้ย 
Trend การค้ายุคดิจ ิทัล เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงทาง
การค้ายุคดิจ ิทัล อาทิ การตลาดยุคใหม่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ การบริหารจัดการยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อยกระดับศักยภาพสมาคมการค้าให้สามารถปรับตัว
และอยู่รอดได้ แม้ว่าจะเป็นการให้ความรู้ใหม่ๆ กับสมาคม
การค้า แต่เป็นเพียงการปรับเปลี ่ยนหัวข้อการให้ความรู้  
อาจยังไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้าได้
อย่างยั่งยืน 
 

1) ที ่ปรึกษามองว่า กรมฯ ควรผลักดันส่งเสริมและพัฒนา
สมาคมการค้าเชิงรุก โดยการสร้างแรงจูงใจให้สมาคมการค้า
รวมตัวกันจัดตั ้งเป็นสมาพันธ์ เช่น การยอมรับการเป็นตัว
แทนที่เป็นทางการของธุรกิจสาขานั้นๆ ในการเจรจาต่อรอง
นโยบายกับภาครัฐ ในลักษณะคล้ายกับการทำงานของสภา
หอการค้าไทยหรือสภาอุตสาหกรรมฯ เนื่องจากหากสมาคม
เติบโตขึ้นเป็นสมาพันธ์ได้ก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของสมาคม 
รวมถึงผลักดันให้มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสมาชิกในสมาคมเพื่อ
ลดการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
2) ควรมีการติดตามและจัดเก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการเชื ่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า เช่น มูลค่าการ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้น มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดลงของการพึ่งพา
จากต่างประเทศ มูลค่าการจ้างงานจากการเชื่อมโยงเครือข่าย 
เป็นต้น 

สีเหลือง 

65020250 โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน ์FTA 

กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

ที่ผ่านมาที่ปรึกษาสังเกตว่ายังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ 
SME มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ 
กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

1) การอบรมเชิงลึกจึงควรส่งเสริมให้ SME มีความพร้อมฯ 
มากกว่าเพื่อให้ทราบวิธีการขอใช้สิทธิประโยชน์เพียงอย่าง
เดียว ซึ่งจะสามารถเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาผลักดันให้ 
SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 
2) กรมฯ ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว จะมีฐานข้อมูลการพัฒนา
ผู ้ประกอบการที ่ม ีศ ักยภาพ ที ่จะผลักดันสู ่ตลาดสากล  
เพื่อสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ 

สีส้ม 

65020260 โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย ์

กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1) โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื ่อให้ผู ้ประกอบการ 
บุคลากรภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไป ทราบถึงบทบาท
ของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท รู้จักการนำทรัพย์สิน

1) ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาในเช ิงพาณิชย ์  เนื่ องจากป ัจจ ุบัน
ผู้ประกอบการ SME ยังคงไม่ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากเท่าที่ควร รวมไป
ถึงประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการการสร้างฐานความรู้ในการ

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างช่องทาง
การตลาดให้แก่สินค้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
2) การจัดงานมหกรรม IP Fair สามารถสร้างมูลค่าให้กับ
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที ่สร้างสรรค์ขึ ้น  และสามารถ
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก ั บ ภ า ค ธ ุ ร ก ิ จ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ  
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอด
และพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ 
3) การสร้างเว็บไซต์ และ Mobile Application ตลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
SME ซึ ่งจะช่วยเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการในการเอา
ทรัพย ์ส ินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เช ิงพาณิชย์อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

คิดค้นระบบทรัพย์สินทางปัญญา และการนำสิ่งประดิษฐ์ทาง
ปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ควร Focus กลุ ่มสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย เพื ่อให้การ
ส ่งเสร ิมองค ์ความร ู ้และการพ ัฒนาให ้สามารถเข ้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งดึง value การออกแบบโดยใช้
องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกิดเป็นต้นแบบที่มี
มูลค่า สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการสาขาอื่นๆ 
ในการนำไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ 

65020270 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

โครงการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานสู ่ SME 4.0 เป็นโครงการที่
ดำเนินการต่อเนื่องหลายปี โดยกรมฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงาน และรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย ตั ้งแต่การออกแบบ
หลักส ูตร การค ัดเล ือกกล ุ ่มเป ้าหมายที ่ม ีความพร ้อม  
การวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาของสถานประกอบการเพื่อหา 
Solution ที่เหมาะสม รวมถึงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ไขหรือการพัฒนา โดยคำนึงถึงระยะเวลา ความยากง่ายใน
การดำเนินการ หรือความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อให้ที่
ปรึกษาหรือผู้เชี ่ยวชาญที่ลงไปสามารถให้คำแนะนำที่ตอบ
โจทย์และสามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ โครงการยังมี  
การติดตามเก็บข้อมูลผู ้ประกอบการที ่เข ้า ร่วมโครงการ  
เพื ่อประเมินผลสัมฤทธิ ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นภายหลังจากที ่เข ้าร ่วม
โครงการ ซึ ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ก ับหน่วยงานนำไป
ปรับปรุง หรือหาแนวทางพัฒนาโครงการในระยะต่อไปได้ 
 
 

โครงการดำเนินการเหมาะสมแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะ 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020280 โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการ

เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 
สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

1) การดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการในการช่วยส่งเสริม 

การยกระดับขีดความสามารถของ SME ในทุกระดับศักยภาพ 
และทุกประเภทของสถานประกอบการ ตั ้งแต่การวินิจฉัย
ปัญหา การหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
การฝึกอบรม การค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจับคู่และ
เจรจาเทคโนโลยี และการส่งต่อบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขันได้ ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 
ในหลายระลอกที่ผ่านส่งผลต่อผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่ไม่
สามารถพัฒนาหรือยกระดับทางด้านนวัตกรรมได้จากข้อจำกัด
ทางด้านเงินทุน หรือการหยุดชะงักการเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างทาง จากข้อจำกัดทางด้านการโฟกัสไปยังธ ุรกิจ
ปัจจุบันให้อยู่รอดได้ต่อไป 
2) ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานได้ขยายผลและต่อยอดทาง
ความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
ความพร้อมเพื ่อยกระดับสู ่สากลและการสร้างโอกาสใหม่ๆ 
ทางด้านเงินทุน และการร่วมลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น 
การจัดทำโปรแกรม LIVE Acceleration Program สนับสนุน
เตรียมความพร้อมให้แก่ SME/Startups ในการเข้าตลาดทุน 
หรือการส่งเสร ิมทางด้านการปรับตัวของธุรกิจด้วยการ 
Transform ธ ุรก ิจด ้วย Digital Platform และ Enterprise 
System ซึ ่ งสะท ้อนถ ึงการขยายผลการดำเน ินงานของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1) ควรมีการวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลในเชิงประเด็นปัญหา 
ทางด้านผลกระทบที่ภาคเอกชนกำลังเผชิญในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และนำมาพิจารณาในการ
ช่วยเหลือโดยประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
สถานประกอบนั้นๆ ซึ่งอาจขยายกรอบกิจกรรมการเข้าอบรม
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือเงินสนับสนุน การนำ
เทคโนโลย ีท ี ่ เหมาะสมมาประย ุกต ์ใช ้ โดยไม ่ต ้องปรับ
กระบวนการมาก หร ือ เป ็นการเพ ิ ่ มต ้นท ุน เด ิ มขอ ง
ผู้ประกอบการ การผลักดันเรื่องการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
เพื่อลดต้นทุนการผลิต การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าช่วยให้
เกิดการปรับตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งเสริมให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดต่อไปได้ เป็นต้น 
2) หน่วยงานควรเดินหน้าขยายกลไกการดำเนินเพื ่อสร้าง
โอกาสและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจ SME ยังคงต้องสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดได้บน
ปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ และต้องส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
ความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช้ในทุก
อุตสาหกรรมสำคัญ ที่เป็นที่ต้องการในอนาคต 

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020290 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
กรมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื ่องโดยกิจกรรมยังเป็นรูป
แบบเดิมเหมือนปี 2564 ในด้านวินิจฉัย ว ิเคราะห์ศึกษา 
feasibility study ให้ผู้ประกอบการทราบถึงความจำเป็นของ
การปรับเปลี ่ยนเครื ่องจักรในบางตัว ต้นทุนในการลงทุน 
จ ุดค ุ ้มท ุน ซ ึ ่ งเป ็นผลด ีต ่อการต ัดสินใจวางแผนในการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้กับโรงงานของผู้ประกอบการ แต่ยัง
พบว่า ผู้ประกอบการบางรายต้องการเข้าร่วมโครงการเพียง
เพื่อต้องการทราบข้อมูล ความจำเป็น และจุดคุ้มทุนเท่านั้นแต่
ย ังไม่มีความพร้อมที ่จะปรับเปลี ่ยนเครื ่องจั กร ซึ ่งทำให้
งบประมาณไม่สามารถผลักดันผู้ประกอบการที่มีความพร้อม
ได้ทั่วถึง 
 

1) เพ ื ่อเป ็นการลดช ่องว ่างการขาดแคลนเง ินท ุนของ
ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ควรมีการผลักดัน
ให้เกิดการเช่าซื้อเครื่องจักรที่มีการเข้าถึงได้ง่าย โดยมีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการให้กับบริษัท
เช่าซ้ือหรือสถาบันการเงิน 
2)  เน ื ่ อ งจากว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการค ือการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลด
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมี
การใช ้นว ัตกรรม เพ ื ่ อปร ับปร ุ งประส ิทธ ิภาพให ้แก่  
สถานประกอบการ SME จึงควรมีต ัวช ี ้ว ัดท ี ่สามารถวัด
ความสำเร็จของโครงการ เช่น มูลค่าต้นทุน/ของเสียที่ลดลง 
เป็นต้น 
3) ควรม ีการกำหนดเง ื ่อนไขในการค ัดเล ือกค ุณสมบัติ
ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนหรือ
พร้อมลงทุนในเครื ่องจักร เนื่องจากผู้ประกอบการบางราย
ต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงเพื่อต้องการทราบข้อมูลแต่ยังไม่
มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ซ่ึงหากคัดเลือกผู้ประกอบการที่
ม ีความพร้อมจะส่งผลให้เกิด Impact ที ่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในงบประมาณที่จำกัดมากกว่า 

สีเหลือง 

65020300 โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

กรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า 

ในปี 2565 การดำเนินงานหลักของ กรมฯ ยังเป็นการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ให้แก่ ผู้ประกอบการ (ผู้ให้หลักประกัน) สถาบันการเงินและ
ผู้รับหลักประกันอื่น (ผู้รับหลักประกัน) ผู้บังคับหลักประกัน 
หน่วยงานพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องและผู ้สนใจทั่วไป 
เหมือนปี 2564 โดยปี 2565 ได้มีการจัดมหกรรมหลักประกัน
ทางธุรกิจและการนำหลักทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึง 

จัดอบรมความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเดิม 

เพื่อเป็นการสะท้อนความสำเร็จของโครงการ ควรมีการวัดผล
การดำเนินงานจากจำนวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จาก
หลักประกันทางธ ุรกิจผ่านผู ้ร ับหลักประกันภายในงาน
มหกรรม หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่ เก ิดข ึ ้นจากการใช้
ประโยชน์จากหลักประกันทางธุรกิจ 

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020310 โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ใน

ตลาดสากล 
กรมการค้า
ต่างประเทศ 

การดำเนินโครงการในปี 2565 ยังมีรูปแบบเช่นเดียวกับปี 
2564 ซ่ึงเป็นการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการทั่วไป ซ่ึงกรมฯ 
ไม่มีการกำหนดกลุ ่มเป้าหมายที ่ต ้องการส่งเสริมความรู้
โดยเฉพาะ เช่น กลุ่ม Strong หรือ กลุ่มธุรกิจอาหาร อุปกรณ์
ทางการแพทย์ เป็นต้น 

1) ที่ปรึกษาเห็นว่า การจัดอบรม กรมฯ ควร Focus กลุ่มสาขา
เป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสมาคมใน
ด้านที ่เก ี ่ยวข้อง สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบข้อมลู
ข่าวกิจกรรมผ่านการประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย  
2) กรมฯ ควรพัฒนาสื ่อที่สามารถสื ่อสารให้เรื่องมาตรการ 
สิทธิประโยชน์ทางการค้าเป็นเร่ืองเข้าใจง่าย สามารถสืบค้นได้
ง่าย และเผยแพร่ผ่านออนไลน์ 

สีส้ม 

65020320 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกจิ
ยุคใหม่ (New Economy Academy) 

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

กิจกรรมโครงการเป็นบทบาทภารกิจตามฟังก์ชันปกติของ
หน่วยงานในเรื่องการพัฒนาทางด้านความรู้ ทักษะการทำงาน 
และเทคโนโลยีเพื ่อนำมาใช้ในพัฒนาและปรับปรุงการผลิต
สินค้าในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างสินค้าและ
บริการให้มีมูลค่า และมีนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข ่ งข ันก ับต ่ า งประเทศ โดยม ุ ่ ง เน ้นการพ ัฒนา
ผู ้ประกอบการ 4 ด้านหลัก 1) ความรู ้พื ้นฐานด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 2) การสร้างช่องทางตลาด 3) การสร้างความ
เข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย 4) เศรษฐกิจกระแสใหม่ เพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ให ้ เป ็นผ ู ้ ประกอบการย ุคใหม ่อย ่ า งครบวงจร        
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาดังกล่าวมุ่งเน้นการให้ความรู้ทั่วไปใน
วงกว้าง ขณะเดียวกันกลุ ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย  
ทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจประกอบธุรกิจ 
ผู้ประกอบการทุกระดับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 

หน่วยงานควรพิจารณากลุ ่มเป้าหมายที่ควรมุ ่งเน้นมากขึ้น 
และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นลำดับแรก 
โดยอาจพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะตอบโจทย์และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น 

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020330 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง

การตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ 
กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

กิจกรรมโครงการเป็นบทบาทภารกิจตามฟังก์ชันปกติของ
หน่วยงาน ท ั ้ งในเร ื ่องการจ ัดแสดงส ินค ้า งานส ่งเสริม 

การขายผ ่ านช ่องทางค ้ าปล ีกสม ัยใหม ่ /แพลตฟอร์ม  
การผลักดันการค้าและกระชับหุ ้นส ่วนย ุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ การแสวงหาโอกาสและช่องทางการกระจายสินค้า 
เป็นต้น 

เมื่อพิจารณารายละเอียดโครงการพบว่า กลุ่มเป้าหมายไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะผู้ประกอบการ SME ดังนั้น การประเมินผลลพัธ์
ของโครงการจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ประกอบการ SME ได้รับ
การสนับสนุนและผลักดันไปตลาดต่างประเทศได้มากน้อย
เพียงใด ซ่ึงหน่วยงานควรมีการติดตามเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ 
SME ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรายงานผลต่อไป นอกจากนี้ ในมิติ
การขับเคลื ่อนการพัฒนาผ่านแผนงานในเชิงยุทธศาสตร์  
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายควรต้องมีความชัดเจน เพื่อชี้ให้ได้ว่า
โครงการที่ขับเคลื่อนนั้นมีส่วนในการตอบเป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผนได้อย่างไร 

สีเหลือง 

65020340 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศสินค้าและธุรกิจบรกิารศักยภาพ 
เพื่อตอบสนองวิถีชวีิตใหม่และเมกะเทรนด์ 

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

กิจกรรมโครงการเป็นบทบาทภารกิจตามฟังก์ชันปกติของ
หน่วยงาน ทั้งในเรื่องการจัดแสดงสินค้า การส่งเสริมการค้า
ร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ผู้นำเข้าในต่างประเทศ การพัฒนา
ผู ้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ การจับคู ่ธ ุรกิจ  
การพ ัฒนา website / application Thai Select เป ็นต้น 
โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน 5 สาขาธุรกิจ ได้แก่ อาหาร 
อุตสาหกรรม ฮาลาล ไลฟ์สไตล์ และธุรกิจบริการ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดโครงการพบว่า กลุ่มเป้าหมายไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะผู้ประกอบการ SME ดังนั้น การประเมินผลลพัธ์
ของโครงการจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ประกอบการ SME ได้รับ
การสนับสนุนและผลักดันไปตลาดต่างประเทศได้มากน้อย
เพ ี ย ง ใด  ซ ึ ่ งหน ่ วยงานควรม ีการต ิดตาม เก ็บข ้อมูล
ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรายงานผลต่อไป 
นอกจากนี้ ในมิติการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านแผนงานในเชิง
ยุทธศาสตร์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายควรต้องมีความชัดเจน 
เพื ่อชี ้ให้ได้ว่าโครงการที ่ข ับเคลื ่อนนั ้นมีส่วนในการตอบ
เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนได้อย่างไร 

สีเขียว 

65020350 โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการ
ด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล 

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

1) โครงการมีวัตถุประสงค์ในการขยายและเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่าย สะดวก และได้รับบริการอย่าง
ครบถ้วน การบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู ้เข ้าชมงาน  
การพัฒนาเว็บไซต์งานแสดงสินค้านานาชาติ และการพัฒนา
ระบบงานแสดงสินค้าเสมือนจริงงานแสดงสินค้านานาชาติ
ออนไลน์ 
2) กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้การเบิก
จ่ายเงินล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 

1) กิจกรรมโครงการมีส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนและผลักดัน
ธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถออกสู่ตลาดในระดับสากลได้ 
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาเห็นว่า SME ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจ
เฉพาะในตลาดหรือผลิตภัณฑ์ที ่ตนพัฒนาหรือทำธุรกิจอยู่
เท ่าน ั ้น ด ังน ั ้น ควรม ุ ่ งเน ้นกล ุ ่มสาขาเป ้าหมาย แล ะ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสมาคมที่เกี่ยวข้อง สภาหอการค้าฯ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื ่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  

สีแดง 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
2) กรมฯ ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าว จะมีฐานข้อมูลการพัฒนาผู้ประกอบการ
ที ่มีศักยภาพ ที ่จะผลักดันสู่ตลาดสากล เพื ่อสามารถนำมา
พัฒนาต่อยอดได้ 

65020360 โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้าน
การค้าและบรกิาร 

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

1)  โครงการดำ เน ินการเพ ื ่ อสร ้ า งความเช ื ่ อม ั ่ นและ 

ความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทย สร้าง
ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งภาพลักษณ์
สินค้าและบริการของไทย ในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพและ
การคำนึงถึงส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม  
2) การนำความรู้ที่ได้รับจากการประกวดมาถ่ายทอดเป็นสิ่งที่
สำคัญ โดยการนำจุดเด่นของแต่ละผู้ประกอบการมาศึกษาถึง
ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะได้นำองค์ความรู้ ประสบการณท์ี่
ดีไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง 

ควรเก็บข้อมูลเชิงสถิติสำหรับผู ้ประกอบการที ่นำต้นแบบ
ผู้ประกอบการที ่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ เช่น ความพึง
พอใจต่อการนำความรู ้ไปใช้ ยอดวิวของการเข้าชมคลิป
ผู้ประกอบการต้นแบบ เป็นต้น 

สีเหลือง 

65020370 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

กิจกรรมการดำเนินงานหลักยังคงมีรูปแบบเช่นเดียวกับปี 
2564 แต่ในปี 2565 กรมฯ ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบาย BCG 
ซ่ึงเป็นนโยบายเพื่อความยั่งยืนในระดับประเทศ 

การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การออกแบบแบรนด์สินค้าไทยที่ต้องออกสู่ตลาดโลก จึงต้อง
เน ้นนโยบาย BCG เป ็นหล ัก และเน ื ่องจากกรมฯ เป็น
หน่วยงานปลายน้ำที่ต้องนำสินค้าแบรนด์ไทยออกสู่สายตา
ตลาดโลก เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าไทย จึงจำเป็นต้อง
คัดเลือกแบรนด์ สินค้า ความสามารถในการผลิตและขนส่ง    
ที่มีคุณภาพ 

สีเขียว 

65020380 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง
การตลาด  

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

กิจกรรมดำเนินงานหลักส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเดิมเช่นเดียวกับ
ปี 2564 แต่ในปี 2565 โดยกรมฯ มีแผนพัฒนา Smart 
Online Business Matching (OBM) ผ ่ าน Thaitrade.com 
ซึ่งมีระบบที่จำเป็นที่จะช่วยจับคู่ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ได้อย่างเสถียร
และชาญฉลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญ และจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมากในอนาคต 
 
 

กรมฯ ควรพิจารณาการจัดเก็บฐานข้อมูลสถิติของจำนวน 
Transaction ที่มีการซื้อขาย เพื่อนำผลมาวิเคราะห์เทรนด์
ของการซ้ือสินค้าในแต่ละช่วงปี ซ่ึงจะช่วยให้มีข้อมูลในการทำ
แผนการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020390 โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เร่ิมต้น 
สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั 
และนวัตกรรม 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ได้ขยายผลดำเนินกิจกรรมทางด้านการวิจัย ใน
ปี 2565 นี้ หน่วยได้นำงานวิจัยไปต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการ 
SME โดยสอดคล ้องก ับความต ้องการและยกระด ับขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน มุ่งเน้นการนำการศึกษาวิจัย
ทางด้าน เทคโนโลยี ทางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่าย
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ร ่วมก ับภาคอุตสาหกรรมเอกชน 
ประกอบกับการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
องค์ความรู ้ท ี ่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ
เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันพบว่า มี SME รายใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวน
มาก แต่ SME จำนวนมากนี้ต้องเผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ของโควิด-19 ที่เข้ามากระทบ  
2) การดำเน ินงานในระยะที ่ผ ่านมา หน ่วยงานม ุ ่ งเน้น
กลุ ่มเป้าหมายการบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา มุ ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ โดย
ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สิน
ทางปัญญา บ่มเพาะธุรกิจและเสริมสร้างผู้ประกอบการที ่มี
ศักยภาพสูง (Startup Companies & Spin-off Companies) 
โดยเสริมสร้างกลไกระบบการนำผลงานวิจ ัย นว ัตกรรม 
เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
จากองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยง
กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้ พบประเด็นสำคัญ
และสิ่งที่ควรคำนึงถึง ซ่ึงก็คือความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการต่อยอดของกลุ่มเป้าหมายข้างต้น ซึ ่งกลุ ่มเป้าหมาย
สามารถเรียนรู ้นำนวัตกรรม งานวิจ ัย มาประยุกต์ใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจได้ในจุดเริ่มต้น หากแต่ในระยะยาว
การขยายผลในเชิงธุรกิจทั้งการผลิต การตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จะต้องอาศัยกระบวนการส่งเสริม เรียนรู้ พัฒนาใน
อีกระดับหนึ่ง เพื่อให้ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่นั้นสามารถอยู่รอด
ต่อไปได้ ไม่ใช่เพียงการก่อตั้งในระยะเริ่มต้นแล้วสูญหายไป 

1) หน่วยงานควรพิจารณาการตั้งโจทย์วิจัย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจในอนาคตบน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
อีกทั้งสอดคล้องตามความเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศ และ
ความต ้องการของภาคอ ุตสาหกรรม (Demand Driven) 
เพื ่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเท่าทันต่อ
สถานการณ์เกิดความคุ้มค่าและสามารถต่อยอดองค์ความรู้
เพื ่อเชื ่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาสู ่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ได้อย่าง
ยั่งยืน 
2) หน่วยงานจึงควรมีกลไกรองรับในการเข้าช่วยเหลือให้ กลุ่ม
ธุรกิจใหม่หรือ Startup สามารถอยู่รอดต่อไป โดยปัจจัยสำคัญ
คือ ต้นทุนหมุนเวียนในการประคองธุรกิจ การขยายเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด หน่วยงานควรมี
กลไกเพื่อสร้าง Ecosystem ที่เข้มแข็ง เพื่อให้กลุ่มธุรกิจใหม่
หรือ Startup อยู่รอดต่อไปได้ 

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่ง 

การประกอบการ 
สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปี 2565 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินการ จากเดิมเป็นการอบรมวิสาหกิจเริ ่มต้นผ่านวิธี
ออฟไลน์ จะต้องปรับรูปแบบการอบรมอยู่ในรูปออนไลน์ แต่
คุณภาพที่ได้คืออาจจะมีความรู้ความเข้าใจในเชิงคุณภาพที่
ต่ำลง ปัจจุบันเครื่องมือการวัดหรือห้องปฏิบัติการยังคงรองรับ
ได้ แต่ในการดำเนินงานซึ่งจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือวัดแบบ
ทันสมัยของมหาวิทยาลัยซึ่งบางอย่างยังเป็นข้อจำกัดในเรื ่อง
ของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีเครื่องมือการวัดการทดลอง
สมัยใหม่ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละภูมิภาค และ สวทช. 
เป็นต้น ซ่ึงเป็นข้อดีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มี
การพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ก้าวสู่โลก 4.0 อย่างมากขึ้น 

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะ 

สีเขียว 

65020410 โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของ
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

1) การเร่งรัดการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ กิจกรรมโครงการมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ที่มีไอเดียในการประกอบ
ธุรกิจแต่ยังไม่ได้จัดตั้งธุรกิจ 2) กลุ่มผู้ที่มีวิชาชีพเฉพาะและ
ต ้องการประกอบธ ุรก ิจ เป ็นของตนเอง และ  3) กลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ ่งการแบ่งกลุ ่มดังกล่าวจะช่วยให้การพัฒนา
ส่งเสริมตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกลุ่ม 

2) การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ กิจกรรม
โครงการเป็นการจัดอบรมทั่วไปภายใต้หลักสูตรการสร้าง
ผู้ประกอบการด้วยแนวคิด Power Brain ซ่ึงมีรูปแบบเป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับ
การพัฒนาการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการเงิน และ 
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นใน
การเป ็นผ ู ้ประกอบการท ี ่ประสบความสำเร ็จในธ ุรกิจ  

1) หากพิจารณาตัวชี้วัดของโครงการการเร่งรัดการจัดตั้งและ
ขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ พบว่า ยังไม่สะท้อนถึง
ความสำเร็จได้ชัดเจน โดยในกลุ่มแรกและกลุ่มที่สองควรต้อง
พิจารณาวัดจำนวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
และความต้องการที่ผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มดังกล่าวยังขาด
การสนับสนุนในด้านใดบ้าง ขณะที่กลุ่มที่สามควรมีการติดตาม
การนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้มากน้อยเพียงใด 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการติดตามผลต่อว่าผู้เข้าร่วม
โครงการได้นำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจได้มากน้อย
เพียงใด หรือผู ้เข้าร่วมโครงการประสบปัญหา หรือมีความ
ต้องการให้รัฐเข้ามาสนับสนุนในด้านใดเพิ่มเติม  
 

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 75 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
หากพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร พบว่า ตอบโจทย์ความต้องการ 
รวมถึงเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น 
3) การ ึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
มีการออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุม และจำเป็นสำหรับการ
พัฒนาผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน อาทิ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การผลิตและการสร้างคุณค่าธุรกิจสมัยใหม่ การตลาด
และการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนษุย์
ยุค 4.0 การเงินธุรกิจสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ และการบริหาร
จ ัดการองค์กรให้ท ันต่อการเปลี ่ยนแปลง เป ็นการช่วย
เสริมสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน ซึ่งหากสามารถทำให้เกิดความร่วมมือ
ได้ หรือทำให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจได้ จะยิ่งช่วยส่งเสริมและ
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้น 

65020420 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เขา้สู่
ธุรกิจอนาคต Next Normal 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

โ ค ร งก า รม ุ ่ ง เ น ้ นตอบ โจทย ์ ท ี ่ เ ป ็ น  Pain Point ขอ ง
ผู้ประกอบการ SME ที่นวัตกรรมเยอะ แต่ไม่สามารถนำไปขาย
ในเชิงพาณิชย์ได้ หรือสินค้าที ่มีอยู ่ไม่ตอบโจทย์ตลาด โดย
กระบวนการในการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้ังแต่การคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อม การส่งที่ปรึกษาที่มีความรู้ (Technical Advisory and 
Coaching)  ลงไปให ้คำปร ึกษา เช ิ งล ึก  จนสามารถพา
ผู้ประกอบการออกสู่ตลาดทั้งในแบบออนไลน์ (Shopee) และ
ออฟไลน์ โดยเชิญคู่ค้าชั้นนำ อย่างเช่น Central และ Top เข้า
มา เพื ่อนำสินค้าไปทดสอบตลาด เพื ่อให้ผู ้ประกอบการ
สามารถนำ feedback มาปรับปรุงสินค้าของตนเองให้ดีขึ้น 
นับว่าเป็นโครงการที่เข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการที่ครอบคลุม 
 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ผู้ประกอบการ
บางรายมีความกังวลเรื่องความลับทางธุรกิจ (ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือสูตรการผลิตต่างๆ) จะรั่วไหลออกไป ทำให้ผู้ประกอบการ
ไม่ได้ทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจริงมาเข้ารับการ
พัฒนา อาจส่งผลให้สูญเสียโอกาสทางการตลาด ในระยะต่อไป
หน ่ วย งานควรม ีแนวทางท ี ่ จะสร ้ า งความ เข ้ า ใจกับ
ผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
แนวทางที ่3 การปรบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกดิความสะดวกแก ่SME 
65020430 โครงการปรับปรุงกฎหมายและการ

ให้บริการของภาครัฐ 
กรมบังคับคดี กิจกรรมโครงการเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับ

ผู ้ที ่เกี่ยวข้องในกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและแผนฟื้นฟู
กิจการสำเร็จรูป ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SME หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถไป
ใช้ประโยชน์ได้หากต้องมีการขอฟื ้นฟูก ิจการในอนาคต 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น
บังคับคดีให ้แก ่ผ ู ้ประกอบการธ ุรก ิจ SME และสามารถ    
ไกล่เกลี ่ยสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 86.85 ของเรื ่องที ่เข ้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย นับว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการ และเป็นการทำงานเชิงรุกที ่หน่วยงาน 

ลงไปแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ 

จากการส ัมภาษณ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบโครงการ พบว ่า  ส ิ ่ งที่
ผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ 
การหาผู ้เชี ่ยวชาญด้านการเงินและการบริหารมาช่วยให้
คำแนะนำและแนวทางว่าถ้าจะเขียนแผนฟื้นฟู หรือแผนธุรกิจ
เพื่อหาเงินกู้มาช่วยกิจการจะต้องทำอย่างไร วิธีการเขียนแผน
ธุรกิจที่ธนาคารจะยอมรับ เป็นต้น 

สีเขียว 

65020440 งานบูรณาการเครือข่ายดา้นการส่งเสริม 
SMEs 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

ในการดำเนินการมีกิจกรรมหลัก 2 เร่ืองได้แก่  
1) งาน Policy Networking ซึ ่งเป็นการศึกษารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SME เพื่อคัดเลือกประเด็น/เร่ือง
ที่จะบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยได้มีการกำหนดประเด็น ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ด ้ าน e-Commerce ด ้ านนว ัตกรรม ด ้ านการจ ้ า งงาน  
เป็นประเด็นการบูรณาการ   
2) MSME War Room งานบ ูรณาการเคร ือข ่ายด ้านการ
ส่งเสริม SME ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้ SME
เ ข ้ า ถ ึ ง ก า ร จ ั ด ซ ื ้ อ จ ั ด จ ้ า ง ภ า ค เ อ ก ช น  ( Corporate 
Procurement) และการศึกษาแนวทางการส่งเสร ิม SME 
แบบบูรณาการมุ ่งเป้า ซึ ่งเป็นการศึกษาเพื ่อวางแนวทาง
แผนปฏิบัติการฯ ปี 2567  
ทั้งนี ้ การดำเนินการส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานที่วางไว้ 

ที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่าประเด็นที่คัดเลือกมาเป็นประเด็นใน
การวางกลไกของงาน Policy Networking ยังเป็นประเด็นที่
กว ้างเกินไป ไม่มีเป้าหมายที ่ช ัดเจน จึงอาจส่งผลให้ผล
การศึกษาที่ดำเนินการไม่มีความชัดเจนต่อเป้าหมายและกลไก
การขับเคลื่อน และอาจทำให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาร่วมไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ นอกจากนั้น สสว. ควรวางแนวทางว่าประเด็นที่
เลือกมาดำเนินการจะวางกลไกเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนหรือ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรต่อไปด้วย  

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020450 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลด

อุปสรรคและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในการ
ประกอบธุรกิจของ MSME 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

โครงการมีแนวทางในการศึกษากฎหมายและแนวนโยบาย
ภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SME เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือแนวนโยบาย
ของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของหลาย
ภาคส่วนที่พบว่าปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือกฎหมายที่มีอยู่
เป็นอุปสรรคและไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ 
SME โดยหากผลการศึกษาสามารถชี ้ให ้เห็นถ ึงจุดที ่เป็น
อุปสรรคและต้องเร่งแก้ไข จะสามารถยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับประเทศได้ โดยโครงการนี้ได้วาง
ประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในภาคธุรกิจ 
และแนวนโยบายที่ภาครัฐมุ่งสนับสนุน ได้แก่ อุตสาหกรรม
ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ อ ุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม
ดิจิทัล รวมถึงข้อมูลกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สนับสนุน
การส่งออกอาหารฮาลาลของไทย 

หน่วยงานควรนำผลที่ได้จากการศึกษา ไปขยายผลต่อ โดยอาจ
พิจารณาประสานความร่วมมือก ับหน่วยงานที ่สามารถ
ขับเคลื ่อนงานหรือนโยบาย หรือมีบทบาทภารกิจโดยตรง
เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคใน
หารประกอบธุรกิจของ SME   

สีเขียว 

65020460 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลกัดันให้
เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

เป ็นโครงการที ่ด ีที ่จะช่วยลดภาระให้ก ับผู ้ประกอบการ  
แต่พบว่า สิทธิประโยชน์ยังจำกัดอยู่เพียงสมาชิกของ สสว. 
และจำนวน SME ในประเทศยังมีเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกของ สสว. 

1) ในระยะต่อไปควรขยายผลให้ SME ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ 
สสว. สามารถเข้าร่วมการใช้สิทธิประโยชน์ได้ 
2) ควรมีการวัดผลความสำเร็จโครงการจากจำนวน SME ที่
สมัครเข้ารับสิทธิประโยชน์ที่ สสว. ได้ทำ MOU กับหน่วยงาน
ต่างๆ 

3) ควรมีการวิจ ัยหรือสำรวจว่า SME แต่ละกลุ ่ม มีความ
ต้องการสิทธิประโยชน์ในด้านใด เพื ่อให้การทำ MOU กับ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน 

สีเหลือง 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020470 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

การพัฒนาฐานข้อมูล MSME นับเป็นหัวใจสำคัญของการ
ออกแบบและกำหนดนโยบาย การม ีข ้อม ูลท ี ่ครบถ ้วน 
ครอบคลุม และมีความน่าเช่ือถือ จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่
การออกมาตรการ หรือการออกแบบโครงการที่ตรงจุดและ
ตอบโจทย ์  สสว. ในฐานะหน่วยงานระด ับนโยบายให้
ความสำคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูล MSME อย่างต่อเนื ่อง 
สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 ได้วางแนวทางในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสำหรับ MSME BIG DATA และ Public Data 

Center การบูรณาการและจัดหาข้อมูลผู้ประกอบการ MSME 

เชิงโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจเชิง
นโยบายในระดับรายสาขา รายพื ้นที ่หรือรายประเด็นที่
น่าสนใจ การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่
ใช้งานในปัจจุบัน การศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture: EA) ของ สสว .  และส ่ ง เสริ ม 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล MSME BIG DATA 

ควรเร่งสร้างความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติม อาทิ การเข้าถึง
สินเชื ่อ หนี ้ส ินคงค้าง เนื ่องจากเป็น 1 ในตัวชี ้ว ัดภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 

สีเหลือง 
 

 

 

 

 

65020480 โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดบั
โลก (Global Hub) 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

กิจกรรมดำเนินงานของโครงการพบว่า มีเครือข่ายวิสาหกิจ
เร ิ ่มต ้น ท ั ้ งไทยและต ่างชาต ิร ่วมก ับหน ่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนที่ชัดเจนมากขึ้น แต่อันเนื่องมาจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ทำให้การสร้างเครือข่ายยังไม่ตอบรับกับความ
ต้องการเรื่องของสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 

ควรมีการจัดกิจกรรมเพื ่อสร้างเครือข่ายเพื ่อช่วยส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่ ต้องเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสใน
การเติบโตธุรกิจ เช่น โอกาสการพบกับนักลงทุนให้มากขึ้น  
อีกทั้งการให้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกยังค่อนข้างมีข้อจำกัด
ในเรื ่องของจำนวน ระยะเวลาที ่จำกัดในแต่ละเดือนและ 

ไม่เพียงพอต่อผู้สมัครขอใช้บริการ ดังนั้นควรมีการยกระดับ
บริการให้คำปรึกษาเชิงลึก ให้มีความต่อเนื่อง เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู ้มาใช้บริการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้
ช ัดเจนเพ ื ่อสามารถให ้คำปร ึกษาอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
สอดคล้องกับธุรกิจให้มากที่สุด 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020490 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร 

(ศูนย์ OSS) 
สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

ศูนย์บริการ OSS ยังคงประสบปัญหาเร่ืองบุคลากรประจำศูนย์ 
ที ่มีอัตราการเปลี ่ยนเจ้าหน้าที ่ประจำศูนย์บ่อย (เนื ่องจาก
ข้อกำหนดในการจัดจ้าง และแรงจูงใจ อาทิ ไม่สามารถบรรจุ
เป็นพนักงานประจำได้ จัดจ้างได้เป็นปีงบประมาณ กรอบ
อัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้ รายได้ไม่จูงใจ สวัสดิการไม่มี เป็นต้น) 
ทำให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ต้องได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้
กว่าจะเข้าใจงานในภารกิจและสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ดี 
สสว. มีแนวทางในการแก้ไขโดยมีศูนย์กลุ่มจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง
และกำกับดูแลและให้คำปรึกษา  
นอกจากนี้ ศูนย์ OSS ได้นำเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของ สสว. (SME Access) แต่ยัง
ม ีข ้อจำก ัดสำหร ับผ ู ้ประกอบการบางกล ุ ่มโดยเฉพาะ
ผู ้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ที ่ขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ขณะเดียวกันศูนย์ OSS ยังมีบทบาทในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล SME รายจังหวัด ได้แก่ ภาพรวม SME ใน
จังหวัด ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดทำข้อมูลจังหวัดเพื่อนำมาใช้ในการ
ว ิเคราะห์ ซ ึ ่งนำมาสู ่การกำหนดทิศทาง/การให้บร ิการ  
ว่าจะต้องขับเคลื่อนอย่างไร เป็นต้น 

โครงการมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินการที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา และสามารถแก้ปัญหาได้  
ที่ปรึกษาไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สีเขียว 

65020500 งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครฐั สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ระบบการให้บริการของ สสว. 
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ 1) การพัฒนาระบบลงทะเบียน
ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และ application ซึ่งเป็น 1 ใน 12 งาน
บริการที่เป็น One ID One SME สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ SME ให้อยู่ในระบบเดียวกันได้ 2) การพัฒนา
ระบบส่งต่อบริการ (E-Service) ซึ่งจะเป็นระบบหลักของ สสว. 
ในปีนี้ โดยเป็นระบบที่เข้ามาเชื่อมต่อหลังจากผู้ประกอบการเข้า
มาลงทะเบียนแล้วมีการเก็บ Tracking ซึ่งรายงานจะถูกส่งไป
ตามลำดับชั้น โดยเริ่มดำเนินการนำร่องที่จังหวัดน่าน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ติดตาม 

จากข้อสังเกตที ่พบข้างต้นที ่ปรึกษามีความเห็นว่า  ระบบ
ดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในเร่ืองการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซ่ึงขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงหากมีการประกาศเป็นนโยบาย
ระดับชาติ จะยิ ่งช่วยส่งเสริมให้ระบบมีความสมบูรณ์และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ หน่วยงานจำเป็นต้องเข้า
ไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และส่งเสริมให้
เข ้ามาลงทะเบียนในระบบมากขึ ้น ซึ ่งอาจจะต้องมีส ิทธิ
ประโยชน์บางอย่างมาช่วยจูงใจ เป็นต้น 

สีเขียว 
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 4 - 80 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020510 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและ

ความช่วยเหลือแก ่SME 
(Online/Offline) 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน) 

หน่วยงานมีบทบาทภารกิจโดยตรงในการพัฒนาเนื้อหาองค์
ความรู ้ (Content) และจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
สร ้างสรรค์ และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู ้สร ้างสรรค์ที่
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของไทยผ่านทั้งช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ และมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกลไกในการ
ติดตามการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การสำรวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำข้อมูล
มาปรับปรุงเนื ้อหาและการให้บริการที ่ตอบโจทย์กับความ
ต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น 

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

สีเขียว 

65020520 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

เป็นโครงการที่รวมเอาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้แบบออนไลน์ และสิทธิประโยชน์
ต ่างๆ รวมถ ึง Coach Online ซึ ่ งช ่วยให ้ผ ู ้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวได้สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 65 ก็เป็นการต่อยอดพัฒนาฟังกช์ัน
การใช้งานต่างๆ รวมถึง User Interface ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งนับเป็นกลไกที่สำคัญใน Ecosystem ที่จะช่วยส่งเสริมให้
ผู ้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ได้ 

สิ่งที่หน่วยงานควรพิจารณาส่งเสริมเพิ่มเติมคือการเพิ่มจำนวน
ผู ้ประกอบการที ่ลงทะเบียนเข้าสู ่ระบบ โดยจำเป็นต้อง
ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
เพื่อขยายฐานของผู้ใช้บริการให้กว้างขึ้น และ สสว. เองใน
ฐานะหน่วยงานระดับนโยบายจะได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ดังกล่าวในการออกแบบโครงการและมาตรการส่งเสร ิมที่
เหมาะสมต่อไป   

สีเหลือง 

65020530 โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์
ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

เป ็นโครงการที ่ด ีท ี ่จะปิดช่องว ่างในการพัฒนาส่งเสริม    
คลัสเตอร์ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ได้พยายามผลักดัน
ส่งเสริมคลัสเตอร์แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นเพียงการเข้าไป
ช่วยในการรวมกลุ่มเท่านั้นยังไม่เกิดผลประโยชน์ที่จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจประเทศได้อย่างชัดเจน โครงการนี้จึงไดม้ี
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมคลัสเตอร์ของต่างประเทศ และ
จัดทำระบบ ecosystem สำหรับ คลัสเตอร์ให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ระบบตลาดกลางของคลัสเตอร์และ
จัดทำเครือข่ายด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครัฐและเอกชน ทั ้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์  

โครงการนี ้ได้เลือกพัฒนากลุ ่มคลัสเตอร์ต ้นแบบจำนวน  
2 กลุ ่ม โดยคัดเล ือกจากการศึกษาความเป็นไปได้ท ี ่จะ
ดำเนินการต้นแบบได้สำเร ็จ ด ังน ั ้น เพ ื ่อเป ็นการว ัดผล
ความสำเร็จของโครงการควรมีการวัดผลจากการนำต้นแบบไป
ขยายผลต่อโดยหน่วยงานอื่นๆ และ ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลความสำเร็จดังกล่าว 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
สร้างนวัตกรรมทางการตลาด จัดทำระบบ Data Sharing เพื่อ
ใช ้เป ็นแหล่งข้อมูลแต่ละคลัสเตอร์ และพัฒนา Cluster 
Development Agent : CDA เพ ื ่อ ให ้สามารถด ูแลระบบ 
Data Sharing ของคลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ระบบอื่นที ่คลัสเตอร์สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น    
เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างครบวงจร 

65020540 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
เร่ิมต้นธุรกิจ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั 
และนวัตกรรม 

กิจกรรมโครงการในปี 2565 ยังคงเหมือนกับปี 2564 ทั้งพื้นที่
ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีการทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำโครงการร่วมกันไว้แล้ว 
โดยหล ักเกณฑ ์ในการค ัดเล ือกผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการนั้น 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
บริษัทเอกชนที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง และตัวผู้ประกอบการเอง 
โดยในส่วนศักยภาพของผู้ประกอบการนั้น จะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ 7 ข ้อ ประกอบด้วย 1) ภาพรวมธุรกิจ เช่น          
มีแนวคิดและลักษณะของธุรกิจเป็นอย่างไร มีความใหม่ของ
สินค้าและบริการหรือไม่ การวิเคราะห์ SWOT Analysis    
เป็นต้น 2) รูปแบบเทคโนโลยี โดยดูจากความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการนำเทคโนโลย ีมาใช ้ในเช ิ งธ ุรกิจ  
3) แผนการบริหารจัดการองค์กร 4) แผนการตลาด เช่น มีการ
ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองชัดเจน มีตลาด
รองรับเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจหรือไม่ การวิเคราะห์คู่แข่ง 
กลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการตั้งราคาและเหตุผลในการตั้ง
ราคามีความเหมาะสมหรือไม่ ช่องทางในการจัดจำหน่าย 
รวมถึงผลกระทบและคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า 5) แผนการ
ผลิตและดำเนินการ เช่น การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การวาง
ผังโรงงาน แหล่งวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 
รวมไปถึงการพิจารณาถึงการวางแผนในระยะยาว 6) แผนการ
เงิน เช่น สามารถแสดงรายการลงทุนในการประกอบการ

ที่ปรึกษามีความเห็นว่าหน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการ พบประเด็นที่เป็นข้อจำกัดของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนหนึ่ง อาทิ ขาดการเข้าถึงแหล่งทุน ขาดข้อมูลเชิงลึกเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และขาดเรื่องการตลาด 
ดังน ั ้น แนวทางการดำเนินการในอนาคตหน่วยงานอาจ
พิจารณาร่วมมือ หรือส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ถ ูกต ้อง ช ัด เจน สอดคล ้องก ับการประกอบการจริง                 
มีความสามารถในการบริหารการเงินให ้เกิดสภาพคล่อง    
มีความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น และ 7) แผนฉุกเฉิน
หรือแผนประเมินความเส่ียง เช่น สามารถแสดงแนวทางในการ
ดำเนินงานไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์ของ
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จนเป็นผลกระทบใน  
ทางลบกับกิจการ หรือในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
โควิด-19 เป็นต้น 
สำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมการอบรม หรือกิจกรรมการ
ให้คำปรึกษาเชิงลึก มีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบออฟไลน์ 
เป็นแบบผสมโดยเน้นรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า บางพื้นที่ยังคงมีปัญหาเรื่องความ
เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงอาจทำให้ได้รับข้อมูลจาก
วิทยากรไม่ครบถ้วน รวมไปถึงได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง หากว่า
นักศึกษามีคำถาม หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่ม ทำให้ต้องใช้
วิธีการสอบถามนอกรอบ ส่งผลให้การดำเนินงานในส่วนอื่น
ล่าช้าออกไป เป็นต้น 
นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีการวางแนวทางในการป้องกันความ
เสี ่ยง โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทพี ่เลี้ยงก็จะมีการ
วางแผนสำรอง พร้อมหาแนวทางการแก้ไขป้องกันในเรื่องนี้
มากยิ่งขึ้น เช่น มีการจัดเตรียมแหล่งส่งออกวัตถุดิบมากกว่า   
1 แห่ง การหาข้อมูลศูนย์ทดสอบสำรองไว้ บางรายที่ติดปัญหา
เร่ืองการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการทดสอบตลาด ก็ได้มี
การวางแผนสำหรับการสอบถามเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์
กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

65020550 โครงการจัดงาน Startup x Innovation 
Thailand Expo (SITE) 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) 

ผลการดำเนินกิจกรรม ปี 2565 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 
จากเดิมตัวชี้วัด คือ ผู ้เข้าร่วมงาน 30,000 คน เปลี ่ยนเป็น 
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 250 ราย ซ่ึงเป็นการรวมกันของทั้ง

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 
 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
หน่วยงานภาคร ัฐ เอกชน ซ ึ ่ งเป ็นการรวมกล ุ ่มพ ัฒนา 
Ecosystem ทั้งระบบในงานเดียว ซึ่งทางผู้รับผิดชอบมีการ
เก็บข้อมูลเพื ่อประเมินการลงทุนในระยะสั ้น 1 เดือนแรก    
เพื่อดูผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างไร ทั้งนี้ มีการ
เก็บข้อมูลระยะ 6 เดือน เพื่อไปประเมินผลกระทบเศรษฐกิจ
ระยะกลางและการเติบโตของ Startup อีกด้วย งบประมาณ
ในปี 2565 มีการปรับลดลงค่อนข้างมาก แต่ทางที่ปรึกษามอง
ถึงการปรับการดำเนินงานให้มีมูลค่าที่ต่ำลงแต่ให้ผลผลิตที่
สูงขึ้น อีกทั้งให้สังเกตความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากโครงการเพื่อ
เปน็ lesson learn ของการปรับปรุงพัฒนาให้โครงการมีความ
คุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการหรือผู้สนใจมากขึ้น 

 

กลไกการส่งเสริม SME 
65020560 งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME  สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

ภายใต้โครงการมีกิจกรรม ได้แก่ งานศึกษาเพื ่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้ในธุรกิจ SME งานขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME 
หรือนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SME การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-
2570) และการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจของการส่งออก SME เพื่อใช้เป็นกรอบการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่าการศึกษาเพื่อ
จัดทำแผนการส่งเสริมต่างๆ ของ สสว. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่างคนต่างดำเนินการบนศักยภาพที่มี และขาดการแลกเปลีย่น 
การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่มา
จากการรวบรวมข้อมูลที ่พอจะศึกษาได้หรือการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่มาจากการรวบรวมข้อมูลที่พอจะศึกษา
ได้หรือการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่
จากการศึกษา ไม่มีข ้อมูลที ่มากพอในการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่จะนำไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ระดับประเทศ โดย สสว. ควรมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวม
ข้อมูล การศึกษาวิจัยต่างๆ เพื่อป้อนเป็นข้อมูลให้ฝ่ายแผนฯ 
ในการนำไปใช้วางแผนหรือนโยบายการส่งเสริม SME  

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 84 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
65020570 งานติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

การดำเนินการประกอบด้วย 
1. งานติดตามผลการดำเนินงานของ สสว.  
2. การประเมินผลความยั ่งยืนของธุรกิจ SME ได้แก่ ศูนย์
ให ้บร ิการ SME ครบวงจร โครงการ Train the coach 
ตลอดจนมีการติดตามมาตรการ 3 เร่ืองได้แก่ การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนผ่าน บสย. การตลาด SME (ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์)  
3. งานติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565  
4. งานประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการ
ส่งเสริม SME ประจำปี 2564 

การติดตามและประเมินผลด้าน SME ในฐานะหน่วยงาน
นโยบาย ควรครอบคลุมทั้งมาตรการ วาระหรือนโยบายสำคัญ 
และแผนงานโครงการ สีเขียว 

65020580 งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะ
นโยบายในการส่งเสริม MSME ระดับ
นานาชาต ิ

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริม 
MSME ระดับนานาชาติ นับเป็นอีกบทบาทสำคัญของ สสว. ที่
จะส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME และขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบการ 
MSME ไทยในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการพัฒนาศักยภาพและ
ผลิตภาพ และการเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางด้านวิชาการและธุรกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ MSME ต่างๆ สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 
มีงานสำคัญที่ สสว. มีส่วนที่ต้องเข้าไปมีบทบาท คือ การเป็น
เจ้าภาพการประชุม APEC SME Working Group และ APEC 
SME Ministerial Meeting โดย สสว. ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู ้รับผิดชอบกรอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ 
SME ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดท่าททีี่
จะรักษาผลประโยชน์ของไทยและธุรกิจ SME ในเวทีความ
ร่วมมือพหุภาคี พร้อมกับเชื่อมโยง SME ไทยกับพันธมิตรธุรกจิ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถใน

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 85 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
การแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพ SME 
ไทย ให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก โดยบทบาทของ 
สสว. ในฐานะผู้แทนไทยในคณะทำงานเอเปควิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 1. การประชุมรัฐมนตรี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 ที่เป็นการ
ประชุมระดับนโยบายด้านการพัฒนา SME ของกลุ ่มความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2. การประชุม
คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 
54 ที่เป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ รวบรวมผลสรุปจากการ
ประช ุมของคณะทำงานฯ ด ้านความค ืบหน ้าของการ
ดำเน ินการตามแผนย ุทธศาสตร ์  ประเด ็นป ัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปควิสาหกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดย่อม 3. การประชุมและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง เช่น การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ 
ภายใต้คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค 
โดยกำหนดหัวข้อหลักของการประชุมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Bio-Circular-Green Economy Model 
ห ร ื อ  BCG Model) ค ื อ  “ Inclusive Recovery of APEC 
MSMEs through BCG & High Impact Ecosystem” เพื่อให้
สอดรับกับการให้ความสำคัญในระดับสากล ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือที่จะเร่งบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการให้เอเปค “เปิด” ต่อทุก
โอกาส “เชื่อมต่อ” ในทุกมิติและ “สมดุล” ในทุกด้าน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา SME จากเขต 
เศรษฐกิจอื่น โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ SME 
ภายใต้ BCG Model ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 
     1. ก า ร พ ั ฒ น า ต า ม แ น ว ค ิ ด เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ อ ง ค ์ ร ว ม 
(Accelerating BCG Adoption)  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

 4 - 86 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
     2. การขับเคลื่อนและพัฒนา SME ให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัล 
(Inclusive Digital Transformation)  
     3. เครื่องมือทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ (The 
Next Normal MSME Financing and Debt Restructuring) 
และ  
     4. การรับมือกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนโยบายที่มี
ผลกระทบสูง (Coping with evolving market landscape: 
high impact policy) ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะทำ
ให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาค
ส ่วนท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องนำไปปร ับใช ้ ในการส ่งเสร ิม พ ัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ให้ฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุม  
มีขีดความสามารถในการพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและ
เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที ่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

65020590 งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนา
กลไกการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

สสว. ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจและศักยภาพของ
ผู ้ประกอบการในระดับพื้นที่ โดยนำร่อง 12 พื้นที ่ จากทุก
ภูมิภาค โดยมีการจัดทำเครื ่องชี ้วัดสถานการณ์ MSME ใน
รูปแบบอนุกรมเวลา และมีการจัดเก็บข้อมูล GDP SME จาก
การสำรวจข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
เชิงนโยบายสำหรับรัฐบาลสำหรับจัดทำมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู ้ประกอบการ MSME ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based)   

จากการสำรวจจัดเก็บข้อมูลในเชิงปฐมภูมิจากผู้ประกอบการ 
120,000 ตัวอย ่าง และเป ็นข ้อมูลเช ิงล ึกในระดับธ ุรกิจ  
อาจเป็นความยากที่จะให้ผู้ประกอบการเปิดเผยและให้ข้อมูล
ต่อเนื ่อง จึงควรมี reward ให้กับผู ้ประกอบการ ในการให้
ข้อมูลกับภาครัฐ และอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ในระดับพื้นที่ เพื่อลดภาระในการจัดเก็บ 

สีเขียว 

65020600 งาน Data Exchange / Open Data สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

 1) Voice of Stakeholder ม ี ก า ร ท ำ  focus group จาก 
Stakeholder ทั้งหมด 5 ประเด็น ประเด็นละ 2 ครั้งเพื่อลด
ความ biased ของการระดมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปเก็บข้อมูล
จากกลุ ่มต ัวอย ่างทั ้ งหมด 150+750 ราย แต่เน ื ่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีอุปสรรคในการเก็บข้อมูลเช่นกัน 
ซึ ่งเป ้าหมายการได้ข ้อมูล เพ ื ่อจะกำหมดนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ ซึ่งเน้นกลุ่ม Micro ข้อมูลดังกล่าวจะถูกสรุป

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

สีเขียว 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 4 - 87 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ปรึกษาแนะนำให้บนัทึก
เก็บฐานข้อมูลของบริษัทและส่งต่อให้กับฝ่ายแผนงานต่างๆ 
อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวควรที่จะเผยแพร่ต่อผู้ประกอบการเพื่อให้
ทันต่อการประเมินบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ต่อธุรกิจ 
2) MSME Scoring ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของ SME ในด้านต่างๆ 
ซ่ึงพบว่า ร้อยละ 80 SME กลุ่ม Micro มีจุดอ่อนเกือบทุกดา้น 
ได้แก่ กฎหมาย บัญชี ซึ่งปัจจุบันทางโครงการมีการพฒันาให้ 
SME เข้ามาประเมินตัวเองว่ามีจุดแข็งจุดด้อยในด้านใด 
เพื ่อให้ทราบจุดที ่ตัวเองต้องแก้ไขและพัฒนา ซึ ่งเป็นข้อดี
เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนมากขึ้น ทำให้กลุ่ม SME 
จำเป็นที่จะต้องรู้ตัวเองและมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ 
3) การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย เป็นข้อมูลที่สามารถให้
ผู้ประกอบการได้ประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมาและสามารถ
พยากรณ์การตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลดังกล่าวควรม ีการปร ับกลุ ่มผ ู ้ประการให ้เข ้ากับ
สถานการณ์มากขึ ้น เช่น กลุ ่มอุตสาหกรรม 4.0 ที่มุ ่งเน้น
นวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งหากมีการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นจะส่ง ผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่
ในห่วงโซ่ของกลุ่มต่างๆ 
4) การจัดทำข้อมูลเพ ื ่อให ้บริการ MSME และประชาชน  
เป็นการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ความพึงพอใจ 
ข้อคิดเห็น เป็นต้น แนะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อกลุ่ม SME เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ 

65020610 โครงการประกวด MSME National 
Awards  

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

โครงการมีการปรับหมวดธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีการ
เพิ ่มกลุ ่มเป ้าหมายที ่ เป ็นผู ้ประกอบการ Micro เพ ื ่อให้
สอดคล ้องก ับแนวนโยบายของร ัฐท ี ่ต ้องการส ่ ง เสริม

หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้รางวัลที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์มากขึ้น เช่น เรื่องการปรับตัวจากสถานการณ์
โควิด-19 การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ Micro สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มากขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มเกณฑ์การให้
คะแนนในเรื่อง BCG เข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย ขณะที่
รูปแบบการดำเนินการยังคงเริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อม
ให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนา
และยกระดับส ู ่มาตรฐานการบร ิหารจ ัดการธ ุรก ิจ โดย
ผู ้ประกอบการสามารถเลือกเข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่
ตนเองสนใจได้ จากนั้นจึงมีการคัดเลือกและให้คะแนน โดยผู้ที่
ผ ่านการสัมภาษณ์จะได้ร ับ Feedback Report มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ แม้จะ
ไม่ได้รับรางวัล 

รวมถึงการให้รางวัลที ่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตอย่างเช่น BCG อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับรางวัลได้สะท้อนความคิดเห็นมาว่ารางวัลที่ได้
ยังขาดความชัดเจนว่าต้องการผลักดันผู ้ประกอบการไปสู่
เป้าหมายใด การได้รับรางวัลต่อเนื่องสะท้อนความสำเร็จใด  
ยังขาดความท้าทายที่จะให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าอยากพัฒนา
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รางวัล รวมถึงในการพิจารณาให้คะแนนควรมี
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจนั้นๆ มาร่วมพิจารณา 
เน ื ่องจากจะม ีความเข ้าใจในบร ิบทของธ ุรก ิจมากกว่า
นักวิชาการ 

65020620 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

1) การปรับบทบาทเป็น Policy Maker สสว. ได้วางแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรเพื ่อรองรับภารกิจดังกล่าว ตั ้งแต่
กระบวนการคัดเลือกคน การมีแนวทางให้บุคลากรได้ทำงาน
แบบ cross-function ในภารกิจที่เป็นแกนหลัก 
2) สำหรับพนักงานทั่วไปมีการพัฒนาส่งเสริมความรู้ เรื ่อง 
Design Thinking สนับสนุนการทำงานแบบ Project based 
มากขึ้น  
ซึ่งการปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งในเรื่องบทบาท และการปรับให้
เป็นดิจิทัล เป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเจอ จำเป็นตอ้งมี
การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร แบบค่อยเป็นค่อยไป 
3) สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรค่อนขา้ง
เยอะ ต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ แต่พบข้อจำกัดในเรื่อง
การมีส่วนร่วม ในปี 2565 ได้มีการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู ้ของบุคลากรผ่าน E-Learning ทั้ง Soft Skill 
และ Hard Skill โดยที ่พนักงานสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ 
4) สำหรับการพัฒนาพนักงานรายบุคคล ( IDP) สสว. ได้วาง
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรไว้ใน 2 มิติ คือ มองทิศทางใน
อนาคต และภารกิจขององค์กรว่าต้องการทักษะด้านใดบ้าง 

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

สีเขียว 
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รหัส
โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
5) สำหรับการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (KM) แต่ละฝ่าย
มีการจัดเก็บข้อมูลทั ้งที ่เป็น Share Drive และเผยแพร่บน 
Intranet ขององค์กร อย่างไรก็ดี ความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM 
ของบุคลากรในองค์กรไม่เท่ากัน ฝ่าย HRD จึงได้จัดอบรม
เพื ่อให้แต่ละฝ่ายสามารถจัดทำ KM ของฝ่ายงานตนเองได้
อย่างถูกต้อง   

65020630 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart 
Office 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

ภารกิจของหน่วยงานยังคงให้ความสำคัญในเรื ่องการดูแล
รักษาระบบ การจัดหาอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software 
ซึ ่งเป็นงานปกติที่ต้องดำเนินการเพื ่อให้ระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ มีความพร้อมรองรับการใช้งานของบุคลากรในองค์กร 
ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สสว. สามารถรองรับการทำงานแบบ Work from Home 
โดยมีการนำ Secure Drive ที ่ เป ็นการ share ข้อมูลผ่าน 
Cloud เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและมี
ความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้สะท้อนปัญหาความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ IT  
ที่ต้องสนับสนุนพนักงานทั้งองค์กรในอัตรา 1:110 คน ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า สิ่งที่หน่วยงาน
ต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
PC และโน้ตบุ๊ค สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานที่บ้าน รวมถึง
ระบบปฏิบัติการ Window เวอร์ชันใหม่ รวมถึงปัญหาความไม่
เพ ียงพอของบุคลากรสนับสนุน ซึ ่ง สสว. ควรพิจารณา 
workload ของบุคลากร ให ้อย ู ่ในระดับที ่ เหมาะสมที ่จะ
สามารถสนับสนุนและให้บริการคนในองค์กรทั้งหมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

สีเขียว 

65020640 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร ในปี 2565 ให้ความสำคัญ
กับศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม
สถานการณ์ SME ในอนาคต และทบทวนผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและผลประเมินฯ ของ สสว. โดยมีประเด็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ผลกระทบจาก
ภาวะเงินเฟ้อต่อ SME/ผลกระทบด้านพลังงานต่อสงคราม
ยูเครน-รัสเซีย/การพัฒนาทักษะของผู ้ประกอบการในการ
ปรับตัวเข้าสู่บริบทใหม่ (Set Skill)/แรงงานคืนถิ่นผลกระทบ
ต่อ SME แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงของ SME แนวคิดการ
ประกอบธุรก ิจตาม Model BCG เพ ื ่อเป ็นข ้อมูลทบทวน
เป้าหมาย ปี 2566 เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการของ สสว. 

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

สีเขียว 
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โครงการ โครงการ หน่วยงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ประจำปี  2567 และทบทวนแผนปฏิบ ัต ิการของ สสว. 
ประจำปี 2567-2570 และเป็นปัจจ ัยสำคัญที ่ส ่งผลต่อ
ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการนำเอาบริบทและสถานการณ์
การเปลี ่ยนแปลงในระดับโลกมาพิจารณาจะช่วยให้องค์กร
สามารถวางแผนและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

65020650 งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและนโยบายรัฐ (PR) 

สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

หน่วยงานได้มีการดำเนินงานตามภารกิจตามยุทธศาสตร์การ
เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ผ่านการดำเนินกิจกรรม
การเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมถึงบทบาท ภารกิจ กิจกรรม
และภาพลักษณ์ของ สสว. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริม SME อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านการดำเนินงาน
ที่สำคัญ คือการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SME ในหลายมิติ ครอบคลุม
ในหลายพื้นที่ รวมถึงการหาโอกาสต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
และขยายผลการดำเนินงานของ สสว. ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการนำเสนอประชาสัมพันธ์โครงการที่
สำค ัญและประสบผลสำเร ็จท ี ่สะท ้อนถ ึงบทบาทและ
ความสำคัญของ สสว. ในการส่งเสริม SME อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมการดำเนินงาน
ด้านการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต้องปรับ
เป็นออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสร้างการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานควรมีการพิจารณาการเลือกกลยุทธ์การใช้สื ่อที่
เหมาะสมต่อผู ้ร ับหรือกลุ ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู ้ร ับสื ่อในปัจจ ุบ ัน เช ่น ร ูปแบบการสื ่อสาร 
Content ห ร ื อ ก า ร เ ล ื อ ก ใ ช ้  Influencer เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ก า ร
ประชาสัมพันธ์เกิด Impact หรือกระแสในการรับรู้ในวงกว้าง 
อย่างไรก็ดี การสร้างสื่อที่ดีและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการ
เสพสื่อของผู้รับสารในปัจจุบัน จะทำให้เกิดการสร้างการจดจำ
ที่มากขึ้น หากกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น Startup ให้สามารถ
เข้าถึงสื่อ เกิดเป็นการรับรู้ และเกิดการจดจำได้ อีกทั้งควรมี
จ ัดการจ ัดเก ็บผลการสำรวจกา รร ับร ู ้ ในท ุกก ิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ เพื ่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนเชิงรุกและ
พิจารณาความเหมาะสมของช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

สีเขียว 

65020660 งานบริหารจัดการดา้นการเงิน สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

เป ็นการต ิดตามและรายงานผลการชำระเง ินค ืนจาก
ผู้ประกอบการตามโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม 
และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถชำระเงินได้
ตามสัญญาฯ โดยมีลูกหนี้ใน 2 โครงการรวม 3,453 ราย 

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม่มีข ้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

สีเขียว 

 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  

 
  

 

นอกจากโครงการที่ส่งเสริมผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแล้ว การผลักดันเป้าหมายแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ยังมีการดำเนินการผ่านกลไกช่องทางและ
งบประมาณหรือเงินจากแหล่งอื่นๆ และเพื่อให้สะท้อนความก้าวหน้าของการส่งเสริม SME ที่ปรึกษาได้ศึกษา 
รวบรวมและประเมินผลโครงการ/มาตรการ/การดำเนินการสำคัญผ่านงบประมาณหรือเงินทุนหรือแหล่งเงิน
อ่ืนๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

1. แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
2563 และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 

4. งบประมาณเงินทุนวิจัย 
และได้พิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้  

 

5.1 แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นส่วนหนึ่งของ
การผลักดันเป้าหมายแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME เนื่องจากเป้าหมายการส่งเสริมครอบคลุมอุตสาหกรรมในทุก
ขนาด โดยปี 2565 แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 
856.5852 ล้านบาท โดยจัดสรรไปยังการส่งเสริมพัฒนาแต่ละแนวทางท่ีแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้  

 

ตารางท่ี 5.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

132.8731 15.51 

แนวทางที ่ 1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร 

142.1615 16.60 

บทที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมนอกแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
เงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

แนวทางที ่ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

86.0208 10.04 

แนวทางที่ 1.4 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการผลักดันไปสู่ยานยนต์
สมัยใหม่ 

379.2768 44.28 

แนวทางที่ 1.5 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

116.2530 13.57 

รวม 856.5852 100.00 

 
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ และตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 1 : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า 
แนวทาง/ตัวช้ีวัด 

แนวทางท่ี 1.1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี
2. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
แนวทางท่ี 1.2 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
แนวทางที่ 1.3 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ 

หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

แนวทางท่ี 1.4 : อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการผลักดันไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ 
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
แนวทางท่ี 1.5 : พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ตัวช้ีวัด 

1. ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF อยู่ในอันดับที่ 60 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ด้านความพร้อมในอนาคต โดย IMD อยู่ในอันดับที่ 45 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากการศึกษาโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปี 2565 
พบว่ามีลักษณะโครงการที่มุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้  

1. การพัฒนาสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพการทดสอบเครื ่องมือตาม

มาตรฐาน การพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและทดสอบ 
1.2 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การต่อยอดงานวิจัย การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
1.3 การให้คำปรึกษาแนะนำ เช่น กระบวนการผลิต การออกแบบ การเพิ่มผลิตภาพ เป็นต้น 

รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก 
1.4 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
1.5 การพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ 
1.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดทำรูปแบบและเนื้อหาเพื่อเผยแพร่แนวทาง

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
1.7 การให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการขอรับรองจากต่างประเทศ 
1.8 การออกแบบและลงพื้นท่ีติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีให้กับโรงงาน 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในแนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
และสร้างสรรค์ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

2. การจัดเตรียมจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน/ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

2.1 การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และแพลตฟอร์มบริการ เช่น เครือข่าย พ้ืนที่การเรียนรู้โรงงาน
ต้นแบบ เป็นต้น 

2.2 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
2.3 การจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ/ศูนย์ให้คำแนะนำ 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในแนวทางที่ 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิด
ความสะดวกแก่ SME แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และแผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น 
(Upskill และ Reskill) 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในแนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรง
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ 

4. การสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 
4.1 การบูรณาการความร่วมมือ ความเชื่อมโยง ระหว่างรัฐ เอกชน และต่างประเทศ 
4.2 การรวมกลุ่ม การสร้างคลัสเตอร์ การเชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรม 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในด้านกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME 
5. อ่ืนๆ ประกอบด้วย  

5.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์วัตถุดิบ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 
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5.2 การบริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5.3 การบริการวิเคราะห์ทดสอบ 
5.4 การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
5.5 การพัฒนาระบบอัตโนมัติอุปกรณ์/เครื่องจักร 
5.6 การจัดทำคู่มือแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในด้านกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME และ
พบว่ากลุ ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมที ่ได้ร ับประโยชน์จากการพัฒนาส่งเสริมจะครอบคลุมในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SME ด้วย  

ที่ปรึกษาได้เลือกโครงการที่มีความน่าสนใจ มาวิเคราะห์ ได้แก่  
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการ

ผู้บริโภคยุค New Normal ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
โดยลักษณะของโครงการคือการพัฒนาสถานประกอบการในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การต่อยอดงานวิจัย การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การจัดเตรียมจัดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน/ห้องปฏิบัติการ การบริการวิเคราะห์ทดสอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์วัตถุดิบ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.0100 ล้านบาท 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 10 ราย 
ผลการดำเนินงาน 

• มีผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรมแล้ว 5 ราย (แผน 5 ราย) (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ) 

 

ข้อสังเกตที่พบ  
• ผลิตภ ัณฑ์อาหารในประเทศไทยมีจำนวนมากและหน่วยงานได้พยายามเข ้าไปพัฒนา

ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ เนื่องจาก SME  
มีเป็นแสนราย ปัจจุบันบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารเกิด Bottle Neck โดยไม่สามารถขาย
นวัตกรรมอาหารออกไปได้ จึงควรต้องมีหน่วยงานช่วยขับเคลื ่อนการทำวิจัยและนวัตกรรม
ดังกล่าวให้ได้ตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลน
หน่วยงานที่จะทำการวิจัยดังกล่าวอีกจำนวนมาก 

• การวิจัยและพัฒนาในเรื่องอาหารมี อว. สวทช. และหน่วยงานในภูมิภาคเช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ได้ดำเนินการอยู่เช่นกัน แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และ กรมวิทยาศาสตร์
บริการไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานข้างต้น โดยมีการทำงานร่วมกับ Food Innopolis ของ 
สวทช. ซึง่ประสานงานกัน ซึ่ง สวทช. จะประชุมกับหน่วยงานเครือข่ายและกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทุกเดือนและมีการรายงานกันสม่ำเสมอ จึงมีการรับทราบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ตลอดเวลาจึงไม่เกิดความซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม ในแต่ละหน่วยงาน ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
รายชื่อผู้ประกอบการในแต่ละปีย้อนหลังระหว่างหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันเพ่ือตรวจสอบย้อนหลัง
ว่าผู้ประกอบการรายใดได้พัฒนาไปแล้ว หรือ พัฒนาในส่วนใด ผลิตภัณฑ์ใดของผู้ประกอบการ
รายนั้นไปแล้ว ซึ่งกรมฯ จะรับเรื่องเพ่ือไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป 
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• การเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พิจารณาจากการมีความตั้งใจจะพัฒนาและมีเทคโนโลยี
ที่สอดคล้อง (Matching) กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้ประกอบการต้องสนับสนุนวัตถุดิบใน
การนำมาวิจัยพัฒนา และบริษัทต้องมีความเป็นไปได้ในการสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดย
โครงการฯ ในปี 2565 มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนื่องจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วม
มีความต้องการทางด้านนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในปีต่อไปกรมวิทยาศาสตร์บริการจะทำงานเชิงรุก
โดยการเชิญชวนผู้ประกอบการไว้ก่อนและทำการประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตดังกล่าว หรือ อาจประสานงานกับ Food Innopolis เพื่อทราบ
รายชื่อผู้ประกอบการที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตท่ีต้องการได้รับการพัฒนาได้ 

• ในภาพรวมการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เช่น การยืดอายุอาหารทอด  
ที่อาจจะมีปัญหาความหืนคล้ายกัน เก็บได้ไม่นานเหมือนกัน สามารถให้การพัฒนาพร้อมกันได้ใน
เบื้องต้น แต่เมื่อลงรายละเอียดในแต่ละบริษัท ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีรายละเอียดของปัญหา
ต่างกัน เช่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ฯลฯ ซึ่งแต่ละบริษัทไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบรายละเอียดที่
เป็นความลับ การดำเนินงานโครงการฯ จึงต้องคัดเลือกบริษัทที่จะได้รับการส่งเสริมเชิงลึกและ
พัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นรายๆ ไป 

• โครงการฯ ไม่ได้เป็นภารกิจหลักของกรมฯ เป็นส่วนที่ทำเพิ่มเติม เนื่องจากภารกิจหลักของกรมฯ 
คือวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการอาหาร ฉลาก วิเคราะห์สารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร เป็นต้น 

• กรมฯ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ อยู่แล้วส่วนใหญ่ใน Lab ที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้ แต่ต้องมี
เครื่องมือแบบพกพาที่สามารถลงไป Onsite ได้ เพื่อความสะดวกมากขึ้น ซึ่งงบประมาณที่ได้เมื่อ
นำมาซื้อครุภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้ดำเนินงานได้สะดวกขึ้น และสามารถนำไปใช้ในโครงการอื่นได้ด้วย 

• การพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละรายเสมือนการทำวิจัยคนละเรื่องกัน เช่น ผู้ประกอบการ 5 ราย 
เสมือนการทำวิจัย 5 เรื่อง จึงต้องมีงบประมาณทางด้านนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สารเคมี วัตถุดิบ 
ฯลฯ โดยจำนวนนักวิจัยมีผลต่อจำนวนโครงการวิจัย การกำหนดตัวชี้วัด เช่น จำนวนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการพัฒนา จึงต้องปรับเพ่ิมลดตามงบประมาณท่ีได้รับ 

 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย  ของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

โดยลักษณะของโครงการคือการพัฒนาสถานประกอบการ การวิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนาวิธี
ทดสอบให้ได้มาตรฐาน การบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ การขอรับรองมาตรฐานในการให้บริการทดสอบ  

(ตรวจรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ) 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26.2000 ล้านบาท 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย 
ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน   

6 ผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี ้วัดกิจกรรม : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร     
500 รายการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ร้อยละของวิธีทดสอบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจนได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ร้อยละ 100 
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ผลการดำเนินงาน 

• จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณ) 
   - จำนวน 0 ผลิตภัณฑ์ (แผน 2 ผลิตภัณฑ์) (ไตรมาส 1-2) 
   - (แผน 2 ผลิตภัณฑ์) (รายงานผล ณ ไตรมาส 3)  
   - (แผน 2 ผลิตภัณฑ์) (รายงานผล ณ ไตรมาส 4) 
• จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณ) 
   - จำนวน 402 ราย (แผน 250 ราย) (ไตรมาส 1-2) 
   - (แผน 100 ราย) (รายงานผล ณ ไตรมาส 3) 
   - (แผน 150 ราย) (รายงานผล ณ ไตรมาส 4) 
  

ข้อสังเกตที่พบ 

• โครงการฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีทดสอบ การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐานรับรอง GMP/HACCP เช่น อย. โดยในปี 2565 มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือพัฒนาวิธีทดสอบและให้บริการทดสอบ 28 ราย และมีตัวชี้วัดให้ผู้ประกอบการได้ อย. จำนวน 6 ราย 

• การคัดเลือกผู้ประกอบการ เริ่มจากการสืบค้นหาผู้ประกอบการ 300-400 ราย ที่ได้ อย. และนำมา
คัดเลือก แล้วจึงสอบถามไปยังผู้ประกอบการเกี่ยวกับความต้องการ และความพร้อมในการได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ วว. ซึ่งบางรายที่มี R&D เป็นของตนเองจะไม่มีความต้องการเข้าร่วม
เพราะไม่ต้องการเปิดเผย know-how ของบริษัท โดยการคัดเลือก จะมีการประเมินด้วยแบบ
ประเมินถึงศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
Lab ที่ให้บริการนั้นมีเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถช่วยผู้ประกอบการหาเอกลักษณ์ หรือหาความโดด
เด่นของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพผู้ประกอบการในการที่จะได้ อย. ด้วย ถ้าไม่มี
ศักยภาพดังกล่าวจะยังไม่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจมีการลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการจริง
เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

• ผู้ประกอบการไม่สามารถหาวิธีทดสอบนี้ได้จากหน่วยงานอื่น เนื่องจากเป็นวิธีใหม่ที่สามารถหาและ
พัฒนาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 

• วิธีทดสอบที่พัฒนาขึ้นจากโครงการฯ สามารถให้บริการกับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันได้ โดยใน 5 ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายอ่ืนภายนอกโครงการฯ ที่มาใช้บริการทดสอบ
ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้นมาจากโครงการ อย่างไรก็ตาม วว. มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการดังกล่าว 

• ประโยชน์ของโครงการฯ คือ เมื่อมีผลิตภัณฑ์มาทดสอบ วว . จะได้ตัวอย่างต่างๆ มากขึ้นและมี 
know-how จากการพัฒนาการทดสอบขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ประกอบการรายอื่นนอก
โครงการได้ โดยแม้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่ยังมีราคาไม่สูงเท่ากับต่างประเทศ ดังนั้น ประโยชน์จาก
การได้งบประมาณนี้คือการนำร่องและได้ Know-How ไปใช้ต่อเนื่อง โดยแต่ละปีสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ได้มีความรู้และ Know-How มากขึ้นได้ นอกจากนี้ เมื่อหน่วยงานมี
ความเชี่ยวชาญจากตัวอย่างที่หลากหลายแล้วจะสามารถให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอื่นๆ ในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานได้ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

• ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างการยื่นขอ อย. ซึ่งคาดว่าสามารถผ่านมาตรฐาน 
อย. ได้ทั้ง 6 รายตามจำนวนตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 

• การทำงานของ วว. ได้เสริมการทำงานของ Food Innopolis เนื่องจาก Food Innopolis ได้มีการ
ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดสอบด้วยเช่นเดียวกัน 

 
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการสร้างบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์และรองรับการขยายตัวของ

ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ลักษณะของโครงการคือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีเชิงลึกการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรมบุคลากรให้ทำงานภายใต้มาตรฐาน การพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม การเพิ่มความรู้ความสามารถอบรม การสร้างโมดูลของวิชาเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชา ญ
ของบุคลากร 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13.4703 ล้านบาท 
กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการสร้างบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์และรองรับการขยายตัวของความ

ต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการยกระดับและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย ์จำนวน 15 ราย 

ผลการดำเนินงาน 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการยกระดับและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
จำนวน 9 ราย จากเป้าหมายเดิมท่ี 5 ราย (ไตรมาสที่ 2)  

 
ข้อสังเกตที่พบ 

• เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการสร้างบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ ซึ่งมี
แผนการเปิดหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ผู้อบรม 
คือ เจ้าหน้าที่จากภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอบรมต่างๆ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ  

• ผู ้สนใจที ่จะอบรมเป็นบริษัทเอกชน บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั ้งนี้
บริษัทเอกชนส่วนใหญ่มีการอบรมเจ้าหน้าที่เฉพาะภาคทฤษฎีหรืออาจจะมีการปฏิบัติเฉพาะการ
ปฏิบัติงานกับกล้องจุลทรรศน์ แต่ไม่มีการปฏิบัติการเชิงลึก ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเน้นกับ
บริษัทเอกชนให้มีการปฏิบัติในเชิงปฏิบัติการค่อนข้างมาก สามารถทำให้ลดต้นทุนในการพัฒนา
บุคลากรของภาคเอกชนเนื่องจากการอบรมจากโครงการดังกล่าวไม่ได้คิดค่าบริการ 

• มีการดำเนินงานจัดอบรมไปแล้ว 4 ครั ้ง ได้แก่ หัวข้อ Cell Culture, Cell Counting and 
Competency Test/ หัวข้อ การปฏิบัติงานด้าน Bacteria Culture (2 ครั้ง)/ และหัวข้อ ความเข้า
กันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Devices) หลังการ
ให้บริการกับผู้รับบริการแล้ว มีการเก็บแบบสำรวจความพึงพอใจ ผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งบาง
หลักสูตรเป็นที่สนใจของบริษัทเอกชนเป็นอย่างมากและมีการร้องขอให้เปิดอบรมอย่างต่อเนื่อง 

• มีการตั้งเป้าเพ่ิมจำนวนบริษัทที่ผลิต/หน่วยงาน ที่ห้องปฏิบัติการให้บริการในปีถัดๆ ไป และอาจจะ
มีขยายกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลและกลุ่มผลิตเครื่องสำอาง 

 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

5.2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากข้อมูลโครงสร้างของธุรกิจ สาขาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า MSME มีบทบาทสูง ทั้งในด้าน
มูลค่า GDP จำนวนกิจการ และจำนวนการจ้างงาน โดยพบว่า MSME มีสัดส่วน GDP ถึง 52.9% ในสาขา 
ท่องเที่ยว ดังนั้น แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแผนงานหลักท่ีภาครัฐพัฒนาส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว จึงย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME โดยปี 2565 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 4,574.5139 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน
บูรณาการฯ ดังนี้ 

เป้าหมาย 

มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
ตัวช้ีวัด 

อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
เทียบกับปีก่อนหน้า 

โดยการขับเคลื่อนแผนบูรณาการผ่านการดำเนินการใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย  
แนวทางท่ี 1.1 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  

2,777.0128 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนบูรณาการ  
1. อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565 
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism  

Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565 
3. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ  

โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ภายในปี 2565 
4. อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &  

Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 110 ภายในปี 2565 
 

แนวทางที ่  1.2 : ส ่งเสร ิมให ้ม ีการปร ับร ูปแบบและสร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้แก ่การท ่องเท ี ่ยว          
1,221.5903 ล้านบาท  

ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนบูรณาการ  
1. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565 
 
แนวทางที่ 1.3 : สร้างความหลากหลายให้การท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการทาง

สุขภาพ 58.8548 ล้านบาท 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนบูรณาการ  
1. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย         
    เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565 
 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 1.4 : พัฒนาภาคการท่องเที ่ยวทั ้งระบบให้มุ ่งเน้นที ่ เช ิงคุณภาพมากกว่าปร ิมาณ    
517.0560 ล้านบาท  

ตัวช้ีวัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนบูรณาการ  
1. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ 10  
   ภายในปี 2565 
2. จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 3 เมือง ภายใน 
   ปี 2565 
3. อัตราการขยายตัวของรายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับ 
   ประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 ภายในปี 2565 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โดยกิจกรรมโครงการที่พัฒนาส่งเสริม ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME สรุปได้ดังนี้ 

1. การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการบริการให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว  
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในแนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME  

ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 

2. การส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในแนวทางที่ 2 การสร้างความพร้อมให้ SME  
ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
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รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

3. การพัฒนาความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เช่น การให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว การปรับตัว
รองรับการท่องเที่ยวแบบ New normal การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. การส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยว โดยการโปรโมทประชาสัมพันธ์ การจัดแคมเปญ 
การจัดงาน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและ 

การขยายตลาดของ SME 

ที่ปรึกษาได้เลือกโครงการที่มีความน่าสนใจ มาวิเคราะห์ ได้แก่  
1. โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โดยลักษณะของโครงการ คือ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย  
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาด ผ่านการดำเนินกิจกรรมโครงการย่อยจำนวนทั้งสิ้น 
11 โครงการ โดยมีทั้งการส่งเสริมการตลาดในประเทศ มุ่งเน้นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยให้
ท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
การกระจายพ้ืนที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถให้พันธมิตรในห่วงโซ่
คุณค่า ในการส่งเสริมตลาดต่างประเทศนั้น ททท. ได้มุ่งเน้นไปที่ด้านการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่
ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย การขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ การส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง
นอกฤดูกาล การขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาดกลาง-บน เป็นต้น 

• โครงการย่อย - ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

เชิงปริมาณ  
- จำนวนการรับรู้ content ตามท่ี ททท. เสนอ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน-ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
- จำนวนผู้ซื้อสินค้า /บริการท่องเที่ยว (Pax) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง Green Season จาก
การดำเนินงานของ ททท. ไม่น้อยกว่า 2,000 Pax 
- จำนวนยอดจองการเดินทางท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย (Booking) จากการดำเนินงานของ ททท.   
ไม่น้อยกว่า 200 Pax  

• โครงการย่อย - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

เชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                          
- จำนวนการรับรู้ Content ตามท่ี ททท. เสนอ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน-ครั้ง 
- จำนวนนัดหมายธุรกิจ (Appointment) โดยรวม ไม่น้อยกว่า 700 นัดหมาย 
- จำนวนชุดข้อมูลสถานการณ์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และภาวะการแข่งขันของแต่ละประเทศใน
ความรับผิดชอบของ ททท. สำนักงานสาขาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 200 รายการ   



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 11 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับ ททท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   
- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

• โครงการย่อย - ขยายฐานตลาด และกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวพักผ่อนทั่วไปกลุ่มตลาด
กลาง-บน 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

เชิงปริมาณ                                                                                               
- จำนวนการรับรู้ Content ตามท่ี ททท. เสนอ ไม่น้อยกว่า 38 ล้านคน-ครั้ง 
- จำนวนนัดหมายธุรกิจ (Appointment) โดยรวม ไม่น้อยกว่า 500 นัดหมาย    
เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- จำนวนผู้ซื้อสินค้า/บริการทางการท่องเที่ยว (Pax) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่ (First Visit)  

จากการดำเนินงานของ ททท. ไม่น้อยกว่า 1,600 Pax 
- จำนวนผู้ซื ้อสินค้า/บริการทางการท่องเที่ยว (Pax) ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่ (Revisitor)  

จากการดำเนินงานของ ททท. ไม่น้อยกว่า 10,000 Pax 
- จำนวนยอดจองการเดินทางท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย (Booking) จากการดำเนินงานของ ททท.  

ไม่น้อยกว่า 3,100 Pax 

• โครงการย่อย – กระจายพ้ืนที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

เชิงปริมาณ   

- จำนวนการรับรู ้ข ้อมูลการท่องเที ่ยวจากการดำเนินงานของ ททท. (เมืองรอง) ไม่น้อยกว่า 
59,000,000 คน-ครั้ง  

- จำนวนการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากการดำเนินงานของ ททท. (วันธรรมดา) ไม่น้อยกว่า คน-ครั้ง  
- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อสินค้า/บริการท่องเที่ยวเมืองรองจากโครงการที่ ททท. นำเสนอ  

ไม่น้อยกว่า 85,000 PAX  
- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อสินค้า/บริการท่องเที่ยววันธรรมดาจากโครงการที่ ททท. นำเสนอ 

ไม่น้อยกว่า 60,000 PAX  
- จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและกลุ่ม Expat ที่ซื้อสินค้า/บริการท่องเที่ยว ส่งเสริม

การท่องเที่ยว City Marketing จากโครงการที่ ททท. นำเสนอ ไม่น้อยกว่า 10,000 Pax  
- จำนวนการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากการดำเนินงานของ ททท. (ส่งเสริมการท่องเที่ยว City 

Marketing) ไม่น้อยกว่า 10,000,000 คน-ครั้ง  
- จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม (ส่งเสริมการท่องเที่ยว City Marketing) ไม่ต่ำกว่า 100 ราย 
เชิงคุณภาพ   

- อัตราความพึงพอใจในประสบการณ์เดินทางสัมผัสอัตลักษณ์เมืองรองที่ ททท. นำเสนอ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  

- อัตราความพึงพอใจในประสบการณ์เดินทางสัมผัสคุณค่าวันธรรมดาที่ ททท. นำเสนอ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

- จำนวนรายได้จากกิจกรรมการตลาดที่ ททท. นำเสนอในพ้ืนที่เมืองรอง ไม่น้อยกว่า 190,000,000 บาท  
- จำนวนรายได้จากกิจกรรมการตลาดที่ ททท. นำเสนอในพื้นที่เป้าหมายในวันธรรมดา ไม่น้อยกว่า 

100,000,000 บาท 

• โครงการย่อย – ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่ความเป็นคุณภาพผ่านวิถีไทย 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

เชิงปริมาณ                                                                                                                                                   
- จำนวนการรับรู้ Content ตามท่ี ททท. เสนอ ไม่น้อยกว่า 335 ล้านคน/ครั้ง 
- จำนวนความสนใจ/ชื ่นชอบต่อ Content ที่ ททท. นำเสนอ (Like/Retweet/Heart button)  

ไม่น้อยกว่า 180,000 คน 
เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                 
- อัตราการรับรู ้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ประเทศไทยที่แตกต่าง ปลอดภัยและประทับใจสำหรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ร้อยละ 3 
- อัตราความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทาง City Marketing 

Roadmap ในพ้ืนที่นำร่อง ร้อยละ 40     
    

ข้อสังเกตที่พบ  
• การมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาค 

และการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
รายได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเมืองรองยังคงพบปัญหาทางด้านการพัฒนาเชิง
พื ้นที ่ ระบบการขนส่งมวลชน ที ่ไม่เอื ้ออำนวยต่อการท่องเที ่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ตลอดจนการเข้าถึงมาตรฐานการให้บริการที่เป็นระดับสากล ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการความ
ร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่   

• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว ต้องการการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมหลังสถานการณ์ 
โควิด-19 แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาธุรกิจในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

• ในการดำเนินกิจกรรมโครงการพบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวต่างๆ นั้นเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 
และ ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 
สอดคล้องไปกับกิจกรรมทางการตลาดของ ททท. ที่เป็นตัวกระตุ้น ทั้งในเรื่องของมาตรการและ
โครงการจากภาครัฐต่างๆ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ฯลฯ รวมไปถึงการอัดอั้นของประชาชนที่
ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อประเทศเริ่มปลดล็อคดาวน์ จึงทำให้ตัวเลขผล
การดำเนินการเพ่ิมขึ้น 

• ในจุดเริ่มต้น ททท. ได้วางแผนดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สมัครใจมานำร่องโดยดูแลเรื่องสุขอนามัย  

การปรับ BCG Model มุ่งเน้นการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นกลุ่มย่อย สื่อสารและแสดงให้เห็นว่า
สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยการขับรถเที่ยวแยกกลุ่มย่อยได้ สอดคล้องกับประเทศไทยมีมาตรการ
ทางสาธารณสุขชัดเจน ไม่พบการติดเชื้อหลังกลับจากการท่องเที่ยว จึงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน 
จึงเกิดการบอกต่อจากคนที่เดินทางซึ่งช่วยได้ระดับหนึ่ง และเมื่ อมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ประชาชนจึงเริ่มมีการกระจายการท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้ง ททท. ยังได้เล็งเห็นเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ 
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เช่น เทรนด์การแคมป์ปิ้ง เริ่มจากมีการท่องเที่ยวแบบแยกกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆ ททท. จึงมีการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้นมาในหลากหลายที่ เช่น Camp of Love เป็นต้น เพื่อให้เห็นว่าประชาชน
สามารถท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายขึ้น ประชาชนมั่นใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวมากข้ึน อีกทั้งรัฐบาลเริ่มผ่อนปรนและกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาในประเทศ 
กระแสการท่องเที่ยวของคนไทยจึงสะท้อนถึงต่างชาติ การท่องเที่ยวจึงเริ่มดีขึ้นตามลำดับ 

• ในกิจกรรมโครงการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ยังไม่สามารถประเมินและวัดผลลัพธ์ตัวเลขที่ชัดเจนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยากมีส่วนร่วมที่จะ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) หรือ นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าควรเริ่มให้
ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ กิจกรรมจากการโปรโมท 
การพยายามกระตุ ้นและสื่อสาร หรือการสร้างจิตสำนึกในเรื ่องสังคมและสิ ่งแวดล้อมจากการ
ดำเนินงานของ ททท. เนื่องจากยังประสบปัญหาในเรื่องของการนิยามนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ และ
การ Identify จำนวนนักท่องเที ่ยวกลุ ่ม Responsible Tourism ที ่ เข ้าถึงและรับรู ้ต ่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมออกจากจำนวนนักท่องเที่ยวปกติได้ และปัจจุบันพบว่ายังไม่
สามารถจำแนกกลุ ่มนักท่องเที ่ยวและเก็บข้อมูลนักท่องเที ่ยวกลุ ่มต่างๆ ได้อย่างแท้จริง เช่น 
Responsible Tourism, Health Tourism เป็นต้น 

• ททท. ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมของการทำสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยการร่วมกับพันธมิตรและ
เครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา โดยหน่วยงานได้มุ่งเน้น ไปยังนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Sport Lovers เจาะเข้ากลุ่มให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแบบ Vacation 
และเป็นกลุ่มคนที่มีเวลาขับรถไปเที่ยวในสถานที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยว
เริ่มดีขึ้น และในปี 2566 ได้มีการขยายผลวางแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดาและจะมีการ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายทีช่ัดเจนมากข้ึน  

• ในระยะที่ผ่านมา ททท. ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตจาก
สถานการณ์ COVID-19 ด้วยการส่งเสริมการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ ผ่านการใช้เครื่องมือที่มี
มาตรฐานกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอยู่ในมาตรฐานที่ตั้งไว้โดยมีเรื่องของ incentive แรงจูงใจต่างๆ 
เป็นตัวกระตุ้น โดยมีการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการขายในสินค้าที่มี
มาตรฐาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้โดยใช้เว็บไซต์และวิธีต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า
มีผู้เข้ามาสมัครโครงการ Tourism Award มากกว่าปีก่อนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเห็นถึง
ผลประโยชน์ในการได้รับมาตรฐานมากข้ึน 

• ในการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศนั้น ททท. มีแผนงานและเป้าหมายในการจะดึงนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นดังเดิม อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาและข้อจัดที่สำคัญ
ที่สุดคือ Seat Capacity ของ Flight การบินต่างๆ ยังคงไม่กลับมา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกำลัง
ขาดแคลนมาก ทั้งในโซนยุโรป เอเชียใต้ แปซิฟิกใต้และอเมริกา อีกทั้งผลกระทบจากสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญในเรื่องของน้ำมัน ราคาตั๋วเครื่องบินจึงเพิ่มเป็น
สามเท่าของปกติเนื่องจากราคาน้ำมันแพงขึ้น อย่างไรก็ตาม ททท. ได้มีแผนการมุ่งกลุ่มตลาด
เป้าหมายใหม่ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบีย รวมถึงตลาดที่จะมาแทนรัสเซียอย่างประเทศ
คาซัคสถานที่มีกำลังการซื้อสูง 
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2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โดยลักษณะของโครงการ คือ โครงการที่ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยมีการส่งเสริมทั้งการตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมนานาชาติ  การพัฒนาต่อยอดกิจกรรมท่องเที ่ยว  
การส่งเสริมเทศกาลงานประเพณีในไทยให้ได้มาตรฐานสากล การส่งเสริมแบรนด์สินค้าท่องเที่ยวของไทยและ
การนำเสนอเรื่องราว และการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดงานในระดับ World Event อีกทั้งยังมี
เป้าหมายในการยกระดับกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีของไทย รวมถึงเทศกาลดนตรี และกีฬา ให้เป็นกิจกรรม
นานาชาติที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ เกิดการรับรู้เอกลักษณ์และเข้าใจคุณค่าวิถีไทย สร้างคุณค่าใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมจำนวนวันพักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 

• โครงการย่อย - ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

เชิงปริมาณ     

- จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจากการจัด/เข้าร่วม/สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวนานาชาติจากการ 
ดำเนินงานของ ททท. ไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท     

- จำนวนเงินหมุนเวียนจากการจัดกิจกรรม 15 ล้านบาท 
เชิงคุณภาพ      

- อัตราความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA+ ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80       

• โครงการย่อย - สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)       

เชิงปริมาณ  
- จำนวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีสร้างสรรค์ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG Model 

และ/หรือ Happy Model) ไม่น้อยกว่า 100 รายการ    
เชิงคุณภาพ      

- อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80    
- อัตราความพึงพอใจของพันธมิตร/ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยว ร้อยละ 75                         
- อัตราความพึงพอใจสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ ททท. นำเสนอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

• โครงการย่อย - เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว   

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)     

เชิงปริมาณ     

- จำนวนการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากการดำเนินงานของ ททท. ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
 - จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายจากโครงการที่ ททท. นำเสนอ  
ไม่น้อยกว่า 19,000 pax   
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เชิงคุณภาพ      

- อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที ่ยวชาวไทย (ตามกรอบคำขอ 
พ.ร.บ.)    

 - จำนวนรายได้จากการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายจากการดำเนินงานของ 
ททท. ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท     

 - มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้ามูลค่าสูงและสินค้าวิถีไทยมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการตลาดตามทิศทาง
ภูมิภาคไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา    

 
ข้อสังเกตที่พบ  
• หน่วยงานได้มีการดำเนินงานโดยมุ ่งเน้นการสร้างสรรค์ Content และประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรในการจัด
กิจกรรมทางการตลาด การจัดส่วนลด การจัดโปรโมชั่นทั้งห้องพัก สายการบินและรถเช่า รวมถึง
เสนอขายแพ็กเกจทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจพิเศษ เช่น ตีกอล์ฟ ดำน้ำ แคมป์ปิ้ง และล่องเรือยอร์ช 
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่เป้าหมายได้สูงกว่า
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 

• ททท. ได้มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการนำ Social Influencer มาดึงดูดและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
จัดแคมเปญที่น่าสนใจ เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที ่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ โปรโมท ที่สามารถสร้างผลกระทบ (Impact) ในวงกว้างได้เป็นอย่างดี 

• ในกิจกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย ททท. ได้มีมุ่งเน้นการสร้า งสรรค์และ
นำส่งคุณค่าของสินค้าและบริการที ่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและการบริการด้านการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ 
ในระยะต่อไปหน่วยงานได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมของการส่งเสริมสินค้า ซึ่งเดิมจากที่เคยทำ
เป็นสินค้าแบบ Product Catalogue พัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็น Product Experience ด้วยการ
สร้างคุณค่าให้เพิ่มมากขึ้น มีเรื่องราว ผู้ซื้อสามารถสัมผัสได้มากขึ้น สอดคล้องกับ BCG Model 
และ Happy Model โดยมีการจ ัดทำเป็นเส ้นทางท่องเที ่ยวใหม่พร ้อมเสนอขาย มุ ่งเน้น 

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าปัจจุบันผู้ประกอบการอีก
จำนวนมากยังมีการจำหน่ายสินค้าประเภทพร้อมขายแบบดั้งเดิมอยู่ ซึ่งหน่วยงานได้มีการวางแผน
เพ่ือขยายผลผลักดันและยกระดับการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมของสินค้าบริการในระยะต่อไป 

 
ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า จากการสำรวจ SME 

พบว่า สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ได้ลูกค้ารายใหม่หรือกลุ่มใหม่ จำนวนนักท่องเที่ยวปรับเพิ่มข้ึน กำลังซื้อ
เพิ่มขึ้น ลูกค้าเริ่มกล้าจับจ่าย และคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ตามลำดับ โดย SME ขนาดกลาง (Medium) คือ กลุ่มที่มี
ความเชื่อมั่นทั้งปัจจุบันและอนาคตสูงที่สุด และเมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่ม SME  
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นสูงสุด ทั้งในปัจจุบันและในไตรมาส 3 โดยมีสัดส่วนผู้ประกอบการที่คาดว่า
จะลงทุนเพิ่มในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 สูงกว่าธุรกิจประเภทอื่น รวมถึงมีสัดส่วนผู้ประกอบการที่คาดว่าจะ
จ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นเช่นกัน   
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ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า SME มีความต้องการในการพัฒนาธุรกิจในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย
ความช่วยเหลือที ่ต้องการจากภาครัฐมากที่สุด คือ การสนับสนุนแบบร่วมจ่ าย (Co-payment) เพื่อช่วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาธุรกิจ พัฒนาบุคลากร สูงถึง 42.86% การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือผู้เชี่ยวชาญใน
การพัฒนานวัตกรรม 36.31% และขยายมาตรการการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 27.38% ส่วนความช่วยเหลือ          
ที่ต้องการจากสถาบันการเงินมากที่สุด ได้แก่ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเสริมสภาพคล่อง 77.58% 
การพักชำระหนี้ 41.27% และการปรับโครงสร้างหนี้ 21.57% 

จากผลสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นชัดเจนว่า SME ให้ความสำคัญกับการปรับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทั้ง
เพื่อการตลาดและยกระดับการผลิต ดังนั้น ธพว. ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการ
สนับสนุน SME ก้าวทันเทคโนโลยีมาโดยตลอด และจะขยายผลในวงกว้างขึ้นจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรที ่มีความเชี ่ยวชาญ เช่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุน SME  
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับธุรกิจ เป็นต้น อีกจุดที่น่าสนใจ SME ส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน
แบบร่วมจ่าย (Co-payment) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เช่น อบรมพัฒนาธุรกิจ พัฒนา
บุคลากร รวมถึง สนับสนุนทุนและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น ธพว. พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ผู ้ประกอบการ SME กับโครงการประเภทร่วมจ่ายของภาครัฐ หรือหน่วยงานผู ้เชี ่ยวชาญในการพัฒนา
นวัตกรรม ขณะที่ SME ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 
คลี่คลาย กลายเป็นกลุ่มที่ต้องการลงทุนและจ้างงานเพิ่มมากกว่ากลุ่มอ่ืน  
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5.3 โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพื ่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 

เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่าง
รุนแรง สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพ อนามัยของประชาชนทุกสาขา
อาชีพในวงกว้าง การดำเนินมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ของรัฐบาลประเทศต่างๆ อาทิ
การปิดพื ้นที ่ เพื ่อป้องกันการเคลื ่อนย้ายคน (Lockdown) มาตรการเว ้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงันอย่างฉับพลัน 
ทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการ SME ก็ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในวงกว้างด้วย ดังนั้น  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ของประเทศให้กลับมาสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว คณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ) และได้กำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 ล้านบาท โดยแผนงานหรือ
โครงการที่ส่งผลโดยตรงกับการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME คือ แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงิน 400,000 ล้านบาท (กระทรวงการคลัง) เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  ที่ปรึกษาได้เลือกแผนงานหรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ SME ในปี 2565 มาวิเคราะห์ประเมินผล 
ได้แก่  

1. โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ลักษณะของโครงการ คือ การลดภาระ ค่าใช้จ่ายของประชาชน ในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ

สินค้าท่ัวไป ซึ่งเป็นการเพ่ิมอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย 
ให้มีรายได้จากการขายสินค้า โดยมีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจ 223,921.80 ล้านบาท แบ่งออกเป็น  
ทั้งจากที่รัฐสนับสนุน 109,989.40 ล้านบาท และประชาชนจ่ายเอง 113,932.30 ล้านบาท 

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.33 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 
ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 213,251.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 108,460 
ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 104,791.4 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 

ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ 
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 84,784.6 ล้านบาท 
- ร้านธงฟ้า 34,196.3 ล้านบาท 
- ร้าน OTOP 10,231.7 ล้านบาท 
- ร้านค้าทั่วไป 80,093.7 ล้านบาท 
- ร้านบริการ 3,693 ล้านบาท 
- กิจการขนส่งสาธารณะ 252.1 ล้านบาท 
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ข้อสังเกตที่พบ  
• มีผู้ประกอบการ 1.31 ล้านราย ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและ

วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการผ่านการกระตุ้นกำลังซื้อ  
• ผลการสำรวจผู้ประกอบการ 1,288 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้ประกอบการ มีความคิดเห็น

ว่าสถานการณ์ของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก่อนเทียบกับหลังมีโครงการคนละครึ่ง พบว่า  ลูกค้าที่
ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น เฉลี่ยจำนวน 83 ราย รายได้ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฉลี่ย 
26,840.32 บาทต่อเดือน รายได้ที ่ได้รับเพิ ่มขึ ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการร้อยละ 28.82 
สามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ 3 คน โดยค่าจ้างเฉลี่ย 3,831.82 บาทต่อคน และ สามารถ
รักษาการจ้างงานไว้ได้ร้อยละ 69.81 ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ถึงผลกระทบหากไม่มีโครงการคนละครึ่งมากที่สุด คือ ส่งผลกระทบ แต่ยังประคองร้านค้า/
กิจการไปได้ ร้อยละ 70.19 รองลงมา ปิดร้านค้า/กิจการชั่วคราว ร้อยละ 8.91 ผู้ประกอบการ
บางส่วนมีความคิดเห็นว่า ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ ร้อยละ 4.60 ลดค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.93 การเลิกจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.16 ปิดร้านค้า/กิจการถาวร ร้อยละ 1.91 
ตามลำดับ และจากการสำรวจสะท้อนว่าร้านค้ามีพฤติกรรมการรับชำระเงิน หลังร่วมโครงการ 

คนละครึ่ง คือ ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก ชำระเป็นเงินสดบ่อยกว่าชำระเงินผ่าน
แอปพลิเคชัน เป็น ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบ่อยกว่าชำระเป็นเงินสด 

• โครงการเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นและเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อช่วย ประคับประคอง หรือ
บรรเทาผลกระทบไม่ได้ส่งผลความยั่งยืน และยังพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนแม้จะมีการปรับตัว 
โดยเน้นการส่งเสริมตลาดออนไลน์ แต่อาจไม่สามารถส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดได้เนื่องจากตลาด
ออนไลน์ก็มีคู่แข่งมากข้ึน และอาจไม่ตอบสนองตามลักษณะธุรกิจได้ครอบคลุม 

• ข้อเสนอแนะด้านผู ้ประกอบการ SME สำหรับระยะสั ้น ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้
ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีมาตรการลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าเองควรเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ ส่วนระยะยาว ควรมี
การพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวและธุรกิจรองรับทิศทางที่เปลี่ยนไปในอนาคต 

 
2. โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ลักษณะของโครงการ คือ กระตุ ้นภาคการท่องเที ่ยว โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อ
แพคเกจท่องเที่ยวร้อยละ 40 สูงสุด 5,000 บาทต่อ 1 สิทธิ ให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศผ่านบริษัท
นำเที่ยว โดยกำหนด 1 สิทธิต่อคน จำนวน 1 ล้านสิทธิ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจ  
สปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยว  โครงการทัวร์เที่ยวไทย
ได้รับการจัดสรรเงินกู้ทั ้งสิ ้น 1,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาโครงการเริ่มต้นช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565 (นักท่องเที่ยวเดินทางได้ถึง 31 มกราคม 2565) 

โครงการทัวร์เที่ยวไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวใช้สิทธิ 63,506 ราย และ 

มีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เข้าร่วมสิทธิ์ จำนวน 805 ราย จำนวนผู้ใช้สิทธิ 63,506 สิทธิ จำนวนเงินที่จ่ายแล้ว
282,852,416.80 บาท และจำนวนเงินงบประมาณคงเหลือ 717,147,583.20 บาท 
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ข้อสังเกตที่พบ 

• โครงการทัวร์เที่ยวไทยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นมูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น 1,522.05 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยรักษาระบบเศรษฐกิจของประเทศในชว่ง
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้บางส่วน 

• โครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ช่วยประคองธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจ
บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ให้ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ช่วยให้เกิดการจ้าง
งานต่อ แม้ว ่าอาจจะลดค่าจ้างหรือลดวันทำงานลงแต่โครงการได้ช่วยให้กลุ ่มคนในอาชีพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังสามารถประคองตัว มีอาชีพ มีงาน มีรายได้เพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว 
จากการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พบว่า หากไม่มีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยวอาจมีการปิดกิจการชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 64.04 รองลงมาคือ การเลิกจ้างพนักงาน       
คิดเป็นร้อยละ 26.36 การจ่ายค่าจ้างเพียงบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ปิดกิจการถาวร จำนวน     
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.23 และไม่สามารถชำระหนี้ และอาจส่งผลกระทบหนี้เสีย คิดเป็นร้อยละ 
0.74 ตามลำดับ 

• โครงการฯ ยังช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังห่วงโซ่ภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ 
เมื่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
โครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้ประกอบการก็จะต้องมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการจาก
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพ่ือใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน มีความต้องการซื้อสินค้าวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 
มีการจ้างงานมากขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ในท้ายที่สุดการ
ดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการราย
อื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจด้วย จากการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าโครงการทัวร์เที่ยวไทยสามารถส่งเสริมสภาพคล่องของธุรกิจประเภท โรงแรม/ที่พัก คิดเป็น   
ร้อยละ 22.37 รองลงมาคือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 22.16 สายการบิน/รถเช่า/เรือเช่า คิดเป็น
ร้อยละ 21.50 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 17.56 ร้านค้า/ร้านขายของ 
คิดเป็นร้อยละ 16.11  

• ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีให้นักท่องเที่ยวเต็มจำนวน แต่ ณ วันออกใบกำกับภาษีนั้น
ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 40 จากรัฐ หรือได้รับล่าช้า เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางรายมีการดำเนินการผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทำให้ ททท. ต้องตรวจสอบเอกสาร 
และใช้ระยะเวลามากขึ้นจนกว่าจะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบการ หรือหากผู้ประกอบการ
ดำเนินการผิดเงื่อนไขจนมีการเรียกคืนเงินหรือรัฐไม่สนับสนุน ก็จะต้องดำเนินการขอคืนภาษี      
ที่ต้องใช้ระยะเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอ เห็นว่าเป็นภาระ
กับผู้ประกอบการและบางส่วนเห็นว่าไม่คุ้มในการเข้าร่วมโครงการ 

• โครงการเป็นเพียงมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะสั้น    
จึงไม่อาจส่งผลต่อความยั่งยืน ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวรองรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้ ภาครัฐจึงควรต้องมีแผนการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเตรียมรับมือกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ เมื่อถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมา ความพร้อมในการควบคุมและป้องกันการ
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ระบาดที่หากดำเนินการช้าจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น ดังนั้น    
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความเป็นเฉพาะมากขึ้น การจัดกลุ่มลูกค้า เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
และทราบความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น  

 
3. โครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ลักษณะของโครงการ คือ กระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพ่ิม
สภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โรงแรม/ที่พัก สายการบิน ร้านอาหาร 
สถานที่ท่องเที ่ยว กิจการ OTOP กิจการสุขภาพและความงาม กิจการให้เช่ารถ  เรือ เพื ่อการท่องเที่ยว 
สนับสนุนการสร้างงานและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยการสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักร้อยละ 40 
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้อง/คืน สูงสุด 15 สิทธิ สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ไม่เกิน 600 บาท/ห้อง/คืน 
(ใช้จ่ายโดยประชาชนร้อยละ 60 ภาครัฐสนับสนุนร้อยละ 40) สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 
2,000 บาท/ผู้โดยสาร (3,000 บาท/ผู้โดยสาร เฉพาะ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ
เชียงราย) โดยได้รับการจัดสรรเงินกู้ทั้งสิ้น 15 ,000 ล้านบาท และระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2564 เบิกจ่ายถึง 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก
ใหม่จากคลัสเตอร์คริสตัลคลับเมื่อเดือน เมษายน 2564 ทำให้มีมติ ครม. ให้เลื่อนการดำเนินโครงการออกไป
ก่อน จนมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ให้ดำเนินโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 
2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดเริ่มลดลง รัฐบาลได้เร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และมาตรการล็อคดาวน์มี
ความผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่วางไว้ แต่ยังไม่มีการ
จ่ายเงินสนับสนุนบางส่วนในกลุ่มที่พบความผิดปกติหรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
จึงมีการขยายเวลาการใช้เงินกู้ออกไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2565 

โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนสำเร็จ 9,215,423 ราย และมีผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมสิทธิ์และได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งสิ้น 84,412 ราย ประกอบด้วย ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว ร้าน O-TOP ร้านสปานวด ธุรกิจขนส่งท่องเที่ยว และสายการบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ผลผลิต จำนวน 

1. โรงแรมที่เข้าร่วม  11,157 แห่ง 
2. โรงแรมที่มีการจอง  10,118 แห่ง 
3. ร้านอาหาร 70,631 ราย 
4. สถานที่ท่องเที่ยว 2,190 แห่ง 
5. ร้าน O-TOP 1,445 แห่ง 
6. สปา นวด และขนส่งท่องเที่ยว 19 แห่ง 
7. สายการบิน 9 แห่ง 
8. นักท่องเที่ยวลงทะเบียนสำเร็จ  9,215,423 ราย 

9. ผู้ที่ได้รับคูปองอาหาร 1,972,291 ราย 

10. มีการเติมเงินเข้าเป๋าตังและตัดบัญชี 837,066 ราย 
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ข้อสังเกตที่พบ 

• โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 18,159 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 25 ,025 คน รวมมูลค่า
การจ้างงาน 183.85 ล้านบาท  

• โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม มีมูลค่าการใช้สิทธิ
ซึ ่งเป็นผลกระทบทางตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ ้น 9,157 ล้านบาท แบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเองจำนวน 5,638 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายส่วนที่รัฐบาลให้
การสนับสนุน 2,985 ล้านบาท และประชาชนใช้จ่ายเองเพ่ิมเติมอีก 534 ล้านบาท 

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 สาขาที่มีการขยายตัวสูงที่สุด 5 อันดับ
แรก คือ โรงแรมและที ่พ ัก ภัตตาคารและร้านขายเครื ่องดื ่ม การไฟฟ้า การเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6,632 1,605 1,365 1,308 และ 990  
ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุที่ทำให้สาขาการไฟฟ้ามีการขยายตัวสูงเนื่องจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยการ
ผลิตที ่สำคัญในสาขาโรงแรมและที่พัก ภัตตาคารและร้านขายเครื ่องดื ่ม ในทำนองเดียวกัน
อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวมากเนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของสาขาภัตตาคารและ
ร้านขายเครื่องดื่ม เมื่อรวมทุกสาขาการผลิตพบว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปของการขยายตัวของผลผลิตเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,159 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นผลกระทบทางตรงจำนวน 9,157 ล้านบาท (ประชาชนมีรายจ่ายเกี ่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น) และผลกระทบทางอ้อมจำนวน 9,003 ล้านบาท (ธุรกิจมีการหมุนเวียนใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการระหว่างกันเพิ่มขึ้น) 

• โครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ช่วยประคองธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สายการบิน ร้านค้า 
ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจการขนส่ง เช่น รถเช่าหรือเรือ
เช่าเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ให้ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ช่วยให้เกิดการจ้างงานต่อ แม้ว่า
อาจจะลดค่าจ้างหรือลดวันทำงานลงแต่โครงการได้ช่วยให้กลุ่มคนในอาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยังสามารถประคองตัว มีอาชีพ มีงาน มีรายได้เพื ่อเลี ้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว จากการสำรวจ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพบว่าหากไม่มีโครงการเราเที ่ยว
ด้วยกัน ธุรกิจอาจมีการปิดกิจการชั่วคราวเพิ่มเติมอีก 32 ,523 แห่ง จะมีการเลิกจ้างพนักงาน
เพิ่มเติม 69,353 คน และจะมีการลดค่าจ้างพนักงานเพิ่มเติมอีก 32 ,120 คน โดยธุรกิจมาถึง
สถานการณ์ท่ีไม่สามารถดำเนินต่อได้ และมีธุรกิจที่จะเกิดเป็นหนี้เสีย (NPL) กว่า 28,220 ราย 

• ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีให้นักท่องเที่ยวเต็มจำนวน แต่ ณ วันออกใบกำกับภาษีนั้น
ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 40 จากรัฐ หรือได้รับล่าช้า เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางรายมีการดำเนินการผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทำให้ ททท. ต้องตรวจสอบเอกสาร 
และใช้ระยะเวลามากขึ้นจนกว่าจะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกอบการ หรือหากผู้ประกอบการ
ดำเนินการผิดเงื่อนไขจนมีการเรียกคืนเงินหรือรัฐไม่สนับสนุน ก็จะต้องดำเนินการขอคืนภ าษี     
ที่ต้องใช้ระยะเวลา ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอ เห็นว่าเป็นภาระ
กับผู้ประกอบการและบางส่วนเห็นว่าไม่คุ้มในการเข้าร่วมโครงการ 
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• โครงการเป็นเพียงมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะสั้น   
จึงไม่อาจส่งผลต่อความยั ่งยืน ดังนั ้น การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีการปรับตัวรองรับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้ ภาครัฐจึงควรต้องมี
แผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเตรียมรับมือกับการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมา ความพร้อมในการควบคุม
และป้องกันการระบาดที่หากดำเนินการช้าจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความเป็นเฉพาะมากข้ึน การจัดกลุ่มลูกค้า เลือกกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย และทราบความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

  

4. โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME หรือ "ส่งเสริมการจ้างงาน SME"  

ลักษณะของโครงการ คือ รัฐจะแบ่งเบาภาระนายจ้างด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้ลูกจ้างรายละ 3,000 
บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยป้องกันปัญหาการเลิกจ้าง (ลูกจ้างตกงาน) โดยให้กับ
นายจ้างเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน โดยมีเป้าหมายให้นายจ้าง
รักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หรือห้ามเลิกจ้างพนักงานเกินร้อยละ 5 
จึงจะได ้ร ับเง ินอ ุดหน ุนในเด ือนนั ้น โดยม ีผ ู ้ประกอบการได ้ร ับการอ ุดหน ุนไปรวม 248,022 แห่ง  
มีลูกจ้างสัญชาติไทย รวม 3,287,894 คน ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ตั ้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 - 
มกราคม 2565 โดยได้จ่ายเงินอุดหนุนงวดแรก ในวันที่ 30 พ.ย. 64 และวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แก่นายจ้าง 
สถานประกอบการ จำนวน 197,899 ราย ที่มีลูกจ้างสัญชาติไทย 2,803,472 คน เป็นยอดเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 
8,410,416,000 บาท 

ข้อสังเกตที่พบ   
• รัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุนควรพิจารณาให้กับ SME ที่จ้างแรงงานตามลักษณะของแรงงาน 

เช่น ช่วงอายุและทักษะ พื้นที่ และระยะเวลาในการจ้างงาน หรือเป็นประเภทธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่อง  

• การดำเนินโครงการอุดหนุนการจ้างงาน เป็นมาตรการช่วยเหลือเพียงระยะสั้น และอาจไม่ยั่งยืน 
ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมการจับคู่แรงงานที่มีทักษะที่ต้องการกับ SME รวมถึงการพัฒนาระบบ
ประกันสังคม ชั่วโมงการทำงาน และสภาพการทำงานของแรงงานในระยะยาว ทั้งนี้ ในระยะ
ต่อไปรัฐบาลควรลดการให้เงินช่วยเหลือทางตรงแก่แรงงาน แต่หันมากระตุ้นการจ้างงานเพ่ิมขึ้น
และการปรับปรุงเรื่องสวัสดิการของแรงงานให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
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5.4 งบประมาณเงินทุนวิจัย 

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ( IDEs) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพ 
และสร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ( iBDS) ของสำนักงาน   

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
ลักษณะโครงการ เป็นการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำนโยบายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

นวัตกรรม (IDEs) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนา
นวัตกรรม (iBDS) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปิดช่องว่างระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) 
ของประเทศรวมถึงเพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ที่จะนำไปสู่การจัดทำ
มาตรการ/นโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) ของประเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยงบประมาณที่ใช้ในการศึกษา 3,800,000 บาท 

 

ข้อสังเกตที่พบ   
• จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำมาสรุปเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประสิทธิภาพและสร้างตลาดให้กับ iBDS ได้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเพิ ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน iBDS โดยการสนับสนุน iBDS 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมเครือข่าย
พันธมิตร กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือในการพัฒนา และการขยาย
เครือข่ายพันธมิตรออกสู่ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาวิจัย
ต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่จำเป็น  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาบทบาทของภาครัฐและการสร้างตลาดให้กับ iBDS โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาเครื ่องมือวินิจฉัยปัญหาและความต้องการของ IDEs การส่งเสริม 

การเชื่อมโยงการบริการจากการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และการเปิดโอกาสให้ iBDS 
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานและความพร้อมการบริการเป็นผู้ให้บริการในโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม iBDS โดยการพัฒนาบทบาท
ของภาครัฐในการส่งเสริม iBDS การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ให้บริการ iBDS ของประเทศ 
และการขึ ้นทะเบียนอย่างเหมาะสม การเชื ่อมโยงการบริการของภาครัฐในรูปแบบ  
One Stop Service และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู ้ประกอบการ iBDS ซึ ่งมีข ้อมูล 

ความเชี่ยวชาญ และผู้ใช้บริการสามารถให้คะแนนได้หลังจากใช้บริการ 

• ในโครงการได้มีการรวบรวมฐานข้อมูล IBDS ไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการบริการ โดยสามารถ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงบูรณาการพัฒนาส่งเสริมกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปได้ 
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(1) โครงการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป ดังนี้ 
(1.1) ข้อเสนอแนะการจัดทำกรอบแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบ ัต ิการส่งเสร ิม  SME  

ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

• การจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการประจำปีในอนาคต จะต้องพิจารณาสถานการณ์ความจำเป็น
เร่งด่วน ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของ SME แต่ละกลุ่มธุรกิจ เนื่องจาก SME 

ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบจาก
ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน และสถานการณ์เงินเฟ้อที่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังส่งผล
ต่อธุรกิจ โดยบางประเภทธุรกิจยังมีโอกาส บางประเภทหากไม่มีการปรับตัวอาจส่งผลให้
ธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้ โดยกรอบแผนงานโครงการต้องมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายที่จะ
มุ่งส่งเสริมเชิงรุกและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการพัฒนาพื้นฐาน เนื่องจากมีความต้องการความ
ช่วยเหลือที่ต่างกัน 

• ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ทั ้งที ่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ภูมิภาค เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกระจายความเจริญ
ทั้งด้านเศรษฐกิจมุ่งสู่ภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้น การวางกรอบแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ควรมีการวางกลไกการพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการในเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้
เข้มแข็งมากขึ้น โดยการขยายเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาจุดแข็งในพ้ืนที่ 
รวมไปถึงการจัดทำมาตรการส่งเสริมหรือพัฒนาที่แตกต่างกันตามทิศทางการพัฒนาและ
ลักษณะของ SME ในพ้ืนที่  

• มุ ่งเน ้นการพัฒนาเศรษฐก ิจและ SME ภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ไปในทิศทางท่ีจะส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ได้แก่  

• การใช้ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME 

• เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นแนวคิดที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั ่งยืน มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความเสมอภาคเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน โดยที่จะต้องลดผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การลดการใช้ทรัพยากร การใช้พลังงานทางเลือก และการจัดการของเสียหรือ
ผลกระทบทีม่ีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

บทที่ 6 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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• เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวคิดที ่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเพิ่มจำนวนผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้า 
ตลอดจนการเข้าถึงผู้บริโภค ดังนั้น การค้าออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการเพ่ิม
โอกาสการค้าและการขยายตลาดไปสู ่ต ่างประเทศของผู ้ประกอบการ  รวมถึง      
การพัฒนาสู ่ด ิจ ิทัลหรือการผลักดันให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) เป็นการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต กระบวนการทำงานในองค์กร 
(Process) และหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ไปเป็น
ดิจิทัลมากข้ึน เพ่ือลดต้นทุนหรือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ๆ  

• การพัฒนานวัตกรรม ( Innovation) เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับคุณภาพและผลิตภาพของสินค้า SME ซึ่งในแต่ละประเทศมักจะใช้โมเดล
การสร้างนวัตกรรมแบบ 3 เกลียว (Triple Helix Model) คือ การพัฒนานวัตกรรม
ผ่านความร่วมมือของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ SME โดยรัฐจะเป็นผู้อำนวยความ
สะดวกและส่งเสริมด้านงบประมาณตลอดจนทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม  

(1.2) ข้อเสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมูลโครงการการส่งเสริม SME ในปี 2565 ที่ขับเคลื่อน
ผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ  
• อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ปี 2543 มาตรา 39 และมาตรา 11 (9/1) ในการให้ 

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการกำหนด โดยใช้กลไกคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริม ในการกำกับและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ข้อมูลโครงการ โดยอาจเสนอคณะกรรมการให้ตั ้งคณะอนุกรรมการในการติดตามผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

• การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลโครงการและผลการดำเนินโครงการ
ในอนาคต เช่น ระบบ eMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบบ       
e-Budgeting และระบบ BB e-EvMIS ของสำน ักงบประมาณ และระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง จะช่วยให้สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลโครงการและผลการดำเนินงานภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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(1.3) ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการที่สอดรับกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม  SME ที่ขับเคลื่อนผ่าน
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที ่ดำเนินโครงการที่
ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ 

• การสร้างเครือข่าย (Networking) ของกลุ่มหน่วยงานส่งเสริม SME ที่เกี่ยวข้อง จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้การดำเนินงานมีความใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์ในเชิงการทำงานร่วมกันมากขึ้น    
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหา  
โดยอาจกำหนดให้มีการออกแบบตัวชี้วัดร่วมกัน ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ส่งเสริมในประเด็นเป้าหมาย  

• การมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ จะช่วยให้
สามารถผลักดันการดำเนินงานในภาพรวมตามประเด็นเป้าหมายการพัฒนา โดยให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในประเด็นนั้นๆ ไปร่วมหารือปรับแผนหรือทิศทางการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ การปรับ
ลดงบประมาณไม่ควรเป็นแบบตัดหรือปรับลดงบประมาณเป็นระดับโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การพัฒนาส่งเสริมไม่สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันหรือดำเนินการ
ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมได้  

• ประเภทโครงการส่งเสริม SME ที่ดำเนินการในอนาคต ได้แก่ 

- ส่งเสริมพัฒนาให้ SME ปรับกลยุทธ์เพื ่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ บริการการเงินที่จุดขาย (Point of 

Sale Financing: POS) บริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง (Buy Now, Pay Later – BNPL) หรือ
มีมาตรการจูงใจให้ SME พัฒนาหรือนำแพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้ เช่น การให้เงินอุดหนุน
ผ่าน voucher มาตรการด้านภาษ ี

- โครงการ/มาตรการดึงดูดภาคเอกชนรายใหญ่ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือ รวมถึงการสร้าง
พันธมิตรทางการค้า เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการ SME  

- การส่งเสริมพัฒนาโครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์ หรือการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของ     

ผู้ส่งออกรายเล็ก เพ่ือให้ต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง  
- เร่งพัฒนาผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ การปรับ

ต้นทุน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างโอกาส และบริหารจัดการ  
- การส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง โดยการขยายเอาเทคโนโลยี 

นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาจุดแข็งในพ้ืนที่ การส่งเสริมให้กลุ่ม Startup เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  

- การขยายผลการติดตามสถานการณ์ SME ไปถึงระดับพื้นที่ และมีการติดตามเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ให้ Realtime  
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- การเร่งพัฒนากลไกการส่งเสริมเพ่ือสร้างปัจจัยเอ้ือ เช่น การพัฒนากลไก BDS หน่วยบริการ
ภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน การให้บริการข้อมูล หรือคำแนะนำ การรุกด้านการตลาด 
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  

- ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงทรัพยากร วัตถุดิบและสามารถวางแผน 
บริหารจัดการได้  

- ส่งเสริมตลาด ให้เกิดความต้องการ และการพัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รองรับ
สินค้า-บริการและการค้าเชิงนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
ผู้บริโภค ในสินค้านวัตกรรม สินค้า Green เป็นต้น  

- การส่งเสริมการใช้ข้อมูล Big Data มาบริหารจัดการ คาดการณ์วางแผน และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ 

 

(2) โครงการส่งเสริม SME ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป ดังนี้ 
(2.1) ข้อเสนอแนะแนวทางการรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม SME ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านแผนงาน

ยุทธศาสตร์ฯ 

• การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพของแผนงานบูรณาการฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม SME โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการร่วมพัฒนาส่งเสริม 
ตั้งแต่ในช่วงการจัดทำคำของบประมาณ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับทราบ รับฟังความก้าวหน้า 
หรือผลจากการติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการอื่นๆ โดยแผนงานบูรณาการฯ ที่ควรมี
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ได้แก่ แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  

• การสร้างบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพในประเด็นการพัฒนาส่งเสริม SME เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกถึงการเป็นส่วนสำคัญกับผลการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ของประเทศ โดยควรใช้ มติ ครม. ในการกำหนดอำนาจการขับเคลื่อน
ในระดับต่างๆ  

(2.2) ข้อเสนอแนะจากการรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริม SME ที่น่าสนใจในปี 2565 ที่ไม่ได้
ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์ฯ แล้วจัดทำสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะรายโครงการ 

• จากการศึกษาและติดตามประเมินโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ภายใต้แผน   
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พบว่า  กลุ ่มอุตสาหกรรมอาหาร       
แห่งอนาคต ยังต้องการการพัฒนาวิจัยและการสนับสนุน ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ และยังขาด
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนมาตรฐานการรับรองหลายอย่างของไทยอาจไม่ทันกับการ
พัฒนาและมาตรฐานบางอย่างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงควรผลักดันให้มี
การศึกษาและทบทวนรับรองมาตรฐานให้เหมาะสม  
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• การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การวิจ ัยและพัฒนา แม้จะเป็นเง ินลงทุนสูง แต่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อม  

การประหยัดต้นทุนการตรวจรับรอง มาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องส่งไปยังต่างประเทศ 
และยังช่วยให้นักวิจัยไทยได้มีประสบการณ์มีทักษะเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น  

• การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ยังมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การสร้าง
บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ โดยการอบรมให้เน้นการปฏิบัติจริง จะได้รับความสนใจจาก
ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก 

• จากผลการศึกษาแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ยังมีช่องว่างการ
พัฒนาเทคโนโลยี การปรับตัวของผู้ประกอบการ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาค
การท่องเที่ยว ต้องการการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมหลังสถานการณ์โควิด -19 แต่ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาธุรกิจในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น ควรเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ การปรับต้นทุน การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างโอกาส และบริหารจัดการ 

• ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และนำส่งคุณค่าของสินค้าและบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและ   
การบริการด้านการท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและ
บริการที่เชื ่อมโยงกับการท่องเที่ยว เดิมจากที่เคยทำเป็นสินค้าแบบ Product Catalogue 
พัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็น Product Experience ด้วยการสร้างคุณค่าให้เพ่ิมมากขึ้น มีเรื่องราว 
ผู้ซื้อสามารถสัมผัสได้มากขึ้น สอดคล้องกับ BCG Model และ Happy Model 

• การกระตุ้นกำลังซื้อผ่านมาตรการโครงการคนละครึ่ง ส่งผลกระทบการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม Micro หรือธุรกิจยังชีพได้ค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่ควรต้องพิจารณาต่อ
คือการผลักดันให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเข้ามาลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการของ 
สสว. เพื่อให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาและส่งเสริม ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลืออื ่นๆ    
จากภาครัฐได้ง ่ายขึ ้น และในโครงการดังกล่าว ยังนำไปสร้างสังคมไร้เง ินสด ที ่ทำให้
ผู้ประกอบการเริ่มหันมาใช้ระบบการชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากข้ึน  

• โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นมาตรการที่สามารถกระตุ้นการออกมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ 
ในช่วงสถานการณ์โควิด แต่พบว่าผู ้ประกอบการในกลุ ่มธุรกิจโรงแรม ในกลุ ่มที ่ เป็น
ผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะได้ประโยชน์น้อย เพราะนักท่องเที่ยวเลือกใช้โรงแรมขนาดใหญ่ 
ที่มีราคาสูง ซึ่งคุ้มกว่า ดังนั้น การผลักดันออกแบบมาตรการ อาจต้องมีกลไกเพิ่มเติมพิเศษ
เพื่อให้กระจายความช่วยเหลือเยียวยาไปยังรายเล็กที่เป็น SME ได้มากขึ้น เช่น การให้คูปอง 
หรือส่วนลดเพ่ิมเติมเมื่อเข้าพักโรงแรมขนาดเล็ก  

• มาตรการโครงการคนละครึ่ง ทัวร์เที่ยวไทย และเราเที่ยวด้วยกัน เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น 
ที่มาช่วยเหลือและดำเนินการได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัว การปรับรูปแบบของธุรกิจ หรือการปรับการบริการต่างๆ     
สู่การรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่ 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 6 - 6 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

• โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IDEs) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพ และ
สร้างตลาดให้กับหน่วยบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ( iBDS) ทำให้พบว่า
ขนาดของธุรกิจและสาขาเป้าหมายการพัฒนา ส่งผลต่อความคาดหวัง ความพร้อมของ SME 
ต่อการรับการสนับสนุนจากภาครัฐและศักยภาพของ BDS ในการรองรับการพัฒนาส่งเสริมที่
ต่างกัน ซึ่ง สสว. ในฐานะหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ BDS Facilitator ควรจะต้องศึกษาและวาง
แนวทางพัฒนาส่งเสริมให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้การสนับสนุนผู้ให้บริการภาคเอกชน
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยรายละเอียดสรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะต่างๆ ปรากฏในบทที่ 6  

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

(1) สสว. ควรเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา พัฒนา
ส่งเสริมหรือขับเคลื่อนแผนต่างๆ ที่เกี่ยวกับหรือส่งผลต่อ SME เช่น การเข้าร่วมให้ความเห็นหรือการประเมิน
โครงการสำคัญที ่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(Flagship) การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี ่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่ง
อนาคต การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหรือฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น  

(2) การพัฒนาบุคลากรของ สสว. และระบบการทำงานให้มีความพร้อมและเอื้อต่อการขับเคลื่อนสู่ การ
เป็นหน่วยงาน System Integrator โดยบุคลากรของ สสว. ต้องมีความเข้าใจบทบาทของ Policy Maker         
มีทักษะของการคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการประสานความร่วมมือ การแสดง
ภาวะผู้นำในเวทีต่างๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูล อาทิ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยง Big Data สู่การ
นำไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที การประสานความร่วมมือและกลไกการทำงาน
ภายในที่ต้องส่งต่อและสอดรับกันในงานที่เป็นฐานข้อมูล วิจัยต่างๆ สู่การออกแบบนโยบายแผนงาน และ      
การติดตามประเมินผล 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ตารางสรุปผลการประเมินตามหลักการ CIPP ปี 2565 
  





รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 1 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ตารางสรุปผลการประเมินตามหลักการ CIPP ปี 2565 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

65020250 
โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อ

ยอดใช้ประโยชน์ FTA 
กรมเจรจาการค้าระหวา่ง

ประเทศ 
2.9275 พอใช้ 5.0000 3.0000 1.9167 2.6313 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ควรปรับปรุง 
(1.3500) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020290 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 3.0750 
ปาน
กลาง 4.5000 5.0000 1.2500 3.2500 

ควรปรับปรุง 
(1.2500) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020310 โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล กรมการค้าต่างประเทศ 3.0250 
ปาน
กลาง 5.0000 3.0000 2.4167 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(2.4167) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020230 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร

แปรรูป 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.4169 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.0565 3.2500 

ควรปรับปรุง 
(2.0565) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020260 
โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 3.6750 ดี 5.0000 5.0000 1.9167 4.0000 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020430 
โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของ

ภาครัฐ 
กรมบังคับคดี 2.8738 พอใช้ 5.0000 5.0000 2.2458 1.7500 

ควรปรับปรุง 
(2.2458) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020010 
โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาด

ของ SME 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 3.3234 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.2979 2.8351 

ควรปรับปรุง 
(2.2979) 

ควรปรับปรุง 
(1.8937) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020120 
โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 2.9502 พอใช้ 4.5000 3.0000 2.5007 2.5000 

พอใช้ 
(2.5007) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020240 โครงการพัฒนาทักษะดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 3.7212 ดี 5.0000 5.0000 2.0705 4.0000 
ควรปรับปรุง 

(2.0705) 
ดีมาก 

(5.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

65020300 โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 3.5257 ดี 5.0000 3.0000 2.0856 4.0000 
ควรปรับปรุง 

(2.0856) 
ดีมาก 

(5.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

65020050 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่ม

มูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.8571 ดี 5.0000 5.0000 3.1903 3.5000 

ปานกลาง 
(3.1903) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

65020270 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.6794 พอใช้ 5.0000 5.0000 1.5981 1.7500 
ควรปรับปรุง 

(1.5981) 
ควรปรับปรุง 

(1.0000) 
ควรปรับปรุง 

(2.0000) 

65020160 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3.2871 
ปาน
กลาง 5.0000 3.0000 1.9167 3.5302 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ดี (3.7473) 
พอใช้ 

(3.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

65020110 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร

แปรรูป 
กรมส่งเสริมการเกษตร 2.5750 พอใช้ 4.5000 1.0000 1.9167 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020320 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ 

(New Economy Academy) 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
2.8737 พอใช้ 5.0000 5.0000 1.9989 1.9351 

ควรปรับปรุง 
(1.9989) 

ควรปรับปรุง 
(1.4936) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020330 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและ

การทำธุรกิจระหว่างประเทศ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
3.7500 ดี 5.0000 5.0000 2.1668 4.0000 

ควรปรับปรุง 
(2.1668) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020340 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ เพือ่ตอบสนองวิถี

ชีวิตใหม่และเมกะเทรนด์ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 

3.3953 
ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 1.9167 3.3008 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ปานกลาง 
(3.1355) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020350 
โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า

ระหว่างประเทศสู่สากล 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
2.6750 พอใช้ 5.0000 5.0000 1.5833 1.7500 

ควรปรับปรุง 
(1.5833) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020360 
โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและ

บริการ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
2.7750 พอใช้ 5.0000 5.0000 1.9167 1.7500 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020370 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
3.0750 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 1.9167 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020380 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ 
3.5189 ดี 5.0000 5.0000 1.9167 3.6097 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ดี (3.9591) 
พอใช้ 

(3.0000) 

65020070 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของ

วิสาหกจิไทยด้วยดิจิทัล 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3.4445 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.1485 3.2500 

ควรปรับปรุง 
(2.1485) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020410 
โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของ

ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3.2523 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 1.8333 3.0057 

ควรปรับปรุง 
(1.8333) 

ควรปรับปรุง 
(1.6819) 

ดี (4.0000) 

65020020 
งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว.  :  

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.3000 

ปาน
กลาง 5.0000 2.5000 1.5000 4.0000 

ควรปรับปรุง 
(1.5000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020030 โครงการ SME ปรับตัวรับมอื VUCA World 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.9868 พอใช้ 5.0000 5.0000 2.9082 1.5357 

พอใช้ 
(2.9082) 

ควรปรับปรุง 
(0.4286) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020060 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง

แก่ธุรกจิชุมชนตามแนวพระราชดำริ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.7500 พอใช้ 4.5000 4.0000 1.5000 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.5000) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020080 
โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย  

(MSME Step Up) 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.9971 ดี 5.0000 5.0000 3.2480 3.8067 

ปานกลาง 
(3.2480) 

ดี (4.4846) 
พอใช้ 

(3.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

65020220 
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.4686 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.5408 3.0160 

พอใช้ 
(2.5408) 

ควรปรับปรุง 
(2.3760) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020420 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เขา้สู่ธุรกิจอนาคต 

Next Normal 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.2664 

ปาน
กลาง 4.5000 5.0000 2.5548 2.7500 

พอใช้ 
(2.5548) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี (4.0000) 

65020440 งานบูรณาการเครือข่ายดา้นการส่งเสริม SMEs 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.5263 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.9211 1.7500 

ควรปรับปรุง 
(1.9211) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020450 
งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรค

และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจของ 
MSME 

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2.7250 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.5833 2.5000 
ควรปรับปรุง 

(1.5833) 
ควรปรับปรุง 

(1.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

65020460 
งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลกัดันใหเ้กิดขึ้นจริง

เพื่อการประกอบการ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.9950 พอใช้ 4.5000 3.0000 2.5637 2.5647 

พอใช้ 
(2.5637) 

ควรปรับปรุง 
(1.1725) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020470 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.6000 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.1667 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.1667) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020490 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.6250 ดี 5.0000 2.5000 2.5833 4.0000 

พอใช้ 
(2.5833) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020500 งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครฐั 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.6000 พอใช้ 4.5000 2.5000 1.5000 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.5000) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020520 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.3250 

ปาน
กลาง 5.0000 2.5000 1.5833 4.0000 

ควรปรับปรุง 
(1.5833) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020530 
โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่

ความเป็นเลิศ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.8671 ดี 5.0000 5.0000 2.5570 4.0000 

พอใช้ 
(2.5570) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020560 งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.2475 

ปาน
กลาง 5.0000 2.5000 2.3250 3.2500 

ควรปรับปรุง 
(2.3250) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020570 งานติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.0302 

ปาน
กลาง 5.0000 2.5000 2.2673 2.7500 

ควรปรับปรุง 
(2.2673) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี (4.0000) 

65020580 
งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบาย 

ในการส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.9225 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.5000 3.0563 

ควรปรับปรุง 
(1.5000) 

ควรปรับปรุง 
(1.8167) 

ดี (4.0000) 

65020590 
งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไก 

การเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.7818 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.4393 2.7500 

ควรปรับปรุง 
(1.4393) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี (4.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

65020600 งาน Data Exchange / Open Data 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.1750 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.5833 2.2500 

พอใช้ 
(2.5833) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020610 โครงการประกวด MSME National Awards 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.0914 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.1071 2.3981 

ควรปรับปรุง 
(2.1071) 

พอใช้ 
(2.7283) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020620 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3.0000 พอใช้ 5.0000 2.5000 2.1667 2.7500 

ควรปรับปรุง 
(2.1667) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี (4.0000) 

65020630 
งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บริหารงานจัดการสำนักงาน Smart Office 

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.4000 
ปาน
กลาง 5.0000 2.5000 2.8333 3.2500 

พอใช้ 
(2.8333) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020640 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3.0000 พอใช้ 5.0000 2.5000 2.1667 2.7500 
ควรปรับปรุง 

(2.1667) 
ควรปรับปรุง 

(1.0000) 
ดี (4.0000) 

65020650 
งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ

นโยบายรัฐ (PR) 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.8250 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.5833 2.7500 

ควรปรับปรุง 
(1.5833) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี (4.0000) 

65020660 งานบริหารจัดการดา้นการเงิน 
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.7000 พอใช้ 5.0000 2.5000 1.5000 2.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.5000) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020170 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ

บริการ 
สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4.0750 ดี 5.0000 5.0000 1.9167 5.0000 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

65020040 โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

(องค์การมหาชน) 3.5750 ดี 5.0000 5.0000 1.9167 3.7500 
ควรปรับปรุง 

(1.9167) 
ดี (4.3333) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020180 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย

เทคโนโลยีมาตรวิทยา 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 3.6750 ดี 5.0000 5.0000 1.9167 4.0000 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020130 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม ่
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

3.3675 
ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.8917 2.5000 

พอใช้ 
(2.8917) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020140 

โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับ
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากร 

มืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

3.6253 ดี 5.0000 3.0000 2.4178 4.0000 
ควรปรับปรุง 

(2.4178) 
ดีมาก 

(5.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 5 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

65020200 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ

บริการ 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย 

4.0481 ดี 5.0000 5.0000 3.1605 4.0000 
ปานกลาง 
(3.1605) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020210 

โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิต
และวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย 

3.0750 
ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.9165 1.7500 

พอใช้ 
(2.9165) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ควรปรับปรุง 
(2.0000) 

65020150 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุค
ใหม่ และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่

สากล 

สถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย 

(องค์การมหาชน)  
(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ  
(องค์การมหาชน)) 

3.3059 
ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 2.6864 2.5000 

พอใช้ 
(2.6864) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020190 

โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก (THAILAND 

SMEs Step up to World Beauty Market) 

สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 3.5884 ดี 5.0000 5.0000 2.1697 3.5938 

ควรปรับปรุง 
(2.1697) 

ควรปรับปรุง 
(1.2500) 

ดีมาก 
(5.0000) 

65020400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4.1500 ดี 5.0000 5.0000 2.1667 5.0000 

ควรปรับปรุง 
(2.1667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

65020480 
โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดบัโลก 

(Global Hub) 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3.6000 ดี 5.0000 2.5000 2.1667 4.2500 

ควรปรับปรุง 
(2.1667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดี (4.0000) 

65020550 
โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand 

Expo (SITE) 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3.6000 ดี 5.0000 2.5000 2.1667 4.2500 

ควรปรับปรุง 
(2.1667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดี (4.0000) 

65020390 โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม 

3.3750 
ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 1.5833 3.5000 

ควรปรับปรุง 
(1.5833) 

ควรปรับปรุง 
(1.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

65020540 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม 

2.9750 พอใช้ 5.0000 5.0000 1.5833 2.5000 
ควรปรับปรุง 

(1.5833) 
ควรปรับปรุง 

(1.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

65020280 
โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่ 

การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
3.6056 ดี 5.0000 5.0000 2.1667 3.6389 

ควรปรับปรุง 
(2.1667) 

ควรปรับปรุง 
(1.3704) 

ดีมาก 
(5.0000) 

65020090 

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนิน
ธุรกิจสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Creative Business and 
Biodiversity) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

(องค์การมหาชน) 
3.7208 ดี 5.0000 5.0000 2.0692 4.0000 

ควรปรับปรุง 
(2.0692) 

ดีมาก 
(5.0000) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020100 
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบ

ทอดของอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเกิดการจ้างงาน 

อย่างยั่งยืนระดบัสากล (Global OTOP) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

(องค์การมหาชน) 
3.4083 

ปาน
กลาง 5.0000 5.0000 1.9167 3.3333 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ปานกลาง 
(3.2222) 

พอใช้ 
(3.0000) 

65020510 
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและ 

ความช่วยเหลือแก ่SME (Online/Offline) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

(องค์การมหาชน) 
3.3755 

ปาน
กลาง 5.0000 2.5000 1.9167 3.8762 

ควรปรับปรุง 
(1.9167) 

ดีมาก 
(4.6698) 

พอใช้ 
(3.0000) 

 



 รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ตารางสรุปผลการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

รายโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2565 





รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
                      พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางสรุปผลการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจรายโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2565 
 

รหัสโครงการ โครงการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณ ความคุ้มค่า หมายเหต ุ

แนวทางที ่1 การบรรเทาปัญหาและฟืน้ฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

65020010 โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  301,757,957.05   9,000,000.00  33.53  
65020020 งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. : ระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ -     8,741,000.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020030 โครงการ SME ปรับตัวรับมอื VUCA World  103,409,184.92   18,709,600.00  5.53  
65020040 โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน -    3,414,700.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020050 โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือ
บริการในชุมชน 

-     5,327,800.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020060 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งแกธุ่รกิจชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ   

-    4,965,400.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

แนวทางที ่2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแขง่ขันในบรบิทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

65020070 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของวิสาหกจิไทยด้วยดิจิทัล  20,196,398.70   72,500,000.00  0.28  
65020080 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) 13,443,194.04  30,866,100.00  0.44  
65020090 โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการดำเนินธุรกจิสร้างสรรค์ที่

รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Creative Business and 
Biodiversity) 

 -   2,705,500.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020100 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสร้างกลไกการสืบทอดของ 
อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเกิดการจ้างงานอยา่งยั่งยืนระดับสากล (Global 
OTOP) 

 6,647,733.32   12,967,800.00  0.51  

65020110 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 12,889,509.59     7,294,300.00  1.77  

65020120 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และ
สร้างสรรค์ 

16,632,328.34  10,500,000.00  1.58  

65020130 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจสมยัใหม่  -    3,247,500.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
65020140 โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนา
บุคลากรมืออาชพี ตลอดหว่งโซ่การค้าและการผลิต 

 -     27,356,500.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020150 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 

 66,503,812.50   68,366,000.00  0.97  

65020160 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  13,068,257.98   4,259,000.00  3.07  
65020170 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ  8,125,007.39   2,355,000.00  3.45  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
                      พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัสโครงการ โครงการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณ ความคุ้มค่า หมายเหต ุ

65020180 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

 4,431,822.21   2,500,000.00  1.77  

65020190 โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่
ตลาดความงามโลก (THAILAND SMEs Step up to World Beauty 
Market) 

 -     2,500,000.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020200 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ  13,295,466.63   16,490,500.00  0.81  
65020210 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์

ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 5,909,096.28   7,320,000.00  0.81  

65020220 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  356,407,035.89   28,000,200.00  12.73  
65020230 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป  -     4,060,000.00  -  
65020240 โครงการพัฒนาทักษะดา้นการบรหิารจดัการธุรกิจ  431,252,513.42   16,800,000.00  25.67  
65020250 โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ 

FTA 
 14,772,740.70   1,883,000.00  7.85  

65020260 โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย ์

 -     24,497,200.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020270 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  -     16,525,000.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
65020280 โครงการสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่

ทางเศรษฐกิจ 
 39,886,399.90   125,000,000.00  0.32  

65020290 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  -     5,573,600.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
65020300 โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  -     1,000,000.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
65020310 โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล  83,161,641.71   2,000,000.00  41.58  
65020320 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ (New Economy 

Academy) 
 1,956,674,627.02   35,512,300.00  55.10  

65020330 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกจิระหวา่ง
ประเทศ 

 414,540,431.25   91,217,300.00  4.54  

65020340 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกจิ
บริการศักยภาพ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่และเมกะเทรนด์ 

 93,301,680,000.00   352,207,800.00  264.91  

65020350 โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่
สากล 

 -     25,200,000.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

65020360 โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบรกิาร  29,948,583.33   34,778,700.00  0.86  



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
                      พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัสโครงการ โครงการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณ ความคุ้มค่า หมายเหต ุ

65020370 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล  39,609,416.67   29,415,800.00  1.35  
65020380 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด   1,951,672,598.57   50,352,600.00  38.76  
65020390 โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น  5,857,586.06   58,000,000.00  0.10  
65020400 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ  26,136,515.97   37,000,000.00  0.71  
65020410 โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉรยิะ  338,586,684.09   40,000,000.00  8.46  
65020420 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เขา้สู่ธุรกิจอนาคต Next Normal  7,386,370.35   10,262,200.00  0.72  

แนวทางที ่3 การปรบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกดิความสะดวกแก ่SME 

65020430 โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ 466,118,720.00  1,000,000.00  466.12  
65020440 งานบูรณาการเครือข่ายดา้นการส่งเสริม SMEs  -     7,370,100.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020450 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดขึ้น

จริงในการประกอบธุรกิจของ MSME 
 -     7,555,700.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

65020460 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลกัดันใหเ้กิดขึ้นจริงเพื่อการ
ประกอบการ 

19,436,042.36  4,000,000.00  4.86 ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

65020470 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME  -     9,989,100.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020480 โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดบัโลก (Global Hub)  23,760,469.06   27,000,000.00  0.88  
65020490 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 194,864,000.00     65,903,600.00  2.96 ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020500 งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครฐั  -     8,474,800.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020510 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและความช่วยเหลือแก ่SME 

(Online/Offline) 
 -     13,055,000.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

65020520 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access 70,000,000.00     29,456,300.00  2.38 ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020530 โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ  200,000,000.00     16,205,600.00  12.34 ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020540 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ  -     13,500,000.00  - อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
65020550 โครงการจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE)  320,766,332.30   25,000,000.00  12.83  

กลไกการส่งเสริม SME 

65020560 งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME   -     7,057,000.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020570 งานติดตามประเมินผลการส่งเสริม MSME  -     10,031,900.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020580 งานสร้างความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายในการส่งเสริม MSME 

ระดับนานาชาต ิ
 -     35,103,600.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

65020590 งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบ
ส่งเสริม MSME 

 -     11,713,000.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

65020600 งาน Data Exchange / Open Data  -     13,030,400.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 



รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 
                      พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 (On-Going) 

 

 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รหัสโครงการ โครงการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณ ความคุ้มค่า หมายเหต ุ

65020610 โครงการประกวด MSME National Awards  2,076,248,870.97  7,975,100.00  260.34  
65020620 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ -  5,108,500.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020630 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารงานจัดการ

สำนักงาน Smart Office 
 -     1,521,500.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

65020640 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร  -     3,000,000.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020650 งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายรัฐ (PR)  -     12,332,100.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
65020660 งานบริหารจัดการดา้นการเงิน  -     221,817,300.00  - ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

 รวม 102,955,077,348.57 1,867,873,000.00 55.12  

หมายเหตุ: 1) มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรมพัฒนาและส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) 93,301.68 ล้านบาท 
              2) การประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกิจใช้ข้อมูลสถิติที่เป็นค่าเฉลี่ยของมลูค่าเศรษฐกิจ จำแนกรายกิจกรรมทีส่่งเสริมและพฒันา ในปี 2562-2563 
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