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 หน้า ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

1.  สรุปผลการสำรวจ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือนำผลการสำรวจไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น  โดยกำหนด
ขอบเขตการสำรวจในด้านความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการของ 
สสว. ความภักดี ความผูกพันการบอกต่อ การรับรู้ภาพลักษณ์ รวมไปถึงทัศนคติ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการของ สสว. 

การสำรวจดำเนินการกระจายใน 30 โครงการ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 6 กลุ่ม เรียงลำดับ
เริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายหลัก อันได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ MSME จากนั้นจะเรียงลำดับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ หน่วยงาน
ตรวจสอบ/หน่วยตรวจประเมิน หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และประชาชน รวม 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะไม่สำรวจในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ 
สสว. เพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียง (bias) ต่อคะแนนในภาพรวม 

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ ถูกพัฒนาขึ้นบนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยงและต่อ
ยอดการสำรวจจากผลการสำรวจในปี 2564 เพื่อที่จะสามารถนำมาประเมินการเติบโตและพัฒนาเป็นรายปี
ต่อไปได้ แบบสำรวจได้รับการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการทดสอบ (pre-test) จนพบว่ามีคุณสมบัติในการ
วัด ทั้งในด้านความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อม่ัน (reliability)  

2.  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 

ภาพรวมความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี ความผูกพัน การรับรู ้ภาพลักษณ์และความ
ต้องการอยู่ในระดับสูง - ดีมาก โดยความคาดหวังต่อการให้บริการของ สสว อย่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 
88.47 ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.45 ความภักดีคิดเป็นร้อยละ 88.71 ความผูกพันคิดเป็นร้อยละ 89.11 
ความต้องการคิดเป็นร้อยละ 86.11 และสำหรับภาพลักษณ์ขององค์กรก็อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน คิดเป็นร้อย
ละ 89.24 ดังตารางที่ 1 
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 หน้า ข 

ตารางที่ 1 ผลสรุปความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี Net promoter score (NPS) ความผูกพัน การ
รับรู้ภาพลักษณ์องค์กร และความต้องการจำแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ซึ่งเมื่อนำคะแนนในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2564 จะได้ผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปีสำรวจ 2564 และ 2565 

 

จากตารางที่ 2 ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปี 2565 หากคำนวณจากผู้ตอบทุกคนจะมีค่าลดลง
เล็กน้อย จากร้อยละ 88.43 เหลือร้อยละ 86.45 ลดลงร้อยละ 1.98 (ตามหลักการคำนวณของ Tris 

corporation) และหากคำนวณโดยเฉลี่ยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม จะพบว่าคำตอบมีค่าลดลงจากร้อยละ 
83.14 เหลือร้อยละ 82.88 ทั้งนี้ จะพบว่า คำตอบมีค่าลดลงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของผู้ประกอบการ 
MSME คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานร ่วม/หน่วยงานร ับจ ้าง และมหาว ิทยาลั บ 
สถาบันการศึกษาและประชาชน อย่างไรก็ดีระดับความพึงพอใจในกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 
และหน่วยงานพันธมิตรจะมีเพ่ิมข้ึน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี ความผูกพัน NPS ภาพลักษณ์ ความต้องการ จ านวน
ผู้ประกอบการ 88.47 86.65 88.62 89.11 58.50 89.22 86.11 1,906

คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 87.28 69.10 82.42 86.06 11

หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 70.00 90.00 90.00 90.00 59.14 90.00 2

หน่วยงานพันธมิตร 89.42 85.50 90.22 89.82 59.14 89.82 51

หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 92.00 84.00 93.00 90.20 59.14 90.20 10

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 88.67 82.00 90.33 90.22 59.14 90.20 30

ค่าเฉล่ียจ าแนกตามจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 88.49 86.45 88.71 89.11 58.53 89.24 86.11 2,010

ค่าเฉลียจ าแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 85.97 82.88 90.43 88.63 59.01 89.25 86.11 6

สรุปผลการส ารวจ คิดเป็นร้อยละ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ ำนวนส ำรวจ

 ปี 2565

ควำมพึงพอใจ
 ปี 2564

ควำมพึงพอใจ
 ปี 2565

ร้อยละ ควำมหมำย

ผู้ประกอบการ 1,906 89.54 86.65 -2.89 ลดลงเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 11 77.50 69.10 -8.40 ลดลงมำก
หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 2 76.00 90.00 14.00 เพ่ิมข้ึนมำก
หน่วยงานพันธมิตร 51 82.68 85.50 2.82 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 10 90.00 84.00 -6.00 ลดลงค่อนข้ำงมำก
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 30 82.60 82.00 -0.60 ลดลงเล็กน้อย

ค่าเฉล่ียจ าแนกตามจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 2,010 88.43 86.45 -1.98 ลดลงเล็กน้อย
ค่าเฉลียจ าแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 83.14 82.88 -0.27 ลดลงเล็กน้อย

การเปล่ียนแปลงผลกำรส ำรวจ
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 หน้า ค 

2.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการ MSME 

จำนวนตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการ MSME ได้รับการสำรวจจำนวน 1,906 ราย จาก 11 โครงการ ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ผู้ประกอบการเข้าร่วม
มากที่สุดได้แก่ การอบรม/สัมมนา 1,260 ราย (ร้อยละ 66.11) รองลงมาได้แก่การเข้ารับคำปรึกษา/คำแนะนำ 
935 ราย (ร้อยละ 49.06) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 684 ราย (ร้อยละ 35.89) และการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนา 530 ราย (ร้อยละ 27.81) 

2.1.1 ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME 

ผู้ประกอบการ MSME มีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 88.47 โดยในทุกข้อคำถาม
และภาพรวมนั้น จะมีระดับความคาดหวัง ‘มากที่สุด’ ซึ่งคะแนนสูงสุดจะได้แก่ บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการ
หลัก มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา (4.464) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลักให้
คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งานหรือโครงการได้อย่างครบถ้วน (4.438) และ
บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น (4.421) และเมื่อแบ่งควาคาดหวังทั้ง 12 ข้อออกมา 4 มิติ 
จะได้ว่า มิติที่ได้รับการคาดหวังมากท่ีสุดเป็นมิติความสามารถของบุคลากร (competency : 4.441) รองลงมา
ได ้แก ่กระบวนการเข ้าร ่วมโครงการท ี ่ ไม ่ย ุ ่งยาก (Consolidation : 4.295) ม ิต ิการส ื ่อสารองค์กร 
(communication : 4.292) และการส่งต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.264) ตามลำดับ 

2.1.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

ผู้ประกอบการ MSME มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 86.65 ในด้านความพึง
พอใจในภาพรวมนั้น ทั้ง 12 ข้อคำถามและภาพรวมนั้น จะมีระดับความพึงพอใจ ‘มากที่สุด’ ซึ่งคะแนนสูงสุด
จะได้แก่ บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา (4.406) 
บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลักให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งานหรือ
โครงการได้อย่างครบถ้วน (4.396) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น (4.388) และเมื่อ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมิติความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. ทั้ง 4 มิติของความพึง
พอใจนั้นต่างอยู่ในระดับ ‘พึงพอใจมากที่สุด’ (คะแนนเฉลี่ย 4.333) โดยมิติที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดเป็นมิติ
ความสามารถของบุคลากร (competency : 4.397) รองลงมาได้แก่กระบวนการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ยุ่งยาก 
(Consolidation : 4.257) มิติการสื่อสารองค์กร (communication : 4.264) และการส่งต่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ (conveyance : 4.183) ตามลำดับ 
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2.1.3 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ 
MSME 

ในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจนั้น โดยมากความคาดหวังจะสูงกว่า
ค่าความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 อย่างไรก็ดี ในการทดสอบทางสถิติด้วย 
t-test นั้น ปรากฏว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในหลายคำถาม เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ สสว. สนับสนุนด้านการประสานงาน หรือมีช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา 
เป็นต้น ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ประกอบการแทบจะทุกคนมีความพึงพอใจต่ำกว่าความคาดหวังที่เกิดขึ้น  

คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ ได้ถูกนำมาวิเคราะห์แผนภาพขจาย (scatter diagram) 

โดยกำหนดขอบเขตความคาดหวังและความพึงพอใจที่ 4.200 (เขตระหว่างมากกับมากที่สุด) แล้ว จะสามารถ
จำแนกประเด็นความคาดหวัง/ความพึงพอใจออกมาได้ว่าประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุงทันที ได้แก่ การปรับการ
สื่อสารที่ถูกต้อง ละเอียด มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ประเด็นที่ยังสามารถรอได้ ได้แก่ การสร้างช่องทาง
เพื่อรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา ส่วนแผนภาพขจายของมิติความพึงพอใจและความคาดหวังนั้น พบว่า
ประเด็นทำได้ดีและเป็นจุดแข็งของ สสว. ได้แก่ ศักยภาพบุคลากร กระบวนการเข้าร่วมโครงการ การสื่อสาร
องค์กร ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ควรรักษาระดับไว้ ได้แก่ การถ่ายโอนความรู้ 

2.1.4 ผลการสำรวจความไม่พึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

สำหรับประเด็นความไม่พึงพอใจ มีจำนวนผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 10.8 ที่ระบุ ประเด็นความ 

ไม่พึงพอใจ โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ การติดต่อเจ้าหน้าที่ทำได้ยาก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังทำได้ไม่
ทั่วถึง การขอข้อมูลต่างๆ มีขั้นตอนหรือระบบที่ยุ่งยาก การติดต่อกลับล่าช้าหรือไม่ติดต่อกลับเลย ในด้านการ 

ให้คำปรึกษาก็จะให้รายละเอียดได้ไม่ดี กำหนดเวลาไม่ชัดเจน หรือตอบไม่ตรงคำถาม หัวข้อในการอบรม  

ไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับธุรกิจ เวลาในการอบรมสั้นไป  การแก้ไขปัญหาล่าช้า ต้องตามเรื่องเอง เหมือน สสว.  
ให้ความช่วยเหลือไม่เต็มที่ มีข้อกำหนดมากไป เงื่อนไขค่อนข้างมาก  

2.1.5 ผลการสำรวจความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ MSME 

ผู้ประกอบการ MSME มีความภักดีในระดับสูงมากคิดเป็นร้อยละ 88.62 ผู้ประกอบการอยู่ระดับเห็น
ด้วย (8.862) ว่าจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงานกับ สสว. อีก โดยมีค่า T2B ร้อยละ 66.37 และเห็นด้วยที่จะ
แนะนำกิจกรรม/โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอื่น (8.845) โดยมีค่า T2B ร้อยละ 67.84 ค่า NPS ที่ได้คือ 
58.50% ซึ่งอยู่ในระดับ ‘ดี’ (great) แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของหน่วยงานให้คำปรึกษา (consulting) ใน
สหรัฐอเมริกา จะมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 68% แต่อย่างไรก็ดี NPS ที่คำนวณได้ยังมีค่าสูงกว่ามัธยฐานของ
อุตสาหกรรมบริการ (professional service) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาคธุรกิจนั้น คะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อ 

ในแต่ละภาคธุรกิจมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความภักดี
และการบอกต่อสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

2.1.6  ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME 

ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ที่มีต่อ สสว. อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(4.456 หรือร้อยละ 89.11) หมายถึงมีความผูกพันในระดับสูง โดยผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่า สสว เป็น
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมั่นได้ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมงาน SMEs และช่วยแก้ปัญหาให้ได้  

2.1.7  ผลการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ MSME 

ในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์นั้น พบว่าผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งกับภาพลักษณ์ของ สสว.  
ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

(4.469) เป็นหน่วยงานที่ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(4.420) และเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน (4.461) โดยค่า 
T2B ของทั้ง 3 ประเด็นมีค่าสูงกว่าร้อยละ 88.56 ส่งผลให้ภาพรวมภาพลักษณ์องค์กรในภาพรวมได้รับการ
ยอมรับในระดับสูงมาก 

2.1.8  ผลการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ MSME 

ที่ปรึกษาได้เพิ่มประเด็น “ความต้องการ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความคาดหวัง” ตามแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพบริการ (ServQual) จำนวน 13 ข้อ และผลการสำรวจพบว่า โดยมากทั้ง 13 ข้อคำถาม 

และภาพรวมนั้น จะมีระดับความต้องการ ‘มาก’ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลงไป ได้แก่ ต้องการการ
นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ (4.563) การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ 
SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื ้นที ่ใกล้เคียง (4.492) การจัดอบรม/สัมมนา  

แก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ (4.489) และการเชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เก่ียวข้อง เช่น สายการผลิต/ 
บริการเดียวกันตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำให้เกิดการร่วมมือ (4.486) 

2.1.9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวสันนิษฐานต่างๆ 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และ
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างทุกคู่  
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความคาดหวังมีความสัมพันธ์ต่ำมาก (.268) และสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในระดับต่ำ (.321) ซึ่งสะท้อนว่าการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอาจตอบโจทย์ได้ไม่
ตรงนัก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง (.546) หมายถึงกิจกรรม  

ของ สสว. ยังตอบโจทย์ความคาดหวังได้ปานกลาง  
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ความสัมพันธ์คู่ต่อมา ได้แก่ความพึงพอใจกับความภักดี มีอยู่ระดับปานกลางเช่นกัน (.545) นั่นคือ
กิจกรรมของ สสว. สามารถสร้างความภักดีได้ในระดับปานกลางแม้จะสร้างความพึงพอใจได้สูงก็ตาม  

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับภาพลักษณ์นั้นอยู่ระดับปานกลาง (.619) หมายถึงความพึงพอใจ  

ที่มากยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมได้  

ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีกับการบอกต่ออยู่ระดับปานกลาง (.565) ความภักดีกับภาพลักษณ์
อย ู ่ระด ับปานกลาง (.529) ส ่วนความภ ักดีและความผ ูกพ ันก ็ม ีความส ัมพ ันธ ์ในระด ับปานกลาง  
(.550) 

2.1.10 ผลการวิเคราะห์ segmentation ของผู้ประกอบการ 

เมื่อนำองค์ประกอบของความต้องการ องค์ประกอบของความคาดหวัง องค์ประกอบของความ  

พึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยความภักดี คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน คะแนนเฉลี่ยการบอกต่อ (advocacy) คะแนน
เฉลี่ยภาพลักษณ์ มาวิเคราะห์หา Segmentation ด้วยวิธีการ K-mean clustering พบว่าจำนวน segment  

(หรือจำนวน cluster) ที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ 3 cluster โดย 3 segment ได้แก่ 

➢ Concentrative : ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สสว. โดยมุ่งประโยชน์ในการนำเอาความรู้ ทักษะที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง มี
อัตราส่วนร้อยละ 62.35  

➢ Complementary : ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปเสริมจุด
แข็งหรือแก้ไขจุดอ่อนของผู้ประกอบการเอง มีอัตราส่วนร้อยละ 30.25  

➢ Contemplative : ผู้ประกอบการที่ทดลองเข้ากิจกรรม/โครงการกับ สสว. เผื่อว่าจะได้
ประโยชน์ในแง่ของความรู้  ทักษะ หรือประโยชน์ด้านอ่ืนๆ มีอัตราส่วนร้อยละ 7.40  

2.1.11  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ผู้ประกอบการ MSME จำนวน 263 รายระบุว่ามีปัญหาและอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 13.80 โดย
ปัญหาหลักที่พบได้แก่ การติดต่อเจ้าหน้าที่ทำได้ยาก (ร้อยละ 17.49 คิดจากจำนวน 263 ราย) ขั้นตอนการขอ
ข้อมูลค่อนข้างมาก เอกสาร ใบสมัครขอยาก เข้าระบบได้ยาก (ร้อยละ 7.98) ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 7.98) การติดต่อประสานงานขาดการติดต่อกลับหรือติดต่อกลับล่าช้า (ร้อยละ 
4.56) หัวข้อการอบรมไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับธุรกิจ (ร้อยละ 4.18) ที่ปรึกษาโครงการไม่มีความละเอียดในการ
ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ (ร้อยละ 4.18) ข้อกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการต่างๆ ค่อนข้างยุ่งยาก 
(ร้อยละ 3.80) ระยะเวลาในการอบรมไม่เหมาะสม (ร้อยละ 3.42) การติดต่อประสานงานเข้าร่วมโครงการทำ
ไม่ดีนัก (ร้อยละ 3.42) เอกสารรับรองต่างๆ ต้องใช้เวลาในการขอ (ร้อยละ 3.04) เป็นต้น 
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หัวข้อที่ผู ้ประกอบการต้องการฝึกอบรมนั้น ลำดับแรกคือการตลาดและการตลาดออนไลน์ โดย
ผู้ประกอบการร้อยละ 74.50 (จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำการสำรวจ ) เลือกคำตอบนี้ รองลงมาได้แก่ 
กฎหมายและกฏระเบียบทางการค้า (ร้อยละ 56.40) เรื ่องของ IT เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 54.72)  
การบริหารการผลิตและลดต้นทุน (ร้อยละ 53.31) กับการบริหารการเงิน การบริหารต้นทุนต่าง  ๆ  
(ร้อยละ 53.31) 

สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกับบริการของ สสว. นั้น 10 อันดับ
แรกได้แก่ การเพิ่มช่องทางประขาสัมพันธ์โครงการต่างๆ (ร้อยละ 8.66) จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำการ
สำรวจ) การจัดอบรมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง (ร้อยละ 4.35) การเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับ สสว . ให้ง่ายกว่า
ปัจจุบัน (ร้อยละ 3.88) การตอบข้อคำถามต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (ร้อยละ 2.83) การจัดหาแหล่งเงินทุน
หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 2.41) การให้ความรู้หรือสร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลายเข้มข้น
กว่าเดิม (ร้อยละ 2.36) การสนับสนุน ติดตามช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 2.31) การจัดหา
วิทยากรให้ตรงกับประเภทธุรกิจ มีความรู้ตรงกับที่ต้องการ สื่อสารเข้าใจง่าย  (ร้อยละ 1.89) เพิ่มการอบรม
เกี ่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ การทำคอนเทนท์ การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ร ้อยละ 1.57)  
และการติดตามผลหลังจากได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแล้ว (ร้อยละ 1.52) 

สำหรับรูปแบบบริการที่ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มเติมจาก สสว. 10 อันดับแรกได้แก่ การจัดหา
แหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำต่าง ๆ (ร้อยละ 4.04 จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำการสำรวจ)  
การเพิ่ม/ขยายช่องทางทางการตลาดให้มากขึ้น (ร้อยละ 3.62) การพัฒนาตลาดต่างประเทศหรือส่งเสริม 

การส่งออกสินค้าต่างประเทศ (ร้อยละ 3.36) การสนับสนุนนักวิชาการ/ผู้เชี ่ยวชาญไว้ให้ผู้ประกอบการได้
ปรึกษาในระยะยาว (ร้อยละ 2.47) การให้ความรู้ด้านภาษี ข้อกฏหมาย ระบบขอใบอนุญาต การประสานงาน
กับองค์การอาหารและยา (ร้อยละ 2.15) การเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ (ร้อยละ 2.15) การลงพื้นที่ของ
นักวิชาการเพ่ือให้คำปรึกษาในพ้ืนที่โดยตรง (ร้อยละ 2.05) การประชาสัมพันธ์ อัพเดทข้อมูล และถามตอบทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 2.05) การจัดอบรมหรือมีกิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 1.89)  
จัด business matching คูค่้าประเภทธุรกิจเดียวกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ (ร้อยละ 1.68) เป็นต้น 
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3. ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
ตัวอย่างของกลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่ทำการสำรวจทั้งสิ้น 11 ราย พบความ

แตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความคาดหวังโดยรวมมีค่า 4.364  
(ร้อยละ 87.27) กับค่าความพึงพอใจโดยรวมมีค่า 3.455 (ร้อยละ 69.10) มีความแตกต่างถึง 0.909 คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 แสดงให้เห็นความแตกต่างของการปฏิบัติกับผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมา อีกทั้งผลการทดสอบ
สหสัมพันธ์ก็ปรากฏความสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้พึงพอใจตอบสนองความคาดหวังได้น้อย
มาก ซ่ึงในมุมมองของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯนั้น การดำเนินการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ
ความพึงพอใจนั้น ควรจะต้องมีการดำเนินการในทันที ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นการบริการแบบ
มืออาชีพ มีการพัฒนาด้านเอกสารและข้อมูล การพัฒนาเร ื ่องขั ้นตอนดำเนินการ ( work process)  

การประสานงานของเจ้าหน้าที่ สร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐได้ดีขึ้น 
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฏระเบียบ 

สำหรับประเด็นความไม่พึงพอใจของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ประเด็นความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ของพนักงาน การไม่มีกระบวนการวางแผนงาน และทบทวนแผนงาน  
การนำเสนอและการติดตามงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การประสานงานยังไม่มีประสิทธิภาพ และการติดตามงาน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

สำหรับผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรนั้น ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (4.121) 
โดยประเด็นที ่เห็นด้วยมากที ่ส ุดคือ สสว. เป็นหน่วยงานที ่เหมาะสมที ่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SME  

ของประเทศ รองลงมาได้แก่ สสว. เป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ และ สสว. เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร สำหรับการวิเคราะห์ T2B พบว่าอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดอยู ่ที่ 
72.73% ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง 

สำหรับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรนั้น ค่าเฉลี่ยภาพรวมภาพลักษณ์ขององค์กร สสว. อยู่ใน
ระดับดีมาก (4.303) โดยคณะกรรมการเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญท่ีร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ให้เติบโต ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และเห็นด้วยว่า สสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดำเนินงาน SME ของประเทศ ทั้งนี้ คะแนน 
T2B ของคณะกรรมการ/อนุกรรมการส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเกินร้อยละ 81.82 
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4. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินที่ทำการสำรวจจำนวน 2 ราย 

โดยความคาดหวังเฉลี่ยมีค่า 3.50 (ร้อยละ 70.00) ส่วนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.50 (ร้อยละ 90) ซึ่งหมายถึงความ
แตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นบวกในทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
หน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินสูงกว่าความคาดหวังมากในทุกด้าน ในมุมมองของหน่วยงานตรวจสอบ/
ตรวจประเมินนั้น ประเด็นเรื่องการให้คำแนะนำหรืออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงาน 
การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาช่องทางรับฟัง
คำติชม/ร้องเรียนปัญหา ควรได้รับการปรับปรุง ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ได้แก่ การมีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลาย การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการร่วมกัน และมีการให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างครบถ้วน ส่วนความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.25 คิด
เป็นร้อยละ 85.00) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเฉลี่ย 
4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67) ของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก (เห็นด้วยถึงเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ 

5. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานหน่วยงานพันธมิตร 
จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร ที่ทำการสำรวจจำนวน 51 ราย ความแตกต่าง

ระหว่างความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.275 คิดเป็นร้อยละ 85.49) และความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.471 คิดเป็น  
ร้อยละ 89.41) เป็นลบ โดยค่าความพึงพอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 
4.39 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ ได้แก่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงต้น การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
ครบถ้วน 

ในมุมมองของหน่วยงานพันธมิตรนั้น ประเด็นที่จะต้องปรับปรุงทันทีได้แก่ การเพิ่มช่องทางรับฟัง    

คำติชม ร้องเรียน แก้ไขปัญหา การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จาก สสว. ไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาขั้นตอนการ
ดำเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว. แก่หน่วยงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ส่วนประเด็นที่เหลือจัดว่าทำ
ได้ดี ควรรักษาระดับไว้ 

ในส่วนของความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.20) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อย
ละ 90.20) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร  (ค่าเฉลี่ย 4.49  
คิดเป็นร้อยละ 89.80) ของหน่วยงานพันธมิตร อยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่และอัตราส่วน 
T2B อยู่ในระดับที่สูง มีเพียงความภักดีและความผูกพันเท่านั้นที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 70 
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6. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง ที่ทำการสำรวจจำนวน 10 ราย 

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.200 คิดเป็นร้อยละ 84.00) และความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 
4.600 คิดเป็นร้อยละ 92.00) เป็นลบ โดยค่าความพึงพอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมต่างกันคิดเป็น
ร้อยละ 8.70 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดย
ประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจมีเพียงประเด็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนง่าย
เกี่ยวกับการดำเนินการ/กิจกรรม เท่านั้น อย่างไรก็ดี ในมุมมองของร่วม/รับจ้างนั้น ทุกประเด็นของความ
คาดหวังล้วนทำได้ดี เป็นจุดแข็งแล้ว 

ส่วนความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 
90.00) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.33) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.43  
คิดเป็นร้อยละ 88.67) ของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้างอยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่
และอัตราส่วน T2B อยู่ในระดับที่สูง มีเพียงความภักดีและความผูกพันเท่านั้นที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 70 

7. ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

จำนวนตัวอย่างของกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนที่ทำการสำรวจจำนวน 30 ราย 
พบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.100 คิดเป็นร้อยละ 82.00) และความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 
4.433 คิดเป็นร้อยละ 88.66) เป็นลบในทุกด้าน โดยมีความแตกต่างร้อยละ 7.52 และพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติทั้งในด้านภาพรวมของความคาดหวังและความพึงพอใจ และประเด็นย่อยในด้านช่องทางการ
สื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการ การประสานงานและอำนวยความสะดวก 

ในมุมมองของกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนนั้น ประเด็นที่สมควรได้รับการแก้ไข
ทันทีได้แก่ มีการให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการที่เข้าใจง่าย มีการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปใน
เวลาที่กำหนด  พัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารให้มีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้น และประเด็นที่จะต้ อง
ปรับปรุงในอนาคตได้แก่ การเพ่ิมช่องทางในการติชม/ร้องเรียนปัญหา 

ในส่วนของความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.33) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อย
ละ 90.30) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.22) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.60  
คิดเป็นร้อยละ 92.00) ของหน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนอยู่ในระดับที่ดีถึงดี
มาก (เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงความภักดีและการบอกต่อเท่านั้นที่อัตราส่วน T2B  

อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 70 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า ฎ 

8. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการติดต่อประสานงาน/เข้าร่วม/รับบริการ/ดำเนินการรว่มกับ 
สสว. ในมุมมองของหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/
หน่วยตรวขประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/หน่วย
ตรวขประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนพบจากการติดติดต่อประสานงาน เข้าร่วม  
รับบริการ หรือดำเนินการร่วมกับ สสว. ได้นำเสนอปัญหาทั้งหมด 22 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 23.66 ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่มนั้น 4 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการตัดสินใจมีค่อนข้างมาก เอกสารมาก การพิจารณาอนุมัติ
ล่าช้า (ร้อยละ 4.30) ขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ไม่ทราบความคืบหน้า (ร้อยละ 3.23) ปัญหา lead 

time ในการจัด event มีเวลาให้จำกัด ยากต่อการเตรียมการ (ร้อยละ 3.23) และปัญหาการติดต่อเจ้าหน้าที่
ทำได้ยาก การตอบกลับค่อนข้างช้า (ร้อยละ 2.15) 

9. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการบริการของ สสว.  ในมุมมองของ
หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/หน่วยตรวขประเมิน 
และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/หน่วยตรวขประเมิน และ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ได้
นำเสนอข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ โดย 7 ลำดับแรก ได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ภารกิจหลัก/โครงการต่าง 
ๆ ให้ทั่วถึงผ่านทุกช่องทาง (ร้อยละ 7.53) มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน ได้ข้อมูลมาก
กว่าเดิม (ร้อยละ 5.38) ทำความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของ SME แต่ละพื้นที่ (ร้อยละ 4.30) แจ้ง
รายละเอียดการนัดหมายให้เร็วกว่าเดิม (ร้อยละ 4.30) เพิ่มงบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
(ร้อยละ 3.23) ปรับขั้นตอน/กระบวนการ เกิดความรวดเร็วในการทำงาน (ร้อยละ 3.23) และเพิ่มบุคลากร 
เจ้าหน้าที่มากกว่าเดิม (ร้อยละ 3.23) 
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10.  ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

ที่ปรึกษาฯ เสนอแผนการดำเนินการ โดยอาศัยหลัก balanced scorecard ในการร้อยเรียง (align) 

แนวทางปฏิบัติต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ในทุกมุมมอง (perspective) ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที ่1 แผนดำเนินการเพ่ิมความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการบริการ  
โดยใช้กรอบแนวคิด balanced scorecard มาอ้างอิง 

10.1 มุมมองการเรียนรู้และเติบโต 

ในมุมมองนี ้ โครงการหลัก (initiative) ที่ควรดำเนินการ ได้แก่ database/big data analysis,  

กลยุทธ์ CRM การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่มีความเป็น tailor-made 

มากขึ้น 

10.1.1 การวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Database / big data analysis) 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการ มีหลายข้อเสนอแนะที่บ่งชี้ว่า ต้องการหาคู่ค้า 
พันธมิตร หรือมี business matching / สร้าง connection เพื่อที่ผู ้ประกอบการจะสามารถขยายตลาดได้
กว้างขึ้น หรือได้ supplier ที่สามารถเอื้อต่อต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนบริการที่ถูกลง ดังนั้น การวิเคราะห์
ฐานข้อมูลหร ือการทำเหมืองข้อมูล (data mining) ของ MSME จึงเป ็นก้าวแรกที ่จะช่วยตอบโจทย์  
ความต้องการและความคาดหวังการจับคู่ทางธุรกิจ หรือสาย supply chain เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 
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10.1.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์/การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CRM/CXM) 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความตั้งใจสูงที่จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการถึงร้อยละ 62.35 การให้
โอกาสผู้ประกอบการเหล่านี้ก่อน เป็นแนวทางที่ดีสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณออกไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งความ
ตั้งใจของผู้ประกอบการนั้น สามารถที่จะบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลขององค์กรอย่างต่อเนื่องได้ มีการ
ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบการสื่อสารสองทาง (2-way communication) เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล
ตอบกลับ (feedback) คำชม หรือข้อร้องทุกข์ (grievant ต่างๆ) ผู้ประกอบการจะรับรู้ได้ถึงความใกล้ชิด  
ความใส่ใจที่มากขึ้น ลดอุปสรรคด้านการสื่อสาร ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วนมองว่าเป็นปัญหาหลักลงไป 

ในระยะยาว ผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่มีจำนวนมากขึ้น จะช่วยลดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ลงไป เนื่องจากมีการบอกต่อหรือแบ่งปัน (share) ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในอีกทางหนึ่ง เป็นความผูกพันในระยะยาว (lifetime value) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองส่วน 

10.1.3 การพัฒนา/ออกแบบงาน/โครงการที่มีความเฉพาะตัวกับผู ้ประกอบการ (New 

Product Development – personalized program) 

ผู้ประกอบการหลายรายได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
หรือโครงการที่จัดขึ้นในหลายประเด็น เช่น ไม่ตรงความต้องการ เนื้อหากว้างเกินไป ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม วิทยากรไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรไม่หลากหลายๆ อีกท้ัง ผู้ประกอบการหลายรายก็
ต้องการที่จะมีการติดต่อประสานงานกับ สสว. ในระยะยาวกว่าที่โครงการมีอยู่ และต้องการที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถท่ีจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ในระยะยาว 

ในทางปฏิบัตินั้น ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับ สสว. ในระยะยาว หรือกลุ่ม
ตามแนวทางการส่งเสริมแบบ Star/Idol และกลุ่ม Focused target ล้วนแต่มีความคาดหวังที่จะได้ความรู้ 
ข้อมูลหรือฐานวิทยาการใหม่ๆ จาก สสว. อย่างต่อเนื่องและเป็นเนื้อหาที่ลึกซ้ึงชึ้น การสร้างกิจกรรม/โครงการ
ที่เน้นให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นศูนย์กลาง และ co-create คอร์สการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการให้
ได้มากที่สุดขึ้นมา และสามารถใช้เป็นกรณีตัวอย่างในอนาคตได้ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อยอดได้ไม่มีสิ ้นสุด  

จะสามารถช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการ MSME ส่วนใหญ่ ให้หันมาใช้บริการกับ สสว. มากขึ้น เนื่องจากเห็น
เป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเป็น personalized program อย่างแท้จริง 

10.1.4 การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) 

โครงการต่างๆ ล้วนต้องการวิทยากรและผู ้เช ี ่ยวชาญที ่ม ีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในวิชาชีพใดๆ และที่สำคัญคือมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลาย
รายได้ให้ข้อมูลว่าวิทยากรของ สสว. นั้น บางรายยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่ ซึ่งทาง สสว. สามารถด ำเนินการได้  
2 ทาง ได้แก่ การพัฒนาวิทยากร (train the trainer) ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้มากขึ้น  
ไปพร้อมๆ กับการคัดสรร วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันก็เข้มงวดกับผลการประเมินวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้มากขึ้น 
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10.2 มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 

ในมุมมองนี้ โครงการหลัก (initiative) ที่ควรดำเนินการ ได้แก่ การดำเนินกิจกรรม/โครงการไป
ตามยุทธศาสตร์ที ่วางไว้ การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุน ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา กับการพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

10 .2 .1  การดำ เน ินก ิ จกรรม/ โคร งการ ไปตามย ุ ทธศาสตร ์ ท ี ่ ว า ง ไ ว้  (Existing 

Projects/Activities) 

เป็นการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ของ สสว. ที่วางไว้ในแต่ละปีงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10.2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุน ทั ้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา (Stakeholder Database/Development) 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้วยความต้องการอย่างแรงกล้าและมีความคาดหวัง
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือ (co-ordination) จากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งยัง
เป็นพันธกิจที่สำคัญของ สสว. ที่จะต้องประสานความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดข้ึน การสร้างฐานข้อมูลของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจากผลการสำรวจนั้น หน่วยพันธมิตรและหน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง ต่างมีความพึงพอใจต่อด้านการติดต่อประสานงาน การมีข้อมูลตอบกลับหรือติชมกับ สสว. ใน
ระดับท่ีควรปรับปรุง ดังนั้น การแก้ปัญหาในระยะยาวที่ควรดำเนินการก็คือ การจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขึ้นมา โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเสียก่อน จากนั้น จึงดำเนินการด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว (Stakeholder relationship management) อย่างเป็นระบบ
ต่อไป 

10.2.3 การพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ (UI|UX development) 

เพ่ือเป็นการสืบเนื่องจากการบริหารความสัมพันธ์ การสื่อสารบนสื่อออนไลน์ที่มีอยู่ ควรจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนหน้าจอหรือรูปแบบการนำเสนอ (user interface : UI) และการจัดประสบการณ์การใช้งาน 
(user experience : UX) ให้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีอยู่หลายระดับ ซึ่งจากผลการสำรวจทั้งในส่วนความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ รวมไปถึงหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง และ
หน่วยพันธมิตรล้วนระบุว่าต้องการการนำเสนอข้อมูลทีเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนต่าง  ๆ ตั้งแต่
กระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และให้รายละเอียดโครงการอย่างชัดเจนมากกว่าเดิม  
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10.3 มุมมองผู้ประกอบการ (ลูกค้า : Customer/MSME entrepreneur Perspective) 

ในมุมมองนี้ โครงการหลัก (initiative) ที่ควรดำเนินการ ได้แก่ การทำ content marketing การใช้
สื่อ website และสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร และการประสานความร่วมมือ/ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิ จ 
(business matching – cooperation – support) ส่วนความพึงพอใจของลูกค้า จะเป็นตัวชี้วัดแบบตามหลัง 
(lagged indicator) 

10.3.1 การทำ content marketing 

Content marketing นั้น มี 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การให้ความรู้ (educate) การชี้ชวนให้เข้า
ร่วม (persuade) การเปลี่ยนผู้สนใจมาเป็นผู้ใช้บริการ (convert) และให้ความบันเทิง (entertain) ซึ่งผลการ
สำรวจแม้จะไม่บ่งชี้ว่าวัตถุประสงค์ใดดีแล้ว วัตถุประสงค์ใดควรได้รับการแก้ไข แต่ผลการสำรวจชี้ให้เห็นอยา่ง
ชัดเจนว่า ผู้รับสารหรือผู้ประกอบการหลายส่วนมองว่าการสื่อสารควรทำการแก้ไข ตั้งแต่การชี้ชวนให้เข้ารว่ม
โครงการ การอธิบายรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ การอธิบายคุณสมบัติของผู ้เข้าร่วมโครงการ  
การอธิบายวิธีการสมัคร รายละเอียดที่จะต้องดำเนินการ ระเบียบการ หลักสูตร หรือระยะเวลาของโครงการ  

ก็ตาม 

 อนึ่ง การสื่อสารที่เหมาะสม ต้องเข้าใจตั้งแต่ผู ้รับสารว่ามีภูมิหลัง (background) เช่นไร 
ตั้งแต่ข้ันตอนการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า ต่อเนื่องมาถึงการออกแบบ UI|UX จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสื่อ
ความหมายให้ผู้เข้ารับบริการเป้าหมายรับรู้ได้ว่าตนคือผู้ประกอบการเป้าหมาย และมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติที่จะนำเสนอ และที่สำคัญได้แก่ ขั้นตอนการรับสมัคร จะต้องลดความยุ่งยากลง มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

10.3.2 การสื่อสารผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Website & Social Media) 

ผู ้ประกอบการมีความหลากหลายทั ้งอายุ ประสบการณ์ และความถนัดทางสารสนเทศ  
การเลือกใช้สื่อเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง อาจจะไม่เพียงพอใจการใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างความมีส่วนร่วม การชักชวน
ให้สนใจบริการ หรือการเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการมาเข้ารับการอบรม เนื่องจากสื่อแต่ละอย่างก็มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่ง  

การเลือกใช้สือสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วยให้การเข้าถึงผู้ประกอบการได้มาก
ขึ้นแล้ว ยังจะช่วยประหยัดงบประมาณหากมีการใช้สื่อที่สื่อสารไปไม่ถึงผู้ประกอบการได้ 
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10.3.3 การประสานความร่วมมือ/ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (business matching – 
cooperation – support) 

จากการที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้วยความต้องการอย่างแรงกล้าและมีความ
คาดหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือ (co-ordination) จากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงาน
ร่วม/หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้พบปะกับคู่ค้า หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือสถาบันการศึกษา
ในการทำวิจัยต่าง ๆ ก็เป็นกิจกรรมที่ควรจะต้องจัดให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(informal)  

10.3.4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผลลัพธ์ (output) โดยตรงจากการจัดโครงการ
หลักต่าง ๆ จะต้องดำเนินการสำรวจและประเมินอย่างเป็นทางการตามหลักสถิติ/วิจัย สามารถตรวจสอบได้ 

10.4 มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

ในมุมมองนี้ ไมมีโครงการหลักต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นเสมือนตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ (acquisition) ผลที่ประเมินเป็นตัวเงินจากการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifetime Value) และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการ
ดำเนินโครงการต่างๆ (efficiency & effectiveness) ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุน (Return 

on capital employed : ROCE) ของ สสว.เพื ่อสนับสนุนผู ้ประกอบการให้สามารถหารายได้ สร้างกำไร  
ลดต้นทุน หรือมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
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สรุปความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ในปีงบประมาณ 2565 

เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในการสำรวจในปีงบประมาณ 2564 

 

 

  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า ต 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 1 

บทท่ี 1  
บทนำ 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที ่จัดตั ้งขึ้น  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีบทบาทและหน้าที่หลักในการ
เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ รวมไปถึงการให้
ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นหน่วยงานกลางใน
การบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในแต่ละปี สสว. ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ สสว.  
เพื ่อสนับสนุนส่งเสริมผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ในการเข้ารับบริการ/ 
เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จาก สสว. รวมทั้งการประสานความร่วมมือ หรือติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน  

ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม MSME 

ตลอดจนการเป็นแหล่งข้อมูลสถานการณ์และการบริการองค์ความรู้  
ดังนั้น เพื่อให้กลไกการส่งเสริม MSME และการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สสว. มีประสิทธิภาพและ

สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สสว.จึงมอบหมายให้บริษัท อินโฟเสิร์ช จํากัดดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 

1.1 วัตถุประสงค์การสำรวจ  
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำไป  

เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ 

1.2 ผลที่ต้องการได้รับ  
รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565  

พร้อมบทสรุปผู้บริหาร จำนวน 1 เล่ม 

 

  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 2 

1.3 ขอบเขตและกรอบแนวคิดการสำรวจ 

ขอบเขตและกรอบแนวคิดการสำรวจ ดังที่แสดงในภาพที่ 1 - 1  

 

ภาพที่ 1 - 1 : ขอบเขตและกรอบแนวคิดการสำรวจ 

จากภาพดังกล่าว ได้กำหนดขอบเขตการสำรวจ 3 ประเด็น คือ การสำรวจความพึงพอใจและความ 

ไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการของ สสว. ความคาดหวังที่มีต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการ  

ของ สสว. และการรับรู้ ทัศนคติ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการของ สสว.  

นอกจากนี้เมื่อนำประเด็นมาตีกรอบการสำรวจผ่านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด
และทฤษฎีที ่เกี ่ยวกับความพึงพอใจ ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL Model) และทฤษฎีการ
เดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) จะสามารถทราบถึงผลสำรวจเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ ความคาดหวังที่มีต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการของ สสว. ในด้านต่าง ๆ ทราบถึงการรับรู้ ทัศนคติ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. 

นอกจากนี้แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณ์องค์กร (Reputation and Corporate Image Model)  
จะเป็นอีกกรอบโครงสร้างการสำรวจที่ถูกนำเสนอและใช้เป็นเครื่องมือการจัดทำแบบสำรวจ 

ผลการสำรวจที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์และจัดทำบทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการ
ดำเนินงาน/ การให้บริการในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
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บทท่ี 2  
ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินการ
โดยใช้วิธีสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก โดยมจีำนวนตัวอย่างรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย 
โดยมีการแจกแจงระเบียบวิธีการสำรวจแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังที่แสดงในภาพที่ 2 - 1 

 

ภาพที่ 2 - 1 : ขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจเชิงเอกสาร (Desk Research)  
เพ่ือทำความเข้าใจในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการของ สสว. รวมถึงการสำรวจรายละเอียดผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียของ สสว. โดยดำเนินการสำรวจ 2 วิธีการควบคู่กัน ได้แก่ 

1.1 การประชุมร่วมกับ สสว. เพื่อการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการสำรวจ โดยครั้งแรกได้ประชุมร่วมกับ สสว. แล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ซึ่งทำให้รับทราบ 

ถึงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับ สสว. และการสำรวจครั้งนี้ อาทิ 

➢ รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 
2564 

➢ ข้อมูลเกี ่ยวกับกิจกรรม/โครงการที ่ สสว. ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  
ตามขอบเขตการสำรวจ 

➢ การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 
➢ แนวทางในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

➢ ฯลฯ 
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2.2 การสืบค้นข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ (Desk Research) เพื่อศึกษาข้อมูลทางเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการสำรวจ รวมถึงทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความภักดี และความผูกพัน  

2.2.1 ศึกษาแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2565 ซึ่งพบว่ามีการแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 
แต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่แตกต่างกัน  
โดยมีงาน/ โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นแนวปฏิบัติและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 

2.2.2 ศึกษารายละเอียดงาน/โครงการ ของ สสว. (โครงการ สสว.100) ที่ดำเนินการในปี 
2565 ดังตาราง 2 - 1 
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ตารางที่ 2 - 1 : งาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 

 กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ลำดับ  งาน/โครงการ  

ระยะเวลาที่
สามารถ 

เข้าสำรวจได้  
MSME  

หน่วยงาน
พันธมิตร  

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คกก.
ส่งเสริม/

คกก.
บริหาร/
คณะอนุ-

กรรมการฯ  

ผู้บริหาร/
พนักงาน 

สสว.  

หน่วยงาน
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

(กรมบัญชีก
ลาง/สตง./
ปปช ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัย
/

สถาบันการ
ศึกษา/

ประชาชน 

1 
งานบูรณาการเครือข่ายด้านการสง่เสริม SME 

มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. 
65 

√ √        

2 งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME ม.ค. - ส.ค. 65 √ √        

3 
งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม MSME 

ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. 
65 

 √    √     

4 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะ
นโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 

มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. 
65 

√ √ √       

5 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME ก.พ. - เม.ย. 65 √ √ √     

6 งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นท่ีและพัฒนากลไกการ
เชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME 

มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. 
65 

√  √     

7 งาน Data Exchange Open Data ก.ย. 65 √ √  √     
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 กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ลำดับ  งาน/โครงการ  

ระยะเวลาที่
สามารถ 

เข้าสำรวจได้  
MSME  

หน่วยงาน
พันธมิตร  

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คกก.
ส่งเสริม/

คกก.
บริหาร/
คณะอนุ-

กรรมการฯ  

ผู้บริหาร/
พนักงาน 

สสว.  

หน่วยงาน
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

(กรมบัญชีก
ลาง/สตง./
ปปช ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัย
/

สถาบันการ
ศึกษา/

ประชาชน 

8 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบยีบ เพื่อลดอุปสรรค
และผลักดันใหเ้กิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจของ 
MSME 

พ.ค. - ก.ค. 65 

√ √   √    

9 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
เพื่อการประกอบการ 

ม.ค. - ส.ค. 65 √ √       

10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบบครบวงจร (ศูนย์ 
OSS) 

ม.ค. - ก.ย. 65 
√ √      √ 

11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ม.ค. - ส.ค. 65 √ √        

12 งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 √ √        

13 งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. - ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ส.ค. 65 
√          

14 งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ - ระบบ 
SME Wallet / BDS 

ม.ค. / พ.ค. / ส.ค. 
65 

√ √ √       

15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหมเ่ข้าสู่ธุรกิจอนาคต 
Next Normal 

มี.ค. / มิ.ย. / ส.ค. 
65 

√  √        
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 กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ลำดับ  งาน/โครงการ  

ระยะเวลาที่
สามารถ 

เข้าสำรวจได้  
MSME  

หน่วยงาน
พันธมิตร  

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คกก.
ส่งเสริม/

คกก.
บริหาร/
คณะอนุ-

กรรมการฯ  

ผู้บริหาร/
พนักงาน 

สสว.  

หน่วยงาน
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

(กรมบัญชีก
ลาง/สตง./
ปปช ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัย
/

สถาบันการ
ศึกษา/

ประชาชน 

16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME 

Step up) 
ม.ค. - ส.ค. 65 √  √       

17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ธุรกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำร ิ

ม.ค. - พ.ค. 65 √  √      √ 

18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาค
บริการ) 

ม.ค. - ส.ค. 65 √   √        

19 โครงการประกวด MSME National Awards ม.ค. - ส.ค. 65 √    √       

20 โครงการพัฒนาและยกระดับคลสัเตอร์ต้นแบบสู่
ความเป็นเลิศ 

มิ.ย. 65 
   √      

21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่การจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ 

ม.ค. - ส.ค. 65 
√           

22 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ (SME-Restart) - จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ม.ค. - ส.ค. 65 
√         

23 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS  ม.ค. - ส.ค. 65 √ √       
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 กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ลำดับ  งาน/โครงการ  

ระยะเวลาที่
สามารถ 

เข้าสำรวจได้  
MSME  

หน่วยงาน
พันธมิตร  

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คกก.
ส่งเสริม/

คกก.
บริหาร/
คณะอนุ-

กรรมการฯ  

ผู้บริหาร/
พนักงาน 

สสว.  

หน่วยงาน
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

(กรมบัญชีก
ลาง/สตง./
ปปช ฯลฯ) 

มหาวิทยาลัย
/

สถาบันการ
ศึกษา/

ประชาชน 

24 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ (SME Restart) - BDS 

ม.ค. - ส.ค. 65 √ √        

25 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ม.ค. - มี.ค. / พ.ค. 
/ ก.ค. 65 

√    √  √   

26 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศและ
บริหารจดัการสำนักงาน Smart Office 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
√   √       

27 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร ต.ค. - ก.ย. 65    √       

28 งานพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 มี.ค./ พ.ค./ ส.ค. 65     √  √   

29 งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายของรัฐ 

ก.พ. - มี.ค. / พ.ค. 
- มิ.ย. 65 

√ √   √   √ 

30  งานบริหารจัดการด้านการเงิน ต.ค. - ก.ย. 65 √     √  √   

หมายเหตุ - งาน/ โครงการที่เข้าข่ายเกณฑ์การประเมินและอยู่ในขอบเขตที่สามารถจะประเมินได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับรายละเอียดโครงการเพิ่มเ ติม และอาจไม่ได้สำรวจครบทุกโครงการเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ
 จำนวนกลุ่มตัวอย่างและกรอบเวลา 

- พิจารณาไม่สำรวจในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ สสว. เนื่องจาก เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ สสว. ดังนั้นผลสำรวจอาจเกิดความเบี่ยงเบนทางความเชื่อมั่น (Bias) 

-    ข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางข้างต้นนี้ มาจากการที่ที่ปรึกษาทบทวนจากรายละเอยีดโครงการ (สสว.100 )
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1.2.4 ศึกษารายละเอียดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. จากรายงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2562 
(Voice of Stakeholder : VOS) พบว่า สสว. มีการจำแนกกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วยเสียแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม  
โดยในการสำรวจครั้งนี้ จะดำเนินการสำรวจใน 6 กลุ่ม (ไม่สำรวจในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ สสว.)  
ดังที่แสดงในตารางที่ 2 - 2 

ตารางที่ 2 - 2 : กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. 

 

1.2.5 ศึกษาแบบสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. และของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการ
ให้บริการแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่แบบสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวัง  
ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ  

ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และแบบสำรวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.2.6 ศึกษารายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการสำรวจ 

1.2.7 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับความพึงพอใจ ความไม่พ ึงพอใจ  

(Satisfaction and Dissatisfaction), แนวค ิดและทฤษฎีค ุณภาพการให ้บร ิการ  (SERVQUAL Model)  
และแนวคิดและทฤษฎีการเดินทางผู้บริโภค (Customer Journey) 
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2.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบสำรวจ (Questionnaire Development) 
2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสำรวจ 

เพ่ือให้การสำรวจครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนที่สุด 

2.2 กำหนดโครงสร้าง (Structured Questionnaire) และประเด็นคำถามหลักของแบบสำรวจ  
โดยมีโครงสร้างของคำถาม 5 ส่วน ดังตารางที่ 2 - 3 

ตารางที่ 2 - 3 : โครงสร้างแบบสำรวจและประเด็นคำถาม 

โครงสร้างแบบสำรวจ ประเด็นคำถาม (เบื้องต้น) 
ส่วนที่ 1  
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

• ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ เพศ อายุ 
• การเข้าร่วม / รับบริการ / ประสานงานกับ สสว. 

ส่วนที่ 2  
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
และความไม่พึงพอใจ ท่ีมีต่อการ
ดำเนินงานของ สสว. 

• ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ อาทิ การติดต่อประสานงาน กระบวนการ
รับสมัคร / เข้าร่วมงาน หรือโครงการ ความรวดเร็วในการบริการ/ดำเนินการ ฯลฯ 

• ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ อาทิ ความเอาใจใส่ การแนะนำ มารยาทและความเป็น
มิตร การให้ข้อมูล/ความรู้ ฯลฯ 

• ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สถานท่ีในการให้บริการ/ 
จัดงาน หรือโครงการ เครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิ โชว์การ์ดท่ีใช้สำหรับแสดงวัตถุ 
หรือสิ่งท่ีกำลังกล่าวอ้างถึง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตอบคำถามมากยิ่งขึ้น 
ฯลฯ 

• ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อาทิ มีช่องทางท่ีสะดวก/เข้าถึงง่าย  
มีช่องทางท่ีหลากหลาย ฯลฯ 

• ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการใช้บริการ 

ส่วนที่ 3  
ความภักดีและความผูกพันท่ีมีต่อ สสว. 

• การกลับมาใช้บริการ/การใช้บริการต่อในอนาคต/การร่วมงานต่อไป 

ในอนาคต  
• การแนะนำบอกต่อ 

• ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของ สสว. 
ส่วนที่ 4  
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ สสว. 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ หรือวิสัยทัศน์/พันธกิจองค์กร ของ สสว. อาทิ 

• ความเป็นผู้นำ - เป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME  

• ความเจริญก้าวหน้า - ผลักดันการส่งเสริม MSME เพื่อให้สามารถเติบโต 

และแข่งขันได้ในระดับสากล  
• ความมั่นคง น่าเชื่อถือ 

ส่วนที่ 5  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

• ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการท่ีต้องการเพิ่มเติมจาก 
สสว. 

หมายเหตุ - ประเด็นคำถามย่อยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม อาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับจุดสัมผัส
 ของกลุ่มนั้น ๆ  

- โครงสร้างแบบสำรวจข้างต้น สะท้อนรูปแบบ Customer Journey โดยบางประเด็นคำถามย่อยในโครงสร้างแบบสำรวจจะมี
 ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สอดคล้องต่อจุดสัมผัส 
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2.3 การกำหนดจำนวนคำถาม จะพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ตอบแบบสำรวจเพ่ือคุณภาพ
ของข้อมูลที่ จะได้รับกลับมาสูงสุด (แบบสำรวจออนไลน์ ควรใช้เวลากรอกสำเร็จไม่เกิน 15 นาที) 

2.4 พัฒนาแบบสำรวจออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึ่งช่วยให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบ
ได้หลากหลายช่องทาง (PC/Notebook/Tablet/Smartphone) โดยจะส่งผลต่ออัตราการตอบแบบสำรวจ 

ที่สูงขึ้น และยังมีระบบป้องกันความปลอดภัยในการเข้าไปตอบแบบสำรวจ  
นอกจากนี ้ ที ่ปรึกษาเพิ ่มทางเลือกการใช้แบบสำรวจในรูปแบบกระดาษตามความเหมาะสม 

ของสถานการณ์ สถานที่ และลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือความสะดวกของผู้ตอบแบบสำรวจ 

2.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบคุณภาพแบบสำรวจ (Pre-Test) 
เมื ่อแบบสำรวจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แล้ว จะถูกนำไปสำรวจ 

เชิงทดสอบ (Pre-Test) เพ่ือทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) โดยดำเนินการดังนี้ 

➢ ความเป็นปรนัย (Objectivity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Test) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาสอบแบบสำรวจว่าข้อคำถามที่กำหนดตรงตามนิยามและวัตถุประสงค์ของการสำรวจ
หรือไม ่

➢ การทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability Test) ใช้การทดสอบ
ค่าทางสถิติ Cronbach’s Alpha โดยมีค่าทางสถิติตั้งแต่ .700 ขึ้นไป เพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด โดยทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ราย 

ผลของการทดสอบ จะได้ร ับการประมวลผลและจัดทำรูปเล่มรายงาน และเสนอต่อ สสว.  
เพ่ือพิจารณา และขอความเห็นชอบแบบสำรวจสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายจริง 

2.4 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลภาคสนาม  
ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย (กระจายในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 6 กลุ่ม โดยจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร และการให้ความร่วมมือในการสำรวจ
ของกลุ่มเป้าหมาย) โดยใช้วิธีการสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธี Self-Administration 
(กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กรอก-ตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง) ดังนี้ 

➢ ใช้วิธีการส่ง แบบสำรวจออนไลน์ (Online Questionnaire Survey) โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้กรอก-ตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง  

➢ ใช้วิธีการเก็บสำรวจทางเลือกผ่าน แบบสำรวจรูปแบบกระดาษ (Paper Survey) ด้วย
รูปแบบ .Word หรือ .PDF หรือชุดกระดาษ จากนั้นให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กรอก-ตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง 
และนำส่งกลับทีมของที่ปรึกษา  
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➢ ที่ปรึกษา ขอการยืนยันสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม และความคิดเห็น
โดยก่อนเข้าสู่คำถาม ต้องผ่านข้อคำถามการขอความยินยอมการให้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสำรวจก่อน ในกรณี 
ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลในข้อคำถามดังกล่าว ระบบของแบบสำรวจออนไลน์จะหยุดการสัมภาษณ์ทันที 

➢ ที่ปรึกษา จะขอความอนุเคราะห์ สสว. ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ 
อาทิ หนังสือรับรองที่ปรึกษา ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความน่าเชื่อถืออันเป็นผล
ให้อัตราการเก็บข้อมูลสำเร็จและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับที่ดีข้ึน 

2.5 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำข้อมูล และประมวลผลข้อมูล  
➢ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จะทำการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และนำมาประมวล (Code/Key) 

และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในภาพรวมและจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

➢ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ร ้อยละ 
(Percentage) ระดับคะแนน Top 2 Boxes Bottom 2 Boxes 

➢ ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ เพ่ือทราบตัวแปรที่มีผล (สัมพันธ์) ต่อระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวม และระดับ
ความแตกต่างของความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ สสว. ที่มีต่อการดำเนินงานและการให้บริการของ สสว.  

2.6 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการสำรวจ และการนำเสนอผลการสำรวจ 

➢ ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และได้รับการทำโครงสร้างข้อมูลแล้ว จะถูกนำไป
ออกแบบแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการจัดทำรายงานการสำรวจ 

➢ จัดทำข้อมูลผลการสำรวจที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแล้วลงในโปรแกรม Tableau  

เพ่ือการแสดงผลการสำรวจในรูปแบบ Visualization 

➢ จัดทำข้อสรุป ประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้บริการ 

ของ สสว.  
➢ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร ้อมบทสรุปผ ู ้บร ิหารที ่ครอบคลุมเนื ้องานตามขอบเขต  

การดำเนินงานทั้งหมด พร้อม Infographic สรุปผลการสำรวจฯ 

➢ นำเสนอสรุปผลการสำรวจฯ เพื่อการเผยแพร่ จำนวน 1 ครั้ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
บริบทและสถานการณ์ โดยมีบุคลากร สสว. ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมรับฟังและแสดง  

ความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 25 ราย 
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2.7 กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และประมาณการจำนวนวันทำงาน (Man-day) 
แผนการดำเนินงานทั้งหมดภายใน 1 มกราคม - 15 กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 8.5 เดือน ซึ่งจะมีลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ตามข้างต้น ดังนี้ 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

การส ารวจเชิงเอกสาร
- ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารต่างๆของ สสว.
- ก าหนดกรอบแนวคิด วิธีการด าเนินงาน และวางแผนงาน
- ก าหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
- ประชุมร่วมกับทีมงานท่ีรับผิดชอบ
- น าส่งรายงานข้ันต้น (Inception Report)

การพัฒนาแบบสอบถาม
- พัฒนาแบบสอบถาม น าเสนอพิจารณา และปรับแก้ไข
การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม (Pre-Test)

- ทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม (Pre-Test)

- ปรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ

- น าแบบสอบถามเข้าระบบ Online Survey และทดสอบระบบให้พร้อมใช้งาน

- น าส่งรายงานข้ันกลาง คร้ังท่ี 1 (Progress Report I)

เก็บข้อมูลภาคสนาม
- การจดัการรายช่ือติดต่อของกลุ่มเป้าหมาย
- ด าเนินการจดัส่ง Link/QR Code แบบส ารวจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามการตอบกลับแบบส ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย
การจดัท าข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล และการจดัท าข้อมูล
- การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
การจดัท ารายงานผลการส ารวจ และการน าเสนอผลการส ารวจ
- การจดัท ารายงานผลการส ารวจ
- น าส่งรายงานข้ันกลาง คร้ังท่ี 2 (Progress Report II)
- การปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม การวิเคราะห์ผลการส ารวจ
- น าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือพิจารณา
- น าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมบทสรูปผู้บริหาร และ Infographic รวมถึง
การน าเสนอผลการส ารวจ

แผนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ค.
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บทท่ี 3  
ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 การทบทวนแผนปฏบิัติการของ สสว. ประจำปี 2565 

3.1.1 บทบาทหน้าที่ 
เพื่อตอบรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติส ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  
และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดกรอบบทบาท
และหน้าที่ของ สสว. ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริม SME ของประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลาง 
ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
โดยสามารถจำแนกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

1. MSME Policy - จัดทำนโยบายการส่งเสริม SME เพื ่อใช้เป็นกรอบการส่งเสริม MSME  
ของประเทศกำหนดหลักเกณฑ์ ประเภท ขนาด ของ MSME รวมทั้งเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม MSME ของประเทศ 

2. MSME Action Plan - จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการส่งเสริม MSME ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

3. MSME Data Base / Big Data - จัดทำฐานข้อมูล MSME และดัชนีชี ้ว ัดทางเศรษฐกิจ  
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME เนื่องจากในยุคดิจิทัล ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ช่วยใน
การตัดสินใจ สสว. จึงต้องมีการจัดการข้อมูล MSME ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้
สามารถกำหนดนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. KM for MSME - จัดทำพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลสำหรับ MSME เพื่อการประกอบธุรกิจ 
เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในการดำเนินธุรกิจ 
และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

5. Integration - ประสานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ MSME ในพื้นที ่ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. Public Private Partnership (PPP) - เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้ MSME ดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพในตลาด
สากล และเติบโตอย่างยั่งยืน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 15 

3.1.2 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2565 

กระบวนการแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2565 ดำเนินการผ่าน 4 ขั้นตอน
ดังแสดงในรูปภาพที ่3 - 1 

 

ภาพที่ 3 - 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2565 

การสำรวจครั้งนี้ ได้รับการจัดทำโดยอ้างอิงข้อมูลจากขั้นตอน “แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2565” 
และทบทวนสาระสำคัญของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 ควบคู่กับแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 ดังตารางที่ 3 - 1 

ตารางที ่3 - 1 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกำหนดแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2565 

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
“บูรณาการและผลักดันการส่งเสรมิ MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล” 

แผนปฏิบัติการของ 
สสว. ประจำปี 2565 

เป้าหมาย 
“ขับเคลื่อนการบรูณาการภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SME ให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น” 

ผลลัพธ์ 
“ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มข้ึน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80” 

ผลสัมฤทธ์ิ “เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 8,596.0028 ล้านบาท” 

3.1.3 แนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว.  
ประจำปี 2565 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2565 และส่งเสริมการบรรลุ
พันธกิจ และสะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กร สสว. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์ และแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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3.1.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA  

ในฐานะที ่ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและมาตรการส่งเสริม MSME  

(Policy Maker) ที่เป็นกลไกในการประสานงานที่เกี่ยวข้องภายใต้งานบูรณาการเครือข่ายการส่งเสริม MSME 

โดยมีการจัดระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (VOS System) ในลักษณะ War Room เพื่อศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ รวมถึงประเด็นที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ MSME เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางหรือมาตรการ 

ในการส ่งเสริม MSME ที ่ม ีผลกระทบสูง (High Impact Program) โดยมีการสร ้างเคร ือข ่ายนโยบาย  
(Policy Network) บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูล 
Primary Data และ Secondary Data ที ่ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการใช้งานเพื ่อใช ้ต ิดตามสถานการณ์ 
ของ MSME และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม MSME 

และทำให้การส่งเสริม MSME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที ่ 1  
และจำนวนงาน/ โครงการ ดังตารางที ่3 - 2 

ตารางที ่3 - 2 : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG 

DATA 

เป้าประสงค ์
เป็นที่ยอมรับในฐานะของผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
1.1 บูรณาการแผนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ของประเทศ (HIP) 
1.2 พัฒนา เชื่อมโยงฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME (Data Center) 

ผลผลติ 

- มาตรการ/แผนงาน ที่มีผลกระทบสูงต่อ GDP (High Impact) ที่ถูกดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง/
แผนงาน 

- พัฒนาฐานข้อมูล MSME ไม่น้อยกว่า 1 ฐานข้อมูล 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลอืและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80 

ผลสัมฤทธ์ิ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท 

งาน/ โครงการ 

1. งานบูรณาการเครือข่ายด้านการสง่เสริม 
SME 

2. งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME 

3. งานประเมินผลการส่งเสรมิ MSME 

4. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
เสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับ
นานาชาติ 

5. งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME (Big Data/ 
Master Data) 

6. งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นท่ีและพัฒนา
กลไกการเช่ือมโยงระบบส่งเสรมิ MSME 

7. งาน Data Exchange / Open Data 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 17 

3.1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม SME กำหนดให้ สสว. มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและวาง
แผนการส่งเสริม SME ของประเทศ ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
คณะกรรมการบริหาร สสว. ได้กำหนดบทบาท สสว. ให้เป็น Policy Maker และพัฒนาระบบส่งเสริม 
(Ecosystem) โดยการพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของ MSME กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลด
อุปสรรคและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และผลักดัน
ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ รวมถึงการยกระดับการให้บริการ MSME แบบครบวงจรของศูนย์ OSS  

การเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และสร้ างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ
ระดับชุมชนและระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชน โดยแสดงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 2 และจำนวนงาน/ 
โครงการ ดังตารางที ่3 - 3 

ตารางที ่3 - 3 : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 - พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจ
ชุมชน 

เป้าประสงค ์
ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและสร้างระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการทางธุรกิจ 

ของผู้ประกอบการและใช้ได้จริง 
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพ้ืนท่ี และผู้ประกอบการ MSME 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการประกอบการ 

2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย ์ OSS และเชื ่อมโยงนโยบายของรัฐ (Smart Services)  
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ SME และผู้ใช้บริการได้จริง 

ผลผลติ 

- MSME ที่เข้าถึงบริการ Online และ Offline จำนวน 283,450 ราย 

- พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  
4 ระบบ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลอืและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80 

ผลสัมฤทธ์ิ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 265 ล้านบาท 

งาน/ โครงการ 

1. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบยีบเพื่อลด
อุปสรรคและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในการ
ประกอบธุรกิจของ MSME 

2. งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้
เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ 

3. งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร 
(ศูนย์ OSS) 

4. งานพัฒนาระบบให้บริการ SME Access 

5. งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ 

6. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. 
ระบบ SME Wallet / BDS 
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3.1.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล  

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างปัญหาที่หนักหน่วง
และทุกฝ่ายจำเป็นต้องปรับตัวให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้พฤติกรรมผู้คนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไป  
และธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารและการจัดการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

ที่เกิดขึ้นหลังเกิดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตมีความ
ผันผวน มีความซับซ้อนสูงมีความคลุมเครือ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และต้องใช้ปัจจัยมากมายที่ต้องนำมา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ (VUCA World) สสว. จึงมีแนวคิดในการสร้างเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 

ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีระบบและเข้าสู่ธุรกิจอนาคต 
Next Normal และส่งเสริมให้ MSME ตามขนาดธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ สินค้าและกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายสินค้าและ
บริการเข้าสู่ตลาด ส่งเสริมและมุ่งเป้าผู้ประกอบการ (Focused target) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development 

Service: BDS) ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงการบริการของภาครัฐระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ  

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ MSME และหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยแสดงรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที ่ 3 และจำนวนงาน/ โครงการ  
ดังตารางที ่3 - 4 
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ตารางที ่3 - 4 : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 - มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

เป้าประสงค ์ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ MSME 

กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) 
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจใหม่ (Small & Medium) 
3.4 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการต้นแบบ (Strong / Idol) 
3.5 ส่งเสริมและมุ่งเป้าผู้ประกอบการ (Focused Target) 

ผลผลติ ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ MSME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 18,434 ราย 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลอืและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80 

ผลสัมฤทธ์ิ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 2,331.0028 ล้านบาท 

งาน/ โครงการ 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหมเ่ข้าสู่
ธุรกิจอนาคต Next Normal 

2. โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย 
(MSME Startup) 

3. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนฯ 

4. โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA 

World 

5. โครงการประกวด MSME National 

Awards 

6. โครงการพัฒนาและยกระดับคลสัเตอร์
ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 

7. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - กิจกรรมส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพือ่การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป
ได้ (SME-Restart) - จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

9. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ 
BDS - กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS 

10. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ 
BDS - กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ให้สามารถดำเนินธรุกิจต่อไปได้  
(SME Restart) - BDS 
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3.1.3.4 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : เพิ ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 

การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยมีการทบทวนความเหมาะสมโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับภาคกิจ และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
ภาคกิจขององค์กร การสร้างองค์ความรู้ (KM) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

ตามบทบาทของในแต่ละตำแหน่ง (Competency) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงระบบงานภายใน
องค์กรให้ทันสมัยยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน 
และส่งเสริมการนำ Technology ที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร ตลอดจนการผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล โดยศึกษาและ
พัฒนาการวางแผนองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ (PR) เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ของ สสว. ให้เป็นที ่รู ้จักในวงกว้างและบริหารงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม  โดยแสดงรายละเอียด 

ของยุทธศาสตร์ที่ 4 และจำนวนงาน/ โครงการ ดังตารางที ่3 - 5 

ตารางที ่3 - 5 : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 - เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 

เป้าประสงค ์ พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานและทิศทางขององค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สสว. 

กลยุทธ์ 
4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจองค์กร 

4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office 

4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 

ผลผลติ 

- ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 4.15 คะแนน 

- ปรับปรุงกระบวนการสำคัญจำนวน 10 กระบวนการ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการจำนวน 2 ระบบ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลอืและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70-80 

ผลสัมฤทธ์ิ -  

งาน/ โครงการ 

1. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

และบริหารงานจัดการสำนักงาน Smart 

Office 

3. งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 

4. งานพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 

5. งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจและนโยบายรัฐ 

6. งานบริหารจัดการด้านการเงิน 
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3.2 การทบทวนรายละเอียดงาน/โครงการ ของ สสว. ประจำปี 2565 

งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว.ประจำปี 2565 มีจำนวน 30 งาน/โครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังตารางที่ 3-6 

ตารางที่ 3 - 6 : รายละเอียดงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 1. บูรณาการแผนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ของประเทศ (HIP) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเวทีระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ SME และผู้เกี่ยวข้องในการสะท้อนปัญหาและแนว

ทางการส่งเสริม SME  

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME  

3. เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  
กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผลผลติ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 เรื่อง 
กรอบระยะเวลา ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. กิจกรรม Policy Network (เครือข่ายนโยบาย) 
1.1 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SME 

1.2 จัดประชุมระดมความคิดเพื่อบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.3 จัดประชุมเผยแพร่จากผลรายงานการสำรวจ 

1.4 จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2. กิจกรรม MSME War Room 

2.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ SME และวิเคราะห์ทบทวนกลไกหรือเครื่องมือ รวมถึง
ปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 

2.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME และผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ 

2.3 จัดประชุมเสวนาเผยแพร่แนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริม SME 

3. ประสานและบริหารการดำเนินงาน 

งบประมาณ 7,370,100 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 2. งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปี ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และนำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ 

2. เพื่อทราบถึงข้อมูลหรือสถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจของ SME ที่ทันต่อเหตุการณ์ นำมาใช้
ประกอบการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริม SME 

3. เพื่อให้มีข้อมูลหรือเครื่องมือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผลผลติ - แผนการส่งเสริม SME หรือแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/ รายพื้นที่/ รายประเด็น 

2. จัดทำแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ SME 

3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรฐกิจ 

4. ประสาน บริหารและติดตามการดำเนินงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME 

งบประมาณ 7,057,000 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 3. งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม MSME 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อติดตามและประเมินผลงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมีข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการวางนโยบาย หรือมาตรการส่งเสริม MSME 

ทั้งในส่วนสำนักงาน และภาพรวมการส่งเสริม MSME ในระยะต่อไป 

2. เพื ่อให้มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริม MSME ของสำนักงาน หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารด้านการส่งเสริม MSME หน่วยงานนโยบายและแผนการส่งเสริม 
MSME 

2. หน่วยงานบริหารกำกับงานส่งเสริม MSME ของ สสว. 
ผลผลติ - รายงานการติดตามผลการส่งเสริม SME รายไตรมาส 1 เรื่อง 

- รายงานการประเมินผลการส่งเสริม S<E ตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง 
- รายงานการประเมินผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานตรวจประเมิน 

- รายงานการประมวลผลงานส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐ 

- ระบบติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. งานติดตามผลการดำเนินงาน/ โครงการ โดยการประชุมหารือ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก  

การประมวลผลการส่งเสริมและจัดทำรายงานสรุป ข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงานส่งเสริม SME 

2. งานประเมินผลการดำเนินงาน/ โครงการ โดยดำเนินกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงาน/ 
โครงการส่งเสริม SME ตามแผนงานต่าง ๆ 

3. งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำนักงาน/ โครงการ ภายใต้แผนการส่งเสริม 
SME 

4. งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

5. ประสาน อำนวยการ และบริหารจัดการ 

งบประมาณ 10,031,900 บาท 
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 หน้า 24 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 4. งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเข้าร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมผูป้ระกอบการ 
MSME และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศท่ีมีศักยภาพ 

2. เพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ MSME ไทยในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพ และการ
เพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิชาการและธุรกิจ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเอื้อ
ต่อการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ต่าง ๆ 

4. เพื่อเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ของไทยโดยผ่านการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ของต่างประเทศ 

5. เพื ่อสนับสนุนการสร้างปัจจัยเอื้อแก่การพัฒนาโครงการความร่วมมือต่าง  ๆ และการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ 
ร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิก และประเทศเครือข่ายต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของโลก 

กลุ่มเป้าหมาย 1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 

ผลผลติ - เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 18 เครือข่าย 

- การเป ็นเจ ้าภาพการประชุม APEC SME Working Group และ APEC SME Ministerial 

Meeting  1 งาน 

- กิจกรรมตามกรอบความร่วมมือ 12 กิจกรรม 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 10 เรื่อง 
กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. การประชุมความร่วมมือวิภาคีและพหุภาคี (ท้ังในและต่างประเทศ) 
2. การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC SME Working Group และ APEC SME Ministrial Meeting 

และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
3. การดำเนินกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือ 

4. การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5. ค่าบำรุงสมาชิก OECD 

6. การประสานและติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 70,032,800 บาท 
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 หน้า 25 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 5. งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME 

วัตถุประสงค์ 1. บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล MSME  

ของประเทศ 

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล MSME และการวิเคราะห์ข้อมูล MSME เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ MSME ในมิติต่างๆ และเพื่อปนะโยชน์ในการวางแผนและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

3. เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล SME และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆ ของสำนักงาน 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มทางตรง: หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม MSME การจัดทำ
มาตรการส่งเสริม MSME และการวิเคราะห์สถานการณ์ MSME ทั้งรายพื้นท่ีและรายสาขา 
กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: องค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมช่วยเหลือ MSME, ผู้ประกอบการและ
ผู้ที่สนใจท่ัวไป 

ผลผลติ - ระบบฐานข้อมูล MSME Big Data มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานให้เป็นปัจจุบัน 1 ระบบ 

- ชุดข้อมูล MSME หรือแผนงานนโยบายด้านการส่งเสริม SME ที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 1 เรื่อง 

- ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษา 6 ระบบ 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับ MSME BIG DATA และ Public Data Center 

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจเชิงนโยบายในระดับรายสาขา รายพื้นที่หรือราย
ประเด็นท่ีสนใจ 

3. ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ท่ีใช้งานในปัจจุบัน 

4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล MSME BIG DATA และประสานติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 9,989,100 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 6. งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพ้ืนที่และพัฒนากลไกการเชื่อมโยงระบบส่งเสริม MSME 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการในระดับพ้ืนท่ี 

2. เพื่อจัดทำเครื่องช้ีวัดสถานการณ์ MSME ในรูปแบบอนุกรมเวลา 
3. เพื ่อสร้างระบบวิเคราะห์เชิงนโยบายสำหรับรัฐบาลสำหรับจัดทำมาตราการส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
กลุ่มเป้าหมาย 1. รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME 

2. ผู้ประกอบการ SME 

ผลผลติ - ฐานข้อมูล MSME เพื่อการจัดทำนโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพ 1 ระบบ 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริม MSME นำเสนอต่อรัฐบาล 2 เรื่อง 
กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลเชิงลึกสถานภาพและโครงสร้างของธุรกิจ MSME ในประเทศไทยในเชิงลึก สภาพ
ปัจจัยแวดล้อม รวมทั้งค้นหาศักยภาพของธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด 

2. จัดทำเครื่องช้ีวัดสถานการณ์ MSME ที่สำคัญ 

3. จัดทำฐานข้อมูลเครื่องชี้วัดสถานการณ์ MSME/ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ รวมทั้งเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล Big Data 

4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ MSME 

5. ประสานงาน บริหาร และติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 18,039,500 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA 

ช่ือโครงการ 7. งาน Data Exchange Open Data 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ MSME วิเคราะห์ ส่งสัญญาณเตือนภัย และจัดทำรายงานเผยแพร่ใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริม MSME 

กลุ่มเป้าหมาย 1. รัฐบาล หน่วยงานส่งเสริม และจัดทำโครงการส่งเสริม 

2. ผู้ประกอบการ MSME/ ผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ 

ผลผลติ - รายงานการสำรวจความต้องการของ SME ในระบบ VOS 1 เรื่อง 
- รายงานการพัฒนาเครื่องช้ีวัดสภาพการเติบโตของ MSME 1 เรื่อง 
- รายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 1 เรื่อง 
- รายงานการสำรวจสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย 1 เรื่อง 
- รายงานสถานการณ์ SME ประจำปี 1 เรื่อง 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบ VOS 

2. การพัฒนาระบบ MSME Scoring 

3. การจัดทำตัวช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. การจัดทำข้อมูลเพื่อการให้บริการ MSME และประชาชน 

5. ประสานและติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 16,030,400 บาท 
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ตารางที่ 3 - 7 : รายละเอียดงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 8. งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจ
ของ MSME 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. เพื ่อพัฒนากฎหมายที่เกี ่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นกฎหมาย  

ที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล 

3. เพื่อศึกษาและปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเอ้ือต่อการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการ SME และองค์การเอกชน 

2. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือมีภารกิจโดยตรงในกฎหมายเรื่องนั้น หรือมีภารกิจด้าน SME 

ผลผลติ - รายงานการสำรวจและข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย 1 เรื่อง 
- รายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ พร้อมท้ังข้อเสนอแนะและร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 เรื่อง 
กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ SME 

2. ศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

3. ประสานและบริหารการดำเนินงาน 

งบประมาณ 7,555,700 บาท 
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 หน้า 29 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 9. งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือการประกอบการ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบการให้กับผู้ประกอบการ 

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนกับผู้ประกอบการ 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการ MSME 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม MSME 

ผลผลติ - จำนวนผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการไม่น้อยกว่า 
2,000 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชื่อมต่อระบบ 

ลงนาม MOU และเผยแพร่ให้กับผู ้ประกอบการได้รับทราบและใช้สิทธิประโยชน์ในการ
ประกอบการ 

3. ประสาน และติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 4,000,000 บาท 
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 หน้า 30 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 10. งานศูนย์ให้บริการ SME แบบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อให้บริการให้คำปรึกษาเบื ้องต้น และประสานการส่งต่อผู ้ประกอบการ SMEs เข้าสู่

กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนตามโครงการต่างๆของ สสว. ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุน
การดำเนินกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ภารกิจ และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานส่งเสริมต่างๆในพื้นที่ ผ่านการให้ข้อมูล ความรู้ และการ
แนะนำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ 

3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ สสว. ในแต่ละพื้นท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการ MSME และประชาชนท่ัวไป 

2. วิสาหกิจชุมชน และ 99 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

3. ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs 

ผลผลติ - ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 77 จังหวัด 

- ผู้เข้ารับคำปรึกษา แนะนำ หรือบริการส่งต่อภาครัฐ 180,000 ราย 

- ข้อมูล SME รายจังหวัด 77 จังหวัด 

- หน่วยงานในพ้ืนท่ีที่ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการ 200 หน่วยงาน 

- ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการ 100,000 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. บริหารจัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ 
3. พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย สสว. ในภูมิภาค และประสาน

ความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการ 

4. บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และบริการส่งต่อภาครัฐ และ
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

5. สำรวจเก็บข้อมูล SME รายจังหวัด 77 จังหวัด 

6. ประสาน บริหาร และกำกับดูแลศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 
งบประมาณ 68,024,200 บาท 
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 หน้า 31 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 11. งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่งเสริม และ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

2. เพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในวง
กว้าง ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสอดคล้องตรงต่อความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ MSME 

3. เพื่อพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ (User Tracking) ของระบบ  Digital 

Platform เพื่อนำเอามาวิเคราะห์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ 
SME ที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

4. เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ SME ได้รู้จักและเข้ามาใช้บริการของระบบ 
Digital Platform ในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกิจของ SME 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการ MSME ทั่วประเทศ 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริม MSME 

ผลผลติ - ระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 

- องค์ความรู้ และหลักสูตร บนระบบ SME Academy 365 จำนวน 150 เรื่อง 
- ผู้เข้าใช้บริการ SME Access ในมิติต่างๆได้รับข้อมูลและสามารถต่อยอดในธุรกิจได้ 100,000 ราย 

- ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ารับคำปรึกษาจากโค้ช 1,000 ราย 

- จำนวนที่ปรึกษาในระบบมีการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ 250 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผ ู ้ ใช ้บริการทั้ง  
4 Platforms รวมถึงการพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติการให้บริการ 

2. พัฒนาและดูแลระบบ SME PORTAL ให้มีประสิทธิภาพในด้านการเข้าถึงและการพัฒนาข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME 

3. พัฒนาและดูแลระบบ SME Academy 365 ให้มีประสิทธิภาพในด้านการเข้าถึงและการพัฒนา
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME 

4. พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online 

5. พัฒนา Application “SME CONNEXT” ในรูปแบบ SMART SERVICE 

6. การสร้างเนื้อหาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเนื้อหาภายในระบบ SME ACCESS 

ทั้ง 4 Platforms 

7. ประสานและติดตามการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 29,456,300 บาท 
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 หน้า 32 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 12. งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานสนับสนุน MSME 

ต่างๆในการผลักดันการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ MSME ตามนโยบายให้การส่งเสริม SME 

เป็นวาระแห่งชาติ 
2. เพื่อประสานความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานสนับสนุน 

MSME ต่างๆ ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การให้บริการแบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 

3. เพื่อจัดทำระบบการรายงานการเข้ารับบริการภาครัฐ และใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริม
และสนับสนุน MSME อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู้ประกอบการ MSME 

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานสนับสนุน MSME ต่าง ๆ 

ผลผลติ - พัฒนาระบบทะเบียน 1 ระบบ 

- พัฒนาระบบส่งต่อบริการ 1 ระบบ 

- พัฒนาระบบรายงานการเข้ารับบริการภาครัฐ 1 ระบบ 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ระบบลงทะเบียน 

1.1 ทบทวนโครงสร้างและข้อมูลในระบบลงทะเบียน 

1.2 พัฒนาระบบทะเบียนตามโครงสร้างที่กำหนด 

1.3 จัดทำระเบียบ/ ประกาศ ว่าด้วยการขถึงฐานข้อมูลระบบทะเบียน 

1.4 จัดประชุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานส่งเสริม MSME ที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการสนับสนุนการขึ้นทะเบียน MSME 

2. ระบบส่งต่อบริการ 

2.1 ศึกษาบทบาทภารกิจ ระเบียบและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน 
MSME 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการส่งต่อบริการ 

2.3 เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ กับระบบทะเบียนผู้ประกอบการ MSME 

2.4 จัดการประชุมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนท่ีร่วมเป็นเครือข่ายการส่งต่อเข้ารบั
บริการ 

2.5 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเครือข่ายการส่งต่อ 

2.6 บริหารจัดการและสนับสนุนงานส่งต่อการเข้ารับบริการ 

2.7 จัดทำคู่มือสนับสนุนการพิจารณาและส่งต่อหน่วยงานเครือข่าย 

3. ระบบรายงานการเข้ารับบริการของรัฐ 

3.1 พัฒนาระบบรายงานการเข้ารับบริการภาครัฐ 

3.2 เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับบริการ กับราบงานผลการดำเนินงานของ สสว. หรือระบบที่เกี่ยวข้อง 
4. ประสานและติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 8,474,800 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 13. งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. - ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME 

ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ 

ประมวลผล และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนและ
กำหนดมาตรการในการส่งเสริม MSME ในอนาคต 

3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ MSME ในการเข้าถึง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู้ประกอบการ MSME 

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: หน่วยจัดซื้อภาครัฐ 

ผลผลติ - มีการปรับปรุงและพัฒนาฐาน ข้อมูล MSME และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับ MSME  

1 ระบบ 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2. ประสาน บริหารและติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 8,741,000 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และ เศรษฐกิจชุมชน 

ช่ือโครงการ 14. งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ - ระบบ SME Wallet / BDS 

วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business 

Development Service: BDS) ให้ตอบสนองต่อการใช้งานทั้งในส่วนของหน่วยงานบริการ
ทางธุรกิจ (SME Service Provider) และผู้ประกอบการ SME ได้ดียิ่งข้ึน 

2. เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง
การใช้บริการส่งเสริมของภาครัฐในปัจจุบันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ 

- กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: หน่วยงานบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) และหน่วยงาน
สนับสนุนต่างๆ 

ผลผลติ ระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) และ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 1 

ระบบ  
กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประชุมเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบกับหน่วยงานพัฒนาระบบ หรือหน่วยงาน
บริการธุรกิจ หรือประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน 

2. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business 

Development Service: BDS) และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู ้ประกอบการ SME  

(SME Wallet) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประสาน บริหาร และกำกับการดำเนินงาน 

งบประมาณ 8,028,400 บาท 
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ตารางที่ 3 - 8 : รายละเอียดงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 15. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล 

2. เพื่อพัฒนาวิธีคิด และแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า
ในยุคใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจไม่เกิน 7 ปี ต้องการ Tramsform ธุรกิจสู่ Next 

Normal เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ครบวงจร กลุ่มธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness) กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น รับการผลิต (OEM) 

ผลผลติ - ผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ Technology for all จากโค้ชธุรกิจ 50 

ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. จัดประสานประชุมแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ  

ในแต่ละกิจกรรม 

2. ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ และเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ 

3. การยกระดับความสามารถทางธุรกิจ โดย Technical Advisory and Coaching ในการ
ยกระดับความสามารถทางธุรกิจ Technology for all สำหรับ SME 

4. บริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ 

งบประมาณ 10,262,200 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 16. โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formalization รองรับการประกอบการในยุค 

Next Normal 

2. เพื่อผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี/ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม A 

จำนวน 9,215 ราย/ กลุ่ม B จำนวน 9,866 ราย ตามการแบ่งกลุ่ม Quadrant ของกรมพัฒนา
ชุมชน ข้อมูล ณ ปี 2562/ วิสาหกิจชุมชนท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ผลผลติ - จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน 
อย./ Nutrition facts/ ระบบบัญชี/ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น จำนวน 1,300 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำเกณฑ์การคัดเลือก เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

2. ส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบของภาครัฐ ด้านใดด้านหนึ่ง 
3. ประสาน บริหารและติดตามการดำเนินงาน 

งบประมาณ 30,866,100 บาท 

 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 17. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ทางวิชาชีพ

และความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ 

2. เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชัพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชดำริ 

3. เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากในระดับชุมชนให้มีความแข็งแรง 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ขาดโอกาส/ ศิษย์พระดาบส/ ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจทั่วไป 

ผลผลติ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ SMEs 230 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประชุมหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ 

2. ประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรการฝึกอบรม 

3. ฝึกอบรมวิชาชีพภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 

4. พัฒนาศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากธุรกิจต้นแบบ 

5. ประสานและติดตามการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 4,965,400 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 18. โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับ

กับกระแสนิยม ของโลกและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุค VUCA 

World 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ธุรก ิจภาคบริการ Traditional Service และ Modern Service เช ่น กล ุ ่มธ ุรก ิจโรงแรม 
ร้านอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์วิถีใหม่ การดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น 

ผลผลติ ผู้ประกอบการยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA PROACTIVE 70 

กิจการ 
กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประสาน ประชุมแนวทางการดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อกำหนแกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและพนักงานตามโปรแกรม VUCA PROACTIVE ให้กับ 
SME เพื่อรับมือกับสถานการณ์ “VUCA World” 

4. พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างโมเดลธุรกิจบริการใหม่ (New Service Business Model) 
โดยใช้เทคโนโยลีดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมการบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสนิยมของโลก และ
พฤติกรรมการดำเนินชีวิต 

5. บริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 18,709,600 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 19. โครงการประกวด MSME National Awards 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสรรหา MSME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี 
มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

2. เพื ่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ MSME รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุง
วิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง 

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ MSME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศ
และระดับสากล 

กลุ่มเป้าหมาย 1. MSMEs ทั่วประเทศ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในกลุ่ม ภาคการผลิต ภาคบริการภาค
การค้าส่งหรือค้าปลีก และภาคธุรกิจเกษตร 

ผลผลติ - ผู้ประกอบการ MSME ในภาคธุรกิจเป้าหมายได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 
1,000 ราย 

- ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก MSME National Awards ไม่น้อยกว่า 40 ราย 

- ผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจไม่น้อยกว่า 
300 กิจการ/ 900 ราย 

- ผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริงจากองค์กรรวมทั้งการ
บริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรตัวอย่าง 120 ราย 

- งานประกาศผลและมอลรางวัล MSME National Awards 1 งาน 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. การรับสมัคร MSME National Awards ดำเนินการรับสมัคร MSME National Awards ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมรับสมัคร และดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ 
MSME ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย เข้าร่วมการประกวด MSME National Awards 

2. การประกวด MSME National Awards ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื ้องต้น สัมภาษณ์
ผู ้ประกอบการ ตรวจประเมินสถานประกอบการ สรุปผลคะแนนเพื่อตัดสินและมอลรางวัล  
โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับ Feedback Report เพื่อนำมาเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ 

3. การพัฒนา และเสริมสร้างเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริการจัดการธุรกิจ 

4. การเข้าเยี่ยมชมองค์กร เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริง เข้าเยี่ยมชมองค์กร เพื่อให้เห็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรตัวอย่าง 

5. งานประกาศผลและมอบรางวัล MSME National Awards โดยการจัดงานพิธีประกาศผลและ
มอบรางวัลผู้ประกอบการ MSME ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินและได้รับรางวัล 

6. ประสาน กำกับ บริหารจัดการ และประเมินผล 

งบประมาณ 7,976,100 บาท 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 
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ช่ือโครงการ 20. โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบต่างๆ ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความ
เป็นเลิศ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคลัสเตอร์ให้สามารถยกระดับเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ 

3. เพื่อส่งเสริมการนำประโยชน์จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู ้ประกอบการ SME ในคลัสเตอร์เป้าหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางสังคม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น กลุ่มธุรกิจเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่ม
ธุรกิจสุขภาพ รวมถึงท่องเที่ยว เชิงสุขภาพและการแพทย์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 

กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

ผลผลติ - รายงานการสำรวจและวิเคราะห์แนวการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบต่างๆ 1 เรื่อง 
- จำนวนคลัสเตอร์ที่เข้าร่วมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 2 คลัสเตอร์ 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมคลัสเตอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อม
วิเคราะห์กลไกการพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์ในประเทศ และเสนอคลัสเตอร์สู่ความเป็นเลิศ 

2. คัดเลือกคลัสเตอร์ที่มีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาคลัสเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อยกระดับเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบ 
พร้อมสรุปผลการพัฒนา 

4. บริหารจัดการและกำกับการดำเนินงานโครงการ 

งบประมาณ 16,205,600 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 21. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ
เพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แก่ MSME และ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. MSME ได้รับทราบโอกาสและความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพร้อมเข้าสู่
ระบบ 

3. พัฒนายกระดับ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ MSME ในกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนายกระดับตามความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้าง

ของรัฐ เช่น กลุ่มการแพทย์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร เป็นต้น 

ผลผลติ - อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME 2,500 ราย 

- จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพ 500 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประสาน ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2. รับสมัครและจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 2,500 ราย 

3. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ซึ่งต้องส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถใช้แก้ปัญหาหรือยกระดับ
ศักยภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและสะท้อนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4. บริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 28,000,200 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 22. โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการเพื ่อการจัดซื ้อจ ัดจ ้างภาครัฐ  - กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (SME-Restart) - จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แก่ MSME และ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. MSME ได้รับทราบโอกาสและความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพร้อมเข้าสู่
ระบบ 

3. พัฒนายกระดับ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ MSME ในกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนายกระดับตามความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้าง

ของรัฐ เช่น กลุ่มการแพทย์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร เป็นต้น 

ผลผลติ - สร้างการรับรู้ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ราย 

- ผู้ประกอบการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5,000 ราย 

- ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1,000 ราย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

2. รับสมัครลงทะเบียน และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐแก่ MSME 

3. พัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
4. บริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 52,700,000 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 23. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS - กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ 
BDS 

วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ของหน่วยงาน
บริการทางธุรกิจ SME Service Provider) ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้โดยตรงและสอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละธุรกิจ 

2. เพื ่อให้มีข้อมูลการให้บริการ SME ของหน่วยบริการทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งต่อการให้บริการ SME ระหว่างกัน 

3. เพื่อให้มีข้อมูลการรับบริการของผู้ประกอบการ SME ที่สามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมได้ในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ 
2. หน่วยงานบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

ผลผลติ - หน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนผ่านระบบการ
ให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ 15 หน่วยงาน 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) ได้รับการ
พัฒนาธุรกิจจากหน่วยบริการทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 200 ราย 

- เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา SME ระหว่างหน่วยงาน และการสร้างโอกาสในการส่งต่อการ
ให้บริการ SME ระหว่างกัน 1 เครือข่าย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
2. จัดทำเกณฑ์ รับสมัคร คัดเลือก และจัดกลุ่มหน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) 

หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการ
สนับสนุน 

3. จัดทำเกณฑ์ รับสมัคร คัดเลือก และจัดกลุ่มผู้ประกอบการ SME 
4. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME ผ่านการให้บริการของหน่วยบริการทางธุรกิจ 

(SME Service Provider) 
5. ตรวจ ประเมินผลการให้บริการ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาระบบรายงานผลและ

วัดผลการพัฒนา SME เพื่อการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมในอนาคต 
6. ประสาน บริหาร และกำกับการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 20,067,900 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 

ช่ือโครงการ 24. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS - กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (SME Restart) - BDS 

วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ของหน่วยงาน
บริการทางธุรกิจ SME Service Provider) ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้โดยตรงและสอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละธุรกิจ 

2. เพื ่อให้มีข้อมูลการให้บริการ SME ของหน่วยบริการทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งต่อการให้บริการ SME ระหว่างกัน 

3. เพื่อให้มีข้อมูลการรับบริการของผู้ประกอบการ SME ที่สามารถนำไปวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมได้ในอนาคต 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของ
รัฐ เน้นสาขาธุรกิจท่องเที่ยว/ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม/ ธุรกิจกลุ่ม BCG/ ธุรกิจกลุ่ม New 
S-Curve เป็นต้น 

2. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงาน
ภาครัฐ สาขาอ่ืนๆ 

3. หน่วยงานบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ผลผลติ - หน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนผ่านระบบการ
ให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) 40 หน่วยงาน 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) ได้รับการ
พัฒนาธุรกิจจากหน่วยยริการทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5,524 ราย 

- เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา SME ระหว่างหน่วยงาน และการสร้างโอกาสในการส่งต่อการ
ให้บริการ SME ระหว่างกัน 1 เครือข่าย 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
2. จัดทำเกณฑ์ รับสมัคร คัดเลือก และจัดกลุ่มหน่วยบริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) 

หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการ
สนับสนุน 

3. รับสมัคร คัดเลือก และจัดกลุ่มผู้ประกอบการ SME 
4. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME ผ่านการให้บริการของหน่วยบริการทางธุรกิจ 

(SME Service Provider) 
5. ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการ ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาระบบรายงานผล

และวัดผลการพัฒนา SME 
6. ประสาน บริหาร และกำกับการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 372,990,000 บาท 
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ตารางที่ 3 - 9 : รายละเอียดงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 
ช่ือโครงการ 25. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำผลจากการศึกษาไปดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยกรบุคคล 

2. เพื ่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Up skill) และเสริมสร้างทักษะใหม่ (Re skill)  
ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและทิศทางองค์กร 

3. เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู้บริหารและพรักงาน สสว. 
กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานภายนอก 

ผลผลติ - จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565  

1 แผน 

- การเพิ่มพูนศักยภาพตามตำแหน่งงานแต่ละบุคคล (Hard skills) 244 ราย 

- การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน (Soft skills) 370 ราย 

- การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล 5 งาน 

- การพัฒนาพนักงานให้ทุนการสำรวจหรือทุนฝึกอบรม 4 ทุน 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ปี 2565 

1.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ปี 2564 

1.2 นำรายละเอียดการทบทวน เสนอผู้บริหารและพนักงาน 

1.3 วิเคราะห์และสรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2565 

1.4 นำเสนอรายละเอียด แก่ผู้บริหารและพนักงาน 

2. การเพิ่มพูนศักยภาพตามตำแหน่งงานแต่ละบุคคล (Hard skills) 
2.1 พนักงานระดับบริหาร 

2.2 พนักงานระดับบังคับบัญชา 
2.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ  

3. การเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน (Soft skills) 
3.1 หลักสูตร เทคนิกการบริหารและการจัดการความขัแย้ง 
3.2 หลักสูตร 7Qc tools 

3.3 หลักสูตร ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
3.4 หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ 

3.5 หลักสูตร เทคนิกการร่วมงานกับคนต่าง Gen ให้ประสบความสำเร็จ 

3.6 การเสริมสร้างศักยภาพสร้างความผูกพันภายใน (Teamwork and Collaboration) 
3.7 หลักสูตร ทักษะการเล่าเรื่องและการสื่อสาร 

3.8 หลักสูตร การจัดกระบวนการความคิด และ 4 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ 
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4. การพัฒนากลไกการบริหารและพัฒนางานบุคคล 

4.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4.2 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการปฏิบัติงาน (Up skill) และเสริมสร้างทักษะใหม่  
(Re skill) 

4.3 การดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

4.4 ทบทวนสมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

4.5 ทบทวนแผนการฝึกอบรม แผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่
พนักงาน 

5. การพัฒนาพนักงานให้ทุนการสำรวจหรือทุนฝึกอบรม 

6. บริหารจัดการ 

งบประมาณ 10,108,500 บาท 

 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 
ช่ือโครงการ 26. งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการสำนักงาน Smart Office 

วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อให้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายของสำนักงาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื ่อง  

มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสำนักงานมีความมั่นคงปลอดภัย ลดผลกระทบจากสถานการณ์

ด้านความมั่นคง 
3. เพื่อเป็นศูนย์เผ้าระวังเตือนภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์ให้รายงานผลข้อมูล Big Data 
4. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะทำงานต่าง ๆ การสัมมนาและ

ดูแลงานด้าน Cyber security การจัดการระบบสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 
5. เพื่อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
6. เพื่อให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ 

สั ่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที ่มีการลงนาม รับทราบ  
ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธ์ิในการเข้าถึงเอกสาร 

7. เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานตามที่สั่งการในเอกสารได้ 
8. ลดปริมาณการใช้กระดาษ 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทางตรง: ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม: หน่วยงานภายนอกและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผลผลติ - การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง 1 ระบบ 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะทำงานต่างๆ การสัมมนาและดูงานด้าน 
cyber security การจัดการระบบสารสนเทศ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง 

2. พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

งบประมาณ 16,960,700 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 
ช่ือโครงการ 27. งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้น/ ระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายยริ
หารประเทศ และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอันจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการบริหาร
สำนักงาน เป็นไปอย่างมีทิศทาง 

2. เพื่อให้องค์กรคำนึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและหาแนวทางในการป้องกันเพ่ือให้ดำเนินการ
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายและมาตราการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนองค์กร และยึดถือเป็น
แนวทางในการบริหารงานร่วมกัน 

2. ผู้บริหารและพนักงาน สสว. มีความรู้ความเข้าใจในเรื ่องความเสี ่ยงและควบคุมภายในและ
นำมาใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 

3. ผู้บริหารและพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบงาน/ โครงการที่ได้รับการจัดสรรคงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ม ีการวางแผนการใช้จ ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานที ่สอดคล้องกัน  
ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีเพิ่มขึ้น 

ผลผลติ - แผนปฏิบัติการระยะยาวและประจำปี 1 เรื่อง 
- แผนการบริหารความเสี่ยง 1 แผน 

- การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ 1 เรื่อง 
- ระบบการจัดทำงบประมาณ 1 ระบบ 

- ระบบ KPI องค์กร 1 ระบบ 

- ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 4 รายงาน 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ศึกษาวิเคราะห์และผลักดันแผนปฏิบัติการระยะยาวและประจำปี ของ สสว. 
2. ทบทวนจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 
3. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ 

4. ระบบการจัดทำงบประมาณ 

5. ระบบ KPI องค์กร 
6. จัดทำงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

7. บริหารจัดการและประสานงาน 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 
ช่ือโครงการ 28. งานพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 

วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ สสว. เกี ่ยวกับแนวคิดหลักเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ควบคู่กับเกณฑ์การประเมินสถานะในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์บริบทองค์กรตามเกณฑ์การประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) 
3. จัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินสถานการณ์เป ็นระบบราชการ 4.0  

(PMQA 4.0) ประจำปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู ้บริหารและพนักงาน สสว. มีความรู ้ความเข้าใจและมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตราฐาน PMQA 4.0 

ผลผลติ - แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 1 เรื่อง 
กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

บริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร 

2. ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน SAR (Self Assessment Report) 
3. จัดทำแผนพัฒนาองค์กร สร้างองค์ความรู้ตามแนวทาง PMQA 4.0 และเผยแพร่ 

บริหารจัดการและประสานงาน 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 
ช่ือโครงการ 29. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริม SME ตามนโยบานรัฐบาล โดยบูรณาการทำงานร่วมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาท ภาคกิตใน
การส่งเสริม SME 

3. เพื่อเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรมลภาพลักษณ์ของ สสว. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME 

กลุ่มเป้าหมาย 1. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีบทบาท ภารกิจในการส่งเสริม SME 

2. ผู้ประกอบการ SME 

3. ประชาชนท่ัวไป 

ผลผลติ - กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 10 ครั้ง 
- สื่อในการเผยแพร่นโยบายรัฐบาลรวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรม และภาพลักษณ์ของ สสว. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 150 ครั้ง 
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 1 เรื่อง 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SME เพื ่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาล 
รวมทั้งบทบาท ภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SME 

ของประเทศ และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
2. จัดทำและเผยแพร่นโยบายรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่บทบาท ภารกิจ กิจกรรมและภาพลักษณ์ ของ 

สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อ โดยจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บทบาท
ภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งสร้างสังคมเอสเอ็มอี ที่มี สสว. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ SME 

รวมถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ท่ีจะนำไปสู้การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ 

3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 
4. บริหารจัดการและประสานงาน 

งบประมาณ 12,332,100 บาท 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Organization เพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (High Performance 

Agency) 
ช่ือโครงการ 30. งานบริหารจัดการด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์ 1. ประสานงาน และติดตามผู้ประกอบการที่ขอรับเงินสนับสนุนในโครงการเงินทุนพลิกฟื้น
วิสาหกิจขนาดย่อม โครงการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และบริษัทท่ี สสว. เข้าร่วมลงทุน 

2. ผู้ประกอบการมีผลการดำเนินกิจการที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเงินสนับสนุน อีกทั้งปฏิบัติตาม
สัญญาและเงื่อนไขของโครงการ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

3. เพื่อให้วิสาหกิจร่วมลงทุนดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาร่วมลงทุน และกฎหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจาก สสว. ได้แก่ โครงการเงินทุนผลิกฟื้น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโครงการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และบริษัท ท่ี สสว. เข้าร่วมทุน 

2. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการให้ สสว. สนับสนุนในอนาคต 

ผลผลติ - การติดตามผลและแก้ปัญหาการรับชำระหนี้ 2 เรื่อง 
- บำรุงรักษาระบบบริหารลูกค้าหนี้ 1 ระบบ 

กรอบระยะเวลา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

แผนการ
ดำเนินงาน 

1. ประสานงานกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ติดตามผู้ประกอบการโครงการ
เงินทุนพลิกฟ้ืน วิสาหกิจขนาดย่อมและจ่ายค่าบริหารจัดการโครงการ 

2. บำรุงรักษาระบบบริหารลูกหนี้ 
3. บริหารโครงการ ผมสัมฤทธิ์การดำเนินงานของผู้ประกอบการโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจ

ขนาดย่อม โครงการตามาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. ค่าใช้จ่าใยการดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ผิดชำระหนี้ตามโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาด
ย่อม โครงการตามาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริษัทที่ สสว.  
เข้าร่วมลงทุน 

งบประมาณ 7,940,200 บาท 

*รายละเอียดเพ่ิมเติม อาทิ หลักการและเหตุผล ผลลัพธ์ ฯลฯ สามารถดไูด้ในส่วนภาคผนวก ง. 

ภายหลังการทบทวนรายละเอียดงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 
2565 และที่ปรึกษาได้เข้าพบหน่วยงานรับผิดชอบงาน/โครงการต่าง ๆ ใน สสว. เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง อาทิรายละเอียดการดำเนินงาน/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสร้างเครื่องมือในการสำรวจ รวมถึงระยะเวลาที่สามารถเข้าสำรวจได้ ที่ปรึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจของแต่ละโครงการจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. มีความแตกต่างกัน
ออกไปจากตาราง 2-1 และสามารถสรุปได้เป็นตารางที่ 3 - 10 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 50 

ตารางที่ 3 - 10  : สรุปรายละเอียดระยะเวลาที่สามารถเข้าสำรวจ กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. จำแนกตามงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

     
ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ 

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

1 งานบูรณาการเครือข่ายดา้นการ
ส่งเสริม SME 

มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. 65 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
การส่งเสรมิและพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  √ √     

2 งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME ม.ค. - ส.ค. 65 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
การส่งเสรมิและพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  √ √     

3 งานติดตามและประเมินผล
โครงการส่งเสริม MSME 

ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. 65 ผู้กำหนดนโยบาย 

ผู้บริหารด้านการส่งเสริม 
MSME หน่วยงาน
นโยบายและแผนการ
ส่งเสริม MSME 

หน่วยงานบริหารกำกับ
งานส่งเสริม MSME ของ 
สสว. 

-   √ √   √  √   

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ 

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

4 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
เสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME 

ระดับนานาชาติ 

มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. 65 หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย 

- √ √ √        

5 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME ก.พ. - เม.ย. 65 หน่วยงานภายในและ
ภายนอกสำนักงานฯ ที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
MSME การจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม MSME และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ 
MSME ทั้งรายพื้นที่และ
รายสาขา 

องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมช่วยเหลือ 
MSME, ผู้ประกอบการและ
ผู้ที่สนใจทั่วไป 

 √ √       

6 งานศึกษาข้อมูลเชิงลึกรายพื้นท่ีและ
พัฒนากลไกการเช่ือมโยงระบบ
ส่งเสริม MSME 

มี.ค. / มิ.ย. / ก.ย. 65 รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ 

SME ผู้ประกอบการ SME 

-   √       

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

7 งาน Data Exchange Open 

Data 

ก.ย.-65 รัฐบาล หนว่ยงาน
ส่งเสริม และจัดทำ
โครงการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการ MSME/ 

ผู้ที่สนใจในการประกอบ
ธุรกจิ 

-  √  √        

8 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

เพ่ือลดอุปสรรคและผลักดันให้
เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกจิ
ของ MSME 

พ.ค. - ก.ค. 65 ผู้ประกอบการ SME 

และองคก์ารเอกชน 
หน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืมีภารกจิ
โดยตรงในกฎหมายเรือ่ง
นั้น หรือมีภารกิจด้าน 
SME 

- √ √ √ √      

9 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และ
ผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือการ
ประกอบการ 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ MSME 

หน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืมีภารกจิ
โดยตรงในกฎหมายเรือ่ง
นั้น หรือมีภารกิจด้าน 
SME 

หน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืมีภารกจิ
โดยตรงในกฎหมายเรือ่ง
นั้น หรือมีภารกิจด้าน 
SME 

√ √ √        

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

10 งานศูนยใ์ห้บริการ SME แบบ 

ครบวงจร (ศูนย์ OSS) 

ม.ค. - ก.ย. 65 ผู้ประกอบการ MSME 

และประชาชนทั่วไป 
วิสาหกิจชมุชน และ 99 

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน 
ส่วนราชการ หนว่ยงาน
ของรฐั รัฐวสิาหกิจ 
องค์การเอกชนที่
เกีย่วขอ้งกับการส่งเสรมิ 
SMEs 

- √ √       √ 

11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME 

ACCESS 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ MSME 

ทั่วประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มี
บทบาทในการสนับสนนุ
และส่งเสริม MSME 

- √ √ √       

12 งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการ
ภาครัฐ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผู้ประกอบการ MSME ส่วนราชการ หนว่ยงาน
ของรฐั และหนว่ยงาน
สนับสนุน MSME ต่าง ๆ 

 √ √       

13 งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ 
สสว. - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ส.ค.-65 ผู้ประกอบการ MSME หน่วยจัดซื้อภาครัฐ 

  √       

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

14 งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการ
ภาครัฐ - ระบบ SME Wallet / 

BDS 

ม.ค. / พ.ค. / ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ SME ที่
เป็นนิติบุคคล หรือจด
ทะเบียนกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

หน่วยงานบรกิารทาง
ธุรกจิ (SME Service 

Provider) และ
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ 

 √ √       

15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 

มี.ค. / มิ.ย. / ส.ค. 65 ผู้ประกอบการดำเนิน
ธุรกจิไม่เกิน 7 ปี 
ต้องการ Tramsform 

ธุรกจิสู่ Next Normal 

เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ่มอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์
ครบวงจร กลุม่ธุรกิจ
สุขภาพ (Health & 

Wellness) กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตร 
กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม ่

ธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง เชน่ 
รับการผลิต (OEM) 

√  √        

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
รายย่อย (MSME Step up) 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการรายยอ่ยที่
มีรายได้ไมเ่กนิ 1.8 ล้าน
บาทต่อปี/ 
ผู้ประกอบการ OTOP 

กลุ่ม A จำนวน 9,215 

ราย/ กลุม่ B จำนวน 

9,866 ราย ตามการ
แบ่งกลุ่ม Quadrant 

ของกรมพฒันาชมุชน 
ข้อมูล ณ ปี 2562/ 

วิสาหกิจชมุชนที่ขึน้
ทะเบียนกับกรมส่งเสริม
การเกษตร 

- √   √      

17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชน
ตามแนวทางพระราชดำริ 

ม.ค. - พ.ค. 65 ผู้ขาดโอกาส/ ศิษย์พระ
ดาบส/ ผู้ประกอบการ/ 
ผู้สนใจทัว่ไป 

- √   √       √ 

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ 
VUCA World (ภาคบริการ) 

ม.ค. - ส.ค. 65 ธุรกจิภาคบรกิาร 

Traditional Service 

และ Modern Service 

เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร การ
ท่องเทีย่ว การแพทย์วถิี
ใหม่ การดแูลผู้สูงอาย ุ
ธุรกจิขนส่ง เป็นต้น 

- √    √        

19 โครงการประกวด MSME 

National Awards 

ม.ค. - ส.ค. 65 MSMEs ทั่วประเทศ ทั้ง
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมทีอ่ยู่ในกลุม่ ภาค
การผลิต ภาคบรกิาร
ภาคการค้าส่งหรือค้า
ปลีก และภาคธุรกิจ
เกษตร 

- √    √       

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

20 โครงการพัฒนาและยกระดับ 

คลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 

มิ.ย.-65 ผู้ประกอบการ SME 

ในคลัสเตอร์เป้าหมาย ที่
ส่งผลกระทบตอ่มูลค่า
ทางเศรษฐกิจหรอืทาง
สังคม ทั้งตน้น้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ เช่น กลุ่ม
ธุรกจิเกษตร กลุ่มธุรกิจ
อาหาร กลุ่มธรุกิจ
สุขภาพ รวมถึงท่องเทีย่ว 
เชิงสุขภาพและ
การแพทย์ กลุ่ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

หน่วยงานดำเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมคลัส
เตอร์ และหน่วยงานทีท่ำ
หน้าที่ในการสง่เสรมิและ
สนับสนุน SMEs 

√   √      

21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ MSME 

ในกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนายกระดับตาม
ความต้องการของตลาด
จัดซื้อจัดจ้างของรฐั เชน่ 
กลุ่มการแพทย์ กลุ่มยาน
ยนต์ กลุ่มอาหาร กลุม่
เกษตร เป็นต้น 

- √   √        

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 
(SME-Restart) 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ MSME 

ในกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนายกระดับตาม
ความต้องการของตลาด
จัดซื้อจัดจ้างของรฐั เชน่ 
กลุ่มการแพทย์ กลุ่มยาน
ยนต์ กลุ่มอาหาร กลุม่
เกษตร เป็นต้น 

- √   √     

23 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS - กิจกรรมส่งเสริม
ผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ SME ที่
เป็นนิติบุคคล หรือ
ผู้ประกอบการ SME ที่
จดทะเบียนกับหนว่ยงาน
ของรฐั หน่วยงานบรกิาร
ทางธุรกิจ (SME 

Service Provider) ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

- √ √  √     

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

24 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS - กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้
สามารถดำเนินธุรกจิต่อไปได้ 
(SME Restart) 

ม.ค. - ส.ค. 65 ผู้ประกอบการ SME ที่
เป็นนิติบุคคล หรือ
ผู้ประกอบการ SME ที่
จดทะเบียนกับหนว่ยงาน
ของรฐั เนน้สาขาธรุกจิ
ท่องเทีย่ว/ ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดืม่/ ธรุกิจ
กลุ่ม BCG/ ธรุกจิกลุม่ 
New S-Curve เป็นต้น 
ผู้ประกอบการ SME ที่
เป็นนิติบุคคล หรือ
ผู้ประกอบการ SME ที่
จดทะเบียนกับหนว่ยงาน
ภาครัฐ สาขาอืน่ๆ 

หน่วยงานบรกิารทาง
ธุรกจิ (SME Service 

Provider) ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

- √ √  √     

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

25 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ม.ค. - มี.ค. / พ.ค. / ก.ค. 
65 

ผู้บริหารและพนกังาน 
สสว. 

ผู้ประกอบการ SMEs 

และหน่วยงานภายนอก 
   √ √  √   

26 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและบริหารจัดการ
สำนักงาน Smart Office 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ผู้บริหารและพนกังาน 
สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

หน่วยงานภายนอกและ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

   √       

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

27 งานสนับสนุนและวางแผนองค์กร ต.ค. - ก.ย. 65 ผู้บริหารและพนักงานมี
ความรู้ความเขา้ใจและมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
องค์กร และยึดถือเปน็
แนวทางในการบริหารงาน
ร่วมกัน ผู้บริหารและ
พนักงาน สสว. มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
และนำมาใช้ในการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ดูแล
รับผิดชอบงาน/ โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรคงบ
ประมาณรายจา่ยประจำปี 
มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและแผนการ
ดำเนินงานทีส่อดคล้องกัน 

ตามมาตราการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ประจำปีเพิ่มขึ้น 

-     √ √  √    

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

28 งานพัฒนาองค์กรตามแนวทาง 
PMQA 4.0 

มี.ค./ พ.ค./ ส.ค. 65 ผู้บริหารและพนักงาน 

สสว. มีความรู้ความเข้าใจ
และมีการดำเนินงานให้
เป็นไปตามมาตราฐาน 
PMQA 4.0 

-      √  √      

29 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบาย
ของรัฐ 

ก.พ. - มี.ค. / พ.ค. - มิ.ย. 65 หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่มีบทบาท 
ภารกิจในการส่งเสริม SME 

ผู้ประกอบการ SME 

ประชาชนทั่วไป 

-   √  √ √   √ 

 

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 
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ความสอดคล้องตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. 

     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทางอ้อม 

   
กลุ่มเป้าหมายของงาน/โครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 

ลำดับ งาน/โครงการ 
ระยะเวลาที่สามารถเข้า

สำรวจได้ 
กลุ่มเป้าหมายทางตรง กลุ่มเป้าหมายทางอ้อม 

ผู้ประกอบ-
การ MSME 

หน่วยงาน
พันธมติร 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ร่วม/

หน่วยงาน
รับจ้าง 

คณะ
กรรมการฯ 

และ 
คณะอน-ุ
กรรมการ

ต่างๆ 

ผู้บริหาร
และ

พนักงาน
ของ สสว. 

หน่วย
ตรวจสอบ/

ตรวจ
ประเมิน 

มหาวิทยาลัย
/สถาบัน 

การศึกษา/
ประชาชน 

30  งานบริหารจัดการด้านการเงิน ต.ค. - ก.ย. 65 ผู้ประกอบการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจาก 
สสว. ได้แก่ โครงการ
เงินทุนผลิกฟื้นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการตามมาตรการ
ฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และ
บริษัท ที่ สสว. เข้าร่วมทุน 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่
ต้องการให้ สสว. สนับสนุน
ในอนาคต 

-      √ √    

หมายเหต ุ:  การสำรวจครั้งนี้ไม่สำรวจข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารและพนกังานของ สสว. 

งาน/ โครงการที่เข้าข่ายเกณฑ์การประเมินและอยู่ในขอบเขตที่สามารถจะประเมินได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับรายละเอยีดโครงการเพิม่เตมิ ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มตัวอย่างและกรอบเวลา และ
บริบทการดำเนินกิจกรรมของแตล่ะโครงการ ซึ่งอาจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเพิ่มขึ้นทั้งในช่วงที่งาน/โครงการเริ่มต้นหรือเมื่องาน/โครงการสิ้นสดุลง
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3.3 การจำแนกระดับความสัมพันธ์กลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สสว. ได้วิเคราะห์กลุ่ม
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ผ่านการใช้เครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Force field 

stakeholder prioritization matrix) โดยประเมินระดับของอิทธิพลและความสำคัญ โดยอิงจากผลการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice Of Stakeholder : VOS) ตามแผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560 - 2565 
(ฉบับทบทวน ปี 2562) เพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์และเพ่ือให้เกิดรูปธรรม  

ผลการวิเคราะหส์ามารถจำแนกกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้มีอิทธิพล/สำคัญมากและมีความสนใจ/พร้อมสนับสนุนมาก (High power - High interest 

= Manage closely) 
2. ผู ้มีอิทธิพล/สำคัญมากแต่มีความสนใจ/พร้อมสนับสนุนไม่มาก (High power - Low 

interest = Keep satisfied) 
3. ผู ้มีอิทธิพล/สำคัญไม่มากและมีความสนใจ/พร้อมสนับสนุนมาก (Low power - High 

interest = Keep Informed) 
4. ผู้มีอิทธิพล/สำคัญไม่มากและมีความสนใจ/พร้อมสนับสนุนไม่มาก (Low power - Low 

interest = Monitor) 

ผลลัพธ์ของการจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Force field stakeholder prioritization 

matrix) สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้ดังภาพที ่3 - 2 
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ภาพที่ 3 - 2 : การจัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Force field stakeholder prioritization matrix) 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงถึงลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยทุก
กลุ่มได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด หรือผู้มีอิทธิพล/สำคัญมากและมีความสนใจ/พร้อม
สนับสนุนมาก (Manage closely) โดยผู้ประกอบการ MSME ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการดูแลใกล้ชิด 
สูงสุด รองลงมาคือคณะกรรมการของ สสว. หน่วยงานตรวจสอบ (ภายนอก) ผู้บริหาร/ พนักงานของ สสว. 
หน่วยงานพันธมิตรใน และต่างประเทศ หน่วยงานร่วม/ หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ 
ประชาชน ตามลำดับ 
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อนึ่ง ประโยชน์ของการรับรู้ลำดับความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยส่งเสริม สสว. ในการบริหาร
จัดการและจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

สสว. พิจารณาจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านเกณฑ์การประเมินความเกี่ยวข้องกับองค์กร  
และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ประเภท คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความใกล้ชิด 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3 - 3 

 

ภาพที่ 3 - 3 : ระดับความสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือกลุ ่มบุคลากรภายในองค์กรที ่มีความเกี ่ยวข้องและได้รับ
ผลประโยชน์ หรือผลกระทบโดยตรง จากการดำเนินงาน และเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ต่อกิจกรรมของ สสว. ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการ
บริหาร สสว. กลุ่มคณะอนุกรรมการต่าง ๆ และผู้บริหาร / พนักงาน ของ สสว.  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด คือกลุ่มหน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องและ
ได้รับผลประโยชน์ หรือผลกระทบโดยตรงจากผลิตผลของกิจกรรมที่ สสว. ดำเนินงาน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
หรือมีความสำคัญต่อความสำเร็จต่อกิจกรรมของ สสว. ประกอบด้วย หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  
ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการ MSME และหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นกลุ่มหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ได้
รับผลประโยชน์ หรือผลกระทบทางอ้อม อันเป็นผลิตผลจากการดำเนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ของ
จัดตั้งองค์กร ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง/ ก.พ.ร./ ป.ป.ช./ สตง./ สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัย/ 
สถาบันการศึกษา/ ประชาชน  
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3.4 การจำแนกกลุม่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความสัมพันธ์
โดยตรง และกลุ่มที่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์โดยอ้อม นอกจากนี้กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางตรงจะ
ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทภายใน และประเภทที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ส่วนกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะประกอบด้วยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ ่มเติมได้  
ดังที่แสดงในตารางที่ 3 - 11 

ตารางที่ 3 - 11 : กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. 

  

จากตารางที่ 3 - 11 สามารถกำหนดและแสดงรายละเอียดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

3.4.1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

1.1 กลุ่มคณะกรรมการต่าง ๆ ตามการจำแนกของ สสว. คือบุคลากรภายในองค์กรที่สำคัญ
ของ สสว. ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการดำเนินงานภาพรวม เชิงนโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์
องค์กร และอ่ืน ๆ เพ่ือกำหนดทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติของ สสว. ในอนาคต 

1.2 กลุ่มผู้บริหาร และพนักงานของ สสว. คือบุคลากรภายในองค์กรที่มีบทบาทในการเป็น
กำลังขับเคลื่อน เพ่ือตอบสนองต่อนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และอ่ืน ๆ 

3.4.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

2.1 หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คือหน่วยงาน องค์กรร่วมที่มี
รูปแบบและวัตถุประสงค์การดำเนินงานบางส่วนที่สอดคล้องกับ สสว. อันเป็นผลให้เกิดการสนับสนุนระหว่าง
องค์กร 

2.2 ผู้ประกอบการ MSME คือกลุ่มผู้ประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจภายในประเทศประเภท 
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา (จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน) หรือจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอ่ืน 
และมีขนาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามการจำแนกของ สสว. นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การเข้ารับ
บริการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ ของ สสว. อาทิ กิจกรรมที่ได้รับการจัดทำโดย สสว. เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ 
โดยสามารถพิจารณากรอบนิยาม SMEs อ้างอิงโดยกฎกระทรวงการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  

ทางอ้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

คณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมกำรจ ำแนกของ สสว . หน่วยงำนพันธมิตรใน และต่ำงประเทศ หน่วยงำนตรวจสอบ (ภำยนอก)

ผู้บริหำร และพนักงำนของ สสว. ผู้ประกอบกำร MSME มหำวิทยำลัย/ สถำบันกำรศึกษำ/ ประชำชน
หน่วยงำนร่วม/ หน่วยงำนรับจ้ำง

ทางตรง
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2.3 หน่วยงานร่วม / หน่วยงานรับจ้าง คือกลุ่มหน่วยงานภายนอกที่เข้าดำเนินการร่วมกับ สสว. 
หรือเป็นตัวแทนการดำเนินกิจกรรมเฉพาะ โดยเป็นการได้รับผลประโยชน์รูปแบบผู้จัดจ้าง และผู้รับจ้างผ่าน
ระบบคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประเภทต่าง ๆ 

3.4.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

3.1 หน่วยงานตรวจประเมิน/ ตรวจสอบจากภายนอก คือกลุ่มติดตามประเมินและตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานของ สสว. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมที่ สสว. จัดทำ หรือมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน อาทิ กรมบัญชีกลาง/ กพร./ ปปช./ สตง./ สำนักนายกรัฐมนตรี 

3.2 มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา/ ประชาชน คือกลุ่มสถาบันด้านการศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ที่รับรู้หรือคาดหวังการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสนับสนุนของ สสว. ในด้านต่าง ๆ 

3.5 การทบทวนแบบสำรวจกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของ สสว. และของหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

3.5.1 แบบสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2564  

สสว. จัดทำแบบสำรวจกลางของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการซักถามความเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ 
โดยจำแนกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย  

1. แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. สำหรับผู้ประกอบการ MSME 

หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/ รับจ้าง และประชาชน  
ภายในแบบสำรวจแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. ความภักดีและผูกพันที่มีต่อบริการของ สสว. และความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่มีต ่อการดำเนินงานของ สสว. สำหรับคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหน่วยตรวจประเมิน 

ภายในแบบสำรวจแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ความพึงพอใจที ่มีต่อการ
ดำเนินงานของ สสว. และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. โดยแบบสำรวจกลาง
ดังกล่าว ถูกนำไปใช้ต่อยอดสำหรับพัฒนาแบบสำรวจที่มีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้
เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2564 

3. แบบสำรวจการสำรวจความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการดำเน ินงานของ สสว. สำหรับ
ผู้ประกอบการ MSME หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 

แบบสำรวจมีจำนวน 3 หน้า มีการจำแนกเนื้อหาการสำรวจ 4 ส่วน และมีคำถามจำนวน 25 ข้อ 
โดยใช้เครื ่องมือการสำรวจรูปแบบผสม ประกอบด้วยการวัดค่า 5 ระดับ คำถามปลายปิดคำตอบเดี ่ยว  
และคำถามปลายเปิด เพื่อใช้ดำเนินการเก็บข้อมูลและนำผลมาวิเคราะห์และจัดทำรูปแบบการนำเสนอที่ทาง 
สสว.  ต้องการ และใช้วิธีการถามระดับความพึงพอใจ ควบคู่กับระดับความคาดหวังต่อประเด็นศึกษา  

โดยประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ จะกำหนดกรอบการสำรวจดังตาราง 3 - 12 
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ตารางที่ 3 - 12 : ประเด็นการสำรวจเพื่อวัดระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงานของ 
สสว. สำหรับผู้ประกอบการ MSME หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง และประชาชน 

ประเด็นการสำรวจ 

1 การบวนการสมัคร/ เข้าร่วมมีความชัดเจน 8 สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

2 ขั ้นตอนการให้บริการรวดเร็ว เป็นไปตามเวลาที่
กำหนด 

9 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรม 

3 รูปแบบการจัดกิจกรรม 10 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม 

4 การให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามครบถ้วน 11 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา 
5 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้การให้คำปรกึษา 12 การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

6 การประสานงานและอำนวยความสะดวก 13 การนำข้อมูล ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
7 การให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น  

 

4. แบบสำรวจการสำรวจความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการดำเน ินงานของ สสว. สำหรับ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยตรวจประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564 

แบบสำรวจมีการออกแบบมาเพื่อลดจำนวนข้อคำถามที่ไม่จำเป็นมากที่สุด อาทิ การงดการถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สสว. มีข้อมูลของผู้ได้รับการสัมภาษณ์อยู่แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ประเด็นการสำรวจความ
พึงพอใจจะเก่ียวข้องกับบริการของ สสว. ในประเด็นดังตาราง 3 - 13 

ตารางที่ 3 - 13 : ประเด็นการสำรวจเพื ่อวัดระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน 

ของ สสว. สำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยตรวจประเมิน 

ประเด็นการสำรวจ 

1 ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน 5 การบริหารองค์กรที่เป็นมืออาชีพ 

2 เอกสาร/ ข้อมูล/ รายงานท่ีนำเสนอ 6 ความโปร่งใส ดำเนินงานถูกต้องตามกฎระเบียบ 

3 การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 7 มีผลสัมฤทธ์ิจากการดำเนินงานท่ีครบถ้วนชัดเจน 

4 การตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ  
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จากการทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. ในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 พบประเด็นศึกษา 

แต่ละกลุ่ม และสามารถเปรียบเทียบได้ดังตาราง 3 - 14 

ตารางที่ 3 - 14 : การเปรียบเทียบประเด็นศึกษาของแบบสำรวจการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประเด็นศึกษา 
กลุ่มคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามการ

จำแนกของ สสว. 

หน่วยงานพันธมิตร
ภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการ 
MSME 

หน่วยงานร่วม / 
หน่วยงานรับจ้าง 

หน่วยงานตรวจ
ประเมิน/ ตรวจสอบ

จากภายนอก 

มหาวิทยาลัย/ 
สถาบันการศึกษา/ 

ประชาชน 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ี √ √ √ √ √ √ 

ผลการดำเนินงานของ สสว. √    √  

กระบวนการให้บริการ √ √ √ √ √ √ 

ความภักดีและความผูกพัน √ √ √ √ √ √ 

สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก  √ √ √  √ 

ช่องทางการติดต่อรับบริการหรือข้อมูล  √ √ √  √ 

การนำไปใช้ประโยชน์  √ √ √  √ 

จากตารางข้างต้นกลุ่มคณะกรรมการต่าง ๆ ตามการจำแนกของ สสว. และหน่วยงานตรวจประเมิน/ ตรวจสอบจากภายนอก เป็น 2 กลุ่มที่ได้รับการประเมิน
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของ สสว. ในขณะที่ หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการ MSME หน่วยงานร่วม/ หน่วยงาน
รับจ้าง และมหาวิทยาลัย/ สถานบันการสำรวจ/ ประชาชน จะได้รับการประเมินประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ช่องทางติดต่อรับบริการหรือข้อมูล 
และการนำไปใช้ประโยชน์ 
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3.5.2 แบบสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานอ่ืน ๆ 

จากการศึกษาแบบสำรวจของหน่วยงานภาครัฐที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนี้ 
1. แบบสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏบิัติงานและให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ที่มีวัตถุประสงค์การสำรวจภาพลักษณ์ ความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่  

พึงพอใจ และนำข้อมูลการสำรวจมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้บริการ 

แบบสำรวจจำแนกประเด็นศึกษาออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อมูลความ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของสำกงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ทัศนคติของผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Image) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เมื่อพิจารณาข้อคำถาม พบว่าแบบสำรวจดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บข้อมูลประเภทความถี่และพฤติกรรมการเสพสื่อ
ต่าง ๆ โดยภาพรวมจะมจีำนวน 9 หน้า และมีคำถามมากกว่า 40 คำถาม  

การออกแบบแบบสำรวจดังกล่าวมีปริมาณคำถามจำนวนมากและเหมาะจะเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) หรือผ่านระบบการสนทนาช่องทางออนไลน์ 
(Video Conference) เท่านั้น และไม่มีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้กับการสำรวจของ สสว. ที่จะเก็บข้อมูล
สำรวจผ่านแบบสำรวจช่องทางออนไลน์ (Online Survey) แต่อย่างใด 

2. แบบสำรวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ได้กำหนดความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น 
บุคลากรส่วนราชการผู้ส่งมอบงานรวมทั้งผู้รับบริการ 

การจำแนกกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ประกอบด้วย 
ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงการคลัง และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

แบบสำรวจจำแนกประเด็นศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สำรวจ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการให้บริการ การประเมินผลความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความคาดหวังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและสิ่งที่
ควรปรับปรุง  
  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 72 

แบบสำรวจดังกล่าวได้รับการนำไปใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Survey) โดยส่วนใหญ่
จะเป็นคำถามวัดความพึงพอใจในแต่ละประเด็นศึกษาที่ใช้เครื่องมือการวัดผล 5 ระดับ (5-Linkert Scale) 

ประเด็นศึกษาของแบบสำรวจดังกล่าวเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
และการเผยแพร่สื่อสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง  

ที่มีความแตกต่างจากประเด็นศึกษาของ สสว. 
เมื่อพิจารณาระหว่างแบบสำรวจของ สสว. กับแบบสำรวจของหน่วยงานอื่นจะสามารถ

เปรียบเทียบประเด็นการสำรวจได้ดังตาราง 3 - 15 

ตารางที่ 3 - 15 : การเปรียบเทียบประเด็นศึกษาในแบบสำรวจระหว่าง สสว. กับหน่วยงานอื่น ๆ 

 แบบสำรวจ 

ประเด็นศึกษา สสว. 
สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังและ

สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง 

การให้บริการของเจา้หน้าท่ี √ √ √ 

ผลการดำเนินงานของ สสว. √   

กระบวนการให้บริการ √ √ √ 

ความภักดีและความผูกพัน √   

สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก √  √ 

ช่องทางการติดต่อรับบริการหรือข้อมูล √ √ √ 

การนำไปใช้ประโยชน์ √   

บุคลิกลักษณะขององค์กร 
(ภาพลักษณ์) 

 
√  

พฤติกรรมของผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่  √  

ค่านิยมองค์กร  √  

การสื่อสารประชาสมัพันธ์  √  

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   √ 
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3.6 การทบทวนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.6.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณการกัน อันจะก่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู้เป้าหมาย 
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

“ประเทศมีความมั ่นคง มั่งคั่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่คาดหวังจะเห็นในปี พ.ศ. 2580 โดยได้กำหนดความหมาย
ของวิสัยทัศน์ย่อยดังนี้ 

1. มั่นคง คือมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัย และการเปลี ่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศและ มีความมั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต  

มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ำ 

2. มั่งคั่ง คือประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีความสมบุรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอ่ืน ๆ 

3. ยั่งยืน คือการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และคุณภาพ ชีวิตของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารถจำแนกยุทธศาสตร์ชาติออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านความมั่นคง - เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ 

2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน - เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ 
ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ - ที่ในอนาคต คนไทยจะมีความพร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรม 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - สร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - คำนึงถึงความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ - การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

เป็นด้านที่ สสว. ควรพิจารณาเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านการผลักดันผลผลิตมวลรวม  
ในกลุ่มเฉพาะผลผลิตโดยรวมของประเทศเฉพาะผลิตผลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

(Gross Domestic Product in SME segment) 
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3.6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ส่งผลต่อโครงสร้างภาคการผลิต
รูปแบบอุตสาหกรรมดั ้งเดิมสู ่ภาวะหดตัว และถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั ้น “คน”  
หรือผู้ประกอบการที ่มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ จึงเป็นแก่นสำคัญในการพัฒนา 

และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การสร้าง “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องต่อสภาวะสังคม  

ในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นลำดับต้น และตอบวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามนโยบาย “ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี” การประเมินผลลัพธ์ของแผนแม่บทนี้ ชี ้ว ัดจากผลผลิตโดยรวมของประเทศเฉพาะผลิตผล 

ของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Gross Domestic Product in SME segment) และอัตรา 

การจ้างแรงงาน เป็นแก่นสำคัญ 

จากแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ได้กำหนดแผนแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ที่ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน
ระบบการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ 

2. แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่ให้ความสำคัญกับการจัดหาแหล่ง
เงินทุนและการพัฒนาช่องทางของแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 

3. แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้า
ที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาด รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์การเข้าถึง
ตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการขยายตัว ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตราฐาน และสินค้าบริการเฉพาะกลุ่ม 

4. แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ที ่สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการสนับสนุนและเพิ ่มประสิทธิภาพ 

ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่ รวบรวมข้อมูล 

และองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อพิจารณาจากแผนย่อยดังกล่าว พบว่าการดำเนินงานของ สสว. สามารถตอบสนองต่อแผนย่อย

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ หรือได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก สสว. 
นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนต่อผู้ประกอบการผ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เป็นอีกพันธกิจ

หนึ่งที่ สสว. ช่วยสนับสนุนแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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3.6.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) 

คือแผนการดำเนินงานระดับประเทศด้านเศรษฐกิจที่วางแนวทางการปฏิรูปประเทศบนหลักการสร้าง
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและการ
เติบโตอย่างมีส่วนร่วม และด้านการปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ เพื่อสร้างการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก และเร่งยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจัง 

โดยพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ ตามกรอบที่กำหนดช่วงระหว่าง พ.ศ. 2564-2565 เกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ผ่าน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 
3. การเพิ ่มโอกาสของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ

เป้าหมาย 

4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 

5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาการปฏิรูปผ่าน 5 กิจกรรม พบว่ากิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจผ่านแผน “การเพิ่มโอกาส
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย” มีสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับ
การทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2565 โดยมีประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเพ่ิมโอกาส 
ดังนี้ 

1. ออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะในช่วงที่
ผู้ประกอบการจำนวนมากมีปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 

2. ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

3. พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 

4. เพ่ิมสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SMEs 

5. พัฒนาระบบนิเวศของ SMEs ให้มีผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันในระยะยาว 

นอกจากนี้กิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจผ่านแผน “การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ” เป็นอีกสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับการทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2565  

กิจกรรมดังกล่าวยึดหลักการสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านการขับเคลื่อนด้วย “คน” เป็นแก่นสำคัญ  
การพัฒนาศักยภาพของคนในทุกระดับและทุกมิติ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปการพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางอ้อม ดังนี้ 
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1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (degree and non-degree) ในการสร้าง
ผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) 
และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีสำหรับสถาบันศึกษาในกำกับของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง 

2. ออกแบบการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) สำหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคมและชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้าง
กลุ่มภาคีการศึกษาและทำงาน (Education and Work Consortium) สำหรับภาคการผลิตและบริการอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน 

4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 

การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจ ชี้วัดจากผลผลิตโดยรวมของประเทศเฉพาะผลิตผล
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Gross Domestic Product in SME segment) และอัตราการ
จ้างแรงงาน เป็นแก่นสำคัญ 

สสว. สามารถสนับสนุนและตอบรับต่อแผนแม่บทและแผนปฏิรูปดังกล่าว ผ่านการดำเนินงานภายใต้ 
พ.ร.บ. ส่งเสริม SME ในแผนระดับที่ 3 เกี่ยวกับ แผนการส่งเสริม SME ระยะ 5 ปี (แผนแม่บท) ที่มุ่งเน้น 

การพัฒนา SME ให้เติบโต เข้มแข็ง และแข่งขันได้ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ
ส่งเสริม SME กับหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ สสว. ตั้งเป้าหมายในการผลักดัน GDP SME ในประเทศไทย
ให้เติบโตขึ้นร้อยละ 35 วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ สามารถส่งต่อผ่านแผนระดับ 2 และ 
ระดับ 3 ได้ดังรูปภาพที่ 3 - 4 

 

ภาพที่ 3 - 4 : ความเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ 
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3.7 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

3.7.1 ทฤษฎีการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey model) 

ปัจจุบันมีนักสำรวจที่นิยามกระบวนการตัดสินใจซื้อไปในแนวทางเดียวกันคือ การตัดสินใจซื้อ 

ถือเป็นกระบวนการที ่เกิดจากปัจจัยทั ้งภายใน และภายนอกประกอบกัน จนนำไปสู ่การตัดสินใจซื้อ  

(Decision making) ซึ่งมีผู้นิยามไว้ ดังเช่น 

Phillip Kotler (2003: 183-200) กล่าวว่า การตัดสินใจซื ้อเกิดจากสิ่งเร้า (Stimuli) ที ่กระตุ้น
ผู้บริโภคให้มีการตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นสิ่งเร้าทางการตลาด โดยการตอบสนองนั้นทำให้เกิด
ทางเลือก การประเมินทางเลือก ไปจนถึงการตัดสินใจ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 

Henry Assael (2004 อ้างถึงใน กิตติกร โพธิ์ทอง, 2009: 34) ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อว่า
เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคมีความจำเป็นในการรับรู้ ประเมิน โดยพิจารณาจากการตอบสนองต่อความต้องการ
ของสินค้า และบริการ ซึ่งการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือก 

Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk (2010: 524) นิยามการตัดสินใจซื้อว่าเป็นกระบวนการ
เลือกซื้อต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อนจะถึงการตัดสินใจซื้อ เป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาจากความรู้สึก
นึกคิดภายใน และปัจจัยภายนอกประกอบกัน 

โดยสรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการที่มีความซับซ้อน มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ่ง
เร้าที่กระตุ้นผู้บริโภค ความรู้สึกนึกคิด การตอบสนองความต้องการ/ ปัญหา ความสนใจด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ 
และปัจจัยภายนอกประกอบกัน ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ รวบรวมข้อมูล ประเมินทางเลือก จนนำไปสู่
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ/ ใช้บริการ และการดูแลภายหลังจากการซื้อ/ ใช้บริการแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อเป็นลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผ่าน 5 ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื ้อ คือ การรับรู ้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิ นผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  
และความรู ้สึกภายหลังการซื ้อ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการตั ้งแต่ก่อนซื ้อผลกระทบหลังจากการซื้อ 
(P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 188) โดยมีรายละเอียดในแต่ละ ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3 - 5 

 

ภาพที่ 3 - 5 : 5 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (P. Kotler and KL. Keller, 2012 : 188) 
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ขั้นตอนการใช้บริการ - สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการใช้บริการ, ระหว่างการใช้บริการ 
และภายหลังการใช้บริการ โดยสรุปได้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ/ปัญหา (Awareness) คือ ขั้นตอนที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการ 

ของตนซึ่งอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ความหิว ความต้องการใช้เงินสด 

2. การค้นหาข้อมูล (information search) ถ้าผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์/ ใช้บริการที่เกิด
จากการกระตุ้นต่าง ๆ แล้ว ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์/ บริการนั้นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคจะเข้าไปแสวงหาประกอบด้วย 5 แหล่งหลัก คือ 

• แหล่งบุคคล (personal sources) ได้แก่ ครอบครัว, เพ่ือน, คนรู้จัก 

• แหล่งการค้า (commercial sources) ได ้แก ่ ส ื ่อการโฆษณาทั ้งในร ูปแบบ Offline  

และ Online, ตัวแทนการค้า, การจัดแสดงสินค้า  
• แหล่งชุมชน (public sources) ได้แก่ สื่อมวลชน, องค์การคุ้มครองผู้บริโภค 

• แหล่งประสบการณ์ (experiential sources)  
• แหล่งทดลอง (experimental sources) ได้แก่ หน่วยงานที่สํารวจคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ , 

หน่วยสำรวจภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์, ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 

3. การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) ผู ้บริโภคจะนําข้อมูลที ่ได้ร ับมา
รวบรวม, จัดเป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  

• คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้บริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง ประโยชน์
ที่ได้รับ ซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในความรู้สึกของผู้ซื้อจะแตกต่างกัน สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  

• การให้น้ำหนักความสำคัญสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และจัดลำดับความสำคัญ สำหรับ
คุณสมบัติต่าง ๆ  

• ความน่าเชื ่อถือเกี ่ยวกับตราสินค้า/ ยี ่ห ้อ เนื ่องจากความเชื ่อถือส่วนหนึ ่งขึ ้นอยู ่กับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภค และความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ 

• เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเ ริ ่มต้นด้วย  
การกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเหมือน/ 
ใกล้เคียงกัน 

4. การตัดสินใจซื้อ (purchase decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หลังจาก 

มีการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผู้บริโภคกำหนดความพึงพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคชอบ
มากที่สุด การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้นแต่ก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ  

• ทัศนคติของบุคคลอื่น (attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีผลทั้งด้าน
บวก และด้านลบต่อการตัดสินใจซื้อ 
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• ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (anticipated situational factors) ผู้บริโภคจะคาดคะเน
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ของครอบครัว , ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และการคาดคะเนผลประโยชน์  
ของผลิตภัณฑ์  

• ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (unanticipated situational factors) ขณะที่ความ
ตั้งใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย , ผู้บริโภคเกิดอารมณ์เสีย หรือวิตกกังวลจากรายได้  
ซึ่งปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ  

5.  ความร ู ้ ส ึกภายหล ั งการซ ื ้ อ  (post purchase Behavior)  เป ็นความร ู ้ ส ึกพ ึ งพอ ใจ  
หรือไม่พึงพอใจ หลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความ
คาดหวัง ของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปนั้นสามารถสนองตามที่เขาต้องการได้จริงตามคําโฆษณาหรือไม่  

และหลังจากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว หากเกิดความพึงพอใจก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำและการบอกต่อ  
หากไม่ได้รับความพอใจก็อาจจะหันไปสนใจผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออ่ืนแทน 

3.7.2 ความภักดีและความผูกพัน  

ความพึงพอใจนั้นเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง ได้แก่ คุณภาพในการบริการ คุณภาพของตัวสินค้าและ
ราคา หากลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของบริการก็จะทำให้เกิดความภักดีต่อองค์กร (Zeithaml, 

Bitner, & Gremler, 2006, p. 107) ซึ่งความภักดีต่อองค์กร หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกของลูกค้าที่มีต่อการ
บริการความพึงพอใจและการใช้บริการขององค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ในระยะ
ยาว (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์, 2549) กลุ่มของลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้
องค์กรมีส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน  

ความภักดี แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (Stone & Woodcock, 1999, p.168) ดังนี้ 
1. ความภักดีทางด้านอารมณ์ (Emotional Loyalty) ได้แก่ การมีสภาวะของจิตใจ ทัศนคติ 

ความเชื่อ และความปรารถนาของลูกค้าที่มีต่อองค์กร เป็นความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ  
ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับตราสินค้าหรือองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึง

ความประทับใจในพนักงานขององค์กร 

2. ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) ได้แก่ ความภักดีที่เกิดจากความเต็มใจ  
หรือความนิยมชมชอบในการรับบริการ ความภักดีประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับทัศนคติของลูกค้าทางด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เมื่อความภักดีประเภทนี้
เกิดข้ึนจะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าเบี่ยงเบนไปเป็นลูกค้าขององค์กรอ่ืน 
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กรอบแนวคิดในการวัดความภักดีทั้งสองด้าน คือ การกระตุ้นลูกค้าใหม่ (Advocacy) รักษาฐาน
ลูกค้าเดิม (Retention) และเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ โดยความภักดีของลูกค้านั้นสามารถวัดจากผล
ประกอบการขององค์กร เช่น ยอดขาย การใช้บริการซ้ำ (Repurchase Behavior) หรือ จำนวนยอดลูกค้าใหม่
ที่ใช้บริการ นอกจากนี้ความภักดีของลูกค้ายังสามารถวัดได้จากการสอบถามลูกค้าถึงความต้องการใช้บริการซ้ำ 
และการแนะนำบริการให้คนในครอบครัว และเพ่ือน 

เมื ่อลูกค้ามีความภักดีต่อองค์กรแล้ว ระดับต่อไปที่องค์กรต้องการคือ การสร้างความผูกพัน 
(Customer Engagement) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเหล่านี้ โดยความผูกพันจะเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม  

ของลูกค้าในขณะที่ความภักดีจะเป็นปัจจัยภายในของลูกค้าซึ่งจะส่งผลต่อการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน  
ความผูกพันมีผลมาจากความไว้วางใจในองค์กร และมีความเชื่อมั่นในบริการ เมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึก

ผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) กับองค์กรก็จะเป็นผลให้ลูกค้ามีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าขององค์กร 

กล่าวโดยสรุป คือ เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากองค์กร ก็จะสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
ซึ่งจะนำไปสู่ความภักดี มีการใช้บริการซ้ำ พร้อมกันนั้น ลูกค้าที่มีความภักดีก็จะมีการแนะนำบอกต่อให้คนอ่ืน 
และเมื่อลูกค้าเข้ารับบริการในครั้งต่อ ๆ ไป ก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงต่อองค์กร ไม่เปลี่ยนไปใช้บริการ  

จากองค์กรอื ่น ๆ ความมั ่นคงของลูกค้าจะก่อให้เกิดความผูกพันและความรู ้ส ึกมีส่วนร่วมกับองค์กร  

มีความยึดมั่น และพยายามปกป้องและรักษาชื่อเสียงขององค์กรนั้น ๆ  

ระดับของความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้านั้นมีหลายระดับด้วยกัน ดังนี้ 
1. ความเชื่อมั่น (Confidence) จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามีความไว้วางใจและเชื่อถือในตัวองค์กร  

ซึ่งสามารถสร้างได้จากการที่องค์กรนั้น ๆ สามารถทำได้จริงตามที่ได้สื่อสารออกมา ในระดับนี้ ลูกค้าจะมี  
ความไว้วางใจในชื่อเสียงขององค์กร แม้จะยังไม่ได้เป็นลูกค้าขององค์กรโดยสมบูรณ์ 

2. ความซื่อสัตย์และความจริงใจ ( Integrity) จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ารับรู้ว่าองค์กรมีความจริงใจ  
เป็นธรรม และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้กับลูกค้า  

3. ความภาคภูมิใจ (Pride) จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับรู้ถึงความมีอภิสิทธิ์และมีเกียรติ เมื่อได้เป็น
ลูกค้าขององค์กร ความผูกพันในระดับนี้จะสะท้อนความรู้สึกมีเกียรติ มีความภูมิใจเมื่อได้ใช้บริการจากองค์กร 

4. ความหลงไหล (Passion) จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามีความผูกพันที่ลึกซึ้งกับบริการขององค์กร  
หรือ องค์กร ลูกค้าจะมองว่าไม่มีบริการอ่ืนใดที่สามารถทดแทนบริการที่องค์กรเสนอให้ 
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3.7.3 ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (Net Promoter Score - NPS)  

ดัชนีที่ใช้ชี้วัดความภักดีในธุรกิจบริการอย่างหนึ่ง คือ Net Promoter Score (NPS) ซึ่งใช้วัดความ
พึงพอใจของลูกค้าโดยการให้ลูกค้าระบุความพึงพอใจเป็นคะแนน จาก 0 ถึง 10 จากการสอบถามลูกค้า 
“หลังจากใช้บริการแล้ว คุณยินดีที่จะแนะนำองค์กรให้กับเพ่ือนหรือคนรู้จักหรือไม่” 

• ลูกค้าที่ให้คะแนนระหว่าง 0 - 6 จะจัดอยู่ในกลุ่ม Detractor (ไม่พึงพอใจ) : ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่พอใจ
ในบริการที่ได้รับ จึงจะไม่สนใจที่จะใช้บริการต่อไป และมีแนวโน้มที่จะหันไปใช้บริการจากคู่แข่ง ตลอดจนจะ
เลือกใช้บริการที่พวกเขารู้สึกว่าดีกว่าและถูกกว่าไปเรื่อย ๆ ลูกค้ากลุ่มนี้พร้อมที่จะทำให้องค์กรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงเมื่อมีโอกาส 

• ลูกค้าที่ให้คะแนนระหว่าง 7 - 8 จะจัดอยู่ในกลุ่ม Passive (เฉย ๆ) : ลูกค้ากลุ่มนี้มีความพึงพอใจ 

ในบริการที่ได้รับ แต่ไม่กระตือรือร้นที่จะแนะนำบอกต่อให้คนอื่นทราบถึงบริการนั้น ๆ และมีความพร้อมที่จะ
เปลี่ยนใจหากเจอสิ่งที่ดีกว่า 

• ลูกค้าที่ให้คะแนนระหว่าง 9 - 10 จะจัดอยู่ในกลุ่ม Promoters (พอใจและบอกต่อ) : ลูกค้ากลุ่มนี้
มีความพอใจในการบริการ พร้อมสนับสนุนองค์กร และมีความกระตือรือร้นที่จะบอกแนะนำบอกต่อถึงบริการ
นั้น ๆ ไปยังคนอื่น ๆ 

ทั ้งนี ้ ห ัวใจสำคัญของการคำนวณ NPS คือ การแบ่งระดับความพึงพอใจของลูกค้าในกลุ่ม 
Promoters และ Detractors คะแนน NPS = (% promoters) - (% detractors) ดังภาพที่ 3-4 

 

 

ภารที่ 3 - 4  วิธีการคำนวณ Net Promoter Score (NPS) 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ NPS จะช่วยให้องค์กรทราบถึงเสียงของลูกค้า (Customer Voice)  
ที่มีต่อการบริการขององค์กร NPS สะท้อนถึงความพึงพอใจ ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อบริการขององค์กร  
และการแนะนำบอกต่อเกี ่ยวกับประสบการณ์ที ่ด ีท ี ่ได ้ร ับจากการบริการขององค์กร ถือได้ว ่า NPS  

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น การทำ NPS จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์และนโยบายขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำด้านความเป็นเลิศในการบริการ เพ่ือให้ลูกค้ามีประสบการณ์
ที่ดีต่อการบริการขององค์กรและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแนะนำบอกต่อเกี่ยวกับการบริการ  

ขององค์กร 
 

ค่า NPS จะนำไปตีความความหมายอิงตามเกณฑ์ของ https://www.retently.com/blog/good-

net-promoter-score/ ดังภาพที่ 3 - 5  

 

ภารที่ 3 - 5  เกณฑ์ในการประเมิน Net Promoter Score (NPS) 

อย่างไรก็ตาม สำหรับ สสว. ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้เข้ารับบริการด้านความรู้  
และการพัฒนาองค์กร สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานให้คำปรึกษา (consulting) ในสหรัฐอเมริกา 
ดังภาพที่ 3-6 หรือสามารถใช้เกณฑ์ของ customergauge.com เทียบค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรม โดยระบุ
ลงไปในส่วนของ Professional Service ได้ดังภาพที่ 3-7 ซึ่งค่ามัธยฐานจะอยูที่ร้อยละ 44 
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ภารที่ 3 - 6  เกณฑ์ในการประเมิน Net Promoter Score (NPS) ของสหรัฐอเมริกา 

 

ภาพที่ 3 - 6 เกณฑ์การแปลความหมายค่า Net Promoter Score เทียบค่ามัธยฐาน (median)  

รายอุตสาหกรรม (benchmarking) 
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3.7.4 ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL model) 

การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถพิสูจน์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญในการถ่ายโอนหรือจัดหาสิ่งต่าง ๆ เพ่ือทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Stanton, Etzel, Walker, 1976) 
ดังนั้น ธุรกิจบริการ มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้ (เขมกร เข็มน้อย, 2544) 

1. สินค้าที ่เสนอให้กับลูกค้าเป็นที่จับต้องไม่ได้ ( Intangibility) การบริการนั ้นจะถูกรับรู้ได้ 
จากประสบการณ์ที ่ล ูกค้าได้ร ับจากการบริการ ดังนั ้น ลูกค้าจึงต้องยอมแบกรับความเสี ่ยงเมื ่อเลือก  

ที่จะใช้บริการจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น คุณภาพของพนักงานที่ให้บริการ คุณภาพหลักสูตรหรือโครงการ  

ที่เข้ารับบริการ 
2. คุณภาพของบริการมักไม่คงที่ (Variability Heterogeneity) โดยทั่วคุณภาพของการบริการ

จะขึ้นอยู่กับพนักงานผู้ส่งมอบบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญของเวลา สถานที่ และ วิธีการ 

ที่นำเสนอต่อลูกค้า 
3. การบริการเป็นส่วนเดียวกับการบริโภค (Inseparability) ถึงแม้ว่าบริการจะถูกเสนอขายก่อน

และหลัง แต่การบริโภคบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Production and Consumption) 
โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้มสี่วนร่วมในบริการนั้น ๆ ด้วย 

4. สินค้าของการบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว ้ได้ (Perishability) เนื ่องจากการบริโภค 

และการบริการเป็นส่วนเดียวกัน ธุรกิจบริการจึงสามารถเริ่มทำการผลิตเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 

คุณภาพ (Quality) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการรับรู้ของลูกค้า (Gronroos, 1990) รวมถึง ลักษณะ 

การบริการที่สามารถตอบสนองความพอใจและความต้องการของลูกค้าได้ การวัดคุณภาพของการบริการนั้น
สามารถใช้แบบจำลอง Servqual (Service Quality; Parasuraman, Berry, & Zeithamal, 1990) ซึ ่งให้
ความหมายของคุณภาพการบริการว่า เป็นผลต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้า (Customer’s Expectation) 
และบริการที่ลูกค้าได้รับจริง 

SERVQUAL model จึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่มีบทบาทสำคัญในการประมวลผลการรับรู้
คุณภาพการให้บริการสำหรับการสำรวจครั้งนี้ เพื่อใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับ ระดับช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ หรือความพึงพอใจ (GAP Analysis) ดังที่แสดงในภาพ 3 - 7 
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ภาพที่ 3 - 8 : โมเดลการรับรู้คุณภาพการบริการ (Parasuraman et al., 1985) 

จากภาพที่ 3 - 8 แบบจำลองของ Parasuraman et al., (1985) แสดงให้เห็นถึงช่องว่าง (Gap)  
5 แห่ง ที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการให้บริการและทำให้การส่งมอบบริการไม่ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

ช่องว่างที ่ 1 คือ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและการรับรู ้ของผู ้บริหารองค์กร  
 (The Management Perception Gap) เกิดขึ ้นเมื ่อผู ้บริหารองค์กรไม่เข้าใจถึงความต้องการที ่แท้จริง 

ของลูกค้า เนื่องจากผู้บริหารองค์กรมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การตีความข้อมูลที่ได้รับเกิดความผิดพลาดขึ้น 

ช่องว่างที่ 2 คือ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าที่ผู้บริหารองค์กรรับรู้และมาตรฐาน
คุณภาพในการบริการที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น (The Quality Specification Gap) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารองค์กร
สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่มีการกำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการ
บริการที่ชัดเจน นอกจากนี้ ผู้บริหารอาจไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอในการวางแผนคุณภาพการบริการ 

ช่องว่างที่ 3 คือ ช่องว่างระหว่างการให้บริการและมาตรฐานคุณภาพในการบริการที่ผู้บริหาร
กำหนดขึ้น (Service Delivery Gap) นั่นคือ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ ่งเกิดจาก
วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พนักงานให้บริการอาจจะไม่มีความสามารถในการทำงาน 
รวมถึง ความไม่มีประสิทธิผลของเทคนิคและทักษะในการให้บริการขององค์กร 

ช่องว่างที่ 4 คือ ช่องว่างระหว่างการบริการและการสื่อสารกับลูกค้า (Marketing Communication 

Gap) กล่าวคือ องค์กรไม่สามารถนำเสนอบริการตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า เกิดจากการที่องค์กรสร้างความ
คาดหวังเกี่ยวกับการบริการโดยการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อลูกค้ามารับบริการจริงกลับไม่ได้รับการ
บริการตามที่องค์กรสัญญาเอาไว้ 
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ช่องว่างที่ 5 คือ ช่องว่างระหว่างการบริการขององค์กรที่ลูกค้ารับรู้และความคาดหวังของลูกค้า  
(The Perceived Service Quality Gap) เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับบริการที่แตกต่างกับการบริการที่คาดหวังไว้ 
ซึ่งการบริการต่าง ๆ จะอยู่ในช่องว่างที่ 1 ถึงช่องว่างที่ 4 

ความพึงพอใจของลูกค้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการ เกิดจากหลายปัจจัยในแต่ละข้ันตอนของการ
บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ องค์กรควรหาทางลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง คุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน (Five dimensions of service quality: Parasuraman, 

Zeithaml, and Berry. 1990) ดังนี้ 

ด้านที่ 1 คุณภาพของสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) ได้แก่ รูปร่างทางกายภาพที่สัมผัสได้ของการ
บริการ รวมถึงการบริการที ่นำเสนอในลักษณะทางกายภาพที ่ปรากฏให้เห็นและสามารถสัมผ ัสได้  

เช่น เวลาที่รอใช้บริการ ความสามารถเข้าถึง โดยปราศจากการรอที่นานเกินไป 

ด้านที่ 2 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ได้แก่ การที่องค์กรสามารถให้การบริการลูกค้าได้อย่างที่
รับปาก สัญญา หรือ โฆษณาไว้ บริการที่ให้มีความถูกต้องเหมาะสม มีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาในทุกครั้ง  

ของบริการที่จะทำให้ลูกค้าผู้รับบริการรู้สึกว่าการบริการที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือและสามารถให้ความไว้วางใจ
ได้ในการใช้บริการ 

ด้านที่ 3 การตอบสนองของพนักงาน (Responsiveness) ได้แก่ การตอบสนองของพนักงาน 

ต่อลูกค้าผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที มีการแสดงพร้อมในการให้บริการ มีความเต็มที่ในการให้บริการ ลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ 

ด้านที่ 4 ความเอาใจใส่ของพนักงาน (Empathy) ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ เอื้ออาทรและตั้งใจ 

ในการให้บริการลูกค้า การแสดงความสนใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้ใช้บริการแล้วเกิดมีปัญหา การหลีกเลี่ยง
อคติและพยายามเข้าใจผู้ใช้บริการ การใช้คำถามที่สุภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไข 
เข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างกันของผู้รับบริการ 

ด้านที ่ 5 การให้ความมั ่นใจ (Assurance) ได้แก่ ความรู ้และความสามารถของพนักงาน 

ที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการที่ดีและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการจากพนักงาน เช่น ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเท่าเทียมกัน และ ทำให้ลูกค้าทราบว่า องค์กรให้ความสำคัญ  

ต่อคำถามหรือข้อสงสัยของเขา การแต่งกายที่สะอาดและสุภาพของพนักงาน รวมทั้งความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
และบริการอย่างทะลุปรุโปร่ง 

ลูกค้ารับรู้คุณภาพทั้ง 5 ด้านนี้เมื ่อใช้บริการและลูกค้าจะตัดสินหลังจากการใช้บริการ ด้วยการ 

นำประสบการณ์ที่ได้รับไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ 

หากประสบการณ์ที ่ได้รับ มากกว่า สิ ่งที ่คาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)  
และหากประสบการณ์ท่ีได้รับ น้อยกว่า สิ่งที่คาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจ (Un - satisfaction)  
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การเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความคาดหวังจะทำให้เห็นถึงช่องว่าง (Gap)  
ที่องค์กรจะต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.7.5 ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ (Satisfaction & Dissatisfaction) 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที ่ม ีผลต่อความสำเร ็จขององค์กร  
การที่ลูกค้าจะตัดสินใจใช้บริการนั้นเกิดมาจากการให้บริการของพนักงานและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
มากกว่าเหตุผลทางด้านอื่น ๆ เช่น เหตุผลทางด้านคู่แข่ง ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543:19 - 23) เป็นความรู้สึกดีมีความสุข 

เมื ่อบุคคลได้ร ับผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Goals) ความต้องการ (Need) หรือ แรงจูงใจ (Motivation) 
(Wolman, 2002)  

ความพึงพอใจมีผลมาจากการเปรียบเทียบประสบการณ์ที่ได้รับจากใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการกับ
ความคาดหวัง (Expectations) หากบุคคลได้รับประสบการณ์เทียบเท่ากับที่คาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ 
(Satisfaction) หากประสบการณ์ที ่ได้ร ับสูงกว่าที ่คาดหวังก็จะเกิดความประทับใจ ปิติยินดี (Delight)  
ซึ่งจะก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ หรือ ใช้บริการซ้ำ และแนะนำให้กับคนอื่น ๆ ต่อไป แต่ถ้าหากบุคคลได้รับ
ประสบการณ์ต่ำกว่าที่คาดหวังไว้จะส่งให้บุคคลมีความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 
2546; Kotler, 2003)  

ในเวลาที่บุคคลเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือเลือกใช้บริการใด ๆ บุคคลนั้นมักจะตั้งความคาดหวังหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือบริการในใจอยู่ก่อนแล้ว การตั้งความคาดหวังนี้มี แหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือ
เจตคติที่ยึดถือต่อบริการประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อื่น การรับทราบข้อมูลทาง
ช่องทางอื่น ๆ การให้คำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับ
บริการที่ได้รับในวงจรของการให้บริการ (สุรศักดิ์ นาถวิล, 2544)  

ความพึงพอใจของลูกค้า เกิดจากการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
และมีความรู้สึกว่าคุ้มค่า ปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจจากการบริการมี 3 ประการ (ธีรกิติ นวรัตน์  

ณ อยุธยา, 2547) ดังนี้ 
1. ผู้รับบริการแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ความต้องการ  

นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ผู้ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  

ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมทางด้านร่างกายและ
อารมณ์ของผู้ให้บริการในขณะให้บริการ รวมทั้งความเต็มใจในการให้บริการของพนักงาน 

3. สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ของการให้บริการ เช่น บรรยากาศ ความสะอาดและความสวยงาม  

ของสถานที่ โดยการจัดแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน  
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3.7.6 ความต้องการ (Needs) 

ต้องการ คือ อยากได้ ใคร่ได้และประสงค์ ซึ่งความต้องการของมนุษย์มีอิทธิพลก่อให้เกิดแรงผลักดัน
ทั ้งภายนอกและภายในให้มนุษย์ได้ปรับตัวในการตอบสนองแรงผลักดันที่เกิดขึ้น การปรับตัวเพื ่อสนอง
แรงผลักดัน คือความต้องการนั่นเอง (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มนุษย์มีความต้องการมากมายหลายสิ่งหลายอย่างในระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ความรู้พื ้นฐาน  

ทางกายภาพ อาหาร น้ำดื่ม อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการด้านความปลอดภัย  

ความมั่นคง การยอมรับ การยกย่อง ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศและอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม มนุษย์มีความต้องการ
ไม่สิ้นสุดและไม่เพียงพอ เมื่อมนุษย์ไม่ได้รับการตอบสนองในขั้นต้นแล้ว มนุษย์ก็เกิดความต้องการในขั้นต่อไป 
ฉะนั้น การที่จะตอบสนองความต้องการในขั้นต่อไป ฉะนั้น การที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์  

จึงมีความจำเป็นที่จะทราบว่า มนุษย์ผู้นั้นขาดอะไร จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ผู้นั้นอย่าง
แท้จริง (รุ่งนภา แจ้งรุ่งเรือง (2550)) 

ความต้องการจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์  
ที่เกิดขึ้นนั้น เพราะมีความต้องการต่าง ๆ เป็นแรงขับ ผลักดันความต้องการทางกายภาพเป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ จะสนองความต้องการของตนที่เกิดขึ้นอย่างมีขั้นตอนและต่อเนื่อง เมื่อความต้องการใด
ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต้นแล้ว ความต้องการขั้นถัดไปก็จะเกิดขึ้นมาไม่มีวันสิ้นสุด จึงมีผลให้
บุคคลเกิดการแสวงหาสิ่งอื่น ๆ ต่อไปและมีการพัฒนาไปตามลำดับขั้น และจนท้ายสุด นั่นคือ การนำตนเอง
ไปสู่ระดับสูงสุด โดยการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งความต้องการ ทางด้านจิตใจ จะมีส่วนช่วยให้เกิด
แรงขับในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย (จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (2550)) 

ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างถึงในปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2547) ได้เห็นว่ามนุษย์ถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่ได้ครอบครอง ความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่งความ
ต้องการนี้ เขาได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลได้ดังนี้ (Hick, 1967)  

1. บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ขณะความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการอื่นเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น 

2. ความต้องการที ่ได้ร ับความตอบสนองแล้วจะไม่เป็นที ่จูงใจของพฤติกรรมอื ่น ๆ ต่อไป  
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจึงเป็นที่จูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น 

3. ความต้องการของบุคคลจะเรียงลำดับขั้นความสำคัญ เมื่อความต้องการระดับต่ำได้รับการ
ตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการระดับสูงต่อไป  
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ลำดับความต้องการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ 

1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการด้านพื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ 
ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการแสวงหาความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม และ
ความคุ้มครองจากผู้อ่ืน 

3. ความต้องการความรักและการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ความรู้สึกว่าตนได้รับความรักและมีส่วน
ร่วมในการเข้าหมู่พวก 

4. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ เป็นความต้องการให้คนอื่นยกย่องให้เกียรติ และเห็น
ความสำคัญของตน 

5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต เป็นความต้องการสูงสุดในชีวิตของตน เป็นความต้องการที่
เกี่ยวกับการทำงานที่ตนเองชอบหรือต้องการเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ 

 

ในการสำรวจครั้งนี้ จะนำข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจปี 2564 มาสร้างเป็นข้อคำถามด้าน
ความต้องการ สรุปออกมาทั้งสิ้น 13 ด้าน ได้แก่ 

 

1. ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 

2. อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 

3. อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
4. อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/ศูนย์สำรวจ 

5. เชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สายการผลิตหรือสายการบริการเดียวกัน
ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำให้เกิดความร่วมมือกัน 

6. สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่เดียวกัน 

7. นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ 

8. แนะนำแหล่งเงินทุน สินเชื่อหรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 

9. เป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ 

10. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติธรรมชาติ วิกฤติ
เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่จะมาถึง 

11. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ 

12. จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ 

13. สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ 
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3.7.7 ความคาดหวัง (Expectation) 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่ามนุษย์เปน็สัตว์
โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว่า จะกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมาย  

ที่จะสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดสมมติฐานดังนี้ (อุไรวรรณ เกิดผล,2539) 
1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกกำหนดขึ ้น โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของเขาเองและ

แรงผลักดันจากสิ่งแวดล้อม 

2. มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการ ความปรารถนาและเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

3. บุคคลตัดสินใจที่จะทำพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่าง สิ่งที่เป็นข้อมูลให้เลือก 
ได้แก่ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นไปแล้ว 

ความคาดหวัง (Expectation Theory) เป็นความเชื ่อหรือความคิดอย่างมีเหตุผล ในแนวทาง 

ที่เป็นไปได้ หรือเป็นความหวังที่คาดการณ์ว่าต้องการจะได้ในอนาคตของบุคคล ความคาดหวังจึงเป็นสภาวะ
ทางจิตที่บุคคลคาดคะเนล่วงหน้าแต่บางสิ่งบางอย่างว่าควรจะมี ควรจะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้นตามความ
เหมาะสม ในเรื่องของความคาดหวังจึงมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านได้แก่  

สุรางค์ จันทร์เอม (อ้างถึงใน มณฑิรา เขียวยิ่งและคณะ , 2540) กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง 
ความเชื่อว่าสิ่งใดน่าจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบ้างน่าจะไม่เกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้นได้ถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

สกาวเดือน ปธนสมิทธิ์ (2540, 64) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า เป็นแนวคิดที่บุคคลมีต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วแสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคม 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจไม่เห็นด้วยก็ได้ หรืออีกกล่าวหนึ่ง  
ความคาดหวัง คือ การแสดงออกทางทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนที่พร้อม
จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ทำให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงออกโต้ตอบสิ่งต่าง ๆ ในรูปของ
การยอมรับหรือปฏิเสธ จึงควรพิจารณาในด้านองค์ประกอบของทัศนคติควบคู่ไปด้วย 

เบญจา นิลบุตร (2540, 10) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดในการคาดคะเน
เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อันเป็นความปรารถนาจะให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้  

Blair (อ้างถึงใน วิภาดา วัฒนนามกุล, 2539: 13) กล่าวว่า ความคาดหวังเป็นค่านิยมทั้งทางบวกและ
ทางลบที่บุคคลมีต่อผลของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งสรุปได้ว่า ความคาดหวังเป็นความคิด ความเชื่อ  
ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคล การกระทำหรือเหตุการณ์  
เป็นต้น จึงเป็นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามที่ตนคิดไว้ ทั้งนี้ความคาดหวังของบุคคล 

จะข้ึนอยู่กับความต้องการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
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3.7.8 ทฤษฎีภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image model) 

Kotler (2000) นิยามว่า ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึง ผลรวมความเชื ่อ ความนึกคิด และ  
ความประทับใจ ที ่บุคคลมีต่อสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใด ซึ่ งทัศนคติและการกระทำใด ๆ ที ่คนเรามีต่อสิ ่งนั ้นจะมี  
ความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ 

Wood (2004) ได้นิยามว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นการรับรู้ในจิตใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร  
โดยจะรับรู้จากการสร้างเอกลักษณ์ (Identity) หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่องค์กรสร้างขึ้นมาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Keller (2003) ได้ให้คำนิยามว่า ภาพลักษณ์องค์กร เป็นความเชื่อมโยงทั้งหมดที่ผู้บริโภคมีในความ
ทรงจำเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งภาพลักษณ์องค์กรนี้จะมีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าองค์กร
เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักการตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลักต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ก็คือการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรนั้น ๆ ที่มีต่อสังคม เช่น วิธีการที่องค์กรใช้ในการบริหาร
จัดการบุคลากรภายในองค์กร ผู้ถือหุ้น และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นต้น หากผู้บริโภคมีการ
รับรู้เรื ่องราวเกี่ยวกับองค์กรในทางบวกมากเท่าใด ผู้บริโภคจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น 
จนกระทั่งเกิดการรับรู้ถึงชื่อเสียงขององค์กร และชื่อเสียงขององค์กรนี่เองที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลือก  

ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อตราสินค้าขององค์กร 

Dowling (2004) ให้นิยามว่า ภาพลักษณ์องค์กรเป็นการประเมินอันประกอบไปด้วยกลุ่มความเชื่อ
และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ภาพลักษณ์องค์กรจะประกอบไปด้วยรายละเอียดที่นับไม่ถ้วน
โดยจะมีลักษณะเป็นความประทับใจทั้งหมดของผู้บริโภค เป็นผลจากการรับรู้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่องค์กรสื่อสาร
ออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้บริโภคจะประกอบชิ้นส่วนของการรับรู้แต่ละอย่างเกี่ยวกับองค์กรขึ้น  

เป็นการรับรู้โดยรวมเกี่ยวกับองค์กรนั้น ดังนั้น ภาพลักษณ์องค์กรจึงไม่ใช่สิ ่งที่องค์กรนั้น ๆ เชื่อว่าตนเอง  

เป็นหรือมี แต่เกิดจากการมีประสบการณ์หรือการสังเกตการณ์เกี่ยวกับองค์กรของผู้บริโภคอันมีลักษณะ 

เป็นทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับองค์กรที่ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรแต่ละกลุ่มท่ียึดถือ 

ทั้งนี้ ภาพลักษณ์องค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงขององค์กรทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี 
เนื ่องจากชื ่อเสียงองค์กรเกิดขึ ้นจากการที ่ผู ้บริโภคและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้มีการประเมิน
ภาพลักษณ์โดยรวมที่เกิดจากการสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ดังนั้น ถ้าบุคคล
มีการประเมินว่า องค์กรมีภาพลักษณ์โดยรวมเชิงบวก บุคคลนั้นอาจตัดสินว่า องค์กรเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ดี 
แต่ถ้าประเมินว่าภาพลักษณ์โดยรวมเป็นไปในเชิงลบ บุคคลนั้นอาจตัดสินใจว่า องค์กรมีชื่อเสียงไม่ดี เป็นต้น 
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ภาพลักษณ์ประกอบด้วยการรับรู้ข้อเท็จจริง (Objective Fact) ของบุคคลและการประเมินส่วนตัว 
(Personal Judgment) ของบุคคลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในสังคม โดยบุคคลจะทำการประเมินการรับรู้
ดังกล่าวตามลักษณะคุณลักษณะทางประชากร เช่น เพศ การศึกษา และตามทัศนคติ ประสบการณ์เดิม 

ของบุคคลที่มีต่อประเด็นดังกล่าว ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการรับรู้ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิ ดจริง 
ในสังคม เพราะภาพลักษณ์ที่บุคคลคิดคำนึงเกิดจากกระบวนการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนหรือองค์กร ซึ่งจะเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในสังคมก็ได้ รวมทั้งเกิดจากการประเมินส่วนตัวของบุคคลมีความ
บกพร่องเนื ่องจากขาดวิจารณญาณที ่ด ีในการวิเคราะห์เหตุผลว่าอะไรคือสิ ่งที ่ด ีและอะไรคือสิ ่งไม ่ดี  
(เสรี วงษ์มณฑา, 2540) 

ในการสำรวจของกลุ ่มผู ้ที ่ม ีส่วนเกี ่ยวข้องกับ สสว. ได้อ้างอิงแบบจำลอง “Corporate Image 

Model” ซึ่งเป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ 7 ด้าน ดังภาพที่ 3 - 9 

 

ภาพที่ 3 - 9 : โมเดลภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image Model) 
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1. ความเจริญก้าวหน้า (Corporate Prosperity) กล่าวถึงการเติบโต ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  
ขององค์กร ทั ้งในด้านของผลประกอบการขององค์กรที ่ว ัดได้ทั ้งทางด้านการเง ิน (Financial report)  
อาทิ Return on Investment (ROI) หรือ ผลกำไรสุทธิ (Net Profit) และท้ังทางด้านการขยายธุรกิจ การเพ่ิม
สินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ดียิ ่งขึ้น 
เพ่ือให้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กร 

2. ความม่ันคงและความน่าเชื่อถือ (Corporate Stability and Reliability) กล่าวถึงความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาของประชาชน และมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือ  

ของนักลงทุนและประชาชนทั่วไป อาทิ การให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้ง  

มีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความสม่ำเสมอในทุกครั้งของบริการ 

3. ความเป็นผู ้นำ (Leadership) กล่าวถึงทั ้งในมุมขององค์กรที ่เป็นองค์กรชั ้นนำในธุรกิจ 

ของตนเอง และมุมมองความเป็นผู้นำของผู้บริหารองค์กรในการกำหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินธุรกิจ  
4. ธรรมาภิบาล (Corporate Governance) กล่าวถึงการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลทั้งใน

มุมมองของความซื่อสัตย์ในการบริหารงาน ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบและจริงใจต่อ Stakeholders 
 

               5. สินค้าและบริการ (Products and Services) กล่าวถึงคุณภาพและความคุ้มค่าของสินค้าหรือ
บริการที่องค์กรนั้นนำเสนอแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค รวมไปถึงความแปลกใหม่ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งองค์กร  

ชั้นนำควรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สินค้าหรือบริการนั้นยังคงเป็น  

ที่ต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

6. บุคลากร (Personnel) กล่าวถึงพนักงานภายในองค์กรที่คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยกล่าวทั้ง
ในเรื่องของคุณภาพ ความรู้ความชำนาญของพนักงาน มีการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้น  

ยังกล่าวถึงการให้ความสำคัญ ใส่ใจกับบุคลากรภายในองค์กร อาทิ การพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) กล่าวถึงการทำกิจกรรม
สนับสนุน หรือรณรงค์ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมที่อยู่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น อาทิ องค์กรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืน” และพันธกิจ “บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ 
MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล” ของ สสว. จะสามารถเลือกประเมินภาพลักษณ์องค์กร  
ในประเด็นภาพลักษณ์เกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ ความเจริญก้าวหน้า และความม่ันคง น่าเชื่อถือได้ 
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บทท่ี 4  
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ          

4.1 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรที่ต้องการสอบถามนั้น ได้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. อันได้แก่ ผู้ประก อบการ 
MSME หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง คณะกรรมการส่งเสริมฯ คณะกรรมการบริหารฯ 
คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 
2565 นั้น กลุ่มประชากรที่ต้องการสำรวจจะกระจายอยู่ใน 30 โครงการ/หน่วยงาน โดยมีผู้ประกอบการเข้า
ร่วม 200,274 ราย ซึ ่งเมื ่อรวมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ ่มอื ่นๆ อันได้แก่ กลุ ่มคณะกรรมการฯและกลุ่ม
คณะอนุกรรมการต่างๆ กลุ่มหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ/หน่วย
ตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชนอีก 985 ราย รวมเป็น 201,259 ราย 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกับ สสว. (utility) รูปแบบการให้บริการ
หรือจุดสัมผัส (touchpoint) รูปแบบการประสานงาน ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และประสบการณ์ (experience) 

กับ สสว. จึงสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม
หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. กับ (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการและกลุ่ม
คณะอนุกรรมการต่างๆ กับกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ/
หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน ดังตารางที่ 4 - 1 

ตารางที่ 4 - 1 : จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำแนกตามรูปแบบการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกับ สสว. 
(utility) / รูปแบบการให้บริการหรือจุดสัมผัส (touchpoint) /รูปแบบการประสานงาน  
ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และประสบการณ์ (experience) 

จำนวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จำแนกตามรูปแบบการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกับ สสว. (utility) /  

การให้บริการหรือจุดสัมผัส (touchpoint) / การประสานงาน ซ่ึงส่งผลต่อการรับรู้และประสบการณ์ (experience) 

ผู้ประกอบการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอืน่ 

คณะกรรมการ
และกลุ่ม

คณะอนุกรรมกา
รต่างๆ 

หน่วยงาน
พันธมิตร 

หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง 

หน่วย
ตรวจสอบ/
หน่วยตรวจ

ประเมิน 
(กรมบัญชีกลาง/

สตง./ปปช.) 

มหาวิทยาลัย / 
สถาบัน 

การศึกษาและ
ประชาชน 

200,274 102 455 22 6 400 

รวม 201,259 
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กลุ่มประชากรที่ต้องการสำรวจนั้น ได้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. อันได้แก่ (1) ผู้ประกอบการ MSME (2) 

หน่วยงานพันธมิตร (3) หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง (4) คณะกรรมการส่งเสริมฯ คณะกรรมการบริหารฯ 
กลุ่มคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ (5) หน่วยตรวจประเมิน (กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง/ ก.พ.ร./ ป.ป.ช./ 
สตง./ สำนักนายกรัฐมนตรี) (6) มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน ซึ่งในปี 2565 นั้น มีผู้ส่วนได้
ส่วนเสียกับการบริการหรือกิจกรรมของ สสว. ใน 30 งาน/โครงการ และเมื่อนำมารวมกับคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการสนับสนุน SMEs รายย่อย จะมีจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 201,259ราย ดัง
ตารางที่ 4 - 2 

ตารางที่ 4 - 2 :  จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ จำแนกตามโครงการ 

 

MSME
หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยงาน
ร่วม/รับจ้าง

คกก.

ส่งเสริม/

คกก.

บริหาร/

คณะ อกก.

 ติดตาม ฯ

หน่วย
ตรวจ

ประเมิน 
(กรมบัญชี

 กลาง/
สตง./

ปปช.ฯลฯ )

มหาวิทยาลัย

/สถาบัน 
การศึกษา/

ประชาชน

รวม

1 งำนบูรณำกำรเครือข่ำยด้ำนกำรส่งเสริม SME -          15           -          -          -          -          15          

2 งำนจัดท ำแผนกำรส่งเสริม SME -          15           -          -          -          -          15          

3 งำนติดตำมและประเมินผลโครงกำรส่งเสริม MSME -          40           -          5             -          -          45          

4 งำนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและเสนอแนะนโยบำยส่งเสริม
 MSME ระดับนำนำชำติ

-          40           -          -          -          -          40          

5 งำนพัฒนำฐำนข้อมูล MSME -          20           -          -          -          -          20          

6 งำนศึกษำข้อมูลเชิงลึกรำยพ้ืนท่ีและพัฒนำกลไกกำรเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม MSME

-          -          -          -          -          -          -         

7 งำน Data Exchange/ Open Data -          -          -          -          -          -          -         

8 งำนศึกษำกฎหมำย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคและผลักดัน
ให้เกิดข้ึนจริงในกำรประกอบธุรกิจของ MSME

-          30           -          8             -          -          38          

9 งำนพัฒนำสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพ่ือกำร
ประกอบกำร

2,000       -          -          -          -          -          2,000     

10 งำนศูนย์ให้บริกำร SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 180,000    200          -          -          -          -          180,200  

11 งำนพัฒนำระบบให้บริกำร SME ACCESS 1,000       -          -          -          -          -          1,000     

12 งำนพัฒนำระบบเพ่ือขอรับบริกำรภำครัฐ -          30           -          -          -          -          30          

13 งำนพัฒนำระบบบริกำรภำครัฐของ สสว . : ระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง
ภำครัฐ

-          -          -          -          -          -          -         

14 งำนพัฒนำระบบเพ่ือขอรับบริกำรภำครัฐ : ระบบ SME Wallet

 / BDS
-          -          -          -          -          -          -         

15 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่เข้ำสู่ธุรกิจอนำคต Next 

Normal
50           -          2             -          -          -          52          

16 โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรรำยย่อย (MSME Step up) 1,300       -          10           -          -          -          1,310     

17 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ธุรกิจ
ชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ

230          -          2             -          -          -          232        

งาน/โครงการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตารางที่ 4 - 2 :  จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ จำแนกตามโครงการ (ต่อ) 

 

หมายเหตุ  รายละเอียดของจำนวนประชากรผู้มีส่วนเสียในกลุ ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ก-3 

จากตารางข้างต้น ประชากรที่จะสำรวจได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสิ ้น 201,259 คน  
เมื่อกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ด้วยหลักการของ Taro Yamane  

 

MSME
หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยงาน
ร่วม/รับจ้าง

คกก.

ส่งเสริม/

คกก.

บริหาร/

คณะ อกก.

 ติดตาม ฯ

หน่วย
ตรวจ

ประเมิน 
(กรมบัญชี

 กลาง/
สตง./

ปปช.ฯลฯ )

มหาวิทยาลัย

/สถาบัน 
การศึกษา/

ประชาชน

รวม

18 โครงกำร SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 70           -          4             -          -          -          74          

19 โครงกำรประกวด MSME National Awards 900          -          2             -          -          -          902        

20 โครงกำรพัฒนำและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ควำมเป็นเลิศ -          -          2             -          -          -          2            

21 โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรเพ่ือกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ 3,000       -          -          -          -          -          3,000     

22 โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรเพ่ือกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ -

(SME Restart)
6,000       -          -          -          -          -          6,000     

23 โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ BDS 200          15           -          -          -          -          215        

24 โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรผ่ำนระบบ BDS กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ (SME

 Restart)-BDS

5,524       40           -          -          -          -          5,564     

25 งำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ -          -          -          10           2             -          12          

26 งำนพัฒนำศักยภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนจัดกำรส ำนักงำน Smart Office -          -          -          -          -          -          -         

27 งำนสนับสนุนและวำงแผนองค์กร -          -          -          -          -          -          -         

28 งำนพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง PMQA 4.0 -          -          -          11           2             -          13          

29 งำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและนโยบำย
ของรัฐ

-          10           -          42           -          -          52          

30 งำนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน -          -          -          8             2             -          10          

200,274  455        22          84          6            400        201,241  

คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรสนับสนุน SMEs 

รำยย่อย
18           

200,274  455        22          102        6            400        201,259  รวม

รวม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

งาน/โครงการ

ตามสูตรคำนวณ 
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เมื่อแทนค่าจำนวนประชากร (N) ด้วย 201,259 และความคลาดเคลื่อน (e) ด้วย 0.05 จะได้จำนวน
กลุ่มตัวอย่าง (n) เท่ากับ 399.21 ราย อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับความเชื่อมั่น (confident interval) 

ให้กับการสำรวจยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มจำนวนตัวอย่างเป็น 2,000 ราย โดยจำแนกตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียดังตารางที่ 4 - 3 

ตารางที่ 4 - 3  จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสำรวจ จำแนกตามประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประชากร อัตราส่วน ประมาณการ กลุ่มตัวอย่าง 
MSME 200,274 99.51% 1,988 1,900 

หน่วยงานพันธมิตร 455 0.23% 5 60 

หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 22 0.01% 1 
 

คกก.ส่งเสริม/คกก.บริหาร/คณะ อกก. ติดตามฯ 102 1.01% 1 
 

หน่วยงานตรวจสอบ/หน่วยตรวจประเมิน  

(กรมบัญชีกลาง/สตง./ปปช.ฯ) 
6 0.06% 1 

 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการสำรวจ/ประชาชน 400 3.97% 4 40 

รวม 201,259 100.00% 2,000.00 2,000 

 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ MSME นั้น แม้จะมีถึง 201,259 ราย แต่มีถึงร้อยละ 89.88 ราย
ที่เข้าร่วมงานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS)  ซึ่งหากสำรวจตามสัดส่วนที่คำนวณจะส่งผลให้
เกิดความคลาดเคลื่อนและความโน้มเอียง (error & bias) ในการวิเคราะห์ผลได้ ที่ปรึกษาจึงเห็นควรว่าควร
ปรับสัดส่วนในการคำนวณเสียใหม่ โดยกำหนดให้งานศูนย์ OSS มีจำนวนตัวอย่างเพียง 10% ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะสำรวจ 1,900 คนในเบื้องต้น จากนั้นจึงปรับจำนวนสำรวจจริงอีกรอบหนึ่ง โดยอาศัยหลักการทางสถิติ  
ซ่ึงในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (statistically 

significant) ได้ ควรจะมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยในแต่ละโครงการที่จำนวน 30 ราย ดังนั้น การวางแผน
ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างจึงได้รับการแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังตารางที่ 4 - 4 
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ตารางที่ 4 - 4 : จำแนกจำนวนตัวอย่างของผู้ประกอบการตามงาน/โครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วม 

  
 สัดส่วน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

งาน/โครงการ 
MSME 

ผู้เช้าร่วม 

จากการ
คำนวณ 

เมื่อปรับ
สัดส่วน 

จากการ
คำนวณ 

จำนวนที่จะ
สำรวจจริง 

10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร  
(ศูนย์ OSS) 

180,000  89.88% 10.00% 190.00 200 

9 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
เพื่อการประกอบการ 

2,000  1.00% 8.88% 168.69 200 

11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS     1,000  0.50% 4.44% 84.34 100 

15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจ
อนาคต Next Normal 

50  0.02% 0.22% 4.22 30 

16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย  
(MSME Step up) 

1,300  0.65% 5.77% 109.65 160 

17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ 

      230  0.11% 1.02% 19.40 40 

18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 70  0.03% 0.31% 5.90 30 

19 โครงการประกวด MSME National Awards 900  0.45% 4.00% 75.91 100 

21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือ- 

จัดจ้างภาครัฐ 

3,000  1.50% 13.32% 253.03 300 

22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซ้ือ- 

จัดจ้างภาครัฐ-(SME Restart) 

6,000  3.00% 26.64% 506.07 300 

23 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 200  0.10% 0.89% 16.87 40 

24 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถ 

ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (SME Restart)-BDS 

5,524  2.76% 24.52% 465.92 400 

รวม 200,274  100.00% 100.00% 1,900 1,900 
 

หมายเหตุ งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) มีสัดส่วนผู้ประกอบการถึง 89.88%  
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สำหรับจำนวนและสัดส่วนของจำนวนตัวอย่างในแต่ละงาน/โครงการจะเป็นดังภาพที่ 4 - 1 

 

ภาพที่ 4 - 1  จำนวนและสัดส่วนของจำนวนตัวอย่างในแต่ละงาน/โครงการ 

สำหรับกลุ ่มตัวอย่างผู้ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ ่มอื ่นๆ อันได้แก่ กลุ ่มคณะกรรมการฯ และกลุ่ม
คณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ กับกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ/
หน่วยตรวจประเมินนั้น ที่ปรึกษาได้วางแผนในการเก็บกลุ่มตัวอย่างจึงได้รับการแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสม ดัง
ตารางที่ 4 - 5 

ตารางที่ 4 - 5  จำแนกจำนวนตัวอย่างของผู้ประกอบการตามงาน/โครงการต่างๆ ที่เข้าร่วม 

  
จำนวนผู้ 

มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประมาณการ กลุ่มตวัอย่างจริง 

งาน/โครงการ สัดส่วน 
ประมาณ

การ 
จำนวน อัตราส่วน 

งานบูรณาการเครือข่ายด้านการสง่เสริม SME 15 2.56% 1.54 2 3.33% 

งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME 15 2.56% 1.54 2 3.33% 

งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม MSME 45 7.69% 4.62 5 8.33% 

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริม MSME ระดับนานาชาต ิ

40 6.84% 4.10 4 6.67% 

งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME 20 3.42% 2.05 2 3.33% 

งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบยีบ เพื่อลดอุปสรรคและ
ผลักดันใหเ้กิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME 

38 6.50% 3.90 4 6.67% 

งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 200 34.19% 20.51 16 26.67% 
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จำนวนผู้ 

มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ประมาณการ กลุ่มตวัอย่างจริง 

งาน/โครงการ สัดส่วน 
ประมาณ

การ 
จำนวน อัตราส่วน 

งานพัฒนาระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ 30 5.13% 3.08 3 5.00% 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหมเ่ข้าสู่ธุรกิจอนาคต 
Next Normal 

2 0.34% 0.21 1 1.67% 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME 

Step up) 

10 1.71% 1.03 1 1.67% 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำร ิ

2 0.34% 0.21 1 1.67% 

โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 4 0.68% 0.41 1 1.67% 

โครงการประกวด MSME National Awards 2 0.34% 0.21 1 1.67% 

โครงการพัฒนาและยกระดับคลสัเตอร์ต้นแบบสู่ความ
เป็นเลิศ 

2 0.34% 0.21 1 1.67% 

โครงการส่งเสริม ผกก. ผ่านระบบ BDS 15 2.56% 1.54 2 3.33% 

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ (SME Restart)-BDS 

40 6.84% 4.10 4 6.67% 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 12 2.05% 1.23 1 1.67% 

งานพัฒนาองค์กรตามแนว PMQA 4.0 13 2.22% 1.33 1 1.67% 

งานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายของรัฐ 

52 8.89% 5.33 5 8.33% 

งานบริหารจดัการด้านการเงิน 10 1.71% 1.03 1 1.67% 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการสนับสนุน 
SMEs รายย่อย 

18 3.08% 1.85 2 3.33% 

รวม 585 100.00% 60 60 100.00% 
 

สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนนั้น ที่ปรึกษา
อ้างอิงจำนวนประชากรจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปี
งบประมาณ 2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วม 400 ท่าน (หน้า 4 - 1) และจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 40 รายนั้น ที่ปรึกษา
จะใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก (convenient sampling) โดยสำรวจตามรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน/โครงการต่าง ๆ 
ภายหลังจากโครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินการไประยะหนึ่งหรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จนครบตามจำนวนที่
กำหนดไว้ 
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4.2 การสุ่มตัวอย่าง 
ในทางปฏิบัตินั้น แบบสำรวจจะถูกกระจายไปยังผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการ 

ซึ ่งเป็นการสุ ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เป็นการสุ ่มบนฐานความน่าจะเป็น (probability 

sampling) ที่ถือว่ากลุ่มตัวอย่างสะท้อนความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรได้สูง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการ
รักษาสัดส่วนของความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโครงการ การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการโทรศัพท์
สัมภาษณ์หรือการเข้าไปเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการโดยตรงก็จะถูกนำมาผสมผสานด้วย ดังนั้น วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างจึงกลายเป็นระเบียบวิธีที่ผสมผสานด้วยวิธีการสุ่มตามสะดวก (convenient sampling) กับการสุ่ม
แบบมีเป้าหมาย (purposive sampling) ซึ่งก็ยังคงคุณสมบัติการสะท้อนความเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร
ได้ในระดับสูงเช่นเดิม 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 

4.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจเบื้องต้น 

การสำรวจครั้งนี้ใช้แบบสำรวจออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสำรวจ โดยขั้นตอนการพัฒนาแบบ
สำรวจโดยสรุป มีข้ันตอนดังนี้  

➢ ศึกษารายละเอียดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. จากรายงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2562 (Voice of 

Stakeholder : VOS)  

➢ ศึกษาแบบสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. และของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการให้บริการ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของหน่วยงานคู่เทียบ 
เป็นต้น 

➢ ศึกษารายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือศึกษากลุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการสำรวจ 

➢ ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ  (Satisfaction and 

Dissatisfaction), แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL Model) และแนวคิดและทฤษฎีการ
เดินทางผู้บริโภค (Customer Journey) 

➢ นำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสำรวจ 
เพ่ือให้การสำรวจครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนที่สุด 

➢ กำหนดโครงสร้าง (Structured Questionnaire) และประเด็นคำถามหลักของแบบสำรวจ  
➢ จำนวนคำถามถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ เพ่ือคุณภาพของข้อมูล

ที่จะได้รับกลับมาสูงสุด (แบบสำรวจออนไลน์ ควรใช้เวลากรอกสำเร็จไม่เกิน 15 +/-5 นาที) 
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4.3.2 การปรับปรุงแบบสำรวจภายหลังการหารือร่วมกับ สสว. 

จากการหารือร่วมกับทาง สสว. ถึงแนวทางการพัฒนาแบบสำรวจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของแต่
ละโครงการ จึงได้ปรับปรุงข้อคำถามในแบบสำรวจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอแบบสำรวจฉบับ
ร่าง และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากทาง สสว. ในหลายประเด็น ที่ปรึกษาจึงได้ปรับปรุงข้อคำถาม  

ในแบบสำรวจตามประเด็นต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้ 

4.3.1.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจฯ กลุ่มผู้ประกอบการ 

MSME 

จากการประชุมร่วมกับทาง สสว. และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร สสว. ทางที่ปรึกษาได้
นำเสนอแบบสำรวจฉบับร่างแบบสำรวจความพึงพอใจฯ กลุ่มผู้ประกอบการ MSME และได้รับคำแนะนำ 

จากทาง สสว. ในหลายประเด็น ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ปรับแบบสำรวจตามประเด็นต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้ 

➢ ปรับคำถามคัดเลือก โดยเพิ่มคำอธิบายในข้อคำตอบเรื่องประสบการณ์ในการเข้าร่วม  
เมื่อตอบ เคย/ไม่เคย เนื่องจากเป็นการทำแบบสำรวจของผู้ประกอบการ MSME ที่ได้รับบริการ/ เข้าร่วม
โครงการจาก สสว. คำถามในการคัดเลือกจึงสามารถคัดเลือกผู้ตอบแบบสำรวจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการได ้

➢ สำหรับคำถามข้อมูลทั ่วไป มีการแบ่งประเภทของกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม /รับบริการ  
โดยเขียนเป็นภาพรวม ไม่แบ่งย่อยกิจกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมีบริบทในการเข้าร่วมที่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ และมีการเพ่ิมคำอธิบายความหมายเพ่ิมเติมคำว่า อุตสาหกรรม หรือในข้อคำถามภาค
ธุรกิจหลักท่ีสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของผู้ประกอบการ  

➢ ในส่วนความคาดหวัง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว.  
มีการระวังคำศัพท์ที ่ เป ็นศัพท์เฉพาะ ยกตัวอย่างเช ่นคำว่าจ ุดสัมผัส (touchpoint) ซึ ่งไม่ควรใส ่ไป 

ในแบบสำรวจ เนื่องจากบุคคลทั่วไปจะไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ 
➢ ในส่วนความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ สสว. นั้น ข้อคำถามย่อยในหัวข้อของความคิดเห็น 

ต่อภาพลักษณ์ ได้ปรับคำถามให้ผู้ตอบทุกคนเข้าใจในความหมายที่ต้องการจะสื่อ เป็นคำถามที่ตอบได้โดยงา่ย  
ไม่ซับซ้อน 
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4.3.1.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจฯ กลุ่มคณะกรรมการ และกลุ่ม
คณะอนุกรรมการฯ 

ที่ปรึกษาได้นำเสนอแบบสำรวจฉบับร่างสำหรับสอบถามกลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ
ฯ ฯ ซึ่งทางที่ปรึกษาได้ปรับแบบสำรวจตามประเด็นต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้ 

➢ ส่วนคำถามคัดเลือก กำหนดชื่อตำแหน่งและหน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ โดยระบุชื่อ
เต็ม และปรับแบบสำรวจให้ตรงกับสถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ 

➢ ในส่วนความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. 
ปรับคำศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะหรือศัพท์เทคนิคออก เช่น คำว่า จุดสัมผัส ไม่ใส่ไปในแบบสำรวจเนื่องจากบุคคล
ทั่วไปจะไม่เข้าใจความหมาย 

➢ ข้อคำถามย่อยในเรื ่องการดำเนินงานและการให้บริการของ สสว . ได้ปรับให้ชัดเจน 
ครอบคลุม และเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากการทำแบบสำรวจออนไลน์ ผู้ถามจะไม่มีสิทธิไปอธิบายเพิ่มเติมได้  

➢ ในส่วนความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ สสว. ข้อคำถามย่อยในหัวข้อของความคิดเห็น  

ต่อภาพลักษณ์ ได้ปรับให้ทุกคนเข้าใจในความหมายที่ต้องการจะสื่อถามได้อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.3.3 การพัฒนาแบบสำรวจออนไลน์ 

ภายหลังจากการหารือเพื่อพัฒนาแบบสำรวจกับ สสว. แล้ว แบบสำรวจได้ถูกปรับปรุงทั้งในรูปแบบ 
paper-pencil และเริ ่มพัฒนาแบบสำรวจออนไลน์  (Online Questionnaire) ด้วยเครื ่องม ือสำเร ็จรูป 
SurveyToGo ซึ่งช่วยให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบได้หลากหลายช่องทาง (platform เช่น PC, laptop, 

tablet หรือ Smartphone) และเอื้ออำนวยกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการตอบแบบสำรวจที่ และยังมีระบบ
ป้องกันความปลอดภัยในการเข้าไปตอบแบบสำรวจ และเพิ่มทางเลือกการใช้แบบสำรวจในรูปแบบกระดาษ
ตามความเหมาะสมของลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 105 

4.3.4 ลักษณะท่ัวไปของแบบสำรวจ 

แบบสำรวจจะประกอบไปด้วยโครงสร้าง 5 ส่วน มีส่วนของข้อมูลเชิงประชากร (demographic)  

กับเนื้อหาคำถามหลัก 13 ข้อใหญ่ ซึ่งในแต่ละข้อจะมีคำถามปลายเปิดให้ผู้ประกอบการได้ให้เหตุผลประกอบ  
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตาราง 4 - 6 

ตารางที่ 4 - 6 : โครงสร้างของแบบสำรวจที่ได้รับการปรับปรุงก่อนนำไป pilot test 

ส่วนที ่ โครงสร้าง ประเด็นคำถาม 

คัดกรอง คำถามคัดกรอง สถานะผูร้ับบริการ ความยินยอม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง o ภูมิหลังของธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาการดำเนินธรุกิจ 
ประเภทสินค้า/บริการ ฯลฯ 

o งาน/ โครงการ ท่ีเข้าร่วม/รับบริการ หรือประสานงาน  
กับ สสว. (หรือหน่วยร่วม) 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ  
และความไม่พึงพอใจ ที่มีต่อการ
ดำเนินงานของ สสว. 

o ด้านขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ อาทิ การตดิต่อ
ประสานงาน กระบวนการรับสมัคร / เข้าร่วมงาน หรือโครงการ 
ความรวดเร็วในการบริการ/ดำเนนิการ ฯลฯ 

o ด้านเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ อาทิ ความเอาใจใส่ การแนะนำ 
มารยาทและความเป็นมติร การให้ข้อมูล/ความรู้ ฯลฯ 

o ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สถานท่ีในการ
ให้บริการ/จัดงาน หรือโครงการ เครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิ 
โชว์การ์ดทีใ่ช้สำหรับแสดงวัตถุ หรือสิ่งที่กำลังกล่าวอ้างถึง 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตอบคำถามมากยิ่งข้ึน ฯลฯ 

o ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อาทิ มีช่องทางที่สะดวก/ 
เข้าถึงง่าย  

o มีช่องทางที่หลากหลาย ฯลฯ 

o ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการใช้บริการ 
ส่วนที่ 3 ความต้องการ o ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 

o อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 

o อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

o อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/
ศูนย์สำรวจ 

o เชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สายการผลติหรือสาย
การบริการเดียวกันตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำใหเ้กิดความ
ร่วมมือกัน 
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ส่วนที ่ โครงสร้าง ประเด็นคำถาม 

o สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เดยีวกัน 

o นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุม่เป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ 

o แนะนำแหล่งเงินทุน สินเชือ่หรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 

o เป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ 

o เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วิกฤติธรรมชาติ วิกฤตเิศรษฐกิจ ฯลฯ ที่จะมาถึง 

o ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ 

o จัดอบรม/สมัมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกจิ 

o สร้างคอรส์การเข้าอบรมออนไลนท์ี่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 4 ความภ ักด ีและความผ ูกพันต่อ 
สสว. 

o การกลับมาใช้บริการ/การใช้บริการต่อในอนาคต/การร่วมงาน
ต่อไปในอนาคต  

o การแนะนำบอกต่อ และ Net Promoter Score (NPS) 

o ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทหน้าทีข่อง สสว. 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ 

สสว. 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลักษณ์ หรือวิสัยทัศน์/พันธกิจองค์กร  
ของ สสว. อาทิ 

o ความเป็นผู้นำ เป็นผู้ชี้นำในการขบัเคลื่อน/เพิ่มศักยภาพ MSME  

o ความเจรญิก้าวหน้า - ผลักดันการส่งเสริม MSME เพื่อให้สามารถ
เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล  

o ความมั่นคง น่าเชื่อถือ 

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงบริการที่ต้องการ
เพิ่มเตมิจาก สสว. 

อื่นๆ ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ e-mail address  

และหมายเลขสมาชิก สสว. 
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อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาพบว่าประเด็นคำถามย่อยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม มีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับจุดสัมผัส  (touchpoint) ของกลุ่มนั้นๆ โครงสร้างของแบบ
สำรวจข้างต้นจึงพยายามสะท้อนรูปแบบ Customer Journey ออกมาให้ชัดเจน โดยบางประเด็นคำถามย่อย 

ในโครงสร้างแบบสำรวจจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นในการสำรวจจึงแบ่งคำถาม
ออกมาเป็น 3 ชุด ได้แก่ 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะกรรมการส่งเสริมฯ คณะกรรมการบริหารฯ คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานตรวจสอบ/หน่วยงานตรวจ
ประเมิน 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565  
กลุ่มหน่วยงานพันธมิตรฯ หน่วยงานร่วม หน่วยงานรับจ้าง มหาวิทยาลัย/สถาบันการสำรวจ/ ประชาชน 

3. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่มีต่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ประกอบการ MSME 
 

โดยความแตกต่างของแบบสำรวจทั้ง 3 ชุดจะเป็นดังตารางที ่4 - 7 

ตารางที่ 4 - 7  ความแตกต่างของคำถามในแบบสำรวจ 3 รูปแบบ 

คำถามส่วนที ่
กลุ่ม

ผู้ประกอบการ 

กลุ่ม
คณะกรรมการ

และคณะ 
อนุกรรมการฯ 

ต่างๆ 

กลุ่มพันธมิตร 
หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง 

หน่วยงาน
ตรวจสอบ/ตรวจ

ประเมิน 

มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา/

ประชาชน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง √  √ 

ส่วนท่ี 2 ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความไม่พึง
พอใจ 

√ √ √ 

ส่วนท่ี 3 ความต้องการจาก สสว. √   

ส่วนท่ี 4 ความภักดีและความผูกพันท่ีมตี่อ สสว. √ 
เฉพาะความ

ผูกพัน 
√ 

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ สสว. √ √ √ 

ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม √ √ √ 
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4.4 คุณสมบัติในการวัดของเคร่ืองมือ 

4.4.1 ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือวัด 

ในการสำรวจนี้จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาเป็นตัวประเมินค่าความเชื่อมั่นหรือความคงเส้นคงวา 
(consistency) ของเครื่องมือวัด เป็นวิธีการทดสอบความสอดคล้องกันของข้อคำถาม เพื่อพิจารณาความคงที่
ภายใน (internal consistency) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการทดสอบว่าข้อคำถามที่สร้างขึ้นนั้น วัดในจุดมุ่งหมาย
ของการว ัดเด ียวกันหร ือไม ่  โดยค่าของระดับความเช ื ่อม ั ่นที ่ เช ื ่อถ ือได ้ หร ือเกณฑ์ในการยอมรับ  
(rule of thumb) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.7 ดังตารางที่ 4 - 8 

ตารางที่ 4 - 8  : เกณฑ์ในการประเมินความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีการตรวจสอบสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s alpha การแปลผล 

α >= .90 ดีมาก (excellent) 

.90 > α ≥ .80 ดี (good) 

.80 > α ≥ .70 ยอมรับได้ (acceptable) 

.70 > α ≥ .60 น่าสงสัย (questionable) 

.60 > α ≥ .50 แย่ (poor) 

.50 > α ไม่สามารถยอมรับได้ (unacceptable) 

ภายหลังจากที่ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาถูกคำนวณออกมาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับได้ (มากกว่าหรือ
เท่ากับ .70) หรือต้องการปรับระดับความเชื่อมั่นให้สูงกว่าเดิม ในการทดสอบความสอดคล้องกัน สามารถทำได้
ด้วยวิธีต่อไปนี้ 

Inter Item Correlation : เปนการพิจารณาวาขอคําถามแตละขอมีความสัมพันธระหวางกันหรือไม 
โดยการใชวิธีการของ Pearson Correlation Coefficient กรณีขอคําถามมีลักษณะ Rating Scale (เช่น Likert 

Scale) ลักษณะขอคําถามที่เลือกควรมีระดับความสัมพันธที่ไมสูงมาก กลาวคือมีความสัมพันธปานกลางกับข
อคําถามอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธระหวางขอสูงมาก จะทําใหลดความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

ความสัมพันธที่ใชควรมีคา ระหวาง .20-.80 ส่วนขอคําถามที่มีคาลบตองพิจารณาปรับปรุง หรือตัดออก 

Item Total Correlation : พิจารณาเพื่อดูวาขอคําถามนั้นๆ มีความสัมพันธกับคะแนนรวมของ      
ขอคําถามที่เหลือของแบบสำรวจทั้งฉบับหรือไม เชนมีข้อคําถามเกี่ยวกับความคาดหวังกับการดำเนินการกับ 
สสว.จ ํานวน 12 ขอคําถาม Item Total Correlation ของขอที ่  1 ค ือค า Pearson Product Moment  
ระหวางคะแนนของขอที่ 1 กับผลรวมของคะแนนของ 11 ขอที่เหลือ (ตาราง SPSS ใช้คำว่า Corrected item 

total correlation) ทําเชนนี้จนครบ 12 ขอ ในการพิจารณาคาของขอคําถามที่เหมาะสมไดแกขอคําถามที่มีคา 
ตั้งแต .20 - .80 คาที่มีคาเปนลบและต่ํากวา .20 ตองพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธ 

ระหว่างขอสูงมากจะทําใหลดความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ลงไป 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 109 

พิจารณาคาความเชื่อม่ันของแบบสำรวจเม่ือตัดขอคําถามแตละขอทิ้งไป : วิธีตรวจสอบว่าเมื่อตัด     
ขอคําถามขอนั้นๆ ออกไป คาความเชื่อมั่นของแบบสำรวจที่เหลือจะมีคาสูงกวาคาความเชื่อมั่นที่ได้รับ 

เมื่อขอคําถามดังกลาวรวมอยูดวย (ค่า Cronbach’s Alpha ที่คำนวณได้ตอนเริ่มต้น) หรือไม่ ซึ ่งถาพบว่า 
คาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha if item deleted สูงกวาคาความเชื่อมั่นทั้งหมด ก็ตองพิจารณาตัดขอคํา
ถามนั้น และถาคา Cronbach’s Alpha if item deleted มีคาสูงกว่าค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นหลายขอ 
ก็อาจ ตองทําขั้นตอนในการตัดคำถามซ้ําๆ กันไป โดยให้ทําเชนนี้เรื่อไป จนไดคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสม  
เชน .80 (Streiner & Norman, 1995) 

การทดสอบความเชื ่อมั ่น จะวิเคราะห์ใน 4 ภาวสันนิษฐาน (construct) ได้แก่ ความคาดหวัง  
ความพึงพอใจ ความภักดีก ับความผูกพัน และความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของแบบสำรวจทั ้ง 2 ชุด 
ประกอบด้วย แบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ MSME และแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 
สำหรับกลุ ่มหน่วยงานกลุ ่มพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

4.4.1.1 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผู้ประกอบการ MSME 

ผลล ัพธ ์การทดสอบความเชื่ อม ั ่น  (Reliability Test) ของแบบสำรวจความคาดหวั ง  
ความพึงพอใจ ความภักดีกับความผูกพัน และความเห็นต่อภาพลักษณ์การทำงานของ สสว. ในมุมมอง 

ของผู้ประกอบการ MSME สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 - 9 

ตารางที่ 4 - 9 : สรุประดับความเชื่อมั่นของมาตรวัดความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดีกับความผูกพัน 
และความเห็นต่อภาพลักษณ์ สสว.ของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผู้ประกอบการ MSME 

 จำนวน Cronbach’s α 

ประเด็น ข้อ ผู้ตอบ ค่าสัมประสิทธิ ์ การแปลผล 

ความคาดหวัง 12 30 .938 ระดับความเช่ือมั่น ‘ดีมาก’ 
ความพึงพอใจ 12 30 .928 ระดับความเช่ือมั่น ‘ดีมาก’ 
ความภักดีกับความผูกพัน 5 30 .727 ระดับความเช่ือมั่น ‘พอใช้/ยอมรับได้’ 
ความเห็นต่อภาพลักษณ์ 3 30 .821 ระดับความเช่ือมั่น ‘ด’ี 

 

สำหรับรายละเอียดของแต่ละภาวสันนิษฐานมีดังนี้ 
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4.4.1.1.1 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘ความคาดหวังต่อการดำเนินการของ สสว.’ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = .938 ถือว่ามีความ

เชื่อมั่นในระดับ ‘ดีมาก’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตารางที่ 4 - 10 

ตารางที่ 4 - 10 : ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของความคาดหวัง 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 12 

Item-Total Statistics 

ความคาดหวงัต่อบริการของ สสว. Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

3.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเข้ารว่มกิจกรรม งาน โครงการ 
หรือเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย เขา้ถึงสะดวก ติดต่อง่าย 

3.90 0.885 30 .597 .937 

3.2 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบายก่อนเข้ารว่มกจิกรรม งาน โครงการ 

ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

4.00 0.910 30 .636 .936 

3.3 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ  
ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 

4.07 0.785 30 .713 .934 

3.4 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วมมีรายละเอยีดวิธกีารที่มีความ
ชัดเจน 

4.10 0.923 30 .774 .931 

3.5 ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 4.33 0.758 30 .576 .938 

3.6 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก ให้คำแนะนำ และตอบขอ้
ซักถามระหวา่งเข้าร่วมกจิกรรม งาน/โครงการได้อย่างครบถ้วน 

4.13 1.008 30 .837 .929 

3.7 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรกึษา 

4.17 1.053 30 .780 .931 

3.8 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.03 0.999 30 .831 .929 

3.9 บุคลากร ให้บริการดว้ยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 3.97 1.033 30 .806 .930 

3.10 สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกจิกรรม  
มีความน่าสนใจ สนับสนุนให้มีสว่นร่วมกับงาน 

4.03 1.066 30 .689 .934 

3.11 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา 3.57 1.278 30 .727 .934 

3.12 การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน ์

3.93 1.230 30 .759 .932 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลีย่ 

 SD. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธร์ะหว่างคะแนนเฉลี่ยขอ้คำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสทิธิ์อัลฟาที่ถกูคำนวณออกมาหากคำถามข้อนั้นๆ ถกูลบออก 
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คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4 - 10 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .938 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดีมาก’ 
➢ เมื ่อพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของทั ้ง 12 ข้อย่อย ไม่พบค่า 

Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อคำถามใด ๆ ที่มีค่าสูงกว่า .938 ถือว่าไม่สามารถใช้วิธีการลบ
คำถามข้อใดๆ ออกไปแล้ว ทำให้ค่า Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลืออยู่สูงขึ้นได้ 

➢ คำถามข้อ 3.6, 3.8 และ 3.9 พบค่า Corrected Item total correlation สูงกว่า .80  
ซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบว่าความเชื่อมั่นของแบบสำรวจ 

ในประเด็นความคาดหวัง อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ อยู่แล้ว และจากกระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติตามตาราง 
Item-Total Statistics นั้นพบว่า ไม่มีคำถามข้อใดที่ถูกลบออกไปจะส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วัดสูงขึ้นได ้(ไม่มีข้อใดทีก่ารคำนวณค่า Cronbach’s Alpha if item deleted สูงกว่า .938)  

ส่วนเนื้อหาในคำถามข้อ 3.6, 3.8 และ 3.9 ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเนื้อหาที ่มี
ความสำคัญในการสอบถาม ดังนั้น การคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 12 ข้อจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

หมายเหตุ วิธีการพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ข-3 
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4.4.1.1.2 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘ความพึงพอใจต่อการดำเนินการของ สสว.’ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื ่อมั ่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = . ถือว่ามีความ

เชื่อมั่นในระดับ ‘ดีมาก’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตารางที่ 4 - 11 

ตารางที่ 4 - 11 : ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของความพึงพอใจ 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.928 12 

Item-Total Statistics 

ความพึงพอใจต่อการบริการของ สสว. Mean SD. N 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

3.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการ หรือ
เข้าถึงข้อมูลหลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย 

4.23 1.006 30 .727 .921 

3.2 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบายก่อนเข้ารว่มกิจกรรม งาน/โครงการที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน 

4.20 0.887 30 .834 .916 

3.3 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์ถูกตอ้งและละเอียดเพียงพอ  
ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 

4.30 0.794 30 .833 .917 

3.4 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวธิีการที่มีความชัดเจน 4.37 0.809 30 .532 .928 

3.5 ขั้นตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 4.53 0.900 30 .765 .919 

3.6 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก ให้คำแนะนำ และตอบขอ้
ซักถามระหวา่งเข้าร่วมกจิกรรม งาน/โครงการได้อย่างครบถ้วน 

4.57 0.898 30 .861 .915 

3.7 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรกึษา 

4.40 0.932 30 .875 .914 

3.8 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.23 0.935 30 .724 .921 

3.9 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.67 0.606 30 .488 .929 

3.10 สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกจิกรรม มีความ
น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนรว่มกับงาน 

4.57 0.679 30 .250 .936 

3.11 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา 4.00 1.017 30 .690 .923 

3.12 การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจาก สสว.  
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน ์

4.23 0.898 30 .677 .923 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 
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คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4 - 11 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .928 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดีมาก’ 
➢ เม ื ่อพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของทั ้ง 12 ข ้อย ่อย พบค่า 

Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อ 3.9 และ 3.10 มีค่าสูงกว่า .928 การลบคำถามข้อใดข้อหนึ่งหรือ
ทั้งสองข้อออกไปแล้ว จะทำให้ค่า Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลืออยู่สูงขึ้นได้ 

➢ คำถามข้อ 3.2, 3.3, 3.6 และ 3.7 พบค่า Corrected Item total correlation สูงกว่า 
.80 ซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบว่าความเชื่อมั่นของแบบสำรวจ
ในประเด็นความพึงพอใจอยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ อยู่แล้ว และจากกระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติตามตาราง 
Item-total statistics นั้นพบว่า การลบคำถามข้อ 3.9 หรือ 3.10 ออกไป (ผลวิเคราะห์ Cronbach’s Alpha 

if item deleted เป็น .929 หรือ .936) ก็จะไม่ทำให้ค่าระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ (ค่าระดับ
ความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha เดิมเป็น .928)  

ส่วนเนื้อหาในคำถามข้อ 3.2, 3.3, 3.6 และ 3.7 ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มี
ความสำคัญในการสอบถาม การคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 12 ข้อจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
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4.1.1.3 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘ความภักดีและความผูกพันต่อการดำเนินการของ สสว.’ 
 

ค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื ่อมั ่นโดยรวมคำนวณได้ค่า  Cronbach’s Alpha = .727 ถือว่า 

มีความเชื ่อมั ่นในระดับ ‘พอใช้’ หรือ ‘ยอมรับได้’ ส่วนผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผล 

ดังตารางที่ 4 - 12 

ตารางที่ 4 - 12 : ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของความภักดีและความผูกพัน 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.727 5 

Item-Total Statistics 

ความภักดแีละความผูกพัน 

ต่อการดำเนินการของ สสว. 
Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

6.1 ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 9.13 1.332 30 .393 .718 

6.2 ท่านจะแนะนำกิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับ
บุคคลอื่น 

9.20 2.041 30 .559 .726 

7.1 สสว. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อแก้ปัญหากับทา่นได้ 3.97 0.999 30 .793 .585 

7.2 สสว. เป็นหน่วยงานที่ทา่นสามารถเช่ือมั่นและเชื่อถือได้ 4.47 0.730 30 .585 .679 

7.3 สสว. เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่ใหก้ารส่งเสริม
สนับสนุน SMEs ของประเทศ 

4.57 0.626 30 .542 .699 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 

คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4 - 12 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .727 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘พอใช้’ หรือ ‘ยอมรับได’้ 

➢ เมื ่อพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของทั ้ง 5 ข้อย่อย ไม่พบค่า 
Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อคำถามใดๆ ที่มีค่าสูงกว่า .727 ถือว่าไม่สามารถใช้วิธีการลบ
คำถามข้อใดๆ ออกไปแล้ว ทำให้ค่า Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลืออยู่สูงขึ้นได้ 

➢ ไม่มีข้อคำถามใดที่ค่า Corrected Item total correlation ต่ำกว่า .20 หรือสูงกว่า .80 
หรือติดลบ นั่นคือ คำถามทุกข้อมีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับข้อคำถามอ่ืนๆ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 115 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบระดับความเชื่อมั่นของความ
ภักดีและความผูกพันอยู่ในระดับ ‘พอใช้’ หรือ ‘ยอมรับได’้ และจากกระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติตามตาราง 
Item-total statistics นั้น พบว่าการลบคำถามข้อใด ๆ ออกไป ก็จะไม่ทำให้ค่าระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นได้
อย ่างม ีน ัยสำค ัญ (ไม ่ม ีข ้อใดท ี ่การคำนวณค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ส ูงกว ่า .727)  
การคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 5 ข้อจึงถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

4.4.1.1.4 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘การรับรู้ภาพลักษณ์ สสว.’ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = .821 ถือว่ามีความ
เชื่อมั่นในระดับ ‘ดี’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตารางที่ 4 - 13 

ตารางที่ 4 - 13  ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.821 3 

Item-Total Statistics 

การรับรูภ้าพลักษณ ์ Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

8.1 สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลือ่นนโยบาย
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ให้เติบโต 

4.43 0.774 30 .787 .664 

8.2 สสว. เป็นหน่วยงานที่ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลอื
เพื่อการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.37 0.928 30 .774 .648 

8.3 สสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดัน
และขับเคลื่อนการส่งเสริมให้เกิดความตอ่เนื่องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.13 0.937 30 .509 .926 

 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 
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คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4 - 13 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .821 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดี’ 
➢ เมื่อพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของทั้ง 3 ข้อย่อย พบข้อ 8.3  

ที่ค่า Cronbach’s Alpha if item deleted มีค่าสูงกว่า .821 ซึ ่งหากลบคำถามออกไปแล้ว จะทำให้ค่า 
Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลือสูงเป็น .926 

➢ ไม่มีข้อคำถามใดที่ค่า Corrected Item total correlation ต่ำกว่า .20 หรือสูงกว่า .80 
หรือติดลบ นั่นคือ คำถามทุกข้อมีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับข้อคำถามอ่ืนๆ 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบระดับความเชื่อมั่น ‘การรับรู้
ภาพลักษณ์ สสว.’ อยู่ในระดับ ‘ดี’ และจากกระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติตามตาราง Item-total statistics 

นั ้น พบว่าการลบคำถามข้อ 8.3 ออกไป แม้จะทำให้ค่าระดับความเชื ่อมั ่นสูงขึ ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ  
(การคำนวณค่า Cronbach’s Alpha if item deleted เท่ากับ .926 ซึ่งสูงกว่าค่า Cronbach’s Alpha เดิมที่ 
.821) แต่ในแง่ของเนื้อหา (content) แล้ว อนึ่ง การมีอยู่ของคำถาม 8.3 ทำให้เนื้อหาในการสำรวจมีความ
สมบูรณ์มากกว่า การคงคำถามไว้ 3 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อม่ันในระดับดี ก็ทำให้คุณสมบัติในการวัดเพียงพอ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 117 

4.4.1.2 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจประเมนิ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

ผลลัพธ์การทดสอบความเชื ่อมั่น (Reliability Test) ของแบบสำรวจความคาดหวัง ความพึง
พอใจ ความภักดีและความผูกพัน และความเห็นต่อภาพลักษณ์การทำงานของ สสว. ในมุมมองของหน่วยงาน
พันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 - 14 

ตารางที่ 4 - 14 : สรุประดับความเชื่อมั่นของมาตรวัดความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดีกับความผูกพัน
และความเห็นต่อภาพลักษณ์ สสว.ของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ของหน่วยงานพันธมิตร 
หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/
ประชาชน 

 จำนวน Cronbach’s α 

ประเด็น ข้อ ผู้ตอบ ค่าสัมประสิทธิ ์ การแปลผล 

ความคาดหวัง 8 30 .885 ระดับความเช่ือมั่น ‘ด’ี 
ความพึงพอใจ 8 30 .919 ระดับความเช่ือมั่น ‘ดีมาก’ 
ความภักดีและความผูกพัน 5 30 .854 ระดับความเช่ือมั่น ‘ด’ี 
ความเห็นต่อภาพลักษณ์ 3 30 .837 ระดับความเช่ือมั่น ‘ด’ี 

 

สำหรับรายละเอียดของแต่ละภาวสันนิษฐานจะเป็นดังนี้ 
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4.4.1.2.1 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘ความคาดหวังต่อการดำเนินการของ สสว.’ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = .885 ถือว่ามีความ

เชื่อมั่นในระดับ ‘ดี’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตาราง 4 - 15 

ตารางที่ 4 - 15 :  ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของความคาดหวัง 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 8 

Item-Total Statistics 

ความคาดหวงัต่อบริการของ สสว. Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

2.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความหลากหลาย  
เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย 

4.47 0.629 30 .553 .880 

2.2 ในช่วงเริ่มต้น มีการให้ข้อมูลหรืออธบิายเกีย่วกับการ
ดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

4.37 0.718 30 .856 .849 

2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน หรอืการใหบ้ริการของ สสว. 
แก่หน่วยงานเป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 

4.40 0.621 30 .679 .869 

2.4 มีการให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้ครบถ้วน 4.57 0.626 30 .707 .866 

2.5 มีการประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

4.53 0.629 30 .646 .872 

2.6 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.53 0.776 30 .663 .870 

2.7 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา 4.10 0.995 30 .663 .877 

2.8 การนำข้อมูลหรอืความรู้ที่ได้รับจาก สสว.  
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน ์

4.60 0.563 30 .564 .879 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 
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คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4 - 15 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .885 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดี’ 
➢ เมื ่อพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของทั ้ง 8 ข้อย่อย ไม่พบค่า 

Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อคำถามใดๆ ที่มีค่าสูงกว่า .885 ถือว่าไม่สามารถใช้วิธีการลบ
คำถามข้อใดๆ ออกไปแล้ว ทำให้ค่า Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลืออยู่สูงขึ้นได้ 

➢ คำถามข้อ 2.2 พบค่า Corrected Item total correlation สูงกว่า .80 ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบว่าความเชื่อมั่นของแบบสำรวจ
ในประเด็นความคาดหวังต่อการดำเนินงานของ สสว. อยู่ในระดับ ‘ดี’ อยู่แล้ว และจากกระบวนการวิเคราะห์
อัตโนมัติตามตาราง Item-total statistics นั้น พบว่าการลบคำถามข้อใด ๆ ออกไป ก็จะไม่ทำให้ค่าระดับ
ความเชื่อมั่นสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ (การคำนวณค่า Cronbach’s Alpha if item deleted สูงขึ้นกว่า .885) 
ส่วนเนื ้อหาในคำถามข้อ 2.2 ที ่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเนื ้อหาที ่มีความสำคัญในการสอบถาม  
การคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 8 ข้อจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
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4.4.1.2.2 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘ความพึงพอใจต่อการดำเนินการของ สสว.’ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = .919 ถือว่ามีความ
เชื่อมั่นในระดับ ‘ดีมาก’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตาราง 4 - 16 

ตารางที่ 4 - 16 : ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของความพึงพอใจ 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.919 8 

Item-Total Statistics 

ความพึงพอใจต่อบริการของ สสว. Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

2.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความหลากหลาย  
เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย 

4.53 0.730 30 .693 .911 

2.2 ในช่วงเริ่มต้น มีการให้ข้อมูลหรืออธบิาย เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

4.33 0.758 30 .825 .901 

2.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน หรอืการใหบ้ริการของ สสว. 
แก่หน่วยงานเป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 

4.37 0.669 30 .720 .910 

2.4 มีการให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน 4.47 0.860 30 .789 .903 

2.5 มีการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

4.50 0.777 30 .881 .896 

2.6 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.40 0.770 30 .838 .900 

2.7 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.10 1.029 30 .597 .926 

2.8 การนำข้อมูลหรอืความรู้ที่ได้รับจาก สสว.  
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน ์

4.43 0.679 30 .592 .918 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 
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คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4-16 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .919 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดีมาก’ 
➢ เม ื ่อพ ิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของท ั ้ ง 8 ข ้อย ่อย พบค่า 

Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อ 2.7 มีค่าสูงกว่า .919 ซึ่งหากลบคำถามออกไปแล้ว จะทำให้ค่า 
Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลือสูงเป็น .926 

➢ คำถามข้อ 2.2, 2.5 และ 2.6 พบค่า Corrected Item total correlation สูงกว่า .80  
ซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื ่อมั ่นแบบ Cronbach’s Alpha พบระดับความเชื ่อมั ่นของ  
‘ความพึงพอใจต่อการดำเนินการของ สสว.’ อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ อยู่แล้ว และจากกระบวนการวิเคราะห์
อัตโนมัติตามตาราง Item-total statistics นั้น พบว่าการลบคำถามข้อ 2.7 ออกไป แม้จะทำให้ค่าระดับความ
เชื่อมั่นสูงขึ้น (การคำนวณค่า Cronbach’s Alpha if item deleted เป็น .926) แตก่็จะไม่ทำให้ค่าระดับความ
เชื่อมั่นสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ (ค่า Cronbach’s Alpha เดิมเป็น .919)  

ส่วนเนื้อหาในคำถามข้อ 2.2 ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเนื้ อหาที่มีความสำคัญในการ
สอบถาม การคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 8 ข้อจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
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4.4.1.2.3 ความเชื ่อมั ่นของมาตรวัด ‘ความภักดีและความผูกพันต่อการดำเนินการ 

ของ สสว.’ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = .854 ถือว่ามีความ

เชื่อมั่นในระดับ ‘ดี’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตาราง 4 - 17 

ตารางที่ 4 - 17 : ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของความภักดีและความผูกพัน 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.854 5 

Item-Total Statistics 

ความภักดแีละความผูกพัน 

ต่อการดำเนินการของ สสว. 
Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

5.1 ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 9.00 1.259 30 .806 .796 

5.2 ท่านจะแนะนำกิจกรรม/ โครงการของ สสว.  
ให้กับบุคคลอื่น 

8.97 1.217 30 .821 .786 

6.1 สสว. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อแก้ปัญหากับทา่นได้ 4.27 0.740 30 .696 .823 

6.2 สสว. เป็นหน่วยงานที่ทา่นสามารถเช่ือมั่นและเชื่อถือได้ 4.60 0.563 30 .523 .863 

6.3 สสว. เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่ใหก้ารส่งเสริม
สนับสนุน SMEs ของประเทศ 

4.73 0.583 30 .747 .827 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 

คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4-17 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .854 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดี’ 
➢ เม ื ่อพ ิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของท ั ้ ง 5 ข ้อย ่อย พบค่า 

Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อ 6.2 มีค่าสูงกว่า .854 ซึ่งหากลบคำถามออกไปแล้ว จะทำให้ค่า 
Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลือสูงเป็น .863 

➢ คำถามข้อ 5.1 และ 5.2 พบค่า Corrected Item total correlation สูงกว่า .80 ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบระดับความเชื่อมั่นของความ
ภักดีและความผูกพันอยู่ในระดับ ‘ดี’ ซึ่งตามกระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติจากตาราง Item-total statistics 

นั้น พบว่าการลบคำถามข้อ 6.2 ออกไป แม้จะทำให้ค่าระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้น (การคำนวณค่า Cronbach’s 
Alpha if item deleted เป ็น .863) ก ็จะไม ่ทำให ้ค ่าระด ับความเช ื ่อม ั ่นส ูงข ึ ้นได ้อย ่างม ีน ัยสำคัญ  
(ค่า Cronbach’s Alpha เดิมเป็น .854) ส่วนเนื้อหาในคำถามข้อ 5.1 และ 5.2  ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญในการสอบถามการคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 5 ข้อจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

 

4.4.1.2.4 ความเชื่อม่ันของมาตรวัด ‘การรับรู้ภาพลักษณ์ สสว.’ 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยรวมคำนวณได้ค่า Cronbach’s Alpha = .837 ถือว่ามีความ

เชื่อมั่นในระดับ ‘ดี’ และผลการวิเคราะห์ Item-total statistics ได้ผลดังตารางที่ 4 - 18 

ตารางที่ 4 - 18  ผลการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันแบบ Cronbach’s Alpha ของการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.837 3 

Item-Total Statistics 

การรับรูภ้าพลักษณ ์ Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

7.1 สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ให้เติบโต 

4.63 0.718 30 .577 .886 

7.2 สสว. เป็นหน่วยงานที่ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลอื
เพื่อการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

4.50 0.731 30 .830 .642 

7.3 สสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดัน
และขับเคลื่อนการส่งเสริมให้เกิดความตอ่เนื่องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.60 0.770 30 .706 .768 

 

หมายเหต ุ Mean ค่าเฉลี่ย 

 SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

 Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 
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คำอธิบายการอ่านค่าจากตาราง 4-18 

➢ ค่า Cronbach’s Alpha เริ่มต้นมีค่า .837 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับ ‘ดี’ 
➢ เม ื ่อพ ิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if item deleted ของท ั ้ ง 3 ข ้อย ่อย พบค่า 

Cronbach’s Alpha if item deleted ในข้อ 7.1 มีค่าสูงกว่า .837 ซึ่งหากลบคำถามออกไปแล้ว จะทำให้ค่า 
Cronbach’s Alpha ของข้อที่เหลือสูงเป็น .886 

➢ คำถามข้อ 7.2 พบค่า Corrected Item total correlation สูงกว่า .80 ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

การตีความและสรุปผล 

จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นแบบ Cronbach’s Alpha พบระดบัความเชื่อมั่นของการรับรู้
ภาพลักษณ์ สสว. อยู่ในระดับ ‘ดี’ และจากกระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติตามตาราง Item-total statistics 

นั้น พบว่าการลบคำถามข้อ 7.1 ออกไป แม้จะทำให้ค่าระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้น (การคำนวณค่า Cronbach’s 
Alpha if item deleted เป็น .886) แต่ก ็จะไม่ทำให้ค่าระดับความเชื ่อมั ่นสูงขึ ้นได้อย่างมีน ัยสำคัญ  
(ค่า Cronbach’s Alpha เดิมเป็น .837) ส่วนเนื้อหาในคำถามข้อ 5.1 และ 5.2  ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญในการสอบถาม การคงคำถามในแบบสำรวจไว้ทั้ง 3 ข้อจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

4.4.1.3 แบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุด
ต่างๆ 

เนื ่องจากจำนวนตัวอย่างที ่จะต้องทดสอบจะต้องมีอย่างต่ำที ่ 30 คน แต่จำนวนของ คณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ นั้นมีจำนวนจำกัด ดังนั้น ค่าความเชื่อม่ันของแบบสำรวจจึงไม่ได้
ทำการตรวจสอบ คงไว้แต่ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดเท่านั้น 

4.4.2 ความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือวัด 

การทดสอบความเที่ยงตรงจะได้รับการทดสอบในแบบสำรวจทั้ง 2 ชุด เช่นเดียวกับการทดสอบความ
เชื่อมั่น ได้แก่ แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ผู้ประกอบการ MSME และแบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับ
หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจประเมิน/ตรวจสอบ มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา/ประชาชน 
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4.4.2.1 ความเที่ยงตรงของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ของผู้ประกอบการ MSME 

4.4.2.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
แบบสำรวจ มีเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับข้อคำถามในปี 2564 นั่นคือมีความเที่ยงตรง  

เชิงเนื้อหาในรูปแบบความเที่ยงตรงเชิงเปลือกหน้า (face validity) ในเบื้องต้น  
4.4.2.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

  ภายหลังการสำรวจ คำถามในส่วนความพึงพอใจจำนวน 12 ข้อที่ได้มานั้น จะต้องมีการจัด
กลุ่มของตัวแปร เพื่อให้สะท้อนถึงความเข้าใจหรือมโนทัศน์ (concept) ที่ซ่อนอยู่ของผู้ประกอบการ ดังนั้น 
วิธีการที่ใช้ในการจัดแบ่งจึงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงค้นหา (exploratory factor analysis) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) เพื ่อกลั ่นตัวแปรที่ช ัดเจน และมี
คุณสมบัติในการวัดที่สูงขึ้น  

อนึ่ง คำถามที่ใช้ประเมินของความคาดหวังและความพึงพอใจนั้นเป็นคำถามเดียวกัน เพ่ือที่จะ
ใช้ในการประเมิน gap analysis ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักจึงมุ่งไปที่ความพึงพอใจอันเป็นเป้าหมาย
ที่จะศึกษา และนำองค์ประกอบที่ได้มาสร้างเป็นตัวแปรใหม่ของทั้งความคาดหวังและความพึงพอใจต่อไป  

4.4.2.1.2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component) ของความ
พึงพอใจ 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักนั ้น ต้องมีการทดสอบ KMO & Bartlett’s test  
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมา มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยได้ผลดังตาราง 

ตารางที่ 4 - 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของความพึงพอใจ (Rotated Component Matrix) 

 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของความพึงพอใจนั้น การทดสอบ KMO & Bartlett’s 
test พบว่าข้อมูลที่เก็บมา มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ (ค่า sig. : .000) และจากการหมุน
แกนด้วยวิธีการ varimax พบว่าคำถามความพึงพอใจ 12 ข้อนั้น มีองค์ประกอบของความพึงพอใจอยู่ 4 มิติ  
ดังแสดงในตาราง Rotated Component Matrix (ตารางที่ 4 - 20) โดยสามารถอธิบายความพึงพอใจได้ถึง
ร้อยละ 61.84 
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ตารางที่ 4 - 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของความพึงพอใจ (Rotated Component Matrix) 

Rotated Component Matrixa 

คำถาม 

องค์ประกอบท่ีวิเคราะห์ได้และค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 

Competency 
Commu-

nication 

Co-
ordination 

Conveyance 

3.7 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา 

.862 
   

3.9 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือรน้ .833 
   

3.6 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก ให้คำแนะนำ 
และตอบข้อซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน 
โครงการได้อย่างครบถ้วน 

.758 
   

3.3 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียด
เพียงพอ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 

 
.860 

  

3.2 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
งาน โครงการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

 
.797 

  

3.5 ขั้นตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
 

.689 
  

3.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม งาน 
โครงการ หรือเข้าถึงข้อมูล หลากหลาย เข้าถึง
สะดวก ติดต่อง่าย 

  
.751 

 

3.4 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการ
ที่มีความชัดเจน 

  
.678 

 

3.8 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 
  

.575 .429 

3.11 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา 
   

.729 

3.12 การนำข้อมูลหรือความรู ้ท ี ่ได ้ร ับจาก สสว.  
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

   
.583 

3.10 สถานที ่และสิ ่งอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม มีความน่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วน
ร่วมกับงาน 

   
.499 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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4.4.2.1.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความพึงพอใจ 
 

ภายหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงค้นหาแล้ว  
ที่ปรึกษาได้ทดสอบองค์ประกอบที่ได้อีกครั้งด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor 

analysis) เพ่ือวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และเพ่ืออธิบายว่า มิติความ
พึงพอใจในแต่ละด้านที่ได้มา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมมากน้อยเพียงไร และข้อคำถามย่อยใน
แต่ละมิติความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมมากน้อยเพียงไร  ได้ผลลัพธ์สุดท้ายดังภาพที่  
4 – 2 

 
 

CFA satisfaction toward MSME 

Chi-square = 42.707  df. = 32  Chi-square/df = 1.335 P-value = .098 

RMSEA = .014, CFI = .999, TLI = .999, GFI = ..996, AGFI = .990 

RMR = .005, HOELTER = 1861.000 

ภาพที่ 4 - 2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ‘ความพึงพอใจ’ ของผู้ประกอบการ MSME 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าดัชนีต่างๆ ภายหลังจากการปรับตัวแบบ
นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ในตารางที่ 4-21 ทั้งหมด (อยู่ในสถานะสอดคล้องดี : good fit) จึงสามารถสรุปในทาง
สถิติได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่สอดคล้อง (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากโมเดลการวัดตามสมมติฐาน หรือคำถามท้ัง 12 
ข้อ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME  
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ตารางที ่4 - 21  ดัชนีวัดความเหมาะสมของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) 

ดัชนีวัดความเหมาะสม ( FIT indices ) เกณฑ์ใช้วัดดัชนีความเหมาะสม 

ดัชน ี ตัวย่อ Good Fit Acceptable Fit 

Statistic of Chi-square χ2 0.00 ≤ χ2 ≤ 2.00 sd 0.00 ≤ χ2 ≤ 5.00 sd 

Fit-test of Chi-square χ2 / SD 0.00 ≤ χ2 /sd ≤ 2.00  0.00 ≤ χ2 /sd ≤ 5.00  

Root Mean Square of Approximation RMSEA .00 ≤  RMSEA ≤ .05 .00 ≤  RMSEA ≤ .10 

Root Mean Square Residual RMR .00 ≤  RMR ≤ .05 .00 ≤  RMR ≤ .08 

Standardized Root Mean Square 

Residual 

SRMR .00 ≤  SRMR ≤ .05 .00 ≤  SRMR ≤ .10 

Normed Fit Index NFI .95 ≤  RMR ≤ 1.00 .90 ≤  RMR ≤ .95 

Non-normed Fit Index NNFI .95 ≤  RMR ≤ 1.00 .90 ≤  RMR ≤ .95 

Chi-square / df ( CMIN / df ) 
 

< 3 < 5  

Comparative Fit Index CFI CFI ≥ .95 .95 > CFI ≥ .90 

Goodness of Fit Index GFI GFI ≥ .95 .95 > GFI ≥ .90 

Adjusted Goodness of Fit index AGFI AGFI ≥ .95 .95 > AGFI ≥ .90 

Incremental Fit Index IFI IFI ≥ .95 .95 > IFI ≥ .90 

Relative Fit Index RFI - RFI ≥ .95 

Tucker Lewis Index TLI - TLI ≥ .95 

หมายเหตุ : รวบรวมจาก researchgate.net และ Cornell Statistic Consulting Unit 

 

เมื่อพิจารณาค่าดัชนีต่างๆ ภายหลังจากการปรับตัวแบบนั้น พบว่าแผนภาพ (model)  

ในการวัดตามภาพที่ 4-2 ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ในตารางที่ 4-21 และอยู่ในสถานะสอดคล้องดี : good fit) ดังนั้น 
จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในตารางที่ 4-20 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันจากภาพที่ 4-2 สามารถนำผลที่ได้มาระบุชื่อ ความหมายหรือนิยามขององค์ประกอบ (nomological 

network) และค่าน้ำหนักการถดถอย (regression weight) ได้ดังตาราง 4 – 22 
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ตารางที ่4 - 22  องค์ประกอบของการความพึงพอใจของผ ู ้ประกอบการ MSME พร้อมนิยามและค่า 
regression weight 

องค์ประกอบความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ สสว. 
regression 

weight 
rank 

1. ศักยภาพบุคลากร (Competency) บุคลากรมีทักษะและกระตือรือรน้ในการ
ให้ความรู้ คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างดี 

 .96  อันดับ 3 

2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้ชัดเจน 

 .96  อันดับ 4 

3. การเข้าร่วมโครงการ (Consolidation) กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่
ยุ่งยาก มีขั้นตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานทำได้ง่าย 

 .97  อันดับ 2 

4. การถ่ายโอนความรู้ การแก้ปัญหา (Conveyance) มีช่องทางถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและให้ feedback ที่เข้าถึงง่าย  

 .99  อันดับ 1 

 

จากตาราง 4 - 22 ที่อธิบายค่า regression weight ขององค์ประกอบความพึงพอใจทั้ง 4 
มิติหลักนั้น ยังสามารถนำเอาคำถามในแต่ละมิติมาพิจารณาค่าน้ำหนักของความสัมพันธ์ที่มีต่อ “ความพึง
พอใจ” โดยนำค ่า regression weight ระหว ่างคำถามก ับม ิต ิความพ ึงพอใจย ่อย ( second order)  
กับ regression weight ระหว่างคำถามมิติความพึงพอใจย่อยกับตัวแปรแฝง “ความพึงพอใจ” (first order) 
ได้ผลดังตาราง 4 - 23 
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ตารางที ่4 - 23 น้ำหนักความสัมพันธ์ของแต่ละข้อคำถามความพึงพอใจต่อความพึงพอใจโดยรวม 

    
 

regression weight 
 

คำถาม องค์ประกอบ 
First 

order 

Second 

order 
total ลำดับ 

S01 ช่องทางการติดต่อสือ่สารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
งาน โครงการ หรือเข้าถึงขอ้มูล หลากหลาย 
เข้าถึงสะดวก ติดตอ่ง่าย 

consolidation .97 .75 .728 ลำดับ 11 

S02 มีการให้ข้อมลูหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
งาน โครงการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

communication .96 .78 .749 ลำดับ 08 

S03 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกตอ้งและละเอียด
เพียงพอ ผ่านรูปแบบการนำเสนอทีน่่าสนใจ 

communication .96 .80 .768 ลำดับ 06 

S04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธกีาร
ที่มีความชัดเจน 

consolidation .97 .75 .728 ลำดับ 12 

S05 ขั้นตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด communication .96 .78 .749 ลำดับ 09 

S06 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลกั  
ให้คำแนะนำ และตอบขอ้ซักถามระหว่างเขา้ร่วม
กิจกรรม งาน โครงการไดอ้ย่างครบถ้วน 

competency .96 .83 .797 ลำดับ 02 

S07 บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลกั  
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  
ให้คำปรึกษา 

competency .96 .83 .797 ลำดับ 03 

S08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน consolidation .97 .82 .795 ลำดับ 04 

S09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น 

competency .96 .84 .806 ลำดับ 01 

S10 สถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม มีความน่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วน
ร่วมกับงาน 

conveyance .99 .74 .733 ลำดับ 10 

S11 มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา conveyance .99 .78 .772 ลำดับ 05 

S12 การนำขอ้มูลหรือความรู้ทีไ่ด้รับจาก สสว.  
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

conveyance .99 .76 .752 ลำดับ 07 

 

จากตาราง 4 - 23 คำถามที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่สามารถอธิบายความพึงพอใจได้ 5 ลำดับ
แรกได้แก่ บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น (S09 น้ำหนัก .806) บุคลากรที่ดำเนินงาน/
โครงการหลัก ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการได้อย่างครบถ้วน (S06 
น้ำหนัก .797) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา (S07 
น้ำหนัก .797) สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน (S08 น้ำหนัก .795) และมีช่องทางรับฟังคำติชม/ 
ร้องเรียนปัญหา (S11 น้ำหนัก .772)  
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จากนั้น ในแต่ละมิติของคำถาม ก็จะถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสำรวจด้วยวิธีคำนวณค่า Cronbach’s Alpha ซึ่งได้ผลดังตาราง 4 - 24 

ตารางที ่4 - 24  ผลการทดสอบความเชื ่อมั ่นของแบบสำรวจ ด้วยวิธีการคำนวณค่า Cronbach’s Alpha 
พร้อมการแปลผล 

  จำนวน Cronbach's Alpha 

ภาวะสันนิษฐาน (construct) ข้อ ผู้ตอบ ค่าสัมประสิทธิ ์ การแปลผล 

Competency ศักยภาพของพนักงาน 3 1,906 .874 ระดับความเช่ือมั่น 'ดีมาก' 

Communication กระบวนการสื่อสาร 3 1,906 .818 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

Consolidation การเข้าร่วมโครงการ 3 1,906 .779 ระดับความเช่ือมั่น 'ยอมรับได'้ 

Conveyance การส่งผ่านความรู ้ 3 1,906 .807 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

EXPECTATION ความคาดหวัง 12 1,906 .940 ระดับความเชื่อมั่น 'ดีมาก' 
 

  จำนวน Cronbach's Alpha 

ภาวะสันนิษฐาน (construct) ข้อ ผู้ตอบ ค่าสัมประสิทธิ ์ การแปลผล 

Competency ศักยภาพของพนักงาน 3 1,882 .879 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

Communication กระบวนการสื่อสาร 3 1,900 .821 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

Consolidation การเข้าร่วมโครงการ 3 1,892 .819 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

Conveyance การส่งผ่านความรู ้ 3 1,742 .801 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

SATISFACTION ความพึงพอใจ 12 1,721 .948 ระดับความเชื่อมั่น 'ดีมาก' 

 

จากตาราง 4 – 24 จะเห็นได้ว่า ทุกมิติในการวัดมีระดับความเชื่อมั่นอย่างต่ำที่สุดในระดับ 
‘ยอมรับได้’ ประกอบกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงค้นหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
ซึ่งสะท้อนคุณสมบัติในการวัดด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างแล้ว มิติในการวัดที่จัดกลุ่มออกมาใหม่นี้ ถือว่ามี
คุณสมบัติในการนำไปประเมินค่าความพึงพอใจของผู้ประกอบการได้โดยแท้จริง 
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4.4.2.1.2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component) ของความ
ต้องการ 

ภายหลังการสำรวจ คำถามในส่วนความต้องการจำนวน 13 ข้อที่ได้มานั้น จะต้องมีการจัด
กลุ่มของตัวแปร เพื่อให้สะท้อนถึงความเข้าใจหรือมโนทัศน์ที่ซ่อนอยู่ของผู้ประกอบการ ดังนั้น วิธีการที่ใช้ใน
การจัดแบ่งจึงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงค้นหาด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อกลั่นตัวแปรที่
ชัดเจน และมีคุณสมบัติในการวัดที่สูงขึ้น 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักนั ้น ต้องมีการทดสอบ KMO & Bartlett’s test  
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมา มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยได้ผลดังตาราง 

ตารางที่ 4 – 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของความต้องการ (Rotated Component Matrix) 
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ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของความต้องการของผู้ประกอบการ MSME นั้น การ
ทดสอบ KMO & Bartlett’s test พบว่าข้อมูลที่เก็บมา มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ (ค่า 
sig. : .000) และจากการหมุนแกนด้วยวิธีการ varimax พบว่าคำถามความพึงพอใจ 13 ข้อนั้น มีองค์ประกอบ
ของความพึงพอใจอยู่ 3 มิติ ดังแสดงในตาราง Rotated Component Matrix (ตารางที่ 4 - 26) โดยสามารถ
อธิบายความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ได้ถึงร้อยละ 55.89 
 

ตารางที่ 4 - 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของความต้องการ (Rotated Component Matrix) 

Rotated Factor Matrixa 

คำถาม 
องค์ประกอบที่วิเคราะห์ไดแ้ละค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 

Coaching Facilitation Connection 

10.12 จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ .689 
  

10.13 สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ .652 
  

10.11 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ .647 
  

10.9 เป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกจิ .554 
  

10.1 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเกีย่วกบัวิกฤติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวิกฤตธิรรมชาติ 
วิกฤติเศรษฐกิจ ฯลฯ ทีจ่ะมาถึง 

.493 
  

10.7 นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุม่เป้าหมายทางการตลาดใหม่ ๆ .476 
 

.464 

10.8 แนะนำแหล่งเงินทุน สินเชื่อหรือวธิีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ .435 .417 
 

10.2 อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 
 

.676 
 

10.3 อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 

.663 
 

10.4 อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/ศูนย์สำรวจ 
 

.647 
 

10.1 ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 
 

.495 
 

10.5 เช่ือมโยงธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกนั เช่น สายการผลิตหรือสายการบริการเดียวกัน
ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกจิปลายน้ำให้เกดิความร่วมมือกัน 

 
.425 .525 

10.6 สร้างความร่วมมือระหวา่งธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน 

 
.488 .521 

Extraction Method: Image Factoring.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

 

  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 134 

4.4.2.1.2.4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความต้องการ 
ภายหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงค้นหาแล้ว  

ที่ปรึกษาได้ทดสอบองค์ประกอบที่ได้อีกครั ้งด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื ่อวัตถุประสงค์  
2 ประการ ได้แก่ ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และเพ่ืออธิบายว่า มิติความต้องการในแต่ละด้านที่ได้มา 
มีความสัมพันธ์กับความต้องการโดยรวมมากน้อยเพียงไร และข้อคำถามย่อยในแต่ละมิติความต้องการ  
มีความสัมพันธ์กับความต้องการโดยรวมมากน้อยเพียงไร ได้ผลลัพธ์สุดท้ายดังภาพที่ 4 – 3 

 

CFA MSME entrepreneurs’needs 

Chi-square = 56.584  df. = 42  Chi-square/df = 1.347 P-value = .066 

RMSEA = .014, CFI = .999, TLI = .998, GFI = ..995, AGFI = .989 

RMR = .007, HOELTER = 1788.000 

ภาพที่ 4 - 3  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ‘ความต้องการ’ ของผู้ประกอบการ MSME 
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จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าดัชนีต่างๆ ภายหลังจากการปรับตัวแบบ
นั้นผ่านเกณฑ์ในตาราง 4 - 21 ทั้งหมด และยังอยู่ในสถานะสอดคล้องดี (good fit) จึงสามารถสรุปในทางสถิติ
ได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่สอดคล้อง (fit) กับข้อมูลเชิงประจักษ์จากโมเดลการวัดตามสมมติฐาน หรือคำถามท้ัง 13 ข้อ  
มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในการวัดความต้องการของผู้ประกอบการ MSME โดยลำดับน้ำหนักในการ
อธิบายภาวสันนิษฐาน ‘ความต้องการ’ ทั้ง 3 องค์ประกอบ จะเป็นดังตารางที ่4 - 27 

ตารางที ่4 - 27 องค์ประกอบของการความต้องการของผ ู ้ประกอบการ MSME พร้อมนิยามและค่า 
regression weight 

องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการ 

(MSME entrepreneurs’ needs) 
regression 

weight 
rank 

1. การประสานความร ่วมม ือ (Coordination) อำนวยความ
สะดวกในการประสานงานก ับหน ่ วยงานร ั ฐ  เอกชน 
สถาบันการศึกษา การจับคู ่ธ ุรกิจ รวมไปถึงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านกฏระเบียบต่างๆ 

 .86  อันดับ 3 

2. การเชื่อมโยงธุรกิจ (Connection) การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการ SME ด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

 .96  อันดับ 2 

3. การอบรมความรู ้ (Coaching) สร้างคอร์สความรู ้ จัดอบรม
สัมมนา ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอโอกาสกับ
ช่องทางใหม่ๆ และแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ  

 .97  อันดับ 1 
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 จากตารางที่ 4 - 27 ที่อธิบายค่า regression weight ขององค์ประกอบความต้องการทั้ง 
3 มิต ิหลักนั ้น ยังสามารถนำเอาคำถามในแต่ละมิต ิมาพิจารณาค่าน้ำหนักของความสัมพันธ์ที ่ม ีต่อ  
“ความต้องการ” โดยนำค่า regression weight ระหว่างคำถามกับมิติความต้องการย่อยกับ regression 

weight ระหว่างคำถามมิติความต้องการย่อยกับตัวแปรแฝง “ความต้องการ” ได้ผลดังตารางที ่4 – 28 

ตารางที ่4 - 28 น้ำหนักความสัมพันธ์ของแต่ละข้อคำถามความต้องการต่อความต้องการโดยรวม 

   
regression weight 

 

คำถาม องค์ประกอบ First order 
Second 

order 
total ลำดับ 

N01 ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ Co-ordination .86 .51 .439 อันดับ 13 

N02 อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ Co-ordination .86 .81 .697 อันดับ 09 

N03 อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

Co-ordination .86 .87 .748 อันดับ 06 

N04 อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษา/ศูนย์สำรวจ 

Co-ordination .86 .80 .688 อันดับ 10 

N05 เชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการผลิต
หรือสายการบริการเดียวกันตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึง
ธุรกิจปลายน้ำให้เกิดความร่วมมือกัน 

Connection .96 .86 .826 อันดับ 02 

N06 สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน 

Connection .96 .87 .835 อันดับ 01 

N07 นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาดใหม่ๆ 

Coaching .97 .83 .805 อันดับ 03 

N08 แนะนำแหล่งเงินทุน สินเชื ่อหรือวิธีการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนต่างๆ 

Coaching .97 .67 .650 อันดับ 11 

N09 เป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วย
วางแผนธุรกิจ 

Coaching .97 .78 .757 อันดับ 05 

N10 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี ่ยวกับวิกฤติ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจ 
ฯลฯ ที่จะมาถึง 

Coaching .97 .74 .718 อันดับ 07 

N11 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนิน
ธุรกิจ 

Coaching .97 .79 .766 อันดับ 04 

N12 จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู ้ประกอบการในด้านการ
ดำเนินธุรกิจ 

Coaching .97 .74 .718 อันดับ 08 

N13 สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับ
ผู้ประกอบการ 

Coaching .97 .65 .631 อันดับ 12 
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จากตารางที่ 4 - 28 คำถามที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่สามารถอธิบายความต้องการ 5 ลำดับ
แรกได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เดียวกัน  
(N06 น้ำหนัก .835) เชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สายการผลิตหรือสายการบริการเดียวกันตั้งแต่
ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำให้เกิดความร่วมมือกัน (N05 น้ำหนัก .826) นำเสนอช่องทางการตลาดหรือ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ (N07 น้ำหนัก .805) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนนิธุรกิจ 
(N11 น้ำหนัก .766) และเป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ (N09 น้ำหนัก .757)  

จากนั้น ในแต่ละมิติของคำถาม ก็จะถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความเชื ่อมั ่น ( reliability)  
ของแบบสำรวจด้วยวิธีคำนวณค่า Cronbach’s Alpha ซึ่งได้ผลดังตารางที ่4 - 29 

ตารางที ่4 - 29 ผลการทดสอบความเชื ่อมั ่นของแบบสำรวจ ด้วยวิธีการคำนวณค่า Cronbach’s Alpha 
พร้อมการแปลผล 

  จำนวน Cronbach's Alpha 

ภาวะสันนิษฐาน (construct) ข้อ ผู้ตอบ ค่าสัมประสิทธิ ์ การแปลผล 

Coaching อบรมความรู ้ 7 1,803 .906 ระดับความเช่ือมั่น 'ดีมาก' 

Coordination ประสานความร่วมมือ 4 1,783 .841 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

Connection เชื่อมโยงธุรกิจ 2 1,876 .857 ระดับความเช่ือมั่น 'ด'ี 

Need ความต้องการ 13 1,741 .937 ระดับความเชื่อมั่น 'ดีมาก' 
 

จากตารางที่ 4 - 29 จะเห็นได้ว่า ทุกมิติในการวัดมีระดับความเชื่อมั่นอย่างต่ำที่สุดใน
ระดับ ‘ดี’ ประกอบกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงค้นหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่ง
สะท้อนคุณสมบัติในการวัดด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างแล้ว มิติในการวัดที่จัดกลุ่มออกมาใหม่นี้ ถือว่ ามี
คุณสมบัติในการนำไปประเมินค่าความต้องการของผู้ประกอบการได้โดยแท้จริง 

นอกจากนี้การทดสอบความเที ่ยงตรง (Validity Test) ตามคำอธิบายของ Gulliksen 

(1950) ยังสามารถจำแนกองค์ประกอบได้อีก 2 รูปแบบ ได้แก่  
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4.4.2.1.3 การวิเคราะห์อิทธิพลของความยาวของแบบทดสอบ (Effect of Test Length 

on Validity) 
 

จากผลการสำรวจผู้ประกอบการ MSME จำนวน 30 ราย พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจ ไม่
มีการแสดงถึงความเหนื่อยล้า (fatigue) ระหว่างการตอบคำถามแต่อย่างใด และใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 

o สูงสุด (Max Time-spending) 15 นาที  
o ต่ำสุด (Minimum Time-spending) 7 นาที  
o เฉลี่ย (Mean Time-spending) 10 นาท ี

โดยระยะเวลาสัมภาษณ์จะถูกแปรผันตามประเภทของผู้ประกอบการ ขนาดของวิสาหกิจ และ
พฤติกรรมการสนทนาของผู้ตอบแบบสำรวจ ผลที่ได้คือ การสัมภาษณ์มีพิสัย ( range - ขอบเขตของเวลา
สัมภาษณ์สูงสุดที ่สุดลบด้วยเวลาสัมภาษณ์ต่ำสุด ) ของเวลาอยู ่ที ่ 8 นาที หมายความว่า ความยาวของ
แบบทดสอบมีความ ‘เหมาะสม’ ไม่ทำให้ความสามารถในการวัดด้อยประสิทธิภาพลงไป 

4.4.2.1.4 ความเป็นวิวิธพันธ์ของกลุ่มผู้สอบ (Group Heterogeneity) 

จากผลการสำรวจผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่
จะเข้าใจในเนื้อหา และสามารถตีความคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี มีผู้ประกอบการส่วนน้อยที่
ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมจากพนักงานสัมภาษณ์โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ไวยากรณ์ (grammar) สำเนียง 
(semantic) ที่ผิดเพี้ยน และความซับซ้อนเชิงเนื้อหา 

 แบบสำรวจมีข้อคำถามเชิงเปรียบเทียบช่วงเวลา ประกอบด้วย 

o ข้อคำถามสำรวจพฤติกรรมของผู้ประกอบการในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เช่น การ
จดจำวิทยากร จดจำเนื้อหาในการบรรยาย วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ฯลฯ  

o ข้อคำถามสำรวจผลลัพธ์ของกิจการ เปรียบเทียบก่อน-หลัง เช่น ขั้นตอนการใช้บรกิาร 
การนำความรู้ที่บรรยายมาใช้ ฯลฯ 

จากรูปแบบการถามช่วงระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาการ
ตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถให้คำตอบได้ง่ายในเวลาไม่นานนัก โดยสรุปแล้ว กลุ ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถตอบคำถามได้โดยไม่ติดขัด แม้ว่าจะมีความแตกต่างในดา้น
การทำธุรกิจในประเภทต่าง ๆ มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีจำนวนลูกค้าไม่เท่ากัน ดังนั้น แบบสำรวจชุดนี้  
มีความเท่ียงตรงในรูปแบบความเป็นวิวิธพันธ์ 
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4.4.2.2 ความเที ่ยงตรงของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับหน่วยงานพันธมิตร 
หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน 

4.4.2.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

แบบสำรวจ มีเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับข้อคำถามในปี 2564 นั่นคือมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาในรูปแบบความเที่ยงตรงเชิงเปลือก (face validity) ในเบื้องต้น นอกจากนี้การทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity Test) ตามคำอธิบายของ Gulliksen (1950) ยังสามารถจำแนกองค์ประกอบได้อีก 2 รูปแบบ ได้แก่  

4.4.2.2.2 การวิเคราะห์อิทธิพลของความยาวของแบบทดสอบ (Effect of Test Length 

on Validity) 

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน จำนวน 30 ราย พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบ
สำรวจ ไม่มีการแสดงถึงความเหนื่อยล้า (fatigue) ระหว่างการตอบคำถามแต่อย่างใด และใช้ระยะเวลาการ
สัมภาษณ์ 

o สูงสุด (Max Time-spending) 15 นาที  
o ต่ำสุด (Minimum Time-spending) 8 นาที  
o เฉลี่ย (Mean Time-spending) 10 นาท ี

โดยระยะเวลาสัมภาษณ์จะถูกแปรผันตามประเภทของหน่วยงาน ผลที่ได้คือ การสัมภาษณ์มี
พิสัย (range - ขอบเขตของเวลาสัมภาษณ์ที่ยาวนานที่สุดลบด้วยเวลาสัมภาษณ์ที่สั้นที่สุด) ของเวลาอยู่ที่  
7 นาที หมายความว่า ความยาวของแบบทดสอบมีความ ‘เหมาะสม’  ไม่ทำให้ความสามารถในการวัด 

ด้อยประสิทธิภาพลงไป 

4.4.2.2.3 ความเป็นวิวิธพันธ์ของกลุ่มผู้สอบ (Group Heterogeneity) 

 จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน จำนวน 30 ราย พบว่าภาพรวมผู้ตอบแบบ
สำรวจส่วนใหญ่เข้าใจในเนื้อหาและสามารถตีความคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ ได้ในทันที มีน้อยมากที่
ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมจากพนักงานสัมภาษณ์ อันมีสาเหตุมาจากการใช้ไวยากรณ์หรือความซับซ้อนเชิง
เนื้อหา 

 แบบสำรวจมีข้อคำถามเชิงเปรียบเทียบช่วงเวลา ประกอบด้วย 

o ข้อคำถามสำรวจพฤติกรรมของผู้ประกอบการในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เช่น การ
จดจำวิทยากร จดจำเนื ้อหาในการบรรยาย วิธีการติดต่อสื ่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  สามารถเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะได้ ฯลฯ  
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o ข้อคำถามสำรวจผลลัพธ์ของการให้บริการเปรียบเทียบก่อน-หลัง เช่น ขั้นตอนการใช้
บริการ การนำความรู้ที่บรรยายมาใช้ ฯลฯ 

จากรูปแบบการถามช่วงระยะเวลาดังกล่าวพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาการ
ตอบคำถามได้เร็ว ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถให้คำตอบได้โดยง่าย โดยสรุปแล้ว กลุ่มตัวอย่างพันธมิตรมี
ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถตอบคำถามได้โดยไม่ติดขัด แม้ว่าจะมีความแตกต่างในด้านหน้าที่การงาน 
รวมไปถึงความเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ดังนั้น แบบสำรวจชุดนี้ สามารถสรุปได้ว่ามีความ
เที่ยงตรงในรูปแบบความเป็นวิวิธพันธ์ 

4.4.2.3 ความเที ่ยงตรงของแบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ ฯ 

สำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ฯ นั้น  
ด้วยจำนวนประชากรที่น้อย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเปลือก (face validity) ซึ่งเป็นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 

validity) แบบหนึ่ง โดยแบบสำรวจปี 2565 มีเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับข้อคำถามในปี 2564 นั่นคือสามารถ
สรุปได้ว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเปลือก 

ส่วนการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอีกแบบหนึ่ง ที่ปรึกษาเลือกวิธการประเมินค่าดรรชนี
ความสอดคล้องรายข้อ ( IOC : Indexes of Item-Objective Congruence ) โดยการขอความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการตลาด และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 3 ท่าน ในการ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์หริอเนื้อหา โดยคะแนนความสอดคล้องมี
ค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยที่ 

คะแนน +1 คำถามที่กำหนดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของการสำรวจ 

คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าคำถามที่กำหนด สอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของการ
สำรวจหรือไม่ 

คะแนน -1 คำถามที่กำหนดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของการสำรวจ 

โดยค่าดรรชนีความสอดคล้องรายข้อ (IOC) คำนวณได้จาก 

 

 

IOC = 

∑R  

 N  

 

โดย IOC หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสำรวจ 

 R หมายถึง คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

 ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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N หมายถึง จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินค่า IOC นั้น ถ้ามีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นเหมาะสม
หรือวัดได้ตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคำถามข้อนั้นใช้ได้ ซึ่งจากการให้ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านด้านความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ในภาพรวม
ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน +1 ทั้งหมด แสดงว่าคำถามที่กำหนดสอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของการ
สำรวจ โดยผลการทดสอบจะเป็นดังตารางที ่4 - 30 และ 4 - 31 

ตารางที่ 4 - 30 :  ผลการทดสอบค่า IOC 

  การให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (คะแนน)  

ประเด็นคำถาม เศรษฐศาสตร์ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ ค่า IOC 

1. ความคาดหวัง +1 +1 +1 1 

2. ความพึงพอใจ +1 +1 +1 1 

3. ความภักดีและความผูกพัน +1 +1 +1 1 

4. ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ สสว. +1 +1 +1 1 

รวม : ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์เชิงเนื้อหา 1 

ตารางที ่4 - 31 :  สรุปและการแปลผลค่าดรรชนีความสอดคล้องรายข้อของชุดคำถามสำหรับสำรวจคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  

หัวข้อ ค่า IOC การแปลผล 

1. ความคาดหวัง 1 มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
2. ความพึงพอใจ 1 มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
3. ความภักดีและความผูกพัน 1 มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
4. ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ สสว. 1 มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

โดยสรุปแล้ว แบบสำรวจความพึงพอใจฯ สำหรับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ฯ ถือ
ว่ า 
มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
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4.5 สรุปผลการทดสอบ 

ในประเด็นคุณสมบัติของการวัด แบบสำรวจสำหรับผู ้ประกอบการ MSME ถือว่ามีคุณสมบัติ 
‘เพียงพอ’ ในการนำไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีระดับความเชื่อมั่นในการวัดในระดับ ‘ยอมรับได้’ 
‘ดี’ และ ‘ดีมาก’ ในการวัดความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความต้องการ ความภักดีก ับความผูกพัน  
และภาพลักษณ์ของ สสว. และมีคุณสมบัติความเที ่ยงตรงในการวัดทั ้งในเชิงความเที ่ยงตรงตาม เนื้อหา  
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความเป็นวิวิธพันธ์ และมีอิทธิพลของความยาวของแบบสำรวจอยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม 

สำหรับแบบสำรวจสำหรับหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยงาน
ตรวจสอบ/หน่วยตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา/ประชาชน นั้นถือว่า มีคุณสมบัติ ‘เพียงพอ’ 
ในการนำไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีระดับความเชื่อมั่นในการวัดในระดับ ‘ดี’ และ ‘ดีมาก’ ในการ
วัดความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดีกับความผูกพัน และภาพลักษณ์ของ สสว. และมีคุณสมบัติความ
เที่ยงตรงในการวัดทั้งในเชิงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเป็นวิวิธพันธ์ และอิทธิพลของความยาวของแบบ
สำรวจอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

สำหรับแบบสำรวจสำหรับคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ นั ้น พบว่ามีคุณสมบัติ ‘ความ
เที่ยงตรงในการการวัด’ ทั้งในด้านความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดีกับความผูกพัน และภาพลักษณ์ 
สสว. อย่างไรก็ตามคุณสมบัติด้านความเชื่อมั่นของแบบสำรวจ จะต้องมีการวิเคราะห์เมื่อเก็บข้อมูลในส่วน  

ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ในจำนวนที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้น 
คุณสมบัติการมีความเท่ียงตรง ก็ถือว่ามีคุณสมบัติ ‘เพียงพอ’ ในการนำไปใช้สำรวจกลุ่มตัวอย่างได้ 
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บทท่ี 5 

ผลการสำรวจ 

เนื้อหาในบทที่ 5 นี้จะแบ่งออกเป็น 8 ส่วน โดยเริ่มต้นจากภาพรวม จากนั้นจะเรียงลำดับผู้มีส่วนได้
ส ่วนเสียกับ สสว. ตามผลการวิเคราะห์ด ้วยเครื ่องม ือการจัดลำดับความสำคัญผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  
โดยประเมินระดับของอิทธิพลและความสำคัญ โดยอิงจากรายงานวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2562  ตามภาพที่ 3-3 ดังนั้น 
ลำดับการนำเสนอจึงเป็นดังนี้ 

5.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในภาพรวม 

5.2 ผลการสำรวจผู้ประกอบการ MSME 

5.3 ผลการสำรวจคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดตา่งๆ 

5.4 ผลการสำรวจหน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

5.5 ผลการสำรวจหน่วยงานพันธมิตร 

  5.6 ผลการสำรวจหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจา้ง 
5.7 ผลการสำรวจมหาวิทยาลัย สถาบนัการศึกษา ประชาชน 

5.8  ภาพรวมผลการสำรวจเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน หน่วยงานพันธมิตร หนว่ยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย สถาบนัการศึกษา ประชาชน 

5.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสียในภาพรวม 

5.1.1 สรุปผลการสำรวจทุกตัวแปรในภาพรวม 

ปัจจัยที่มุ ่งสำรวจ ได้แก่ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี net promoter score : NPS)  

ความผูกพัน การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความต้องการ (need) ตามลำดับ โดยผลสรุปค่าเฉลี่ย 

ของทุกปัจจัย จำแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5 – 1 ผลสรุปค่าเฉลี ่ยความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี net promoter score (NPS)  

ความผูกพัน การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความต้องการจำแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี ตวามผูกพัน NPS ภาพลักษณ์ ความต้องการ จ านวน
ผู้ประกอบการ 4.423 4.333 4.423 4.456 58.50% 4.461 4.306 1,906           

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 4.364 3.455 4.121 4.303 11                

หน่วยตรวจสอบ/ประเมิน 3.500 4.500 4.500 4.500 59.14% 4.330 2                 

หน่วยงานพันธมิตร 4.471 4.275 4.511 4.491 59.14% 4.513 51                

หน่วยงานร่วม/รับจ้าง 4.600 4.200 4.650 4.510 59.14% 4.600 10                

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน 4.433 4.100 4.650 4.510 59.14% 4.600 30                

คะแนนเฉล่ียหน่วยงาน 4.299 4.144 4.547 4.431 58.82% 4.468 4.306 2,010           

คะแนนเฉล่ียตามจ านวนตน 4.424 4.323 4.429 4.456 58.27% 4.464 4.306 2,010           

สรุปคะแนนเฉล่ียผลการส ารวจ
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จากตารางที่ 5-1 จะปรับค่าความภักดีจาก 10 ระดับสเกลเหลือ 5 ระดับสเกล ส่วน NPS จะนำเสนอ
เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ และเม่ือปรับค่าเฉลี่ยทุกปัจจัยที่สำรวจเป็นค่าร้อยละ จะได้ผลดังตารางที่ 5 – 2 

ตารางที่ 5 – 2  ผลสรุปค่าร้อยละความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี  net promoter score (NPS) 

ความผูกพัน การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความต้องการจำแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

จากตารางที่ 5 - 2 พบว่าค่าร้อยละความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี ความผูกพัน การรับรู้
ภาพลักษณ์องค์กรและความต้องการนั้นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ร้อยละ 86.11 เท่านั้น ทั้งนี้ ความคาดหวังในภาพรวม
ต่อการให้บริการของ สสว. มีอยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 88.49) ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก 
(ร้อยละ 86.45) ความภักดีโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 88.71) ความผูกพันอยู่ในระดับที่สูงมาก  
(ร้อยละ 89.11) ภาพลักษณ์อยู่ในระดับที่ดีมาก (ร้อยละ 89.24) และความต้องการของผู้ประกอบการมีสูงมาก 
(ร้อยละ 86.11) 

5.1.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปีสำรวจ 2564 และ 2565 

เมื ่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2564 เปรียบเทียบกับผลที่สำรวจได้  
ในปี 2565 จะได้ผลดังตารางที่ 5 – 3 

ตารางที่ 5 - 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปีสำรวจ 2564 และ 2565 
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จากตารางที่ 5-3 พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปี 2565 หากคำนวณจากผู้ตอบทุกคนนั้นมีค่าลดลง
เล็กน้อย จากร้อยละ 88.43 เหลือร้อยละ 86.45 ลดลงร้อยละ 1.98 และหากคำนวณโดยเฉลี่ยจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 6 ประเภท จะพบว่าคำตอบมีค่าลดลงจากร้อยละ 83.14 เหลือร้อยละ 82.88 ทั้งนี้ การลดลงของ
ความพึงพอใจนั ้น ลดลงในผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ ยกเว้นหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินและ
หน่วยงานพันธมิตรที่มีค่าความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน โดยความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ จะ
ลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 8.40 ตามมด้วยหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้างที่ลดลงร้อยละ 6 และอันดับสามได้แก่
ผู้ประกอบการ MSME ที่ระดับความพึงพอใจลดลงร้อยละ 1.09 

ในการนำเสนอผลการสำรวจนั้น นอกจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติจะปรากฏในรายงานฉบับนี้แล้ว  

ที ่ปร ึกษายังได้แสดงผลการสำรวจในรูปแบบ visualization ด้วยโปรแกรม Tableau ดังรายละเอียด 

ในภาคผนวก ฉ 

5.2 ผลการศึกษาผู้ประกอบการ MSME 

5.2.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ปรึกษาได้รับรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของ สสว. ในปีงบประมาณ 2565 ทั้งสิ ้น 11 
โครงการ คิดเป็นผู้ประกอบการจำนวน 14 ,367 ราย และได้มีการจัดแบ่งเป้าหมายในการสำรวจในแต่ละ
โครงการตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโครงการ รวมเป็นเป้าหมายทั้งสิ้น 1 ,900 รายชื่อ อย่างไรก็ตาม ในการ
ดำเนินการจริงนั ้น ปรากฏว่าโครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการผ่านระบบ BDS และโครงการส่งเสริม
ผ ู ้ประกอบการผ ่านระบบ BDS กิจกรรมช่วยเหลือผ ู ้ประกอบการให้สามารถดำเน ินธ ุรก ิจต ่อไปได้   
(SME Restart)-BDS ไม่มีรายชื่อในการสำรวจ ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงได้หารือกับทาง สสว. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2565 ได้ข้อสรุปว่าให้ที่ปรึกษาดำเนินการปรับสัดส่วนใหม่ โดยนำประชากรในโครงการอ่ืนมาทดแทน  

อนึ่ง สำหรับโครงการงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับ
นานาชาติ แต่เดิมจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหน่วยงานพันธมิตร แต่ที่ปรึกษาได้รายชื่อผู้ประกอบการจาก สสว. 
มาเพิ่มเติม ที่ปรึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับ สสว. จึงได้นำรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมในการสำรวจด้วย 
เพ่ือที่จะได้มุมมองความพึงพอใจที่กว้างขึ้น 

สำหรับเป้าหมายในการสำรวจจริง จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นดังตารางที่ 5 – 4 
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ตารางที่ 5 – 4 กลุ ่มเป้าหมายในการสำรวจ ภายหลังได้รับรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการในปี 2565 จาก สสว. แล้ว 

 
 

และเมื่อมีการลงภาคสนาม จำนวนตัวอย่างที่เก็บได้จริง พร้อมร้อยละเทียบเป้าหมายในการเก็บ
ตัวอย่างในแต่ละโครงการนั ้น จะเก็บได้ใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ โดยกำหนดความคลาดเคลื ่อนไม่เกิน  

ร้อยละ 5 ในแต่ละโครงการที่จัดเก็บ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสถิติ โดยผลการสำรวจจะเป็นดังตารางที่ 5 – 5  
และภาพท่ี 4 - 1 

 

 

จ านวน
ประชากร
เป้าหมาย

จ านวน
รายช่ือท่ี
ได้รับจาก 

สสว

จ านวน
ตัวอย่างท่ี
จะส ารวจ 

(เดิม)

จ านวน
ตัวอย่างท่ี
จะส ารวจ 
(เสนอใหม่)

9 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพ่ือการประกอบการ 2,000 600 200 200

10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 180,000 3,000 200 200

11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 1,000 403 100 100

15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 50 54 30 30

16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 1,300 1,573 160 300

17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตาม
แนวพระราชด าริ

230 354 40 80

18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 70 80 30 30

19 โครงการประกวด MSME National Awards 900 820 100 150

21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 3,000 1,682 300 380

22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ-(SME 

Restart)

6,000 5,702 300 400

23 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 200 40

24 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ (SME Restart)-BDS

5,524 400

200,274 14,268 1,900 1,870       

4 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME 

ระดับนานาชาติ
99 30

20,274 14,367 1,900 1,900

ผู้ประกอบการ MSME

รวม

รวม
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ตารางที่ 5 - 5 : ตารางไขว้แสดงจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามการเข้าร่วมโครงการและภาคธุรกิจต่างๆ 
พร้อมอัตราส่วน 

 
 

 

ภาพที่ 5 – 1 แผนภาพแสดงจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามการเข้าร่วมโครงการและภาคธุรกิจต่างๆ  
พร้อมอัตราส่วนของภาคธุรกิจรายโครงการ 

กลุ ่มตัวอย่างมีการกระจายในแต่ละโครงการ โดยปรับตามอัตราส่วนของจำนวนกลุ ่มตัวอย่าง  

ซึ่งทาง สสว. ได้ดำเนินการตามระยะเวลาจริง ทั้งนี้ โครงการที่มีผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจมากที่สุด ได้แก่
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-restart) จำนวน 394 ราย (M22 ร้อยละ 
20.67) รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบการเพื ่อการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 3 80 ราย  
(M21 ร้อยละ 19.94) และโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME step up – M16 ร้อยละ 15.74) 
อนึ่งในแต่ละโครงการนั้น กลุ่มตัวอย่างจะมีอย่างน้อยที่สุด 30 คน ซึ่งสามารถใช้อธิบายในฐานะตัวแทน
ประชากรย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม

 MSME ระดับนานาชาติ
19              2               13              34              1.00% 0.10% 0.68% 1.78%

M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพ่ือการ
ประกอบการ

87              39              74              200            4.56% 2.05% 3.88% 10.49%

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 79              64              63              206            4.14% 3.36% 3.31% 10.81%

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 68              16              16              100            3.57% 0.84% 0.84% 5.25%

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next 

Normal

13              2               16              31              0.68% 0.10% 0.84% 1.63%

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 118            70              112            300            6.19% 3.67% 5.88% 15.74%

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชด าริ

55              16              10              81              2.89% 0.84% 0.52% 4.25%

M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 5               21              4               30              0.26% 1.10% 0.21% 1.57%

M19 โครงการประกวด MSME National Awards 109            22              19              150            5.72% 1.15% 1.00% 7.87%

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 173            96              111            380            9.08% 5.04% 5.82% 19.94%

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ-

(SME Restart)

68              172            154            394            3.57% 9.02% 8.08% 20.67%

794           520           592           1,906         41.66% 27.28% 31.06% 100.00%

โครงการ / กิจกรรมท่ีเข้าร่วม

รวมทุกโครงการ

ภาคธุรกิจ อัตราส่วนของภาคธุรกิจ
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สำหรับกิจกรรมที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมในแต่ละโครงการนั้น สามารถจำแนกได้ว่าเป็นการเข้า
อบรม/สัมมนา เข้าร ่วมพัฒนา เข้าร ับคำปรึกษา/คำแนะนำ หรือเข้าร ่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรมนั้น จะเป็นดังตารางที่ 5 – 6 

 

ตารางที่ 5 – 6 ตารางไขว้แสดงจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมพร้อม
อัตราส่วน 

จากตารางที่ 5-6 กิจกรรมที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมมากที่สุดได้แก่ การอบรม/สัมมนา 1 ,260 ราย 
(ร้อยละ 66.11) รองลงมาได้แก่การเข้ารับคำปรึกษา/คำแนะนำ  935 ราย (ร้อยละ 49.06) เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด 684 ราย (ร้อยละ 35.89) และการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 530 ราย (ร้อยละ 27.81) 

  

อบรม/

สัมมนา
เข้าร่วม
พัฒนา

เข้ารับ
ค าปรึกษา/

 ค าแนะน า

กิจกรรม
ส่งเสริม

การตลาด

จ านวน
ผู้ตอบแบบ

ส ารวจ

อบรม/

สัมมนา
เข้าร่วม
พัฒนา

เข้ารับ
ค าปรึกษา/

 ค าแนะน า

กิจกรรม
ส่งเสริม

การตลาด
M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบาย

ส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ
34           3            4            3            34          100.00% 8.82% 11.76% 8.82%

M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพ่ือ
การประกอบการ

166         38           56           66           200        83.00% 19.00% 28.00% 33.00%

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 81           22           149         60           206        39.32% 10.68% 72.33% 29.13%

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 63           50           88           59           100        63.00% 50.00% 88.00% 59.00%

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต 
Next Normal

29           15           -          2            31          93.55% 48.39% 0.00% 6.45%

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step 218         80           104         143         300        72.67% 26.67% 34.67% 47.67%

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ

81           -          6            5            81          100.00% 0.00% 7.41% 6.17%

M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 26           6            19           7            30          86.67% 20.00% 63.33% 23.33%

M19 โครงการประกวด MSME National Awards 50           108         48           7            150        33.33% 72.00% 32.00% 4.67%

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้าง 339         70           116         90           380        89.21% 18.42% 30.53% 23.68%

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ-(SME Restart)

173         138         345         242         394        43.91% 35.03% 87.56% 61.42%

1,260      530        935        684        1,906      66.11% 27.81% 49.06% 35.89%

โครงการ / กิจกรรมท่ีเข้าร่วม

รวมทุกโครงการ

อัตราส่วนของกิจกรรมท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเข้าร่วม
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ตารางที่ 5 – 7 ตารางไขว้แสดงจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามจำนวนกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการเขา้ร่วม
พร้อมอัตราส่วน 

 

จากตารางที่ 5 - 7 โดยมาก ผู้ประกอบการมักจะเข้าร่วมเพียง 1 กิจกรรม (1,290 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 67.68) รองลงมาคือ 2 กิจกรรม (273 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.32)  4 กิจกรรม (261 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 13.69) และ 3 กิจกรรม (82 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.30)  ตามลำดับ และเมื่อจำแนกกิจกรรมและจำนวน
กิจกรรมตามภาคธุรกิจ จะเป็นดังตารางที ่5 - 8 และ 5 - 9 

ตารางที่ 5 – 8 ตารางไขว้แสดงจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละภาค
ธุรกิจเข้าร่วมพร้อมอัตราส่วน 

 

  

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม จ านวน 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม
M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบาย

ส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ
28           4            2            34          82.35% 11.76% 5.88%

M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพ่ือ
การประกอบการ

129         40           7            24           200        64.50% 20.00% 3.50% 12.00%

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 135         50           7            14           206        65.53% 24.27% 3.40% 6.80%

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 24           24           20           32           100        24.00% 24.00% 20.00% 32.00%

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต 
Next Normal

17           13           1            31          54.84% 41.94% 3.23%

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step 179         45           28           48           300        59.67% 15.00% 9.33% 16.00%

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริ

77           4            81          95.06% 4.94%

M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 13           10           4            3            30          43.33% 33.33% 13.33% 10.00%

M19 โครงการประกวด MSME National Awards 142         5            3            150        94.67% 3.33% 2.00%

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้าง 282         46           8            44           380        74.21% 12.11% 2.11% 11.58%

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ-(SME Restart)

264         37           2            91           394        67.01% 9.39% 0.51% 23.10%

1,290      273        82          261        1,906      67.68% 14.32% 4.30% 13.69%รวมทุกโครงการ

จ านวนกิจกรรมท่ีเข้าร่วม อัตราส่วนของกิจกรรมท่ีเข้าร่วม
โครงการ / กิจกรรมท่ีเข้าร่วม

อบรม/

สัมมนา
เข้าร่วม
พัฒนา

เข้ารับ
ค าปรึกษา/

 ค าแนะน า

กิจกรรม
ส่งเสริม

การตลาด

จ านวน
ผู้ตอบแบบ

ส ารวจ

อบรม/

สัมมนา
เข้าร่วม
พัฒนา

เข้ารับ
ค าปรึกษา/

 ค าแนะน า

กิจกรรม
ส่งเสริม

การตลาด
1 ภาคการผลิต 607         267         309         268         794        76.45% 33.63% 38.92% 33.75%
2 ภาคการบริการ 277         120         311         181         520        53.27% 23.08% 59.81% 34.81%
3 ภาคการค้า 376         143         315         235         592        63.51% 24.16% 53.21% 39.70%

1,260      530        935        684        1,906      66.11% 27.81% 49.06% 35.89%

กิจกรรมท่ีเข้าร่วม อัตราส่วนของกิจกรรมท่ีเข้าร่วม

ภาคธุรกิจ

รวมทุกภาคธุรกิจ
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ตารางที่ 5 – 9 ตารางไขว้แสดงจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามจำนวนกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละ
ภาคธุรกิจเข้าร่วมพร้อมอัตราส่วน 

 

5.2.2 ผลการสำรวจผู้ประกอบการ MSME 

ผลการศึกษาจะนำเสนอ 4 ส่วน ได้แก่ ภาพรวมของผู้ประกอบการ MSME ทั้งหมด จากนั้นจะ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจ ระหว่างรูปแบบการส่งเสริม และระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ 
ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยที่มุ่งศึกษาจะเริ่มต้นจากความคาดหวัง (expectation) ความพึงพอใจ (satisfaction) 
ความไม่พึงพอใจ (dissatisfaction) ความภักดี (loyalty และ net promoter score : NPS) ความผูกพัน 
(engagement)  การร ับร ู ้ ภาพล ั กษณ ์องค ์ กร  ( organization image)  และความต ้ องการ  (need)  
ของผู้ประกอบการตามลำดับ 

ภายหลังจากการนำเสนอภาพรวมของผู้ประกอบการ MSME และวิเคราะห์จำแนกผู้ประกอบการ
ตามภาคธุรกิจ จำแนกตามตามรูปแบบการส่งเสริม และโครงการที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว ที่ปรึกษาฯ ได้มี
การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่สำรวจ พร้อมทั้งแบ่ง segment  

ของผู้ประกอบการ 

5.2.2.1 ผลการสำรวจผู้ประกอบการ MSME ในภาพรวม 

5.2.2.1.1 ความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME 

ผลการศึกษาความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง พร้อมความหมายของคะแนนเฉลี่ย กับลำดับคะแนน Top 2 box (ร้อยละ 

ของผู้ตอบ 4 และ 5 คะแนนต่อจำนวนผู้ตอบคำถามท้ังหมด) และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ดังตารางท่ี 5 – 10 
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ตารางที่ 5 - 10 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการรายข้อ 

 

หมายเหตุ : ความคาดหวงั 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 

 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

จากตารางที่ 5 – 10 จะเห็นได้ว่า โดยมากทั้ง 12 ข้อคำถามและภาพรวมนั้น จะมีระดับความ
คาดหวัง ‘มากที ่ส ุด’ ซึ ่งคะแนนสูงสุดจะได้แก่ บุคลากรที ่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถ 

ในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา (X07 : 4.464) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลักให้คำแนะนำ และตอบ
ข้อซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งานหรือโครงการได้อย่างครบถ้วน (X06 : 4.438) และบุคลากรให้บริการ
ด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น (X09 : 4.421) 

เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมิติความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง พร้อมความหมายของคะแนนเฉลี่ย และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ดังตาราง
ที่ 5 - 11 
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ตารางที่ 5 – 11 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละมิติความคาดหวังของผู้ประกอบการ 

 
หมายเหตุ : ความคาดหวงั 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 

 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

 

จากตารางที่ 5 - 11 จะเห็นได้ว่า ทั้ง 4 มิติของความคาดหวังนั้นต่างอยู่ในระดับ ‘คาดหวัง
มากที่สุด’ (คะแนนเฉลี่ย 4.423) โดยมิติที ่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดเป็นมิติความสามารถของบุคลากร 
(competency : 4.441) รองลงมาได้แก่กระบวนการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ยุ่งยาก (Consolidation : 4.295) 
มิติการสื่อสารองค์กร (communication : 4.292) และการส่งต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.264) 
ตามลำดับ 

5.2.2.1.2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ พร้อมความหมายของคะแนนเฉลี่ย กับลำดับคะแนน Top 2 box (ร้อยละของ
ผู้ตอบ 4 และ 5 คะแนนต่อจำนวนผู้ตอบคำถามท้ังหมด) และรายละเอียดอื่นๆ ได้ดังตารางที่ 5 - 12 

ข้อ ความคาดหวัง (expectation) ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย ล าดับ จ านวน
1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้ 

ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี
4.441 0.683 คำดหวังมำกท่ีสุด 1 1,906

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มีข้ันตอน
ชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.295 0.665 คำดหวังมำกท่ีสุด 2 1,906

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.292 0.685 คำดหวังมำกท่ีสุด 3 1,906

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับฟัง
ปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.264 0.700 คำดหวังมำกท่ีสุด 4 1,906

total ควำมคำดหวังโดยรวม 4.423 0.720 คาดหวังมากท่ีสุด 1,906
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ตารางที่ 5 - 12 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการรายข้อ  เรียงตามลำดับคะแนน top-2-box จาก
มากไปน้อย 

 

หมายเหตุ :  ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

   

จากตารางที่ 5 - 12 จะเห็นได้ว่า โดยมากทั้ง 12 ข้อคำถามและภาพรวมนั้น จะมีระดับความ
พึงพอใจ ‘มากที่สุด’ ซึ่งคะแนนสูงสุดจะได้แก่ บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา (4.406) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลักให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม
ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งานหรือโครงการได้อย่างครบถ้วน (4.396) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น (4.388) 
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เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมิติความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ พร้อมความหมายของคะแนนเฉลี่ย และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ดังตาราง
ที่ 5 - 13 

ตารางที่ 5 – 13 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละมิติความพึงพอใจของผู้ประกอบการรายข้อ 

 

หมายเหตุ :  ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

 

จากตารางที่ 5 - 13 จะเห็นได้ว่า ทั้ง 4 มิติของความพึงพอใจนั้นต่างอยู่ในระดับ ‘พึงพอใจ
มากที่สุด’ (คะแนนเฉลี่ย 4.333) โดยมิติที ่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดเป็นมิติความสามารถของบุคลากร 
(competency : 4.397) รองลงมาได้แก่กระบวนการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ยุ่งยาก (Consolidation : 4.257) 
มิติการสื่อสารองค์กร (communication : 4.264) และการส่งต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.183) 
ตามลำดับ 

5.2.2.1.3 การวิเคราะห์ช ่องว่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ MSME 

เพื ่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจนั ้น ที ่ปรึกษาได้ใช้ 2 วิธี
ผสมผสานกัน โดยใช้วิธีวิเคราะห์ t-test pairwise และนำคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบออกจากคะแนน
เฉลี่ยความคาดหวังโดยตรง ซึ่งผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlational coefficient 

ได้จากการวิเคราะห์ t-test pairwise) และความห่างระหว่างคะแนนจะเป็นดังตาราง 5 - 10 

 

ข้อ ความพึงพอใจ (satisfaction) ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย ล าดับ จ านวน
1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้ 

ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี
4.397 0.745 พึงพอใจมำกท่ีสุด 1 1,898

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.264 0.726 พึงพอใจมำกท่ีสุด 2 1,905

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มีข้ันตอน
ชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.257 0.729 พึงพอใจมำกท่ีสุด 3 1,905

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับฟัง
ปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.183 0.741 พึงพอใจมำก 4 1,904

total ควำมพึงพอใจโดยรวม 4.333 0.791 พึงพอใจมากท่ีสุด 1,906
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ตารางที่ 5 - 14 ผลการวิเคราะห์ GAP analysis ระหว่างประเด็นความคาดหวังและประเด็นความพึงพอใจ 

 

หมายเหตุ ในการวิเคราะห์ t-test dependent (pairwise) ความแตกต่างจะถูกวัดเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจเป็นรายข้อ เช่น ความคาดหวังในคำถามที่ 1 กับความพึงพอใจในข้อ 1  
ก็จะเป็นคู่ท่ี 1 (pair01) เป็นต้น

question item n Expectation Satisfaction Expectation Satisfaction correlation score percent t

Pair01 X01 vs. S01 ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม งำน 
โครงกำร หรือเข้ำถึงข้อมูล หลำกหลำย เข้ำถึงสะดวก 

1,902       4.244 4.276 0.819 0.841 .530 0.032 0.76% -1.738 .082

Pair02 X02 vs. S02 มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม งำน 
โครงกำรท่ีเข้ำใจง่ำย ชัดเจน

1,902       4.239 4.263 0.812 0.833 .541 0.024 0.56% -1.309 .191

Pair03 X03 vs. S03 มีกำรส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ
 ผ่ำนรูปแบบกำรน ำเสนอท่ีน่ำสนใจ

1,901       4.239 4.171 0.822 0.862 .558 -0.068 -1.60% 3.735 .000 ***

Pair04 X04 vs. S04 กระบวนกำรสมัคร/ เข้ำร่วม มีรำยละเอียดวิธีกำรท่ีมีควำม
ชัดเจน

1,902       4.328 4.279 0.771 0.834 .603 -0.048 -1.12% 2.942 .003 **

Pair05 X05 vs. S05 ข้ันตอนกำรให้บริกำร เป็นไปตำมเวลำท่ีก ำหนด 1,904       4.394 4.359 0.765 0.820 .594 -0.035 -0.80% 2.146 .032 *

Pair06 X06 vs. S06 บุคลำกรท่ีด ำเนินงำน/โครงกำรหลัก ให้ค ำแนะน ำ และ
ตอบข้อซักถำมระหว่ำงเข้ำร่วมกิจกรรม งำน โครงกำรได้

1,891       4.438 4.396 0.761 0.827 .608 -0.042 -0.95% 2.608 .009 **

Pair07 X07 vs. S07 บุคลำกรท่ีด ำเนินงำน/โครงกำรหลัก มีควำมสำมำรถใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ

1,892       4.464 4.406 0.749 0.807 .601 -0.058 -1.30% 3.630 .000 ***

Pair08 X08 vs. S08 สสว. สนับสนุนด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน 1,897       4.314 4.213 0.800 0.873 .584 -0.101 -2.33% 5.727 .000 ***

Pair09 X09 vs. S09 บุคลำกร ให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น 1,892       4.420 4.388 0.773 0.851 .606 -0.032 -0.73% 1.937 .053

Pair10 X10 vs. S10 สถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม มี
ควำมน่ำสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงำน

1,875       4.309 4.260 0.798 0.834 .636 -0.049 -1.14% 3.046 .002 **

Pair11 X11 vs. S11 มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ 1,766       4.127 4.026 0.886 0.925 .650 -0.101 -2.44% 5.583 .000 ***

Pair12 X12 vs. S12 กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์

1,897       4.353 4.239 0.786 0.872 .553 -0.114 -2.63% 6.326 .000 ***

Pair13 total ความคาดหวัง/ความพึงพอใจโดยรวม 1,906     4.423 4.333 0.720 0.791 .546 -0.091 -2.05% 5.488 .000 ***

GAP analysis

mean SD GAP

sig
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จากตาราง 5 - 14 จะเห็นได้ว่า โดยมากความคาดหวังจะสูงกว่าค่าความพึงพอใจ แต่อย่างไร
ก็ตาม ความแตกต่างสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 อย่างไรก็ดี ในการทดสอบทางสถิติด้วย t-test นั้น ปรากฏว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในหลายคำถาม เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ 
(pair03) สสว. สนับสนุนด้านการประสานงาน (pair08) หรือมีช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา (pair11) 
เป็นต้น ซึ่งมันสะท้อนว่า ผู้ประกอบการแทบจะทุกคนมีความพึงพอใจต่ำกว่าความคาดหวังที่เกิดขึ้น ส่วนค่า
ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ เช่น กรณีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงนั้น ถ้าความคาดหวังสูง ความพึงพอใจก็จะสูงขึ้นตาม แต่ถ้าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่าน้อย ถ้าความคาดหวังสูง ความพึงพอใจก็จะสูงชึ้นเล็กน้อย ค่าสหสัมพันธ์จึงเป็นตัวสะท้อนถึง
ความสำคัญของปัจจัยความพึงพอใจนั้นๆ ซึ่งจากตาราง 6.5 จะเห็นว่าการมีช่องทางรับฟัง/ร้องเรียนปัญหา 
(pair 11 : .650) หรือสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม (pair10 : .636) นั้น ถ้า สสว. 
สามารถตอบสนองได้มากขึ้น ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ก็จะยิ่งสูงขึ้นมาก 

สำหร ับแผนภาพเปร ียบเท ียบ GAP ระหว ่างความคาดหว ังและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ MSME จะเป็นดังภาพที่ 5 – 2 

 

 

ภาพที่ 5 – 2  เปรียบเทียบ GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

  

3.80 4.20 4.60 GAP

ITEM01 ช่องทางการติดต่อหรือเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย สะดวก ติดต่อง่าย 0.03

ITEM02 ให้ข้อมูลหรืออธิบายก่อนเข้าร่วมโครงการท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 0.02

ITEM03 มีการส่ือสารถูกต้อง ละเอียดเพียงพอ รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ -0.07

ITEM04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดชัดเจน -0.05

ITEM05 ข้ันตอนการให้บริการเป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด -0.04

ITEM06 บุคลากรท่ีด าเนินงานให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน -0.04

ITEM07 บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา -0.06

ITEM08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน -0.10

ITEM09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น -0.03

ITEM10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกน่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วม -0.05

ITEM11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา -0.10

ITEM12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ -0.12

total ความคาดหวัง/ความพึงพอใจโดยรวม -0.09

ประเด็นความพึงพอใจ
ระดับคะแนน

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
คะแนนเฉล่ียความคาดหวัง
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นอกเหนือจากค่าต่างๆ ที่คำนวณออกมาแล้ว วิธีการวิเคราะห์อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถจำแนก
ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจออกมาว่า ประเด็นใดเป็นเรื่องที่ทำได้ดีแล้ว เหมาะสมแล้วหรือประเด็น
ใดสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะได้แก่การทำแผนภาพขจาย (scatter plot) ดังภาพที่ 5 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 - 3  แผนภาพ scatter diagram ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ 

จากภาพที่ 5 - 3 หากกำหนดขอบเขตความคาดหวังและความพึงพอใจที่ 4.200 (เขตระหว่าง
มากกับมากท่ีสุด) แล้ว จะสามารถจำแนกประเด็นความคาดหวัง/ความพึงพอใจออกมาได้ว่า ประเด็นใดเป็นจุด
แข็ง ประเด็นใดควรรักษาระดับไว้ ประเด็นใดสามารถรอปรับปรุงภายหลังได้ หรือประเด็นใดสมควรปรับปรุง
อย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก ซึ่งจากภาพท่ี 5 - 3 จะเห็นว่า ประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุงทันที ได้แก่ การปรับการ
สื่อสารที่ถูกต้อง ละเอียด มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ประเด็นที่ยังสามารถรอได้ ได้แก่ การสร้างช่องทาง
เพ่ือรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา เป็นต้น 

เช่นเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างมิติความคาดหวังกับมิติความพึงพอใจนั้น ที่ปรึกษา
ได้ใช้ 2 วิธีผสมผสานกัน โดยใช้วิธีวิเคราะห์ t-test pairwise  

และนำคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบออกจากคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังโดยตรง ซึ่งผล
การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlational coefficient ได้จากการวิเคราะห์ t-test 

pairwise) และความห่างระหว่างคะแนนจะเป็นดังตารางที่ 5 - 15

ช่องทางการติดต่อหรือ
เข้าถึงข้อมูลหลากหลาย 

สะดวก ติดต่อง่าย
ให้ข้อมูลหรืออธิบายก่อน

เข้าร่วมโครงการที่เข้าใจง่าย 
ชัดเจน

มีการสื่อสารถูกต้อง ละเอียด
เพียงพอ รูปแบบการนําเสนอ

น่าสนใจ
กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม 

มีรายละเอียดชัดเจน

ขั้นตอนการให้บริการเป็นไป
ตามเวลาที่กําหนด

บุคลากรที่ดําเนินงานให้
คําแนะนํา ตอบข้อซักถาม

ได้อย่างครบถ้วน

บุคลากรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ ให้

คําปรึกษา

สสว. สนับสนุนด้านการ
ติดต่อประสานงาน

บุคลากร ให้บริการด้วย
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

น่าสนใจ สนับสนุนให้มีสว่นร่วม

มีช่องทางรับฟังคําติชม/ 
ร้องเรียนปัญหา

การนําข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจาก 
สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

ความคาดหวัง/ความพึง
พอใจโดยรวม
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มาก 

ความคาดหวงั 

ประเด็นที่ควรปรับปรุงทันที ประเด็นที่ทำได้ดี เป็นจุดแข็ง 

ประเด็นที่ปรับปรุงภายหลังได้ มากที่สุด มาก ประเด็นที่ทำได้ดี ควรรักษาระดับไว้ ความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 5 - 15 ผลการวิเคราะห์ GAP analysis ระหว่างมิติความคาดหวังและมิติความพึงพอใจ 

 

จากตารางที่ 5 - 15 จะเห็นได้ว่าช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจมีค่าสูงสุดร้อยละ 2.05 ซึ่งอาจเรียกได้ว่าไม่มากเลย ทว่าในการทดสอบ
นัยสำคัญ พบว่าทุกมิติของความคาดหวังมีค่าสูงกว่ามิติความพึงพอใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดั บนัยสำคัญ .05 นั่นหมายถึง ผู้ประกอบการจำนวนมากพิจารณาแล้วว่า
ความพึงพอใจต่ำกว่าที่คาดหวังแทบจะทุกคน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ได้นั้น สะท้อนว่าประเด็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ ( conveyance) ความสามารถบุคลากร 
(competency) และกระบวนการเข้าร่วมโครงการ (consolidation) นั ้น หากทาง สสว. สามารถจัดเตรียมให้ได้ ความพึงพอใจของผู ้ประกอบการก็จะเพิ ่มมากขึ้น   
และเพ่ือเป็นการประเมินว่ามิติความพึงพอใจใดควรได้รับการปรับปรุง ที่ปรึกษาจึงได้วิเคราะห์ scatter diagram ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม ดังภาพที่ 5 - 4

question item n Expectation Satisfaction Expectation Satisfaction correlation score percent t

Pair01 Competency บุคลำกรมีทักษะและกระตือรือร้นในกำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ ตอบ
ข้อซักถำมได้อย่ำงดี

1,898       4.442 4.397 0.679 0.745 .624 -0.046 -1.03% 3.200 .001 **

Pair02 Communication กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ ข้อมูลเข้ำใจง่ำย อธิบำย
ข้ันตอนต่ำงๆ ได้ชัดเจน

1,905       4.292 4.264 0.685 0.726 .590 -0.028 -0.64% 1.884 .030 *

Pair03 Consolidation กระบวนกำรเข้ำร่วมโครงกำรไม่ยุ่งยำก มีข้ันตอนชัดเจน กำรติดต่อ
ประสำนงำนท ำได้ง่ำย

1,905       4.295 4.257 0.665 0.729 .620 -0.039 -0.90% 2.766 .003 **

Pair04 Conveyance มีช่องทำงถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำ รับฟังปัญหำและให้ 
feedback ท่ีเข้ำถึงง่ำย

1,904       4.264 4.183 0.701 0.741 .626 -0.082 -1.92% 5.726 .000 ***

Pair13 total ความคาดหวัง/ความพึงพอใจโดยรวม 1,906     4.423 4.333 0.720 0.791 .546 -0.091 -2.05% 5.488 .000 ***

mean SD GAP

GAP analysis sig
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Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้ คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างดี 
Communication การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ท่ัวถึง เพียงพอ ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้ชัดเจน 

Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานทำได้ง่าย 

Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและให้ feedback ที่เข้าถึงง่าย  
 

ภาพที่ 5 - 4 แผนภาพ scatter diagram ระหว่างมิติความคาดหวังและมิติความพึงพอใจ 

จากภาพที่ 5 - 4 หากกำหนดขอบเขตความคาดหวังและความพึงพอใจที่ 4.200 (เขตระหว่าง
มากกับมากที ่ส ุด) แล้ว พบว่าทุกประเด็นทำได้ดีและเป็นจุดแข็งของ สสว. ได้แก่ ศักยภาพบุคลากร 
กระบวนการเข้าร่วมโครงการ การสื่อสารองค์กร ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ควรรักษาระดับไว้ ได้แก่ การถ่ายโอน
ความรู้ 

5.2.2.1.4 ความไม่พึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

ในการสำรวจความไม ่พ ึงพอใจจากการประสานงาน/ ดำเน ินงาน/ ร ่วมก ิจกรรม/  
รับบริการ กับ สสว. ในช่วงปี 2565 ที ่ผ ่านมาของผู ้ประกอบการ พบว่ามีผ ู ้ประกอบการ 206 ราย  
จาก 1,906 ราย (ร้อยละ 10.8) ที่มีประเด็นทำให้ไม่พึงพอใจต่อ สสว. และเมื่อจำแนกตามภาคธุรกิจ จะได้ผล  

ดังตารางที่ 5 – 16 
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ตารางที่ 5 - 16  จำนวนผู้ประกอบการที่มีประเด็นไม่พึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม งาน โครงการของ สสว. 

   ภาคธุรกิจหลกั : 
 ผู้ประกอบการ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า 

จำนวนตัวอย่าง 1,906 100.0% 794 100.0% 520 100.0% 592 100.0% 

ไม่มีประเด็นที่ทำให้ไม่พึงพอใจ 1,700 89.2% 699 88.0% 461 88.7% 540 91.2% 

มปีระเด็นที่ทำให้ไม่พึงพอใจ 206 10.8% 95 12.0% 59 11.3% 52 8.8% 
 

สำหรับความไม่พึงพอใจของผู ้ประกอบการทั ้ง 206 ราย สามารถเรียงลำดับตามจำนวน
ผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจในแต่ละประเด็นได้ดังตารางที่ 5 – 17 

ตารางที่ 5 – 17 ประเด็นความไม่พึงพอใจของผู ้ประกอบการ เรียงลำดับตามจำนวนผู ้ประกอบการที่  
ไม่พึงพอใจ 

 

 

 

ราย สัดส่วน ค่าเฉล่ีย ความหมาย
RANK01 ติดต่อเจ้าหน้าท่ียาก/โทรติดยาก 28 13.59% 3.429 ไม่พึงพอใจมำก
RANK02 ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสาร ยังไม่ค่อยได้รับอย่างท่ัวถึง 20 9.71% 3.750 ไม่พึงพอใจมำก
RANK03 ขอข้อมูลเยอะ/ข้ันตอนเยอะ/เอกสารยุ่งยาก/เข้าระบบยาก/สมัครยาก 13 6.31% 2.769 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK04 ขาดการติดต่อกลับ/การติดต่อกลับล่าช้า/การติดต่อไม่ต่อเน่ือง 12 5.83% 3.333 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK05 ให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็น/ตอบค าถามไม่ได้/ไม่ละเอียด 12 5.83% 3.083 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK06 หัวข้อการอบรมไม่น่าสนใจ/ไม่ตรงกับธุรกิจ 11 5.34% 2.273 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK07 ได้ข้อมูล/แก้ไขปัญหาล่าช้า ต้องตามเร่ืองเอง หาข้อมูลเอง 11 5.34% 3.667 ไม่พึงพอใจมำก
RANK08 สสว.ยังไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี/ยังไม่ได้ประโยชน์จากสสว. 10 4.85% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK09 มีข้อก าหนดมากไป/เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง/เง่ือนไขเยอะ 9 4.37% 3.778 ไม่พึงพอใจมำก
RANK10 ได้รับข้อมูลการอบรมไม่ชัดเจน/วันเวลา-สถานท่ี/แจ้งกระช้ันชิด 8 3.88% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK11 การประสานงานผิดพลาด/ล่าช้า/โยนกันไปโยนกันมา 8 3.88% 3.333 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK12 เวลาในการอบรม/ท าโครงการน้อยไป 8 3.88% 3.375 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK13 หลังอบรม/ท าโครงการ ไม่ติดตามผล เงียบหายไป 8 3.88% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK14 การตอบกลับในการสมัครใช้เวลานาน/ไม่ได้รับการติดต่อกลับ 6 2.91% 2.500 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK15 ท างานเช้าชามเย็นชาม/ไม่ใส่ใจ/ไม่กระตือรือร้นในการให้บริการ 6 2.91% 3.338 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK16 ยังเปิดโอกาสไม่เต็มท่ี  ให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก/กลุ่มชาวบ้าน 5 2.43% 3.600 ไม่พึงพอใจมำก
RANK17 สอนเน้นทฤษฏี ซ่ึงน ามาปฎิบัติจริงไม่ได้ผล 5 2.43% 3.800 ไม่พึงพอใจมำก
RANK18 เวลาขอหนังสือ/เอกสาร/ใบรับรองใช้เวลาตอบกลับนาน ได้รับช้า 4 1.94% 3.250 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK19 เว็ปไซด์เข้าหาข้อมูลล าบาก/เว็ปไซด์เข้าใจยาก 4 1.94% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK20 โครงการไม่ชัดเจน/ไม่ค่อยเข้าใจ 4 1.94% 1.750 ไม่พึงพอใจน้อยมำก
RANK21 วิทยากรไม่มีความรู้/ไม่ตรงกับธุรกิจ 4 1.94% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK22 การจัดงานยังเข้าไม่ถึง/ไม่ตอบสนองความต้องการ 4 1.94% 3.500 ไม่พึงพอใจมำก
RANK23 เจ้าหน้าท่ี/ผู้เช่ียวชาญยังไม่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจเท่าท่ีควร 4 1.94% 3.455 ไม่พึงพอใจมำก
RANK24 หลังการอบรมไม่มีสรุปรีพอร์ต/คู่มือ/วีดีโอให้ดูย้อนหลัง 4 1.94% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจโดยรวม
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ราย สัดส่วน ค่าเฉล่ีย ความหมาย
RANK25 เวลาต่อใบรับรอง/ใบสัญญาส้ันเกินไป 3 1.46% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK26 ได้รับข้อมูลผิดพลาด/ข้อมูลไม่ชัดเจน 3 1.46% 2.667 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK27 การอบรม/กิจกรรมน้อยไป 3 1.46% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK28 ระยะทางไกล/การเดินทางล าบาก 3 1.46% 2.500 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK29 การจัดอบรมบางทีเลท ไม่ตรงเวลา 3 1.46% 3.200 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK30 ช้ีช่องทางการตลาด/การกระตุ้นยอดขายยังไม่ดีพอ 3 1.46% 3.500 ไม่พึงพอใจมำก
RANK31 ขาดเร่ือง matching กับคู่ค้า/รู้สึกว่าไม่ใช่คู่ค้าตัวจริง 3 1.46% 3.333 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK32 ส่งเร่ืองกู้เงิน ไม่ได้ค าตอบ ต้องตามเร่ืองเอง 3 1.46% 3.667 ไม่พึงพอใจมำก
RANK33 อนุมัติโครงการช้าเกินไป 2 0.97% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK34 ไม่มีการแจ้งข่าวสารทางอีเมลล์ 2 0.97% 3.500 ไม่พึงพอใจมำก
RANK35 ยังไม่มีความเข้าใจในตัวธุรกิจของผู้ประกอบการ 2 0.97% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK36 ไม่มีการแยกผู้เข้าอบรมตามประเภทธุรกิจให้ชัดเจน 2 0.97% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK37 การอบรมออนไลน์ ฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง วุ่นวาย ไม่เป็นระบบ 2 0.97% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK38 อาหารระหว่างการอบรมไม่ดี/น้อยเกินไป 2 0.97% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK39 ขาดความต่อเน่ืองของโครงการ 2 0.97% 3.750 ไม่พึงพอใจมำก
RANK40 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมโครงการค่อนข้างจ ากัด 2 0.97% 5.000 ไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด
RANK41 โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนเง่ือนไขเยอะ เข้าถึงยาก 2 0.97% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK42 งบท่ีให้ น้อยเกินไป 2 0.97% 2.500 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK43 สถานการณ์โควิด ท าให้เข้าร่วมไม่ได้/โดนเล่ือนนัด 1 0.49% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK44 เกิดความซับซ้อนในการท างานภายในหน่วยงาน 1 0.49% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK45 อยากให้ต่ออายุให้เร็วกว่าน้ี 1 0.49% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK46 อบรมจบไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบประกาศ 1 0.49% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK47 แอพ SME Connect  ไม่ update ให้เป็นปัจจุบัน/หาข้อมูลยาก 1 0.49% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK48 ไม่มีความม่ันใจในหน่วยงาน 1 0.49% 5.000 ไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด
RANK49 เน้ือหาค่อนข้างรวบรัด ท าให้ตามไม่ทัน 1 0.49% 5.000 ไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด
RANK50 การอบรมออนไลน์ มีหลักสูตรท่ียังไม่น่าสนใจ 1 0.49% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK51 อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรม 1 0.49% 1.000 ไม่พึงพอใจน้อยมำก
RANK52 สถานท่ีคับแคบ ไม่มีความพร้อม/หาท่ีจอดรถยาก 1 0.49% 2.667 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK53 ไม่มีมาตรฐานการจัดงานในช่วงโควิด/ไม่เว้นระยะห่าง 1 0.49% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK54 ขาดความต่อเน่ืองในการอบรม 1 0.49% 4.125 ไม่พึงพอใจมำก
RANK55 สสว.ได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา แต่ท าไม่ส าเร็จ 1 0.49% 3.667 ไม่พึงพอใจมำก
RANK56 ไม่มีไลน์กลุ่ม ไว้คอยตอบค าถามร่วมกัน 1 0.49% 5.000 ไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด
RANK57 ไม่มีการจัดหาตลาดให้ 1 0.49% 4.000 ไม่พึงพอใจมำก
RANK58 ขาดการสนับสนุนส าหรับตลาดต่างประเทศ 1 0.49% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง
RANK59 จัดหาตลาดท่ีไม่มีลูกค้า/ไม่มีคนเดิน ท าให้ขายสินค้าไม่ได้เลย 1 0.49% 1.000 ไม่พึงพอใจน้อยมำก
RANK60 การกู้ยืมเงิน มีการแจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจน 1 0.49% 2.000 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย
RANK61 การเข้าถึง การเงินยุ่งยากเกินไป 1 0.49% 5.000 ไม่พึงพอใจมำกท่ีสุด
RANK62 ไม่ได้ให้ข้อมูลของผู้ประกอบการกับผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน 1 0.49% 3.000 ไม่พึงพอใจปำนกลำง

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจโดยรวม
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ในการแบ่งหัวข้อความไม่พึงพอใจจากคำถามปลายเปิด ที่ปรึกษาได้ใช้องค์ประกอบของความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ 7 ด้านมาใช้เป็นหัวข้อในการรวบรวมความไม่พึงพอใจในแต่ละ
ประเด็นเข้าด้วยกัน โดย 7 หัวข้อหลักท่ีจะใช้ ได้แก่ 

➢ Competency 

➢ Communication 

➢ Consolidation 

➢ Conveyance 

➢ Coaching 

➢ Co-ordination 

➢ Connection 

ดังแสดงในตารางที่ 5 – 18.1 ถึง 5 – 18.7 
 

ตารางที่ 5 – 18.1 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านศักยภาพการบริหาร (competency) 

 

 

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D101 ได้ข้อมูล/แก้ไขปัญหาล่าช้า ต้องตามเร่ืองเอง หาข้อมูลเอง 11 5.34% 3.667 1.211

D102 สสว.ยังไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี/ยังไม่ได้ประโยชน์จากสสว. 10 4.85% 4.000

D103 ท างานเช้าชามเย็นชาม/ไม่ใส่ใจ/ไม่กระตือรือร้นในการให้บริการ 6 2.91% 3.338 1.117

D104 เจ้าหน้าท่ี/ผู้เช่ียวชาญยังไม่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจเท่าท่ีควร 4 1.94% 3.455 1.214

D105 ระยะทางไกล/การเดินทางล าบาก 3 1.46% 2.500 0.707

D106 การจัดอบรมบางทีเลท ไม่ตรงเวลา 3 1.46% 3.200 1.229

D107 การอบรมออนไลน์ ฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง วุ่นวาย ไม่เป็นระบบ 2 0.97% 4.000 1.155

D108 อาหารระหว่างการอบรมไม่ดี/น้อยเกินไป 2 0.97% 2.000

D109 สถานท่ีคับแคบ ไม่มีความพร้อม/หาท่ีจอดรถยาก 1 0.49% 2.667 0.577

D110 ไม่มีมาตรฐานการจัดงานในช่วงโควิด/ไม่เว้นระยะห่าง 1 0.49% 4.000 1.000

2.500 0.707ศักยภาพในการบริหารจัดการ (Competency)

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจ : competency
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ตารางที่ 5 – 18.2 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านการสื่อสารองค์กร (communication) 

 

 

ตารางที่ 5 – 18.3 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านการติดต่อประสานงาน (Consolidation) 

 

 

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D201 ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสาร ยังไม่ค่อยได้รับอย่างท่ัวถึง 20 9.71% 3.750 0.967

D202 ยังเปิดโอกาสไม่เต็มท่ี  ให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก/กลุ่มชาวบ้าน 5 2.43% 3.600 1.673

D203 เว็ปไซด์เข้าหาข้อมูลล าบาก/เว็ปไซด์เข้าใจยาก 4 1.94% 3.000 0.816

D204 โครงการไม่ชัดเจน/ไม่ค่อยเข้าใจ 4 1.94% 1.750 0.957

D205 ไม่มีการแจ้งข่าวสารทางอีเมลล์ 2 0.97% 3.500 0.707

D206 แอพ SME Connect  ไม่ update ให้เป็นปัจจุบัน/หาข้อมูลยาก 1 0.49% 4.000

D207 ไม่มีความม่ันใจในหน่วยงาน 1 0.49% 5.000

3.543 1.146การส่ือสารองค์กร : communication

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจ : communication

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D301 ติดต่อเจ้าหน้าท่ียาก/โทรติดยาก 28 13.59% 3.429 0.997

D302 ขอข้อมูลเยอะ/ข้ันตอนเยอะ/เอกสารยุ่งยาก/เข้าระบบยาก/สมัครยาก 13 6.31% 2.769 1.166

D303 ขาดการติดต่อกลับ/การติดต่อกลับล่าช้า/การติดต่อไม่ต่อเน่ือง 12 5.83% 3.333 0.985

D304 มีข้อก าหนดมากไป/เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง/เง่ือนไขเยอะ 9 4.37% 3.778 0.833

D305 ได้รับข้อมูลการอบรมไม่ชัดเจน/วันเวลา-สถานท่ี/แจ้งกระช้ันชิด 8 3.88% 3.000 1.069

D306 การตอบกลับในการสมัครใช้เวลานาน/ไม่ได้รับการติดต่อกลับ 6 2.91% 2.500 1.378

D307 เวลาขอหนังสือ/เอกสาร/ใบรับรองใช้เวลาตอบกลับนาน ได้รับช้า 4 1.94% 3.250 1.258

D308 เวลาต่อใบรับรอง/ใบสัญญาส้ันเกินไป 3 1.46% 2.000 1.000

D309 ได้รับข้อมูลผิดพลาด/ข้อมูลไม่ชัดเจน 3 1.46% 2.667 0.577

D310 อนุมัติโครงการช้าเกินไป 2 0.97% 2.000 0.000

D311 สถานการณ์โควิด ท าให้เข้าร่วมไม่ได้/โดนเล่ือนนัด 1 0.49% 3.000

D312 เกิดความซับซ้อนในการท างานภายในหน่วยงาน 1 0.49% 3.000

D313 อยากให้ต่ออายุให้เร็วกว่าน้ี 1 0.49% 3.000

D314 อบรมจบไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบประกาศ 1 0.49% 2.000

3.202 1.039การติดต่อประสานงาน (consolidation)

ประเด็นความไม่พึงพอใจ : consolidation

จ านวนผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 5 – 18.4 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance) 

 

 

ตารางที่ 5 – 18.5 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านเนื้อหาการอบรม (coaching) 

 

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D401 การประสานงานผิดพลาด/ล่าช้า/โยนกันไปโยนกันมา 8 3.88% 3.333 1.373

D402 เวลาในการอบรม/ท าโครงการน้อยไป 8 3.88% 3.375 1.598

D403 หลังอบรม/ท าโครงการ ไม่ติดตามผล เงียบหายไป 8 3.88% 2.000 0.535

D404 หลังการอบรมไม่มีสรุปรีพอร์ต/คู่มือ/วีดีโอให้ดูย้อนหลัง 4 1.94% 3.000

D405 ช้ีช่องทางการตลาด/การกระตุ้นยอดขายยังไม่ดีพอ 3 1.46% 3.500 0.707

D406 ขาดความต่อเน่ืองของโครงการ 2 0.97% 3.750 1.258

D407 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมโครงการค่อนข้างจ ากัด 2 0.97% 5.000

D408 ขาดความต่อเน่ืองในการอบรม 1 0.49% 4.125 1.458

D409 สสว.ได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา แต่ท าไม่ส าเร็จ 1 0.49% 3.667 1.155

3.500 0.707

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจ : conveyance

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Conveyance)

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D501 ให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็น/ตอบค าถามไม่ได้/ไม่ละเอียด 12 5.83% 3.083 1.165

D502 หัวข้อการอบรมไม่น่าสนใจ/ไม่ตรงกับธุรกิจ 11 5.34% 2.273 0.905

D503 สอนเน้นทฤษฏี ซ่ึงน ามาปฎิบัติจริงไม่ได้ผล 5 2.43% 3.800 0.837

D504 วิทยากรไม่มีความรู้/ไม่ตรงกับธุรกิจ 4 1.94% 4.000 1.155

D505 การจัดงานยังเข้าไม่ถึง/ไม่ตอบสนองความต้องการ 4 1.94% 3.500 1.291

D506 การอบรม/กิจกรรมน้อยไป 3 1.46% 3.000 1.000

D507 ยังไม่มีความเข้าใจในตัวธุรกิจของผู้ประกอบการ 2 0.97% 2.000 1.414

D508 ไม่มีการแยกผู้เข้าอบรมตามประเภทธุรกิจให้ชัดเจน 2 0.97% 4.000 1.414

D509 เน้ือหาค่อนข้างรวบรัด ท าให้ตามไม่ทัน 1 0.49% 5.000

D510 การอบรมออนไลน์ มีหลักสูตรท่ียังไม่น่าสนใจ 1 0.49% 4.000

D511 อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรม 1 0.49% 1.000

3.067 1.232เน้ือหาการอบรม (coaching)

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจ : coaching
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ตารางที่ 5 – 18.6 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านการประสานงานกับหน่วยสนับสนุน (Co-ordination) 

 

ตารางที่ 5 – 18.7 ประเด็นความไม่พึงพอใจด้านการเชื่อมต่อธุรกิจ (connection) 

 

5.2.2.1.5 ความภักดีของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. 
ในการประเมินความภักดี จะประกอบด้วย 2 มุมมอง ได้แก่ การประเมินความภักดีโดยตรง 

การประเมินการบอกต่อ (advocacy) และการปรับคะแนนการบอกต่อมาเป็น net promoter score (NPS) 
โดยผลการศึกษาความภักดีและการบอกต่อของผู ้ประกอบการ MSME สามารถสรุปคะแนนเฉลี ่ยพร้อม
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย กับคะแนน Top 2 box (ร้อยละของผู้ตอบ 9 และ 10 คะแนนต่อจำนวนผู้ตอบ
คำถามท้ังหมด) และรายละเอียดอื่นๆ ได้ดังตารางที่ 5 - 19 

ตารางที่ 5 - 19 คะแนนเฉลี่ยความภักดี (loyalty) และการบอกต่อ (advocacy) ของผู้ประกอบการ MSME 

 
หมายเหตุ :  ความภักดีและการบอกต่อ 

 9.00 - 10.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 7.00 - 8.99 เห็นด้วย  
 5.00 - 6.99 เห็นด้วยปานกลาง 
 3.00 - 4.99 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 1.00 - 2.99 เห็นด้วยเล็กน้อย 

 0 - 0.99 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D601 ส่งเร่ืองกู้เงิน ไม่ได้ค าตอบ ต้องตามเร่ืองเอง 3 1.46% 3.667 1.155

D602 โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนเง่ือนไขเยอะ เข้าถึงยาก 2 0.97% 3.000 2.828

D603 งบท่ีให้ น้อยเกินไป 2 0.97% 2.500 0.707

D604 การกู้ยืมเงิน มีการแจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจน 1 0.49% 2.000

D605 การเข้าถึง การเงินยุ่งยากเกินไป 1 0.49% 5.000

D606 ไม่ได้ให้ข้อมูลของผู้ประกอบการกับผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน 1 0.49% 3.000

3.200 1.398

ประเด็นความไม่พึงพอใจ : co-ordination

การประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน (Co-ordination)

จ านวนผู้ประกอบการ

ราย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD

D701 ขาดเร่ือง matching กับคู่ค้า/รู้สึกว่าไม่ใช่คู่ค้าตัวจริง 3 1.46% 3.333 1.528

D702 ไม่มีไลน์กลุ่ม ไว้คอยตอบค าถามร่วมกัน 1 0.49% 5.000

D703 ไม่มีการจัดหาตลาดให้ 1 0.49% 4.000

D704 ขาดการสนับสนุนส าหรับตลาดต่างประเทศ 1 0.49% 3.000

D705 จัดหาตลาดท่ีไม่มีลูกค้า/ไม่มีคนเดิน ท าให้ขายสินค้าไม่ได้เลย 1 0.49% 1.000

3.333 1.633

จ านวนผู้ประกอบการ
ประเด็นความไม่พึงพอใจ : connection

การเช่ือมต่อธุรกิจ (Connection)

ความภักดี (loyalty) ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย จ านวน T2B %MID %B7B

ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 8.862 1.607 เห็นด้วย 1906 1,265 25.66% 7.97%

ท่านจะแนะน ากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 8.845 1.726 เห็นด้วย 1906 1,293 22.82% 9.34%
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จากตารางที่ 6 - 11 พบว่าความภักดีของผู้ประกอบการอยู่ระดับเห็นด้วย (8.862) ว่าจะ
กลับมาใช้บริการ/ร่วมงานกับ สสว. อีก โดยมีค่า T2B ร้อยละ 66.37 และเห็นด้วยที่จะแนะนำกิจกรรม/
โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอื่น (8.845) โดยมีค่า T2B ร้อยละ 67.84 สำหรับการคำนวณ Net Promoter 

Score นั้น สามารถคำนวณได้ผลดังภาพที่ 5 - 20 

ตารางที่ 5 - 20 แสดงการคำนวณค่า net promoter score ของผู้ประกอบการ MSME ต่อการแนะนำบริการ
ของ สสว 

ผู้ประกอบการโดยรวม จำนวน ร้อยละ 

Detractor (ตอบ 0-6) 178 9.34% 

Passive (ตอบ 7-8) 435 22.82% 

Promoter (ตอบ 9-10) 1,293 67.84% 

รวมจำนวนคำตอบ 1,906 100.00% 

Net Promoter Score 1,115 58.50% 

จากตาราง 5 - 20 ค่า NPS ที่ได้คือ 58.50% ซึ่งอยู่ในระดับ ‘ดี’ (great) โดยอิงตามเกณฑ์ 
ของ  https: / /www. retently.com/blog/good-net-promoter- score/  แต ่ ถ ้ า เท ี ยบก ับมาตรฐาน 

ของหน่วยงานให้คำปรึกษา (consulting) ในสหรัฐอเมริกา จะมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 68% แต่อย่างไรก็ดี NPS 

ที ่คำนวณได้ย ังมีค ่าส ูงกว่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมบริการ (professional service) ตามเกณฑ์ของ 
https://www.customergauge.com ที่ 44%  

5.2.2.1.6 ความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว.  
ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ย 

ของผู้ประกอบการในภาพรวมได้ดังตารางที่ 5 - 21 

ตารางที่ 5 – 21  คะแนนเฉลี่ยของความผูกพัน (engagement) ของผู้ประกอบการกับ สสว. 

 
หมายเหตุ :  ความผูกพัน 

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย จ านวน %T2B %MID %B2B

E1 เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้ 4.264 0.839 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 1,906 81.95% 15.53% 2.52%

E2 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือม่ันและเช่ือถือได้ 4.554 0.725 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 1,906 91.19% 7.29% 1.52%

E3 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของ 4.549 0.735 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 1,906 90.98% 7.08% 1.94%

4.456 0.687 เห็นด้วยอย่างย่ิง 1,906ภาพรวมความผูกพัน

ความผูกพัน (engagement)
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จากตารางที ่ 5 - 21 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี ่ยความผูกพันของผู ้ประกอบการ MSME  

ต่อ สสว. อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึงมีความผูกพันในระดับสูง 5 โดยผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่า 
สสว เป็นหน่วยงานที่สามารถเชื่อมั่นได้ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมงาน SMEs และช่วยแก้ปัญหาให้ได้  

5.2.2.1.7 การรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. ของผู้ประกอบการ MSME 

ในการประเมินภาพลักษณ์องค์กรนั้น ได้ผลการประเมินจากผู้ประกอบการดังตารางที่ 5 - 22 

ตารางที่ 5 - 22 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. ของผู้ประกอบการ MSME 

 
หมายเหตุ :  ภาพลักษณ ์

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตารางที่ 5 - 22 พบว่าผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งกับภาพลักษณ์ของ สสว. ในฐานะ
หน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs (4.469) 
เป็นหน่วยงานที่ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( 4.420)  
และเป็นหน่วยกลางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน (4.461) โดยค่า T2B  

ของทั้ง 3 ประเด็นมีค่าสูงกว่าร้อยละ 88.56 ส่งผลให้ภาพรวมภาพลักษณ์องค์กรในภาพรวมได้รับการยอมรับ  

ในระดับสูงมาก 

  

ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย
จ านวน
ผู้ตอบ

%T2B %MID %B2B

I1 เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต

4.469 0.772 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 1,906 88.72% 8.92% 2.36%

I2 เป็นหน่วยงานท่ีให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

4.420 0.808 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 1,906 88.56% 9.18% 2.26%

I3 เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 4.461 0.727 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 1,906 86.67% 10.65% 2.68%

4.461 0.727 เห็นด้วยอย่างย่ิง 1,591ภาพรวมภาพลักษณ์องค์กร

ภาพลักษณ์องค์กร (organization image)
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5.2.2.1.8 ความต้องการของผู้ประกอบการ MSME 

ผลการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความต้องการ พร้อมความหมายของคะแนนเฉลี่ย กับคะแนน Top 2 box (ร้อยละของผู้ตอบ 
4 และ 5 คะแนนต่อจำนวนผู้ตอบคำถามท้ังหมด) และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ดังตารางที่ 5 - 23 

ตารางที่ 5 - 23 คะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการรายข้อ 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 
 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 

 

จากตารางที่ 5 - 23 จะเห็นได้ว่า โดยมากทั้ง 13 ข้อคำถามและภาพรวมนั้น จะมีระดับ 

ความต้องการ ‘มาก’ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลงไป ได้แก่ ต้องการการนำเสนอช่องทางการตลาด
หรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ ๆ (N07 : 4.563) การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง (N06 : 4.492) การจัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการ 

ในด้านการดำเนินธุรกิจ (N12 : 4.489) และการเชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เก่ียวข้อง เช่น สายผลิต บริการเดียวกัน
ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำให้เกิดการร่วมมือ (N05 : 4.486) 
 

  

ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย จ านวน %T2B %MID %B2B

N11 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.486 0.845 ต้องกำรมำก 1,886 87.66% 8.62% 3.72%

N02 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 4.370 0.902 ต้องกำรมำก 1,884 84.70% 12.18% 3.11%

N12 จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.492 0.830 ต้องกำรมำก 1,882 87.90% 8.80% 3.30%

N13 สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการ 4.563 0.787 ต้องกำรมำก 1,882 85.37% 11.43% 3.20%

N04 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/ศูนย์วิจัย 4.477 0.859 ต้องกำรมำก 1,880 82.79% 12.64% 4.57%

N08 แนะน าแหล่งเงินทุน สินเช่ือหรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 4.489 0.834 ต้องกำรมำก 1,876 77.92% 16.63% 5.45%

N01 ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 4.444 0.874 ต้องกำรมำก 1,873 74.45% 18.81% 6.75%

N03 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 4.367 0.901 ต้องกำรมำก 1,867 83.26% 13.14% 3.59%

N06 สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และ 4.350 0.894 ต้องกำรมำก 1,864 87.73% 9.35% 2.92%

N10 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเก่ียวกับวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติ
ธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีจะมาถึง

4.419 0.869 ต้องกำรมำก 1,863 82.38% 14.07% 3.56%

N07 น าเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ 4.327 0.947 ต้องกำรมำก 1,859 89.00% 8.61% 2.39%

N09 เป็นแหล่งน าเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ 4.243 0.994 ต้องกำรมำก 1,834 83.99% 11.78% 4.23%

N05 เช่ือมโยงธุรกิจ SME ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สายการผลิต/บริการเดียวกัน 4.131 1.027 ต้องกำร 1,808 87.43% 9.38% 3.18%

4.306 0.800 ต้องการมาก 1,906ค่าเฉล่ียความต้องการโดยรวม

ความต้องการ (need)
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เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมิติความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความต้องการ พร้อมความหมายของคะแนนเฉลี่ย และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ดังตาราง
ที่ 5 - 24 

ตารางที่ 5 - 24 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละมิติความต้องการของผู้ประกอบการรายข้อ 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 
 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 

จากตารางที่ 5 - 24 จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 มิติของความคาดหวังนั้นต่างอยู่ในระดับ ‘ต้องการมาก’ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.306) โดยมิติที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การสร้างคอร์สความรู้ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร 
นำเสนอโอกาส (coaching : 4.437) การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน การจับคู่ธุรกิจและให้ความ
ช่วยเหลือต ่างๆ (co-ordination : 4.420) และการสร ้างการเช ื ่อมโยงธ ุรก ิจระหว ่างสายงาน SME  

และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา (connection : 4.178) 
  

ค่าเฉล่ีย SD. ความหมาย จ านวน
1 Coordination อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน

รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา การจับคู่ธุรกิจ รวมไปถึงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านกฏระเบียบต่างๆ

4.420 0.708 ต้องกำรมำก 1,900

2 Connection การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างสายงาน SME ด้วยกัน และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

4.178 0.979 ต้องกำรมำก 1,906

3 Coaching สร้างคอร์สความรู้ จัดอบรมสัมมนา ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อมูลข่าวสาร น าเสนอโอกาสกับช่องทางใหม่ๆ และแจ้งเตือน
เหตุการณ์ส าคัญ

4.437 0.900 ต้องกำรมำก 1,906

4.306 0.800 ต้องกำรมำก 1,906ค่าเฉล่ียความต้องการโดยรวม

ความต้องการ (need)
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5.2.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาคธุรกิจ 

5.2.2.2.1 ความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 
ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ

สรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง ของผู้ประกอบการเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 25 

ตารางที่ 5 - 25 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมาก  

ไปน้อย เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ :  ความคาดหวัง 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

จากตารางที่ 5 - 25 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 เช่น ขั้นตอนการบริการ (X05) กระบวนการสมัคร/เข้าร่วมกิจกรรม (X04) การอธิบาย
รายละเอียดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (X02) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล (X01) การสนับสนุนด้านการติดต่อ
ประสานงาน (X08) และการสนับสนุนติดต่อประสานงาน (X08) แต่ในด้านทีแตกต่างกันได้แก่ ความคาดหวัง
ด้านบุคลากร (X07) การตอบข้อซักถามของบุคลากร (X06) การบริการด้วยความใส่ใจ กระตือรือร้น (X09) 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกน่าสนใจ (X10) การมีช่องฟังคำติชม ร้องเรียนปัญหา (X11) และการนำ
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (X12) นั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะให้ความคาดหวังสูงกว่าภาคการบริการ
และภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 5 ประกอบ

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม รวม F

X07 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา

4.542 4.406 4.410 4.464 0.752 7.325 .001 **

X06 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก ให้ค าแนะน า และตอบข้อ
ซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการได้อย่าง

4.496 4.385 4.405 4.438 0.764 4.130 .016 *

X09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.499 4.350 4.378 4.421 0.776 7.090 .001 **

X05 ข้ันตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 4.433 4.346 4.385 4.395 0.764 2.107 .122

X12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ 4.414 4.321 4.302 4.354 0.786 4.089 .017 *

X04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการท่ีมีความ 4.358 4.269 4.333 4.326 0.773 2.094 .124

X10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีความ
น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน

4.395 4.229 4.279 4.314 0.796 7.774 .000 ***

X08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.343 4.302 4.282 4.313 0.804 1.023 .360

X01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการ 
หรือเข้าถึงข้อมูล หลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย

4.273 4.204 4.243 4.245 0.819 1.133 .322

X02 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม งาน 4.291 4.210 4.199 4.240 0.812 2.674 .069

X03 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ ผ่าน
รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ

4.277 4.223 4.206 4.240 0.822 1.424 .241

X11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.186 4.085 4.078 4.125 0.887 3.287 .038 *
4.469 4.392 4.390 4.423 0.720 2.678 .069

sig
ค่าเฉล่ียความคาดหวัง

ความคาดหวัง

ควำมคำดหวังโดยรวม
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ภาพที่ 5 - 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังรวมของภาคธุรกิจจากมากไปน้อย 

5.2.2.2.2  มิติความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจมิติความคาดหวังของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 
5 - 26 

ตารางที่ 5 - 26 คะแนนเฉลี่ยมิติความคาดหวังของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ :  ความคาดหวงั 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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X07 X06 X09 X05 X12 X04 X10 X08 X01 X02 X03 X11

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F

1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้ 
ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี

4.512 4.380 4.398 4.441 7.610 .001 **

3 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.325 4.258 4.286 4.295 1.622 .198

2 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มีข้ันตอน
ชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.334 4.260 4.264 4.292 2.566 .077

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับฟัง
ปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.332 4.211 4.219 4.264 6.470 .002 **

4.469 4.392 4.390 4.423 2.678 .069

ค่าเฉล่ียความคาดหวัง
sig

ควำมคำดหวังโดยรวม

ความคาดหวัง
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จากตารางที่ 5 - 26 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสำคัญ .05 เช่น กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก (Consolidation) กับการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง 
(Communication) แต่ในด้านความความคาดหวังต่อศักยภาพของบุคลากร (Competency) และช่องทางการ
ถ่ายทอดความรู้ (Conveyance) นั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะให้ความคาดหวังสูงกว่าภาคการบริการ
และภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 6 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยมิติความคาดหวังเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังรวมของภาคธุรกิจจากมากไปน้อย 
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5.2.2.2.3 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 27 

ตารางที่ 5 - 27 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
 

หมายเหตุ :  ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001  

จากตารางที่ 5 - 27 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ยกเว้นในด้านความพึงพอใจต่อบุคลากรผู ้ดำเนินโครงการ (S07) ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อร่วมกิจกรรม (S01) การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสิ่ งอำนวยความสะดวกอื่นๆ 
(S10) และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (S12) นั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะพึงพอใจสูงกว่าภาค
การบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพที่ 5 - 7 
ประกอบ 

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F

S07 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา

4.466 4.366 4.359 4.406 3.783 .023 *

S06 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก ให้ค าแนะน า และตอบข้อ
ซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการได้อย่างครบถ้วน

4.441 4.359 4.369 4.396 2.001 .135

S09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.431 4.364 4.350 4.388 1.805 .165

S05 ข้ันตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 4.390 4.326 4.347 4.359 1.079 .340

S04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการท่ีมีความชัดเจน 4.298 4.247 4.281 4.279 0.597 .550

S01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการ หรือ
เข้าถึงข้อมูล หลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย

4.335 4.258 4.213 4.276 3.693 .025 *

S02 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน

4.314 4.229 4.224 4.263 2.572 .077

S10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีความ
น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน

4.366 4.171 4.195 4.260 11.105 .000 ***

S12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 4.298 4.194 4.199 4.239 3.108 .045 *

S08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.250 4.205 4.172 4.213 1.403 .246

S03 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ ผ่าน
รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ

4.195 4.154 4.154 4.171 0.526 .591

S11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.078 4.018 3.966 4.026 2.329 .098

4.365 4.313 4.306 4.333 1.170 .310

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
sigความพึงพอใจ

ควำมพึงพอใจโดยรวม
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ภาพที่ 5 – 7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังรวมของภาคธุรกิจจากมากไปน้อย 

5.2.2.2.4 มิติความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSMEเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจมิติความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในแต่ละมิติเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ ได้ดังตาราง
ที่ 5 - 28 

ตารางที่ 5 – 28 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ :  ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F

1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้
 ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี

4.446 4.365 4.357 4.397 3.072 .047 *

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.300 4.235 4.242 4.264 1.662 .190

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มี
ข้ันตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.295 4.238 4.222 4.257 1.945 .143

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับ
ฟังปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.256 4.134 4.126 4.183 6.794 .001 **

4.365 4.313 4.306 4.333 1.170 .310ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

sig

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม
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จากตารางที่ 5 - 28 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ยกเว้นในมิติทักษะของบุคลากร (competency) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(conveyance) นั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะพึงพอใจสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 8 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 8 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยมิติความพึงพอใจเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังรวมของภาคธุรกิจจากมากไปน้อย 

5.2.2.2.5 ความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาค
ธุรกิจ 

ผลการสำรวจความภักดีและการบอกต่อของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการ 

ของ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกอบการจำแนกเป็นรายภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 29 

ตารางที่ 5 - 29 คะแนนเฉลี่ยของความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 

หมายเหตุ : ความภักดีและการบอกต่อ 

 9.00 - 10.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 7.00 - 8.99 เห็นด้วย  
 5.00 - 6.99 เห็นด้วยปานกลาง 
 3.00 - 4.99 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 1.00 - 2.99 เห็นด้วยเล็กน้อย 

 0 - 0.99 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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Competency Communication Consolidatation Conveyance ความพึงพอใจโดยรวม

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม

ความภักดีและการบอกต่อ (Loyalty & Advocacy) ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F
ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 9.014 8.800 8.713 8.862 6.524 .002 **
ท่านจะแนะน ากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 9.009 8.717 8.736 8.845 6.206 .002 **

ค่าเฉล่ียความภักดีและการบอกต่อ
sig
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จากตารางที่ 5 - 29 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อในแต่ละภาคธุรกิจ  

มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความภักดีและการบอกต่อ  

สูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิใ นภาพที่  
5 - 9 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 9 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

5.2.2.2.6 ความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ย 

ของผู้ประกอบการเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ ได้ดังตารางที่ 5 - 30 

ตารางที่ 5 - 30 คะแนนเฉลี่ยของความผูกพัน (engagement) ของผู้ประกอบการกับ สสว.เปรียบเทียบตาม
ภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ :  ความผูกพัน 

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

9.014 9.0098.800 8.7178.713 8.7368.862 8.845
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ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. ท่านจะแนะนํากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับ
บุคคลอ่ืน

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F
E2 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือม่ันและเช่ือถือได้ 4.572 4.546 4.535 4.554 1.179 .308
E3 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของประเทศ 4.579 4.525 4.529 4.549 1.345 .261
E1 เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้ 4.296 4.265 4.221 4.264 0.462 .630

4.482 4.446 4.428 4.456 1.118 .327

ค่าเฉล่ียความผูกพัน
sigความผูกพัน (engagement)

ค่าเฉล่ียความผูกพัน
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จากตารางที ่ 5 - 30 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี ่ยความผูกพันของผู ้ประกอบการ MSME  

ต่อ สสว. ไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่า สสว เป็นหน่วยงาน 

ที่สามารถเชื่อม่ันได้ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมงาน SMEs และช่วยแก้ปัญหาให้ได้ ทั้งนี้ สามารถพิจารณา
จากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 10 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 10 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว. เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

5.2.2.2.7 การรับรู้ภาพลักษณ์ของ สสว. ของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ของ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกอบการจำแนกราย
ภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 31 

ตารางที่ 5 - 31 คะแนนเฉลี่ยของภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการกับ สสว. เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ: ภาพลักษณ ์

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F

I1 เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต

4.519 4.492 4.461 4.494 0.951 .387

I2 เป็นหน่วยงานท่ีให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4.504 4.454 4.436 4.469 1.452 .234

I3 เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนการส่งเสริมให้เกิด
ความต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.460 4.417 4.368 4.420 2.181 .113

4.494 4.454 4.422 4.461 1.710 .181

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์
sig

ภาพลักษณ์โดยรวม

ภาพลักษณ์
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จากตารางที่ 5 - 31 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว.ของผู้ประกอบการ 
MSME ไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า สสว เป็นหน่วยงาน
สำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ เป็ นหน่วยงานที่อุดหนุน 

และให้ความช่วยเหลือ SMEs และเป็นหน่วยกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน  
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 -11 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 -11 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สสว ของผู้ประกอบการ MSME  
เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 
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5.2.2.2.8 ความต้องการของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ ได้ดังตารางที่ 5 - 32 

ตารางที่ 5 – 32 คะแนนเฉลี ่ยความต้องการของผู ้ประกอบการในแต่ละข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย  

จากมากไปน้อยเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 

 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

จากตารางที่ 5 - 32 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจมีความแตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสำคัญ .05 ได้แก่ การนำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายการตลาดใหม่ๆ (N07) ความต้องการการ
อบรม/สัมมนาด้านธุรกิจ (N12)  สร้างคอร์สการอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจ (N13) การให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ 
(N11) การเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกัน (N05) การอำนวยความสะดวกในการประสานงานภาครัฐ (N02) 

ประสานงานกับภาคเอกชนที่เกี ่ยวข้อง (N03) และประสานงานกับสถาบันการศึกษาที ่เกี ่ยวข้อง (N03)  

ซึ่งผู ้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความต้องการสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมี นัยสำคัญ 

ทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 6 - 13 ประกอบ 

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F

N07 น าเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ 4.633 4.494 4.530 4.563 5.592 .004 *

N06 สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกัน

4.533 4.491 4.438 4.492 2.220 .109

N12 จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.570 4.387 4.469 4.489 7.696 .000 ***

N05 เช่ือมโยงธุรกิจ SME ท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น สายการผลิตหรือสาย
การบริการเดียวกันต้ังแต่ธุรกิจต้นน้ าถึงธุรกิจปลายน้ าให้เกิดความ
ร่วมมือกัน

4.579 4.409 4.427 4.486 8.316 .000 ***

N11 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.536 4.412 4.454 4.477 3.549 .029 *

N13 สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการ 4.487 4.361 4.455 4.444 3.269 .038 *

N02 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 4.498 4.359 4.363 4.419 5.647 .004 **

N10 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเก่ียวกับวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วิกฤติธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีจะมาถึง

4.417 4.337 4.336 4.370 1.834 .160

N09 เป็นแหล่งน าเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ 4.410 4.352 4.323 4.367 1.664 .190

N03 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ี 4.434 4.292 4.286 4.350 6.007 .003 **

N04 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/ 4.448 4.218 4.256 4.327 11.472 .000 ***

N08 แนะน าแหล่งเงินทุน สินเช่ือหรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 4.266 4.259 4.196 4.243 0.905 .405

N01 ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 4.162 4.117 4.100 4.131 0.654 .520
4.395 4.215 4.264 4.306 9.185 .000 ***ค่าเฉล่ียความต้องการโดยรวม

ค่าเฉล่ียความต้องการ
ตวามต้องการ sig
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ภาพที่ 5 - 12 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการ เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความ
ต้องการรวมของภาคธุรกิจจากมากไปน้อย 

5.2.2.2.9 มิติความต้องการของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจมิติความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยมิติความต้องการของผู้ประกอบการจำแนกเป็นรายภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 33 

ตารางที่ 5 – 33 คะแนนเฉลี่ยของความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปน้อย เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 
 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม

ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า รวม F

3 Connection การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างสายงาน SME ด้วยกัน 
และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

4.521 4.373 4.380 4.437 6.024 .002 **

1 Coaching สร้างคอร์สความรู้ จัดอบรมสัมมนา ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อมูลข่าวสาร น าเสนอโอกาสกับช่องทางใหม่ๆ และแจ้งเตือน
เหตุการณ์ส าคัญ

4.471 4.368 4.396 4.420 3.842 .022 *

2 Coordination อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา การจับคู่ธุรกิจ รวมไปถึง
การให้ความช่วยเหลือด้านกฏระเบียบต่างๆ

4.285 4.074 4.125 4.178 8.612 .000 ***

4.395 4.215 4.264 4.306 9.185 .000 ***

ตวามต้องการ

ค่าเฉล่ียความต้องการโดยรวม

sig
ค่าเฉล่ียความต้องการ
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จากตารางที่ 5 - 33 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี ่ยความต้องการในแต่ละภาคธุรกิจมีความ
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจ (connection) การสร้างคอร์สฝึกอบรม  
ให้คำปรึกษา นำเสนอโอกาสใหม่ๆ (Coaching) และการอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศกึษาที่เกี่ยวข้อง (Co-ordination) ซึ่งผู้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความต้องการสูงกว่า
ภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพที่ 5 - 13 
ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 13 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการในแต่ละมิติ เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจต่าง ๆ  
เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยความต้องการรวมของภาคธุรกิจจากมากไปน้อย 
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5.2.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริม 

รูปแบบการส่งเสริมตามแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2565 สามารถแบ่งแนวทางการส่งเสริมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล โดยแบ่งตามโครงการที่ผู้ประกอบการ 

ที่เข้าร่วม ได้ดังตารางที่ 5 – 34 

ตารางที่ 5 – 34 ผลการจำแนกโครงการที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมตามรูปแบบการส่งเสริมตามแผนปฏิบัติการ 
สสว. ปี 2565 

โครงการ / กิจกรรมที่เข้าร่วม รูปแบบการส่งเสริม 2565 

M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับ
นานาชาติ 

Ecosystem 

M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลกัดันให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือการประกอบการ Ecosystem 

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) Ecosystem 

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS Ecosystem 

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกจิอนาคต Next Normal Early Stage / Startups 

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) Micro/Formalization 

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกจิชมุชนตามแนว
พระราชดำริ 

Micro/Formalization 

M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World Small/Medium 

M19 โครงการประกวด MSME National Awards Strong / Idol 

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ Focused Target 

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ-(SME Restart) Focused Target 

 

สำหรับจำนวนผู้ประกอบการตามรูปแบบการส่งเสริม จะเป็นดังตาราง 5 – 35 

ตารางที่ 5 – 35 จำนวนของผู้ประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการส่งเสริม 

 

ราย ร้อยละ
1 Ecosystem 540        28.33

2 Early Stage / Startups 31          1.63

3 Micro / Formalization 381        19.99

4 Small / Medium 30          1.57

5 Strong / Idol 150        7.87

6 Focused Target 774        40.61

1,906      100.00

รูปแบบการส่งเสริม

รวม

จ านวนผู้ประกอบการ
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5.2.2.3.1 ความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวัง ของผู้ประกอบการเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมได้ดังตารางที่ 5 - 36 

ตารางที่ 5 – 36 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมาก 

ไปน้อย เปรียบเทียบตามตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ :  ความคาดหวัง 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

จากตารางที่ 5 - 36 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมพบความแตกตา่ง
กัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 เกือบทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมแล้วกลุ่ม Strong/Idol จะมีความคาดหวังสูงสุด 
(4.600) รองลงมาได้แก่กลุ ่ม Micro/Formalization (4.472) และกลุ ่ม Ecosystem (4.420) ส่วนกลุ ่มที ่มี
ค่าเฉลี ่ยความคาดหวังโดยรวมต่ำสุด ได้แก่ กลุ ่ม Small/Medium (4.100) กลุ ่ม Early stage/Startup 

(4.355) และกลุ่ม Focused target (4.382) ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 – 14 ประกอบ 

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

X07 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา

4.430 4.419 4.591 4.200 4.653 4.401 4.464 6.230 .000 ***

X06 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก ให้ค าแนะน า และตอบข้อ
ซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการได้อย่างครบถ้วน

4.450 4.355 4.564 4.200 4.513 4.364 4.438 4.541 .000 ***

X09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.474 4.419 4.541 4.233 4.540 4.309 4.421 6.702 .000 ***
X05 ข้ันตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 4.396 4.484 4.580 4.233 4.513 4.282 4.395 9.130 .000 ***
X12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 4.315 4.387 4.404 4.133 4.513 4.333 4.354 2.414 .034 *
X04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการท่ีมีความชัดเจน 4.274 4.387 4.446 4.200 4.407 4.289 4.326 3.219 .007 **
X10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีความ

น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน
4.339 4.419 4.541 3.967 4.453 4.167 4.314 14.245 .000 ***

X08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.335 4.129 4.297 4.133 4.500 4.283 4.313 2.588 .024 *
X01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการ หรือ

เข้าถึงข้อมูล หลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย
4.289 4.355 4.291 4.200 4.380 4.163 4.245 3.078 .009 **

X02 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน

4.215 4.323 4.315 4.100 4.360 4.200 4.240 2.027 .072

X03 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ ผ่าน
รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ

4.261 4.258 4.331 4.000 4.327 4.173 4.240 2.889 .013 *

X11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.067 3.935 4.207 3.900 4.387 4.090 4.125 4.679 .000 ***
4.420 4.355 4.472 4.100 4.600 4.382 4.423 3.960 .001 ***ความคาดหวังโดยรวม

ประเด็นความคาดหวัง sig

ค่าเฉล่ียความคาดหวัง
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ภาพที่ 5 - 14 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปน้อย เปรียบเทียบตามตามรูปแบบการส่งเสริม 

5.2.2.3.2 มิติความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ 

ผลการสำรวจมิติความคาดหวังของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมได้
ดังตารางที่ 5 - 37 

ตารางที่ 5 – 37 คะแนนเฉลี่ยมิติความคาดหวังของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย  

จากมากไปน้อย เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ :  ความคาดหวงั 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้ 
ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี

4.451 4.398 4.565 4.211 4.569 4.358 4.441 6.695 .000 ***

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.291 4.355 4.409 4.111 4.400 4.218 4.292 5.279 .000 ***

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มี
ข้ันตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.300 4.290 4.345 4.177 4.429 4.245 4.295 2.722 .019 **

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับฟัง
ปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.240 4.246 4.384 4.000 4.451 4.197 4.264 6.902 .000 ***

4.420 4.355 4.472 4.100 4.600 4.382 4.423 3.960 .001 ***

ค่าเฉล่ียความคาดหวัง

ประเด็นความคาดหวัง sig

ความคาดหวังโดยรวม
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จากตารางที่ 5 - 37 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมพบความแตกต่างกัน 
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 เกือบทั ้งหมด ซึ ่งในภาพรวมแล้ว  สิ ่งที ่ผ ู ้ประกอบการคาดหวังมากที ่ส ุดได้แก่ 
ความสามารถของบ ุคลากร (competency : 4.441) ข ั ้นตอนการเข ้าร ่วมโครงการ (consolidation)  

การสื่อสารองค์กร (communication : 4.292) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.264) โดยกลุ่ม 
Strong/Idol จะมีความคาดหวังโดยรวมสูงสุด (4.600) รองลงมาได้แก่กลุ่ม Micro/Formalization (4.472) 
และกลุ่ม Ecosystem (4.420) ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมต่ำสุด ได้แก่ กลุ่ม Small/Medium 

(4.100) กลุ่ม Early stage/Startup (4.355) และกลุ่ม Focused target (4.382)  ทั้งนี้ สามารถพิจารณา 
จากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 15 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 15 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยมิติความคาดหวังเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังจากมากไปน้อย 
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5.2.2.3.3 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมได้ดังตารางที่ 5 - 38 

ตารางที่ 5 - 38 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
 

หมายเหตุ :  ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001   

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

S07 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา

4.364 4.548 4.580 4.200 4.483 4.336 4.406 5.903 .000 ***

S06 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก ให้ค าแนะน า และตอบข้อ
ซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการได้อย่างครบถ้วน

4.385 4.567 4.567 4.233 4.399 4.318 4.396 5.192 .000 ***

S09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.410 4.613 4.589 4.500 4.277 4.280 4.388 7.977 .000 ***

S05 ข้ันตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 4.281 4.613 4.622 4.367 4.436 4.259 4.359 12.347 .000 ***

S04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการท่ีมีความชัดเจน 4.204 4.516 4.446 4.300 4.313 4.232 4.279 5.025 .000 ***

S01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการ หรือ
เข้าถึงข้อมูล หลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย

4.258 4.419 4.417 4.300 4.275 4.212 4.276 3.285 .006 **

S02 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการท่ี
เข้าใจง่าย ชัดเจน

4.230 4.484 4.396 4.400 4.307 4.197 4.263 3.794 .002 **

S10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีความ
น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน

4.277 4.710 4.554 4.233 4.299 4.073 4.260 19.810 .000 ***

S12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 4.187 4.452 4.424 4.133 4.273 4.172 4.239 5.247 .000 ***

S08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.184 4.290 4.298 4.333 4.293 4.169 4.213 1.649 .144

S03 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ ผ่าน
รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ

4.128 4.226 4.321 4.100 4.255 4.113 4.171 3.651 .003 **

S11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 3.985 4.161 4.141 3.900 4.152 3.970 4.026 2.626 .023 *

4.354 4.452 4.496 4.267 4.347 4.233 4.333 6.083 .000 ***

ประเด็นความพึงพอใจ

ความพึงพอใจโดยรวม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

sig
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จากตารางที่ 5 - 38 จะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมพบ
ความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 เกือบทั้งหมด ซึ ่งในภาพรวมแล้ว  กลุ ่ม Micro/Formalization  

จะมีความพึงพอใจสูงสุด (4.496) รองลงมาได้แก่กลุ่ม Early stage / Startup (4.452) และกลุ่ม Ecosystem 

(4.354) ส ่วนกล ุ ่มท ี ่ม ีค ่าเฉลี่ ยความคาดหว ังโดยรวมต ่ำส ุด ได ้แก ่  กล ุ ่ม Focused target (4.233)  
กลุ่ม Small/Medium (4.267) และกลุ่ม Strong/Idol (4.347) ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพที่  
5 - 16 ประกอบ 

 

 

ภาพที่ 5 - 16 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจรวมจากมากไปน้อย 

5.2.2.3.4 มิติความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ MSMEเปรียบเทียบตามรูปแบบการ
ส่งเสริม 

ผลการสำรวจมิติความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในแต่ละมิติเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมได้
ดังตารางที่ 5 - 39 
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ตารางที่ 5 – 39 คะแนนเฉลี ่ยความพึงพอใจของผู ้ประกอบการในแต่ละมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย 

จากมากไปน้อย เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ :  ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

จากตารางที่ 5 - 39 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในตามรูปแบบการส่งเสริมมีความแตกต่างกัน 
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 สำหรับมิติท ี ่ผ ู ้ประกอบการพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ความสามารถของบุคลากร 
(competency : 4.397) การสื ่อสารองค์กร (communication : 4.264) ขั ้นตอนการเข้าร ่วมโครงการ 
(consolidation : 4.257) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.183)  ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจาก
แผนภูมิในภาพท่ี 5 - 17 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 17 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยมิติความพึงพอใจเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากมากไปน้อย 

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้ความรู้ 
ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี

4.386 4.565 4.578 4.311 4.391 4.312 4.397 7.050 .000 ***

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง เพียงพอ 
ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.214 4.441 4.447 4.290 4.322 4.190 4.264 7.662 .000 ***

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก มี
ข้ันตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.216 4.409 4.388 4.312 4.293 4.205 4.257 4.004 .001 **

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา รับฟัง
ปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.173 4.441 4.377 4.089 4.232 4.077 4.183 9.614 .000 ***

4.354 4.452 4.496 4.267 4.347 4.233 4.333 6.083 .000 ***

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

ประเด็นความพึงพอใจ sig

ความพึงพอใจโดยรวม
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5.2.2.3.5 ความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามรูปแบบ
การส่งเสริม 

ผลการสำรวจความภักดีและการบอกต่อของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการ 

ของ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกอบการจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริมได้ดังตารางที่ 5 - 40 

ตารางที่ 5 – 40 คะแนนเฉลี่ยของความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบตามรูปแบบการ
ส่งเสริม 

 

หมายเหตุ : ความภักดีและการบอกต่อ 

 9.00 - 10.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 7.00 - 8.99 เห็นด้วย  
 5.00 - 6.99 เห็นด้วยปานกลาง 
 3.00 - 4.99 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 1.00 - 2.99 เห็นด้วยเล็กน้อย 

 0 - 0.99 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

จากตารางที่ 5 - 40 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อตามรูปแบบการส่งเสริม
มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการรูปแบบ Early Stage/Startup และ Micro 

/Formalizationจะมีความภักดีและการบอกต่อสูงกว่ารูปแบบการส่งเสริมรูปแบบอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 – 18 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 18 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

ความภักดีและการบอกต่อ (Loyalty & Advocacy) Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 8.839 9.484 9.152 8.900 8.973 8.687 8.862 5.479 .000 ***

ท่านจะแนะน ากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 8.761 9.548 9.192 9.267 9.000 8.658 8.845 6.891 .000 ***

ค่าเฉล่ียความภักดีและการบอกต่อ

sig

8.839 8.761
9.484 9.5489.152 9.1928.900 9.2678.973 9.0008.687 8.6588.862 8.845
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ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. ท่านจะแนะนํากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน

Ecosystem Early Stage / Startups Micro / Formal-ization Small / Medium

Strong / Idol Focused Target รวม
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5.2.2.3.6 ความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. เปรียบเทียบตามรูปแบบการ
ส่งเสริม 

ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้ประกอบการเปรียบเทียบตามภาคธุรกิจ ได้ดังตารางที่ 5 – 41 

ตารางที่ 5 – 41 คะแนนเฉลี่ยของความผูกพัน (engagement) ของผู้ประกอบการกับ สสว.เปรียบเทียบตาม
รูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ :  ความผูกพัน 

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
 

จากตารางที ่ 5 - 41 จะเห็นได้ว ่า คะแนนเฉลี ่ยความผูกพันของผู ้ประกอบการ MSME  

ตามร ูปแบบการส่งเสร ิมต ่าง ๆ พบความแตกต ่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู ้ประกอบการ 

กลุ่ม Micro/Small กลุ่ม Ecosystem และกลุ่ม Early stage / Startups จะมีระดับความผูกพันสูงกว่ารูปแบบ
การส่งเสริมอ่ืน ๆ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 19 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 19 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว. เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

E2 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือม่ันและเช่ือถือได้ 4.604 4.613 4.656 4.400 4.473 4.487 4.554 4.056 .001 **

E3  สสว. เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs 

ของประเทศ
4.583 4.677 4.696 4.467 4.453 4.469 4.549 5.943 .000 ***

E1 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้ 4.343 4.161 4.472 4.200 4.073 4.151 4.264 10.379 .000 ***

4.510 4.484 4.608 4.356 4.333 4.369 4.456 8.108 .000 ***

ค่าเฉล่ียความผูกพัน

sigความผูกพัน (engagement)

ค่าเฉล่ียความผูกพัน
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5.2.2.3.7 การรับรู้ภาพลักษณ์ของ สสว. ของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบตามรูปแบบการ
ส่งเสริม 

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ของ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกอบการจำแนกราย
ภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 42 

ตารางที่ 5 – 42 คะแนนเฉลี่ยของความผูกพัน (engagement) ของผู้ประกอบการกับ สสว. เปรียบเทียบ 

ตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ: ภาพลักษณ ์

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
 

  

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

I1 เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต

4.554 4.484 4.614 4.433 4.393 4.415 4.494 4.722 .000 ***

I2 เป็นหน่วยงานท่ีให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4.491 4.581 4.588 4.500 4.367 4.410 4.469 3.497 .004 **

I3 เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนการส่งเสริมให้เกิด
ความต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.457 4.355 4.480 4.200 4.353 4.388 4.420 1.599 .157

4.501 4.473 4.561 4.378 4.371 4.404 4.461 3.269 .006 **ภาพลักษณ์โดยรวม

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์

sigภาพลักษณ์
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จากตารางที่ 5 - 42 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว.ของผู้ประกอบการตาม
รูปแบบการส่งเสริมต่าง ๆ นั ้น พบความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู ้ประกอบการกลุ่ม 
Micro/Small กลุ ่ม Ecosystem และกลุ ่ม Early stage / Startups จะมีระดับการรับรู ้ภาพลักษณ์สูงกว่า
รูปแบบการส่งเสริมอ่ืนๆ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 20 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 20 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของ สสว ของผู้ประกอบการ MSME  
เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 
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5.2.2.3.8 ความต้องการของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

ผลการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมได้ดังตารางที่ 5 - 43 

ตารางที่ 5 – 43 คะแนนเฉลี ่ยความต้องการของผู ้ประกอบการในแต่ละข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย  

จากมากไปน้อยเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 

 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

จากตารางที ่ 5 - 43 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยตามรูปแบบการส่งเสริมมีความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการกลุ่ม Micro/Small กลุ่ม Ecosystem และกลุ่ม Early stage / 

Startups จะมีระดับความต้องการสูงกว่ารูปแบบการส่งเสริมอ่ืนๆ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพที่ 
5 - 21 ประกอบ 

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

N07 น าเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ 4.630 4.806 4.598 4.100 4.633 4.494 4.563 5.050 .000 ***

N06 สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกัน

4.524 4.742 4.515 4.167 4.568 4.446 4.492 2.418 .034 *

N12 จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.570 4.742 4.651 4.233 4.527 4.346 4.489 9.704 .000 ***

N05 เช่ือมโยงธุรกิจ SME ท่ีเก่ียวข้องกัน เช่น สายการผลิตหรือสายการ
บริการเดียวกันต้ังแต่ธุรกิจต้นน้ าถึงธุรกิจปลายน้ าให้เกิดความ
ร่วมมือกัน

4.547 4.733 4.579 4.067 4.604 4.382 4.486 6.464 .000 ***

N11 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.584 4.645 4.586 4.207 4.427 4.362 4.477 6.590 .000 ***

N13 สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการ 4.436 4.710 4.586 4.033 4.600 4.352 4.444 6.625 .000 ***

N02 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 4.496 4.710 4.443 4.276 4.603 4.311 4.419 5.447 .000 ***

N10 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเก่ียวกับวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วิกฤติธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีจะมาถึง

4.384 4.452 4.445 3.933 4.573 4.297 4.370 4.567 .000 ***

N09 เป็นแหล่งน าเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ 4.344 4.567 4.500 4.100 4.517 4.291 4.367 4.465 .000 ***

N03 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 4.424 4.516 4.398 4.207 4.517 4.241 4.350 4.646 .000 ***

N04 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/

ศูนย์วิจัย
4.355 4.633 4.394 4.414 4.470 4.230 4.327 3.420 .004 **

N08 แนะน าแหล่งเงินทุน สินเช่ือหรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 4.370 4.323 4.281 3.967 4.176 4.155 4.243 3.641 .003 **

N01 ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 4.178 4.167 4.196 4.000 4.283 4.038 4.131 2.442 .032 *

4.356 4.551 4.362 4.067 4.461 4.212 4.306 5.227 .000 ***ความต้องการโดยรวม

ค่าเฉล่ียความต้องการ

ประเด็นความต้องการ sig
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ภาพที่ 5 - 21 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการ เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

5.2.2.3.9 มิติความต้องการของผู ้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบตามรูปแบบการ
ส่งเสริม 

ผลการสำรวจมิติความต้องการของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว.  
สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยมิติความต้องการของผู้ประกอบการจำแนกเป็นรายภาคธุรกิจได้ดังตารางที่ 5 - 44 

ตารางที่ 5 – 44 คะแนนเฉลี่ยของความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปน้อย เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 
 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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N07 N06 N12 N05 N11 N13 N02 N10 N09 N03 N04 N08 N01 total
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Strong / Idol Focused Target รวม

Ecosystem
Early Stage 

/ Startups

Micro / 

Formal-

ization

Small / 

Medium

Strong / 

Idol

Focused 

Target
รวม F

1 Connection การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างสายงาน SME ด้วยกัน 
และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

4.485 4.661 4.475 4.117 4.540 4.368 4.437 2.905 .013 ***

2 Coaching สร้างคอร์สความรู้ จัดอบรมสัมมนา ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อมูลข่าวสาร น าเสนอโอกาสกับช่องทางใหม่ๆ และแจ้งเตือน
เหตุการณ์ส าคัญ

4.466 4.603 4.517 4.073 4.494 4.331 4.420 6.570 .000 ***

3 Coordination อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา การจับคู่ธุรกิจ รวมไปถึง
การให้ความช่วยเหลือด้านกฏระเบียบต่างๆ

4.241 4.435 4.176 4.050 4.387 4.089 4.178 3.667 .003 *

4.356 4.551 4.362 4.067 4.461 4.212 4.306 5.227 .000 ***

sig

ความต้องการโดยรวม

ค่าเฉล่ียความต้องการ

ประเด็นความต้องการ
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จากตารางที ่ 5 - 44 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี ่ยความต้องการตามรูปแบบการส่งเสริม  

มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกมิติ  โดยความต้องการที่มากที่สุดได้แก่การเชื่อมโยงธุรกิจ 
(connection : 4.437) การสร้างคอร์สฝึกอบรม ให้คำปรึกษา นำเสนอโอกาสใหม่ๆ (Coaching : 4.420)  

และการอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาคร ัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที ่ เก ี ่ยวข ้อง  

(Co-ordination : 4.718) ซึ่งผู้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความต้องการสูงกว่าภาคการบริการและภาค
การค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 22 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 22 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการในแต่ละมิติ เปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริมต่าง ๆ 
เรียงลำดับจากมากไปน้อย 
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5.2.2.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายโครงการ 

5.2.2.4.1 ความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจความคาดหวังของผ ู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บร ิการของ สสว.  

สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบรายโครงการ ได้ดังตารางที่ 5 - 45 

ตารางที่ 5 – 45 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อยเปรียบเทียบรายโครงการ 

 
หมายเหตุ : ความคาดหวัง 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

X07 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา

4.588 4.470 4.340 4.480 4.419 4.603 4.543 4.200 4.653 4.539 4.266 4.464 6.384 .000 ***

X06 บุคลากรท่ีด าเนินงานห้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามระหว่าง
กิจกรรมได้อย่างครบถ้วน

4.618 4.430 4.393 4.550 4.355 4.573 4.531 4.200 4.513 4.437 4.294 4.438 3.449 .000 ***

X09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.618 4.480 4.422 4.520 4.419 4.540 4.543 4.233 4.540 4.413 4.208 4.421 4.997 .000 ***

X05 ข้ันตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 4.765 4.350 4.335 4.490 4.484 4.550 4.691 4.233 4.513 4.408 4.160 4.395 8.165 .000 ***

X12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์

4.500 4.365 4.121 4.550 4.387 4.387 4.469 4.133 4.513 4.434 4.236 4.354 5.023 .000 ***

X04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการท่ีมี
ความชัดเจน

4.618 4.340 4.199 4.180 4.387 4.463 4.383 4.200 4.407 4.389 4.193 4.326 4.147 .000 ***

X10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน

4.618 4.375 4.238 4.380 4.419 4.540 4.543 3.967 4.453 4.305 4.033 4.314 10.459 .000 ***

X08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.412 4.365 4.209 4.510 4.129 4.303 4.272 4.133 4.500 4.358 4.211 4.313 3.019 .001 **

X01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าถึง
ข้อมูล หลากหลาย สะดวก ติดต่อง่าย

4.559 4.170 4.291 4.430 4.355 4.300 4.259 4.200 4.380 4.284 4.046 4.245 4.353 .000 ***

X02 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม งาน 
โครงการท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน

4.324 4.180 4.180 4.320 4.323 4.353 4.173 4.100 4.360 4.318 4.086 4.240 3.249 .000 ***

X03 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ 
ผ่านรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ

4.412 4.245 4.243 4.280 4.258 4.350 4.259 4.000 4.327 4.276 4.074 4.240 2.858 .002 **

X11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.176 4.180 3.898 4.150 3.935 4.203 4.222 3.900 4.387 4.203 3.982 4.125 4.818 .000 ***

4.500 4.385 4.398 4.510 4.355 4.463 4.506 4.100 4.600 4.450 4.317 4.423 2.939 .001 **

ความคาดหวัง (Expectation)

ควำมคำดหวังโดยรวม

ค่าเฉล่ียความคาดหวังจากโครงการต่างๆ
Sig
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จากตารางที่ 5 - 45 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นความคาดหวัง โดยโครงการที่มีระดับความคาดหวังสูงที่สุด 4 ลำดับแรก
ได้แก่ โครงการโครงการประกวด MSME National Awards (M19 : 4.600) งานพัฒนาระบบให้บริการ SME 

ACCESS (M11 : 4.510) โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการเพื ่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชดำริ (M17 : 4.506) และงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME  

ระดับนานาชาติ (M04 : 4.500) ส่วนโครงการที่มีความคาดหวังต่ำสุดได้แก่โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA 

World (M18 : 4.100) ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 – 23.1 และ 5 – 23.2 ประกอบ  
 

 

ภาพที่ 5 – 23.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผุ้ประกอบการ MSME ในรายข้อ 

เปรียบเทียบรายโครงการ 

 

ภาพที ่5 – 23.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผุ้ประกอบการ MSME ในรายข้อ 

เปรียบเทียบรายโครงการ (ต่อ) 
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5.2.2.4.2 มิติความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจมิติความคาดหวังของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 

สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบรายโครงการได้ดังตารางที่ 5 - 46 

ตารางที่ 5 – 46 คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อยเปรียบเทียบรายโครงการ 

 

หมายเหตุ : ความคาดหวงั 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 
  

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้
ความรู้ ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี

4.608 4.460 4.385 4.517 4.398 4.572 4.539 4.211 4.569 4.463 4.256 4.441 5.689 .000 ***

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก 
มีข้ันตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.530 4.292 4.233 4.374 4.290 4.356 4.305 4.177 4.429 4.344 4.150 4.295 3.837 .000 ***

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง 
เพียงพอ ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.500 4.258 4.252 4.363 4.355 4.418 4.375 4.111 4.400 4.334 4.107 4.292 5.434 .000 ***

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา
 รับฟังปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.431 4.307 4.086 4.360 4.246 4.377 4.412 4.000 4.451 4.314 4.084 4.264 7.486 .000 ***

4.500 4.385 4.398 4.510 4.355 4.463 4.506 4.100 4.600 4.450 4.317 4.423 2.939 .001 **ควำมคำดหวังโดยรวม

ความคาดหวัง
ค่าเฉล่ียความคาดหวังจากโครงการต่างๆ

Sig
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จากตารางที ่ 5 - 46 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี ่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกมิติความคาดหวัง โดยความคาดหวังสูงสุดได้แก่เรื่องบุคลากร (Competency) 

รองลงมาคือกระบวนการเข้าร่วมไม่ยุ ่งยาก (Consolidation) ความคาดหวังต่อการสื ่อข้อมูลของ สสว. 
(Communication) และน้อยที่สุดในเรื ่องรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Conveyance) ทั้งนี้ สามารถ
พิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 – 24 ประกอบ  

 

ภาพที่ 5 - 24 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผุ้ประกอบการ MSME ในรายมิติ  
เปรียบเทียบรายโครงการ 
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5.2.2.4.3 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ

สรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบรายโครงการได้ดังตารางที่ 5 - 47 

ตารางที่ 5 – 47 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย เปรียบเทียบรายโครงการ 

 
หมายเหตุ : ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

S07 บุคลากรท่ีด าเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษา

4.500 4.409 4.228 4.510 4.548 4.597 4.519 4.200 4.483 4.438 4.237 4.406 5.344 .000 ***

S06 บุคลากรท่ีด าเนินงานห้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถามระหว่าง
กิจกรรมได้อย่างครบถ้วน

4.588 4.369 4.301 4.525 4.567 4.590 4.481 4.233 4.399 4.377 4.260 4.396 3.823 .000 ***

S09 บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 4.588 4.421 4.320 4.515 4.613 4.592 4.580 4.500 4.277 4.384 4.180 4.388 5.685 .000 ***

S05 ข้ันตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 4.735 4.290 4.204 4.270 4.613 4.617 4.642 4.367 4.436 4.377 4.145 4.359 9.166 .000 ***

S04 กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอียดวิธีการท่ีมี
ความชัดเจน

4.412 4.256 4.146 4.150 4.516 4.480 4.321 4.300 4.313 4.298 4.168 4.279 3.667 .000 ***

S01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าถึง
ข้อมูล หลากหลาย สะดวก ติดต่อง่าย

4.471 4.195 4.194 4.444 4.419 4.410 4.444 4.300 4.275 4.292 4.135 4.276 3.287 .000 ***

S02 มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม งาน 
โครงการท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน

4.294 4.211 4.150 4.410 4.484 4.417 4.321 4.400 4.307 4.276 4.122 4.263 3.353 .000 ***

S10 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
น่าสนใจ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน

4.588 4.318 4.151 4.350 4.710 4.557 4.543 4.233 4.299 4.198 3.953 4.260 12.889 .000 ***

S12 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์

4.441 4.235 4.010 4.374 4.452 4.421 4.432 4.133 4.273 4.217 4.129 4.239 4.529 .000 ***

S08 สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 4.364 4.235 3.980 4.440 4.290 4.302 4.284 4.333 4.293 4.225 4.115 4.213 3.354 .000 ***

S03 มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ 
ผ่านรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ

4.324 4.131 4.097 4.120 4.226 4.365 4.160 4.100 4.255 4.180 4.048 4.171 2.850 .002 **

S11 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.000 4.077 3.782 4.263 4.161 4.141 4.138 3.900 4.152 4.059 3.888 4.026 3.515 .000 ***

4.500 4.315 4.296 4.500 4.452 4.493 4.506 4.267 4.347 4.245 4.221 4.333 3.688 .000 ***ควำมพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจ (Satisfaction)

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากโครงการต่างๆ
Sig
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จากตารางที่ 5 - 47 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นความพึงพอใจ โดยโครงการที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด  3 ลำดับแรก
ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ (M17 : 4.506) 

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (MSME Step up - 

M04 : 4.500) โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ( (M16 : 4.493) ส่วนโครงการทึ่พึงพอใจต่ำสุดได้แก่ 
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -(SME Restart - M22 : 4.221) และโครงการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (M21 : 4.245) ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพที่ 
5–25.1 และ 5–25.2 ประกอบ  
 

 

ภาพที่ 5 – 25.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผุ้ประกอบการ MSME ในรายข้อ 

เปรียบเทียบรายโครงการ 

 

ภาพที่ 5 – 25.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผุ้ประกอบการ MSME ในรายข้อ 

เปรียบเทียบรายโครงการ (ต่อ) 
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5.2.2.4.4 มิติความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจมิติความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. 

สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบรายโครงการ ได้ดังตารางที่ 5 - 48 

ตารางที่ 5 - 48  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
นอ้ยเปรียบเทียบรายโครงการ 

 
หมายเหตุ : ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 
 

  

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

1 Competency บุคลากรมีทักษะและกระตือรือร้นในการให้
ความรู้ ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างดี

4.559 4.396 4.283 4.519 4.565 4.592 4.527 4.311 4.391 4.399 4.228 4.397 5.563 .000 ***

2 Communication การส่ือสารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง 
เพียงพอ ข้อมูลเข้าใจง่าย อธิบายข้ันตอนต่างๆ ได้ชัดเจน

4.451 4.213 4.151 4.267 4.441 4.466 4.375 4.290 4.322 4.278 4.105 4.264 5.662 .000 ***

3 Consolidation กระบวนการเข้าร่วมโครงการไม่ยุ่งยาก 
มีข้ันตอนชัดเจน การติดต่อประสานงานท าได้ง่าย

4.422 4.230 4.105 4.347 4.409 4.398 4.350 4.312 4.293 4.270 4.141 4.257 3.757 .000 ***

4 Conveyance มีช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา
 รับฟังปัญหาและให้ feedback ท่ีเข้าถึงง่าย

4.343 4.215 4.013 4.362 4.441 4.379 4.369 4.089 4.232 4.158 3.999 4.183 7.706 .000 ***

4.500 4.315 4.296 4.500 4.452 4.493 4.506 4.267 4.347 4.245 4.221 4.333 3.688 .000 ***

ความพึงพอใจ (Satisfaction)

ควำมพึงพอใจโดยรวม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากโครงการต่างๆ
Sig
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จากตารางที ่ 5 - 48 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี ่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกมิติความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจสูงสุดได้แก่มิติบุคลากร (Competency) 

รองลงมาคือความคาดหวังต่อการสื่อข้อมูลของ สสว. (Communication) กระบวนการเข้าร่วมไม่ยุ ่งยาก 
(Consolidation) และน้อยที ่สุดในเรื ่องรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู ้ (Conveyance) ทั ้งนี ้ สามารถ
พิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 26 ประกอบ  

 

ภาพที ่5 - 26 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผุ้ประกอบการ MSME ในรายมิติ 
เปรียบเทียบรายโครงการ 
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5.2.2.4.5 ความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจความภักดีและการบอกต่อของผู ้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการ 

ของ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกอบการเปรียบเทียบรายโครงการได้ดังตารางที่ 5 - 49 

ตารางที่ 5 - 49 คะแนนเฉลี่ยของความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ จำแนกตามภาคธุรกิจ 

 
หมายเหตุ :  ความภักดแีละการบอกต่อ 

 9.00 - 10.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 7.00 - 8.99 เห็นด้วย  
 5.00 - 6.99 เห็นด้วยปานกลาง 
 3.00 - 4.99 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 1.00 - 2.99 เห็นด้วยเล็กน้อย 

 0 - 0.99 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

จากตารางที่ 5 - 49 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อในแต่ละโครงการ 

มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยโครงการที่มีระดับความภักดีสูงสุดได้แก่ โครงการพัฒนา
ผู ้ประกอบการใหม่เข้าส ู ่ธ ุรกิจอนาคต Next Normal (M15 : 9.484) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

และเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (M04 : 9.441) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ (M17 : 9.333) ส่วนการบอกต่อนั้น โครงการที่จะ
บอกต่อสูงสุดได้แก่ โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่เข้าสู ่ธุรกิจอนาคต Next Normal (M15 : 9.548)  
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (M04 : 9.529)  
และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ (M17 : 9.420) 
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 27 ประกอบ 

 

ความกักดีและการบอกต่อ M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 9.441 8.970 8.583 8.900 9.484 9.103 9.333 8.900 8.973 8.942 8.442 8.862 6.020 .000 ***

ท่านจะแนะน ากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 9.529 8.930 8.466 8.770 9.548 9.130 9.420 9.267 9.000 8.971 8.355 8.845 7.771 .000 ***

ค่าเฉล่ียความภักดีและการบอกต่อของโครงการต่างๆ
Sig

โครงการ / กิจกรรมท่ีเข้าร่วม  

M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 
M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพื่อการประกอบการ  

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ  
M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 

M19 โครงการประกวด MSME National Awards 

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-(SME Restart) 
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ภาพที่ 5 - 27 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความภักดีและการแนะนำบอกต่อของผุ้ประกอบการ MSME ในรายมิติ 
เปรียบเทียบรายโครงการ 
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5.2.2.4.6 ความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว.เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ย 

ของผู้ประกอบการเปรียบเทียบรายโครงการได้ดังตารางที่ 5 - 50 

ตารางที่ 5 – 50 คะแนนเฉลี่ยของความผูกพัน (engagement) ของผู้ประกอบการกับ สสว. เปรียบเทียบ 

รายโครงการ 

 
 

หมายเหตุ :  ความผูกพัน 

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

 

  

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

E2 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือม่ันและเช่ือถือได้ 4.559 4.615 4.553 4.700 4.613 4.693 4.519 4.400 4.473 4.516 4.459 4.554 2.820 .002 **

E3 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของประเทศ4.735 4.585 4.524 4.650 4.677 4.727 4.580 4.467 4.453 4.484 4.454 4.549 3.628 .000 ***

E1 เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้ 4.206 4.330 4.311 4.480 4.161 4.477 4.457 4.200 4.073 4.124 4.178 4.264 5.677 .000 ***

4.500 4.510 4.463 4.610 4.484 4.632 4.519 4.356 4.333 4.375 4.364 4.456 4.552 .000 ***

ความผูกพัน (engagement)

ความผูกพันเฉล่ีย

ค่าเฉล่ียความผูกพันของโครงการต่างๆ
Sig

โครงการ / กิจกรรมท่ีเข้าร่วม  

M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 
M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพื่อการประกอบการ  

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ  
M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 

M19 โครงการประกวด MSME National Awards 

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-(SME Restart) 
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จากตารางที่ 5 - 50 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว.  
มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ระหว่างโครงการ โดยโครงการที่มีความผูกพันสูงสุด 3 ลำดับแรก
ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up - M16 : 4.632) งานพัฒนาระบบให้บรกิาร 
SME ACCESS - M11 : 4.610) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชน  

ตามแนวพระราชดำริ (M17 : 4.519) ส่วนโครงการที่มีความผูกพันต่าสุด ได้แก่โครงการประกวด MSME 

National Awards  (M19 : 4.333) และโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (M18 : 4.356) ทั ้งนี้ 
สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 28 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 28 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความผูกพันของผุ้ประกอบการ MSME ในรายมิติ เปรียบเทียบรายโครงการ 
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5.2.2.4.7 การรับรู้ภาพลักษณ์ของ สสว. ของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบรายโครงการ 

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ของ สสว. สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกอบการเปรียบเทียบ
รายโครงการได้ดังตารางที่ 5 - 51 

ตารางที่ 5 - 51 คะแนนเฉลี่ยของภาพลักษณ์ (Image) ของผู้ประกอบการกับ สสว.เปรียบเทียบรายโครงการ 

 
หมายเหตุ :  ภาพลักษณ ์

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

 

  

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

I1 เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต

4.588 4.500 4.519 4.720 4.484 4.643 4.506 4.433 4.393 4.408 4.421 4.494 3.191 .000 ***

I2 เป็นหน่วยงานท่ีให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4.353 4.450 4.461 4.680 4.581 4.593 4.568 4.500 4.367 4.421 4.398 4.469 2.576 .004 **

I3 เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมให้เกิดความต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.353 4.405 4.437 4.640 4.355 4.493 4.432 4.200 4.353 4.379 4.396 4.420 1.513 .128

4.431 4.452 4.472 4.680 4.473 4.577 4.502 4.378 4.371 4.403 4.405 4.461 2.472 .006 **

ภาพลักษณ์องค์กร (organization image)

ภาพลักษณ์โดยรวม

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ของโครงการต่างๆ
Sig

ความผูกพันเฉลี่ย

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม

โครงการ / กิจกรรมท่ีเข้าร่วม  

M04 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 
M09 งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดข้ึนจริงเพื่อการประกอบการ  

M10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 

M11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 

M15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal 

M16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) 

M17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริ  
M18 โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World 

M19 โครงการประกวด MSME National Awards 

M21 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

M22 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-(SME Restart) 
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จากตารางที่ 5 – 51 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว.ของผู้ประกอบการ 
MSME มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยโครงการที ่รับรู ้ภาพลักษณ์ สสว. ดีที ่สุด ได้แก่  
งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS (M11 : 4.680) โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME 

Step up - M16 : 4.577) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal (M15 : 

4.473) ส่วนโครงการที ่ให้คะแนนภาพลักษณ์ สสว. น้อยที ่สุดได้แก่ โครงการประกวด MSME National 

Awards (M19 : 4.371) และโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World  (M18 : 4.378) ทั ้งนี ้ สามารถ
พิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 29 ประกอบ 

 

ภาพที่ 5 - 29 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของผุ้ประกอบการ MSME ในรายมิติ 
เปรียบเทียบรายโครงการ 

  

4.
58

8

4.
35

3

4.
35

3

4.
43

1

4.
50

0

4.
45

0

4.
40

5

4.
45

2

4.
51

9

4.
46

1

4.
43

7

4.
47

2

4.
72

0

4.
68

0

4.
64

0

4.
68

0

4.
48

4

4.
58

1

4.
35

5

4.
47

3

4.
64

3

4.
59

3

4.
49

3

4.
57

7

4.
50

6

4.
56

8

4.
43

2

4.
50

2

4.
43

3

4.
50

0

4.
20

0

4.
37

8

4.
39

3

4.
36

7

4.
35

3

4.
37

1

4.
40

8

4.
42

1

4.
37

9

4.
40

3

4.
42

1

4.
39

8

4.
39

6

4.
40

5

4.
49

4

4.
46

9

4.
42

0

4.
46

1

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

I1 I2 I3 total image

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 210 

5.2.2.4.8 ความต้องการของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ

สรุปคะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการ เปรียบเทียบรายโครงการ ได้ดังตารางที่ 5 - 52 

ตารางที่ 5 - 52 คะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการรายข้อ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อยเปรียบเทียบรายโครงการ 

 
หมายเหตุ : ความต้องการ 

 4.17 - 5.00 ต้องการมาก 

 3.34 - 4.16 ต้องการ  
 2.51 - 3.33 ค่อนข้างต้องการ 

 1.67 -  2.50 ต้องการเล็กน้อย 

 0.84 - 1.66 ไม่แน่ใจ 

 0.00 - 0.83 ไม่ต้องการ 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
 

  

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

N07 น าเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
ใหม่ๆ

4.706 4.648 4.510 4.816 4.806 4.633 4.461 4.100 4.633 4.606 4.384 4.563 5.495 .000 ***

N06 สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

4.588 4.503 4.439 4.724 4.742 4.562 4.329 4.167 4.568 4.523 4.372 4.492 3.165 .000 ***

N12 จัดอบรม/สัมมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.676 4.556 4.473 4.763 4.742 4.629 4.737 4.233 4.527 4.499 4.194 4.489 8.567 .000 ***

N05 เช่ือมโยงธุรกิจ SME ท่ีเก่ียวข้องกัน ต้ังแต่ธุรกิจต้นน้ าถึง
ธุรกิจปลายน้ า

4.588 4.503 4.478 4.765 4.733 4.590 4.533 4.067 4.604 4.453 4.312 4.486 4.687 .000 ***

N11 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจ 4.618 4.520 4.546 4.784 4.645 4.589 4.573 4.207 4.427 4.426 4.299 4.477 4.417 .000 ***

N13 สร้างคอร์สการเข้าอบรมออนไลน์ท่ีน่าสนใจส าหรับ
ผู้ประกอบการ

4.485 4.602 4.184 4.608 4.710 4.580 4.610 4.033 4.600 4.513 4.190 4.444 8.984 .000 ***

N02 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 4.559 4.443 4.466 4.643 4.710 4.468 4.338 4.276 4.603 4.413 4.211 4.419 4.308 .000 ***

N10 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเก่ียวกับวิกฤติต่างๆ  ท่ีจะ
มาถึง

4.588 4.384 4.216 4.663 4.452 4.436 4.481 3.933 4.573 4.438 4.160 4.370 6.064 .000 ***

N09 เป็นแหล่งน าเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผน
ธุรกิจ

4.765 4.428 4.129 4.479 4.567 4.503 4.487 4.100 4.517 4.411 4.172 4.367 5.982 .000 ***

N03 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง

4.471 4.474 4.284 4.598 4.516 4.422 4.301 4.207 4.517 4.274 4.207 4.350 3.493 .000 ***

N04 อ านวยความสะดวกในการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษา/ศูนย์วิจัย

4.559 4.385 4.162 4.629 4.633 4.394 4.394 4.414 4.470 4.296 4.164 4.327 3.963 .000 ***

N08 แนะน าแหล่งเงินทุน สินเช่ือหรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ต่างๆ

4.500 4.347 4.315 4.485 4.323 4.285 4.264 3.967 4.176 4.186 4.124 4.243 2.155 .018 *

N01 ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 4.206 4.075 4.201 4.323 4.167 4.205 4.159 4.000 4.283 4.089 3.986 4.131 1.812 .054

4.552 4.332 4.273 4.509 4.551 4.440 4.073 4.067 4.461 4.361 4.069 4.306 7.556 .000 ***ความต้องการโดยรวม

ความต้องการ (Need)

ค่าเฉล่ียความต้องการของโครงการต่างๆ
Sig
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จากตารางที่ 5 - 52 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นความต้องการ ยกเว้นประเด็นเรื่องความช่วยเหลือด้านกฏหมายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ โดยโครงการที่มีระดับความต้องการสูงที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ งานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (M04 : 4.552) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่เข้าสู ่ธ ุรกิจอนาคต Next Normal (M15 : 4.551) งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS (M11 : 
4.509) และโครงการที่มีความต้องการต่ำสุดได้แก่ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-
(SME Restart- M22 : 4.069) และโครงการประกวด MSME National Awards (M17 : 4.073) ทั้งนี้ สามารถ
พิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 30.1 และ 5 – 30.2 ประกอบ  

 

 ภาพที่ 5 – 30.1 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการของผุ้ประกอบการ MSME ในรายข้อ 

เปรียบเทียบรายโครงการ 

 

 ภาพที่ 5 – 30.2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการของผุ้ประกอบการ MSME ในรายข้อ 

เปรียบเทียบรายโครงการ (ต่อ) 
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5.2.2.4.9 มิติความต้องการของผู้ประกอบการ MSME เปรียบเทียบรายโครงการ 
ผลการสำรวจมิติความต้องการของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการของ สสว. สามารถ

สรุปคะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการรายมิติเปรียบเทียบรายโครงการ ได้ดังตารางที่ 5 - 53 

ตารางที่ 5 - 53 คะแนนเฉลี่ยความต้องการของผู้ประกอบการรายมิติ เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมาก 

ไปน้อยจำแนกรายโครงการ 

 

จากตารางที่ 5 - 53 จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ 
.05 ในทุกประเด็นมิติความต้องการ โดยมิติที่ต้องการมากที่สุดได้แก่ การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสายงาน SME 

ด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ (Connection) รองลงมาได้แก่การสร้าง
คอร์สความรู้ จัดอบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Coaching) และการอำนวยความสะดวก
ในการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา การจับคู่ธุรกิจ (Co-ordination) เป็นลำดับ
สุดท้าย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจากแผนภูมิในภาพท่ี 5 - 31 ประกอบ  

 

ภาพที่ 5 - 31 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการของผุ้ประกอบการ MSME ในรายมิติ 
เปรียบเทียบรายโครงการ 

M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม F

3 Connection การเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างสายงาน SME 

ด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
4.588 4.435 4.437 4.650 4.661 4.568 4.130 4.117 4.540 4.470 4.270 4.437 4.495 .000 ***

1 Coaching สร้างคอร์สความรู้ จัดอบรมสัมมนา ให้
ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร น าเสนอโอกาสกับช่องทาง

4.621 4.491 4.322 4.659 4.603 4.519 4.508 4.073 4.494 4.441 4.225 4.420 7.053 .000 ***

2 Coordination อ านวยความสะดวกในการประสานงาน
กับหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา การจับคู่ธุรกิจ 
รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านกฏระเบียบต่างๆ

4.449 4.168 4.195 4.413 4.435 4.286 3.769 4.050 4.387 4.227 3.955 4.178 5.861 .000 ***

4.552 4.332 4.273 4.509 4.551 4.440 4.073 4.067 4.461 4.361 4.069 4.306 7.556 .000 ***

ความต้องการ (need)

ความต้องการโดยรวม

ค่าเฉล่ียความต้องการของโครงการต่างๆ
Sig

4.
58

8

4.
62

1

4.
44

9

4.
55

2

4.
43

5

4.
49

1

4.
16

8

4.
33

2

4.
43

7

4.
32

2

4.
19

5

4.
27

3

4.
65

0

4.
65

9

4.
41

3

4.
50

9

4.
66

1

4.
60

3

4.
43

5

4.
55

1

4.
56

8

4.
51

9

4.
28

6

4.
44

0

4.
13

0

4.
50

8

3.
76

9

4.
07

3

4.
11

7

4.
07

3

4.
05

0

4.
06

7

4.
54

0

4.
49

4

4.
38

7

4.
46

1

4.
47

0

4.
44

1

4.
22

7

4.
36

1

4.
27

0

4.
22

5

3.
95

5

4.
06

9

4.
43

7

4.
42

0

4.
17

8

4.
30

6

0.000

2.000

4.000

Connection Coachinng Coordination ความต้องการโดยรวม
M04 M09 M10 M11 M15 M16 M17 M18 M19 M21 M22 รวม



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 213 

5.2.3 การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวสันนิษฐานต่าง ๆ ที่สำรวจ 
และการแบ่ง segment ของผู้ประกอบการ 

จากผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี การบอกต่อและความ
ผูกพัน ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ เพ่ิมเติมด้วยวิธีการทางสถิติ 2 วิธี ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรหรือภาวสันนิษฐานต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์เมตริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix)  

และการวิเคราะห์ segment ของผู้ประกอบการ ด้วยวิธีการ K-mean clustering 

5.2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวสันนิษฐานต่างๆ 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน 
และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง  

ทุกคู่จะได้ผลดังตารางเมตริกซ์สหสัมพันธ์ ดังตารางที่ 5 - 54 

ตารางที่ 5 - 54 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. ของผู้ประกอบการ MSME 

Correlation Matrix Need Expectation Satisfaction Loyalty Advocacy Engagement 
Expectation .268           
Satisfaction .321 .546         
Loyalty .331 .431 .545       
Advocacy .350 .410 .561 .617     
Engagement .391 .423 .660 .550 .565   
MSME Image .396 .427 .619 .529 .531 .818 

 

หมายเหตุ :  r > .900 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 

 .900 >=  r > .700 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 .700  >=  r  > .500 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
 .500  >=  r  > .300 มีความสัมพันธ์ต่ำ  
 .300 >= r > .100 มีความสัมพันธ์ต่ำมาก 

 r <= .100 แทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 

 

จากตารางที่ 5 - 54 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความคาดหวังมีความสัมพันธ์  
ต่ำมาก (.268) และสัมพันธ์กับความพึงพอใจในระดับต่ำ (.321) นั่นอาจสะท้อนว่าการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ประกอบการอาจไม่ตรงนัก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง 
(.546) หมายถึงกิจกรรมของ สสว. ยังตอบโจทย์ความคาดหวังได้ปานกลาง  
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ความสัมพันธ์คู่ต่อมา ได้แก่ความพึงพอใจกับความภักดี มีอยู่ระดับปานกลางเช่นกัน (.545) คือ
กิจกรรมของ สสว. สามารถสร้างความภักดีได้ในระดับปานกลางแม้จะสร้างความพึงพอใจได้สูงก็ตาม ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับภาพลักษณ์นั้นอยู่ระดับปานกลาง (.619) หมายถึงความพึงพอใจที่มาก
ยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมได้  

ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีกับการบอกต่ออยู ่ระดับปานกลาง (.565) ความภักดีกับ
ภาพลักษณ์อยู่ระดับลักษณ์อยู่ระดับปานกลาง (.529) และความภักดีต่อความผูกพันก็มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง (.550) 

จากผลการวิเคราะห์ตั้งแต่หัวข้อ 6.1.1 มาถึง 6.1.7 สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5 - 32  

 

ภาพที่ 5 - 32 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สำรวจ 
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5.2.3.2 ผลการวิเคราะห์ segmentation ของผู้ประกอบการ 

ที่ปรึกษาได้นำองค์ประกอบของความต้องการ องค์ประกอบของความคาดหวัง องค์ประกอบ 

ของความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยความภักดี คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน  คะแนนเฉลี่ยการบอกต่อ (advocacy) 
คะแนนเฉลี ่ยภาพลักษณ์ มาวิเคราะห์หา Segmentation ด้วยวิธีการ K-mean clustering พบว่าจำนวน 
segment (หรือจำนวน cluster) ที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ 3 cluster ซึ่งผลการวิเคราะห์ออกมาดังตารางที่  
5 – 55 

ตารางที่ 5 – 55 ผลการวิเคราะห์ cluster analysis 

 

จากตารางที่ 5 – 55 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างระยะห่าง cluster ต่างๆ ที่สะท้อนว่าจำนวน cluster หรือ segment ของผู้ประกอบการที่จำนวน
เท่ากับ 3 เป็นค่าที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของภาวสันนิษฐานต่างๆ ในแต่ละ segment นั้น จะเป็น 

ดังตารางที่ 5 - 56 
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ตารางที่ 5 – 56 Segment ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และประเมินผลความพึงพอใจในปี 
2565 พร้อมค่าเฉลี่ยของแต่ละภาวสันนิษฐานใน segment 

 

จากตาราง 5 – 56 รายละเอียดของผู้ประกอบการที่เข้ารับโครงการทั้ง 3 segment ได้แก่ 

➢ Concentrative : ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว. โดยมุ่ง
ประโยชน์ในการนำเอาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง มีอัตราส่วนร้อยละ 62.35 

➢ Complementary : ผ ู ้ประกอบการท ี ่ม ีความต ั ้ ง ใจจะนำความร ู ้  ท ักษะท ี ่ ได ้ ร ับไปเสริม 

จุดแข็งหรือแก้ไขจุดอ่อนของผู้ประกอบการเอง มีอัตราส่วนร้อยละ 30.25 

➢ Contemplative : ผู้ประกอบการที่ทดลองเข้ากิจกรรม/โครงการกับ สสว. เผื่อว่าจะได้ประโยชน์ใน
แง่ของความรู้ ทักษะ หรือประโยชน์ด้านอื่นๆ มีอัตราส่วนร้อยละ 7.40 

  

Final Cluster Centers Concentrative Complementary Contemplative

Coaching 4.66 4.12 3.62

Co-ordination 4.40 3.96 3.41

Connection 4.69 4.18 3.53

X Competency 4.70 4.14 3.56

X Communication 4.55 3.98 3.40

X Consolidation 4.55 3.97 3.45

X Conveyance 4.52 3.94 3.40

S Competency 4.73 4.03 3.11

S Communication 4.60 3.87 3.11

S Consolidation 4.59 3.86 3.09

S Conveyance 4.53 3.77 2.96

Average Engagement 4.76 4.09 3.39

Average IMAGE 4.78 4.09 3.34

LOYALTY 9.74 7.99 5.09

Advocacy 9.80 7.91 4.69

Cluster Member 1179.00 572.00 140.00

%Cluster Member 62.35% 30.25% 7.40%

Cluster
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สำหรับสัดส่วนระหว่างจำนวนผู้ประกอบการใน segment ต่าง ๆ จะเป็นดังภาพที่ 5 – 33 

 

ภาพที่ 5 – 33   สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้ประกอบการใน segment ต่างๆ 

สำหรับค่าเฉลี่ยในแต่ละภาวสันนิษฐานของผู้ประกอบการ segment ต่างๆ โดยนำข้อมูลจาก
ตาราง 5 – 56 มาสร้างนั้น จะเป็นดังภาพที่ 5 – 34 

 

ภาพที่ 5 – 34 ค่าเฉลี่ยในแต่ละภาวสันนิษฐานของผู้ประกอบการ segment ต่างๆ 

  

Concentrative, 

1179.00, 62.35%

Complementary, 

572.00, 30.25%

Contemplative, 

140.00, 7.40%

4.66
4.40

4.69 4.70 4.55 4.55 4.52 4.73 4.60 4.59 4.53 4.76 4.78 4.87 4.90

4.12 3.96 4.18 4.14 3.98 3.97 3.94 4.03 3.87 3.86 3.77
4.09 4.09 3.99 3.95

3.62 3.41 3.53 3.56 3.40 3.45 3.40
3.11 3.11 3.09 2.96

3.39 3.34

2.54 2.35

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Concentrative (n =

1179)
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5.2.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

5.2.4.1 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากที่ได้ติดต่อ/ เข้าร่วมงาน โครงการ/ รับบริการกับ สสว. 

ในการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคนั้น ผู้ประกอบการจำนวน 263 รายระบุว่ามีปัญหา
และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 13.8 ดังรายละเอียดในตาราง 

ตารางที่ 5 – 57 สัดส่วนของผู้ประกอบการ MSME ที่ประสบปัญหาหรือพบอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม 

กับ สสว. เปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจ 

 

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในภาพรวมนั้น จะเป็นดังตาราง 5 - 58 

 

จ านวนตัวอย่าง 1,906 100.00% 794 100.00% 520 100.00% 592 100.00%

ไม่มีประเด็นปัญหา/อุปสรรค 263 13.80% 104 13.10% 71 13.65% 88 14.86%

มีประเด็นปัญหา/อุปสรรค 1,643 86.20% 690 86.90% 449 86.35% 504 85.14%

ภาคธุรกิจหลัก :
จ านวนผู้ประกอบการ ภาคการผลิต ภาคการบริการ ภาคการค้า

จ านวน ร้อยละ
T01 ติดต่อเจ้าหน้าท่ียาก/โทรติดยาก 46 17.49%

T02 ขอข้อมูลเยอะ/ข้ันตอนเยอะ/เอกสารยุ่งยาก/เข้าระบบยาก/สมัครยาก 21 7.98%

T03 ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสาร ยังไม่ค่อยได้รับอย่างท่ัวถึง 21 7.98%

T04 ขาดการติดต่อกลับ/การติดต่อกลับล่าช้า/การติดต่อไม่ต่อเน่ือง 12 4.56%

T05 หัวข้อการอบรมไม่น่าสนใจ/ไม่ตรงกับธุรกิจ 11 4.18%

T06 ให้ค าปรึกษาไม่ตรงประเด็น/ตอบค าถามไม่ได้/ไม่ละเอียด 11 4.18%

T07 มีข้อก าหนดมากไป/เง่ือนไขเฉพาะเจาะจง/เง่ือนไขเยอะ 10 3.80%

T08 เวลาในการอบรม/เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกัน 9 3.42%

T09 ได้รับข้อมูลการอบรมไม่ชัดเจน/วันเวลา-สถานท่ี/แจ้งกระช้ันชิด 9 3.42%

T10 เวลาขอหนังสือ/เอกสาร/ใบรับรองใช้เวลาตอบกลับนาน ได้รับช้า 8 3.04%

T11 การตอบกลับในการสมัครใช้เวลานาน/ไม่ได้รับการติดต่อกลับ 8 3.04%

T12 ท างานเช้าชามเย็นชาม/ไม่ใส่ใจ/ไม่กระตือรือร้นในการให้บริการ 7 2.66%

T13 สสว.ยังไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี/ยังไม่ได้ประโยชน์จากสสว. 6 2.28%

T14 หลังอบรม/ท าโครงการ ไม่ติดตามผล เงียบหายไป 6 2.28%

T15 เวลาในการอบรม/ท าโครงการน้อยไป 6 2.28%

T16 ได้ข้อมูล/แก้ไขปัญหาล่าช้า ต้องตามเร่ืองเอง หาข้อมูลเอง 6 2.28%

T17 การจัดงานยังเข้าไม่ถึง/ไม่ตอบสนองความต้องการ 5 1.90%

T18 สถานท่ีคับแคบ ไม่มีความพร้อม/หาท่ีจอดรถยาก 5 1.90%

T19 ระยะทางไกล/การเดินทางล าบาก 5 1.90%

T20 สัญญาณทางอินเตอร์เนตล่มเ/ครือข่ายไม่เสถียร 5 1.90%

T21 การประสานงานผิดพลาด/ล่าช้า/โยนกันไปโยนกันมา 5 1.90%

T22 ยังเปิดโอกาสไม่เต็มท่ี ให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก/กลุ่มชาวบ้าน 4 1.52%

T23 ยังไม่มีความเข้าใจในตัวธุรกิจของผู้ประกอบการ 4 1.52%

T24 ไม่มีไลน์กลุ่ม ไว้คอยตอบค าถามร่วมกัน 4 1.52%

T25 โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนเง่ือนไขเยอะ เข้าถึงยาก 4 1.52%

T26 ขาดการประสานงานเชิงรุก/การผลักดันจากเจ้าหน้าท่ี 4 1.52%

ปัญหา/อุปสรรค
ผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 5 – 57 ปัญหาหรือพบอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสว. (ต่อ) 

 

จ านวน ร้อยละ
T27 สอนเน้นทฤษฏี ซ่ึงน ามาปฎิบัติจริงไม่ได้ผล 3 1.14%

T28 เน้ือหาค่อนข้างรวบรัด ท าให้ตามไม่ทัน 3 1.14%

T29 วิทยากรไม่มีความรู้/ไม่ตรงกับธุรกิจ 3 1.14%

T30 การอบรมออนไลน์ ฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง วุ่นวาย ไม่เป็นระบบ 3 1.14%

T31 เว็ปไซด์เข้าหาข้อมูลล าบาก/เว็ปไซด์เข้าใจยาก 3 1.14%

T32 เร่ืองการแอดสินค้าเข้าระบบท าได้ช้า ยุ่งยากมาก 2 0.76%

T33 ไม่มีการแยกผู้เข้าอบรมตามประเภทธุรกิจให้ชัดเจน 2 0.76%

T34 งบท่ีให้ น้อยเกินไป 2 0.76%

T35 จัดหาตลาดท่ีไม่มีลูกค้า/ไม่มีคนเดิน ท าให้ขายสินค้าไม่ได้เลย 2 0.76%

T36 ได้รับข้อมูลผิดพลาด/ข้อมูลไม่ชัดเจน 2 0.76%

T37 ขาดความต่อเน่ืองของโครงการ 2 0.76%

T38 เวลาต่อใบรับรอง/ใบสัญญาส้ันเกินไป 2 0.76%

T39 สถานการณ์โควิด ท าให้เข้าร่วมไม่ได้/โดนเล่ือนนัด 2 0.76%

T40 ขาดความต่อเน่ืองในการอบรม 2 0.76%

T41 ปัญหาความรู้ของผู้ประกอบการไม่เท่ากัน 2 0.76%

T42 เจ้าหน้าท่ี/ผู้เช่ียวชาญยังไม่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจเท่าท่ีควร 2 0.76%

T43 อนุมัติโครงการช้าเกินไป 2 0.76%

T44 ส่งเร่ืองกู้เงิน ไม่ได้ค าตอบ ต้องตามเร่ืองเอง 2 0.76%

T45 จัดโครงการซ้ าๆ ไม่ก้าวหน้า 1 0.38%

T46 ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความสนใจ 1 0.38%

T47 กิจกรรมการการส่งเสริมการขาย ยังน้อย 1 0.38%

T48 ไม่ได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 1 0.38%

T49 พ้ืนท่ีให้บริการมีไม่ครอบคลุม 1 0.38%

T50 การจัดบู้ทนัดหมายแล้วเตรียมการแล้ว กลับถูกยกเลิก 1 0.38%

T51 ไปขอตรวจสอบรายช่ือยังไม่พบ 1 0.38%

T52 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม/เข้าร่วมโครงการค่อนข้างจ ากัด 1 0.38%

T53 ระยะเวลาท างานไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 1 0.38%

T54 เจ้าหน้าท่ีมีน้อยและเปล่ียนบ่อยมาก 1 0.38%

T55 เกิดความซับซ้อนในการท างานภายในหน่วยงาน 1 0.38%

T56 ไม่มีความม่ันใจในหน่วยงาน 1 0.38%

T57 โครงการไม่ชัดเจน/ไม่ค่อยเข้าใจ 1 0.38%

T58 แอพ SME Connect ไม่ update ให้เป็นปัจจุบัน/หาข้อมูลยาก 1 0.38%

T59 หลังการอบรมไม่มีสรุปรีพอร์ต/คู่มือ/วีดีโอให้ดูย้อนหลัง 1 0.38%

T60 การกู้ยืมเงิน มีการแจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจน 1 0.38%

T61 การอบรม/กิจกรรมน้อยไป 1 0.38%

263 13.80%จ านวนผู้ตอบท้ังหมด

ผู้ประกอบการ
ปัญหา/อุปสรรค
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5.2.4.2 หัวข้อที่ผู้ประกอบการ MSME ต้องการให้ สสว. จัดฝึกอบรม 

ผู้ประกอบการได้เสนอให้ สสว. จัดฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ดังตาราง 5 - 58  

ตารางที่ 5 - 58 หัวข้อที่ผู้ประกอบการ MSME ต้องการให้ สสว. จัดฝึกอบรม 

 

5.2.4.3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกับบริการของ สสว. 

ผู้ประกอบการ 777 รายจาก 1,906 ราย (ร้อยละ 59.23) ได้เสนอแนะ สสว. ในประเด็นต่าง ๆ  
ดังตารางที ่5–59.1 ถึง 5–59.4 

ราย ร้อยละ
ล ำดับ 01 การตลาด การตลาดออนไลน์ การส่ือสารการตลาด การสร้างแบรนด์ 1,420      74.50%

ล ำดับ 02 กฎหมายและกฎระเบียบทางการค้า 1,075      56.40%

ล ำดับ 03 IT เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,043      54.72%

ล ำดับ 04 การบริหารการผลิต การลดต้นทุน 1,036      54.35%

ล ำดับ 05 การบริหารการเงิน การบริหารต้นทุนต่างๆ 1,016      53.31%

ล ำดับ 06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 939         49.27%

ล ำดับ 07 การส่งออก ตลาดส่งออก 826         43.34%

ล ำดับ 08 การบริหารและจัดการกับข้อมูล (data) 789         41.40%

ล ำดับ 09 การเขียนแผนธุรกิจ 768         40.29%

ล ำดับ 10 การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมายเก่ียวกับงานบุคคล การพัฒนาองค์กร 731         38.35%

ล ำดับ 11 ความรู้เฉพาะทางอ่ืนๆ 550         28.86%

ผู้ประกอบการท่ีเลือก
หัวข้อท่ีต้องการฝึกอบรม
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ตารางที่ 5 – 59.1 ข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการ MSME ต้องการให้ สสว. ดำเนินการ 

 

  

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
S01 เพ่ิมช่องทาง/มีการประชาสัมพันธ์โครงการมากข้ึน/รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 76 50 39 165 9.57% 9.62% 6.59% 8.66%

S02 มีการจัดอบรม/กิจกรรม/โครงการบ่อยๆ/ต่อเน่ือง 45 15 23 83 5.67% 2.88% 3.89% 4.35%

S03 เพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับสสว./ติดต่อได้ง่ายกว่าน้ี 29 20 25 74 3.65% 3.85% 4.22% 3.88%

S04 ประชาสัมพันธ์/อัพเดทข้อมูล/ถาม-ตอบปัญหาผ่านไลน์/เฟสบุค 30 10 14 54 3.78% 1.92% 2.36% 2.83%

S05 จัดหาแหล่งเงินทุนให้/เงินทุนดอกเบ้ียต่ า 26 10 10 46 3.27% 1.92% 1.69% 2.41%

S06 ให้ความรู้/หลักสูตรท่ีมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ/หลากหลาย/เข้มข้นมากกว่าน้ี 19 11 15 45 2.39% 2.12% 2.53% 2.36%

S07 มีการสนับสนุน/ติดตาม/ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นจนจบ 15 17 12 44 1.89% 3.27% 2.03% 2.31%

S08 เพ่ิมวิทยากร/จัดวิทยากรให้ตรงกับประเภทธุรกิจ/มีความรู้ ส่ือสารเข้าใจง่าย 18 5 13 36 2.27% 0.96% 2.20% 1.89%

S09 เพ่ิมการอบรมด้านการขายออนไลน์/การท าคอนเท้นท์/การขายผ่านแพคฟอร์มออนไลน์ 14 6 10 30 1.76% 1.15% 1.69% 1.57%

S10 อยากให้มีการติดตามผลหลังจากท่ีได้รับการอบรมไปแล้ว 20 3 6 29 2.52% 0.58% 1.01% 1.52%

S11 เพ่ิมเวลาในการอบรมมากข้ึน 14 4 10 28 1.76% 0.77% 1.69% 1.47%

S12 จัดหาตลาด/ออกบู้ท/งานแสดงสินค้า/เพ่ิมช่องทางการขาย offline 23 1 4 28 2.90% 0.19% 0.68% 1.47%

S13 มีการช่วยเหลือ/เข้าถึงธุรกิจรายย่อย/ธุรกิจขนาดเล็ก/ผู้ประกอบการรายใหม่ 17 4 6 27 2.14% 0.77% 1.01% 1.42%

S14 แจ้งข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม/เข้าอบรมให้ชัดเจน/รวดเร็วมากข้ึน 14 6 6 26 1.76% 1.15% 1.01% 1.36%

S15 อัพเดทข้อมูลต่างๆผ่านอีเมล์ส่วนตัว 13 5 8 26 1.64% 0.96% 1.35% 1.36%

S16 เพ่ิมการอบรมแบบออนไลน์ให้มากข้ึน/เซ็ทระบบอบรมออนไลน์ให้ดี 9 7 9 25 1.13% 1.35% 1.52% 1.31%

S17 การอบรมควรแยกผู้ประกอบการตามประเภทธุรกิจ/ไม่อบรมร่วมกัน 10 10 4 24 1.26% 1.92% 0.68% 1.26%

S18 อัพเดทข้อมูลบนเว็ปไซด์อยู่เสมอ/ข้อมูลครบถ้วน/ระบบไม่ล่ม 10 6 8 24 1.26% 1.15% 1.35% 1.26%

S19 เพ่ิม/ขยายช่องทางการตลาดให้มากข้ึน 16 1 7 24 2.02% 0.19% 1.18% 1.26%

S20 จัด matching คู่ค้าประเภทธุรกิจเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในธุรกิจ 18 1 4 23 2.27% 0.19% 0.68% 1.21%

ข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 5 – 59.2 ข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการ MSME ต้องการให้ สสว. ดำเนินการ (ต่อ) 

 

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
S21 มีนักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญไว้ให้ค าปรึกษาได้ในระยะยาว 13 4 6 23 1.64% 0.77% 1.01% 1.21%

S22 เน้นความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 9 8 5 22 1.13% 1.54% 0.84% 1.15%

S23 พิจารณาเงินกู้ได้ง่ายข้ึน/เง่ือนไขน้อย/ติดตามผลให้ด้วย 16 3 2 21 2.02% 0.58% 0.34% 1.10%

S24 อยากให้ศึกษาความต้องการ/เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าน้ี 10 3 5 18 1.26% 0.58% 0.84% 0.94%

S25 ให้ความรู้เร่ืองภาษี/ข้อกฎหมาย/ระบบขอใบอนุญาต/อย. 10 7 1 18 1.26% 1.35% 0.17% 0.94%

S26 อยากให้สสว.ต้ังใจ/ใส่ใจ/กระตือรือร้นในการให้บริการ 10 4 3 17 1.26% 0.77% 0.51% 0.89%

S27 มาตรฐาน/ข้อก าหนด/กฏเกณฑ์ ข้ันตอนต่างๆน้อยลงกว่าน้ี 9 3 2 14 1.13% 0.58% 0.34% 0.73%

S28 อยากให้นักวิชาการลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการโดยตรง 10 4 14 1.26% 0.77% 0.73%

S29 อยากให้ช่วยด้านการตลาดต่างประเทศ/การส่งออกสินค้าต่างประเทศ 11 1 2 14 1.39% 0.19% 0.34% 0.73%

S30 เพ่ิมระยะเวลาจัดโครงการ/กิจกรรมมากข้ึน 9 1 4 14 1.13% 0.19% 0.68% 0.73%

S31 สสว.ควรช่วยกระตุ้น และเป็นตัวแทนให้กับผู้ประกอบการ 9 3 1 13 1.13% 0.58% 0.17% 0.68%

S32 เพ่ิมความคล่องตัวในการต่ออายุผู้ประกอบการให้รวดเร็วกว่าน้ี 1 9 3 13 0.13% 1.73% 0.51% 0.68%

S33 เพ่ิมบุคคลากร/เจ้าหน้าท่ีมากกว่าน้ี 5 3 4 12 0.63% 0.58% 0.68% 0.63%

S34 มีการรวมกลุ่ม/ท ากิจกรรมให้ผู้ประกอบการมี connection รวมกัน 5 6 11 0.63% 1.15% 0.58%

S35 ให้ความรู้เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 9 9 1.13% 0.47%

S36 เน้นการอบรมภาคปฎิบัติ มากกว่าภาคทฤษฎี วิชาการ 5 1 3 9 0.63% 0.19% 0.51% 0.47%

S37 อยากให้แสดงบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน 3 4 2 9 0.38% 0.77% 0.34% 0.47%

S38 แบ่งระดับความรู้และทักษะก่อนเข้าอบรม 1 4 4 9 0.13% 0.77% 0.68% 0.47%

S39 อยากให้มีมาตรฐานเดียวกันให้หมดและให้เป็นสากล 5 2 1 8 0.63% 0.38% 0.17% 0.42%

S40 อยากให้แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 4 2 2 8 0.50% 0.38% 0.34% 0.42%

S41 เจ้าหน้าท่ี/ผู้เช่ียวชาญมีความรู้ด้านธุรกิจ ให้ค าปรึกษาได้ถูกต้อง ชัดเจน 7 1 8 0.88% 0.19% 0.42%

S42 ปรับปรุงสถานท่ีในการอบรมสะดวกสบาย/ไม่ไกลเกินไป 2 2 4 8 0.25% 0.38% 0.68% 0.42%

S43 อยากให้แยกหมวดประเภทธุรกิจให้ชัดเจน 5 1 1 7 0.63% 0.19% 0.17% 0.37%

S44 อยากให้สสว.ลงทุนในเร่ืองของเทคโนโลยี/อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ 4 1 2 7 0.50% 0.19% 0.34% 0.37%

S45 อยากให้มีวีดีโอการอบรมดูย้อนหลัง 3 2 1 6 0.38% 0.38% 0.17% 0.31%

ข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 5 – 59.3 ข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการ MSME ต้องการให้ สสว. ดำเนินการ (ต่อ) 

 

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
S46 ร่วมออกแบบ/ผลิตสินค้า/พัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าท่ีทันสมัยมากข้ึน 4 1 1 6 0.50% 0.19% 0.17% 0.31%

S47 อยากให้หาตลาดท่ีเหมาะสมกับผู้ประกอบการจริงๆ/ไปแล้วขายได้ 3 1 2 6 0.38% 0.19% 0.34% 0.31%

S48 แก้ไขปัญหา/ติดตามเร่ือง และแจ้งกลับทุกคร้ัง 3 3 6 0.38% 0.58% 0.31%

S49 ความรู้ ด้านเทคโนโลยี/ด้านคอมพิวเตอร์/IT 2 2 1 5 0.25% 0.38% 0.17% 0.26%

S50 อยากให้สสว.เปิดขยายเครือข่ายให้มากย่ิงข้ึน 1 1 2 4 0.13% 0.19% 0.34% 0.21%

S51 ควรมีงบประมาณต่อเน่ืองในการท าโครงการ 1 3 4 0.13% 0.58% 0.21%

S52 มีการพาไปดูงานท่ีเป็นการบริหารจัดการครบวงจร/ท่ีประสบความส าเร็จ 3 1 4 0.38% 0.17% 0.21%

S53 มีการอบรม/ให้ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัว 1 3 4 0.13% 0.51% 0.21%

S54 ให้ความรู้เร่ืองการจัดการด้านบัญชี 1 2 3 0.19% 0.34% 0.16%

S55 ให้ความรู้/หลักสูตรสอนท าแพคเกจจิ้ง 3 3 0.38% 0.16%

S56 อบรมความรู้เร่ืองงานเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 2 1 3 0.25% 0.17% 0.16%

S57 ไม่อยากให้มีค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายต่างๆ 1 2 3 0.13% 0.34% 0.16%

S58 อยากให้ปล่อยงบประมาณมาถึงผู้ประกอบการ/ให้ทุนวิจัย 1 1 1 3 0.13% 0.19% 0.17% 0.16%

S59 เพ่ิมช่องทางตลาดออนไลน์ให้มากข้ึน 2 1 3 0.25% 0.19% 0.16%

S60 จัดหาแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจรายเล็ก 2 1 3 0.25% 0.19% 0.16%

S61 ดูแลข้อมูลผู้ประกอบการ ไม่ให้ข้อมูลร่ัวไหล/ไม่ถูกขโมยผลงาน 2 2 0.25% 0.10%

S62 ให้ความรู้เร่ืองกลยุทธทางการขาย 2 2 0.25% 0.10%

S63 ให้ความรู้เร่ืองการผลิต/ลดต้นทุนการผลิต 1 1 2 0.13% 0.17% 0.10%

S64 ให้ความรู้/หลักสูตรด้านการท าอาหาร ขนม 2 2 0.25% 0.10%

S65 ให้ความรู้/หลักสูตรการแปรรูปสินค้า 2 2 0.25% 0.10%

S66 อยากให้มีผู้ประกอบการเข้ามาอบรมเยอะๆ 1 1 2 0.19% 0.17% 0.10%

S67 มีแพลตฟอร์มการส่งเสริมการขายของคนไทย 2 2 0.34% 0.10%

S68 สามารถได้เข้าร่วมโครงการหลายโครงการ 1 1 2 0.13% 0.17% 0.10%

S69 เพ่ิมรางวัล ให้ได้รับรางวัลกันท่ัวถึง 1 1 2 0.13% 0.17% 0.10%

S70 บริหารการจัดการภายในให้มีความน่าเข่ือถือ 1 1 0.19% 0.05%

ข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 5 – 59.4 ข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการ MSME ต้องการให้ สสว. ดำเนินการ (ต่อ) 

 

 

  

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
S71 สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ 1 1 0.13% 0.05%

S72 ให้ความรู้เร่ืองงานก่อสร้าง 1 1 0.19% 0.05%

S73 อบรมเร่ืองโลจิสติกส์การลดต้นทุนการขนส่ง 1 1 0.13% 0.05%

S74 อบรมความรู้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการขายสินค้า 1 1 0.13% 0.05%

S75 อยากให้มีช่องทางการตรวจสอบโครงการของสสว. 1 1 0.13% 0.05%

S76 ให้ผู้เคยเข้าอบรมแล้วสามารถเข้าอบรมซ้ าได้ 1 1 0.19% 0.05%

S77 เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองโควิด 19 ให้มากข้ึนกว่าน้ี 1 1 0.13% 0.05%

S78 ปรับปรุงแอพ SME Connect ให้อัพเดท/ใช้งานได้ดี 1 1 0.17% 0.05%

S79 มีสายด่วน/call center ให้ค าปรึกษา รับเร่ืองโดยตรง 1 1 0.19% 0.05%

S80 จัดกิจกรรมให้สามารถเข้าร่วมได้ 2 คน 1 1 0.17% 0.05%

S81 อยากให้ต้ังช่ือโครงการให้มีความแตกต่างกัน 1 1 0.19% 0.05%

S82 สสว.ควรจะมีอ านาจตัดสินใจได้ในเร่ืองต่างๆ 1 1 0.17% 0.05%

S83 อยากให้ผู้ประกอบการทุกรายเข้าถึงมาตราฐานสินค้าของตัวเอง 1 1 0.13% 0.05%

S84 รับฟังข้อเสนอแนะ/จัดประชุมผู้ประกอบการได้หารือกัน 1 1 0.13% 0.05%

S85 ให้บริการอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพในการอบรมออนไลน์ 1 1 0.17% 0.05%

378 184 215 777 47.61% 35.38% 36.32% 59.23%

ข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
ข้อเสนอแนะ

รวมจ านวนผู้ประกอบการท่ีเสนอแนะ
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5.2.4.4  รูปแบบการบริการที่ต้องการเพิ่มเติมจาก สสว. 

ผู้ประกอบการ 572 รายจาก 1,906 ราย (30.71%) ได้เสนอรูปแบบบริการเพิ่มเติมให้ สสว. ดังตาราง 5 – 60.1 ถึง 5 – 60.4 

ตารางที่ 5 – 60.1 ข้อเสนอแนะรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม 

 

  

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
F01 จัดหาแหล่งเงินทุนให้/เงินทุนดอกเบ้ียต่ า 46 12 19 77 5.79% 2.31% 3.21% 4.04%

F02 เพ่ิม/ขยายช่องทางการตลาดให้มากข้ึน 42 6 21 69 5.29% 1.15% 3.55% 3.62%

F03 อยากให้ช่วยด้านการตลาดต่างประเทศ/การส่งออกสินค้าต่างประเทศ 39 5 20 64 4.91% 0.96% 3.38% 3.36%

F04 มีนักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญไว้ให้ค าปรึกษาได้ในระยะยาว 31 7 9 47 3.90% 1.35% 1.52% 2.47%

F05 ให้ความรู้เร่ืองภาษี/ข้อกฎหมาย/ระบบขอใบอนุญาต/อย. 22 7 12 41 2.77% 1.35% 2.03% 2.15%

F06 เพ่ิมช่องทางตลาดออนไลน์ให้มากข้ึน 24 4 13 41 3.02% 0.77% 2.20% 2.15%

F07 อยากให้นักวิชาการลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการโดยตรง 25 6 8 39 3.15% 1.15% 1.35% 2.05%

F08 ประชาสัมพันธ์/อัพเดทข้อมูล/ถาม-ตอบปัญหาผ่านไลน์/เฟสบุค 15 10 14 39 1.89% 1.92% 2.36% 2.05%

F09 มีการจัดอบรม/กิจกรรม/โครงการบ่อยๆ/ต่อเน่ือง 16 9 11 36 2.02% 1.73% 1.86% 1.89%

F10 จัด matching คู่ค้าประเภทธุรกิจเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในธุรกิจ 20 2 10 32 2.52% 0.38% 1.69% 1.68%

F11 เพ่ิมการอบรมด้านการขายออนไลน์/การท าคอนเท้นท์/การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 16 2 13 31 2.02% 0.38% 2.20% 1.63%

F12 จัดหาตลาด/ออกบู้ท/งานแสดงสินค้า/เพ่ิมช่องทางการขาย offline 23 1 7 31 2.90% 0.19% 1.18% 1.63%

F13 ให้ความรู้เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 12 1 9 22 1.51% 0.19% 1.52% 1.15%

F14 อยากให้มีการติดตามผลหลังจากท่ีได้รับการอบรมไปแล้ว 16 2 4 22 2.02% 0.38% 0.68% 1.15%

F15 เพ่ิมช่องทาง/มีการประชาสัมพันธ์โครงการมากข้ึน/รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 7 9 6 22 0.88% 1.73% 1.01% 1.15%

F16 มีการสนับสนุน/ติดตาม/ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นจนจบ 13 2 7 22 1.64% 0.38% 1.18% 1.15%

F17 พิจารณาเงินกู้ได้ง่ายข้ึน/เง่ือนไขน้อย/ติดตามผลให้ด้วย 18 2 2 22 2.27% 0.38% 0.34% 1.15%

F18 เพ่ิมการอบรมแบบออนไลน์ให้มากข้ึน/เซ็ทระบบอบรมออนไลน์ให้ดี 8 2 9 19 1.01% 0.38% 1.52% 1.00%

F19 อยากให้ปล่อยงบประมาณมาถึงผู้ประกอบการ/ให้ทุนวิจัย 9 2 4 15 1.13% 0.38% 0.68% 0.79%

F20 ให้ความรู้เร่ืองการผลิต/ลดต้นทุนการผลิต 7 1 6 14 0.88% 0.19% 1.01% 0.73%

บริการท่ีต้องการเพ่ิมตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
รูปแบบการบริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สสว.
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ตารางที่ 5 – 60.2 ข้อเสนอแนะรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม (ต่อ) 

 

  

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
F21 เจ้าหน้าท่ี/ผู้เช่ียวชาญมีความรู้ด้านธุรกิจ ให้ค าปรึกษาได้ถูกต้อง ชัดเจน 9 2 3 14 1.13% 0.38% 0.51% 0.73%

F22 อบรมการเขียนแผนธุรกิจ 8 3 1 12 1.01% 0.58% 0.17% 0.63%

F23 ให้ความรู้/หลักสูตรสอนท าแพคเกจจิ้ง 8 1 3 12 1.01% 0.19% 0.51% 0.63%

F24 สสว.ควรช่วยกระตุ้น และเป็นตัวแทนให้กับผู้ประกอบการ 6 5 1 12 0.76% 0.96% 0.17% 0.63%

F25 เพ่ิมบุคคลากร/เจ้าหน้าท่ีมากกว่าน้ี 11 1 12 1.39% 0.17% 0.63%

F26 เพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับสสว./ติดต่อได้ง่ายกว่าน้ี 7 2 3 12 0.88% 0.38% 0.51% 0.63%

F27 ให้ความรู้เร่ืองกลยุทธทางการขาย 7 2 2 11 0.88% 0.38% 0.34% 0.58%

F28 มีการช่วยเหลือ/เข้าถึงธุรกิจรายย่อย/ธุรกิจขนาดเล็ก/ผู้ประกอบการรายใหม่ 6 2 2 10 0.76% 0.38% 0.34% 0.52%

F29 ให้ความรู้/หลักสูตรท่ีมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ/หลากหลาย/เข้มข้นมากกว่าน้ี 3 3 3 9 0.38% 0.58% 0.51% 0.47%

F30 มีการรวมกลุ่ม/ท ากิจกรรมให้ผู้ประกอบการมี connection รวมกัน 4 4 1 9 0.50% 0.77% 0.17% 0.47%

F31 ความรู้ ด้านเทคโนโลยี/ด้านคอมพิวเตอร์/IT 5 1 2 8 0.63% 0.19% 0.34% 0.42%

F32 เพ่ิมวิทยากร/จัดวิทยากรให้ตรงกับประเภทธุรกิจ/มีความรู้ ส่ือสารเข้าใจง่าย 4 2 2 8 0.50% 0.38% 0.34% 0.42%

F33 อัพเดทข้อมูลบนเว็ปไซด์อยู่เสมอ/ข้อมูลครบถ้วน/ระบบไม่ล่ม 4 2 2 8 0.50% 0.38% 0.34% 0.42%

F34 ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการระบบ/การบริหาร 3 1 3 7 0.38% 0.19% 0.51% 0.37%

F35 ให้ความรู้เร่ืองการจัดการด้านบัญชี 2 5 7 0.25% 0.84% 0.37%

F36 อัพเดทข้อมูลต่างๆผ่านอีเมล์ส่วนตัว 5 1 1 7 0.63% 0.19% 0.17% 0.37%

F37 เน้นการอบรมภาคปฎิบัติ มากกว่าภาคทฤษฎี วิชาการ 4 1 1 6 0.50% 0.19% 0.17% 0.31%

F38 มีการพาไปดูงานท่ีเป็นการบริหารจัดการครบวงจร/ท่ีประสบความส าเร็จ 2 4 6 0.38% 0.68% 0.31%

F39 เน้นความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 6 6 0.76% 0.31%

F40 แบ่งระดับความรู้และทักษะก่อนเข้าอบรม 1 3 2 6 0.13% 0.58% 0.34% 0.31%

บริการท่ีต้องการเพ่ิมตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
รูปแบบการบริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สสว.
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ตารางที่ 5 – 60.3 ข้อเสนอแนะรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม (ต่อ) 

 

 

  

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
F41 มีการอบรม/ให้ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัว 1 4 1 6 0.13% 0.77% 0.17% 0.31%

F42 สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ 3 1 1 5 0.38% 0.19% 0.17% 0.26%

F43 อบรมเร่ืองโลจิสติกส์การลดต้นทุนการขนส่ง 3 2 5 0.38% 0.34% 0.26%

F44 ให้ความรู้/หลักสูตรการแปรรูปสินค้า 4 1 5 0.50% 0.17% 0.26%

F45 อยากให้สสว.ลงทุนในเร่ืองของเทคโนโลยี/อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ 3 1 1 5 0.38% 0.19% 0.17% 0.26%

F46 อยากให้ศึกษาความต้องการ/เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าน้ี 4 1 5 0.50% 0.17% 0.26%

F47 แจ้งข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม/เข้าอบรมให้ชัดเจน/รวดเร็วมากข้ึน 1 3 4 0.13% 0.58% 0.21%

F48 ร่วมออกแบบ/ผลิตสินค้า/พัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าท่ีทันสมัยมากข้ึน 1 3 4 0.13% 0.51% 0.21%

F49 การอบรมควรแยกผู้ประกอบการตามประเภทธุรกิจ/ไม่อบรมร่วมกัน 2 1 1 4 0.25% 0.19% 0.17% 0.21%

F50 อยากให้แยกหมวดประเภทธุรกิจให้ชัดเจน 3 3 0.38% 0.16%

F51 มาตรฐาน/ข้อก าหนด/กฏเกณฑ์ ข้ันตอนต่างๆน้อยลงกว่าน้ี 1 2 3 0.13% 0.38% 0.16%

F52 อบรมพัฒนาฝีมือ/ฝึกอาชีพ 2 2 0.34% 0.10%

F53 อยากให้มีมาตรฐานเดียวกันให้หมดและให้เป็นสากล 1 1 2 0.13% 0.17% 0.10%

F54 อยากให้สสว.เปิดขยายเครือข่ายให้มากย่ิงข้ึน 1 1 2 0.13% 0.19% 0.10%

F55 อยากให้มีวีดีโอการอบรมดูย้อนหลัง 1 1 2 0.19% 0.17% 0.10%

F56 มีแพลตฟอร์มการส่งเสริมการขายของคนไทย 1 1 2 0.13% 0.19% 0.10%

F57 จัดกิจกรรมให้สามารถเข้าร่วมได้ 2 คน 1 1 2 0.13% 0.19% 0.10%

F58 อยากให้หาตลาดท่ีเหมาะสมกับผู้ประกอบการจริงๆ/ไปแล้วขายได้ 1 1 2 0.13% 0.17% 0.10%

F59 อยากให้สสว.ต้ังใจ/ใส่ใจ/กระตือรือร้นในการให้บริการ 1 1 2 0.13% 0.19% 0.10%

F60 แก้ไขปัญหา/ติดตามเร่ือง และแจ้งกลับทุกคร้ัง 1 1 2 0.13% 0.19% 0.10%

บริการท่ีต้องการเพ่ิมตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ
รูปแบบการบริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สสว.
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ตารางที่ 5 – 60.4 ข้อเสนอแนะรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม (ต่อ) 

 

 

การผลิต การบริการ การค้า รวม การผลิต การบริการ การค้า รวม
F61 เพ่ิมเวลาในการอบรมมากข้ึน 1 1 2 0.13% 0.19% 0.10%

F62 อยากให้ท าคุ่มือให้ง่ายๆ ให้ผู้ประกอบการอ่านได้ 1 1 0.19% 0.05%

F63 มีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนให้ค าปรึกษา ในด้านการท าธุรกิจโดยเฉพาะ 1 1 0.19% 0.05%

F64 ให้ความรู้เร่ืองงานก่อสร้าง 1 1 0.19% 0.05%

F65 ให้ความรู้/หลักสูตรด้านการท าอาหาร ขนม 1 1 0.13% 0.05%

F66 อบรมความรู้เร่ืองานเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 1 1 0.17% 0.05%

F67 ไม่อยากให้มีค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายต่างๆ 1 1 0.17% 0.05%

F68 สามารถได้เข้าร่วมโครงการหลายโครงการ 1 1 0.13% 0.05%

F69 มีสายด่วน/call center ให้ค าปรึกษา รับเร่ืองโดยตรง 1 1 0.19% 0.05%

F70 เพ่ิมรางวัล ให้ได้รับรางวัลกันท่ัวถึง 1 1 0.13% 0.05%

F71 อยากให้แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 1 1 0.19% 0.05%

F72 ควรมีงบประมาณต่อเน่ืองในการท าโครงการ 1 1 0.19% 0.05%

F73 รับฟังข้อเสนอแนะ/จัดประชุมผู้ประกอบการได้หารือกัน 1 1 0.19% 0.05%

F74 จัดหาแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจรายเล็ก 1 1 0.13% 0.05%

303 106 163 572 38.16% 20.38% 27.53% 30.01%

รูปแบบการบริการท่ีต้องการเพ่ิมเติมจาก สสว.

บริการท่ีต้องการเพ่ิมตามภาคธุรกิจ ร้อยละข้อเสนอแนะตามภาคธุรกิจ

รวมจ านวนผู้ประกอบการท่ีเสนอแนะ
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5.3  ผลการสำรวจกลุม่คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 

5.3.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  สำรวจทั้งสิ้น 11 รายจาก
เป้าหมาย 10 ราย 8 โครงการดังรายละเอียดในตารางที่ 5 - 61 และแสดงสัดส่วนระหว่างคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการดังภาพที่ 5 - 35  

ตารางที่ 5 - 61 ที่มาของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ 

 

 

ภาพที่ 5 - 35 สัดส่วนระหว่างคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  

 

จ านวน
ประชากร
เป้าหมาย

จ านวนรายช่ือ
ท่ีได้รับจาก สสว

%received

จ านวน
ตัวอย่างท่ีจะ

ส ารวจ

จ านวน
ตัวอย่างท่ี
ส ารวจได้

%achieved

3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ฝตป.)

5 5 100.00% 1 1 100.00%

8 คณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย (ฝกม.) 8 8 100.00% 1 1 100.00%

25 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ฝทบ.) 10 10 100.00% 2 2 100.00%

28 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สสว. (ฝกก.)

11 11 100.00% 1 1 100.00%

29 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฝอก.) 17 17 100.00% 2 1 50.00%

30 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนด้านการเงินของ
 สสว.  (ฝอก.)

4 4 100.00% 1 1 100.00%

31 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสนับสนุน SMEs ราย
ย่อย (ฝปค.)

18 18 100.00% 2 2 100.00%

คณะกรรมการบริหาร สสว. 25 25 100.00%

คณะอนุกรรมการตรวจสอบของส านักงาน สสว (ตสน.) 4 4 100.00% 2 2 100.00%

คณะอนุกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ BIG 

DATA/MASTER DATA (ฝขท.)

12 12 100.00%

114 114 100.00% 10 11 110.00%

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่างๆ

รวม

คณะกรรมการ, 1, 
9%

คณะอนุกรรมการ, 
10, 91%
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5.3.2  ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

ที่ปรึกษาได้ทดสอบ gap analysis ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้วยการวิเคราะห์  
t-test pairwise และการนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบด้วยความคาดหวัง ได้ผลดังตาราง 5 - 62  

ตารางที่ 5 - 62 ผลการวิเคราะห์ gap analysis กลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่าง ๆ 

 

จากตาราง 5 - 62 ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความ
พึงพอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 20.83 แสดงให้เห็นความแตกต่างของการปฏิบัติ 
อีกทั้งผลการทดสอบสหสัมพันธ์ก็ปรากฎความสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก นั่นหมายความว่า สิ่งที่ทำให้พึงพอใจ
ตอบสนองความคาดหวังได้น้อยมาก ประกอบกับการทดสอบ t-test ที่เห็นได้ชัดเจนว่า คะแนนที่ได้มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 และในประเด็นย่อย มีเพียงเรื่องข้ันตอน กระบวนการ
ทำงาน และการประสานงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ไม่ปรากฏความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น
สำหรับแผนภาพเปรียบเทียบ GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ ่มคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯจะเป็นดังภาพที่ 5 – 36 

 
ความพึงพอใจ 

ความคาดหวัง 

ภาพที่ 5 – 36  เปรียบเทียบ GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ 

question item n Expectation Satisfaction correlation score percent t

Pair01 X01 vs. S01 ข้ันตอน หรือ กระบวนกำรด ำเนินงำน 10    4.400 3.900 -.229 -0.500 -11.36% 1.246 .122

Pair02 X02 vs. S02 เอกสำร ข้อมูล หรือ รำยงำนท่ีน ำเสนอ 11    4.273 3.636 .400 -0.636 -14.89% 2.055 .033 *

Pair03 X03 vs. S03 กำรประสำนงำน หรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 11    4.364 3.818 -.046 -0.545 -12.50% 1.399 .096

Pair04 X04 vs. S04 กำรตอบสนองต่อนโยบำยภำครัฐ 11    4.545 4.091 .124 -0.455 -10.00% 1.838 .048 *

Pair05 X05 vs. S05 กำรบริหำรองค์กรท่ีเป็นมืออำชีพ 11    4.636 3.455 -.032 -1.182 -25.49% 3.135 .005 **

Pair06 X06 vs. S06 ควำมโปร่งใส ด ำเนินงำนถูกต้องตำมกฎระเบียบ 11    4.727 4.000 .000 -0.727 -15.38% 3.730 .002 **

Pair07 X07 vs. S07 มีผลสัมฤทธ์ิจำกกำรด ำเนินงำนท่ีครบถ้วนชัดเจน 10    4.600 3.600 -.350 -1.000 -21.74% 2.739 .011 *

Pair08 total ความคาดหวัง/ความพึงพอใจโดยรวม 11   4.364 3.455 .208 -0.909 -20.83% 2.654 .012 *

mean GAP

GAP analysis sig

ประเด็นความคาดหวัง / หึงพอใจ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 GAP

ข้ันตอน หรือ กระบวนกำรด ำเนินงำน -0.500

เอกสำร ข้อมูล หรือ รำยงำนท่ีน ำเสนอ -0.636

กำรประสำนงำน หรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี -0.545

กำรตอบสนองต่อนโยบำยภำครัฐ -0.455

กำรบริหำรองค์กรท่ีเป็นมืออำชีพ -1.182

ควำมโปร่งใส ด ำเนินงำนถูกต้องตำมกฎระเบียบ -0.727

มีผลสัมฤทธ์ิจำกกำรด ำเนินงำนท่ีครบถ้วนชัดเจน -1.000

ความคาดหวัง/ความพึงพอใจโดยรวม -0.909

ระดับคะแนน
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สำหรับแผนภาพขจาย (scatter plot) ของความคาดหวังและความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ฯ/คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นดังภาพที่ 5 – 37 

 

ภาพที่ 5 - 37 Scatter Diagram ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจชองคณะกรรมการฯ/คณะอนุ
กรรมการฯ 

จากภาพที่ 5 - 37 ในมุมมองของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ นั ้น การดำเนินการ 

เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจนั้น ควรจะต้องมีการดำเนินการในทันที ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
องค์กรเพื่อเป็นการบริการแบบมืออาชีพ มีการพัฒนาด้านเอกสารและข้อมูล การพัฒนาเรื่องขั้นตอนดำเนินการ 
(work process) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ สร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตอบสนอง
นโยบายของรัฐได้ดีขึ้น ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฏระเบียบ 

5.3.3 ความไม่พึงพอใจในผลการดำเนินงานของ สสว. มุมมองจากคณะกรรมการฯ คณะอนุ
กรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 6 ท่านจาก 11 ท่าน (ร้อยละ 54.55) ระบุประเด็น
ความไม่พึงพอใจไว้ดังนี้ 

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของพนักงาน 

2. ไม่มีกระบวนการวางแผนงาน และทบทวนแผนงาน 

3. การนำเสนอและการติดตามงานยังไม่มปีระสทิธิภาพ 

4. การประสานงานยงัไม่มปีระสิทธิภาพ 

5. การติดตามงานยังไม่มีประสิทธภิาพ 
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5.3.4 ความผูกพันต่อหน่วยงาน 

สำหรับผลการประเมินความผูกพันของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  พร้อมอัตราส่วน T2B 

จะเป็นดังตาราง 5 - 63 

ตารางที่ 5 – 63  ผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ   

 
หมายเหตุ :  ความผูกพัน 

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 3.41 - 4.20 เห็นด้วย 

 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 5 - 63 ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (4.121) โดยประเด็นที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดคือ สสว. เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SME ของประเทศ รองลงมาได้แก่ สสว. 
เป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ และ สสว. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์กร สำหรับการวิเคราะห์ T2B พบว่าอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 72.73% นั่นหมายความว่า คณะกรรมการฯ 
และคณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อ สสว. ในระดับสูง 

  

ข้อ ความผูกพัน (organization engagement) ค่าเฉล่ีย ความหมาย %T2B %MID %B2B
E1 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 4.000 เห็นด้วย 72.73% 27.27% 0.00%

E2 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือม่ันและเช่ือถือได้ 4.091 เห็นด้วย 81.82% 18.18% 0.00%

E3 สสว. เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของ
ประเทศ

4.273 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 81.82% 9.09% 9.09%

4.121 เห็นด้วยความผูกพันต่อองค์กรโดยเฉล่ีย
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5.3.5 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ 

สำหรับผลการประเมินภาพลักษณ์ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  พร้อมอัตราส่วน 
T2B จะเป็นดังตาราง 5 - 64 

ตารางที่ 5 - 64 ผลการประเมินภาพลักษณ์องค์กรของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ   

 
หมายเหตุ :  ภาพลักษณ ์

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 3.41 - 4.20 เห็นด้วย 

 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตาราง 5 - 65 ค่าเฉลี ่ยภาพรวมภาพลักษณ์ขององค์กร สสว. อยู ่ในระดับดีมาก (4.303)  

โดยคณะกรรมการเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ SME ให้เติบโต ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อย และเห็นด้วยว่า สสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 

เพ ื ่อผล ักด ันการข ับเคล ื ่ อนการส ่ ง เสร ิมการดำเน ินงาน SME ของประเทศ ท ั ้ งน ี ้  คะแนน T2B  

ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเกินร้อยละ 81.82 

  

ค่าเฉล่ีย ความหมาย %T2B %MID %B2B

I1 เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต

4.455 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 90.91% 9.09% 0.00%

I2 เป็นหน่วยงานท่ีให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4.273 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 81.82% 18.18% 0.00%

I3 เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนการส่งเสริมการ
ด าเนินงาน SMEs ของประเทศ

4.182 เห็นด้วย 81.82% 18.18% 0.00%

4.303 เห็นด้วยอย่างย่ิง

ภาพลักษณ์องค์กร (Organization Image)

ภาพรวมภาพลักษณ์องค์กร



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 234 

5.3.6 ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในมุมมองจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  จำนวน 6 ท่านจาก 11 ท่าน (ร้อยละ 54.55) ระบุปัญหา
และอุปสรรคจากการดำเนินงานไว้ดังนี้ 

1. งบประมาณไม่มากพอกับจำนวน SME ที่มีจำนวนมาก 

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ สสว. ยังมีข้อจำกัด การขอความร่วมมือภายในภาครัฐด้วยกัน เช่น 
การขอข้อมูลต่างๆ มักจะทำได้ลำบาก ภาครัฐด้วยกันไม่ค่อยให้ความร่วมมือเพราะเหมือนอำนาจหน้าที่ของ 
สสว. ยังได้รับมาไม่เพียงพอ ภาครัฐด้วยกันเองจึงยังไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลกับ สสว. 

3. ผู้ทำหน้าที่ประสานงานยังไม่เป็นมืออาชีพเพียงพอ ยังไม่เฉียบคม 

4. กระบวนการทำงานล่าช้ามาก 

5. การให้บริการแก่ SMEs ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของ SMEs 

6. ควรมีมาตรการช่วยเหลือ SMEs ให้เต็มที่ ผลักดันส่งขึ้นฝั่งให้จงได้ ไม่ใช่ช่วยครึ่งๆ กลางๆ 
แล้วตายเกลื่อนก่อนขึ้นฝั่ง 

7. การดำเนินงานควรต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสร้างความชำนาญ และการออกแบบสินค้า
ต้องใช้เวลา แต่กรอบการปฏิบัติงาน และงบประมาณได้รับการจัดสรรเป็นปีต่อปี การดำเนินการควรทำใหเ้ป็น
โครงการต่อเนื่องกับผู้ประกอบการ ต้องให้โครงการจบเป็นโครงการๆ ไปในระยะเวลา 3 ปี - 5 ปี 

5.3.7 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 5 ท่านจาก 11 ท่าน (ร้อยละ 45.45) ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการไว้ดังนี้ 

1. สสว. ควรเป็นหน่วยงานหลักที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ SME ควรกำหนดทิศทางให้แต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมกันไปในทางเดียวกันไม่ใช่ต่างหน่วยงานต่างออกนโยบาย ต่างคนต่างทำมันจะเห็น
ผลได้ยาก 

2. ทำงานเชิงรุก เสนอนโยบายที่แก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน สร้างเสริม ให้ SME แข็งแกร่ง ขอให้ใช้ 
MODEL ประเทศ Taiwan ในการช่วยเหลือ SME 

3. ต้องพยายามเข้าถึง SME ที่หลากหลายกลุ่ม เพราะ SME มี่ทั้ง S,M และ L ในปัจจุบันยังเน้น
การส่งเสริมเพียงบางกลุ่ม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในระดับพื้นที่ทั่วไปยังต้องการการสนับสนุนอยู่มากและมี
ความต้องการที่หลากหลาย ควรวางระบบฐานข้อมูลเรื่องของ SME ให้เป็นปัจจุบัน จะได้ทราบว่า SME มีอยู่ที่
ใด ระดับใดบ้าง และต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สสว. ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูล รับรู้แล้วมารับ
การสนับสนุนจาก สสว. เพิ ่มมากขึ ้น ต้องอัพเดท ปรับปรุง เพิ ่มช่องทางต่าง ๆ เช่น SME ONE , SME 

CONNECT เป็นต้น 
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4. แม้ สสว. จะ focus เรื่องอุตสาหกรรมเป็นหลัก ก็ควรเพิ่มงานด้านบริการ การเกษตร โดยต้อง
ทำควบคู่กันไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน เพราะหากเน้นเพียงอุตสาหกรรมจะได้เพียง Supply Chain เท่านั้น ซึ่งใน
ภาคเกษตรกรรมนั้น ควรหาวิธีทำให้ระบบทางการเกษตรมีการรับรอง บริหารจัดการให้ได้รับการยอมรับระดับ
โลก ส่วนภาคบริการ ต้องเป็นบริการที่สมบูรณ์ เช่น การนวดไทย มีอะไรให้ผู้บริโภคจดจำได้ว่าอะไรคือนวด
มาตรฐานระดับ 1,2,3 เป็นเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย เมื่อลูกค้ามาให้โปรโมทสัญลักษณ์นี้ นั่นคือต้องใส่
มาตรฐานนี้ในหลักสูตรการศึกษาหรือให้มีการจัดการแข่งขันตามโรงแรมที่มีการนวด ซึ่งตามมาตรฐานนี้ก็จะได้
โรงแรมนวดเก่งตามมาตรฐาน 1,2,3 เป็นต้น 

5. ต้องการให้ สสว ดำเนินการส่งเสริม SME มากกว่าการให้ความรู้ และควรมีกระบวนการวัดผล
สัมฤทธิ์จากการให้ความรู้นั้นด้วย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการส่งเสริมความรู้ 

5.4 ผลการสำรวจกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

5.4.1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินที่ทำการสำรวจจำนวน 2 ราย 

จากเป้าหมาย 2 ราย ซึ่งที่ปรึกษาได้ทดสอบ gap analysis ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้วยการ
วิเคราะห์ t-test pairwise และการนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบด้วยความคาดหวัง ได้ผลดังตาราง 5 - 64  

ตารางที่ 5 - 64 ผลการวิเคราะห์ gap analysis กลุ่มหน่วยงานหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

 

จากตาราง 5 - 64 ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นบวกในทุกด้าน 
สะท้อนให้เห็นว่าความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินสูงกว่าความคาดหวังมากในทุกด้าน 
สำหรับแผนภาพเปรียบเทียบ GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจ
ประเมิน จะเป็นดังภาพที่ 5 – 38  

question item n Expectation Satisfaction score percent t

Pair01 X01 vs. S01 ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเมีควำมหลำกหลำย เข้ำถึง
สะดวก ติดต่อง่ำย

2      3.500 4.500 1.000 28.57% -1.000 .250

Pair02 X02 vs. S02 ในช่วงเร่ิมต้น มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำน/ กิจกรรม ท่ีเข้ำใจง่ำย ชัดเจน

2      3.500 4.000 0.500 14.29% -1.000 .250

Pair03 X03 vs. S03 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรของ สสว แก่
หน่วยงำน เป็นไปตำมเวลำท่ีก ำหนด

2      3.500 4.000 0.500 14.29% -1.000 .250

Pair04 X04 vs. S04 มีกำรให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำมได้อย่ำงครบถ้วน 2      4.000 5.000 1.000 25.00% -1.000 .250
Pair05 X05 vs. S05 มีกำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ด ำเนินงำนร่วมกัน
2      4.000 5.000 1.000 25.00% -1.000 .250

Pair06 X06 vs. S06 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม 2      3.500 4.000 0.500 14.29% -1.000 .250
Pair07 X07 vs. S07 มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ 2      3.000 4.000 1.000 33.33% -1.000 .250
Pair08 X08 vs. S08 กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์
2      3.000 3.500 0.500 16.67% -1.000 .250

ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว. 2      3.500 4.500 1.000 28.57% -1.000 .250overall

GAP
GAP analysis sig

mean
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ภาพที่ 5 – 38   GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

สำหรับแผนภาพขยายของความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 
จะเป็นดังภาพที่ 5 – 39 

 

ภาพที่ 5 - 39 Scatter Diagram ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ 
ตรวจประเมิน 

จากภาพที่ 5 - 39 ในมุมมองของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน ประเด็นเรื่องการให้คำแนะนำ
หรืออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา ควรได้รับการ
ปรับปรุง ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ได้แก่ การมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย การประสานงานและอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินการร่วมกัน และมีการให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน 

ประเด็นความคาดหวัง / หึงพอใจ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 GAP

ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเมีควำมหลำกหลำย เข้ำถึงสะดวก ติดต่อง่ำย -1.000

ในช่วงเร่ิมต้น มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/ กิจกรรม ท่ีเข้ำใจง่ำย ชัดเจน -0.500

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรของ สสว แก่หน่วยงำน เป็นไปตำมเวลำท่ีก ำหนด -0.500

มีกำรให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำมได้อย่ำงครบถ้วน -1.000

มีกำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน -1.000

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม -0.500

มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ -1.000

กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ -0.500

ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว. -1.000

ระดับคะแนน
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5.4.2 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงาน
ตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานตรวจสอบ/  

ตรวจประเมินจะเป็นดังตาราง 5 - 65 

ตารางที่ 5 – 65 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานตรวจสอบ/
ตรวจประเมิน 

 คะแนนในด้านต่างๆ   

รายการ ค่าเฉลี่ย SD 
จำนวน
ผู้ตอบ 

ความหมาย 

ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 9.00 1.414 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ท่านจะแนะนำกิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้บุคคลอื่น 8.50 0.707 2 เห็นด้วย 

สสว. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเพื่อแก้ปัญหากับท่านได้ 5.00 0.000 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
สสว. เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือมั่นและเช่ือถือได้ 4.50 0.707 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
สสว. เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมที่ให้การส่งเสริมสนับสนนุ 
SMEs ของประเทศ 4.00 0.000 2 เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยความผูกพัน (engagement) 4.50 0.236 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญที ่ร ่วมขับเคลื ่อนนโยบาย
เศรษฐกิจ เพื ่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้ประกอบการ 
SMEs ให้เติบโต 

4.50 0.707 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สสว. เป็นหน่วยงานที่ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.50 0.707 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

สสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคร ัฐและเอกชน เพื ่อผล ักด ันและ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

4.00 0.000 2 เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์องค์กร (image) 4.33 0.471 2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

จากตาราง 5 - 65 จะเห็นได้ว่าความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร
ของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก (เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ 
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5.5 ผลการสำรวจกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร 
5.5.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร ที่ทำการสำรวจจำนวน 51 รายจากเป้าหมาย 
50 ราย 7 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 - 66

ตารางที่ 5 - 66 ที่มาของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานพันธมิตร 

 
  

จ านวน
ประชากร
เป้าหมาย

จ านวน
รายช่ือท่ี
ได้รับจาก 

%received

จ านวน
ตัวอย่างท่ี
จะส ารวจ

จ านวน
ตัวอย่างท่ี
ส ารวจได้

%achieved

1 งานบูรณาการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SME 15 29 193.33% 5 5 100.00%

2 งานจัดท าแผนการส่งเสริม SME 15 0.00%

3 งานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม MSME 40 59 147.50% 5 5 100.00%

4 งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ

40 135 337.50% 10 10 100.00%

5 งานพัฒนาฐานข้อมูล MSME 20 0.00%

8 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอุปสรรคและผลักดัน
ให้เกิดข้ึนจริงในการประกอบธุรกิจของ MSME

30 0.00%

10 งานศูนย์ให้บริการ SME แบบบครบวงจร (ศูนย์ OSS) 200 0 0.00% 15 16 106.67%

12 งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ 30 11 36.67% 5 5 100.00%

23 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS 15 20 133.33% 5 5 100.00%

24 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ (SME Restart) – BDS

40 20 50.00% 5 5 100.00%

29 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบาย
ของรัฐ

10 0.00%

455 274 60.22% 50 51 102.00%รวม

หน่วยงานพันธมิตร
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5.5.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานพันธมิตร 

ที่ปรึกษาได้ทดสอบ gap analysis ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้วยการวิเคราะห์  
t-test pairwise และการนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบด้วยความคาดหวัง ได้ผลดังตาราง 5 - 67  

ตารางที่ 5 - 67 ผลการวิเคราะห์ gap analysis กลุ่มหน่วยงานพันธมิตร 

 

จากตาราง 5 - 67 ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความพึง
พอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 4.39 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจได้แก่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การให้
ข้อมูลในช่วงต้น การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วน สำหรับแผนภาพเปรียบเทียบ GAP ระหว่างความ
คาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน จะเป็นดังภาพที่ 5 – 40 

 

ภาพที่ 5 – 40   GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานพันธมิตร 

เมื่อนำข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจมาสร้างเป็นแผนภาพ scatter diagram เพื่อช่วยใน
การระบุว่า ประเด็นความคาดหวัง/ความพึงพอใจใดที่ดีแล้วหรือว่าควรแก้ไข จะเป็นดังภาพที่ 5 - 41  

question item n Expectation Satisfaction correlation score percent t

Pair01 X01 vs. S01 ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเมีควำมหลำกหลำย เข้ำถึงสะดวก 
ติดต่อง่ำย

51     4.431 4.216 .490 -0.216 -4.87% 1.907 .031 *

Pair02 X02 vs. S02 ในช่วงเร่ิมต้น มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/

 กิจกรรม ท่ีเข้ำใจง่ำย ชัดเจน
51     4.490 4.235 .598 -0.255 -5.68% 3.061 .002 **

Pair03 X03 vs. S03 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรของ สสว แก่หน่วยงำน
 เป็นไปตำมเวลำท่ีก ำหนด

51     4.392 4.176 .228 -0.216 -4.91% 1.630 .055

Pair04 X04 vs. S04 มีกำรให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำมได้อย่ำงครบถ้วน 51     4.529 4.333 .640 -0.196 -4.33% 2.331 .012 **

Pair05 X05 vs. S05 มีกำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน

51     4.529 4.412 .718 -0.118 -2.60% 1.629 .055

Pair06 X06 vs. S06 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม 51     4.431 4.333 .632 -0.098 -2.21% 1.151 .128

Pair07 X07 vs. S07 มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ 51     4.255 4.118 .493 -0.137 -3.23% 1.188 .120

Pair08 X08 vs. S08 กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 51     4.275 4.157 .654 -0.118 -2.75% 1.137 .130
Pair09 overall ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว. 51    4.471 4.275 .269 -0.196 -4.39% 1.807 .038 *

sig

mean GAP

GAP analysis

ประเด็นความคาดหวัง / หึงพอใจ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 GAP

ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเมีควำมหลำกหลำย เข้ำถึงสะดวก ติดต่อง่ำย -0.216

ในช่วงเร่ิมต้น มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/ กิจกรรม ท่ี -0.255

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรของ สสว แก่หน่วยงำน เป็นไปตำม -0.216

มีกำรให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำมได้อย่ำงครบถ้วน -0.196

มีกำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน -0.118

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม -0.098

มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ -0.137

กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ -0.118

ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว. -0.196

ระดับคะแนน
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ภาพที่ 5 - 41 Scatter Diagram ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจชองหน่วยงานพันธมิตร 

จากภาพที ่ 5 - 41 ในมุมมองของหน่วยงานพันธมิตร ประเด็นที ่จะต้องปรับปรุงทันที ได้แก่  
การเพิ่มช่องทางรับฟังคำติชม ร้องเรียน แก้ไขปัญหา การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จาก สสว. ไปใช้ประโยชน์ 
การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว. แก่หน่วยงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
สว่นประเด็นที่เหลือจัดว่าทำได้ดี ควรรักษาระดับไว้ 
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5.5.3 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงาน
พันธมิตร 

ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานพันธมิตร  
จะเป็นดังตาราง 5 - 68  

ตารางที่ 5 - 68 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานพันธมิตร  

 
 

จากตาราง 5 - 68 จะเห็นได้ว่าความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร
ของหน่วยงานพันธมิตร อยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่และอัตราส่วน T2B อยู่ในระดับที่สูง  
มีเพียงความภักดีและความผูกพันเท่านั้นที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 70

รายการ ค่าเฉล่ีย SD n ความหมาย T2B MID B2B / B7B

ท่ำนจะกลับมำใช้บริกำร/ร่วมงำน โครงกำรกับ สสว. 9.02 1.208 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 64.71% 31.37% 3.92%
ท่ำนจะแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 9.00 1.311 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 60.78% 33.33% 5.88%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรเพ่ือแก้ปัญหำกับท่ำนได้ 4.18 0.817 51 เห็นด้วย 78.43% 19.61% 1.96%
สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีท่ำนสำมำรถเชื่อม่ันและเชื่อถือได้ 4.65 0.658 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 94.12% 3.92% 1.96%
สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีเหมำะสมท่ีให้กำรส่งเสริมสนับสนุน 
SMEs ของประเทศ

4.65 0.594 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 94.12% 5.88% 0.00%

ค่าเฉล่ียความผูกพัน (engagement) 4.49 0.605 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง
สสว. เป็นหน่วยงำนส ำคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบำยเศรษฐกิจ 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ให้เติบโต

4.53 0.703 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 88.24% 11.76% 0.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีให้ควำมอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

4.53 0.731 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 86.27% 13.73% 0.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบูรณำกำร ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนกำร
ส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

4.47 0.758 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 88.24% 9.80% 1.96%

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์องค์กร (image) 4.51 0.641 51 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง

คะแนนในด้านต่างๆ Top-2-box
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5.6 ผลการสำรวจกลุ่มหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

5.6.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง ที่ทำการสำรวจจำนวน 10 ราย
จาก 19 โครงการจากเป้าหมาย 8 ราย 7 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 - 69 

ตารางที่ 5 - 69 ที่มาของกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
จำนวน

ประชากร
เป้าหมาย 

จำนวนรายชือ่ที่
ได้รับจาก สสว 

%received 

จำนวน
ตัวอยา่งที่จะ

สำรวจ 

จำนวน
ตัวอยา่งที่
สำรวจได ้

%achieved 

3 งานตดิตามและประเมินผลโครงการส่งเสรมิ MSME 
 

7 100.00 1 1 100.00 

4 งานสรา้งเครือขา่ยความร่วมมอืและเสนอแนะนโยบาย
ส่งเสริม MSME ระดับนานาชาต ิ

 1    

 

5 งานพัฒนาฐานขอ้มูล MSME  3   1 

 

7 งาน Data Exchange Open Data 
 

2 100.00 1 1 100.00 

8 งานศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือลดอปุสรรคและ
ผลักดันให้เกิดขึ้นจรงิในการประกอบธรุกิจของ MSME 

 6 100.00 1 1 100.00 

9 งานพัฒนาสทิธิประโยชนแ์ละผลักดันให้เกิดขึ้นจริง 
เพ่ือการประกอบการ 

 
1 100.00 1 1 100.00 

11 งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS 
 

4 
  

  

13 งานพัฒนาระบบบริการภาครัฐของ สสว. – ระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครฐั 

 
11 

  
1 

 

14 งานพัฒนาระบบเพ่ือขอรับบริการภาครัฐ - ระบบ SME 

Wallet / BDS 

1 
 

0.00 
 

  

15 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เขา้สูธุ่รกิจอนาคต 
Next Normal 

2 
 

0.00 
   

16 โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายยอ่ย  
(MSME Step up) 

10 8 80.00 
 

1 

 

17 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเขม้แข็งแก่
ธุรกิจชมุชนตามแนวทางพระราชดำร ิ

2 
 

0.00 
   

18 โครงการ SME ปรับตัวรับมอื VUCA World  

(ภาคบริการ) 
4 

 
0.00 

 
  

19 โครงการประกวด MSME National Awards 2 
 

0.00 
   

20 โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ตน้แบบสู่ความ
เป็นเลิศ 

2 
 

0.00 
 

  

21 โครงการส่งเสรมิผู้ประกอบการเพ่ือการจัดซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐ 

 
1 100.00 1 1 100.00 

25 งานพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
 

4 100.00 1 1 100.00 

26 งานพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหาร
จัดการสำนักงาน Smart Office 

 
15 100.00 2 1 50.00 

29 งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
นโยบายของรัฐ 

 
10 100.00 

   

รวม 22 63 286.36 8 10 125.00 
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5.6.2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

ที่ปรึกษาได้ทดสอบ gap analysis ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ ด้วยการวิเคราะห์  
t-test pairwise และการนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบด้วยความคาดหวัง ได้ผลดังตาราง 5 - 70  

ตารางที่ 5 - 70 ผลการวิเคราะห์ gap analysis กลุ่มหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

 

จากตาราง 5 - 70 ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความ 

พึงพอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 8.70 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏความแตกต่างกันอยา่ง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ
มีเพียงประเด็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนง่ายเกี่ยวกับการดำเนินการ/กิจกรรม เท่านั้น สำหรับแผนภาพเปรียบเทียบ 
GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน จะเป็นดังภาพที ่5 – 52 

 

ภาพที่ 5 – 42   GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

  

question item n Expectation Satisfaction correlation score percent t

Pair01 X01 vs. S01 ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเมีควำมหลำกหลำย เข้ำถึงสะดวก 
ติดต่อง่ำย

10       4.500 4.200 .497 -0.300 -6.67% 1.152 .139

Pair02 X02 vs. S02 ในช่วงเร่ิมต้น มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำน/ กิจกรรม ท่ีเข้ำใจง่ำย ชัดเจน

9        4.778 4.444 .737 -0.333 -6.98% 2.000 .040 *

Pair03 X03 vs. S03 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรของ สสว แก่
หน่วยงำน เป็นไปตำมเวลำท่ีก ำหนด

10       4.500 4.300 .667 -0.200 -4.44% 0.802 .222

Pair04 X04 vs. S04 มีกำรให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำมได้อย่ำงครบถ้วน 9        4.444 4.444 .824 0.000 0.00% 0.000 .500

Pair05 X05 vs. S05 มีกำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน

10       4.700 4.300 .847 -0.400 -8.51% 1.809 .052

Pair06 X06 vs. S06 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม 10       4.500 4.200 .609 -0.300 -6.67% 1.152 .139

Pair07 X07 vs. S07 มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ 9        4.556 4.333 .667 -0.222 -4.88% 0.800 .223

Pair08 X08 vs. S08 กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้ 9        4.444 4.444 .238 0.000 0.00% 0.000 .500
Pair09 overall ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว. 10      4.600 4.200 .484 -0.400 -8.70% 1.500 .084

mean GAP

GAP analysis sig
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เมื่อนำข้อมูลความคาดหวังและความพึงพอใจมาสร้างเป็นแผนภาพ scatter diagram เพื่อช่วย 

ในการระบุว่า ประเด็นความคาดหวัง/ความพึงพอใจใดที่ดีแล้วหรือว่าควรแก้ไข จะเป็นดังภาพที่ 5 - 53  

ภาพที่ 5 – 43 Scatter Diagram ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง 

จากภาพที่ 5 - 43 ในมุมมองของร่วม/รับจ้าง ทุกประเด็นของความคาดหวังล้วนทำได้ดี เป็นจุด
แข็งแล้ว 
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5.6.3 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง 

ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง จะเป็นดังตาราง 5 - 71 

ตารางที่ 5 - 71 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง 

 

จากตาราง 5 - 71 จะเห็นได้ว่าความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร
ของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้างอยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่และอัตราส่วน T2B อยู่ใน
ระดับท่ีสูง มีเพียงความภักดีและความผูกพันเท่านั้นที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 70 

  

รายการ ค่าเฉล่ีย SD n ความหมาย T2B MID B2B / B7B

ท่ำนจะกลับมำใช้บริกำร/ร่วมงำน โครงกำรกับ สสว. 9.10 1.595 10 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 80.00% 10.00% 10.00%

ท่ำนจะแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 8.90 1.729 10 เห็นด้วย 70.00% 20.00% 10.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรเพ่ือแก้ปัญหำกับท่ำนได้ 4.50 0.850 10 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 80.00% 20.00% 0.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีท่ำนสำมำรถเชื่อม่ันและเชื่อถือได้ 4.50 0.707 10 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 90.00% 10.00% 0.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีเหมำะสมท่ีให้กำรส่งเสริมสนับสนุน 
SMEs ของประเทศ

4.40 0.966 10 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 90.00% 0.00% 10.00%

ค่าเฉล่ียความผูกพัน (engagement) 4.47 0.789 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง
สสว. เป็นหน่วยงำนส ำคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบำย
เศรษฐกิจ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบกำร SMEs 

4.50 0.972 10 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 90.00% 0.00% 10.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีให้ควำมอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือ
กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

4.60 0.966 10 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 90.00% 0.00% 10.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบูรณำกำร ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและ
ขับเคล่ือนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเน่ืองและเป็นไปใน

4.20 1.033 10 เห็นด้วย 80.00% 10.00% 10.00%

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์องค์กร (image) 4.43 0.943 0 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง

คะแนนในด้านต่างๆ Top-2-box
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5.7 ผลการสำรวจกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

5.7.1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

จำนวนตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนที่ทำการสำรวจ
จำนวน 30 รายจากเป้าหมาย 30 ราย ซึ่งที่ปรึกษาได้ทดสอบ gap analysis ระหว่างความคาดหวังและความ
พึงพอใจ ด้วยการวิเคราะห์ t-test pairwise และการนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาลบด้วยความคาดหวัง ได้ผล
ดังตารางที ่5 - 72  

 

ตารางที่ 5 - 72 ผลการวิเคราะห์ gap analysis กลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

 

จากตาราง 6 - 50 ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบในทุกด้าน และพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในด้านภาพรวมของความคาดหวังและความพึงพอใจ และประเด็น
ย่อยในด้านช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการ การประสานงานและอำนวยความสะดวก 
สำหรับแผนภาพเปรียบเทียบ GAP ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจ
ประเมิน จะเป็นดังภาพที่ 5 – 54 

  

question item n Expectation Satisfaction correlation score percent t

Pair01 X01 vs. S01 ช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรเมีควำมหลำกหลำย เข้ำถึงสะดวก ติดต่อง่ำย 30     4.367 4.033 .497 -0.333 -7.63% 1.980 .029 *

Pair02 X02 vs. S02 ในช่วงเร่ิมต้น มีกำรให้ข้อมูลหรืออธิบำย เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/ 

กิจกรรม ท่ีเข้ำใจง่ำย ชัดเจน
30     4.367 4.000 .737 -0.367 -8.40% 2.257 .016 *

Pair03 X03 vs. S03 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือกำรให้บริกำรของ สสว แก่หน่วยงำน เป็นไป 29     4.379 4.172 .667 -0.207 -4.72% 1.440 .080

Pair04 X04 vs. S04 มีกำรให้ค ำแนะน ำ หรือตอบข้อซักถำมได้อย่ำงครบถ้วน 28     4.357 4.286 .824 -0.071 -1.64% 0.528 .301

Pair05 X05 vs. S05 มีกำรประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 30     4.567 4.333 .847 -0.233 -5.11% 1.756 .045 *

Pair06 X06 vs. S06 ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม 28     4.393 4.286 .609 -0.107 -2.44% 1.000 .163

Pair07 X07 vs. S07 มีช่องทำงรับฟังค ำติชม/ ร้องเรียนปัญหำ 28     4.143 4.107 .667 -0.036 -0.86% 0.225 .412

Pair08 X08 vs. S08 กำรน ำข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีได้รับจำก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 29     4.483 4.241 .238 -0.241 -5.38% 1.425 .083
Pair09 overall ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว. 30    4.433 4.100 .484 -0.333 -7.52% 1.980 .029 *

mean GAP

GAP analysis sig
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ทั้งนี้ ข้อมูลได้ถูกนำมาสร้างเป็น scatter diagram ดังภาพที่ 5 – 44 

ภาพที่ 5 - 44 Scatter Diagram ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจชองกลุ่มมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาและประชาชน 

จากภาพที่ 5 - 44 ในมุมมองของกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน ประเด็นที่
สมควรได้รับการแก้ไขทันที ได้แก่ มีการให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการที่เข้าใจง่าย มีการพัฒนาขั้นตอนการ
ดำเนินงานให้เป็นไปในเวลาที่กำหนด  พัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารให้มีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้น 
และประเด็นที่จะต้องปรับปรุงในอนาคตได้แก่ การเพ่ิมช่องทางในการติชม/ร้องเรียนปัญหา 
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5.7.2 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาและประชาชน 

ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของกลุ ่มมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาและประชาชนจะเป็นดังตาราง 5 - 73 

ตารางที่ 5 - 73 ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษาและประชาชน 

 

จากตาราง 5 - 73 จะเห็นได้ว่าความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์
องค์กรของหน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก (เห็นด้วยถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงความภักดีและการบอกต่อเท่านั้นที่อัตราส่วน T2B อยู่ในระดับต่ำกว่า
ร้อยละ 70

รายการ ค่าเฉล่ีย SD n ความหมาย T2B MID B2B / B7B
ท่ำนจะกลับมำใช้บริกำร/ร่วมงำน โครงกำรกับ สสว. 9.03 0.999 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 66.67% 33.33% 0.00%
ท่ำนจะแนะน ำกิจกรรม/ โครงกำรของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 8.93 1.202 30 เห็นด้วย 70.00% 26.67% 3.33%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรเพ่ือแก้ปัญหำกับท่ำนได้ 4.20 0.805 30 เห็นด้วย 83.33% 13.33% 3.33%
สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีท่ำนสำมำรถเชื่อม่ันและเชื่อถือได้ 4.63 0.490 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 100.00% 0.00% 0.00%
สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีเหมำะสมท่ีให้กำรส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของ
ประเทศ

4.70 0.596 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 93.33% 6.67% 0.00%

ค่าเฉล่ียความผูกพัน (engagement) 4.51 0.493 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง
สสว. เป็นหน่วยงำนส ำคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบำยเศรษฐกิจ เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบกำร SMEs ให้เติบโต

4.63 0.556 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 96.67% 3.33% 0.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนท่ีให้ควำมอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือกำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

4.50 0.572 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 96.67% 3.33% 0.00%

สสว. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบูรณำกำร ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนกำรส่งเสริมให้เกิดควำม
ต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

4.67 0.606 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง 93.33% 6.67% 0.00%

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์องค์กร (image) 4.60 0.458 30 เห็นด้วยอย่ำงย่ิง

Top-2-boxคะแนนในด้านต่างๆ
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5.8 ภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

ในการสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันในกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียวงนอก” ล้วนใช้แบบสำรวจชุดเดียวกันในตรวจสอบปัจจัยความพึงพอใจและปัจจัยต่างๆ 
ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงนำข้อมูลทั้ง 4 กลุ่มมารวมกันเพื่อวิเคราะห์ให้ได้ภาพในมุมมองที่กว้างขึ้น โดยอัตราส่วน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆ จะเป็นดังภาพที่ 5 – 45 

 

ภาพที่ 5 - 45 สัดส่วนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วย
ตรวจสอบ/หน่วยตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน 
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5.8.1 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชนต่อการให้บริการ
ของ สสว. เมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว จะ
ได้ผลดังตารางที่ 5 - 74 

ตารางที ่ 5 - 74 คะแนนเฉลี ่ยความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนรายข้อ 

 

หมายเหต ุ: ความคาดหวงั 
 4.21 - 5.00 คาดหวังมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 คาดหวังมาก  
 2.61 - 3.40 คาดหวังปานกลาง 
 1.81 - 2.60 คาดหวังน้อย 

 1.00 - 1.80 คาดหวังน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
 

  

หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยร่วม รับจ้าง
หน่วย

ตรวจสอบ/

ประเมิน

มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา

 ประชาชน
รวม F sig

X05 มีการประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานร่วมกัน 4.529 4.700 4.000 4.567 4.548 0.746 .527

X02 ในช่วงเร่ิมต้น มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย เก่ียวกับการด าเนินงาน/ กิจกรรม
 ท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน

4.490 4.600 3.500 4.367 4.441 1.610 .193

X04 มีการให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน 4.529 4.300 4.000 4.333 4.430 1.048 .376

X01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารมีความหลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย 4.431 4.500 3.500 4.367 4.398 1.151 .333

X06 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.431 4.500 3.500 4.333 4.387 1.467 .229

X03 ข้ันตอนการด าเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว แก่หน่วยงาน เป็นไป
ตามเวลาท่ีก าหนด

4.392 4.500 3.500 4.367 4.376 1.260 .293

X08 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 4.275 4.300 3.000 4.467 4.312 2.035 .115

X07 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.255 4.400 3.000 4.067 4.183 1.886 .138

4.471 4.600 3.500 4.433 4.452 1.973 .124

ความคาดหวัง (expectation)

ระดับความคาดหวังโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว.

ค่าเฉล่ียความคาดหวัง
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จากตารางที่ 5 - 74 จะพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม มีความคาดหวังในแต่ละประเด็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 และคะแนนความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับการ
คาดหวังมากที่สุด โดยประเด็นที่คาดหวังมากที่สุดได้แก่ การมีการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการร่วมกัน มีการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการในช่วงต้นที่เข้าใจง่าย และมีการให้คำแนะนำ
หรือตอบข้อซักถามได้อย่างครบครัน ทั้งนี้ สามารถพิจารณากราฟเปรียบเทียบจากภาพที่ 5 - 46 ร่วมด้วย 

 

ภาพที่ 5 - 46 เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวงนอก 
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X05 X02 X04 X01 X06 X03 X08 X07 total

หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน รวม
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5.8.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชนต่อการให้บริการ
ของ สสว. เมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว จะ
ได้ผลดังตารางที่ 5 - 75 

ตารางที่ 5 - 75 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวงนอกรายข้อ 

 
หมายเหต ุ: ความพึงพอใจ 

 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก  
 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 

 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยมาก 

* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
 

จากตารางที ่ 5 - 75 จะพบว่าผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้ง 4 กลุ ่ม มีความพึงพอใจในแต่ละประเด็น 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 และคะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด โดยประเด็นพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีความหลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย และมีขั้นตอนการดำเนินงานหรือการ
ให้บริการเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถพิจารณากราฟเปรียบเทียบจากภาพที่ 5 - 47 ร่วมด้วย 

หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยร่วม รับจ้าง
หน่วย

ตรวจสอบ/

ประเมิน

มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา

 ประชาชน
รวม F sig

X06 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.412 4.300 5.000 4.333 4.387 0.595 .620

X01 ช่องทางการติดต่อส่ือสารมีความหลากหลาย เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย 4.333 4.444 5.000 4.286 4.344 0.638 .592

X03 ข้ันตอนการด าเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว แก่หน่วยงาน เป็นไป
ตามเวลาท่ีก าหนด

4.333 4.200 4.000 4.286 4.297 0.212 .888

X07 มีช่องทางรับฟังค าติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.157 4.444 3.500 4.241 4.198 0.701 .554

X04 มีการให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน 4.176 4.300 4.000 4.172 4.185 0.103 .958

X02 ในช่วงเร่ิมต้น มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย เก่ียวกับการด าเนินงาน/ กิจกรรม
 ท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน

4.235 4.444 4.000 4.000 4.174 1.126 .343

X05 มีการประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานร่วมกัน 4.216 4.200 4.500 4.033 4.161 0.400 .753

X08 การน าข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้รับจาก สสว. ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 4.118 4.333 4.000 4.107 4.133 0.211 .888

4.275 4.200 4.500 4.100 4.215 0.416 .742

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ (satisfaction)

ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการด าเนินงานของ สสว.
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ภาพที่ 5 - 47 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

5.8.3 ประเด็นความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม จำนวน 16 จาก 93 ราย (ร้อยละ 17.20) ระบุประเด็นความไม่พึงพอใจ  
พร้อมประเมินระดับความไม่พึงพอใจจะได้ผลดังตารางที่ 5 - 76 

ตารางที่ 5 - 76 ประเด็นความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 
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X06 X01 X03 X07 X04 X02 X05 X08 total

หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน รวม

ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
D01 ข้ันตอนการตัดสินใจเยอะ/ข้ันตอนเอกสาร/พิจารณาล่าช้า/อนุมัติช้า 4 4.30% 3.750 0.957

D02 ความไม่ชัดเจนของข้อมูล/รายละเอียดโครงการ 3 3.23% 3.000 0.000

D03 จนท.ติดต่อยาก ตอบสนองกลับช้ามาก 3 3.23% 3.000 1.000

D04 lead time ในการจัด event มีเวลาให้น้อย ท าให้เตรียมการไม่ทัน 3 3.23% 4.000 1.000

D05 ทิศทางนโยบายไม่ชัดเจน/ยังไม่เห็นมีอะไรท่ีเป็นรูปธรรมเลย 3 3.23% 3.250 0.500

D06 ด าเนินการ DBS ล่าช้า 2 2.15% 3.000

D07 เจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติต่อท่ีปรึกษา มองว่าเป็นฝ่ังตรงกันข้ามกับ สสว. 1 1.08% 4.000

D08 อยากให้มีการซูมออนไลน์เวลาประชุมมากกว่า 1 1.08% 3.000

D09 ไม่อ านวยความสะดวกในภาวะวิกฤต/โควิดระบาด 1 1.08% 5.000

D10 ไม่ให้รับการให้เกียรติ/ไม่ไว้วางใจในกระบวนการท างาน 1 1.08% 5.000

D11 ไม่มีการรายงานผลการใช้เงินของโครงการ 1 1.08% 3.000

16 17.20% 3.479 0.841ระดับความไม่พึงพอใจ ภาพรวม

ประเด็นความไม่พึงพอใจ (dissatisfaction)

จ านวน (N = 93) ระดับความไม่พึงพอใจ
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5.8.4 ความภักดีและการบอกต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความภักดีและการบอกต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ได้ผลดัง
ตารางที่ 5 - 77 

ตารางที่ 5 - 77 คะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงาน
ร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
และประชาชน 

 
หมายเหตุ : ความภักดแีละการบอกต่อ 

 9.00 - 10.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 7.00 - 8.99 เห็นด้วย  
 5.00 - 6.99 เห็นด้วยปานกลาง 
 3.00 - 4.99 ค่อนข้างเห็นด้วย 

 1.00 - 2.99 เห็นด้วยเล็กน้อย 

 0 - 0.99 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 

 

จากตารางที่ 5 - 77 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยแนวโน้มความภักดีและการบอกต่ออยู่ระดับสูง
มากและสูง ทั้งนี้ สามารถพิจารณากราฟเปรียบเทียบจากภาพที่ 5 - 48 ร่วมด้วย 

 

ความภักดีและบอกต่อ (Loyalty & Advocacy
หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยร่วม รับจ้าง
หน่วย

ตรวจสอบ/

ประเมิน

มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา

 ประชาชน
รวม F sig

ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. 9.020 9.100 9.000 9.000 9.032 0.013 .998

ท่านจะแนะน ากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน 9.000 8.900 8.500 8.500 8.957 0.107 .956

ค่าเฉล่ียความภักดีและบอกต่อ
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ภาพที่ 5 - 48 เปรียบเทียบระดับความภักดีและการบอกต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร 
หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และ

ประชาชน 

และเมื่อนำจำนวนคำตอบของการบอกต่อมาคำนวณ net promoter score จะได้ค่า NPS 59.14% ซ่ึงถือว่า
อยู่ในระดับดี และเกินค่ามัธยฐานของงานด้านบริการให้คำปรึกษา โดยรายละเอียดอยู่ในภาพ 5 - 49 

 

ภาพที่ 5 - 49 ค่า NPS ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการแนะนำบริการของ สสว. 

  

9.020 9.0009.100 8.9009.000
8.500

9.000
8.500

9.032 8.957
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6.000
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10.000

ท่านจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงาน โครงการกับ สสว. ท่านจะแนะนํากิจกรรม/ โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอ่ืน

หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน รวม
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5.8.5 ความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

ในการประเมินความผูกพันนั้น ได้ผลการประเมินจากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชนดังตารางที่ 5 - 78 

ตารางที ่ 5 - 78 คะแนนเฉลี ่ยความผูกพัน (engagement) ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร 
หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา และประชาชนต่อ สสว. 

 
หมายเหตุ : ความผูกพัน 

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วย 

 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
 

จากตารางที่ 5 - 78 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงาน
พันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
และประชาชน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 อย่างไรก็ดี คะแนนความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม ใน
ภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (4.495) และความผูกพันในแต่ละด้านจะมีค่าสูงมากหมายถึงว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกมีความรู้สึกเชื่อมั่น เหมาะสมที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
อนึ่ง สำหรับกราฟเปรียบเที่ยบสามารถดูได้จากภาพที่ 5 – 78 

หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยร่วม รับจ้าง
หน่วย

ตรวจสอบ/

ประเมิน

มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา

 ประชาชน
รวม F sig

E2 เป็นหน่วยงานท่ีท่านสามารถเช่ือม่ันและเช่ือถือได้ 4.647 4.500 4.500 4.500 4.624 0.189 .904

E3 เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของประเทศ 4.647 4.400 4.000 4.000 4.624 1.209 .311

E1 เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเพ่ือแก้ปัญหากับท่านได้ 4.176 4.500 5.000 5.000 4.237 1.053 .373

4.490 4.467 4.500 4.500 4.495 0.016 .997ค่าเฉล่ียความผูกพัน

ความผูกพัน (engagement)

ค่าเฉล่ียความผูกพัน
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ภาพที่ 5 - 50 เปรียบเทียบระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

5.8.6 การรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงาน
รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

ในการประเมินภาพลักษณ์ ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่มเป็นดังตารางที่ 5 - 79 

ตารางที่ 5 - 79 คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงาน
ร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
และประชาชน 

 
หมายเหตุ ภาพลักษณ ์

 4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3.41 - 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2.61 - 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
 1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 

 1.00 - 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
* ระดับนัยสำคัญ .05 / ** ระดับนัยสำคัญ .01 / *** ระดับนัยสำคัญ .001 
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หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน รวม

หน่วยงาน
พันธมิตร

หน่วยร่วม รับจ้าง
หน่วย

ตรวจสอบ/

ประเมิน

มหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา

 ประชาชน
รวม F sig

I1 เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีร่วมขับเคล่ือนนโยบาย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโต

4.529 4.500 4.500 4.500 4.559 0.175 .913

I2 เป็นหน่วยงานท่ีให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

4.529 4.600 4.500 4.500 4.527 0.051 .985

I3 เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนการส่งเสริมให้เกิดความต่อเน่ืองและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.471 4.200 4.000 4.000 4.495 1.378 .255

4.510 4.433 4.333 4.333 4.527 0.288 .834

ภาพลักษณ์องค์กร (organization image)

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์โดยรวม

ค่าเฉล่ียภาพลักษณ์
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จากตารางที่ 5 - 79 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงาน
พันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
และประชาชน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 อย่างไรก็ดี คะแนนการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่ม 
ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (4.527) ภาพลักษณ์ในแต่ละด้านจะมีค่าสูงมาก อนึ่ง สำหรับกราฟ
เปรียบเทียบสามารถดูได้จากภาพที่ 5 - 51  

 

ภาพที่ 5 - 51 เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

5.8.7 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และการรับรู้
ภาพลักษณ์ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/
ตรวจประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วย
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างทุกคู่ จะได้ผลดังตารางเมตริกซ์สหสัมพันธ์ ดังตารางที่ 5 - 80 

ตารางที่ 5 - 80 correlation matrix ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
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หน่วยงานพันธมิตร หน่วยร่วม รับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ประเมิน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน รวม

Correlation Matrix Expectation Satisfaction Loyalty Advocacy Engagement

Satisfaction .237

Loyalty .427 .525

Advocacy .346 .567 .854

Engagement .549 .566 .694 .652

Image .456 .486 .645 .573 .719
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หมายเหตุ :  r > .900 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 

 .900 >=  r > .700 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 .700  >=  r  > .500 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
 .500  >=  r  > .300 มีความสัมพันธ์ตำ่  
 .300 >= r > .100 มีความสัมพันธ์ตำ่มาก 

 r <= .100 แทบไม่มีความสัมพันธก์ันเลย 

 

จากตารางที่ 5 - 80 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจอยู่ระดับต่ำมาก  
(.237) หมายถึงกิจกรรมของ สสว ยังตอบโจทย์ความคาดหวังได้ปานกลาง ความสัมพันธ์คู่ต่อมา ได้แก่ความพึง
พอใจกับความภักดี มีอยู่ระดับปานกลางเช่นกัน (.525) นั่นคือกิจกรรมของ สสว. สามารถสร้างความภักดีได้ 

ในระดับปานกลางแม้จะสร้างความพึงพอใจได้สูงก็ตาม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับภาพลักษณ์
นั้นอยู่ระดับต่ำ (.486) หมายถึงความพึงพอใจที่มากยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ียอดเยี่ยมได้  

ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีกับการบอกต่ออยู่ระดับสูง (.854) ความภักดกีับภาพลักษณ์อยู่ระดับ
ลักษณ์อยู่ระดับปานกลาง (.645) และความภักดีต่อความผูกพันก็มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (.694) 

จากผลการวิเคราะห์ตั้งแต่หัวข้อ 5.8.1 มาถึง 5.8.8 สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 5 - 52  

 

ภาพที่ 5 - 52 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สำรวจ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (FINAL REPORT)  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กบั สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 

 หน้า 260 

5.9 ปัญหาหรืออุปสรรคจากการติดต่อประสานงาน เข้าร่วม เข้ารับบริการหรือดำเนินการร่วมกับ สสว. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจ
ประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้ให้ข้อมูลเรื่องปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จำนวน 
22 จาก 93 ราย (ร้อยละ 23.66) ดังตารางที่ 5 - 81 

ตารางที่ 5 - 81  ปัญหาหรืออุปสรรคจากการติดต่อประสานงาน/เข้าร่วม/รับบริการ/ดำเนินการร่วมกับ สสว.  
ของหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชน 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ
T01 ข้ันตอนการตัดสินใจเยอะ/ข้ันตอนเอกสาร/พิจารณาล่าช้า/อนุมัติช้า 4 4.30%

T02 ขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ไม่รู้ความคืบหน้า 3 3.23%

T03 lead time ในการจัด event มีเวลาให้น้อย ท าให้เตรียมการไม่ทัน 3 3.23%

T04 จนท.ติดต่อยาก ตอบสนองกลับช้ามาก 2 2.15%

T05 อยากให้ใช้งบประมาณของประเทศ พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 1 1.08%

T06 ใช้เครือข่ายท่ีมีความช านาญลงประกบ ไม่ใช่แค่ให้ค าปรึกษา 1 1.08%

T07 เน้ือหาการอบรมยังไม่ตรงกับความต้องการ 1 1.08%

T08 ขาดตัวกลางเช่ือมโยงเราไปภาคเอกชน (ในส่วนภูมิภาค) 1 1.08%

T09 บุคลากรไม่เพียงพอท่ีจะรองรับผู้ประกอบการ 1 1.08%

T10 การส่ือสารข้อมูลท่ีใช้ในการท างาน ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เน่ืองจากติด พรบ.PDPA 1 1.08%

T11 เจ้าหน้าท่ีไม่กล้าตัดสินใจ/ไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา 1 1.08%

T12 ไม่ค่อยยืดหยุ่นเร่ืองเข้าร่วมงานให้เข้าออนไลน์ 1 1.08%

T13 สสว.ควรต้องมีโครงการท่ีติดตามต่อ ให้ความต่อเน่ืองผู้ประกอบการยืนเองได้ 1 1.08%

T14 หาข้อมูลในเว็บไซด์ยาก เก็บได้ไม่เป็นสัดส่วน 1 1.08%

T15 ไม่อ านวยความสะดวกในภาวะวิกฤต/โควิดระบาด 1 1.08%

T16 ความไม่ชัดเจนของข้อมูล/รายละเอียดโครงการ 1 1.08%

22 23.66%รวมจ านวนผู้มีปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาหรืออุปสรรค จากท่ีได้ติดต่อประสานงาน/ เข้าร่วม/ รับบริการ/ ด าเนินงาน
จ านวน (N = 93)
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5.10 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการบริการของ สสว. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจ
ประเมิน และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการ
ปรับปรุงการบริการของ สสว.จำนวน 47 รายจาก 93 ราย (ร้อยละ 23.66) ดังตารางที่ 5 - 82 

ตารางที่ 5 - 82  ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงการบริการของ สสว. 

 

  

ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ
S01 ประชำสัมพันธ์ภำระกิจหลัก/โครงกำรต่ำงๆให้ท่ัวถึงผ่ำนทุกช่องทำง 7 7.53%

S02 ชี้แจ้งรำยละเอียดโครง/กิจกรรมให้ชัดเจน ให้ข้อมูลมำกกว่ำน้ี 5 5.38%

S03 ท ำควำมเข้ำใจควำมควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกันของ SME แต่ละพ้ืนท่ี 4 4.30%

S04 ควรแจ้งรำยละเอียดกำรนัดหมำยให้เร็วกว่ำน้ี 4 4.30%

S05 อยำกให้เพ่ิมงบสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มำกข้ึน 3 3.23%

S06 ปรับเร่ืองข้ันตอน/กระบวนกำร เกิดรวดเร็วในกำรท ำงำน 3 3.23%

S07 เพ่ิมบุคคลำกร/เจ้ำหน้ำท่ีมำกกว่ำน้ี 3 3.23%

S08 เปิดใจ/จริงใจในกำรท ำงำนร่วมกับพันธมิตร 2 2.15%

S09 ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ให้ส ำเร็จตำมตำมเป้ำหมำย 2 2.15%

S10 เพ่ิมช่องทำงกำรประสำนงำนให้มำกข้ึน 2 2.15%

S11 อยำกให้ส่งเสริมโครงกำรอย่ำงต่อเน่ือง 2 2.15%

S12 ปรับ mind set ว่ำ สสว. คือผู้ให้บริกำร/มองผู้ใช้คือศูนย์กลำง 2 2.15%

S13 ควรมีกำรร่ำงแผนงำนให้ชัดเจน และวัดผลได้ 1 1.08%

S14 กำรอ ำนวยควำมสะดวกกับ stake holders อย่ำงไม่ล ำเอียง 1 1.08%

S15 ให้ควำมก้ำวหน้ำ/ม่ันคงในต ำแหน่งหน้ำท่ีแก่บุคลำกร สสว 1 1.08%

S16 อยำกให้ท ำโครงกำรท่ีเข้ำถึงผู้ประกอบกำรรำยย่อยท่ีเป็นชำวบ้ำน 1 1.08%

S17 แบงค์ขนำดกลำงยังเข้ำไม่ถึงผู้ประกอบกำร 1 1.08%

S18 อยำกให้ขยำยหน่วยงำนเพ่ิมในส่วนงำนจังหวัดภำคกลำงตอนบน 1 1.08%

S19 ก่ันกรองปัญหำก่อนตอบ เร่ืองสินเชื่อบุคคล 1 1.08%

S20 กำรท ำหนังสือต่ำงๆ/หนังสือเชิญ ควรตรวจสอบควำมถูกต้องให้เรียบร้อย 1 1.08%

S21 ร่วมมือในภำคธุรกิจให้เกิดเครือข่ำยท่ีกว้ำงขวำงมำกข้ึน 1 1.08%

47 50.54%

จ านวน (N = 93)

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงการบริการของ สสว .

รวมจ านวนผู้ให้ข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 5 - 82  ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ือการปรับปรุงการบริการของ สสว. (9 ต่อ) 

 

 

  

ผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ
S22 องค์ควำมรู้ท่ีให้ไม่ลึกพอ 1 1.08%

S23 มีกำรนัดพบผู้ประกอบกำรเพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียน/ปรึกษำ/ร่วมแก้ปัญหำต่ำงๆ 1 1.08%

S24 เร่ืองแบบฟอร์มเอกสำร คล้ำยกันเกินไป 1 1.08%

S25 กำรส ำรวจไม่ควรท้ิงเวลำนำนเกินไป 1 1.08%

S26 อยำกให้ สสว.ร่วมทุนกับผู้ประกอบกำร 1 1.08%

S27 หำผู้เชี่ยวชำญมำช่วย ระบบ DBS 1 1.08%

S28 อ ำนวยควำมสะดวกทุกภำคส่วนในกำรขับเคล่ือน SME 1 1.08%

S29 เชื่อมต่อ API หน่วยภำครัฐ 1 1.08%

S30 อยำกให้จัดประชุมในสถำนท่ีท่ีเดินทำงสะดวก 1 1.08%

S31 กระจำยควำมช่วยเหลือให้เหมำะสมกับแต่ละกลุ่ม 1 1.08%

S32 อยำกให้กำรด ำเนินงำนของ สสว.เสร็จส้ินตำมเวลำท่ีก ำหนด 1 1.08%

S33 อยำกให้หน่วยงำน สสว.อยู่ในสถำนท่ีเดียวกันเพ่ือให้ติดต่อง่ำย 1 1.08%

S34 งำนจ้ำงท่ีปรึกษำ น่ำจะเหมำะกับสินค้ำมำกกว่ำ 1 1.08%

S35 อยำกให้ระบบท่ีอยู่บน online ให้เข้ำถึงง่ำย 1 1.08%

S36 ให้มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยร่วมในกำรรับทุน แล้วพัฒนำผู้ประกอบกำรในพ้ืนท่ี 1 1.08%

S37 ควรคัดเลือกท่ีปรึกษำจำกคุณภำพ ไม่ใช่รำคำต่ ำสุด 1 1.08%

S38 กล้ำตัดสินใจและกล้ำท่ีจะเผชิญกับปัญหำ 1 1.08%

S39 ควรมีค่ำเดินทำงให้กับผู้ประกอบกำรท่ีมำร่วม 1 1.08%

S40 อยำกให้วิทยำกรพูดให้ตรงกับข้อมูล/สำยงำนของผู้ร่วมฟัง 1 1.08%

S41 อยำกให้มีคนของรัฐและเอกชนข้ึนอภิปรำย เพ่ือควำมหลำกหลำย 1 1.08%

S42 ปรับฐำนข้อมูล พร้อมให้บริกำรครบวงจร 1 1.08%

47 50.54%รวมจ านวนผู้ให้ข้อเสนอแนะ

จ านวน (N = 93)

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงการบริการของ สสว .
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายและเสนอแนะผลการสำรวจ 

6.1  สรุปผลการสำรวจ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือนำผลการสำรวจไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น  โดยกำหนด
ขอบเขตการสำรวจในด้านความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการ 

ของ สสว. ความภักดี ความผูกพันการบอกต่อ การรับรู ้ภาพลักษณ์  รวมไปถึงทัศนคติ ความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินงาน/ การให้บริการของ สสว. 

การสำรวจเริ่มต้นจากการสืบค้นข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ (Desk Research) เพื่อศึกษาข้อมูล
ทางเอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นในการสำรวจ รวมถึงทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความภักดี และความผูกพัน โดยในเบื้องต้นกำหนดโครงการที่จะ
สำรวจไว้ 30 โครงการ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น 6 กลุ่ม เรียงลำดับเริ ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายหลัก  
อันได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ MSME จากนั้นจะเรียงลำดับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน หน่วยงาน
พันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน รวม 6 ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยจะไม่สำรวจในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ สสว. เพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียง (bias) ต่อคะแนน
ในภาพรวม 

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ ถูกพัฒนาขึ้นบนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยงและต่อ
ยอดการสำรวจจากผลการสำรวจในปี 2564 เพื่อที่จะสามารถนำมาประเมินการเติบโตและพัฒนาเป็นรายปไีด้ 
แบบสำรวจได้รับการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการทดสอบ (pre-test) จนพบว่ามีคุณสมบัติในการวัด  
ทั้งในด้านความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ก่อนนำไปสำรวจจริงทั้ง 3 ชุด ได้แก่ แบบ
สำรวจสำหรับผู้ประกอบการ MSME แบบสำรวจสำหรับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่าง ๆ และ
แบบสำรวจสำหรับหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจสอบ/ตรวจประเมิน และ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน โดยผลการสำรวจโดยสรุปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละส่วนเป็นดังนี้ 
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6.1.1  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 

ค่าร้อยละความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี ความผูกพัน การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร  

และความต้องการนั้นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ร้อยละ 86.12 เท่านั้น ทั้งนี้ ความคาดหวังในภาพรวมต่อการให้บริการ
ของ สสว. มีอยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 88.48) ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 86.46) 

ความภักดีโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 88.59) ความผูกพันอยู ่ในระดับที ่สูงมาก (ร้อยละ 89.12) 

ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 89.28) และความต้องการของผู้ประกอบการมีสูงมาก (ร้อยละ 86.12) 

ดังตารางที่ 6 – 1 

ตารางที่ 6 - 1  ผลสรุปค่าร้อยละความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี  net promoter score (NPS) 

ความผูกพัน การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความต้องการจำแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ซึ่งเมื่อนำคะแนนในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี 2564 จะได้ผลดังตารางที่ 6 – 2 

ตารางที่ 6 - 2  เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างปีสำรวจ 2564 และ 2565 
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จากตารางที่ 6 - 2 พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปี 2565 หากคำนวณจากผู้ตอบทุกคนนั้น
มีค่าลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 88.43 เหลือร้อยละ 86.45 ลดลงร้อยละ 1.98 และหากคำนวณโดยเฉลี่ย 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 ประเภท จะพบว่าคำตอบมีค่าลดลงจากร้อยละ 83.14 เหลือร้อยละ 82.88 ทั้งนี้  

การลดลงของความพึงพอใจนั้น ลดลงในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ ยกเว้นหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน
และหน่วยงานพันธมิตรที่มีค่าความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน โดยความพึงพอใจของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 

จะลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 8.40 ตามมด้วยหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้างที่ลดลงร้อยละ 6 และอันดับสามได้แก่
ผู้ประกอบการ MSME ที่ระดับความพึงพอใจลดลงร้อยละ 1.09 

6.1.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประกอบการ MSME 

ที่ปรึกษาฯ ได้สำรวจผู ้ประกอบการ MSME ทั้งสิ ้น 1,906 รายจาก 11 โครงการ ซึ ่งผู ้เข้าร่วม
โครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมมากที่สุด
ได้แก่ การอบรม/สัมมนา 1,260 ราย (ร้อยละ 66.11) รองลงมาได้แก่การเข้ารับคำปรึกษา/คำแนะนำ 935 ราย 
(ร้อยละ 49.06) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 684 ราย (ร้อยละ 35.89) และการเข้าร่วมกิจกรรม  

เพ่ือพัฒนา 530 ราย (ร้อยละ 27.81) 

6.1.2.1 ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้ประกอบการ MSME 

ในด้านความคาดหวังในภาพรวมนั้น ทุกข้อคำถามและภาพรวมนั้น จะมีระดับความคาดหวัง 
‘มากที่สุด’ ซึ่งคะแนนสูงสุดจะได้แก่ บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้คำปรึกษา (4.464) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลักให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้า
ร่วมกิจกรรม งานหรือโครงการได้อย่างครบถ้วน (4.438) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น (4.421) และเมื่อแบ่งควาคาดหวังทั้ง 12 ข้อออกมา 4 มิติ จะได้ว่า มิติที่ได้รับการคาดหวังมาก
ที่สุดเป็นมิติความสามารถของบุคลากร (competency : 4.441) รองลงมาได้แก่กระบวนการเข้าร่วมโครงการ
ที ่ไม่ยุ ่งยาก (Consolidation : 4.295) มิติการสื ่อสารองค์กร (communication : 4.292) และการส่งต่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.264) ตามลำดับ 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความคาดหวังมาเปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจ ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นบางด้าน เช่น ความคาดหวังด้าน
บุคลากร การตอบข้อซักถามของบุคลากร การบริการด้วยความใส่ใจ กระตือรือร้น สถานที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกน่าสนใจ การมีช่องฟังคำติชม ร้องเรียนปัญหาและการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  ที ่กลุ่ม
ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะต้องการมากกว่าภาคบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสำคัญ .05 ส่วนในมิติของความคาดหวังนั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะให้ความคาดหวังในด้านความ
ความคาดหวังต่อศักยภาพของบุคลากร (Competency) และช่องทางการถ่ายทอดความรู้ (Conveyance)  

สูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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เมื่อนำค่าเฉลี่ยความคาดหวังมาเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ย 

ในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมพบความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 เกือบทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมแล้วกลุ่ม 
Strong/Idol จะมีความคาดหวังสูงสุด (4.600) รองลงมาได้แก่กลุ่ม Micro/Formalization (4.472) และกลุ่ม 
Ecosystem (4.420) ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมต่ำสุด ได้แก่ กลุ่ม Small/Medium (4.100) 
กลุ่ม Early stage/Startup (4.355) และกลุ่ม Focused target (4.382) 

เมื่อนำความคาดหวังมาเปรียบเทียบระหว่างโครงการที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้ว พบว่าคะแนน
เฉลี ่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นความคาดหวัง  
โดยโครงการที่มีระดับความคาดหวังสูงที่สุด 4 ลำดับแรกได้แก่ โครงการโครงการประกวด MSME National 

Awards (M19 : 4.600) งานพัฒนาระบบให้บร ิการ SME ACCESS (M11 : 4.510) โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ (M17 : 4.506) และงานสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (M04 : 4.500) ส่วนโครงการที่มี
ความคาดหวังต่ำสุดได้แก่โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (M18 : 4.100) สำหรับการเปรียบเทียบ
ระหว่างมิติความคาดหวัง พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 
ในทุกมิติความคาดหวัง โดยความคาดหวังสูงสุดได้แก่เรื่องบุคลากร (Competency) รองลงมาคือกระบวนการ
เข้าร่วมไม่ยุ่งยาก (Consolidation) ความคาดหวังต่อการสื่อข้อมูลของ สสว. (Communication) และน้อย
ทีสุ่ดในเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Conveyance) 

6.1.2.2  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

ในด้านความพึงพอใจในภาพรวมนั้น ทั้ง 12 ข้อคำถามและภาพรวมนั้น จะมีระดับความพึงพอใจ 
‘มากที่สุด’ ซึ่งคะแนนสูงสุดจะได้แก่ บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มี ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ให้คำปรึกษา (4.406) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลักให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้า
ร่วมกิจกรรม งานหรือโครงการได้อย่างครบถ้วน (4.396) และบุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น (4.388) และเมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมิติความพึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME ต่อการให้บริการ
ของ สสว. ทั้ง 4 มิติของความพึงพอใจนั้นต่างอยู่ในระดับ ‘พึงพอใจมากที่สุด’ (คะแนนเฉลี่ย 4.333) โดยมิติที่
ได้รับการคาดหวังมากที่สุดเป็นมิติความสามารถของบุคลากร (competency : 4.397) รองลงมาได้แก่
กระบวนการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ยุ่งยาก (Consolidation : 4.257) มิติการสื่อสารองค์กร (communication : 

4.264) และการส่งต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.183) ตามลำดับ 
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เมื่อนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาเปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจ ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ยกเว้นในด้านความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ดำเนิน
โครงการ (S07) ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อร่วมกิจกรรม (S01) การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่นๆ (S10) และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (S12) นั้น ผู้ประกอบการภาคการ
ผลิตจะพึงพอใจสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนในด้านมิติความพึงพอใจ
นั้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ยกเว้นในมิติทักษะของ
บุคลากร (competency) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance) 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาเปรียบเทียบตามรูปแบบการส่งเสริม พบความแตกต่างกัน ณ 
ระดับนัยสำคัญ .05 เกือบทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมแล้ว กลุ่ม Micro/Formalization จะมีความพึงพอใจสูงสุด 
(4.496) รองลงมาได้แก่กลุ่ม Early stage / Startup (4.452) และกลุ่ม Ecosystem (4.354) ส่วนกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังโดยรวมต่ำสุด ได้แก่ กลุ่ม Focused target (4.233) กลุ่ม Small/Medium (4.267) 
และกลุ่ม Strong/Idol (4.347) ส่วนในด้านมิติความพึงพอใจนั้น คะแนนเฉลี่ยในตามรูปแบบการส่งเสริมมี
ความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 สำหรับมิติที่ผู้ประกอบการพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ความสามารถของ
บุคลากร (competency : 4.397) การสื ่อสารองค์กร (communication : 4.264) ขั ้นตอนการเข้าร่วม
โครงการ (consolidation : 4.257) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance : 4.183) 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาเปรียบเทียบรายโครงการ ปรากฏความแตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นความพึงพอใจ โดยโครงการที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ (4.506) งานสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (MSME Step up : 4.500)  
โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (4.493) ส่วนโครงการทึ่พึงพอใจต่ำสุดได้แก่ โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME Restart : 4.221) และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพ่ือ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (4.245) และในการเปรียบเทียบระหว่างมิติความพึงพอใจ พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
โครงการปรากฏความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกมิติความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจสูงสุดได้แก่
มิติบุคลากร (Competency) รองลงมาคือความคาดหวังต่อการสื ่อข้อมูลของ สสว. (Communication) 

กระบวนการเข้าร่วมไม่ยุ ่งยาก (Consolidation) และน้อยที ่สุดในเรื ่องรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(Conveyance) 
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6.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
MSME 

ในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจนั้น โดยมากความคาดหวังจะสูง
กว่าค่าความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 อย่างไรก็ดี ในการทดสอบทางสถิติ
ด้วย t-test นั ้น ปรากฏว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในหลายคำถาม เช่น การสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ถูกต้องและละเอียดเพียงพอ สสว. สนับสนุนด้านการประสานงาน หรือมีช่องทางรับฟังคำติชม/
ร้องเรียนปัญหา เป็นต้น ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ประกอบการแทบจะทุกคนมีความพึงพอใจต่ำ กว่าความคาดหวังที่
เกิดขึ้น ส่วนค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ เช่น 
กรณีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงนั ้น ถ้าความคาดหวังสูง ความพึงพอใจก็จะสูงขึ ้นตาม แต่ถ้าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าน้อย ถ้าความคาดหวังสูง ความพึงพอใจก็จะสูงชึ้นเล็กน้อย ค่าสหสัมพันธ์จึงเป็นตัว
สะท้อนถึงความสำคัญของปัจจัยความพึงพอใจนั้นๆ การมีช่องทางรับฟัง/ร้องเรียนปัญหาหรือสถานที่หรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนั ้น ถ้า สสว. สามารถตอบสนองได้มากขึ ้น ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการก็จะยิ่งสูงขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างภาคธุรกิจ พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแตล่ะ
ภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ยกเว้นในด้านความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ดำเนิน
โครงการ ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อร่วมกิจกรรม การอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่นๆ และการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์นั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะพึงพอใจสูงกว่าภาค
การบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับในด้านมิติความพึงพอใจนั้น คะแนนเฉลี่ยในแตล่ะ
ภาคธุรกิจไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ยกเว้นในมิติทักษะของบุคลากร (competency) และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ (conveyance) นั้น ผู้ประกอบการภาคการผลิตจะพึงพอใจสูงกว่าภาคการบริการและ
ภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจ ได้ถูกนำมาวิเคราะห์แผนภาพขจาย (scatter diagram) 

โดยกำหนดขอบเขตความคาดหวังและความพึงพอใจที่ 4.200 (เขตระหว่างมากกับมากที่สุด) แล้ว จะสามารถ
จำแนกประเด็นความคาดหวัง/ความพึงพอใจออกมาได้ว่า ประเด็นใดเป็นจุดแข็ง ประเด็นใดควรรักษาระดับไว้ 
ประเด็นใดสามารถรอปรับปรุงภายหลังได้ หรือประเด็นใดสมควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรก โดย
ประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุงทันที ได้แก่ การปรับการสื่อสารที่ถูกต้อง ละเอียด มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 
ประเด็นที่ยังสามารถรอได้ ได้แก่ การสร้างช่องทางเพื่อรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา ส่วนแผนภาพชจายของ
มิติความพึงพอใจและความคาดหวังนั้น พบว่าประเด็นทำได้ดีและเป็นจุดแข็งของ สสว. ได้แก่ ศักยภาพ
บุคลากร กระบวนการเข้าร่วมโครงการ การสื่อสารองค์กร ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ควรรักษาระดับไว้ ได้แก่ การ
ถ่ายโอนความรู้ 
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6.1.2.4 ผลการสำรวจความไม่พึงพอใจของผู้ประกอบการ MSME 

สำหรับประเด็นความไม่พึงพอใจ มีจำนวนผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 10.8 ที่ระบุประเด็นความ
ไม่พึงพอใจ โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ การติดต่อเจ้าหน้าที่ทำได้ยาก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังทำได้ไม่
ทั่วถึง การขอข้อมูลต่างๆ มีข้นตอนหรือระบบที่ยุ่งยาก การติดต่อกลับล่าช้าหรือไม่ติดต่อกลับเลย ในด้านการ
ให้คำปรึกษาก็จะให้รายละเอียดได้ไม่ดี กำหนดเวลาไม่ชัดเจน หรือตอบไม่ตรงคำถาม หัวข้อในการอบรมไม่
น่าสนใจ ไม่ตรงกับธุรกิจ เวลาในการอบรมสั้นไป การแก้ไขปัญหาล่าช้า ต้องตามเรื่องเอง เหมือน สสว .  
ให้ความช่วยเหลือไม่เต็มที่ มีข้อกำหนดมากไป เงื่อนไขค่อนข้างมาก  

6.1.2.5 ผลการสำรวจความภักดีและการบอกต่อของผู้ประกอบการ MSME 

ในด้านความภักดีและการบอกต่อนั้น พบว่าความภักดีของผู้ประกอบการอยู่ระดับเห็นด้วย 
(8.862) ว่าจะกลับมาใช้บริการ/ร่วมงานกับ สสว. อีก โดยมีค่า T2B ร้อยละ 66.37 และเห็นด้วยที่จะแนะนำ
กิจกรรม/โครงการของ สสว. ให้กับบุคคลอื่น (8.845) โดยมีค่า T2B ร้อยละ 67.84 ค่า NPS ที่ได้คือ 58.50% 
ซึ่งอยู่ในระดับ ‘ดี’ (great) โดยอิงตามเกณฑ์ของ https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-

score/ แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของหน่วยงานให้คำปรึกษา (consulting) ในสหรัฐอเมริกา จะมีค่าต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยที่ 68% แต่อย่างไรก็ดี NPS ที่คำนวณได้ยังมีค่าสูงกว่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมบริการ (professional 

service) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาคธุรกิจนั้น คะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อใน
แต่ละภาคธุรกิจมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความภักดีและ
การบอกต่อสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในการเปรียบเทียบจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริมนั้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอก
ต่อตามรูปแบบการส่งเสริมมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการรูปแบบ Early 

Stage/Startup และ Micro /Formalizationจะมีความภักดีและการบอกต่อสูงกว่ารูปแบบการส่งเสริม
รูปแบบอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกรายโครงการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความภักดีและการบอกต่อในแต่ละ
โครงการมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยโครงการที่มีระดับความภักดีสูงสุดได้แก่ โครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal (9.484) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
เสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (9.441) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ  (9.333) ส่วนการบอกต่อนั้น โครงการที่จะบอกต่อสูงสุดได้แก่ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal (9.548) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ (9.529) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ (9.420) 
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6.1.2.6 ผลการสำรวจความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME 

ในด้านความผูกพันนั้น คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึงมีความผูกพันในระดับสูง โดยผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่า สสว เป็ นหน่วยงานที่
สามารถเชื่อมั่นได้ มีความเหมาะสมในการส่งเสริมงาน SMEs และช่วยแก้ปัญหาให้ได้ ในการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างภาคธุรกิจนั้น คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของผู้ประกอบการ MSME ต่อ สสว. ไม่มีความ
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่า สสว เป็นหน่วยงานที่สามารถเชื่อมั่นได้  

มีความเหมาะสมในการส่งเสริมงาน SMEs และช่วยแก้ปัญหาให้ได้ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริมนั ้น พบว่าคะแนนเฉลี ่ยความผูกพันของ
ผู ้ประกอบการ MSME ตามรูปแบบการส่งเสริมต ่างๆ พบความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05  
โดยผู้ประกอบการกลุ่ม Micro/Small กลุ่ม Ecosystem และกลุ่ม Early stage / Startups จะมีระดับความ
ผูกพันสูงกว่ารูปแบบการส่งเสริมอ่ืนๆ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกรายโครงการ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของผู ้ประกอบการ 
MSME ต่อ สสว. มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ระหว่างโครงการ โดยโครงการที่มีความผูกพัน
สูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up : 4.632) งานพัฒนา
ระบบให้บริการ SME ACCESS : 4.610) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชดำริ (4.519) ส่วนโครงการที่มีความผูกพันต่าสุด ได้แก่โครงการประกวด MSME 

National Awards  (4.333) และโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (4.356) 

6.1.2.7 ผลการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ MSME 

ในด้านการรับรู้ภาพลักษณ์นั้น พบว่าผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งกับภาพลักษณ์ของ สสว.  
ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลือนนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

(4.469) เป็นหน่วยงานที่ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(4.420) และเป็นหน่วยกลางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน (4.461) โดยค่า 
T2B ของทั้ง 3 ประเด็นมีค่าสูงกว่าร้อยละ 88.56 ส่งผลให้ภาพรวมภาพลักษณ์องค์กรในภาพรวมได้รับการ
ยอมรับในระดับสูงมาก 

ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาคธุรกิจนั้น คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ สสว. 
ของผู้ประกอบการ MSME ไม่มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า 
สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ร่วมขับเคลื ่อนนโยบายเศรษฐกิจ เพื ่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู ้ประกอบการ  
เป็นหน่วยงานที่อุดหนุนและให้ความช่วยเหลือ SMEs และเป็นหน่วยกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
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ในการเปรียบเทียบจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริมนั้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ 
สสว.ของผู ้ประกอบการตามรูปแบบการส่งเสริมต่างๆ นั ้น พบความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05  
โดยผู้ประกอบการกลุ่ม Micro/Small กลุ่ม Ecosystem และกลุ่ม Early stage / Startups จะมีระดับการ
รับรู้ภาพลักษณ์สูงกว่ารูปแบบการส่งเสริมอ่ืนๆ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกรายโครงการ พบว่าคะแนนเฉลี ่ยการรับรู ้ภาพลักษณ์ สสว.   
ของผู้ประกอบการ MSME มีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยโครงการที่รับรู้ภาพลักษณ์ สสว.  
ดีที่สุด ได้แก่ งานพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS (4.680) โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย 
(MSME Step up : 4.577) และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal (4.473) 
ส่วนโครงการที่ให้คะแนนภาพลักษณ์ สสว. น้อยที่สุดได้แก่ โครงการประกวด MSME National Awards 

(4.371) และโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World  (4.378) 

6.1.2.8  ผลการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ MSME 

ที่ปรึกษาได้เพิ่มประเด็น “ความต้องการ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความคาดหวัง” ตามแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพบริการ (ServQual) เข้ามา 13 ข้อ และผลการสำรวจพบว่า โดยมากทั้ง 13 ข้อคำถามและ
ภาพรวมนั้น จะมีระดับความต้องการ ‘มาก’ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลงไป ได้แก่ ต้องการการ
นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ (4.563) การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ 
SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที ่ใกล้เคียง (4.492) การจัดอบรม/สัมมนาแก่
ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ (4.489) และการเชื่อมโยงธุรกิจ SME ที่เก่ียวข้อง เช่น สายผลิต บริการ
เดียวกันตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำให้เกิดการร่วมมือ (4.486) 

ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาคธุรกิจนั้น คะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคธุรกิจมีความ
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ได้แก่ การนำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายการตลาดใหม่ๆ 
ความต้องการการอบรม/สัมมนาด้านธุรกิจ สร้างคอร์สการอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจ การให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ 
การเชื ่อมโยงธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกัน การอำนวยความสะดวกในการประสานงานภาครัฐ ประสานงานกับ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประกอบการภาคการผลิตจะมี
ความต้องการสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริมนั ้น  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยตามรูปแบบการ
ส่งเสริมมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยผู้ประกอบการกลุ่ม Micro/Small กลุ่ม Ecosystem 

และกลุ่ม Early stage / Startups จะมีระดับความต้องการสูงกว่ารูปแบบการส่งเสริมอ่ืน ๆ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วมนั้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏ
ความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นความต้องการ ยกเว้นประเด็นเรื่องความช่วยเหลือด้าน
กฏหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  
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ความต้องการทั้ง 13 ข้อ ถูกจัดกลุ่มเสียใหม่ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ได้มิติความ
ต้องการออกมา 3 มิติ โดย ทั้ง 3 มิติของความคาดหวังนั้นต่างอยู่ในระดับ ‘ต้องการมาก’ (คะแนนเฉลี่ย 4.306) 
โดยมิติที ่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การสร้างคอร์สความรู้ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอโอกาส 
(coaching : 4.437) การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน การจับคู่ธุรกิจและให้ความช่ วยเหลือต่าง ๆ 

 (co-ordination : 4.420) และการสร้างการเชื ่อมโยงธุรกิจระหว่างสายงาน SME และหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา (connection : 4.178) 

ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างภาคธุรกิจนั้น คะแนนเฉลี่ยความต้องการในแต่ละภาค
ธุรกิจมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจ (connection) การสร้างคอร์
สฝึกอบรม ให้คำปรึกษา นำเสนอโอกาสใหม่ๆ (Coaching) และการอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับ
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาที ่เกี ่ยวข้อง (Co-ordination) ซึ่งผู ้ประกอบการภาคการผลิตจะมีความ
ต้องการสูงกว่าภาคการบริการและภาคการค้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในการเปรียบเทียบจำแนกตามรูปแบบการส่งเสริมนั้น ผู้ประกอบการกลุ่ม Micro/Small กลุ่ม 
Ecosystem และกลุ่ม Early stage / Startups จะมีระดับความต้องการสูงกว่ารูปแบบการส่งเสริมอื่นๆ และ
ในการเปรียบเทียบจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วมนั้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละโครงการปรากฏความแตกต่าง
กัน ณ ระดับนัยสำคัญ .05 ในทุกประเด็นมิติความต้องการ โดยโครงการที่มีระดับความต้องการสูงที่สุด 3 
ลำดับแรกได้แก่ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสนอแนะนโยบายส่งเสริม MSME ระดับนานาชาติ 
(4.552) โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่เข้าสู ่ธุรกิจอนาคต Next Normal (4.551) งานพัฒนาระบบ
ให้บริการ SME ACCESS (4.509) และโครงการที่มีความต้องการต่ำสุดได้แก่ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
เพื ่อการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ-(SME Restart : 4.069) และโครงการประกวด MSME National Awards 

(4.073) 

6.1.2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวสันนิษฐานต่างๆ 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน 
และการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง 
ทุกคู่ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความคาดหวังมีความสัมพันธ์ต่ำมาก (.268) และสัมพันธก์ับ
ความพึงพอใจในระดับต่ำ (.321) นั่นอาจสะท้อนว่าการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอาจไม่ตรง
นัก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง (.546) หมายถึงกิจกรรมของ 
สสว ยังตอบโจทย์ความคาดหวังได้ปานกลาง  

ความสัมพันธ์คู ่ต่อมา ได้แก่ความพึงพอใจกับความภักดี มีอยู่ระดับปานกลางเช่นกัน (.545)  
นั่นคือกิจกรรมของ สสว. สามารถสร้างความภักดีได้ในระดับปานกลางแม้จะสร้างความพึงพอใจได้สูงก็ตาม 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับภาพลักษณ์นั้นอยู่ระดับปานกลาง (.619) หมายถึงความพึงพอใจ  

ที่มากยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมได้  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีกับการบอกต่ออยู ่ระดับปานกลาง (.565) ความภักดีกับ
ภาพลักษณ์อยู่ระดับลักษณ์อยู่ระดับปานกลาง (.529) และความภักดีต่อความผูกพันก็มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง (.550) 

6.1.2.10 ผลการวิเคราะห์ segmentation ของผู้ประกอบการ 

เมื่อนำองค์ประกอบของความต้องการ องค์ประกอบของความคาดหวัง องค์ประกอบของความพึง
พอใจ คะแนนเฉลี่ยความภักดี คะแนนเฉลี่ยความผูกพัน คะแนนเฉลี่ยการบอกต่อ (advocacy) คะแนนเฉลี่ย
ภาพลักษณ์ มาวิเคราะห์หา Segmentation ด้วยวิธ ีการ K-mean clustering พบว่าจำนวน segment  

(หรือจำนวน cluster) ที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ 3 cluster โดย 3 segment ได้แก่ 

➢ Concentrative : ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สสว. โดยมุ่งประโยชน์ในการนำเอาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง มีอัตราส่วนร้อยละ 62.35 

➢ Complementary : ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปเสริมจุด
แข็งหรือแก้ไขจุดอ่อนของผู้ประกอบการเอง มีอัตราส่วนร้อยละ 30.25 

➢ Contemplative : ผู้ประกอบการที่ทดลองเข้ากิจกรรม/โครงการกับ สสว. เผื่อว่าจะได้
ประโยชน์ในแง่ของความรู้ ทักษะ หรือประโยชน์ด้านอื่นๆ มีอัตราส่วนร้อยละ 7.40 

6.1.2.11 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ในการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคนั้น ผู้ประกอบการจำนวน 263 รายระบุว่ามีปัญหา
และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 13.80 โดยปัญหาหลักที่พบได้แก่ การติดต่อเจ้าหน้าที่ทำได้ยาก (ร้อยละ 17.49 
คิดจากจำนวน 263 ราย) ขั้นตอนการขอข้อมูลค่อนข้างมาก เอกสาร ใบสมัครขอยาก เข้าระบบได้ยาก (ร้อยละ 
7.98) ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 7.98) การติดต่อประสานงานขาดการติดต่อ
กลับหรือติดต่อกลับล่าช้า (ร้อยละ 4.56) หัวข้อการอบรมไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับธุรกิจ (ร้อยละ 4.18) ที่ปรึกษา
โครงการไม่มีความละเอียดในการตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ (ร้อยละ 4.18) ข้อกำหนดเงื่อนไขในการ
ดำเนินการต่างๆ ค่อนข้างยุ่งยาก (ร้อยละ 3.80) ระยะเวลาในการอบรมไม่เหมาะสม (ร้อยละ 3.42) การติดต่อ
ประสานงานเข้าร่วมโครงการทำไม่ดีนัก (ร้อยละ 3.42) เอกสารรับรองต่างๆ ต้องใช้เวลาในการขอ (ร้อยละ 
3.04) เป็นต้น 

สำหรับหัวข้อที่ผู้ประกอบการต้องการฝึกอบรมนั้น ลำดับแรกคือการตลาดและการตลาดออนไลน์ 
โดยผู้ประกอบการร้อยละ 74.50 (จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำการสำรวจ) เลือกคำตอบนี้ รองลงมาได้แก่ 
กฎหมายและกฏระเบียบทางการค้า (ร้อยละ 56.40) เรื่องของ IT เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 54.72) การ
บริหารการผลิตและลดต้นทุน (ร้อยละ 53.31) กับการบริหารการเงิน การบริหารต้นทุนต่างๆ (ร้อยละ 53.31) 
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สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกับบริการของ สสว. นั้น 10 
อันดับแรกได้แก่ การเพิ่มช่องทางประขาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  (ร้อยละ 8.66 จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำ
การสำรวจ)  การจัดอบรมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง (ร้อยละ 4.35) การเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับ สสว ให้ง่ายกว่า
ปัจจุบัน  (ร้อยละ 3.88) การตอบข้อคำถามต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (ร้อยละ 2.83) การจัดหาแหล่งเงินทุน
หรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  (ร้อยละ 2.41) การให้ความรู้หรือสร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลายเข้มข้น
กว่าเดิม  (ร้อยละ 2.36) การสนับสนุน ติดตามช่วยเหลือผู ้ประกอบการอย่างต่อเนื ่อง  (ร้อยละ 2.31)  
การจัดหาวิทยากรให้ตรงกับประเภทธุรกิจ มีความรู้ตรงกับท่ีต้องการ สื่อสารเข้าใจง่าย  (ร้อยละ 1.89) เพ่ิมการ
อบรมเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ การทำคอนเทนท์ การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (ร้อยละ 1.57)  
และการติดตามผลหลังจากได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแล้ว (ร้อยละ 1.52) 

สำหรับรูปแบบบริการที่ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มเติมจาก สสว. 10 อันดับแรกได้แก่ การจัดหา
แหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ต่างๆ (ร้อยละ 4.04 จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำการสำรวจ) การ
เพิ่ม/ขยายช่องทางทางการตลาดให้มากขึ้น (ร้อยละ 3.62) การพัฒนาตลาดต่างประเทศหรือส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าต่างประเทศ (ร้อยละ 3.36) การสนับสนุนนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญไว้ให้ผู้ประกอบการได้ปรึกษาใน
ระยะยาว (ร้อยละ 2.47) การให้ความรู้ด้านภาษี ข้อกฏหมาย ระบบขอใบอนุญาต การประสานงานกับองค์การ
อาหารและยา (ร้อยละ 2.15) การเพ่ิมช่องทางตลาดออนไลน์ (ร้อยละ 2.15) การลงพ้ืนที่ของนักวิชาการเพ่ือให้
คำปรึกษาในพ้ืนที่โดยตรง (ร้อยละ 2.05) การประชาสัมพันธ์ อัพเดทข้อมูล และถามตอบทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(ร้อยละ 2.05) การจัดอบรมหรือมีกิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื ่อง (ร้อยละ 1.89) จัด business 

matching คู่ค้าประเภทธุรกิจเดียวกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ (ร้อยละ 1.68) เป็นต้น 

6.1.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  สำรวจทั้งสิ้น 11 ราย พบ
ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความคาดหวังโดยรวมมีค่า 4.364 (ร้อย
ละ 87.28) กับค่าความพึงพอใจโดยรวมมีค่า 3.455 (ร้อยละ 69.10) มีความแตกต่างถึง 0.909 คิดเป็นร้อยละ 
20.83 แสดงให้เห็นความแตกต่างของการปฏิบัติกับผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมา อีกท้ังผลการทดสอบสหสัมพันธ์ก็
ปรากฎความสัมพันธ์ในระดับต่ำมาก นั่นหมายความว่า สิ่งที่ทำให้พึงพอใจตอบสนองความคาดหวังได้น้อยมาก 
ประกอบกับการทดสอบ t-test ที่เห็นได้ชัดเจนว่า คะแนนที่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ณ ระดับนัยสำคัญ .05 และในประเด็นย่อย มีเพียงเรื่องขั้นตอน กระบวนการทำงาน และการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ไม่ปรากฏความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น ซึ่งในมุมมองของคณะกรรมการฯ/
คณะอนุกรรมการฯนั้น การดำเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจนั้น ควรจะต้องมีการ
ดำเนินการในทันที ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นการบริการแบบมืออาชีพ มีการพัฒนาด้านเอกสาร
และข้อมูล การพัฒนาเรื่องขั้นตอนดำเนินการ (work process) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ สร้างผลสัมฤทธิ์
ในการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐได้ดีขึ้น ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฏระเบียบ 
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สำหรับประเด็นความไม่พึงพอใจของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯได้แก่ประเด็นความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ของพนักงาน การไม่มีกระบวนการวางแผนงาน และทบทวนแผนงาน การ
นำเสนอและการติดตามงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การประสานงานยังไม่มีประสิทธิภาพ และการติดตามงานยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ 

สำหรับผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรนั้น ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (4.121) 
โดยประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ สสว เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของ
ประเทศ รองลงมาได้แก่ สสว. เป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ และ สสว เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ได้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร สำหรับการวิเคราะห์ T2B พบว่าอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ 72.73% นั่น
หมายความว่า คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง 

สำหรับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์กรนั้น ค่าเฉลี่ยภาพรวมภาพลักษณ์ขององค์กร สสว. อยู่ใน
ระดับดีมาก (4.303) โดยคณะกรรมการเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า สสว. เป็นหน่วยงานสำคัญท่ีร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ให้เติบโต ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อย และเห็นด้วยว่า สสว. เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดำเนินงาน SMEs ของประเทศ ทั้งนี้ คะแนน 
T2B ของคณะกรรมการ/อนุกรรมการส่วนใหญ่มีอัตราส่วนเกินร้อยละ 81.82 

6.1.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินได้รับการสำรวจทั้งสิ้น 2 ราย   
โดยความคาดหวังเฉลี่ยมีค่า 3.50 (ร้อยละ 70.00) ส่วนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.50 (ร้อยละ 90) นั่นคือความ
แตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นบวกในทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
หน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินสูงกว่าความคาดหวังมากในทุกด้าน ซึ่งในมุมมองของหน่วยงานตรวจสอบ/
ตรวจประเมินนั้น ประเด็นเรื่องการให้คำแนะนำหรืออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงาน 
การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาช่องทางรับฟัง
คำติชม/ร้องเรียนปัญหา ควรได้รับการปรับปรุง ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ได้แก่ การมีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลาย การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการร่วมกัน และมีการให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างครบถ้วน ส่วนความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.25 คิด
เป็นร้อยละ 85.00) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเฉลี่ย 
4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67) ของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก (เห็นด้วยถึงเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ 
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6.1.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานหน่วยงานพันธมิตร 

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มหน่วยงานพันธมิตร ได้รับการสำรวจทั้งสิ้น 51 ราย ความแตกต่าง
ระหว่างความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.275 คิดเป็นร้อยละ 85.50) และความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.471 คิดเป็นร้อย
ละ 89.42) เป็นลบ โดยค่าความพึงพอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 4.39
และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความ 

พึงพอใจได้แก่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงต้น การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วน 

ในมุมมองของหน่วยงานพันธมิตรนั้น ประเด็นที่จะต้องปรับปรุงทันทีได้แก่ การเพิ่มช่องทางรับฟัง    

คำติชม ร้องเรียน แก้ไขปัญหา การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จาก สสว. ไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาขั้นตอนการ
ดำเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว. แก่หน่วยงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ส่วนประเด็นที่เหลือจัดว่าทำ
ได้ดี ควรรักษาระดับไว้ 

สำหรับความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นรอ้ยละ 
90.20) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร  (ค่าเฉลี่ย 4.49  
คิดเป็นร้อยละ 89.80) ของหน่วยงานพันธมิตร อยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่และอัตราส่วน 
T2B อยู่ในระดับที่สูง มีเพียงความภักดีและความผูกพันเท่านั้นที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 70 

6.1.6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจของกลุ่มหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง ได้รับการสำรวจทั้งสิ้น 10 ราย ความ
แตกต่างระหว่างความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.200 คิดเป็นร้อยละ 84.00) และความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.600 คิด
เป็นร้อยละ 92.20) เป็นลบ โดยค่าความพึงพอใจโดยรวมกับค่าความคาดหวังโดยรวมต่างกันคิดเป็นร้อยละ 
8.70 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฎความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยประเด็น
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจมีเพียงประเด็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนง่ายเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/กิจกรรม เท่านั้น อย่างไรก็ดี ในมุมมองของร่วม/รับจ้างนั้น ทุกประเด็นของความคาดหวังล้วนทำได้
ดี เป็นจุดแข็งแล้ว 

ส่วนความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 
90.00) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.43  
คิดเป็นร้อยละ 88.60) ของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้างอยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่
และอัตราส่วน T2B อยู่ในระดับที่สูง มีเพียงความภักดีและความผูกพันเท่านั้นที่มีอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 70 
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6.1.7 ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนได้รับการสำรวจ
ทั้งสิ้น 30 ราย พบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.100 คิดเป็นร้อยละ 82.00) และความ
คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.433 คิดเป็นร้อยละ 86.66) เป็นลบในทุกด้าน โดยมีความแตกต่างร้อยละ 7.52 และพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในด้านภาพรวมของความคาดหวังและความพึงพอใจ และประเด็น
ย่อยในด้านช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการ การประสานงานและอำนวยความสะดวก 

ในมุมมองของกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนนั้น ประเด็นที่สมควรได้รับการ
แก้ไขทันทีได้แก่ มีการให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการที่เข้าใจง่าย มีการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไป
ในเวลาที่กำหนด  พํฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารให้มีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้น และประเด็นที่จะต้อง
ปรับปรุงในอนาคตได้แก่ การเพ่ิมช่องทางในการติชม/ร้องเรียนปัญหา 

สำหรับความภักดี (ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00) การบอกต่อ (ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นรอ้ยละ 
90.30) ความผูกพัน (ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20) และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.60  
คิดเป็นร้อยละ 92.00) ของหน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนอยู่ในระดับที่ดีถึงดี
มาก (เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงความภักดีและการบอกต่อเท่านั้นที่อัตราส่วน T2B อยู่
ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 70 

6.1.8 ปัญหาหรืออุปสรรคจากการติดต่อประสานงาน/เข้าร่วม/รับบริการ/ดำเนินการร่วมกับ 
สสว. ในมุมมองของหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจ/ประเมิน และ
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน 

สำหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 กลุ่มนำเสนอปัญหาทั้งหมด 22 ปัญหา คิดเป็น
ร้อยละ 23.66 ของผู้ประกอบการทั้งหมด โดย 4 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการตัดสินใจมีค่อนข้างมาก เอกสาร
มาก การพิจารณาอนุมัติล่าช้า (ร้อยละ 4.30) ขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/ไม่ทราบความคืบหน้า (ร้อยละ 
3.23) ปัญหา lead time ในการจัด event มีเวลาให้จำกัด ยากต่อการเตรียมการ (ร้อยละ 3.23) และปัญหา
การติดต่อเจ้าหน้าที่ทำได้ยาก การตอบกลับค่อนข้างช้า (ร้อยละ 2.15) 
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6.1.9 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการบริการของ สสว.  ในมุมมองของ
หน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง หน่วยตรวจ/ประเมิน และมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา ประชาชน 

สำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการบริการของ สสว.ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง 4 กลุ่มนำเสนอปัญหาทั้งหมด 47 หัวข้อ คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของผู้ประกอบการทั้งหมด โดย 7 ลำดับแรก 
ได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ภารกิจหลัก/โครงการต่างๆ ให้ทั่วถึงผ่านทุกช่องทาง (ร้อยละ 7.53) มีการชี้แจง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน ได้ข้อมูลมากกว่าเดิม (ร้อยละ 5.38) ทำความเข้าใจความต้องการที่
แตกต่างกันของ SME แต่ละพื้นที่ (ร้อยละ 4.30) แจ้งรายละเอียดการนัดหมายให้เร็วกว่าเดิม (ร้อยละ 4.30) 
เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนผู้ประกอบการให้มากขึ้น (ร้อยละ 3.23) ปรับขั้นตอน/กระบวนการ เกิดความรวดเร็ว
ในการทำงาน (ร้อยละ 3.23) และเพ่ิมบุคลากร เจ้าหน้าที่มากกว่าเดิม (ร้อยละ 3.23) 

6.2 วิเคราะห์ผลการสำรวจ 

6.2.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มผู้ประกอบการ MSME 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทำให้ทราบว่าข้อ
คำถาม 12 ข้อประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ และเม่ือวิเคราะห์ตามน้ำหนักความสำคัญที่ได้แล้วพบว่า หัวใจ
ที่สำคัญของ สสว ได้แก่เรื่องการถ่ายทอดความรู้เป็นสำคัญ รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
เข้ามาร่วมโครงการต่างๆ ต่อไป และในการวิเคราะห์ second order CFA ได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนว่า 
ส่วนประกอบหลักที ่สำคัญของความพึงพอใจที ่เกิดขึ ้น ได้แก่ บุคลากรที ่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น (น้ำหนัก .806) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้า
ร ่วมกิจกรรม/งาน/โครงการได้อย ่างครบถ้วน (น้ำหนัก .797) บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก  
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา (น้ำหนัก .797) สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 
(น้ำหนัก .795) และมีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา (น้ำหนัก .772) ซึ่งโดยมากจะเป็นความพึงพอใจ
อันเนื่องมาจากการได้รับการปฏิบัติจากบุคลากรของ สสว. ทั้งสิ้น 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและองค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าน้ำหนัก (regression 

weight) ในเชิงเปรียบเทียบ สามารถแสดงออกมาดังภาพที่ 6 – 1 
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ภาพที่ 6 - 1 ภาพเปรียบเทียบน้ำหนักองค์ประกอบของข้อคำถามต่างๆ ของความคาดหวังและความพึงพอใจ 

หมายเหตุ 

Eagerness บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่กระตือรือร้น 
Retorting บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก ใหค้ำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหวา่งเข้าร่วมกจิกรรม งาน โครงการได้

อย่างครบถ้วน 
Knowledge Transfer บุคลากรที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู้ ให้คำปรึกษา 
Organizing สสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน 
Grievance มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา 
Public Relation มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ถกูต้องและละเอียดเพียงพอ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 
Appliance การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจาก สสว. ไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ 
Instruction มีการให้ข้อมูลหรืออธิบาย ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม งาน โครงการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 
Service Stage ขั้นตอนการให้บริการ เป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 
Infrastructure สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม มีความน่าสนใจ สนบัสนุนให้มีส่วนร่วมกับงาน 
Touch Point ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเข้ารว่มกิจกรรม งาน โครงการ หรอืการเข้าถึงข้อมูลง่าย หลากหลาย เขา้ถึงสะดวก 

ติดต่อง่าย 
Registration กระบวนการสมัคร/ เข้าร่วม มีรายละเอยีดวิธกีารที่มีความชัดเจน 

 

จากภาพที่ 6 – 1 คำถาม 3 ข้อแรกท่ีมีน้ำหนัก regression weight ที่สามารถอธิบายความคาดหวัง
และความพึงพอใจได้มากที่สุด ได้แก่ (1) บุคลากร ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น (2) บุคลากร 

ที่ดำเนินงาน/โครงการหลัก ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม งาน โครงการได้อย่าง
ครบถ้วน (3) บุคลากรที ่ดำเนินงาน/โครงการหลัก มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ ให้คำปรึกษา  
และสสว. สนับสนุนด้านการติดต่อประสานงาน ล้วนเป็นเรื่องการให้บริการของบุคลากรทั้งสิ้น รองลงมาคือ  
(4) การติดต่อประสานงาน (5) มีช่องทางรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา (6) มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถูกต้อง
และละเอียดเพียงพอ ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ล้วนเป็นเรื่องสือสาร และข้อที่เหลือจะเป็นเรื่องของ
การเข้ารับบริการ 
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เม ื ่อพ ิจารณา regression weight ร ่วมก ับค ่าเฉล ี ่ยความคาดหว ังของผ ู ้ประกอบการแล้ว  
ความคาดหวังแรก ๆ ที่ผู้ประกอบการให้คะแนน จะเป็นเรื่องของการได้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยเข้ามาก่อนนั้น 
ควรมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก มีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม มีบุคลากรที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง 
ให้คำแนะนำปรึกษา และให้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้ประกอบการจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูก ไม่เคอะ
เขินหรือทำผิดพลาดอะไรแล้วเสียผลประโยชน์ไป ซึ่งประเด็นเรื่องความคาดหวังต่อการให้การดูแลของบุคลากร 
สสว. จะเด่นชัดมาก ส่วนองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ล้วนเป็นประเด็น
ท้ายๆ ที่ผู้ประกอบการคาดหวัง อนึ่ง คะแนนความคาดหวังโดยรวมอยู่ที่ 4.423 หรือร้อยละ 88.46 

ในด้านความพึงพอใจ ซึ ่งเป็นผลที่เกิดขึ ้นภายหลังจากการได้เข้ารับบริการจากโครงการแล้ว  
และความพึงพอใจที่เกิดขึ้นก็จะสอดคล้องกับความคาดหวังนั่นก็คือเรื่องของบุคลากรที่มาดูแล แต่ประเด็น
ความพึงพอใจอ่ืนๆ ที่เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง เช่น องค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ สื่อ อุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกหรือความสามารถของวิทยากรกลับเป็นเรื่องท้ายๆ สำหรับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 
4.333 หรือร้อยละ 86.66 

จากการวิเคราะห์ gap analysis และทดสอบด้วย t-test ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ 
สะท้อนให้เห็นว่า การตอบสนองของ สสว. ยังขาด “บริการที่เกินความคาดหมาย”ซึ่งแทบไม่เกิดขึ้นเลย  
(ค่าความคาดหวังของผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าความพึงพอใจของผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เกือบ
ทั้งหมด) และหากพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ในด้านของการส่งต่อความรู้นั้น เป็นด้านที่มี gap มากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ต่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้ว จะเห็นว่าความต้องการ 2 ด้านที่ชัดเจนขึ้นมา
ได้แก่ ความต้องการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื ่องของสุนทรียศาสตร์ผู ้บริโภค 
(customer aesthetic) และเรื่องของความต้องการที่จะให้ feedback กับทาง สสว. เป็นการสื่อสารแบบสอง
ทาง (two-way communication) ซึ่งจะช่วยเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้มากขึ้น 
การเติมเต็มความพึงพอใจทั้ง 2 ด้านนี้ จะช่วยให้บริการที่เหนือความคาดหมายเกิดข้ึนได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ scatter diagram พบว่าประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุงทันที ได้แก่ การปรับ
การสื่อสารที่ถูกต้อง ละเอียด มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ ส่วนประเด็นที่ยังสามารถรอได้ ได้แก่ การสร้าง
ช่องทางเพื่อรับฟังคำติชม/ร้องเรียนปัญหา ส่วนแผนภาพชจายของมิติความพึงพอใจและความคาดหวังนั้น 
พบว่าประเด็นทำได้ดีและเป็นจุดแข็งของ สสว. ได้แก่ ศักยภาพบุคลากร กระบวนการเข้าร่วมโครงการ การ
สื่อสารองค์กร ส่วนประเด็นที่ทำได้ดี ควรรักษาระดับไว้ ได้แก่ การถ่ายโอนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงเกี่ยวกับบริการของ สสว. อันได้แก่ การเพิ่มช่องทางประขาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ  การจัดอบรมกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การเพ่ิมช่องทางในการติดต่อกับ สสว ให้ง่ายกว่าปัจจุบัน การ
ตอบข้อคำถามต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้ความรู้หรือ
สร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หลากหลายเข้มข้นกว่าเดิม การสนับสนุน ติดตามช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง การจัดหาวิทยากรให้ตรงกับประเภทธุรกิจ มีความรู้ตรงกับที่ต้องการ สื่อสารเข้าใจง่าย เพิ่มการ
อบรมเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ การทำคอนเทนท์ การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการติดตามผล
หลังจากได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแล้ว  
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สำหรับประเด็นความไม่พึงพอใจนั้น 10 อันดับแรก สามารถรวบประเด็นได้ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) 
เรื่องการสื่อสารที่การติดต่อเจ้าหน้าที่ทำได้ยาก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังทำได้ไม่ทั่วถึง การขอข้อมูลต่างๆ 
มีข้นตอนหรือระบบที่ยุ่งยาก การติดต่อกลับล่าช้าหรือไม่ติดต่อกลับเลย การแก้ไขปัญหาล่าช้า ต้องตามเรื่องเอง 
เหมือน สสว ให้ความช่วยเหลือไม่เต็มที่ มีข้อกำหนดมากไป เงื่อนไขค่อนข้างมาก (2) ในดา้นการให้คำปรึกษาก็
จะให้รายละเอียดได้ไม่ดี กำหนดเวลาไม่ชัดเจน หรือตอบไม่ตรงคำถาม หัวข้อในการอบรมไม่น่าสนใจ ไม่ตรง
กับธุรกิจ และ (3) เวลาในการอบรมสั้นไป ซึ่งประเด็นความไม่พึงพอใจเหล่านี้ ล้วนสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ scatter diagram ที่ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องการสื่อสารเป็นอันดับแรก และการปรับปรุงขั้นตอนการ
เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับต่อมา 

สำหรับความภักดี การบอกต่อ ค่า Net promoter score ความผูกพัน การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร
ของกลุ่มผู้ประกอบการ MSME นั้น ค่าเฉลี่ยที่ได้รับล้วนมีอยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น 

ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความ
ต้องการของผู ้ประกอยการ สามารถแบ่ง concept ความต้องการออกได้ 3 ส่วนได้แก่ การให้ความรู้ 
(Coaching) การสร้าง connection กับสายงาน SMEs หรือหน่วยงานรัฐเอกชน และการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างๆ และจากการวิเคราะห์ regression weight ทำให้
ทราบว่าคำถามที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่สามารถอธิบายความต้องการ 5 ลำดับแรกได้แก่ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน (น้ำหนัก .835) เชื่อมโยง
ธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สายการผลิตหรือสายการบริการเดียวกันตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงธุรกิจปลายน้ำให้
เกิดความร่วมมือกัน (น้ำหนัก .826) นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ (น้ำหนัก 
.805) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ (น้ำหนัก .766) และเป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติ
ต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ (น้ำหนัก .757) ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของการหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการหา
ช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้ในภาพที่ 6 – 2 

 

ภาพที่ 6 - 2 ภาพเปรียบเทียบน้ำหนักองค์ประกอบของข้อคำถามต่างๆ ของความต้องการ 
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หมายเหตุ 

collaboration สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SME กับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

Matching เช่ือมโยงธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สายการผลิตหรือสายการบริการเดียวกันตั้งแต่ธรุกิจต้นน้ำถึงธุรกิจ
ปลายน้ำให้เกดิความร่วมมือกัน 

New market นำเสนอช่องทางการตลาดหรือกลุม่เป้าหมายทางการตลาดใหม่ๆ 

Consultation ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจ 
Info Provision เป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ ในการช่วยวางแผนธุรกิจ 
Facilitation อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
Prewarning เฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าเกีย่วกับวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีจะ

มาถึง 
Seminar จัดอบรม/สมัมนาแก่ผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกจิ 
Attach Gov อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับภาครัฐ 
Attach Research อำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา/ศูนย์วจิัย 
Finance แนะนำแหล่งเงินทุน สินเช่ือหรือวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ 
Online Course สร้างคอรส์การเข้าอบรมออนไลนท์ี่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ 
Law & Regulation ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ 
 

จากภาพที่ 6 – 2 ความต้องการของผู้ประกอบการอันดับแรกๆ จะเป็นเรื่องที่นำไปสู่การหารายได้
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการตลาด การสร้าง connection การทำ business matching การประสานไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ หรือหาพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการใดๆ ก็จะต้องเป็นผู้
ริเริ่มที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ด้วยตนเอง ในขณะที่ทาง สสว. จะมุ่งเน้นในแง่ของการนำเสนอความรู้
หรือดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นหลัก 

และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับความคาดหวัง (r = .268) และ
ความต้องการกับความพึงพอใจ (r = 321) พบว่าความสัมพันธ์ล้วนอยู่ในระดับต่ำทั้งสิ้น นั่นสะท้อนว่าการการ
ส่งผ่านความต้องการมายังความคาดหวังนั้นมีน้อยมาก หรืออีกนัยหนึ่ง การสนองตอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการยังต้องการการปรับปรุงอีกมาก ซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอแนะว่า บริการที่ สสว . ควรปรับปรุง
เพิ่มเติมได้แก่ การจัดหาแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำต่างๆ การเพิ่ม/ขยายช่องทางทางการตลาดให้
มากขึ้น การพัฒนาตลาดต่างประเทศหรือส่งเสริมการส่งออกสินค้าต่างประเทศ การสนับสนุนนักวิชาการ/
ผู้เชี่ยวชาญไว้ให้ผู้ประกอบการได้ปรึกษาในระยะยาว การให้ความรู้ด้านภาษี ข้อกฏหมาย ระบบขอใบอนุญาต 
การประสานงานกับองค์การอาหารและยา การเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ การลงพื้นที่ของนักวิชาการเพื่อให้
คำปรึกษาในพื้นที่โดยตรง การประชาสัมพันธ์ อัพเดทข้อมูล และถามตอบทางสื่อสังคมออนไลน์ การจัดอบรม
หรือมีกิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จัด business matching คู่ค้าประเภทธุรกิจเดียวกันเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพธุรกิจ เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ปฎิกริยา (reaction) ของการจัดบริการของ สสว. ได้แก่
ความตั้งใจ (mentality) ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการวิเคราะห์ cluster analysis พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
มีอยู่ 3 segment อย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มที่มีความตั้งใจเข้าร่วมสูงมากและได้รับประโยชน์สูงมาก ที่มีถึง  

ร้อยละ 62.35 กับกลุ่มที่มีความตั้งใจเข้าร่วมสูงและได้รับประโยชน์สูง ที่มีร้อยละ 30.25 กับกลุ่มที่มีความตั้งใจ
เข้าร่วมปานกลางและได้รับผลประโยชน์ปานกลางที่มีร้อยละ 7.40 ซึ่งในทางปฏิบัติ สสว. อาจไม่เคยคัดกรอง
ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจสูงหรือสูงมากเท่านั้นเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมาก่อน ซึ่งถ้า สสว. มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการทีมีความต้องการและความคาดหวังในระดับสูงหรือสูงมากเท่านั้นเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการแล้ว ซึ่งอาจทำผ่านกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) แล้ว ระดับความพึงพอใจ  
รวมไปถึงความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน การรับรู้ภาพลักษณ์ ก็จะยิ่งมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นไปอีก 

6.2.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจของกลุ่มคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  มีความคาดหวังในระดบัสูง
มากต่อการดำเนินงานของ สสว และมีระดับความพึงพอใจสูงต่อการดำเนินงานของ สสว. แสดงให้เห็นความ
แตกต่างของการปฏิบัติกับผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมา อีกท้ังผลการทดสอบสหสัมพันธ์ก็ยิ่งสะท้อนว่าสิ่งที่ทำให้พึง
พอใจตอบสนองความคาดหวังได้น้อยมาก ส่วนในประเด็นย่อย มีเพียงเรื่องขั้นตอน กระบวนการทำงาน และ
การประสานงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ไม่ปรากฏความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่านั้น  ซึ่งในมุมมอง
ของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ นั้น การดำเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจ
นั้น ควรจะต้องมีการดำเนินการในทันทีทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นการบริการแบบมืออาชีพ  
มีการพัฒนาด้านเอกสารและข้อมูล การพัฒนาเรื่องขั้นตอนดำเนินการ (work process) การประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ สร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตอบสนองนโยบายของรัฐได้ดีขึ้น ด้วยความโปร่งใส
และถูกต้องตามกฏระเบียบ 

สำหรับประเด็นความไม่พึงพอใจของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯได้แก่ประเด็นความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ของพนักงาน การไม่มีกระบวนการวางแผนงาน และทบทวนแผนงาน  
การนำเสนอและการติดตามงานยังไม่มีประสิทธิภาพ การประสานงานยังไม่มีประสิทธิภาพ และการติดตามงาน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (4.121) ค่าเฉลี่ยภาพรวม
ภาพลักษณ์ขององค์กร สสว. อยู่ในระดับดีมาก (4.303)  
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6.2.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมิน 

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นบวกในทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่าความ  

พึงพอใจของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินสูงกว่าความคาดหวังมากในทุกด้าน ซ่ึงในมุมมองของหน่วยงาน
ตรวจสอบ/ตรวจประเมินนั้น ประเด็นที่ทำได้ดี ได้แก่ การมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย การประสานงาน
และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการร่วมกัน และมีการให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน  
ส่วนประเด็นเรื่องการให้คำแนะนำหรืออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาช่องทางรับฟังคำติชม/
ร้องเรียนปัญหา ควรได้รับการปรับปรุง ส่วนความภักดี การบอกต่อ ความ และมุมมองภาพลักษณ์องค์กร  

ของหน่วยงานตรวจสอบ/ตรวจประเมินอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก (เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ 

6.2.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานหน่วยงานพันธมิตร 

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความพึงพอใจโดยรวมกับค่า
ความคาดหวังโดยรวมแตกต่างกันร้อยละ 4.39 และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นการ
ตอกย้ำว่า “บริการเหนือความคาดหมาย” แทบไม่เคยเกิดขึ้น โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง
และความพึงพอใจได้แก่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงต้น การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
ครบถ้วน 

ในมุมมองของหน่วยงานพันธมิตรนั้น ประเด็นที่จะต้องปรับปรุงทันที  ไม่แตกต่างจากผลการสำรวจ
ผู้ประกอบการ MSME และกลุ่มคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ มากนัก ได้แก่ การเพ่ิมช่องทางรับฟัง คำ
ติชม ร้องเรียน แก้ไขปัญหา การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จาก สสว. ไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาขั้นตอนการ
ดำเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว. แก่หน่วยงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ส่วนประเด็นที่เหลือจัดว่าทำ
ได้ดี ควรรักษาระดับไว้ 

สำหรับความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานพันธมิตร 
อยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) อยู่แล้ว 

6.2.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบ โดยค่าความพึงพอใจโดยรวมกับค่า
ความคาดหวังโดยรวมต่างกันคิดเป็นร้อยละ 8.70 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฎความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ .05 โดยประเด็นความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจมีเพียงประเด็น
การให้ข้อมูลที ่ชัดเจนง่ายเกี ่ยวกับการดำเนินการ/กิจกรรม เท่านั ้น  และ ในมุมมองของร่วม/รับจ้างนั้น  
ทุกประเด็นของความคาดหวังล้วนทำได้ดี เป็นจุดแข็งแล้ว 

ส่วนความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้างอยู่ในระดับที่ดี (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุป หน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงกลุ่มเดียวที่มองว่าการปฏิบัติงานของ สสว. ดีมากอยู่แล้ว 
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6.2.6 ผลการสำรวจความพึงพอใจกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชน 

ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวังเป็นลบในทุกด้าน โดยมีความแตกต่างร้อยละ 
7.52 และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในด้านภาพรวมของความคาดหวังและความพึงพอใจ 
และประเด็นย่อยในด้านช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการ การประสานงานและอำนวย
ความสะดวก และประเด็นที่สมควรได้รับการแก้ไขทันทีได้แก่ มีการให้ข้อมูลในช่วงเริ่มต้นโครงการที่เข้าใจงา่ย 
มีการพัฒนาขั ้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปในเวลาที ่กำหนด พัฒนาช่องทางติดต่อสื ่อสารให้มีความ
หลากหลายและสะดวกมากขึ้น และประเด็นที่จะต้องปรับปรุงในอนาคตได้แก่ การเพิ่มช่องทางในการติชม/
ร้องเรียนปัญหา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน (collaboration) ทั้งสิ้นที่เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้กับ สสว. 

สำหรับความภักดี การบอกต่อ ความผูกพัน และมุมมองภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานกลุ่ม
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและประชาชนอยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก (เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง) เป็นส่วน
ใหญ่  

6.2.7 ภาพรวมของความพึงพอใจ 

โดยรวมแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่พิจารณาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติของ 
สสว. ในระดับสูง ยกเว้นคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดประเมินร้อยละ
ความพึงพอใจในระดับที่ต่ำลงเล็กน้อย ซึ่งจากผลการสำรวจนั้น จะเห็นได้ว่า ประเด็นความคาดหวังและความ 

ไม่พึงพอใจที่กระทบโดยตรงได้แก่ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่างๆ การติดต่อประสานงานต่างๆ 
ที่จะต้องพ่ึงพาสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น การตอบสนองความต้องการในรูปแบบที่ยังห่างไกล
จากความเป็น tailor-made program 

นอกจากนี้ ความต้องการของผู้ประกอบการนั้น โดยมากเป็นเรื่องของการพัฒนาการสร้างรายได้ 
ผ่านทางการเข้าศึกษาหรือเข้าอบรม เพื ่อนำความรู ้ไปพัฒนาตลาด ทั ้งออนไลน์และออฟไลน์ (O2O 

marketing) การต้องการหุ ้นส่วน คู ่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ ่มผู ้ประกอบการ สสว. ด้วยกันหรือ
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ ผู ้ประกอบการ ต้องการค้นหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ ซึ ่งทั ้งหมดนี้
ผู้ประกอบการต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับจาก สสว.  

ในการปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ประกอบการให้กลับไปสูงเช่นเดิมในปี 2563 – 2564 ซึ่งไม่ใช่ช่วง
ปีที่มีการระบาดของ COVID-19 นั้น การดำเนินมาตรการใดมาตรการหนึ่งอาจไม่สามารถทำให้ระดับความ 

พึงพอใจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกิจกรรมหรือโครงการให้สูงขึ้นได้ การวางแผนปฏิบัติสามารถแยกได้ใน
ระดับปฏิบัติการ (operational level) และระดับกลยุทธ์ ที่ร้อยเรียงแผนปฏิบัติต่างๆ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบโจทย์ได้ในหลายมุมมอง ซึ่งสามารถนำหลักการ balanced scorecard มาประกอบได ้
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6.3 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ ์

 จากผลการสำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม ที่ปรึกษาฯ สามารถเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เพ่ิมความพึงพอใจได้ใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ (operational level) และระดับกลยุทธ์  

6.3.1 ข้อเสนอในเชิงปฏิบัติการ 

 จากผลการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจ เมื่อวิเคราะห์ด้วย scatter diagram สามารถสรุป
แนวทางปฏิบัติได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

6.3.1.1 ความพึงพอใจที่ได้รับนั้นอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นประเด็นที่ทำได้ดีอยู่แล้ว และ
ต้องรักษาระดับไว้ให้ได้ต่อไป ได้แก่ 

➢ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ที่มีทักษะการบริการ มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ให้ความรู้ คำแนะนำ และตอบข้อซักถามได้ดีคะแนน 87.93% 

➢ ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการที่ทั่วถึง เพียงพอ เข้าใจง่าย และอธิบาย
เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน คะแนน 85.29% 

➢ ความพึงพอใจต่อกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการติดต่อประสานงานต่างๆ 
คะแนน 85.13% 

➢ ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คำปรึกษา การรับฟังและแก้ปัญหา และการ
ให้ feedback คะแนน 83.65% 

6.3.1.2 สิ่งท่ีควรดำเนินการโดยเร่งด่วน 

➢ การสื่อสารในช่องทางหลักเกี่ยวกับโครงการที่ถูกต้อง ละเอียดเพียงพอ มีรูปแบบการนำเสนอ
ที่น่าสนใจ 

➢ พัฒนาช่องทางการ feedback การติชม การร้องเรียนปัญหา 
➢ การพัฒนาระบบเอกสาร รายงาน ข้อมูล และผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน 

6.3.1.3 สิ่งท่ีควรปรับปรุงในระยะเวลาอันใกล้ 

➢ พัฒนาช่องทางการสื่อสาร platform อ่ืนๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ มุ่งเน้น
ให้ผู้ประกอบการเข้าถึง สสว. ได้ง่ายขึ้น 
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➢ ในการเริ่มต้นกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ต้องสร้างความชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

➢ รักษาเวลาการดำเนินโครงการให้เป็นไปในระยะเวลาที่กำหนด 

6.3.1.4 สิ่งท่ีควรพัฒนาในระยะยาว 

➢ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

➢ การสร้างระบบการติดตามผลการนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับ สสว. ไป
ใช้ประโยชน์ 

➢ การบริหารองค์กรแบบมืออาชีพ มีความโปร่งใส และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

ที่ปรึกษาฯ เสนอแผนการดำเนินการ โดยอาศัยหลัก balanced scorecard ในการร้อยเรียง (align) 

แนวทางปฏิบัติต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ในทุกมุมมอง (perspective) ดังภาพที่ 6 - 3 
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ภาพที่  6 – 3  แผนดำเนินการเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการบริการ โดยใช้กรอบแนวคิด 
balanced scorecard มาอ้างอิง 

6.3.1.2.1 มุมมองการเรียนรู้และเติบโต 

ในมุมมองนี ้ โครงการหลัก (initiative) ที่ควรดำเนินการ ได้แก่ database/big data analysis,  

กลยุทธ์ CRM การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่มีความเป็น tailor-made 

มากขึ้น 

6.3.1.2.1.1 การวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Database / big data analysis) 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการ มีหลายข้อเสนอแนะที่บ่งชี้ว่า ต้องการหาคู่ค้า 
พันธมิตร หรือมี business matching / สร้าง connection เพื่อที่ผู ้ประกอบการจะสามารถขยายตลาดได้
กว้างขึ้น หรือได้ supplier ที่สามารถเอื้อต่อต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนบริการที่ถูกลง ดังนั้น การวิเคราะห์
ฐานข้อมูลหรือการทำเหมืองข้อมูล (data mining) ของ MSME จึงเป็นก้าวแรกที่จะช่วยตอบโจทย์ความ
ต้องการและความคาดหวังการจับคู่ทางธุรกิจ หรือสาย supply chain เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.3.1.2.1.2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์/การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CRM/CXM) 

 

ลูกค้าในที่นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการ MSME ซึ่งจากการวิเคราะห์ cluster analysis ได้ผลลัพธ์ว่า 
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีความตั ้งใจสูงที ่จะเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการถึงร้อยละ 62.35 การให้โอกาส
ผู้ประกอบการเหล่านี้ก่อน เป็นแนวทางที่ดีสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณออกไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งความตั้งใจของ
ผู้ประกอบการนั้น สามารถที่จะบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลขององค์กรอย่างต่อเนื่องได้ มีการติดต่อกันอย่าง
สม่ำเสมอในรูปแบบการสื ่อสารสองทาง (2-way communication) เพิ ่มช่องทางการให้ข้อมูลตอบกลับ 
(feedback) คำชม หรือข้อร้องทุกข์ (grievant ต่างๆ) ผู้ประกอบการจะรับรู้ได้ถึงความใกล้ชิด ความใส่ใจที่
มากขึ้น ลดอุปสรรคด้านการสื่อสาร ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วนมองว่าเป็นปัญหาหลักลงไป 

ในระยะยาว ผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่มีจำนวนมากขึ้น จะช่วยลดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ลงไป เนื่องจากมีการบอกต่อหรือแบ่งปัน (share) ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในอีกทางหนึ่ง เป็นความผูกพันในระยะยาว (lifetime value) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองส่วน 

 

6.3.1.2.1.3 การพัฒนา/ออกแบบงาน/โครงการที่มีความเฉพาะตัวกับผู้ประกอบการ 
(New Product Development – personalized program) 

ผู้ประกอบการหลายรายได้ระบุปัญหาและอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
หรือโครงการที่จัดขึ้นในหลายประเด็น เช่น ไม่ตรงความต้องการ เนื้อหากว้างเกินไป ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมไม่
เหมาะสม วิทยากรไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรไม่หลากหลายๆ อีกท้ัง ผู้ประกอบการหลายรายก็
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ต้องการที่จะมีการติดต่อประสานงานกับ สสว. ในระยะยาวกว่าที่โครงการมีอยู่ และต้องการที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถท่ีจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ในระยะยาว 

ในทางปฏิบัตินั้น ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับ สสว. ในระยะยาว หรือกลุ่ม
ตามแนวทางการส่งเสริมแบบ Star/Idol และกลุ่ม Focused target ล้วนแต่มีความคาดหวังที่จะได้ความรู้ 
ข้อมูลหรือฐานวิทยาการใหม่ๆ จาก สสว. อย่างต่อเนื่องและเป็นเนื้อหาที่ลึกซ้ึงชึ้น การสร้างกิจกรรม/โครงการ
ที่เน้นให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นศูนย์กลาง และ co-create คอร์สการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการให้
ได้มากที่สุดขึ้นมา และสามารถใช้เป็นกรณีตัวอย่างในอนาคตได้ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อยอดได้ไม่มีสิ ้นสุด  

จะสามารถช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการ MSME ส่วนใหญ่ ให้หันมาใช้บริการกับ สสว. มากขึ้น เนื่องจากเห็น
เป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเป็น personalized program อย่างแท้จริง 

6.3.1.2.1.4 การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) 

โครงการต่างๆ ล้วนต้องการวิทยากรและผู ้เช ี ่ยวชาญที ่ม ีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในวิชาชีพใดๆ และที่สำคัญคือมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลาย
รายได้ให้ข้อมูลว่าวิทยากรของ สสว. นั้น บางรายยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่ ซึ่งทาง สสว. สามารถดำเนินการได้ 2 
ทาง ได้แก่ การพัฒนาวิทยากร (train the trainer) ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มากข้ึน ไปพร้อมๆ 
กับการคัดสรร วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เข้มงวดกับผลการประเมินวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้มากขึ้น 

6.3.1.2 มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 

ในมุมมองนี้ โครงการหลัก (initiative) ที่ควรดำเนินการ ได้แก่ การดำเนินกิจกรรม/โครงการไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
กับการพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

6.3.1.2.1 การดำเนินกิจกรรม/โครงการไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ (Existing Projects/ 
Activities) 

เป็นการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ของ สสว. ที่วางไว้ในแต่ละปีงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.3.1.2.2 การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา (Stakeholder Database/Development) 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้วยความต้องการอย่างแรงกล้าและมีความคาดหวัง
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือ (co-ordination) จากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งยัง
เป็นพันธกิจที่สำคัญของ สสว. ที่จะต้องประสานความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดข้ึน การสร้างฐานข้อมูลของผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจากผลการสำรวจนั้น หน่วยพันธมิตรและหน่วยงานร่วม/
หน่วยงานรับจ้าง ต่างมีความพึงพอใจต่อด้านการติดต่อประสานงาน การมีข้อมูลตอบกลับหรือติชมกับ สสว. ใน
ระดับท่ีควรปรับปรุง ดังนั้น การแก้ปัญหาในระยะยาวที่ควรดำเนินการก็คือ การจัดทำฐานข้อมูลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขึ้นมา โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเสียก่อน จากนั้น จึงดำเนินการด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว (Stakeholder relationship management) อย่างเป็นระบบ
ต่อไป 

6.3.1.2.3 การพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ (UI|UX development) 

เพ่ือเป็นการสืบเนื่องจากการบริหารความสัมพันธ์ การสื่อสารบนสื่อออนไลน์ที่มีอยู่ ควรจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนหน้าจอหรือรูปแบบการนำเสนอ (user interface : UI) และการจัดประสบการณ์การใช้งาน 
(user experience : UX) ให้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีอยู่หลายระดับ ซึ่งจากผลการสำรวจทั้งในส่วนความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ รวมไปถึงหน่วยงานร่วม/หน่วยงานรับจ้าง และ
หน่วยพันธมิตรล้วนระบุว่าต้องการการนำเสนอข้อมูลทีเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่
กระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และให้รายละเอียดโครงการอย่างชัดเจนมากกว่าเดิม  

โครงการหลักนี้ สืบเนื ่องมาจากการพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ประกอบการทีมีอยู ่หลายระดับ
การศึกษา ขนาดวิสาหกิจที่แตกต่างกัน ประสบการณ์การทำธุรกิจที่แตกต่างกัน และความถนัดทางสารสนเทศ 
(IT literacy) ทีแตกต่างกันไป การออกแบบประสบการณ์จึงเป็นเรื ่องที ่จะต้องยีดโยงผู้ประกอบการเป็น
ศูนย์กลาง ดังเช่น ความเห็นของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ และผู้ประกอบการหลายรายระบุไว้ในผล
การสำรวจ  

6.3.1.3 มุมมองผู้ประกอบการ (ลูกค้า : Customer/MSME entrepreneur Perspective) 

ในมุมมองนี้ โครงการหลัก (initiative) ที่ควรดำเนินการ ได้แก่ การทำ content marketing การใช้
สื่อ website และสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร และการประสานความร่วมมือ/ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ 
(business matching – cooperation – support) ส่วนความพึงพอใจของลูกค้า จะเป็นตัวชี้วัดแบบตามหลัง 
(lagged indicator) 

6.3.1.3.1 การทำ content marketing 

Content marketing นั้น มี 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การให้ความรู้ (educate) การชี้ชวนให้เข้า
ร่วม (persuade) การเปลี่ยนผู้สนใจมาเป็นผู้ใช้บริการ (convert) และให้ความบันเทิง (entertain) ซึ่งผลการ
สำรวจแม้จะไม่บ่งชี้ว่าวัตถุประสงค์ใดดีแล้ว วัตถุประสงค์ใดควรได้รับการแก้ไข แต่ผลการสำรวจชี้ให้ เห็นอยา่ง
ชัดเจนว่า ผู้รับสารหรือผู้ประกอบการหลายส่วนมองว่าการสื่อสารควรทำการแก้ไข ตั้งแต่การชี้ชวนให้เข้ารว่ม
โครงการ การอธิบายรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ การอธิบายคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ การ
อธิบายวิธีการสมัคร รายละเอียดที่จะต้องดำเนินการ ระเบียบการ หลักสูตร หรือระยะเวลาของโครงการก็ตาม 
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อนึ่ง การสื่อสารที่เหมาะสม ต้องเข้าใจตั้งแต่ผู้รับสารว่ามีภูมิหลัง (background) เช่นไร ตั้งแต่
ขั้นตอนการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า ต่อเนื่องมาถึงการออกแบบ UI|UX จากนั้นก็จะเป็นเรื ่องของการสื่อ
ความหมายให้ผู้เข้ารับบริการเป้าหมายรับรู้ได้ว่าตนคือผู้ประกอบการเป้าหมาย และมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติที่จะนำเสนอ และที่สำคัญได้แก่ ขั้นตอนการรับสมัคร จะต้องลดความยุ่งยากลง มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

6.3.1.3.2 การสื่อสารผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Website & Social Media) 

ผู ้ประกอบการมีความหลากหลายทั ้งอายุ ประสบการณ์ และความถนัดทางสารสนเทศ  
การเลือกใช้สื่อเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง อาจจะไม่เพียงพอใจการใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างความมีส่วนร่วม การชักชวน
ให้สนใจบริการ หรือการเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการมาเข้ารับการอบรม เนื่องจากสื่อแต่ละอย่างก็มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่ง เช่น เว็บไซต์ อาจจะเหมาะกับทุกวัย แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เว็บไซต์ก็
ต้องออกแบบให้รับหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วย สำหรับ facebook นั้น ผู้บริโภคทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใช้ได้แก่ 
generation X เป็นส่วนใหญ่ และมี Y กับ baby boomer บางส่วน สำหรับ Instagram ก็จะเหมาะกับ
ผู้บริโภครุ่น Y และ Z และ TikTok เหมาะกับผู้บริโภครุ่น Z เป็นต้น ส่วน YouTube นั้น ทุก generation  

จะเข้ารับชม แต่จุดมุ่งหมายจะเน้นเพื่อบันเทิงหรือสื่อภาพลักษณ์องค์กร (corporate image) เป็นหลัก 

การเลือกใช้สือสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วยให้การเข้าถึงผู้ประกอบการได้มาก
ขึ้นแล้ว ยังจะช่วยประหยัดงบประมาณหากมีการใช้สื่อที่สื่อสารไปไม่ถึงผู้ประกอบการได้ 

6.3.1.3.3 การประสานความร่วมมือ/ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (business matching 

– cooperation – support) 

จากการที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้วยความต้องการอย่างแรงกล้าและมีความ
คาดหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือ (co-ordination) จากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงาน
ร่วม/หน่วยงานรับจ้าง และมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้พบปะกับคู่ค้า หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือสถาบันการศึกษา
ในการทำวิจัยต่างๆ ก็เป็นกิจกรรมที่ควรจะต้องจัดให้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(informal)  

6.3.1.3.4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Satisfaction) 

เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการจัดโครงการหลัก
ต่างๆ โดยการวัดจะต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการตามหลักสถิติ สามารถตรวจสอบได้ 

6.3.1.4 มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

ในมุมมองนี้ ไมมีโครงการหลักต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นเสมือนตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ (acquisition) ผลที่ประเมินเป็นตัวเงินจากการ
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สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifetime Value) และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการ
ดำเนินโครงการต่างๆ (efficiency & effectiveness) ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุน (Return 

on capital employed : ROCE) ของ สสว.เพื ่อสนับสนุนผู ้ประกอบการให้สามารถหารายได้ สร้างกำไร  
ลดต้นทุน หรือมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

6.4 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุมเผยแพร่ผลการสำรวจ 

ในการเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ้ประกอบการ MSME ที่เข้ารับบริการ/เข้าร่วม
โครงการกับ สสว. ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุมให้มีการนำผลการประเมิน  

ที่ได้รับ มาพิจารณาความสอดคล้องหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์และผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
กับงบประมาณที่ถูกใช้ไปในแต่ละโครงการที่ทำการสำรวจ เพื่อที่จะได้เห็นความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ และภาพรวมของทุกโครงการในอีกแง่มุมหนึ่ง และเห็นมิติในการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

6.5 ข้อเสนอเพื่อการสำรวจในครั้งต่อไป 

งานสำรวจในครั้งต่อไปนั้น ประเด็นในเรื่องความเข้าใจต่อความรู้ที่นำไปปฏิบัติคว รจะได้รับการ
ประเมินเพิ่มเติม ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้มีเพียงคำถามเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้เพียงข้อเดียว ซึ่งอาจยังไม่ได้
สะท้อนความเป็นจริงของภารกิจหลักของ สสว. ในด้านการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนนัก  

อนึ่ง ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน การติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ ล้วนแต่
เป็นทางเดินของลูกค้าที่ควรทำการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ผู้ประกอบการสะดวกที่จะใช้  
ในการติดต่อกับ สสว. ซึ่งหมายถึง สสว. ควรจะต้องศึกษาเรื่องของ customer persona เพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถสื่อสารไปยังผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก จ. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ สสว. ในปี 2565 

ภาคผนวก ฉ. การเผยแพร่ผลการสำรวจ 

ภาคผนวก ช. ตัวอย่างผลลัพธ์ Visualization จาก Tableau 
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ก. นิยามศัพท์ 
 

1. พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act-PDPA (PDPA) 

2. ผู้ประกอบการ SME 

3. คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ 

4. นิยามศัพท์ในเชิงการวัดและประเมินผล (scaling property) ที่ปรากฎในเล่มรายงาน 

5. ตัวอย่างการอ่านผลการวิเคราะห์ Cronbach’s Alpha และ Item-total statistics 

6. นิยามศัพท์ในเชิงการวิเคราะห์สถิติ (statistical analysis) ที่ปรากฎในเล่มรายงาน 
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1. พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act-PDPA (PDPA)  

เป็นนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที ่มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่ 27 
พฤษภาคม 2562 โดยระบุให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ดำเนินการยื่นขอการยินยอมให้เก็บและนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก โดยทางบริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด ได้รับทราบและเห็นถึงความสำคัญ 

2. ผู้ประกอบการ SME  

ตามการจำแนกของ สสว. เป็นการจัดแบ่งลักษณะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตาม 
ตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

พ.ศ. 2562 โดยต้องมีลักษณะดังนี้ 

1. วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ 
1.1. กิจการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 

ล้านบาท 
1.2. กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน 

หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2. วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ 

2.1. กิจการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมีรายได้
ต่อปี เกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท 

2.2. กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 30 คน 
แต่ไม่เกิน 100 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 สสว.ได้กำหนดนิยาม SME ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยใช้จำนวนการจ้าง
งานและรายได้ในการแบ่งขนาดผู้ประกอบการ มุ่งสะท้อนลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มรวมถึง Micro เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์การจัดทำข้อมูล ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ที่สะท้อนระดับการพัฒนา SME นำไปสู่การจัดทำมาตรการ
และนโยบายในการส่งเสริมได้ตรงความต้องการของแต่ละกลุ่ม และเพื่อให้มาตรการภาครัฐเข้าถึงกลุ่มธุรกิจ  

ไมโคร ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่ให้นำ 
“จำนวนรายได้” มาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดขนาดของวิสาหกิจ ซ่ึงก่อนหน้านี้ SME ใช้จำนวนการจ้างงานและ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์ แต่เมื่อประเทศพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0 ภาค SME มีการปรับใช้เทคโนโลยี
มากขึ้นแทนการจ้างงาน ทำให้รูปแบบธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยที่นิยาม SME มีความสำคัญ เพราะถูก
นำไปใช้ในกระบวนการส่งเสริมผู้ประกอบการหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลเพื ่อออก
มาตรการหรือนโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ของ SME เช่น การเงิน การส่งออก-นำเข้า ฯลฯ สสว. จึงได้ปรับปรุงแก้ไขนิยาม SME ให้ใช้รายได้เป็นเกณฑ์ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดส่งเสริม SME คณะรัฐมนตรี และกฤษฎีกาฯ มาแล้วก่อนที่จะประกาศเป็น
กฎกระทรวง 
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สำหรับนิยาม SME ที่ปรับปรุงใหม่มีรายละเอียด ดังนี้  

วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คือกิจการในภาคการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน 
หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก) และบริการ มีจำนวนการ
จ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) คือกิจการในภาคการผลิตสินค้าที่มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 
50-200 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100-500 ล้านบาท ส่วนกิจการในภาคการค้า (ค้าส่ง หรือค้าปลีก)  
และบริการ มีจำนวนการจ้างงานเกินกว่า 30-100 คน หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่า 50-300 ล้านบาท 

ทั้งนี ้หากจ้างงานและรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจต่างกันให้ยึด ‘รายได’้ เป็นหลักในการพิจารณา 
จากการประมวลผลข้อมูลของ สสว. เดือนมกราคม 2563 พบว่า จำนวน SME ทั่วประเทศ 3,070,177 ราย 
เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 3,029,525 ราย และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) 40,652 ราย โดยเฉพาะ
ในส่วนของวิสาหกิจขนาดย่อมได้รวมกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย หรือ Micro เข้าไว้ด้วย  

ตามนิยามใหม่ Micro คือกลุ่มที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท การจ้างงานไม่เกิน 5 คน ซึ่งมี
จำนวนถึง 2,644,561 ราย นับเป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.74 ของจำนวน
ผู้ประกอบการรวมทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกิจการในรูปแบบธุรกิจส่วนบุคคลมีจำนวนถึง 2,253,132 ราย 
ขณะที่กิจการในรูปแบบนิติบุคคลมีจำนวน 391,429 ราย 

สำหรับกลุ่ม Micro ที่เป็นธุรกิจส่วนบุคคล พบว่าอยู่ในภาคการค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.58 
กิจการที่มีเป็นจำนวนมาก คือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ รองลงมาอยู่ใน
ภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 35.73 กิจการที่มีเป็นจำนวนมาก คือ บริการอาหารและเครื่องดื่ม และภาคการผลิต 
คิดเป็นร้อยละ 19.69 กิจการที่มีเป็นจำนวนมาก คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

ส่วนกลุ่ม Micro ที่เป็นนิติบุคคล พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 56.33 กิจการที่มี
เป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจก่อสร้างอาคาร รองลงมาอยู่ในภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 31.99 กิจการที่มีเป็น
จำนวนมาก เช่น การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 11.68 กิจการ
ที่มเีป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

นิยามการจัดแบ่งประเภท SME ของ สสว. ปี 2563 สามารถสรุปได้ดังตาราง 

ภาคธุรกิจ 

วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium) วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม 

การจ้างงาน รายได้ การจ้างงาน รายได้ การจ้างงาน รายได้ 

การผลิต ไม่เกิน 5 คน ไม่เกิน 1.8 ลบ. 6 - 50 คน 1.8 - 100 ลบ. 50 - 200 คน 100 - 500 ลบ. 

ค้าและบริการ ไม่เกิน 5 คน ไม่เกิน 1.8 ลบ. 6 - 30 คน 1.8 - 50 ลบ. 30 - 100 คน 50 - 300 ลบ. 
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3. คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ 

คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่จะสำรวจในครั้งนี้ สามารถจำแนกตามโครงการและ
หน่วยงาน พร้อมจำนวนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้ดังตาราง 

โครงการ หน่วยงาน คณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จำนวน 
(ท่าน) 

3 งานติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ส่งเสริม MSME 

ฝ่ายตดิตามและ
ประเมินผล 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณ 

5 

8 งานศึกษากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ เพื่อลดอุปสรรค
และผลักดันใหเ้กิดขึ้นจริง
ในการประกอบธุรกจิของ 
MSME 

ฝ่ายกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 8 

25 งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 10 

28 งานพัฒนาองค์กรตาม
แนวทาง PMQA 4.0 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและ
ติดตามการดำเนินงาน 

11 

29 งานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
และนโยบายของรัฐ 

ฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

27 

เลขาฯ ฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการบรหิาร สสว 15 

30 งานบริหารจดัการด้าน
การเงิน 

งานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 4 

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้
ให้บริการ SMEs และ
ส่งเสริมนโยบายภาครัฐ 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนด้านการเงิน 

4 

 
ฝ่ายอำนวยการ 

 
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ
สนับสนุน SMEs รายย่อย 

18 

รวม 102 
 

หมายเหตุ  

คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ บางท่าน มีรายชื่ออยู่ในหลายคณะ ตัวเลขรวมเป็นตัวเลขที่
นับซ้ำ โดยในความเป็นจริง จำนวนคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน  
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4. นิยามศัพท์ในเชิงการวัดและประเมินผล (scaling property) ที่ปรากฎในเล่มรายงาน 

อ ิงจากเว ็บไซต์  APA dictionary of psychology (https://dictionary.apa.org/) ของสมาคม
จิตวิทยาอเมริกัน 

คำศัพท์ นิยาม รูปแบบการใช้งาน 

3.1 ความเที่ยงตรง (validity) ระดับที่หลักฐานเชิงประจักษ์ (empirical) และ
เหตุผลในเชิงทฤษฎีต่างก็สนับสนุนก ันอย ่าง
เพียงพอและเหมาะสมสำหรับข้อสรุปจากการ
ทดสอบใดๆ ความเที ่ยงตรงมีหลายร ูปแบบ 
ขึ้นกับคำถามการสำรวจและขึ้นกับรูปแบบการ
อนุมานที่กำหนดขึ้น 

ตรวจสอบความสามารถในการ
วัดว่าวัดในสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ 

3.2 ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
(content validity) 

ขอบเขตเชิงเนื ้อหาซึ ่งการทดสอบใดๆ วัดกลุ่ม
ต ัวอย ่างท ี ่ เป ็นต ัวแทนของประชากรหรือ
พฤติกรรมใดๆ 

ตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามสิ่ง
ที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยการให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

3.3 ความเที่ยงตรงเชิงเปลือกหน้า  
(face validity) 

ทิศทางที่ปรากฎของการทดสอบหรือการวัดใดๆ 
ความเที่ยงตรงเชิงเปลือกหน้าเป็นเครื ่องมือใน
การกำหนดขอบเขตของข้อคำถามหรือเนื ้อหา
ของแบบทดสอบใดๆ ว่ามีความเหมาะสมในการ
วัดบางคุณสมบัติว่ามีความเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ 

ตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามสิ่ง
ท ี ่ต ้องการว ัดหรือไม่ โดยการ
เทียบเคียงเนื้อหากับทฤษฎีหรือ
เครื่องมือในการวัดใดๆ 

3.4 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง  
(construct validity) 

ระดับที่แบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดสามารถที่
จะตรวจสอบหลักการ (concept) ลักษณะเชิงลึก 
(trait) หรือรูปแบบทางทฤษฎีต่างๆ  

การประเมินความเที ่ยงตรงเชิง
เนื้อหาด้วยกระบวนการทางสถิติ 
เช่น EFA หรือ CFA 

3.5 Indexes of Item-Objective 

Congruence (IOC) 

ดรรชนีความสอดคล้องรายข้อ 

การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบข้อคำถาม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเน้ือหา ด้านวัดผลประเมินผลหรือด้านสำรวจ 
อาจใช้ด้านภาษาด้วย เพื่อพิจารณาด้านภาษาที่ใช้
ในข้อคำถาม จำนวนผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน 
ควรมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิที่จบปริญญาโท และ/
หรือ เคยทำวิทยานิพนธ์หรือการสำรวจ ควร
ประสานกับผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ยินดีช่วย ต้องทำคำชี้แจงและหนังสือนำตามหลัก
ปฏิบัติและที่สำคัญ คือ รูปแบบของเครื่องมือที่จะ
ให้ตรวจจะต้องถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะนยิาม
หรือว ัตถ ุประสงค์ท ี ่จะให ้ เปรียบเทียบ การ
พ ิจารณาใน 3 ประเด ็น ค ือ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยพิจารณาข้อคำถาม
นั้นๆ วัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับนิยามหรือไม่ 
พร้อมกับมีช่องว่างให้กรอกคำเสนอทั้งในรายข้อ 
รายด้าน และรวมทั้งฉบับ ใช้วิธีการกำหนดเป็น
คะแนน 

การประเมินความเที ่ยงตรงเชิง
เนื้อหาด้วยผู้เชี่ยวชาญ 

 

https://dictionary.apa.org/
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คำศัพท์ นิยาม รูปแบบการใช้งาน 

3.6 อิทธิพลความยาวของแบบทดสอบ  
(Effect of test length on validity) 

การตรวจสอบว่า ในการทดสอบหรือสอบถามครั้ง
ใดๆ นั้น ปฏิกริยาของผู้ตอบ เช่น ความตั้งใจ การ
แสดงความรุ้สึกทางสีหน้า อารมณ์ ท่าทาง มีผล
ต่อการตอบคำถามหรือไม่ 

การประเมินว ่าความยาวของ
แบบทดสอบส ่ งผลต ่อความ
เท ี ่ยงตรงในการตอบคำถาม
หรือไม่ 

3.7 ความเป็นวิวิธพันธ์  
(Group heterogeneity) 

การตรวจสอบว่า ประชากรในแต่ละหน่วยที่มี
คุณลักษณะและโครงสร้างที่แตกต่างกัน สามารถ
ที่จะตอบคำถามหรือเข้ารับการทดสอบแล้ว มี
ความเข้าใจในเนื้อหา ข้อความ หรือรูปแบบใน
การทดสอบแตกต่างกันหรือไม่ ซึ ่งถ้าพบความ
แตกต่างกันมาก ก็คือขาดความเท่ียงตรง 

การทดสอบว่า เครื่องมือที่ใช้ใน
การสำรวจม ี เน ื ้ อหาท ี ่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างไม่ว่ากลุ่มใดๆ ก็สามารถ
ทำความเข้าใจได้ 

3.8 ความเชื่อมั่น (reliability) ความน่าเช่ือถือ (trustworthiness) หรือความคง
เส้นคงวา (consistency) ของการวัด เป็นระดับ
ซ่ึงเครื่องมือวัดหรือแบบทดสอบใดๆ นั้นจะไม่เกิด
ข้อผิดพลาดจากความผิดพลาดแบบสุ่ม สามารถ
ให้คำตอบคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ตอบแบบสำรวจ
หรือผู้เข้าร่วมทดสอบใดๆ 

การทดสอบว่า เครื่องมือวัดไม่ว่า
จะวัดในเวลาหรือสถานการณ์
ใดๆ ก็จะให้ผลการตอบคำถามที่
ไม่แตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน 

3.9 ภาวสันนิษฐาน (construct) แนวคิดที่ซับซ้อนหรือหลักการจากการสังเคราะห์
แนวคิดง่ายๆ เข้าด้วยกัน หรือเป็นแบบจำลอง 
(model) ที่ตั ้งบนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้รับ
การตรวจสอบแล้ว เช่น ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ ความผูกพัน ฯลฯ 

ใช้แทนความหมายคำว่าตัวแปร 
(variable) ในกรณีที่ตัวแปรนั้นๆ 
สามารถอธิบายด้วยโมเดลหรือวดั
ด้วยข้อคำถามจากแบบวัดใดๆ 
ได ้

3.10 มาตรวดัแบบ Likert รูปแบบหนึ่งของการวัดทัศนคติ ซึ่งประกอบไป
ด้วยคำพูดหรือคำบรรยายใดๆ ที ่สะท้อนการ
ประเมินไม่ว ่าในเชิงบวกหรือเชิงลบของสิ ่งที่
ต้องการสำรวจใดๆ โดยมากมักจะวัด 5 ระดับ 
โดยตัวเลขที่อยู่ตรงกลางจะเป็นกลาง (neutral) 

เสมอ ผู้ตอบคำถามจะต้องเลือกคำตอบข้อใดข้อ
หนึ่งตามมุมมองของเขาเอง และคำถามทุกขอ้จะ
ถูกนำมารวมคะแนนกัน เกิดเป็นคะแนนรวมของ
ทัศนคติต่อประเด็นที่พิจารณาหนึ่งๆ 

เป็นมาตรวัดมาตรฐานของการวัด
ทัศนคติ ที่วัดใน 2 ทิศทางที่ตรง
ข้ามกัน และ 2 ทิศทางมีขนาดที่
เท่ากัน 
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5. ตัวอย่างการอ่านผลการวิเคราะห์ Cronbach’s Alpha และ Item-total statistics 

Case Processing Summary 

N of Respondents 30 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.919 8 

Item-Total Statistics 

ความพึงพอใจต่อบริการของ สสว. Mean SD. N 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความหลากหลาย  
เข้าถึงสะดวก ติดต่อง่าย 

4.53 0.730 30 .693 .911 

2. ในช่วงเริ่มต้น มีการให้ข้อมูลหรืออธบิาย เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 

4.33 0.758 30 .825 .901 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือการให้บริการของ สสว. 
แก่หน่วยงานเป็นไปตามเวลาทีก่ำหนด 

4.37 0.669 30 .720 .910 

4. มีการให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้อย่างครบถ้วน 4.47 0.860 30 .789 .903 

5. มีการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

4.50 0.777 30 .881 .896 

6. สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 4.40 0.770 30 .838 .900 

7. มีช่องทางรับฟังคำติชม/ ร้องเรียนปัญหา 4.10 1.029 30 .597 .926 

8. การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจาก สสว.  
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน ์

4.43 0.679 30 .592 .918 
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ขั้นตอนการอ่านค่า 
 

1. โปรแกรม SPSS จะประมวลผลค่า Cronbach's Alpha มา 1 ค่า เป็นค่า Cronbach's Alpha เริ ่มต้น  
จากตัวอย่างคือ .919 

2. พิจารณาว่าค่า Alpha เริ่มต้นมีค่าเท่าไร ถ้าค่ามากกว่า .700 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
3. จากตารางวิเคราะห์ item-total statistic ซึ่งให้ค่า Mean, SD, N, corrected item-total correlation 

และค่า Cronbach's Alpha if item deleted ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 

Mean ค่าเฉลี่ย 

SD. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

N จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ  

Corrected Item-Total Correlation ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยข้อคำถามใดๆ กับคะแนนรวม 

Cronbach's Alpha if Item Deleted ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ถูกคำนวณออกมาหากคำถามขอ้นั้นๆ ถกูลบออก 
 

4. พิจารณาคอลัมน์ Cronbach’s Alpha if item deleted ซึ ่งหมายถึง หากลบคำถามข้อนั ้นออกไป  
ค่า Cronbach’s Alpha โดยรวมจะเปลี่ยนไปอย่างไร เช่น หากลบคำถามข้อ 1 ออกไป (เหลือคำถาม 7 ข้อ) 
แล้วค่า Cronbach’s Alpha จะมีค่าเปลี่ยนไปเป็น .911 

5. ตรวจสอบว่าคำถามใด ที ่ค่า Cronbach’s Alpha if item deleted มีค่ามากกว่า Cronbach’s Alpha 

เริ่มต้น ซึ่งก็คือคำถามข้อ 7 ซึ่งหากลบออกไป ค่า Cronbach’s Alpha ที่เหลืออีก 7 ข้อจะมีค่าเปลี่ยนไป
เป็น .926 

6. พิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณสมบัติความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ว่าหากตัดคำถาม
ข้อนั้นไป ใจความในการสอบถามยังคงครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เมื่อเทียบกับค่าความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น 
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6. นิยามศัพท์ในเชิงการวิเคราะห์สถิติ (statistical analysis) ที่ปรากฎในเล่มรายงาน 

คำศัพท์ นิยาม รูปแบบการใช้งาน 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistic) 

สถิติที่ใช้เพื่ออธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลักษณะ
ของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข ที่เก็บรวบรวมมาซ่ึง
ไม่สามารถอ้างอิงลักษณะประชากรได้ (ยกเว้นมี
การเก็บข้อมูลของประชากรทั ้งหมด) ตัวอย่าง 
เช่น การแจกแจงความถี ่ การวัดค่ากลางของ
ข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล 

ใช้ในการอธิบายข้อมูลที ่ได้จาก
แบบสำรวจหรือแบบประเมิน
ต่างๆ 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ต ัวแทนของประชากรซ ึ ่งสามารถนำผลการ
วิเคราะห์นั ้นไปสรุปอ้างถึงประชากรได้โดยใช้
ทฤษฎ ีความน ่ าจะ เป ็น  สถ ิ ต ิ เ ช ิ งอน ุมาน
ประกอบด้วย การประมาณค่า  และการทดสอบ
สมมติฐาน 

ใช ้ในการขยายความตัวเลขที่
ได ้มาจากกล ุ ่ มต ั วอย ่ า ง  ให้
สามารถใช้เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรได้ เช่น ถือว่าคำตอบ
ของผู ้ประกอบการ 2 ,000 ราย 
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทั้ง 
23,000 รายได้ เป็นต้น 

4.3 การวิเคราะหต์ารางไขว ้

(Crosstabulation) 

เป็นตารางแจกแจงความถี ่แบบหนึ่ง ที ่ทำเป็น
รูปแบบของเมตริกซ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัว
ขึ้นไปมาไขว้กัน ทำให้มองเห็นความถี่ของตัวแปร
ในแต่ละประเภทชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ผู้ประกอบการ
ระดับ x ภาค ก็จะเป็นตารางขนาด 2 x 6 (S&M 

x 6 ภาค) เป ็นต้น ในทางสถิต ิสามารถนำมา
ทดสอบความสัมพันธ์หรือสัดส่วนได้ 

ใช้ในการอธิบายการกระจายของ
ประชากรในเชิงลึกมากขึ้น 

4.4 ค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเลขคณติ 

(Mean หรือ arithmetic mean) 

ผลบวกของตัวเลขสมาชิกทุกเลข และนำไปหาร
ด้วยจำนวนของสมาชิกที่นำมาบวก 

ใช้ในการหาค่ากลางของคะแนน
ของทุกคนในกลุ่มตัวอย่าง  

4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation : SD) 

ค่าเฉลี่ยที่บอกว่า โดยเฉลี่ยจากข้อมูลแต่ละตัว (ที่
เราได้นำมาหาค่าเฉลี่ย) มีค่าต่างจากค่าเฉลี่ยอยู่
เท่าไหร่ 

ใช้ในการอธิบายความเบี่ยงเบน
ของข้อมูล หากค่า SD มีค่าสูง 
หมายถึงข้อมูลมีการกระจายตัว
จากค่าเฉลี่ยมาก แต่ถ้า SD มีค่า
ต่ำ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างจะให้
คำตอบใกล้เคียงกันมาก 
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4.6 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์  
(Correlational coefficient) 

มาตรการเชิงตัวเลขของระดับความสัมพันธ์ มีค่า
ระหว่าง -1 ถึง 1 ซ่ึงใช้บ่งชี้ความสัมพันธ์ทางสถิติ
ระหว่างสองตัวแปร  โดยถ้าเข้าใกล้ 1 หมายถึง
ตัวแปรตัวหนึ่งสามารถทำนายตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
สูงมาก แต่ถ้าเข้าใกล้ 0 หมายถึง ตัวแปรตัวหนึ่ง
ทำนายตัวแปรอีกตัวหนึ่งไม่ได้ ส่วนเครื่องหมาย
ลบหมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงตรงข้าม ถ้าตัว
แปรหนึ่งเพิ่มขึ้น ตัวแปรหนึ่งจะลดลง 

ใช้ในการอธิบายความสามารถใน
การทำนายตัวแปรหนึ ่งด้วยตัว
แปรหนึ ่ง เช ่น ความพึงพอใจ 
สามารถนำไปทำนายความผูกพัน
หรือความจงรักภักดีได้ระดับหนึ่ง 
เป็นตน้ 

4.7 การทดสอบ t-test การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เม ื ่อต ้องการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่ม โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างกับสมมติฐาน
หลัก เช่น มากกว่า น้อยกว่า หรือไม่แตกต่างกัน 
เช่น เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้ประกอบการระดับ S ต่อ สสว. ว่าแตกต่างจาก
ค ะ แ น น เ ฉ ล ี ่ ย ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการกลุ่ม M โดยใช้หลักการทางสถิติมา
เป็นตัวตัดสิน 

ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เช่น 4.21 
กับ 4.31 แตกต่างกันหรือไม่ โดย
ใช้หลักการทางสถิติเป็นตัวตัดสิน 

4.8 การวิเคราะห์ไคแสควร์  
(Chi-square test) 

ไค-สแควร์ แทนด้วยสัญลักษณ์ 2 เป็นสถิติ
ทดสอบที่เป็นทั้งสถิติทดสอบแบบพาราเมตริก 
(Parametric Test) และแบบนอนพาราเมตริก 
(Nonparametric Test) จ ึงใช ้ทำการทดสอบ
สมมติฐาน 2 แบบ ที่ใช้ทดสอบแบบพาราเมตริก 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความ
แปรปรวนของประชากร มีค่าตามที่ก าหนดให้ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และข้อมูลจะต้องมี
ลักษณะสอดคล้องตามข้อตกลงเบื้องต้น ส่วนที่ใช้
ทดสอบแบบนอนพาราเมตริกมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐานที่ว่าด้วยความถี ่ที ่ได้รับจาก
การศึกษาเท่ากับความถี่ที่คาดหวัง  
การสำรวจครั้งนี้ใช้การทดสอบไค-สแควร์กรณีตัว
แปรสองตัว การทดสอบวิธีนี ้อาจเรียกว่า การ
ทดสอบความเป็นอ ิสระ (Test for Indepen-
dent) เป็นการพิจารณาว่า ตัวแปรทั้งสองต่าง
เป็นอิสระจากกัน หรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น 
ศึกษาว่าภาคธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ความ
คิดเห็นเป็นอิสระจากกันหรือไม่ โดยที่ทั้งสองตัว
แปรจะต้องถูกจัดเป็นหมวดหมู่ในมาตรานาม
บัญญัต ิ นอกจากนี ้ย ังนำมาใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างสัดส่วนอีกด้วย 

ใช ้ตรวจสอบอ ัตราส ่ วนของ
ผู ้ประกอบการที ่ตอบว ่าม ีการ
เปลี่ยนแปลงต่ออัตรส่วนของผู ้ที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของปัจจัย
ต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจ โครงการที่
เข้าร่วม ขนาดวิสาหกิจ ฯลฯ 
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4.9 การวิเคราะห์คลัสเตอร์แบบ K-mean 

(K-mean cluster analysis) 

Clustering เป ็ น  machine learning ร ู ปแบบ
หนึ่งเรียกว่า "Unsupervised Learning" แปลว่า 
การรันผลแบบไม่มีคำตอบตายตัว ตัวอย่างที่ง่าย
ที ่ส ุดของ clustering คือการทำ market seg-

mentation จับกลุ ่มลูกค้า/ผู ้ประกอบการเป็น 
segments (หรือ clusters) ทั้งนี้ลูกค้าของเรามี
อยู่กี่แบบอยู่ที่ผู้สำรวจเป็นคนตัดสินใจว่าผลลัพธ์
ที่ได้จากการทำ clustering แบบใดดูสอดคล้อง
กับรูปแบบตลาดหรือกลุ่มมากที่สุด 

หน้าที่ของ clustering คือพยายามจับกลุ่มลูกค้า
ตามข้อมูลที่ใส่ลงไป และ algorithm ตัวเริ่มต้น
ของสายนี ้มีช ื ่อว่า k-means โดย k คือตัวเลข
จำนวนเต็มที่ระบุจำนวน segments ที่ต้องการ
จากข้อมูลชุดนั ้น ส่วนคำว่า means หมายถึง
ข้อมูลที ่จะใช้ก ับ algorithm นี ้ได้ต้องเป็นตัว
เลขที่หา "ค่าเฉลี่ย" ได้เท่านั้น 

การแบ ่ ง  segmentation ของ
ผ ู ้ประกอบการเป ็น  segment 

ต่างๆ ตามค่าเฉลี่ยความคาดหวัง 
ความต้องการ ความพึงพอใจ 
ความผูกพัน การบอกต่อ การ
รับรู้ภาพลักษณ์ 

4.10 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way analysis of variance) 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เม ื ่อต ้องการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มขึ้นไป โดย
การเปร ียบเท ียบค ่า เฉล ี ่ยของต ัวอย ่างกับ
สมมติฐานหลัก เช่น มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่า
หรือน้อยกว ่ากลุ ่มที ่ เหลืออย ่างช ัดเจน เช่น 
เปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิต ผู้ประกอบการค้าขาย และ
ผู ้ประกอบการบริการที ่มีต่อการให้บริการของ 
สสว. เป็นต้น 

ใช ้ เปร ียบเท ียบค ่าเฉล ี ่ย เช่น 
4.21, 4.25 กับ 4.31 แตกต่างกัน
หรือไม่ โดยใช้หลักการทางสถิติ
เป็นตัวตัดสิน 

4.11 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
(Exploratory factor analysis : EFA) 

เป ็ นการว ิ เคราะห ์  เพ ื ่ อส ำรวจและระบุ
องค์ประกอบร่วม (Common Factor) ที่สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ระหวา่ง ตัวแปรสังเกตได้ ผล
ที่ได้จาก EFA สามารถลดจำนวน ตัวแปรสังเกต
ไ ด ้ โ ด ย ก า ร ส ร ้ า ง ต ั ว แป ร ใหม ่ ใ น ร ู ป ขอ ง 
องค์ประกอบร่วม มักใช้ในกรณีที่นักสำรวจยังไม่มี
ทฤษฎีอธิบายที่ชัดเจน  

ใช้ในการจัดกลุ่มตัวแปรหรือระบุ
จำนวนมิติ และชุดของมิติของ
คำถามในชุดคำถาม เช่น คำถาม
ความพึงพอใจ 16 ข้อนั้น ในทาง
สถิติจะประกอบไปด้วยการวัดกี่
มิติ (หรือกี่ด้าน)  

4.12 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อยืนยันองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมา
จากการสำรวจทฤษฎีหรือจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจมาก่อนหน้า หรือใช้ยืนยัน
ว่าคำถามที่ใช้ในการวัดเรื่องหนึ่งๆ นั้นสอบถามใน
ประเด็นเดียวกันหรือไม่ 

ใช้ในการยืนยันความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง (construct validity) 
เช่น ระบุว่าคำถามในชุดความพึง
พอ ใจ  หร ื อช ุ ดการร ั บร ู ้ นั้ น 
สอบถามในประเด็นของความพึง
พอใจหรือประเด็นของการรับรู้
อย่างแท้จริง 
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4.13 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปร โดยอาจวัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่สังเกตได้ (Observed Variables) กับ
ตัวแปรแฝง (Latent Variables or Unobserved 

Variables) หรือวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงต้ังแต่สองตัวขึ้นไป 

ใช้ในการพิสูจน์โมเดลความเป็น
เหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรหรือ
ภาวสันนิษฐานต่างๆ เช่น ความ
พ ึงพอใจส ่งผลต ่อความภ ักดี  
ความภักดีส่งผลต่อความผูกพัน
เป็นทอดๆ ไป เป็นต้น 

4.14 ระดับนัยสำคัญ 

(Significant Level) 

เป็นการตรวจสอบค่า “p-value” คือ ผลของการ
ทดสอบสมมติฐานมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ
อยู่เท่าไร (วัดเป็น %) ซ่ึงในทางสถิติความบังเอิญ
นั ้นควรจะน้อยกว่า 0.05 (5%) นั ่นเอง หรือ
เร ียกว ่า“ม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ” (Statistical 

Significant) นั่นเอง 

ใช ้ในการสร ุปสมมติฐานหรือ
สรุปผลการทดสอบใดๆ ว่า ใน
เชิงสถิติได้มีการตัดสินแล้วว่า
ค่าเฉลี ่ยนนั ้นแตกต่าง หรือไม่
แตกต่างกัน หรือความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นจริง 

4.15 ระดับความเชื่อมั่น 

(Confident Interval) 

ช่วงของค่าที ่ครอบคลุมค่าพารามิเตอร์ของ
ประชากรที่ไม่รู ้ เช่น ค่าเฉลี่ยตามตัวอย่างของ
ข้อมูลที่สุ่มจากประชากรนั้น 

ในการวิเคราะห์ทางสถิติใดๆ นั้น 
นักสถิต ิจะไม่อธ ิบายว ่า ส ิ ่งที่
ค ้นพบหร ือตรวจสอบได ้นั้ น
เป็นไปโดยถูกต้อง 100% แต่จะ
ม ี โอกาสผ ิดพลาดเก ิดข ึ ้นได้   
ซึ ่งโดยมากจะระบุระดับความ
เช่ือมั่นไว้ที่ 95% 
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ข. ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ สสว. ในอดีตที่ผ่านมา 

 

1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ Micro และ SME ทั่วไปที่เข้ารับบริการจาก สสว. 
และรับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2562 

2. การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Micro และ SME ที่ประสาน
กับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2562 

3. แบบสำรวจเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก 
สสว. และเห็นว่าการเข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. มีส่วนช่วยยกระดับการดำเนิน
ธุรกิจหรือทำให้ SME มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ภายใต้งบประมาณประจำปี 2561 

4. แบบสำรวจเรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ทั้งที่เป็นส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ประสานงานหรือ
รับบริการกับ สสว. ภายใต้งบประมาณประจำปี 2561 
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ค. ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ของหน่วยงานอื่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 

 

1. แบบสำรวจความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. สรุปผลแบบสำรวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ง. รายละเอียดงาน/ โครงการที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
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จ. แบบสำรวจความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ สสว. ในปี 2565 

 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะกรรมการส่งเสริมฯ คณะกรรมการบริหารฯ คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานตรวจสอบ/
หน่วยงานตรวจประเมิน 

2. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565  
กลุ่มหน่วยงานพันธมิตรฯ หน่วยงานร่วม หน่วยงานรับจ้าง มหาวิทยาลัย/สถาบันการสำรวจ/ 
ประชาชน 

3. แบบสำรวจความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้ประกอบการ MSME 
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ฉ. การเผยแพร่ผลการสำรวจ 
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 หน้า 1 

การเผยแพร่ผลการสำรวจ 

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปี
งบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมห้องรับรอง ตึก สสว. ชั้น 18 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13 :00 น. – 
15:00 น. ผ่านการจัดประชุมผสมระหว่างการประชุมปกติและการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ด้วย Zoom 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 48 ราย  
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 หน้า 3 
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ช. ตัวอย่างผลลัพธ์ Visualization จาก Tableau 
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