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ด้วยรัฐบาลมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทำแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME กำกับ ติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผน
งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – ปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณของรัฐ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศ 
สสว. จึงได้ให้มีการติดตามประเมินผล (Post-Evaluation) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม 
SME ปี 2564 ที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีกรอบการประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

 

❖ กรอบแนวคิดการประเมินผล  
กรอบแนวคิดการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) การประเมินความสอดคล้อง

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

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

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

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

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

กลยุทธ์ต่อไป  
2. ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำคัญ ที่สะท้อนทิศทางการส่งเสริมตามนโยบายทั้งระดับผลผลิต 

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

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

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

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

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

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

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

ในอนาคต ที่ สสว. จะยังคงต้องติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้  
ที่ปรึกษาจะพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติมและสามารถเชื่อมโยงมาสู่การให้ความเห็นต่อการดำเนินการตามภารกิจใน
ระดับหน่วยงานได ้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผล 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ภาพรวมผลการประเมินผลโครงการภายใตง้บประมาณบูรณาการ ปี 2564 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ที่ปรึกษาขอสรุปผล
เบื้องต้นในสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การดำเนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่า ประเด็น
นโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์ประเทศที่ยังเป็น Missing Link คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไปลงทุน
ในต่างประเทศ และเมื่อพิจารณางบประมาณโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาระยะ 

กลางน้ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พบว่ายังมีหน่วยงานที่ดำเนินการซ้ำซ้อนหลาย
หน่วยงาน รองลงมาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิต ด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน 
พัฒนาสินค้าและบริการ ทั ้งนี ้ จากการติดตามประเมินผลพัฒนาการของแผนงานบูรณาการ  พบว่า           
มีโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน หรือเป็นโครงการใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานเดิมเพิ่มขึ้น โดย
รูปแบบการบูรณาการจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมโครงการแต่ละปี และไม่ได้มีการวางแผนการบูรณาการ
ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนจัดสรรงบประมาณ นอกจากนั้น ที่ปรึกษายังพบว่าการขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME ผ่านแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ในโครงการ ร้อยละ 57.82 ได้สนับสนุนทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาตามภาค ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่พัฒนาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา   

2. ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานแผนงานบูรณาการปี 2564:  
จากผลการประเมินปี 2564 โครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ เกิดประโยชน์  

ต่อผู้ประกอบการในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ ยอดขายหรือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การลดต้นทุน การลงทุน  
การจ้างงาน เป็นต้น คิดเป็นมูลค่ารวม 15,072.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.90 เท่า ของงบประมาณที่ใช้ไป 
โดยเมื่อนำข้อมูลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการดังกล่าวไปวิเคราะห์ผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจ GDP          
รวม 4,748.05 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบทางตรง 1,723.41 ล้านบาท และผลกระทบทางอ้อม รวม 
3,024.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของ GDP SME ของประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.015 ของ GDP 
ประเทศ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากผลการประเมินแผนงานบูรณาการฯ ปี 2563 ที ่มูลค่า GDP รวม 2,389.58    
ล้านบาท กล่าวคือการดำเนินการของแผนงานบูรณาการในปี 2564 สามารถช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจได้
มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับ
มาตรการของภาครัฐที่ออกมากระตุ้นกำลังซื้อของภาคประชาชน อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยว
ด้วยกันเฟส 2 เป็นต้น นับเป็นปัจจัยหนุนที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับอานิสงส์ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนช่วยประคับประคองและบรรเทาผลกระทบได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ที่ปรึกษายังได้ติดตามระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการพบว่าปี 2564 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์พบว่าจะมีผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ได้มีการส่งเสริมจนสามารถเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการได้เพ่ิมขึ้น 461 ราย จากเดิมที่มีจำนวนเพียง 
286 ราย ในขณะเดียวกันจากการสุ่มเก็บข้อมูลและคาดการณ์พบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าสู่ภาวะซบเซาปรับ
ลดลงจากปี 2563 (83,815 ราย) มาอยู่ที่ 67,052 ราย หรือลดลงร้อยละ 20.00 นอกจากนั้นจากการเก็บ
ข้อมูลไม่พบว่ามี SME ที่ปิดกิจการ 
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แผนภาพที่ 2 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
รายละเอียดผลการประเมินผลโครงการงบประมาณบูรณาการ ปี 2564 

ในปีงบประมาณ 2564 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล ร่วมกับ 10 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุน รวม 25 หน่วยงาน วงเงิน
งบประมาณรวม 1,210,000,000 บาท โดยมีโครงการทั้งหมดจำนวน 17 กลุ่มโครงการจำแนกเป็น 55 กิจกรรม 
เพ่ือดำเนินการพัฒนาธุรกิจ SME ผ่านแนวทางการดำเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้  

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

High Potential) 
5) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Ecosystem) 
 
ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ผ่านโครงการจำนวน 17 โครงการหลัก 55 กิจกรรม

ภายใต้ 5 แนวทาง สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง 

แนวทางการดำเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
เบิกจ่ายจรงิ  

(บาท) 
งบประมาณ
ผูกพัน (บาท) 

เบิกจ่ายจรงิ + 
ผูกพัน (บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมผูกพัน 
แนวทางที ่1 : พัฒนาวิสาหกจิใน
ระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 
(Early Stage) 

330,912,200.00 311,075,404.83 18,869,000.00 329,944,404.83 99.71 

แนวทางที ่2 : พัฒนาวิสาหกจิราย
ย่อยใหป้ระกอบธุรกจิอยา่งมืออาชพี 
(Micro) 

66,352,600.00 55,746,341.52 4,543,763.00 60,290,104.52 90.86 

แนวทางที ่3 : พฒันาวิสาหกจิขนาด
ย่อมให้ก้าวสู่ธุรกจิสมัยใหม ่(Small) 

705,999,700.00 670,108,221.74 13,536,291.40 683,644,513.14 96.83 

แนวทางที ่4 : พัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและวิสาหกจิที่มีศักยภาพให้เขา้
สู่การแข่งขันระดับสากล (Medium 
& High Potential) 

82,357,700.00 51,385,789.17 20,000,983.50 71,386,772.67 86.68 

แนวทางที ่5 : พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มี
ประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

24,377,800.00 21,297,838.77 2,286,720.00 23,584,558.77 96.75 

รวมทั้งสิ้น 1,210,000,000.00 1,109,613,596.03 59,236,757.90 1,168,850,353.93 96.60 

 
จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่า มีผลคะแนนอยู่ที่

ระดับ 4.6375 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลคะแนนสูงสุดที่
ระดับคะแนน 4.9701 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผล
คะแนนที่ระดับ 4.5373 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลิตผล (Product) มีผลคะแนนที่ระดับ 
4.5820 อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนที่ระดับ 4.5232 หรือผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก และรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 3 

 

 

องค์ประกอบ 

การประเมินผล 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบทโครงการ 
(Context) 

0.20 4.9701 ดีมาก 

ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

0.10 4.5373 ดีมาก 

ด้านกระบวนการ 
(Process) 

0.30 4.5232 ดีมาก 

ด้านผลิตผล 
(Product) 

0.40 4.5820 ดีมาก 

 

แผนภาพที่ 3 คะแนนการประเมินโครงการ ปี 2564 
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สำหรับรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
❖ ด้านความสอดคล้องเหมาะสมหรือบริบทโครงการ (Context) :  

จากผลการประเมินด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับคะแนน 
4.9701 โดยผลการประเมินพบว่าโครงการส่วนใหญ่มีเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการที่เหมาะสม 
และวัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษาได้สรุป
รายละเอียดผลการประเมินการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงไว้แล้ว  (บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชื่อมโยง) 

เมื่อพิจารณาโครงการที่สนับสนุนแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ ปี 2564 ในด้านสัดส่วน
ลักษณะโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน)  
คิดเป็นร้อยละ 53.13 รองลงมา เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 21.88 เป็นโครงการ
เดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 14.06 และเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็น   
ร้อยละ 10.94 ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า โครงการที่เป็นโครงการเดิม หรือมีการพัฒนา 

ต่อยอด/ปรับกิจกรรม หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง หน่วยร่วมจะมีการจัดเก็บผลสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ และนำผลสำรวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการที่เป็นโครงการใหม่ หน่วยร่วมจะมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ
มากที่สุด สำหรับในด้านสัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม พบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปี 
2564 ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.08 โดยสาขาที่มีสัดส่วนผู้เข้าร่วม
โครงการในปี 2564 สูงสุด ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาเครื่องสำอาง สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขา       
หัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับภาคธุรกิจที่มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการรองลงมา ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (S-Curve) คิดเป็นร้อยละ 24.41 สำหรับภาคการค้าและลงทุน มีสัดส่วน
ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 16.90 โดยสาขาที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ภาคการเกษตร มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 16.82 โดยสาขาท่ีมีผู้เข้าร่วมสูงสุด 
ได้แก่ สาขาเกษตรแปรรูป สาขาการปลูกพืช สาขาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สาขาการเลี้ยงสัตว์ และสาขาปศุสัตว์  
แช่เย็นแช่แข็ง ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสัดส่วนของขนาดธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจขนาดย่อม (Small) คิดเป็นร้อยละ 36.94 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro) คิดเป็นร้อยละ 28.83 
ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) คิดเป็นร้อยละ 22.52 และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 11.71  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนสถานะของธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
กลุ่มทั่วไป (Regular) คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมา อยู่ในระยะเริ่มต้น (Early Stage) คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ธุรกิจที่มีศักยภาพ (Strong) คิดเป็นร้อยละ 14.29 ผู้สนใจทำธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.36 และธุรกิจที่ประสบ
ปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรืออยู่ในช่วงขาลง (Turnaround) มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามลำดับ 
สะท้อนให้เห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาภายในแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป (Regular) ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยธุรกิจอยู่ในระยะ
กำลังเติบโต จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้  โดยส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ  
ซึ่งปัจจุบันตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการลุ่มธุรกิจใน
ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการ
ดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี การพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการ 

ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากขึ้น (Strong) ซึ่งมีโดยมีอัตราการเติบโต
ของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนการขยายโอกาสทางการตลาด 
โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล และการขยายตลาดต่างประเทศ ในขณะที่
ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ขาดทุน
หรือยอดขายลดลง รูปแบบการพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ การสนับสนุน
ด้านเงินทุนและสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ชัดเจนมากนัก 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนหน่วยงานที่มีการกำหนดเป้าหมายสาขา พบว่า โครงการส่วนใหญ่
มีการกำหนดเป้าหมายสาขาในการดำเนินการอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 83 .93 เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม       
ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น โดยโครงการที่มีการกำหนดสาขา จะมีการ
กำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับโครงการที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย
สาขาในการพัฒนา จะเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการในทุกสาขาหรือในทุกภาคเศรษฐกิจ มิได้มีการ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เนื้อหาในการพัฒนาจึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งใน
เรื่องของความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการตลาด 
เป็นต้น  

สำหรับในด้านความซ้ำซ้อนของโครงการ พบว่า โครงการที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ      
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80.00 อย่างไรก็ตาม โครงการอีกร้อยละ 20.00 มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  
ทั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และหน่วยงานที่อยู่นอกแผนงานบูรณาการฯ โดยกิจกรรมที่มี
ความซ้ำซ้อน เช่น การอบรมด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ SME มากขึ้น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่มีหลายหน่วยงานดำเนินการแต่บางหน่วยงานยังขาดการสร้างความ
แตกต่างและความน่าสนใจ ทั้งนี้ จากการประเมินผลพบว่าหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในบาง
กลุ่มเป้าหมาย หรือบางกระบวนการที่เป็นภารกิจ ไม่ควรดำเนินการเปิดกว้างโดยทั่วไป หรือดำเนินการในทุก
เรื่อง เช่น หากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการตลาด ก็ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ควร
ดำเนินโครงการที่เป็นลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยงานอื่นดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว หรือหน่วยงาน
บางหน่วยควรมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่ควรเข้าไปดำเนินโครงการใน
ลักษณะที่เป็นการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
❖ ด้านความเพียงพอของทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า (Input) : 

จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่ามีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับคะแนน 
4.5373 จากการติดตามประเมินแผนงานโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีความเพียงพอด้านปัจจัยนำเข้า  
ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร นอกจากนี้ 
หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ 
โครงการส่วนใหญ่ใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไป มิได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบ หรือถ้ามี ก็จะมี
การจัดซื้อภายใต้โครงการ จึงสามารถบริหารจัดการโครงการได้ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล พบว่า 
โครงการบางส่วนถูกปรับลดงบประมาณลง แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ยังบริหารจัดการให้เป็นไปตามขอบเขต
งบประมาณ โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีผลการเบิกจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ ปี 2564 (หน่วย: บาท) 

กรม/หน่วยงาน 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย 
รวมผูกพัน 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11,480,200 9,374,700 2,105,500 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3,604,700 3,604,666 34 
กรมการคา้ต่างประเทศ 2,879,000 2,867,680 11,320 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 6,677,300 6,677,279 21 
กรมบังคับคด ี 2,380,600 2,377,467 3,133 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44,865,400 41,539,965 3,325,435 
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 30,938,500 27,017,229 3,921,271 
กรมวิทยาศาสตรแ์ละบริการ 32,551,500 32,005,632 545,868 
กรมส่งเสรมิการเกษตร 9,436,700 9,397,589 39,111 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 74,449,300 61,314,056 13,135,244 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 77,552,400 77,542,392 10,008 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2,355,000 2,355,000 0 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 3,414,700 3,414,700 0 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 6,236,300 238,484 5,997,816 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 10,312,100 10,312,100 0 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 9,247,500 9,247,500 0 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 62,939,300 62,939,300 0 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 109,116,500 109,116,500 0 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  87,687,600 87,535,318 152,282 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 509,114,500 509,114,500 0 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5,110,300 121,300 4,989,000 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 48,035,500 48,035,500 0 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 55,586,600 48,672,996 6,913,604 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

4,028,500 4,028,500 0 

รวม 1,210,000,000 1,168,850,354 41,149,646 
 

อย่างไรก็ตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในองค์กรที่เป็นองค์การมหาชน อาจยังไม่สะท้อนผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการจัดสรรแบบเงินอุดหนุน ทำให้ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
ปรากฏการเบิกจ่ายร้อยละ 100.00 
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❖ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียง

พอที่จะบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม  
จากการติดตามประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนที่ถูกกำหนดรูปแบบการดำเนินงานจากหน่วยงานส่วนกลาง 
แต่การสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติ ยังขาดความชัดเจน จึงทำให้การดำเนินโครงการแม้ว่าจะสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตเชิงปริมาณได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต หรือไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบได้ตามท่ี
คาดหวังไว้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนร่วมกัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการดำเนินโครงการที่ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ ยังพบว่า บางหน่วยงานยังขาด
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ     
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการพัฒนา จึงควรดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ 
Business Development Services จากภาคเอกชน หรือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การรับรองมาตรฐ าน
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การทำการตลาดออนไลน์เชิงรุก และการสร้างแบรนด์สินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนไม่สามารถ
ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากการพัฒนายังไม่ไปถึงปลายน้ำในเรื่องของการ
สื่อสารการตลาดเชิงรุกโดยการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ให้รองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ได้ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นส่วนกลางน้ำคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำ Logo สร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ
เป็นหลัก 

ส่วนในด้านกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการ
กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการคัดกรองผู้ประกอบการ ทั้งการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือให้
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ เพ่ือคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม อย่างไรก็ตาม มีโครงการเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการพัฒนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมของโครงการภายใต้แผน
บูรณาการฯ อาจยังไม่สามารถกระจายการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง 

นอกจากนี้ จากการติดตามและประเมินผลทั้งจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
หน่วยร่วมผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
ที่เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถคัดกรองได้ว่าผู้ประกอบการเคยได้รับการ
สนับสนุนหรือพัฒนาอย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ ประกอบการกลุ่มเดิมแล้ว    
ยังทำให้ขาดการส่งต่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานด้วย ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลกลางจึงเป็น 
Ecosystem สำคัญที่หน่วยงานภาครัฐควรรีบเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว สามารถจัดโปรแกรมการส่งเสริม
ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายหรือการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ซึ่งจะมีการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้น 
ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐเลย และไม่ได้อยู่ใน
เครือข่ายผู้ประกอบการ อาจยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้          
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐอาจยังไม่ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมายทั้งหมด 
และควรมีการปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงครอบคลุมมากข้ึน 
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ในด้านของวิทยากร/ที่ปรึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการ
คัดเลือกวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้อง ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital ในการรองรับ
ธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ เป็นต้น มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความรู้
ความสามารถของวิทยากรในการให้ความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เพื่อ
นำไปกำหนดกิจกรรมพัฒนาต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างไรก็ตาม
โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งอาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวัง รวมทั้งหัวข้อและ
เนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เป็นหัวข้อพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้อยู่
แล้ว ดังนั้น กรณีที่เป็นการอบรมพ้ืนฐาน ควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มท่ีไม่มีพ้ืนฐานหรือกลุ่มท่ีเป็น Micro SME 

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า แม้ว่าที่ปรึกษาจะมีความตั้งใจในการช่วยเหลื อ
ผู้ประกอบการ แต่ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง เนื่องจากบางท่าน
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี แต่อาจยังไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่
ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอาจหาผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจต่างๆ หรือ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้ 
อีกทั้งบางโครงการ เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะสนับสนุน
การเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หรือข้าม
กลุ่มธุรกิจ ให้สามารถยกระดับและเพ่ิมโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ ทั้งนี้บทบาทของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่จึงควรปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบในการช่วยพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz 
Club) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้าง value ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการมากขึ้น 
รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ควรพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนและส่ งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ Micro 
SME ให้สามารถเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ ขยายตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น Micro 
SME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศ   
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

นอกจากนี้ ในบางโครงการ เช่น โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล พัฒนาศักยภาพด้าน
การค้าต่างประเทศเพ่ือขยายตลาด (กรมการค้าต่างประเทศ) มีประโยชน์ที่จะสนับสนุนและผลักดันธุรกิจที่มี
ศักยภาพสามารถออกสู่ระดับสากลได้ แต่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการส่งเสริม
เชิงรุกไปยังผู้ประกอบการ SME ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า SME ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะในตลาดหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนพัฒนาหรือทำธุรกิจอยู่เท่านั้น ดังนั้น การจัดอบรมที่เชิญผู้ประกอบการมาหลากหลายสาขา 
อาจทำให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย ดังนั้น หน่วยงานควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการกำหนดกลุ่ม
สาขาเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสมาคมในด้านที่ เกี่ยวข้อง สภาหอการค้าฯ         
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลข่าวกิจกรรมผ่านการประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย ที่ปรึกษา
สังเกตว่ายังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ 
กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่เป็น Regulator ด้านมาตรการ 
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สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของการให้ความรู้และให้คำปรึกษา แต่ไม่ได้มี
บทบาทในการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมใน
ด้านดังกล่าว จะยังไม่มีหน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาผลักดันให้ SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้
อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) 
สิ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน การสร้างองค์ความรู้ 
(KM) การวางแผนการพัฒนาและส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละตำแหน่ง (Competency) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั้งการ
เชื่อมโยง ฐานข้อมูลให้รองรับแก่ผู้ประกอบการ SME และพัฒนาฐานข้อมูล BIG DATA สำคัญเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในการผลักดัน ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ 

สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายแนวทาง จะเห็นได้ว่า แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้
ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ มากท่ีสุด คือ 706.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.35 รองลงมาได้แก่ แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 330.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.35 แนวทางที่ 4 พัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 82.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจ
รายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 66.35 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.48 และแนวทางที่  5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 24.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 ซึ่งที่ปรึกษามี
ข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ควรเน้นการวิเคราะห์แนวทางของ
แผนงานบูรณาการฯ เป็นหลักเพ่ือทำให้ทราบว่า ในแต่ละด้านมีความต้องการงบประมาณอย่างไร เพ่ือการ
ปรับสัดส่วนการตั้งงบประมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการต่างๆ ของรัฐในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันที่ปรึกษา
มองว่าการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการฯ ควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการตลาดมากขึ้น        
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การพ่ีระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีคู่แข่งขันเป็น
จำนวนมากและมีศักยภาพสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)         
ที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยในอนาคต การมี
มาตรการในการส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมและโอกาสด้านการตลาดที่ดีจะสามารถกำหนดแนวทางดำเนินงานที่
เหมาะสม แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างตรงจุด สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้ประกอบการ 
SME ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ 

นอกจากนี้ควรพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการจัดสรร
งบประมาณของแผนบูรณาการฯ ในปี 2564 เช่น การกำหนดค่าเป้าหมายเดียวกันแต่วงเงินงบประมาณต่างกัน
หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโครงการและกิจกรรมมีค่าเปลี่ยนแปลงไป และ
หากเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำนวนมาก อาจสะท้อนถึงความไม่เพียงพอในการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ 
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❖ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ (Process) 
เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายหน่วยงาน ณ ไตรมาสที่  4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มี 9 หน่วยงานจากทั้งหมด 26 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.25 ที่มี     
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100.00 อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯลฯ โดยมีหน่วยงานที่มีการตั้งงบประมาณผูกพันไว้มาก
ที่สุด คือ กรมบังคับคดี ที่ร้อยละ 72.21 ของงบประมาณที่ได้รับ รองลงมา คือ กรมการค้าต่างประเทศ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ร้อยละ 33.68 และ 22.77 
ตามลำดับ ในขณะที่หน่วยงานที่มีงบประมาณคงเหลือมากที่สุด คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 
17.64 ของงบประมาณท่ีได้รับ ตามแผนภาพที่ 4 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกรายหน่วยงาน 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสรายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 18 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 72 และไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ จำนวน 23 หน่วยงาน จากทั้งหมด 24 
หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 และ มี 15 หน่วยงานจากทั้งหมด 24 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ที่มี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนทั้ง 3 ไตรมาส อาทิเช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการงบประมาณกับกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พบว่ามีหน่วยงานที่
เริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ซึ่งได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายได้
ตามแผนงานและระยะเวลา เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้ง 3 ไตรมาส พบว่า หน่วยงานที่
มีสัดส่วนการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 
8.32 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 9.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.96 รองลงมาเป็น
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 384.50 ล้านบาท  
จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 509.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.52 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีสัดส่วน
การเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1.05 แสนบาท  
จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 5.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 รองลงมาเป็น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1.61 แสนบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 6.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59  

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานและวิเคราะห์โครงการ พบว่า มีบางโครงการที่งบประมาณถูกนำไปใช้โดยไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนที่ไม่ชัดเจน 
อาทิเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูป โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีรูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เน้นเชิงปริมาณมากกว่า
เชิงคุณภาพ ทำให้ต้องกระจายงบประมาณในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนไปในแต่ละรายค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อการพัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้ โครงการพันธมิตรสร้าง 
แบรนด์และธุรกิจเพื่อความย่ังยืนในการแข่งขัน (Born Strong) โดยกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์และส่งเสริม
การสร้างพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแข่งขันมุ่งเน้นผู้ประกอบการใหม่ให้มองเห็นโอกาสเติบโตทาง
ธุรกิจและมีแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับองค์ความรู้เชิงลึกเพ่ือการสร้าง แบรนด์ ให้สามารถสร้างแบรนด์
ได้ ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแบรนด์นั้น ยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น TCDC เป็นต้น และยัง
ไม่เห็นถึงความแตกต่างของกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบทบาทของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ 
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินงานยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน สร้างอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น โครงการปั้นดาว โครงการที่จัดทำยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง และดำเนินการเป็น
ประจำ ซึ่งโครงการควรต้องสร้างความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ และมีจุดแข็งที่โดดเด่นกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ  
มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการและเนื่องจาก สสว. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายการดำเนินโครงการจึงควรเป็น
กิจกรรมที่จะสามารถส่งต่อบทเรียน ตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการพัฒนากระบวนการ (กลไก) ที่สามารถ
พิสูจน์แล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง และส่งต่อหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  นำไปเป็นบทเรียน 
ประยุกต์ใช้ต่อจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องและสร้าง Impact ต่อผู้ประกอบการในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 18 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ด้านผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ (Product)  
หากพิจารณาผลการดำเนินงานของแผนบูรณาการฯ ปี 2564 ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการ 

SME ได้รับการพัฒนาแล้ว จำนวน 424 ,015 ราย จากเป้าหมาย 368 ,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.76  
ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน - ตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินงานจำแนกตามแนวทาง ปี 2564 

 

แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย ผลผลิต ร้อยละ 

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้
สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 

1.1 เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ  3,000 ราย 11,827 ราย 394.23 

1.2 ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกจิได้รับการพัฒนา
ความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่ม และสร้างการเติบโต
ให้กับธุรกจิ  

5,500 ราย 6,199 ราย 112.71 

2. พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ยใหป้ระกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 

2.1 วิสาหกจิรายย่อยได้รับการพัฒนาทกัษะความรู้
ในการประกอบธุรกจิ  

19,000 ราย 18,779 ราย 98.84 

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ (Small) 

3.1 วิสาหกจิขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจสมยัใหม่  

58,000 ราย 58,209 ราย 100.36 

4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ
ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) 

4.1 วิสาหกจิขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำ
ธุรกิจในระดับสากล 

3,000 ราย 5,528 ราย 184.27 

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME 
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Ecosystem) 

5.1 ระบบการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก ่SME 

280,000 ราย 

82 ศูนย์ 

323,473 ราย 

82 ศูนย์ 

115.53 

100.00 

รวม 
368,500 ราย 

82 ศูนย ์
424,015 ราย 

82 ศูนย ์

115.07 
100.00 

 
❖ สรุปผลการประเมินความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของแผนบูรณาการฯ ปี 2564        

ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 

จากการติดตามประเมินผล ตามแผนบูรณาการส่งเสริม SME ปี 2564 สามารถสรุปเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม SME ปี 2564 

ในประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ 

การเปลีย่นแปลง (ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี)   
113,019 ราย 

2. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม/่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจทีไ่ดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนา (แผนส่งเสริม SME) 

18,026 ราย 

3. จำนวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริม่ต้น (เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

311 ราย 

4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสูร่ะดับสากล 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  

5,528 ราย/กิจการ 
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 19 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

5. จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความ
เป็นมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

18,779 ราย/กิจการ 

6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

157,054 ราย 

7. จำนวนบริษัทและนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ  
(แผนการปฏริูปฯ) 

20,358 ราย/กิจการ 

8. จำนวนผู้ได้รับการส่งเสรมิแบรนด ์(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 36 แบรนด์ 
9. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา  

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)  
ไม่มีข้อมลู 

10. จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
(แผนส่งเสริม SME) 

26 ราย 

11. จำนวนผู้ประกอบการที่มีความเขม้แข็งมีศักยภาพออกสูส่ากล 
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ ขยายตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิมตลาด
ใหม่ สินค้าใหมต่ลาดเดมิ) (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

3,270 ราย 

12. จำนวนผลติภณัฑส์ร้างสรรค์ (แผนส่งเสริม SME) 3,658 ผลิตภัณฑ ์

13. รายได้จาก e-commerce platform  
(แผนการปฏริูปฯ) 

 

รายได้รวม 
1,729.58 ล้านบาท 

ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่ม 

 157,054 ราย 
14. รายได้ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น  

(แผนส่งเสริม SME) 
12,215,108,985.76 บาท 

15. การจ้างงานเพิ่มขึ้น (จำนวนและค่าใช้จ่ายการจ้างงาน)  32,327,457.32 บาท 

16. ต้นทุนโลจสิติกส์ที่ลดลง  ไม่มโีครงการ 
17. มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 1,657,416,339.76 บาท 

18. ผลิตภาพการผลติของปัจจัยการผลิต  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 
817,009,435.32 บาท 
ต้นทุนของเสียที่ลดลง 
127,338,814.25 บาท 

19. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออก  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

223,741,644.49 บาท 

20. มูลค่าทางเศรษฐกิจ  15,072,942,676.91 บาท 

21. สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ประเทศ 0.03% 

22. มูลค่า GDP ในส่วนท่ีเกิดจากโครงการ 4,738,547,110 บาท 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากข้อมูลข้างต้นในภาพรวมจะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 
ปี 2564 ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศในหลายประเด็น เช่น การพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น/ธุรกิจในระยะเริ่มต้น การพัฒนาผู้ประกอบการที่ มีศักยภาพสู่
ระดับสากล การยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่าประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศข้างต้น    
เป็นตัวชี้วัดผลผลิตที่สะท้อนการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศในบางตัวชี้วัดสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับมหภาคให้เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ มูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยจากข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของตัวชี้วัดเหล่านี้ในปี 2564 ปรับเพ่ิมขึ้นจาก       
ปี 2563 ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวของการมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.87 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 
223.74 ล้านบาท ในปี 2564 หรือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 11,864.71 เช่นเดียวกับมูลค่าการลงทุน เพ่ิมขึ้นจาก 
262.90 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 1,657.42 ล้านบาท ในปี 2564 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 530.44 ส่งผลให้มูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 15,072.94 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.62 เมื่อเทียบกับปี 
2563 
 

❖ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค 

เครื่องมือที่จะนำมาใช้วิเคราะห์และประเมินผลแผนงานบูรณาการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คือ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (ตาราง IO) ซึ่งจัดทำ
ขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแบ่งสาขาการผลิต (sector) ออกเป็น 180 สาขา
การผลิต โครงสร้างของตาราง IO แสดงการหมุนเวียน (flow) ของสินค้าและบริการระหว่างสาขาการผลิต
ต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในการวิเคราะห์
โครงสร้างการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิต
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

การประเมินผลประโยชน์ของแผนงานบูรณาการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกเป็น  
1) ผลประโยชน์ทางตรงของการดำเนินโครงการกับผู้ประกอบการ เช่น ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
มีกำไรเพ่ิมขึ้น มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นยังมี 2) ผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการราย
อ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงขยายตัวก็
จะทำให้อุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เก่ียวข้องมีการขยายตัวตามไปด้วย การวัดผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ สามารถคำนวณได้จากตัวคูณตาราง IO 

สรุปผลการประเมินผลกระทบโดยรวมที่เกิดระบบเศรษฐกิจจากมาตรการส่งเสริม SME ตาม
แผนงานบูรณาการฯ โดยแยกออกเป็นผลทางตรงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการส่งเสริม (กำไรที่
เพ่ิมขึ้น การจ้างงานเพ่ิมขึ้น) ซึ่งประเมินได้จากการสำรวจข้อมูลและใช้วิธี Value chain และผลทางอ้อมจาก
การหมุนเวียนใช้จ่ายและเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจทำให้ผลผลิตของสาขาอ่ืนในระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวตาม
ไปด้วยซึ่งคำนวณได้จากตาราง IO ในการวิเคราะห์นี้ได้ทำการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการ
ส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา       
แบ่งออกเป็น 5 แนวทาง ได้แก่ 
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1) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early stage)  

2) พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  
3) พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  
4) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium 

and high potential) 
5) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem)  

 จากตารางที่ 5 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแผนงานบูรณาการฯ   
ทั้ง 5 แนวทางโดยแยกเป็นผลทางตรง (กำไรของผู้ประกอบการและมูลค่าการจ้างงาน) ผลทางอ้อม (มูลค่า
สินค้าและบริการของธุรกิจอ่ืนที่ขยายตัว) และผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมซึ่งวัดในรูปของมูลค่าผลผลิตที่
เพ่ิมขึ้นทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผลการประเมินพบว่าการส่งเสริมตามแนวทาง Small มีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุด ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสร้างกำไรและจ้างงานเพ่ิมขึ้น (ผลกระทบทางตรง)  
ได้มากถึง 1,390 ล้านบาท และทำให้มูลค่าผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 3,634 ล้านบาท รองลงมาคือ
การส่งเสริมตามแนวทาง Early stage ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้นได้เป็นมูลค่า 732 
ล้านบาท แบ่งเป็นผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 217 ล้านบาท และ
ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจอีก 515 ล้านบาท นอกจากนั้นการส่งเสริมตาม
แนวทาง Micro ช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจได้ 305 ล้านบาท ในขณะที่การส่งเสริมตาม
แนวทาง Medium and high potential และแนวทาง Ecosystem ช่วยทำให้มูลค่าผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นได้น้อยที่สุด คือ 38 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลำดับ กล่าวโดยสรุปการสนับสนุน 
SMEs ตามแผนบูรณาการทั้ง 5 แนวทางสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการทำให้ธุรกิจต่างๆ ในระบบ
เศรษฐกิจขยายการผลิตสินค้าและบริการได้เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,748 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 5 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแผนงานบูรณาการฯ  
จำแนกรายแนวทาง 

หน่วย: บาท 

แนวทางการสนับสนนุ ผลทางตรง ผลทางอ้อม รวม 

แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นใหส้ามารถ
เติบโตได้ (Early stage) 

217,762,327 514,748,820 732,511,147 

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (Micro) 

84,873,948 220,506,931 305,380,880 

แนวทางที่ 3 พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เข้าสู่ธุรกจิ
สมัยใหม่ (Small) 

1,390,792,409 2,243,807,573 3,634,599,982 

แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกจิที่
มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดบัสากล (Medium 
and high potential) 

16,896,898 21,666,266 38,563,164 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม 
SMEs ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem)  

13,083,547 23,915,378 36,998,925 

รวม 1,723,409,130 3,024,644,968 4,748,054,098 
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ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะแนวทางต่อจัดทำโครงการที่สอดรับกรอบแผนงานบูรณาการฯ และการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา 

ที่ผ่านมาการกำหนดกรอบแผนงานบูรณาการฯ ยังเป็นการกำหนดกรอบที่มีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนา
ส่งเสริม SME ของประเทศ แต่กว้างมาก โดยแผนงานโครงการที่เสนอเข้ามาภายใต้แผนงานบูรณาการ 
สอดคล้องกับกรอบแผนงานบูรณาการฯ แต่หากเมื่อพิจารณาประเด็นเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ประเทศที่ผ่านมาพบว่า ประเด็นที่ยังเป็น Missing Link คือการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไปลงทุนใน
ต่างประเทศ และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ยังเป็นจุดอ่อน ที่อาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่หรือยังมีความต้องการ 
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีหน่วยงานดำเนินการหลายหน่วยงานแต่หลายโครงการยังขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้ใช้ กลไกตลาดนำการพัฒนา รวมทั้งประเด็นการพัฒนาด้านต้นทุนโลจิสติกส์และ
การสร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งพบว่ามีโครงการน้อยมาก ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ
กรอบและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ดังนี้ 

1. ควรนำประเด็นสถานการณ์ผลกระทบของโคโรน่าไวรัสมาพิจารณาในการกำหนดกรอบแนวทางการ
ดำเนินการและการจัดลำดับความสำคัญ 

2. การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ไม่ควรกำหนดบนกรอบเป้าหมายภาพใหญ่ของประเทศ 
แต่ควรพิจารณาคัดเลือกจากประเด็นที่เป็นเป้าหมายสำคัญของแผนการพัฒนาฯ ฉบับปีนั้นๆ และการวางกลไก
การดำเนินการในรูปแบบ High Impact Program ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีการบูรณาการกับทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยจะต้องมีกลไกการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งการจะทำงานร่วมกันได้ ก็ต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน การทำงานร่วมกัน
จะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ละหน่วยงานทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ จะเกิดกลไกการส่งต่อ 
การช่วยกันทำ และการจัดสรรทรัพยากรมาสนับสนุน และจะลดความซ้ำซ้อนของการทำงานและงบประมาณ 
มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญเข้ามามีส่วนร่วม โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน นอกจากจะทำให้การพัฒนาได้รับความร่วมมือแล้ว  
ยังพบว่าสามารถเข้ามาช่วยปิดช่องว่างของการพัฒนาที่เป็นข้อจำกัดของภาครัฐได้ 

3. การผลักดันกลไก ระบบการทำงานร่วมกันที่ดี ตั้งแต่การวางแผน การกำกับติดตามและการประเมินผล
ร่วมกัน ซึ่งการมีเจ้าภาพที่เข้มแข็งก็จะช่วยให้มีการวางระบบที่ดี ส่งผลให้เกิดผลกระทบสูง และสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนางานและงบประมาณได้ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ งานตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Agenda Based) 
งานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function Based) และงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area Based) 
การใช้โอกาสของแผนงานบูรณาการ เป็นกลไกให้หน่วยงานต่างๆ ได้มาพูดคุย ทบทวนปรับทิศทางการทำงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ร่วมกันคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาสร้างแผนงานให้เป็นแผนงานที่มี
ผลกระทบสูง เพ่ือผลักดันการพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
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4. การจัดโครงการที่เป็นกลุ่มมุ่งเน้น และกลุ่มที่พัฒนาส่งเสริมแบบทั่วไปอย่างชัดเจน เพ่ือให้การส่งเสริม
เกิดผลสัมฤทธิ์  

5. การใช้ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME 

6. การให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกับการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation)  

7. ควรมีการวางกลไกการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในเชิงยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ เช่น การส่งเสริมการ
พัฒนาผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง โดยการขยายเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนา
จุดแข็งในพ้ืนที่ มาตรการส่งเสริมหรือพัฒนาที่แตกต่างกันตามทิศทางการพัฒนาและลักษณะของ SME  

ในพ้ืนที่  
8. การพัฒนาผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาเฉพาะราย tailormade มากขึ้น ดังนั้น ควรต้องพัฒนา

เครื่องมือหรือกลไกการใช้งบประมาณให้เหมาะสม 

9. การเร่งพัฒนากลไกการส่งเสริมเพ่ือสร้างปัจจัยเอื้อ เช่น การพัฒนากลไก BDS หน่วยบริการภาคเอกชน
ให้ได้มาตรฐาน การให้บริการข้อมูล หรือคำแนะนำ การรุกด้านการตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 

10. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงทรัพยากร วัตถุดิบและสามารถวางแผน บริหารจัดการได้ 
11. ส่งเสริมตลาด ให้เกิดความต้องการ และการพัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รองรับสินค้า-บริการ

และการค้าเชิงนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมผู้บริโภค ในสินค้านวัตกรรม สินค้า 
Green เป็นต้น  

12. การส่งเสริมการใช้ข้อมูล Big data มาบริหารจัดการ คาดการณ์วางแผน และสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

2) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแนวทางการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลของโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการฯ ที่ผ่านมา 

1. การประเมินผลของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการที่ผ่านมาเมื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SME แล้วพบว่า เป็นเพียงกลไกหนึ่งในการผลักดันเท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินการทั้งในเชิง
มาตรการต่างๆ เพ่ือให้การประเมินผลในระยะต่อไป สามารถสะท้อนประเด็นช่องว่างการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริม SME ที่สำคัญได้ ควรพิจารณา Pain point หรือ โครงการที่เป็น Key success Factor สำคัญ และ
รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อจัดต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเพ่ือตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายต่อไป  

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนิยามแนวทางการเก็บข้อมูลผล
การดำเนินงาน ข้อจำกัดที่พบของตัวชี้วัดเพ่ือจะทบทวนในระยะต่อไป ตลอดจนการพิจารณาตัวชี้วัดหรือข้อมูล
ที่ควรติดตามควบคู่เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง สะท้อนความก้าวหน้าหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึน  
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3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาแนวทาง กลยุทธ์ของต่างประเทศในการปรับตัวฟ้ืนฟูภายหลังสถานการณ์ 

COVID-19 ซึ่ง สสว. สามารถเรียนรู้และพิจารณาในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้ โดยสรุป
ประเด็นที่รัฐบาลแต่ละประเทศดำเนินการ ดังนี้ 

1) รัฐบาลเน้นการแก้ไขในเชิงโครงสร้างเพ่ือสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในระยะยาว โดยเฉพาะการปรับ
บทบาทและการให้บริการของราชการ (AI Government, Digital Government, Smart Government) 
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs เป็นต้น  

2) รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและให้บทบาทแก่หน่วยงานในภูมิภาคและท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ศูนย์การพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น การจัด Cluster และการมีส่วนร่วมของสมาคม
ต่างๆ ในการกำหนดนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ  

3) รัฐบาลใช้มาตรการทางการเงินโดยเน้นให้ SMEs มีทุนและรายได้เพียงพอต่อการปรับแผนธุรกิจ
ตนเองให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี  

4) รัฐบาลไม่ได้เพียงแต่พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 
เช่น การพัฒนาทักษะและความรู้ของแรงงานที่สอดกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัล  

แต่ยังคำนึงถึงสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมในการทำงานในยุค New Normal อีกด้วย  

5) รัฐบาลได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ผลิตและการบริโภค โดยหันมาใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น สิงคโปร์ที่ได้เริ่มต้นเก็บภาษี
คาร์บอนเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการ SMEs ให้หันมาตระหนักในประเด็นนี้มากข้ึน 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 กำหนดให้สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทำหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นศูนย์ประสานการทำงานส่งเสริม SME ของหน่วยงาน และติดตาม
ประเมินผลงานส่งเสริม SME 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2564 รัฐบาลมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(สสว.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบความคุ้มค่า
ของการใช้งบประมาณของรัฐ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศ 
ดังนั้น เพื่อให้การใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สสว. จึงเห็นควรให้ทำการประเมินผล
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นี้ สสว. จะทำการประเมินผล (Post-Evaluation) โครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 
2564 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2564 
และ งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม 
(MSME 2020) ซ่ึงดำเนนิการแลว้เสร็จในปี 2564 ตามแนวทางและเป้าหมายดังนี้ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผ ู ้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู ่สากล 
ปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการภายใต้ 5 แนวทาง ประกอบด้วย  

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

High Potential)  
(5) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 
โดยมีเป้าหมายให้ SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ วงเงินงบประมาณ 1,210.0000 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินงานรวม 24 หน่วยงาน 
ประกอบไปด้วย 9 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ และ 1 กองทุนหมุนเวียน 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564 
มีการดำเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบูรณาการ MSME ของประเทศ ด้วย Big Data 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME และเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง High Performance Ageny  

บทที่ 1 

บทนำ 
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โดยมีเป้าหมาย มูลค่าทางเศรษฐกิจของ MSME ไม่น้อยกว่า 3,800 ล้านบาท 

วงเงินงบประมาณ 827.3045 ล้านบาท 

งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม 
(MSME 2020) ซ่ึงดำเนนิการแลว้เสร็จในปี 2564 ประกอบด้วย 

(1) โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME 

(2) โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ SME 

(3) โครงการ Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน 

(4) โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME Fest 

(5) โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) 
(6) โครงการส่งเสริมความรู ้ด้านการบริหารความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนและสนับสนุน SME  

ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ 

วงเงินงบประมาณ 6 โครงการ 410.0000 ล้านบาท 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ (Post-Evaluation) โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 และจัดทำข้อเสนอแนะ 

1.2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประจำปี 2564 และจัดทำข้อเสนอแนะ 

1.2.3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 และจัดทำ
ข้อเสนอแนะ 

 

1.3 ผลที่ต้องการได้รับ 

1.3.1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) จำนวน 1 เรื่อง  

1.3.2 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  

ขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2564 จำนวน 1 เรื่อง 
1.3.3 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 1 เรื่อง 
1.3.4 รายงานการศึกษาเชิงลึก โครงการ SME National Awards จำนวน 1 เรื่อง 
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1.4 ขอบเขตของงาน 

1.4.1  จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการดำเนินงาน 
1.4.2  เสนอแนวคิด ทฤษฎี และกำหนดกรอบการประเมินผลโครงการที่ต้องการศึกษาดังนี้ 

1.4.2.1 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 
1.4.2.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประจำปี 2564 
1.4.2.3 งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ิมเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 
1.4.3  เสนอเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ได้ แก่  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ การวัดความคุ้มค่าของโครงการ และการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลสำเร็จโครงการดังต่อไปนี้ 
1.4.3.1 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 
1.4.3.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประจำปี 2564 
1.4.3.3 งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ิมเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 
1.4.4  ศึกษาวิเคราะห์แผน ที่ใช้เป็นกรอบวัดประเมินผลโครงการและงาน พร้อมจัดทำผลการวิเคราะห์

จาก 1.4.4.1 – 1.4.4.9 และแสดงแผนภาพความเชื่อมโยง ดังนี้ 
1.4.4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.4.4.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19  

พ.ศ. 2564-2565 
1.4.4.3 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  
1.4.4.4 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564  
1.4.4.5 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 
1.4.4.6 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ประกาศ 

    ในราชกิจจานุเบกษา  
1.4.4.7 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2564-2565 
1.4.4.8 แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 
1.4.4.9 แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 

1.4.5  จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแนวทางการจัดเก็บข้อมูล และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
จำนวน 1 ครั้ง 

1.4.6  ศึกษานโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์จากผู้บริหาร สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.4.7  ออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (ภาคสนาม) เช่น แบบสอบถาม ร่วมกับวิธีการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face การสังเกต การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือ
จัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus group) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาผู้ให้การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 1 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1.4.8  สร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อใช้ในการวัดผลงานส่งเสริม 
SME ได้แก่ วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ วิธีการวัดความคุ้มค่าของโครงการ และวิธีการวัดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น GDPsme Growth เป็นต้น 

1.4.9  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายละเอียดงาน/โครงการ ข้อมูลในระบบติดตาม
ประเมินผล และข้อมูลปฐมภูมิ จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

1.4.10 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่มีนัยสำคัญตามหลักสถิติที่สอดคล้องเหมาะสมกับในแต่ละ
แนวทาง พร้อมทั้งรวบรวม จัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1.4.10.1 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) จำนวน 16 โครงการหลัก 
รวมถึงโครงการย่อย 

1.4.10.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประจำปี 2564 จำนวน 41 โครงการ 

1.4.10.3 งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ิมเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 6 งาน/โครงการ 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามข้อ 1.4.10 ลงพื้นที่อาจยืดหยุ่นได้ตามเหตุปัจจัยสุดวิสัย หรือ ความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

1.4.11 รวบรวมข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ และประเมินผลรายโครงการ ประเมินผลภาพรวม และจัดทำ
เป็นเล่มรายงาน โดยมีผลการประเมินเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 
1.4.11.1 โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
(1) ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนข้อ 1.4.4 ได้แก่ การตอบเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ ช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม ความไม่เพียงพอของการพัฒนา บทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงาน และการตอบเป้าหมายในประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อ 

การดำเนินงาน  
(2) การตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดแต่ละแนวทางของแผนงานบูรณาการฯ ทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ รวมถึงตัวชี้วัดแต่ละแนวทางตามแผนงานบูรณาการ 
(3) ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมที่สะท้อนการพัฒนาในมิติต่างๆ พร้อมสถิติอ้างอิง  

1) ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ 
2) ตามกลุ่ม Start up/Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem 
3) ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
4) ตามสาขาธุรกิจที่ส่งเสริม (Sector)  และพ้ืนที่การส่งเสริม (จังหวัด/ประเทศ) 
5) การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ SME 
6) ความซ้ำซ้อนของโครงการ  
7) สัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่องที่มีผลต่อการพัฒนา 
8) ความคุ้มค่าของโครงการ และงบประมาณ 
9) ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

10) ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การจ้างงานเพิ่มขึ้น 
การรักษาสภาพการจ้างงาน การสร้างรายได้เพิ ่ม การกระจายรายได้ทั ่วถึง  
การส่งออกเพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มขึ้น การขยายการลงทุน การเพิ่มขีดความสามารถ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 1 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การแข่งขัน (ด้านการเพิ่ม Productivity (การผลิต และแรงงาน) / การลด Cost / 
การลด Stock / การประหยัดพลังงาน การส่งมอบที่รวดเร็ว) การเติบโตของภาษี
ที่รัฐจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น 

(4) ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ อย่างน้อยควรมี 
ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะแนวทางต่อจัดทำโครงการที่สอดรับกรอบแผนงานบูรณาการฯ และ

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา 
2) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแนวทางการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลของ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา 
3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

(5) แสดงสถิติข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน
บูรณาการพัฒนาผู ้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ในช่วงปี 2562-2564 ที่ได้จากการประเมินผลทั้งรายแนวทางและภาพรวม  

1.4.11.2  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
                           ประจำปี 2564 จำนวน 41 โครงการ พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของรัฐ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME 
ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(2) ความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ต่างๆ และวิธีการวัดที่กำหนดไว้
ภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมที่จะทำให้โครงการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ 
ทั้งรูปแบบกิจกรรมและงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ 

(3) ความซ้ำซ้อนของโครงการเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ สสว. หรือ ความเป็นไปได้
ในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที ่มีเป้าหมายความสำเร็จร่วมและมีการ
ดำเนินการในประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

(4) ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงานในมิติต่างๆ เช่น ผลงาน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของหน่วยร่วมดำเนินงาน เป็นต้น 

(5) การกำกับการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ มีกลไกที่มา
กำกับควบคุมหรือไม่ เช่น การคัดกรองผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ  
การกำกับการทำงานของที่ปรึกษา การส่งต่อหรือมีมาตรการในการพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถขยายผลและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

(6) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ งาน/โครงการ ทั้งแผนงาน เงิน และผลผลิต 

ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ 
(7) ความยั่งยืนของโครงการในการส่งผลต่อผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ

ลดการพึ่งพาจากภาครัฐได ้
(8) ข้อเสนอแนะการพัฒนา และการดำเนินโครงการ 

1.4.11.3 กำหนดให้มีการศึกษาเชิงลึก 1 โครงการ คือ โครงการประกวด SME National Awards 
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
(1) ด้านการจัดการโครงการ 
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 1 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ 
SME สามารถพัฒนาและยกมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต และ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

2) ความเหมาะสมในการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินการ เป็นธรรม มีมาตรฐาน      
เปิดกว้าง โปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และมีการนำเสนอบุคลากร  

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการบริหารจัดการโครงการ 
3) ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ และหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
4) ข้อเสนอแนะการกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ความสำเร็จที่แท้จริงของ

โครงการ 
5) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการผู้ประกอบการ SME 

(2) ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
รางวัลตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) องค์ความรู้/ประโยชน์ที่ผู ้ประกอบการ SME ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

สามารถนำมาใช้ปรับปรุง/แก้ไขปัญหาในธุรกิจได้หรือไม่ อย่างไร 
2) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ (GDP) เช่น การสร้างรายได้เพ่ิม การจ้างงานเพ่ิม 
การลดต้นทุน การขยายธุรกิจ การต่อยอดธุรกิจ การส่งออก ประโยชน์ทาง
สังคมอื่นๆ อาทิ การเสียภาษีให้รัฐ เป็นต้น โดยจำแนกตามสาขาธุรกิจพร้อม
มูลคา่เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

3) ประสิทธิภาพการให้บริการของที่ปรึกษาในด้านความเชี่ยวชาญ ความชำนาญใน
การสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วม
โครงการ 

4) การให้คำปรึกษาสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้ประกอบการ 
SME ที่เข้าร่วมโครงการ 

5) การเข้าร่วมโครงการ SME National Awards สามารถตอบสนองกับความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้ประกอบการ สามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัว
และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

6) ความเหมาะสมของระบบ/กลไกที่ใช้ในการคัดเลือกผู ้ประกอบการ รวมถึง 
การกำกับติดตาม และการประเมินความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 

7) จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่สามารถพัฒนากิจการ ขยายกิจการ เติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายหลังจากท่ีได้รับรางวัลจากโครงการ 

1.4.11.4 วิเคราะห์และประเมินผล งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 
2564 จำนวน 6 งาน/โครงการ ประกอบด้วย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 1 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

(1) โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME 
(2) โครงการพัฒนากลไกกลางเพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ SME 
(3) โครงการ Voucher เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน 
(4) โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME Fest 

(5) โครงการพ ัฒนาระบบการให ้ความรู้ ในการดำเน ินธ ุ รก ิจแบบครบวงจร  
(SME Academy 365) 

(6) โครงการส่งเสริมความรู ้ด ้านการบริหารความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนและ
สนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ 

พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
(1) ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของรัฐ รวมถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME 

ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(2) ความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ต่างๆ และวิธีการวัดที่กำหนดไว้
ภายใต้โครงการ มีความเหมาะสมที่จะทำให้โครงการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ 
ทั้งรูปแบบกิจกรรมและงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ 

(3) ความซ้ำซ้อนของโครงการเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ สสว. หรือ ความเป็นไปได้
ในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายความสำเร็จร่วมและมีการดำเนินการ
ในประเด็นที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

(4) ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงานในมิติต่างๆ เช่น ผลงาน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของหน่วยร่วมดำเนินงาน เป็นต้น 

(5) การกำกับการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ มีกลไกที่มา
กำกับควบคุมหรือไม่ เช่น การคัดกรองผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ  
การกำกับการทำงานของที่ปรึกษา การส่งต่อหรือมีมาตรการในการพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถขยายผลและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

(6) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ งาน/โครงการ ทั้งแผนงาน เงิน และผลผลิต 

ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ 
(7) ความยั ่งยืนของโครงการในการส่งผลต่อผู ้ประกอบการเพื ่อให้ผู ้ประกอบการ 

มีศักยภาพลดการพ่ึงพาจากภาครัฐได้ 
(8) ข้อเสนอแนะการพัฒนา และการดำเนินโครงการ 

1.4.13 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

1.4.13.1 การสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

1.4.13.2 การสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2564 และ งาน/โครงการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 1 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม 
(MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 1 ครั ้ง ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น นำมาปรับปรุงรายงานฯ 

1.4.14 จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ ์รวม 4 เรื ่อง พร้อมบทสรุปผู ้บริหาร และ Infographic 
ประกอบด้วย 
1.4.14.1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 
จำนวน 1 เรื่อง  

1.4.14.2 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2564 จำนวน 1 เรื่อง 

1.4.14.3 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2564 จำนวน 1 เรื่อง 

1.4.14.4 รายงานการศึกษาเชิงลึก โครงการ SME National Awards จำนวน 1 เรื่อง 
 

1.5 ระยะเวลาดำเนินการ 
เริ่มดำเนินงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 และแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  
  

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

ที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางและข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1  
 

2.1.1 แนวทางและขั้นตอนการประเมินผล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 2.1 แนวทางและข้ันตอนในการประเมินผล 

บทที่ 2 
กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล 

การศึกษาและ
วิเคราะห ์

การประเมินผล 

การสรุปผล 
การประเมิน 

การจัดทำข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของแผนงานโครงการ
กับยุทธศาสตร์ และแผนการ

ส่งเสริมฯ ของประเทศ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน 
โครงการภายใต้แผนงาน 

บูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2564 
(จำแนกโครงการกองทุนส่งเสริม 

SME) 

ศึกษานโยบายจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผล เช่น ผู้บริหารการ

จัดทำแผนและคำของบประมาณ
บูรณาการของ สสว. และ
ผู้รับผิดชอบโครงการของ

หน่วยงานฯ เป็นต้น 

การประเมินความสอดคล้อง
เช่ือมโยงของโครงการกับ

ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเก่ียวข้อง 

เกิด Missing Link หรือ 
ความไม่เพียงพอตรงจุดใดหรือไม่ 

วิเคราะห์งาน/โครงการ 
 - โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของ สสว. ประจำปี 2564 
- งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับ
จ ั ดส ร รจากกองท ุ นส ่ ง เ ส ริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จในปี 2564 
- โครงการ SME National Awards 

 

การประเมินผลโครงการ 

- ความสำเร็จของโครงการต่อการตอบ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 

- การตอบตัวชี้วัดแต่ละแนวทางของแผนฯ 

- ความคุ้มค่าของโครงการและการใช้
งบประมาณ 

- ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ได้แก่ 
Life cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ผลต่อ 
sector และพื้นที่การส่งเสริม ผลต่อ 
การเติบโต อยู่รอดของธุรกิจ ประโยชน์
ต่อ SME และเศรษฐกิจของประเทศ 

การประเมินผลงาน/โครงการภายใต้  
- แผนปฏิบัติการ สสว. ประจำปี 
2564 
- งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม 
(MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2564 
- โครงการ SME National Awards  

 

สรุปผลการประเมินความ
สอดคล้องเช่ือมโยงของโครงการ

กับยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง 

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการภายใต้ 

1) แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 
(Post – Evaluation) 
2) แผนปฏิบัติการ สสว. ประจำปี 
2564 
3) งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มเติม 
(MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2564 

สรุปการประเมินมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

- ที่เกิดต่อ SME 

- ที่เกิดต่อประเทศ 

สรุปผลการศึกษาเชิงลึกโครงการ 
SME National Awards 

ข้อเสนอแนะแนวทางต่อ
จัดทำโครงการท่ีสอดรับ

กรอบแผนงานบูรณาการฯ 
และการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการฯ ท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและ
แนวทางการรวบรวมข้อมูล 
การประเมินผลของโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 

ท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ชี้แจงแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูล และการประเมินผล  
ให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบรูณาการ ด้านการส่งเสริม SME 

ได้รับทราบ 

เผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 จำนวน 1 คร้ัง 
รวมถึงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2564 และ งาน/โครงการ ปี 2563  

ท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม SME เพิ่มเติมฯ (MSME 2020) จำนวน 1 คร้ัง ให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ พร้อมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงรายงานฯ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนา 
และการดำเนินโครงการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

▪ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
- ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 และ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 (4) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564 
(5) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 (6) แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(7) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2564-2565 (8) แผนงาน
บูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 (9) แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2564 

- ข้อมูลแผนงานโครงการส่งเสริม SME และผลการดำเนินงาน เช่น รายละเอียดโครงการ ข้อมูลใน
ระบบติดตามประเมินผล ผลการประเมินโครงการ เป็นต้น 

▪ การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนงานประเทศกับการขับเคลื่อน
การดำเนินงานผ่านแผนงานโครงการต่างๆ 

เป็นการศึกษาความสอดคล้องเชื ่อมโยงและตอบสนองเป้าหมายในการขับเคลื ่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ผ่านโครงการส่งเสริม SME ความสอดคล้องเชื่อมโยงของเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ประเทศ 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับแผนงานส่งเสริมระดับโครงการหลัก  

ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงาน เช่น ข้อมูลในระบบติดตาม
ประเมินผล รายงานการประเมินผลรายโครงการ เป็นต้น หากข้อมูลที่รวบรวมได้ไม่เพียงพอต่อการประเมินผล 
ที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมโดยจัดทำแบบสำรวจหรือสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการซึ่งครอบคลุมแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริม SME ปีงบประมาณ 2564 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2564 และ งาน/
โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมเติม (MSME 2020) 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 

▪ การศึกษานโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษานโยบายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น  

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

- ผู้บริหารการพิจารณาคำของบประมาณบูรณาการของสำนักงบประมาณ เพื่อรับทราบความ
คาดหวังต่อเป้าหมายของประเด็นแผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 รวมทั้ง
ความคาดหวังต่อการสะท้อนจากการประเมินผลทั้งในระดับก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

- ผู้รับผิดชอบโครงการของหน่วยร่วม เพื่อรับทราบความคิดเห็น ความเข้าใจต่อการวางแผน
งานโครงการต่อการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ข้อจำกัดในการดำเนินการ และการปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2564 เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผล  
ในขั้นตอนการประเมินผล ที่ปรึกษาได้กำหนดประเด็นในการประเมินผล ดังนี้ 
1) การประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นการประเมินความสอดคล้อง/ความเชื ่อมโยงของ 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ประเทศ/แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะวิเคราะห์
ความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทางการส่งเสริม และตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
นโยบายรัฐบาล แผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติงานประจำปี มายังแผนงานโครงการส่งเสริม SME ทั้งนี้ 
ผลการประเมินจะสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME มีความครบถ้วน สอดคล้องเชื่อมโยง 
ส่งผลครอบคลุมทั้งแผนงานและเป้าหมายของภารกิจและนโยบายยุทธศาสตร์แต่ละระดับหรือไม่ อย่างไร 

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

(Impact) ของการดำเนินโครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ตามเป้าหมาย
ที่คาดหวังหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในมิติต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ 

- การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการ
และความคุ้มค่า เป็นการประเมินมูลค่าครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ (Outcome) 
และผลกระทบ ( Impact) ซึ่งเกิดต่อเนื่องจากผลผลิตทั้งที่เกิดประโยชน์ต่อ 
SME และประเทศ โดยต้องมีการตีมูลค่าให้อยู่ในรูปของมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบจากการดำเนินงานทั้งประโยชน์ที่ตกแก่ธุรกิจ SME และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดกับประเทศ โดยการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งพิจารณาทั้ง
มูลค่าในด้านการเงิน (เช่น กำไร รายได้ การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การสร้าง
รายได้ การกระจายรายได้ การส่งออก การลงทุน การเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน) ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการ ซึ่งมีทั้งมูลค่าด้านการเงิน หรืออาจมิได้อยู่ในรูปของมูลค่าทางการเงิน
เสมอไป (เช่น ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ได้มีการซื้อ ขาย หรือ
ผลกระทบในมิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่มิติด้านการเงิน เช่น มิติด้านสังคม ความยั่งยืนของ
การพัฒนา ฯลฯ) และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงภายหลังที่ SME ได้รับการพัฒนา
จากโครงการแล้ว เป็นต้น  

- การสะท้อนความสำเร็จของโครงการต่อการตอบเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 
- การตอบตัวชี้วัดแต่ละแนวทางของแผนฯ  
- ความคุ้มค่าของโครงการและการใช้งบประมาณ  
- ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ ได้แก่ Life cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ผลต่อ Sector 

และพื้นที่การส่งเสริม ผลต่อการเติบโต อยู่รอดของธุรกิจ 
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 2 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

▪ มิติประสิทธิภาพ จะพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือสะท้อน
ให้หน่วยงานปรับระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพที่จะนำส่งคุณภาพการบริการ
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 

เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละส่วนและเชื่อมโยงเป็นการประเมินภาพรวม ประกอบด้วย 
1) สรุปการประเมินความสอดคล้องเชื่อมโยง ครอบคลุมการวิเคราะห์การเกิด Missing Link การเกิด

การกระจุกตัว หรือส่วนที่ยังไม่เพียงพอของการจัดสรรงบประมาณและการขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศและแผนบูรณาการฯ 

2) สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายใต้แผนงบประมาณบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2564 (Post-Evaluation)  

3) สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมประจำปี 2564 

4) สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 

5) สรุปผลการศึกษาเชิงลึก โครงการ SME National Awards  

ขั้นตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

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

 
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาจะมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูล/ติดตามความคืบหน้า

การดำเนินกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานผู ้รับผิดชอบโครงการที ่เกี ่ยวข้อง ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 1 ครั้ง ตลอดจนเมื่อการประเมินผลเป็นที่แล้วเสร็จ 
จะจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินงาน/โครงการส่งเสริม SME จำนวน 2 ครั ้ง (รายละเอียดตาม
ขอบเขตงานข้อ 4.13) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงรายงานและผลการประเมิน 
ให้มีความสมบูรณ์ รายละเอียดและกรอบแนวคิดในการประเมินผล เป็นไปดังแผนภาพที่ 2.2  
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 2 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล 
 
 
 

1) แผนปฏิบติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปี พ.ศ. 2560-2564 ท่ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

2) แผนปฏิบติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมปี พ.ศ. 2564-2565 

3) แผนปฏิบติัการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 
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 2 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2.1.2 กรอบแนวคิดในการประเมินผล (Evaluation Framework) 

แนวปฏิบัติที่ดีในระดับนานาชาติ ได้มีกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลของต่างประเทศ 
โครงการลงทุนสาธารณะจะมีการประเมินผลก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนหรือจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในขั้นตอนแรก
จะให้ความสำคัญและพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ต้องสอดคล้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์ ขั้นตอนที่ สองคือ 
การวิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อยืนยันความสอดคล้องของการแก้ไขปัญหาข้อเสนอโครงการกับแผนพัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์และภาคส่วนต่างๆ ทั้งระดับพื้นที่และระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งหมายถึงการศึกษาความต้องการด้านเทคนิค เช่น ความพร้อมของบุคลากร การวิเคราะห์ทาง
กฎหมายและสิ ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้เสีย ความเสี ่ยง เป็นต้น ตลอดจนความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย และการประเมินเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าจะเกิดความยั่งยืนของผลผลิตหรือผลลัพธ์จาก
โครงการ ทั้งนี้ ในการประเมินผลหลังจบโครงการ จะเป็นการประเมินทั้งโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การบรรลุผลผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และผลกระทบในระยะยาว 

 

 
ที่มา : International best practices 

แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
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 2 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ในการประเมินผล ที่ปรึกษาจะมีการวิเคราะห์ เพ่ือให้ สสว. นำไปใช้ในการนำเสนอหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งการกำหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME 

ด้วยแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง 
การติดตามประเมินผลจึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจภาพใหญ่ที่เป็นกลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เก่ียวข้องและ
ส่งผลต่อเป้าหมายทิศทางดั งกล่าว โดยกลไกอาจมีหลายรูปแบบ เป็นห่วงโซ่  Value Chain หรือ 

เป็นองค์ประกอบ หรือเป็นการดำเนินการหรือการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
ขึ้นอยู่กับบริบทประเด็นเป้าหมาย โดยการประเมินวิเคราะห์เพื่อให้ทราบได้ว่าแผนงานโครงการอยู่ในกลไกหรือ
ขั้นตอน หรือองค์ประกอบใดของ Mechanism และการดำเนินการส่งผลต่อเป้าหมายประเทศที่กำหนดไว้ได้
หรือไม ่กิจกรรมแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ ครอบคลุม Mechanism หรือมุ่งเน้นในกระบวนการใด
ของ Mechanism มีส่วนใดของ Mechanism ที่ขาดหายไป ส่วนที่หายไป และการขาดหายไปถูกดำเนินการ
อยู่ในงบประมาณแหล่งอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี “เกิด Missing Link” โดยการประเมินผลจะต้องสามารถสะท้อน
ได้ว่าการมุ่งเน้นไปในกระบวนการใดมากน้อย หรือ Missing link ที่เกิดขึ้น เป็นส่วนที่ส่งผลหรือไม่ส่งผล
ต่อเป้าหมายที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น กรณีการวิเคราะห์เพื่อประเมินแผนบูรณาการส่งเสริม SME ผู้ประเมินต้อง
ทราบว่ากระบวนการทางธุรกิจของ SME ประกอบไปด้วยกระบวนการใดบ้าง จึงจะวิเคราะห์ได้ว่าการที่
แผนงานโครงการที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือผลักดันพัฒนามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด การที่ แผนงาน
โครงการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของห่วงโซ่ เช่น การเน้นพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยนำเข้า อาจไม่เพียงพอต่อการส่งผลให้เป้าหมายการยกระดับศักยภาพ SME ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นต้น 
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 2 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์กลไก (Mechanism) ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME 

• (การผลติ/การบรกิาร/การตลาด)
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 2 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2. การวิเคราะห์บทบาทที่หน่วยงานรัฐเข้าไปดำเนินการ (Intervention) 

ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญของแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือ ส่งต่อ
เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานตามเป้าหมายประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าการดำเนินงานที่อิสระจากกัน 
รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรมโครงการและงบประมาณ ดังนั้น การวิเคราะห์บทบาทท่ีหน่วยงานรัฐเข้าไป
ดำเนินการ (Intervention) เป็นการวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์ประกอบภายใต้ห่วงโซ่กลไกมีหน่วยงานใด ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยการวิเคราะห์ต้องอยู่บนภารกิจตามกฎหมายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
และเม่ือประเมินผล จะสะท้อนได้ว่าแผนงานโครงการที่จัดสรรงบประมาณไปนั้นหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการใน
โครงการที่มีรูปแบบ/กลุ่มเป้าหมายเดียวกันและไปซ้ำซ้อนมากกันที่ห่วงโซ่กลไกใดหรือไม่ ต้องวิเคราะห์เพ่ือ
สะท้อนได้ว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณควรลำดับความสำคัญ (Priority) ไปที่หน่วยงานใด 
หรือบางหน่วยงานควรมุ่งเน้นในกลุ่มเฉพาะ แทนการส่งเสริมครอบคลุมทุกกลุ่มหรือไม่ และหากการประเมิน
พบว่าบางเรื่องที่เป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลหรือเป้าหมายประเทศต้องการผลักดัน แต่ไม่มีโครงการบรรจุใน  
แผนบูรณาการฯ หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ดำเนินการมีหน้าที่หลักดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร บางเรื่อง รัฐไม่ได้เป็น  
ผู้มีบทบาทที่เป็นผู้ดำเนินการ แต่เป็นผู้สนับสนุนหรือสร้างปัจจัยแวดล้อมเพ่ือเอ้ืออำนวย เช่น มาตรการกระตุ้น
ทางภาษีหรืออื่นๆ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเข้าใจกระบวนการดังกล่าว ก็จะสามารถประเมินต่อได้ว่า การบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้มาตรการดังกล่าวส่งผลมากพอหรือไม่ ถ้าไม่พอควรผลักดันให้มีโครงการของหน่วยงานใด  
เข้าไปเสริมในการผลักดันต่อให้เกิดผล เพ่ือที่ สสว. และหน่วยรับงบประมาณนำไปสู่การปรับทิศทางวางแนวทาง
ของโครงการหรือหน่วยงานที่ควรผลักดันกิจกรรมแผนงานโครงการที่เหมาะสมต่อไป โดยการวิเคราะห์ที่สำคัญ 
ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง (Mapping) ทิศทางและเป้าหมายประเทศ 
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายและทิศทางประเทศ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ

เป็นโจทย์ในการจัดสรรงบประมาณและผลักดันแผนงานโครงการที่เหมาะสม โดยจะเป็นกระบวนการของการ
ติดตามประเมินผลก่อนเริ่มดำเนินการ เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าแผนงานโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการ 
มีการดำเนินการตามทิศทางเป้าหมายของประเทศที่ต้องการผลักดันหรือไม่ ตลอดจนการประเมินผล  
ยังวิเคราะห์ได้อีกว่า แผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นไปครอบคลุมทุกเรื่องที่เป้าหมาย
ทิศทางประเทศต้องการมากน้อยครอบคลุมแล้วหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมและประเด็นดังกล่าวไม่ได้มี  
การดำเนินการในแหล่งงบประมาณอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า  “เกิด Missing link” ซึ่งที่ปรึกษาจะสะท้อนผล
ดังกล่าวและผลักดันให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการต่อไป  

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

4. การวิเคราะห์การกระจายตัว การกระจุกตัวของแผนงานโครงการและงบประมาณที่จัดสรร 
เมื่อเทียบกับกลไก Mechanism ของการส่งเสริม SME เพื่อให้เห็นภาพว่าแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดำเนินการในปี 2564 นั้น เข้าไปสนับสนุนกลไกห่วงโซ่ใด อย่างไร และความสำเร็จของการสนับสนุน
ของภาครัฐที่เกิดขึ้นทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

5. การวิเคราะห์การกระจายตัวและการกระจุกตัวของแผนงานโครงการ เทียบกับทิศทาง
เป้าหมายประเทศ เพ่ือให้เห็นภาพว่าแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในปี 
2564 นั้น เข้าไปสนับสนุนทิศทางอย่างไร เกิดความสำเร็จมากน้อยเพียงใดทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
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ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ รวมทั้ง การสนับสนุนทิศทางการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ หรือเป้าหมายกลุ่ม
ตลาดหรือสินค้าเป้าหมายตามนโยบาย ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อนส่งเสริมว่ามีแผนงาน
โครงการไปสนับสนุนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาค ได้มากน้อยเพียงใด ทริสจะประเมินผลและ
วิเคราะห์เพิ่มเติมให้มากขึ้นด้วยว่า การขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ผ่านแผนงานบูรณาการฯ นั้น 
สามารถผลักดันสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อสะท้อน
ความสำเร็จในเชิงพ้ืนที่ (Area) และเห็นภาพว่าประเด็นใดในการส่งเสริมพัฒนาที่ยังไม่สามารถไปสนับสนุนการ
พัฒนาภูมิภาคได้ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับพื้นที่ธุรกิจที่ไปพัฒนา
ส่งเสริม 

6. ผลสัมฤทธิ์หรือมูลค่าเพิ่มต่อ SME เพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดสำคัญ ที่สะท้อน 
ทิศทางการส่งเสริมตามนโยบายทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ : การติดตามประเมินผล ทริสได้ออกแบบ
ชุดตัวชี้วัด (KPIs) ที่พัฒนาขึ้นในการสะท้อนความสำเร็จของแผนงานบูรณาการฯ ทั้งในระดับภาพรวมของ
แผนงานบูรณาการฯ ระดับแนวทางและกลยุทธ์สำคัญตาม Agenda และห่วงโซ่การส่งเสริมพัฒนา เพื่อจะ
สามารถสะท้อนได้ว่า หน่วยงาน โครงการใดบ้างที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จในและตัวชี้วัด ซึ่ง การ
ออกแบบตัวชี้วัดจะครอบคลุมทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้องมีความเข้าใจว่า 
โครงการของหน่วยงานนั้น จะสามารถผลักดันผลลัพธ์หรือผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ความสำเร็จของ  
การผลักดันเป้าหมายร่วมกันในรูปแบบการบูรณาการฯ นั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการจะต้องสามารถ
ผลักดันโครงการตนเองให้สามารถนำส่งผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ทุกโครงการ และจากประสบการณ์ประเมิน 
ทริสพบว่าด้วยความเข้าใจที ่คลาดเคลื ่อนดังกล่าว หลายหน่วยงานมีการไปขยายทำภารกิจเพิ ่มเติม
นอกเหนือจากภารกิจงานตนเอง และขาดความเชี่ยวชาญ แทนที่จะส่งต่อหรือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้อง จึงยิ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการและงบประมาณ ดังนั้น การประเมินผล ทริสจะให้
ความสำคัญกับผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบทบาทภารกิจที่ควรจะเป็นด้วย โดยการสะท้อนผลความสำเร็จ 
หากหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ทริสก็จะใช้ข้อมูลของหน่วยงานประกอบ โดยขอให้หน่วยงานได้ชี้แจงถึง
วิธีการ เครื่องมือในการจัดเก็บได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวด้วย เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ของข้อมูล สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จเลย ก็ควรดำเนินการเพราะไม่ ใช่เพียง
แค่นำผลการประเมินมาใช้ในการตอบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง
กลไกการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วย โดยเฉพาะโครงการที่หน่วยงานดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปี 
และใช้งบประมาณสูง ซึ่งทริสให้ความสำคัญ สนใจในการประเมินมากขึ้น ในโครงการที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง
หลายปี ไม่มีการปรับปรุงต่อยอด ใช้งบประมาณสูง ในขณะที่ธุรกิจและ SME มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในหลายปัจจัย หากหน่วยงานรัฐไม่เคยปรับปรุงแผนงานโครงการในการส่งเสริม จึงเป็นประเด็น
ที่อาจมีความเสี่ยง ทั้งนี้ ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการติดตามประเมินผล คือ การเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบ
บางเรื่องต้องใช้ระยะเวลา และหากจะได้ข้อมูลที่แท้จริงจะต้องใช้ทรัพยากรในการไปติดตามประเมินผลนั้น 
หน่วยงานก็อาจต้องพิจารณา บางเรื่องอาจต้องดู Warning Sign บางอย่าง ถอยกลับมาดูผลที่ส่งสัญญาณว่าจะ
เกดิหรือไม่เกิดจากข้อมูล สถิติต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันแทน และกรณีหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บหรือติดตาม
ประเมินผลไว้ ทริสจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จัดเก็บในระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งสถิติข้อมูลทางวิชาการใน  
การประมาณการ เพ่ือให้ครอบคลุมสะท้อนความสำเร็จในภาพรวมให้มากท่ีสุด ซึ่งในการประเมินผลกระทบนั้น 
ทริสจะมีการประเมินมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ โดยการประเมินมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักทาง
เศรษฐศาสตร์ในการตีราคามูลค่า และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณ GDP ที่เกิดจากแผนบูรณาการฯ 
ในการนำส่งต่อ GDP ประเทศด้วย 
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7. ให้ความสำคัญกับการติดตามผลการขับเคลื่อนสาขา (Sector) ซึ่งการพิจารณาไปถึงระดับ
สาขานั้น จะสามารถนำผลไปคำนวณ GDP ได้ นอกจากนั้น จะช่วยให้เห็นภาพว่าสาขาส่วนใหญ่ที่ได้รับการ
พัฒนานั้นเป็นสาขาทิศทางการพัฒนาของประเทศ เป็นสาขาที่ต้องการการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือไม่ และการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ นั้น เป็นแนวทางการส่งเสริมที่ควรจะเป็นไปในสาขานั้นๆ 
หรือไม่ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการไปถึงระดับสาขาของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม  

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

โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาทั้ง ตาม Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ ตามกลุ่ม Start up/ 
Micro/Small/Medium & High Potential/Ecosystem ตามระยะธุรกิจ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME รวมทั้งความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

9. ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา : เพื่อให้
ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในโครงการต่างๆ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาหรือไม่ มีความซ้ำซ้อนในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันในเรื่องเดียวกันมากน้อย
อย่างไร ข้อสังเกตประการหนึ่งที่ทริสพบจากภาพรวมแผนการส่งเสริม SME เบื้องต้นพบว่ากลุ่มธุรกิจ MICRO 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนถึง 83% ของธุรกิจการค้าและบริการของประเทศนั้น กลับมีโครงการส่งเสริมพัฒนา
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่ประเทศและธุรกิจปัจจุบัน เป็นการออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจตนเอง
จำนวนมาก  

10. การวิเคราะห์การบูรณาการฯ และความซ้ำซ้อนของการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสนอแนะในการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณไปยังหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ  

11. ข้อเสนอแนะการผลักดันแผนงานโครงการที่ควรดำเนินการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มีความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายประเทศที่ควรดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการฯ  

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนงานโครงการ และกลไกการดำเนินงานของภาครัฐ และ 
การสนับสนุนงบประมาณ 

 ทั้งนี้ ข้อเสนอเพิ่มเติมของที่ปรึกษา จะเป็นประโยชน์ที่ สสว. จะนำไปใช้ในการสะท้อนความสำเร็จ
ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้า ข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกัน
ในการผลักดันการดำเนินงานต่อไปในอนาคต รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการกำกับให้การดำเนินการ
เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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 2 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

▪ การติดตามประเมินแผนงานโครงการ 

โดยทั่วไปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
1) การติดตามประเมินผลโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เรียกว่า On-Going 
Monitoring and Evaluation และ 2) การประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียกว่า Post-Evaluation 
สำหรับการประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 / โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. 
ปี 2564 และ งาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและปิดโครงการ
ไปแล้ว ดังนั้น ในการประเมินผลจึงเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการฯ ที่สามารถสะท้อนถึง
ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการได้ โดยช่วงระยะเวลาของการติดตามประเมินผลกับหลักการ
ผลสัมฤทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้  

 
แผนภาพที่ 2.5 ประเด็นมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลระหว่างและหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ในการจัดทำแนวทางและกรอบการประเมินผลดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME ที่ปรึกษาได้ศึกษาและ

นำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการมาใช้ในการจัดทำแนวทางและกรอบการประเมินผลโครงการ 
ดังนี้ 

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

 

1 แนวคิดแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) เปน็การประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบท ปัจจยันำเข้า  
กระบวนการ ผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยอาศัยวธิกีารสร้างเกณฑ์และประสิทธภิาพของโครงการ 

การประเม ินผลการดำ เนิน
โครงการ ภายใต้งบประมาณ
บูรณาการฯ ปี 2564 (Post-
Evaluation) / แผนปฏิบัติการ
ของ สสว. ปี 2564 และ งาน/
โครงการ ป ี  2563 ท ี ่ ได ้ รับ
จ ัดสรรจากกองท ุนส ่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพิ่มเติม (MSME 2020) ท่ี
ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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

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

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื ่อหาข้อบกพร่องของ 
การดำเนินโครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดำเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 
โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน 

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

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

 

 
 

ที่มา : http://www.scribd.com/doc/58435354/The-Cipp-Model-for-Evaluation-by-Daniel-l-Stufflebeam 
 

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

 

 

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

Core 
Value

• องค์ประกอบส าคัญของ
แบบจ าลองการประเมินผล 
CIPP และความเก่ียวข้อง 
สัมพันธ์กับโครงการ
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 2 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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

แนวคิดที ่สอง แนวคิดหรือหลักการที ่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาของ 
Development Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development (OECD/DAC) 
ซึ่ง Development Assistance Committee – DAC ได้ริเริ่มจัดให้มีมาตรฐานสำหรับใช้ในการประเมินผล
การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ด้านการพัฒนา ในปี ค.ศ. 1991  โดยมีหลักการที่ใช้ใน
การประเมินเร ียกว่า DAC Principles for Evaluation of Development Assistance3 ซึ ่งประกอบด้วย
เกณฑ์หรือบรรทัดฐาน 5 ด้าน หรือต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่า “เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC” โดยสรุป
สาระสำคัญของเกณฑ์ดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 
ความสอดคล้อง (Relevance) 

การประเมินความสอดคล้องของโครงการ จะพิจารณาถึงขอบเขตของโครงการว่าเหมาะสม เป็นไปตาม 
ลำดับความสำคัญของนโยบาย รวมถึงปัญหา ความต้องการและจำเป็นที ่เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มเป้าหมาย  
ผู้รับประโยชน์ของโครงการ และกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินหรืองบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่จั ดให้ใช้
ดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือกำหนดเป็นประเด็นคำถามในการประเมิน เช่น 

• วัตถุประสงค์ของโครงการยังคงก่อให้เกิดประโยชน์เพียงพอที่จะดำเนินการหรือไม่ 
• วัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

โครงการหรือไม่  
• กิจกรรมหรือวิธีการดำเนินโครงการและผลผลิตที่ได้ สอดคล้องตรงกับผลลัพธ์และผลกระทบที่มุ่งหมาย

หรือต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือไม ่ 
 
 

 

3 The DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance, OECD (1991) 
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ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินด้านประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ จะพิจารณาถึงการได้มาซึ ่งผลสำเร็จหรือ

ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องจัดเก็บข้อมูลหรือกำหนดเป็น
ประเด็นคำถามในการประเมิน เช่น  

• วัตถุประสงค์ของโครงการมีการบรรลุเป้าหมายในระดับใด หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จ 
มาก น้อย ในระดับใด 

• ปัจจัยสำคัญอะไร ที ่ส่งผลกระทบหรือสนับสนุนให้โครงการประสบผลสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ  
ในการบรรลุเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินด้านประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

ทั ้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมองความสอดคล้องระหว่างผลที่ได้รับกับปัจจัยนำเข้า หรือมอง
ความสัมพันธ์ของการใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการกับผลที่ได้รับของโครงการ โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ หรือมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำแต่ได้ผลสำเร็จของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างครบถ้วน 
ซึ่งโดยปกติการประเมินผลในด้านประสิทธิภาพจะต้องมีการเปรียบเทียบทางเลือกหลายๆ วิธี ในการดำเนิน
โครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการตามที่กำหนดไว้เหมือนๆ กัน และนำมาพิจารณาว่า
แนวทางหรือวิธีการใดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการ โดยแนวทางหรือวิธีการที่เลือกมา
ดำเนินการ ควรจะเป็นแนวทางฯ หรือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อจะประเมินผล
โครงการในด้านประสิทธิภาพ อาจมีคำถามการประเมินที ่ผู ้ประเมินจะต้องหาแนวทางในการเก็บข้อมูล  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

• กิจกรรมของโครงการ มีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนหรือไม่ 
• โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ภายในระยะเวลาที ่กำหนดหรือ

คาดหมายไว้หรือไม่ 
• การดำเนินโครงการได้ใช้แนวทาง วิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกทั้งหมดท่ีมี 
 

ผลกระทบ (Impact) 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น และ

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

• ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จคืออะไร 

• ประโยชน์ที่ได้รับที ่แท้จริงหรือความแตกต่างที่เกิดขึ ้นหรือเปลี่ยน ไปจากเดิม ซึ่งมีผลมาจาก 
การดำเนินโครงการคืออะไร 

• กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมาก-น้อย เท่าใด  
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ความย่ังยืน (Sustainability) 
การพิจารณาด้านความยั่งยืนของโครงการ ตามแนวคิดของ OECD/DAC จะให้ความสำคัญกับ

การวัดผลว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนั้น มีแนวโน้มที่จะคงอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการสนับสนุนด้านการเงินอีกต่อไป โดยเห็นว่านอกจากจะดำเนิน
โครงการโดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังจะต้องมีความยั่งยืนในด้านการ เงินหรืองบประมาณ
สนับสนุนด้วย ดังนั้น หากจะประเมินโครงการในด้านความยั่งยืน ผู้ประเมินอาจมีคำถามการประเมินที่จะต้อง
หาแนวทางในการเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการประเมิน เช่น 

• หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการมีความต่อเนื่องหรือไม่ และมีผู้ ได้รับ
ประโยชน์มาก น้อย เพียงใด  

• ปัจจัยสำคัญอะไรที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในด้านความยั่งยืนของโครงการ 
 

ทั้งนี้ ในเอกสารแนวทางการประเมินผลโครงการ “Guideline for Project and Program Evaluations” 
Final Draft ปี 2009 ของ Austrian Development Cooperation4 องค์กรด้านการพัฒนาของประเทศออสเตรีย 
ซึ่งมีการจัดทำโครงการและให้การสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้นำเกณฑ์  
การประเมินของ OECD/DAC ไปใช้ โดยให้คำนิยามหรืออธิบายถึงคุณลักษณะของเกณฑ์ในการประเมิน
โครงการด้านการพัฒนาของ OECD/DAC ทั้ง 5 ด้าน ไว้ดังนี้ 

 

Relevance 
 

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

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

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

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

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

ที่มา : www.entwicklung.at  
 

 

4 Guideline for Project and Program Evaluations. Final draft, July 2009. Australian Development Cooperation 
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สรุปสาระสำคัญของคำนิยามในแต่ละด้านของเกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC ตาม Guideline 

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

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

ผลกระทบ : โครงการที่ดำเนินการได้ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (โดยมีการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของการดำเนินโครงการหรือไม่) ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เป็นที่มาของการดำเนินโครงการและ 

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น 

ความย่ังยืน : ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพียงใด ความต่อเนื่องและการคงอยู่อย่างถาวรของ
โครงการและผลกระทบที่ตามมาได้รับการประเมินหรือไม่ 

เกณฑ์การประเมินของ OECD/DAC เป ็นการประเม ินในเช ิงระบบเช ่นเด ียวกันกับแนวคิด 

การประเมินโครงการตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) แต่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ ์จากการดำเนิน
โครงการ (Results Based) ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วเกิดผลเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จากการที่ OECD และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเป็นเครือข่ายของ OECD 
ได้สนับสนุนหรือจัดการให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรเพื่อจัดทำ
โครงการด้านการพัฒนา ในขณะที่การประเมินผลตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) จะให้ความสำคัญกับ 

การเก็บข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการมากกว่าจะเน้นการพิสูจน์หรือตัดสินโครงการ  
ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริม SME ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาจึงประยุกต์ใช้ทั้งสอง

แนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพ่ือใช้ในการออกแบบและจัดทำกรอบการประเมินผลสำเร็จของโครงการให้สามารถ
ประเมินผลได้อย่างเหมาะสม โดยจะใช้ “ตัวชี้วัด” และระบบการให้คะแนน (Point System) เป็นเครื่องมือ
หรือเกณฑ์ในการตัดสินระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่สามารถสะท้อนผลสำเร็จได้ตามเกณฑ์
พิจารณาทั้ง 5 ด้าน ที่กำหนด ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ 
และ ความยั่งยืน โดยกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น สามารถใช้ประเมินความสำเร็จทั้งในด้าน
ความเหมาะสมของการจัดให้มีโครงการ กระบวนการดำเนินงานและการบริหารโครงการ ตลอดจนการสะท้อน
ถึงประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการในช่วงระยะเวลาที่ทำการประเมิน โดยจะใช้มุมมองใน
เชิงระบบ (Systematic Approach) และ The OECD/DAC Results Chain เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เพ่ือสะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
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สำหรับการประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต ้งบประมาณแบบบูรณาการฯ ปี 2564  
(Post-Evaluation) จะครอบคลุมโครงการ จำนวน 16 โครงการหลักรวมถึงโครงการย่อย ตลอดจนโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564 จำนวน 41 
โครงการ และงาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 6 งาน/โครงการ รวมถึงการศึกษาเชิงลึก
โครงการ SME National Awards 

ทั้งนี้การปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนอาจยืดหยุ่นได้ตามเหตุปัจจัยสุดวิสัย หรือความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

 

 
 
การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินผลโครงการตามแบบจำลองซิป (CIPP Model) และเกณฑ์การประเมิน

ของ OECD/DAC เพ่ือใช้ในการออกแบบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม  SME มีดังนี ้
 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบแบบจำลอง CIPP Model กับ OECD/DAC 
 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model)  

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 

กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

1. ด้านบริบท หรือ  
ความเหมาะสมใน 

การออกแบบโครงการ 
(Context : C) 

1. ความสอดคล้อง 
(Relevance) 
  

  

▪ พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลที่คาดว่าจะ
ได้รับของโครงการฯ กับนโยบายรัฐบาลใน
ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ตามกรอบการอนุมัติโครงการ  
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การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model)  

การประเมินผลโครงการ
ตามหลักการของ 

OECD/DAC 

แนวคิดหรือประเด็นสำคัญในการจัดทำ 

กรอบการประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 

2. ปัจจัยนำเข้า (Input : I) 
 

 

 

3. กระบวนการ  
(Process : P) 

2. ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

  

 

▪ การใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการน้อย 
และได้ผลคุ้มค่า เช่น ประหยัดเงินและเวลา 
แต่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการครบ 

ตามเป้าหมาย 

▪ แผนงาน/ขั ้นตอน/กระบวนการดำเนิน
โครงการ มีความเหมาะสม เป็นไปตามแผน 

สามารถควบคุมหร ือบร ิหารจ ัดการให้
โครงการแล้วเสร็จและมีการใช้ประโยชน์
จากผลผลิตหรือได้ผลลัพธ์ของโครงการได้
รวดเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดเป้าหมายไว้
หรืออย่างน้อยต้องเป็นไปตามระยะเวลา 

ที่กำหนด 

4. ผลที่ได้รับ 

(Product : P) 

3. ประสิทธิผล
(Effectiveness) 

 

▪ ผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ผลผลิต และ
ผลกระทบ ซ ึ ่ งจะครอบคล ุมการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดผลลัพธ์และความต่อเนื่อง
ของการใช้ประโยชน์จากผลที ่ได้ร ับของ
โครงการและการคงอยู่ของผลลัพธ์ที ่เป็น
ประโยชน์ของโครงการ  

4.1 ผลผลิต (Output) 

 

3.1 ผลผลิต (Output) 

 

▪ เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการ
ต า ม แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร / ก ิ จ ก ร ร ม  
ที ่ โครงการกำหนดว ัตถ ุประสงค ์ไว ้กับ
เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

 

▪ เปร ียบเทียบผลลัพธ ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากการ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที ่ โครงการกำหนดว ัตถ ุประสงค ์ไว ้กับ
เป้าหมายผลลัพธ์ของโครงการในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูงสุด หรือ
ตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะยาว 
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4.3 ผลกระทบ (Impact)  4. ผลกระทบ (Impact)  ▪ มีความตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยพิจารณา
ว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการได้วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
ทั ้งในด้านบวกและลบหรือไม่ และหาก
พบว่ามีผลกระทบในด้านลบ หน่วยงานมี
แนวทางหร ือว ิธ ีการในการจ ัดการหรือ
รองรับปัญหาผลกระทบด้านลบหรือไม่ 

4.4 ความยั่งยืน
(Sustainability) 

5. ความยั่งยืนหรือ 

ความต่อเนื่องของ
โครงการ 
(Sustainability) 

▪ การประเมินผลความสำเร็จของโครงการใน
ด้านความยั่งยืนของโครงการจะพิจารณาให้
คะแนนจากความต่อเนื ่องหรือการคงอยู่
ของผลลัพธ์ของโครงการเฉพาะในเชิงบวก
หรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเท่านั้น 
ซึ่งการประเมินการบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์
จะเป็นประเด็นการประเมินผลที่กำหนดไว้ 
ในมมุมองด้าน “ผลกระทบ” โดยมองความ
ยั่งยืนของโครงการจากความต่อเนื่องหรือ
การคงอยู่ของผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนผลกระทบ
ในด้านบวกหรือประโยชน์จากการดำเนิน
โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตรง
กับความต้องการของกลุ ่มเป้าหมายของ
โครงการ 
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4.5 ความเป็นไปได้หรือ
เหมาะสมในการนำ
โครงการไปดำเนนิการหรือ
ขยายผลในพื้นที่อ่ืนๆ 
(Transportabilty)  

4.6 การประเมินวิธี 
การประเมินผลโครงการ 
(Metaevaluation) 

 ▪ ไม่ม ีการกำหนดตัวช ี ้ว ัดเพื ่อให ้คะแนน
ความสำเร ็จของการดำเน ินโครงการ 

ในประเด็นเหล่านี ้ แต่หากมีข้อมูลหรือ 

ข ้อค ้นพบในระหว ่างการประเม ินผล
โครงการที่น่าสนใจ ที่ปรึกษาจะวิเคราะห์
เน ื ้อหาของข ้อม ูลท ี ่ ได ้  และสร ุปเป็น
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะหรือสรุปบทเรียน
จากการดำเน ินโครงการไว ้ในรายงาน
สรุปผลการประเมินผลโครงการ ต่อไป  

หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
โครงการ/กิจกรรม 

  
 นอกจากการออกแบบกรอบการประเมินผล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของโครงการตามแนวคิดดังกล่าวแล้ว ที่ปรึกษาจะจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ดังต่อไปนี้ โดยมิได้นำมาใช้ตัดสินความสำเร็จของโครงการในรูปแบบการให้คะแนน  

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

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

แผนภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบการประเมินผลโครงการฯ  
 

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

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

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

โครงการที่เสร็จสมบูรณ์และเบิกจ่าย
งบประมาณครบถ้วนแล้ว

บริบทที่มา
ของโครงการ

เหมาะสม
Context : C

ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
(Input : I)

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(Process : P)

ผลที่ได้รับ (Product : P)

ผลกระทบ (Impact : i)

CIPPi

แนวคิด CIPP DAC/OEDC และเกณ ์
พิจารณา 5 ด้าน

ความสอดคล้อง (Relevance)

ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประสิทธิผล (Effectiveness)

ผลกระทบ (Impact)

ความยั่งยืน (Sustainability)

การคัดเลือกโครงการที่น ามาประเมินผล

เครื่องมือในการประเมินผล

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

รูปแบบของการประเมินผล

▪ การประเมินผลเชิงปริมาณของตัวช้ีวัด
- ค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ค่าความถี่ 
(Frequency) ค านวณอัตราส่วน
- วิเคราะห์ความแปรปรวน (Variance) 
ระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนด
- Point System ระบบการให้คะแนน
ส าหรับภาพรวมการประเมินโครงการ

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

 
 

 

แผนภาพที่ 2.8 ความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
 
จากแผนภาพที่ 2.8 แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำไปประเมิน

โครงการได้หลายประเภท แสดงผลการประเมินได้อย่างชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลไป
ตามปัจจัยและกระบวนการที่มีผลต่อประเด็นที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผล ิต  (Output) ท ี ่ โ ครงการน ั ้ นม ีปฏ ิส ั มพ ันธ ์ โดยตรง  (Responsible Interacts)  
ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ตามจุดประสงค์ของโครงการ 

อย่างไรก็ตาม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีรูปแบบการดำเนินโครงการในลักษณะ
ที่หลากหลายวัตถุประสงค์ มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมาย รูปแบบขั้นตอน  
วิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามประเภทโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ SME เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และ  
ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม ผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนา
ความรู ้ การสนับสนุนงบประมาณ ซึ ่งเป็นการดำเนินการที ่เข้าไปเกี่ ยวข้อง (Intervention)5 ในห่วงโซ่ 
การประกอบธุรกิจหรือห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ออกแบบห่วงโซ่มูลค่าของโครงการฯ 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.9 และ 2.10 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลงปัจจยั
น าเข้าให้เป็น

ผลผลิต 

 

งบประมาณ 
บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ   

ผลผลิตทีเ่กิด
จากการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
บุคลากร

ทรัพยากรอื่นๆ 

กิจกรรมที่
ด าเนินการใน
กระบวนการ 

สิ่งที่ผลิตได้จาก
กระบวนการซ่ึงเป็น 
ปจัจัยที่มักควบคุมได้

เป็นส่วนใหญ่ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

การด าเนินการ 
(Implementation side) 

ผลลัพธ์ 
(Result Side) 

การใช้
ประโยชน์ของ
ผลผลิตโดย

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ในบางครั้ง 
มีปัจจัยภายนอก เช่น  
ความคาดหวังของ 

ผู้รับประโยชน ์                  
มาเกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ 
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แผนภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม SME 

ห่ว
งโซ่

การ
ผล

ิตข
องผ

ู้ปร
ะกอ

บก
าร

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

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- มูลค่าทางเศรษฐกิจ  GDP)
- การลงทุน
- รายได้ต่อปี
- ลดการน าเข้าวัตถุดิบ เทคโนโลยี

ผลกระทบทางสังคม
- การจ้างงาน
- การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ า
- ประชาชนมีอาชีพเสริม
- ความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ  Impact)

Result Side

ปัจจัยน าเข้า 
 Input 

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)

- วัตถุดิบ
- เครื่องจักร
- แรงงาน
- องค์ความรู้

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

การตลาด :
- การทดสอบตลาด
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด
- ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ออกร้าน/
บูธ/ออนไลน์
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

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

Implementation Side

การปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวข้อง (Intervention)

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

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

การให้เทคโนโลยี/นวัตกรรรม/ต้นแบบ:
- Software
- พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/เครื่องมือการผลิต
- ประกวดนวัตกรรม
- ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม

การสนับสนุนการตลาด:
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เข้าให้
ค าปรึกษาแนะน า
- Business Matching
- วางแผน ทดสอบตลาด

โครงการ/กิจกรรม

ความเหมาะสมในการ
ออกแบบโครงการ  Context 

- ความสมบูรณ์และความ
จ าเป็นของโครงการ
- ความเหมาะสมและ
สอดคล้องของสาระโครงการ
- ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยน าเข้า 
 Input)

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

กระบวนการ 
 Process)

- กระบวนการท างานเทียบกับแผน
- การบริหารจัดการโครงการและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- กลุ่มเป้าหมาย
- จ านวนที่ปรึกษาและปริมาณงาน
ที่ปรึกษาแต่ละรายรับด าเนินการ 

การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมของกรมฯ เข้าไปเก่ียวข้องในห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ กิจการ

ผลท่ีได้รับ  Product)

ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่โครงการก าหนดไว้ในเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเทียบกับ
เป้าหมาย จ านวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ผลผลิตเชิงคุณภาพ เป็นการพิจารณาผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ที่โครงการก าหนดไว้ในเชิงคุณภาพ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น

ผลลัพธ์ เป็นการพิจารณาผลที่ได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่โครงการก าหนดไว้ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังของโครงการ
เช่น ความพึงพอใจ จ านวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมและสามารถจ าหน่ายได้

ผลกระทบ : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ผลลัพธ์และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของโครงการมีความสอดคล้องหรือช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ผลท่ีผู้ประกอบการได้รับ 
สะท้อนผลลัพธ์ของโครงการ

การสร้างเครือข่าย:
- ด้านการผลิต
- ด้านการตลาด



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 แผนภาพที่ 2.10 ตัวอย่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม SME ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ  

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

กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ กิจการ

ให้ความรู้ อบรม Workshop
- เพ่ิมผลิตภาพในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกสู่พลาสติกชีวิภาพและ
พลาสติกวิศวกรรม
- เพ่ิมผลิตภาพวิสาหกิจ SME

แรงงาน องค์ความรู้ บรรจุภัณ ์

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

ให้ค าปรึกษาแนะน า
- ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้าน
มาตรฐานการผลิต
- ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
เซรามิก

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

ผลิตภัณ ์

นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ต้นแบบ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่

การตลาด

โลจิสติกส์

สนับสนุนการตลาด
- ทดสอบตลาดเพ่ือสร้าง
โอกาสและประสบการณ์
ทางธุรกิจ

เครือข่าย
- เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ
DIP SME Network

นวัตกรรม เทคโนโลยี ต้นแบบ
- พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 
ก้าวสู่สังคมดิจิทัล

ให้ความรู้ อบรม Workshop
- Workshop สัญจร ขยายผล
ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน

นวัตกรรม เทคโนโลยี ต้นแบบ
- ส่งเสริมการน าโปรแกรมด้านโล
จิสติกส์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ต้นแบบ
- ส่งเสริมการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่า การตลาด และ
โลจิสติกส์

ผลลัพธ์

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

ผลกระทบ

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

 

ทั้งในการติดตามประเมินโครงการ ได้กำหนดประเด็นและแนวทางหรือวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น โดยยกตัวอย่างลักษณะโครงการที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดตัวอย่างในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม SME  

กรณีโครงการที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการหรือการส่งท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต 
 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

1. ด้านบริบท หรือ  
ความเหมาะสมใน 
การออกแบบโครงการ 
(Context : C) 

▪ ความสมบูรณ์และความจำเป็นของโครงการ 
พิจารณาในระดับภาพรวม โดยมีประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

▪ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
- โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความสมเหตุสมผลของที่มาหรือหลักการ

และเหตุผลของโครงการความครบถ้วน
ขององค์ประกอบของโครงการ ซึ ่งควร
ประกอบด ้ วยหล ักการและ เหต ุผล 
ว ั ตถ ุประสงค ์  เป ้ าหมาย ก ิ จกรรม 
ระยะเวลาดำเน ินงาน งบประมาณ 
รูปแบบหรือขั้นตอนการดำเนินการ และ
การกำหนดต ั วช ี ้ ว ั ด ขอ ง โคร งก า ร 
ท ั ้ ง ในระด ับผลผล ิต  ผลล ัพธ ์  และ
ผลกระทบ 

▪ วิเคราะห์จากข้อมูล/เอกสาร ได้แก่ 
เอกสารแผนงาน/โครงการที ่แสดง
หล ักการและเหต ุผลของโครงการ 
ตลอดจนองค์ประกอบของเนื ้อหา
โครงการ 

▪ วิเคราะห์และประเมินความเชื่อมโยง/
ความสอดคล ้องของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับกรม 

▪ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบจาก
หน่วยบริหารโครงการ/กิจกรรม และ
หน่วยปฏิบัต ิในประเด็นต่างๆ เช่น 
สัมภาษณ์เกี ่ยวกับความเป็นมาของ
โครงการ  เหต ุผล ในการกำหนด 
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ร ู ป แ บ บ ก ิ จ ก ร ร ม 
ร ะ ย ะ เ ว ล า  ต ล อ ด จ น ต ั ว ช ี ้ วั ด
ความสำเร็จ รวมทั ้งความเชื ่อมโยง
สอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์
ในระดับต่างๆ เป็นต้น (เฉพาะบาง
โครงการท ี ่ข ้อม ูลจากเอกสารไม่
ครบถ้วน) 
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 2 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

2. ปัจจัยนำเข้า 
(Input : I) 

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

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

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

ผู้ประกอบการ 
- ความครบถ้วนของระยะเวลาในการให้

คำปรึกษาแนะนำ 
▪ สถานที่ให้คำปรึกษา พิจารณาจาก สถานที่

ต้องมีความเหมาะสม ควรไปพบผู้ประกอบการ 
ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที ่ใช้ในการ
ทดสอบ เป็นต้น 

▪ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ มีความพอเพียง 
มีคุณภาพ สามารถช่วยให้การปฏิบัต ิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
มีคุณภาพ 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/SME 
 

3. กระบวนการ  
(Process : P) 

▪ กระบวนการทำงานเทียบกับแผน พิจารณา
ในระดับภาพรวม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผน 
- ระยะเวลาการดำเนินการตามแผน 

▪ ประมวลและวิเคราะห์การดำเนินงาน
จากรายงานผลการดำเนินงานของ 
ที่ปรึกษา วิทยากร ผู้รับจ้าง 

▪ ส ัมภาษณ์เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
โครงการ (เฉพาะกรณีได้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน) 

 ▪ กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นกลุ ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้แทนของสถาน
ประกอบการ 

 ▪ การประชาสัมพันธ ์ และวิธ ีการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า

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

สอดคล้องกับโครงการ 

▪ สัมภาษณ์ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้แทน
ของสถานประกอบการเกี่ยวกับ 

- การประชาสัมพันธ ์โครงการให้
กลุ่มเป้าหมายทราบ 

- ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ก่อน
จัดกิจกรรม  
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 2 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

 ▪ การบริหารจัดการโครงการและกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้าง พิจารณาในระดับภาพรวม  
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 
- หน่วยปฏิบัติมีระบบในการกำกับดูแลและ

ต ิ ดตามการดำ เน ิ น โครงการอย ่ า ง
เหมาะสม 

▪ ส ัมภาษณ์เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
โครงการเก ี ่ยวก ับระยะเวลาการ
ดำเนินการ ตลอดจนระบบการกำกับ
ติดตามโครงการ 

 ▪ ขั ้นตอนการให้บริการ พิจารณาในระดับ
ภาพรวมว่าขั ้นตอนในการให้บริการเป็นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

▪ ส ัมภาษณ์เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ
โครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

 ▪ การประเมินปัจจัยหรือกระบวนการสำคัญ
ของโครงการ (ขึ ้นกับรูปแบบของโครงการ) 
เช่น  
- กรณีรูปแบบโครงการเป็นการส่งผู้เช่ียวชาญ

หรือที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาแนะนำ  
ก็จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ที ่ส ่งผลต่อ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
- ความสามารถหรือเทคนิคของที่ปรึกษา

ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ 
- ความสอดคล้องของรูปแบบในการให้

คำปรึกษาแนะนำกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

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

- ความเหมาะสม เพียงพอ ของระยะเวลา
ในการให้คำปรึกษาแนะนำ 

- ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเข้า
มาให้คำปรึกษา 

▪ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มสัมภาษณ์
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้แทนของสถาน
ประกอบการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

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

▪ ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาผลที่
ได้ร ับจากการดำเนินงานตามแ ผ น ง า น /
โครงการ/กิ จกรรม ที่ โครงการกำหนดไว้
ในเชิงปริมาณ (พิจารณาในระดับภาพรวม) 
เช่น 
- ร้อยละของกิจการที่ที ่ปรึกษาแนะนำได้

ตาม man-day ที่กำหนด  
- ร้อยละของ SME เป้าหมายที่ได้รับการ

พัฒนา เป็นต้น 
▪ ผลผลิตเชิงคุณภาพ เป็นการพิจารณาผลที่

ได ้ร ับจากการดำเน ินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่โครงการกำหนดไว้ใน
เชิงคุณภาพ เช่น 
- ผู ้ประกอบการหรือผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการมีความรู ้ความเข้าใจเพิ ่มขึ้น 
สามารถนำคำแนะนำจากที ่ปรึกษาไป
ดำเนินการได้ 

- ผู ้ประกอบการหรือผู ้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในการ
ดำเนินการตามที ่ที ่ปร ึกษาแนะนำได้  
เป็นต้น 

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

▪ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ส ัมภาษณ์หน ่วยงานผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการ หร ื อจ ั ด เก ็บข ้อม ูล  ณ  
สถานประกอบการ  หร ื อการ ใ ช้
แบบสอบถามสำรวจ (เฉพาะกรณีที่มี
ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องสำรวจ
โดยใช้แบบสอบถามและไม่มีข ้อมูล
ทุติยภูมิ) 

- วิธีการสำรวจ ทริสจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น รายงานหรือผล

การติดตามประเมินของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2) สัมภาษณ์เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการ 

3) โทรศัพท์ส ัมภาษณ์ผู ้ เข ้าร ่วมหรือ
วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

4) ส่งเจ้าหน้าท่ีไปเก็บข้อมูล SME (สุ่ม) 
5) การจัด Focus Group 

ผู้ประกอบการ SME หรือหน่วยงาน 
ที่ให้การสนับสนุน 
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 2 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ▪ ผลล ัพธ ์  เป ็นการพ ิจารณาผลท ั ้ งในม ิติ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าที่
ได ้ร ับจากการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เช่น 
- ร ้อยละของ SME ที ่ ได ้ร ับการร ับรอง

มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของยอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของอัตราการผลิต (Productivity) 

ที่เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนจากการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต 
  

▪ ประเม ินผลตามเกณฑ ์ต ั วช ี ้ ว ัดที่
โครงการกำหนดไว้ซึ ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

▪ การประเม ินผลการให ้คำปร ึกษา
แนะนำท ี ่ ท ี ่ ป ร ึ กษาสามา รถ ให้
คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เช่น  
- ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ น ำ

คำปร ึกษาแนะนำไปใช ้แก ้ ไข
ปัญหา/พัฒนาผลิตภัณฑ์/เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ 

- ประสิทธิภาพของสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 
ม ีการสร ้างหร ือพ ัฒนาแบรนด์  
มีการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด/
แผนธุรกิจ เป็นต้น 

▪ การประเม ินผลการให ้คำปร ึกษา
แนะนำ เช่น 
- ร ้ อ ย ล ะ ท ี ่ ล ด ล ง ข อ ง ต ้ น ทุ น 

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ร ้อยละที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นของยอดขาย 

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอตัราการผลิต

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4.3 ผลกระทบ (Impact) ▪ มีความตระหนักหรือคำนึงถึงผลกระทบที่เกิด

จากการดำเนินโครงการ  
▪ พิจารณาว่าผู ้ประกอบการตระหนัก

หร ือคำนึงถ ึงผลกระทบที ่ เก ิดจาก 
การเข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตามที่
คาดหวังหรือไม่ 
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 2 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การประเมินผลโครงการ
ตามแบบจำลองซิป  

(CIPP Model) 

ตัวอย่างการประเมินผลโครงการที่ให้ความรู้
ผู้ประกอบการหรือการส่งที่ปรึกษา 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

แนวทาง/วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการประเมินผล 

4.4 ความยั่งยืนหรือ 
ความต่อเนื่องของ
โครงการ 
(Sustainability) 

▪ พิจารณาจากความต่อเนื่องหรือการคงอยู่ของ
ผลลัพธ์ของโครงการเฉพาะในเชิงบวกหรือ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการเท่าน้ัน 

▪ พ ิจารณาจากความย ั ่ งย ืน /ความ
ต่อเนื ่องหรือการคงอยู ่ของผลลัพธ์  
ซึ่งสะท้อนผลกระทบในด้านบวกหรือ
ประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ เช่น 
- ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ น ำ

คำแนะนำ ประโยชน์ที ่ ได้ รับ
จากโครงการไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

- ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ น ำ
คำแนะนำ ประโยชน์ที ่ได้รับจาก
โครงการ ไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจ
ด้วยตัวเอง 

หมายเหตุ : ประเด็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ได้จากการประเมินผลโครงการ ได้แก่ การค้นหาปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค บทเรียนจากการประเมินผลโครงการ โดยจะมีการสรุปเป็นข้อสังเกต และการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การแก้ไขและปรับปรุงโครงการ หรือการปรับปรุงแนวทางการอนุมัติและติดตามผลการดำเนินโครงการที่จะ
ดำเนินการต่อไปในอนาคตให้มีความเหมาะสมมากขึ ้น เพื ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
โครงการฯ ในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ แนวทางในการวิเคราะห์ และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะใช้ทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์จากผู้รับผิดชอบโครงการ หากข้อมูลไม่เพียงพอจะมีการสุ่มสัมภาษณ์
จากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพ่ิมเติม เช่น SME ที่ปรึกษาที่พัฒนา โดยมีจะมีการลงพ้ืนที่ เพ่ือสำรวจจัดเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ซึ่งดำเนินการจากโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) จำนวน 16 โครงการหลักรวมถึงโครงการย่อย 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564 
จำนวน 41 โครงการ และงาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ิมเติม (MSME 2020) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 6 งาน/โครงการ 
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❖ แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด 

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

 

 

แผนภาพที่ 2.11 มุมมองตามทฤษฎีเชิงระบบ 

จากแผนภาพดังกล่าวแสดงถึงการกำหนดตัวชี ้ว ัดในระดับต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมตั ้งแต่  
การเริ ่มต้นกระบวนการโดยกำหนดตัวชี ้ว ัดที ่สะท้อนถึงปัจจัยนำเข้า ( Input) ไปจนถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/กิจกรรม/ขั ้นตอนของการดำเนินโครงการ (Process) จนกระทั ่งได้ผลผลิตของโครงการ 
(Output) ไปจนถึงการสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่างๆ ของโครงการ หรือผลที่
เกิดข้ึนต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา และภายหลังจากได้ผลผลิตของโครงการแล้ว 

 

❖ หลักการกำหนดตัวชี้วัด 

ในการกำหนดตัวชี้วัดในระดับต่างๆ นั้น ที่ปรึกษาจะใช้หลักการ SMART ได้แก่   
S = Specific = ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดต้องมีความชัดเจนและเจาะจงประเด็นที่ต้องการชี้วัด 
M = Measurable = วัดผลได้ ตัวชี้วัดต้องสามารถใช้เปรียบเทียบและติดตามผลการดำเนินงานได้  
A = Attainable = การบรรลุได้ ตัวชี ้ว ัดต้องมีความเป็นไปได้ที ่จะประสบความสำเร็จบรรลุ
เป้าหมายและวัดได้ทุกแง่มุมทีส่ะท้อน ความเป็นจริงของประเด็น 
R = Relevant = ความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดต้องช่วยสะท้อนผลการดำเนินงาน
ของประเด็นที่เก่ียวข้องและเป็นสาระสำคัญ  
T = Time based = ทันเวลา ตัวชี้วัดต้องสามารถสะท้อนและสามารถประเมินในช่วงเวลาที่
ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
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นอกจากนี ้ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้ต ัวช ี ้ว ัดที ่ใช ้ใน  
การประเมินผลนั้น สามารถสะท้อนผลการดำเนินโครงการและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการนำไป
ประเมินผล 

 
❖ แนวทางการกำหนดเป าหมายของตัวชี้วัด 

 ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการนอกจากการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้ว จะต้องมีการกำหนด
เป้าหมายของตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการบรรลุเป้าหมาย หรือผลสำเร็จของตัวช ี ้วัด  
ที ่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน ซึ ่งในเบื ้องต้นที่ปรึกษาจะกำหนดเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดโดยพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์และผลที่จะคาดว่าได้รับตามที่ระบุไว้ในตัวโครงการ ทั้งนี้ หากเนื้อหาในโครงการที่จัดทำไว้  
ไม่ชัดเจน จะใช้วิธีการหารือกับเจ้าของโครงการ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สามารถวัดผลสำเร็จใน
ระดับต่างๆ ของโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 
  

❖ กระบวนการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล 

▪ รูปแบบท่ีใช้ในการประเมินผลและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
รูปแบบในการประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือการประเมินผลเชิงปริมาณ และการประเมินผล  

เชิงคุณภาพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
• การประเมินผลเชิงปริมาณ 

เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการ โดยการคำนวณผลคะแนนจะพิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมที่มี
หน่วยนับชัดเจน หรือสามารถคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์หรือหาค่าในทางสถิติได้ เช่น  
การนำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ทำได้จริงมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตอนเริ ่มต้น
จัดทำโครงการ/กิจกรรม และคิดเป็นร้อยละ โดยในขั้นตอนการประเมินผลนั้น ที่ปรึกษาจะใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ข้อมูลใน
เอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การสัมภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม และ 
การเก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการ (Site Visit) เพ่ือเก็บรวบรวม และสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน กับผลที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม 

• การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
เป็นการประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (ขึ้นอยู ่กับลักษณะของโครงการ) อาศัยการ 
บูรณาการหลายเครื่องมือ/วิธีเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย การ Survey เป็นการสำรวจความคิดเห็น
จากกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ/กิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม  นอกจากนี้  
ยังได้จัดทำตารางสรุปผลคะแนน หรือ Scoring Matrix ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มตารางการให้คะแนนตาม
ประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้พร้อมสรุปผลคะแนน และมีการใช้ระบบการให้
คะแนนแบบ Point System โดยสามารถประมวลและสรุปผลการประเมินและแสดงความ
แตกต่างของผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยให้ความหมายของผลคะแนนแต่ละระดับ เพื่อสะท้อนคุณภาพและระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการได้ชัดเจน 
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▪ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเกณฑ์การให้คะแนนของ
ทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในรายโครงการ/กิจกรรมภายใต้กรอบการประเมินผลโครงการแล้วเสร็จ ที่ปรึกษาจะ
สรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักตามเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน เพื่อสะท้อน “ระดับความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการ” ทั้งในด้านด้านบริบท หรือ ความเหมาะสมในการออกแบบโครงการ (Context) ปัจจัยนำเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลที่ได้รับ (Product) โดยมีระบบการให้คะแนน และความหมายของ 
ผลการประเมิน ดังนี้  
 

ความหมายของผลการประเมินระดับ
ความสำเร็จของโครงการฯ 

เทียบเท่ากับระดับคะแนน 

ดีมาก 4.5000 – 5.0000 
ดี 3.5000 – 4.4999 

ปานกลาง 3.0000 – 3.4999 
พอใช้ 2.5000 – 2.9999 

ควรปรับปรุง ต่ำกว่า 2.5000 
 

สำหรับช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน ( Interval) หรือความห่างของคะแนนในแต่ละระดับคะแนน 
จะกำหนดไว้ไม่เท่ากัน เนื่องจากมีสมมติฐานว่าในเบื้องต้น โครงการทั้งหมดควรจะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะ
ของโครงการในขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไปที่โครงการควรจะมี เช่น ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ซึ่งลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่โครงการควรจะมีจะถูกนำไปกำหนดไว้ที่ระดับคะแนน ไม่ต่ำกว่า 
2.5000 คะแนน หรือเป็นเกณฑ์ผ่าน คือเป็นเกณฑ์ในระดับพื้นฐานที่โครงการ ควรมีระดับความสำเร็จใน
เบื้องต้นได้ ส่วนผลสำเร็จในระดับที่ดีมากคือมีผลคะแนนในภาพรวมของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ระดับ  
4.5000 ขึ้นไป หมายถึงโครงการจะต้องมีผลคะแนนจากการประเมินผลในรายตัวชี้วัดที่มีระดับความสำเร็จ
ค่อนข้างโดดเด่น หรือเกินกว่าเป้าหมายหรือดีกว่าผลการดำเนินงานโดยทั่วไปหรือมีคุณลักษณะเหนือกว่า
ลักษณะขั้นพื้นฐานที่โครงการควรจะมีโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จได้ในระดับที่โดดเด่นในทุกๆ ด้าน 
ตั้งแต่การริเริ่มจัดทำโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ และผลสำเร็จที่เป็นไปตามเป้าหมายและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและมีข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานใน
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ที่สามารถบริหาร
จัดการหรือดูแลให้มีความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของตัวโครงการและผลผลิต ผลลัพธ์ ซึ่งเกณฑ์
การประเมินผลที่จะแสดงถึงระดับความสำเร็จดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะถูกกำหนดไว้ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 
4.0000 – 5.0000 หากโครงการดำเนินการได้มีผลสำเร็จตามเกณฑ์ที่กำหนดในทุกๆ ด้าน จึงจะมีผลคะแนนใน
ภาพรวมสูงกว่าโครงการที่มีการดำเนินการเป็นไปตามลักษณะขั้นพื้นฐานทั่วไปที่ทุกโครงการควรจะมีหรือแสดง
ผลสำเร็จได ้

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

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

❖ แนวทางและวิธีการประเมินมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.12 หลักการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Result Chain) 

การประเมินผลกระทบของโครงการ/กิจกรรม จะใช้หลักการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน (Results 
Chain) เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถนำไปประเมินโครงการได้หลายประเภท แสดงผลการประเมินได้อย่าง
ชัดเจน โดยเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงผลไปตามปัจจัยและกระบวนการที่มีผลต่อประเด็นที่จะศึกษา  
โดยพิจารณาจาก ปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ที่โครงการนั้น 
มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง (Responsible Interacts) ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบ (Impact) ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

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

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

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

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

 งบประมาณ บุคลากร  
และทรัพยากรอื่นๆ  

ที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ของกระบวนการ 

 

  - วัตถปุระสงค์
สุดท้ายของโครงการ 
- เป้าหมายระยะยาว 

 การใช้ประโยชน ์
ของผลผลิตโดย
กลุ่มเป้าหมาย 

  ผลผลิตที่เกิดจาก 
การดำเนินงาน 

 

 การดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง

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

 

เมื่อพิจารณาส่วนประกอบที่ 2 ได้แก่ ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งเป็นด้าน
ของผลลัพธ์ (Result side) จะเห็นว่าระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่
ครอบคลุมในส่วนนี้โดยสาเหตุสำคัญ คือ การดำเนินการจนปรากฏผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการได้
ชัดเจนอาจต้องใช้ระยะเวลานาน และอาจต้องติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ยาวนานหลายปี เพื่อที่จะ
เห็นผลของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ หากพัฒนาแบบจำลอง (Model) ที่สามารถประเมินผลลัพธ์ 
ผลกระทบได้จากด้านดำเนินการ ( Implementation side) จะทำให้ระบบการติดตามและประเมนิผล
ภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

 
❖ กระบวนการประเมินผลกระทบ  
สำหรับกระบวนการประเมินผลกระทบ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ  
1. วิเคราะห์พันธกิจหลักขององค์กรกับห่วงโซ่ของการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใน

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

2. ศึกษาห่วงโซ่ของการดำเนินงานที่เหมาะสมแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาประเมิน โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบของกระบวนการที่นำไปสู่วัตถุประสงค์และผลกระทบ 

 

งบประมาณ 
บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ 

การดำเนินงานหรือ
กิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยนำเข้าให้เป็น

ผลผลิต 

ผลผลิตที่ 
เกิดจากการ  
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
บุคลากร

ทรัพยากรอื่นๆ 

กิจกรรมที่
ดำเนินการใน
กระบวนการ 

สิ่งที่ผลิตได้จาก
กระบวนการ 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลติ 

ด้านของการดำเนินการ 
(Implementation side) 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านของผลการดำเนินงาน  
(Result Side) 

การใช้ประโยชน์
ของผลผลิตโดย
กลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์
สุดท้ายของ
โครงการ 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
นำเอาผลผลิตไปใช้ 

ผลกระทบสามารถที่
เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผล
ต่อเนื่องขั้นสุดท้าย

ของโครงการ 
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3. กำหนดกรอบแนวคิดและวิธีวิทยาในการประเมิน ตัวชี้วัดของผลกระทบที่มีความชัดเจน สามารถ
วัดผลได้  

4. การหาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบในภารกิจที่นำไปสู่ผลกระทบ  และนำไปสู่ 
ผลการประเมิน 

5. กำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน และการได้ข้อมูลเหล่านั้น เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจ การค้นคว้า 
การสืบค้นจากฐานข้อมูล ฯลฯ  

6. กำหนดวิธีการประมวลผล การประเมินผลกระทบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน  

 

❖ หลักเกณ ์และวิธีการประเมินผลกระทบ 

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

 

เปรียบเทยีบกับ 
เป้าหมาย หรือค่าใน
อดีต หรอื ค่าต่างๆ 
เพื่อวเิคราะห์ผล 

จัดเก็บข้อมลูโดยวิธกีาร
ต่างๆ เชน่ สืบค้น 
สัมภาษณ์ สำรวจ 

พิจารณาขอ้มูล เพือ่
ช่วยในการคัดเลอืก 
วิธีวิทยาและกรอบ

แนวคิดในการประเมนิ 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

กำหนดตวัชี้วัด (KPI) ของผลกระทบ กำหนดสิ่งบ่งชีข้องการปฏิบัติภารกจิที่ประเมิน 

ศึกษาแผนงาน/โครงการ และห่วงโซข่องผลการดำเนนิงาน ศึกษากลไกการนำไปสู่ผลกระทบที่จะประเมิน 

กระบวนการที่ 1 
การกำหนดกรอบแนวคิด/

กรอบการประเมิน 

 

กระบวนการที่ 2 
การกำหนดสิ่งบ่งชี้ 

 และเป้าหมาย 

 

กระบวนการที่ 3 
หาความสัมพันธ์ของสิ่ง
บ่งชี้ ที่เป็นองค์ประกอบ
ในภารกิจที่จะนำไปสู่

วัตถุประสงค์นั้น 

 

กระบวนการที่ 4 
การประมวลผลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ ของด้าน

ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ
และผลกระทบ 

 

กระบวนการที่ 5 
นำผลกระทบที่วิเคราะห์
มารายงานในขอบเขต

และมิติในด้านเศรษฐกิจ 
 

ทำการประมวลผลขอ้มูลตามแนวทางทีก่ำหนด 
 

แปลงผลกระทบให้อยู่ในมิติทางเศรษฐกจิ 

 

ได้ผลการประเมนิผลกระทบในมมุมอง
ด้านเศรษฐกิจ  

นำข้อมูลมาใช้ในการ
ประเมนิด้านต่างๆ เช่น  
การประเมนิความคุม้ค่า 

ฯลฯ 

กำหนดวธิีวทิยา 
และ 

กรอบแนวคิดในการประเมนิ  
 

เครื่องมือชว่ยวิเคราะห์เชิงปรมิาณที่เหมาะสม  

หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งบ่งชี้ของด้านดำเนินการ
(Implementation Side) และ ตัวชี้วดั (KPI)  

ของผลกระทบภารกิจ 

นำข้อมูลมาเข้าสู่ระบบที่สามารถนำไปประมวลผลตอ่ได้ 
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 2 - 39 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

กระบวนการที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิด/ขอบเขตในการประเมิน 
โดยเริ่มจากการศึกษาแผนงาน/โครงการห่วงโซ่ของผลการดำเนินงาน และกลไกในการไปสู่ผลกระทบ 

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

 
กระบวนการที่ 2 การกำหนดสิ่งบ่งช้ี ตัวช้ีวัด (KPI) และเป าหมาย  

หลังจากท่ีวิเคราะห์หรือกำหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนเหมาะสมแล้ว จึงนำวัตถุประสงค์ที่เป็นประเด็น
หลักในการประเมินมาทำการขยายความชัดเจน โดยการแปลงเป้าหมายหรือนโยบายให้สามารถกำหนดเป็น
ตัวชี้วัด (KPI) ของผลกระทบที่พิจารณาที่สามารถวัดผลได้ โดยอยู่ในรูปมูลค่าเศรษฐกิจ 

การกำหนดตัวชี้วัดจะพิจารณาขอบเขตในการดำเนินงาน จุดประสงค์ในการดำเนินงาน ผลกระทบที่
ต้องการให้เกิดขึ ้น ซึ ่งมีคุณลักษณะที ่ชัดเจน ตรวจวัดและประเมินผลได้ หลังจากนั ้นจึงมีการกำหนด
รายละเอียด เช่น หน่วยวัด เป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล  

ในการประเมิน จะมีการหาความสัมพันธ์ของสิ่งบ่งชี้การปฏิบัติภารกิจกับตัวชี้วัดผลกระทบเพ่ือ
พิจารณาว่าผลจากการดำเนินงานนั้น เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลกระทบอย่างไร และอาจต้องใช้การวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน 

 
กระบวนการที่ 3 หาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด (KPI) ที่เป็นองค์ประกอบในภารกิจที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์  

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

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

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

 
 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ  

ในการประเมินผลกระทบของโครงการ เราอาจใช้เทคนิคของหลักการวิจัยเชิงทดลอง มาช่วยในการ
วิเคราะห์ ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยประกอบกันกับการเทียบเคียง
เพื่อหาความสัมพันธ์ ความเป็นสาเหตุของตัวแปร ซึ่งนำไปสู่การอธิบายเชิงเหตุผล วิธีการนำมาใช้มีด้วยกัน
หลายแบบ โดยอธิบายได้ดังนี้ 
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 2 - 40 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.15 วิธีวิทยาในการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบ 
 

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

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

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

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

▪ Time Series Design : วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจากโครงการโดยมี
การเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทราบการ
พัฒนาของกลุ ่มในช่วงเวลาที ่ต ่างกันหลังจากนั ้นจึงนำข้อมูลไปวิเ คราะห์ ทำให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเข้าร่วมโครงการ 

▪ Multiple Time Series Design : วิธีการที่ใช้หลักการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลจาก
โครงการโดยมีการเก็บข้อมูลหลายครั้งในช่วงเวลาที่ต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
และนำเอาข้อมูลของกลุ่มอื่นๆ มาเปรียบเทียบ 
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 2 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

กรอบแนวทางเบื้องต้นที่ช่วยในการคัดเลือกวิธีวิทยาเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ โดยพิจารณา
จากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติควรต้องมีการหารือระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาเครื่องมือในการวิเคราะห์อีกครั้ง ซึ่งอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบ  

 

กระบวนการที่ 4 การประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ของด้านดำเนินการและผลกระทบ 

 เป็นการนำเอาวิธีการในการประมวลผล หาความสัมพันธ์ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจของโครงการกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาทำการคำนวณ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อ
ผลกระทบ การกำหนดตัวแปรและสมการความสัมพันธ์เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

 ในกรณีที่ผลกระทบที่ได้ยังไม่ได้เป็นผลกระทบในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจต้องทำการแปลงให้เป็น
มุมมองทางเศรษฐกิจเสียก่อนโดยใช้วิธีการต่างๆ 

 

การแปลงผลกระทบให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอาจมีรูปแบบอื่นที่มิใช่
รูปแบบของตัวชี ้วัดทางด้านเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

การประเมินผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้อาจต้องทำการแปลงหน่วยวัดที่เกิดขึ้นเดิมให้เป็นหน่วยวัด
ในเชิงเศรษฐกิจ  

ตัวอย่างของเครื่องมือสำหรับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น  
1) วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิต (Change in Productivity Approach)  

เป็นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งที่หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง แล้วเรานำผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาวัดมูลค่าทางตลาด หลักการของการวัดนี้ คือ การวัดการ เปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
(ในเชิงปริมาณ) โดยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีการซื้อขายกันในตลาดและมีมูลค่าทางการตลาดที่สามารถวัดเป็น
ตัวเงินอยู่แล้ว  

ตัวอย่างเช่น การประเมินโครงการพัฒนาพื้นที ่ทางการเกษตร มีผลกระทบคือ ทำให้ผลผลิตทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถนำมาคำนวณโดยนำเอาผลผลิตที ่เพิ ่มขึ้น กับ พื ้นที่ ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ มาแปลงหน่วยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประเมินจากราคาผลผลิตต่อไร่ (ล้านบาท/ไร่) 
(ใช้ราคาผลผลิตต่อไร่ที่มีการซื้อขายในตลาด) แล้วนำจำนวนไร่ที่ได้รับผลจากโครงการ (จำนวนไร่ที่สามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้) มาคูณ จะได้จำนวนมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการ เป็นต้น  

2) วิธีการวัดความพึงพอใจเปิดเผย (Revealed Preferences)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินสามารถใช้ราคาตลาด หรือใช้มูลค่าตัวแทนซึ่งการประเมินโดยใช้ราคาตลาดได้ 
โดยมีสมมติฐานว่า ราคาซื้อขาย ในตลาดจะสะท้อนมูลค่าของสิ่งนั้น 

วิธีการนี ้มักใช้ประเมินทรัพยากรที ่มีการใช้ประโยชน์และมีการซื ้อขายผ่านระบบตลาดโดยตรง 
ตัวอย่างเช่น ประเมินมูลค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จากผลผลิตทางประมงที่ได้ในพื้นที่อนุรักษ์ 
เป็นต้น 
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หลักการในการนำเอามูลค่าจากราคาของการซื้อขายที่เกิดข้ึนในตลาด มาเทียบเคียงกันเพื่อให้ได้มูลค่า
ของสิ่งที่ต้องการมีวิธีการดังนี้ 

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

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

เพ่ือให้ได้สิ่งนั้น หรือเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว ผู้ตอบมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเป็นมูลค่าเท่าใด โดยทั่วไป
จะใช้วิธีการประเมินทางตรง เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการประเมินทางอ้อมได้ เนื่องจากเป็นสินค้าสาธารณะไม่มี  
การซื้อขายผ่านตลาด และไม่มีราคาที่จะเสนอด้วยมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ตัวอย่างเช่น สอบถามนักท่องเที่ยวว่า
หากชายหาดนี้ถูกฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เขายินดีที่จะจ่ายเพิ่มเท่าใดเพ่ือการมาพักผ่อน
ที่ชายหาดที่สวยงามแห่งนี้ และสำรวจโดยสอบถามว่าจะมีผู้เปลี่ยนใจจากการไปพักผ่อนที่หาดอื่นเข้ามา
พักผ่อนที่ชายหาดนี้แทนจำนวนเท่าใด 

แม้ว่าสินค้า/บริการที่ประเมินจากวิธี Stated Preference จะไม่ใช่สิ่งที่มีการซื้อขายในท้องตลาด 
แต่สามารถตั้งคำถามที่เทียบเคียงมูลค่าสมมติเพ่ือให้ได้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เทียบเคียงได้ โดยมีหลักการต่างๆ ดังนี้ 

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

  
กระบวนการที่ 5 นำผลกระทบที่วิเคราะห์มารายงานในขอบเขตและมิติในด้านเศรษฐกิจ 

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

การเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงหลายรูปแบบ เช่น 
1. การกำหนดเป้าหมายเทียบกับแผนงาน (ในกรณีมีแผนงานซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายชัดเจน เป้าหมาย

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

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

เป้าหมาย เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการต่างๆ หรือการนำมาใช้เพื่อการประเมินความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หรือประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 
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สำหรับตารางที่ 2.3 ถือว่าเป็นตารางต้นแบบสำหรับการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบ เนื่องจาก
การศึกษาการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง ( Intervention) และ Result chain ที่กระทำต่อห่วงโซ่ผลกระทบ 
ภายใต้โครงการต่างๆ ของกรม โดยครอบคลุมประเภทกิจกรรมต่างๆ ของทุกโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำ
การจัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ร่วมกันของการปฏิบัติภารกิจ และผลจากการปฏิบัติภารกิจของกรมได้ทุก
โครงการ  

แม้ว่าตารางต้นแบบนี้จะสามารถครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการในกรมฯ แต่
เนื่องจากห่วงโซ่ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับโครงการแตกต่างกัน มุ่งเน้นจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อข้ันตอน
การดำเนินงานแตกต่างกัน จึงต้องหาความเชื่อมโยงระหว่าง การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง (Intervention (W)), 
ด้านการดำเนินงาน (Implementation side (X)) และด้านผลของการดำเนินงาน (Result side (Y)) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) อธิบายทิศทางและความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรว่ามี
อิทธิพลต่อกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร W, X และ Y ที่เกิดขึ้นภายใน
ห่วงโซ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 2.3 ตัวอย่างตารางแสดงห่วงโซ่ของผลกระทบ (Result Chain) ในภาพรวมของการส่งเสริม SME ในรูปแบบต่างๆ  
การปฏบิัตภิารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง
(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพื้นฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การปฏบิัตภิารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้และ

ทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการผลิต 
 

F 
การทดสอบ

ตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณ ์ใหต้รง

ตามตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภณั ์ 

H 
ผลลัพธ์ 

I 
ผลลัพธ์ 

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ 

• การให้ความรู ้
- การอบรม 
- การรวบรวม 

องค์ความรู้ 
- การบรรยาย  
- การสัมมนา  
- การทำเวิร์คชอบ 
- การให้คำปรึกษา 
- การดูงาน 

• การให้เทคโนโลย ี
- การอบรม 
- การให้เทคโนโลยีไปใช้ 

เช่น software 
ระบบIT 

- ต้นแบบเครื่องมือ
การผลิต หรือ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

- การประกวด
นวัตกรรม 

- การรวบรวม/
เผยแพร่ความรู ้
ด้านเทคโนโลย ี

- การให้คำปรึกษา 

• การจัดตัง้
องค์กร/ระบบ
การผลิต/
หน่วยผลิต 

• การจัด
โครงสร้าง
องค์กร/กลุ่ม
ธุรกิจ/ระบบ
การผลิต 

• การรวมหุ้นใน
กลุ่มหรือ
กองทุน 

• การลงทุนใหม ่
(ส่งเสริมการ
ลงทุน ชักนำ
นักธุรกิจมา
ลงทุน) 

 

• สร้างเครือข่าย 
ของห่วงโซ่ 
การผลิต 

• Supply 
chain ที่เป็น
เครือข่าย/
พันธมิตร ใน 
value chain 

- เครือข่ายเพือ่
พัฒนา 

- แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

- การ Benchmarking 
- ศูนย์รวม 

ที่ปรึกษาที่ม ี
ความเชี่ยวชาญ 

• Business 
matching 

• การเข้าถงึ
แหล่งทุน 
แหล่งความรู้ 
แหล่งแรงงาน 

• แผนงาน  
กลยุทธ ์

- การวางแผน 
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

• การบริหาร
จัดการระบบ
ในองค์กร 

- การบริหาร
ระบบการผลิต 

- การบริหาร
การเงินและ 
การลงทุน 

- การบริหารด้าน
การตลาด และ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับ
ตลาด 

- การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์/ต้นทุน
มนุษย ์

• การบริการ
ข้อมูล 

• การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
ข้อมูล  

• การพัฒนา
ทักษะของ
บุคคลใน 
การผลิต 

- การจัดทำบัญชี
ต้นทุน 

- การวิเคราะห์
ต้นทุน 

• เทคโนโลยี
นำไปสู่
นวัตกรรม 

- การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบ 

- การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ฉลาก 

- การปรับปรุง 
การผลิต 

• นวัตกรรม 
การผลิต 

- เทคนิคใหม่ 
- เทคโนโลยีใหม ่

• การปรับปรุง
กระบวนการ  

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

• คุณภาพ 
การผลิต 

- การควบคุม
มาตรฐาน 
การผลิต 

- การกำหนด
มาตรฐาน 

- การตรวจ
รับรอง 

• การทดสอบ
ตลาดเพื่อหา
ความต้องการ
ของลูกค้าและ
นำมาพัฒนา
ผลิตภัณ  ์

• การนำเสนอ
ผลิตภัณ ์ที่
พัฒนาต่อ
ช่องทางต่างๆ 
- งานแสดง
สินค้า 
- การพบปะคู่ค้า 
- Social Media 

 

• นวัตกรรม 

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

- การเพิ่มคุณค่า
ให้ผลิตภัณฑ์
เดิม 

• ผลิตภัณ ์มี
มาตรฐาน 

• ผลิตภัณ ์
ตามความ
ต้องการ
ตลาด 

• การสร้าง
ภาพลักษณ์
สินค้า 

• ผลิตภัณ ์มี
ต้นทุนต่ำ 

• สร้าง
ผลิตภัณ ์สู่
ตลาดใหม ่

• การปรับปรุง
ประสิทธภิาพ 

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

- ลดต้นทุนจม 
- ลดสต๊อก  
• Turnover 

ratio 

• ยอดขาย/
รายได้
เพิ่มขึ้น 

• ราคาต่อหน่วย 

• ต้นทุนต่อหน่วย 

• ยอดขาย 

• ยอดสั่งซื้อ 

• ส่วนแบ่งตลาด 

• กำไรต่อหน่วย 

• รายได ้

• ผลิตภัณ ์ใหม/่
ตลาดใหม ่

• การลงทุนขยาย
กิจการที่เพิ่มขึ้น 

• การจัดตัง้
ธุรกิจ/ 
การขยายฐาน
ธุรกิจ/การ
ขยายการลงทุน 

• การสร้าง
เครือข่าย  
การร่วมทุน 
การ synergy 

• การลงทุน 

• มูลค่าเพิ่ม
ทาง
เศรษฐกิจ/
GDP 
ขยายตัว 

• กำไรธุรกิจ 

• รายไดต้่อป ี

• ผลกระทบ
ทางอ้อม 

-  ความเปน็อยู่ดีขึ้น 
- ประชาชนมี
อาชีพเสริม  
ไม่ต้องละทิ้ง 
ถิ่นฐาน 

• การจ้างงาน
ลด/เพิ่ม 

• การกระจาย
รายได/้ 
ลดความ
เหลื่อมล้ำ 
ทางเศรษฐกิจ 
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การปฏบิัตภิารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง

(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน (Implementation Side) ด้านผลของการดำเนินงาน (Result side) 
ปัจจัยพื้นฐาน 

(Fundamental) 
ปัจจัยนำเข้า 

(Input) 
กระบวนการ
(Process) 

 
ผลผลิต

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
ผลกระทบ 
(Impact) 

O 
การปฏบิัตภิารกิจ

ของกรมฯ 
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

A 
การพัฒนา

องค์กร/ระบบ
การผลิต 

B 
พัฒนาเครือข่าย
ห่วงโซ่การผลิต 

การค้า 

C 
พัฒนากลยุทธ์ 
วางแผนงาน  
การบริหาร

จัดการ 

D 
พัฒนาความรู้และ

ทักษะ
ผู้ประกอบการ 

E 
ปรับปรุง

กระบวนการผลิต 
 

F 
การทดสอบ

ตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณ ์ใหต้รง

ตามตลาด 

G 
พัฒนา

ผลิตภัณ  ์
บรรจุภณั ์ 

H 
ผลลัพธ์ 

I 
ผลลัพธ์ 

ทางเศรษฐกิจ 

J 
ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ 

• การให้คำปรึกษา 
- นอกสถานที ่ 
- ในสถานที่ 
• การจัดให้มีการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้  
- ผู้ประกอบการ  
- ผู้ให้บริการ 
- ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

• การสนับสนุนทาง
การตลาด เช่น 

- การสร้างคู่ค้า  
- สร้างเครือข่ายทาง

การตลาด 
- การทดสอบตลาด  
- การเผยแพร่สินค้า

ในตลาด 

• การสร้างใหเ้กิด
ความร่วมมือ เช่น  

- สร้างเครือข่าย  
- การรวมกลุ่ม 
- การจับคู่ทางการ

ผลิตหรือธุรกิจ 

• การสร้างความ
เข้มแข็งของ
องค์กรท้องถิ่น 
โดยรวมหุ้นใน
กลุ่มหรือ
กองทุน 

• การทำ 
promotion 
ร่วมงานแสดง
สินค้า/ 
จำหน่ายสินค้า 

• การสร้าง
เครือข่าย/
พัฒนาองค์กร
ให้เกื้อกูลกัน 

• การสร้าง
เครือข่าย/
ความร่วมมือ
ระหว่าง 

• ภาคเอกชน 
ประชาชน
ผู้ประกอบการ
และหน่วยงาน
ราชการ 

• การจัดการ
ความรู ้

• ระบบโซ่
อุปทาน 

• การแก้ปญัหา
ในการผลิต 

• การลดการ
สูญเสีย 

• การตรวจ
วินิจฉัยสถาน
ประกอบการ
เพื่อปรับปรุง
และ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการองค์กร 

 
 
 
 
 

• การพัฒนา
ความรู้ด้าน 
การบริหาร 

- ผู้ประกอบการ
รายใหม่มีความรู้
ในการลงทุน 

- ผู้ประกอบการ
รายเดิมมีความรู้
ในการปรับปรุง
กิจการ 

• การพัฒนา
ทักษะอาชีพ
เสริม 

• การผลิตเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
สินค้า 

• การนำ
วัตถุดิบเหลือ
ใช้หรือขยะ
กลับมาใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต 

• การนำ
เทคโนโลยี 
มาเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
การบริหาร
จัดการ/ 
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 

• การพัฒนา
คุณภาพ 

การบริการ 
(service) 

ที่เกี่ยวเนื่อง
กับผลิตภัณ  ์

• ลดต้นทุนจาก
การนำเขา้
วัตถุดิบ/
พลังงานจาก
ต่างประเทศ 
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จากตารางแสดงห่วงโซ่ของผลกระทบ (Result Chain) ในภาพรวมจะนำไปใช้ในการพิจารณาว่า
โครงการ intervention ที่ดำเนินการจะส่งผลไปถึงผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลกระทบตรงส่วนใด รวมถึงมูลค่าที่
เกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดที่จะวัดตั้งแต่ผลผลิตถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นจะต่างกันตามแต่ละโครงการ โดยจะพิจารณา
มูลค่าเพิ่มที่เกิดในมิติอื่นๆ นอกจากกำไร ดังนั้นจึงต้องพิจารณา interveiont ที่ สสว. ดำเนินการได้ส่งผลจาก
ส่วน implementation side ไปยัง result side และส่งผลถึงมูลค่าสุดท้ายหรือไม่  

 ตารางท่ี 2.4 การเพิ่มคุณค่า (Value chain) ในอุตสาหกรรม ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า 

การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน 
(Implementation Side) 

ด้านผลของการดำเนินงาน 
(Result side) 

ตัวชี้วัดมูลค่าของ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การสร้างความรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิต 

1.1 การให้ความรู้ 
- การอบรม 
- การบรรยาย  
- การสัมมนา  
- การรวบรวมองค์ความรู้ (เช่น 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาการนวตักรรม 
ศูนย์การเรียนรู้) 

- การทำเวิร์คชอบ 
1.2 การให้เทคโนโลยี 
- การให้เทคโนโลยีไปใช้ เช่น 
software ระบบ IT 

- การให้คำปรึกษา 

การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ
สูญเสียลดลง ผลติไดเ้ร็วข้ึน 

- ขีดความสามารถในการผลิต/
กำลังการผลิต 
- อัตราส่วนของเสียเฉลีย่ 
- มูลค่าของเสียเฉลี่ยรวม 

- - อัตราส่วนเครื่องเสียขณะ
ทำงานเฉลี่ย  

ต้นทุนต่อหน่วยท่ี
ลดลง 
ต้นทุนรวมที่ลดลง 
มูลค่าการสญูเสียที่
ลดลง 

การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ
เพิ่มมูลค่า น่าเช่ือถือ มีมาตรฐาน 

การเพิ่มคณุภาพได้มาตรฐาน 
- กิจการไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานสากลตามที่ต้องการ 
- ความพึงพอใจในการตลาด 
เพิ่มขึ้น 
 

ราคาต่อหน่วย 
รายได ้
 

2. การพัฒนาผลิตภัณ ์ใหม่ 
2.1 การให้ความรู้ 
- การอบรม 
- การรวบรวมองค์ความรู้ (เช่น 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาการนวตักรรม 
ศูนย์การเรียนรู้) 

- การสัมมนา การดูงาน 
- การให้คำปรึกษา 

นำความรู้มาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่

นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภณัฑ์
ใหม่ในตลาด 
การแย่งส่วนแบ่งการตลาด 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์

ราคาต่อหน่วย 
รายได้รวม 
กำไรขั้นต้น 
 

2.2 การสร้างต้นแบบ 
- ต้นแบบของเครื่องมือการผลิต 

หรือต้นแบบผลิตภณัฑ ์
- การประกวดนวตักรรม 

การนำต้นแบบมาใช้ผลติจริง
เชิงพาณิชย ์
การนำนวัตกรรมมาใช้สร้าง
ผลผลติ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม
ความสามารถและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมได้ ระดับเฉลีย่  

ราคาต่อหน่วย 
ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

 การนำนวัตกรรมมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม
ความสามารถและ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยสีู่
นวัตกรรมได้ ระดับเฉลีย่  
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้อง
(Intervention) 

ด้านการดำเนินงาน 
(Implementation Side) 

ด้านผลของการดำเนินงาน 
(Result side) 

ตัวชี้วัดมูลค่าของ 
ผลการดำเนินงาน 

2.3 งานวิจัย  
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์

การนำงานวิจัยมาพัฒนา
ผลผลติ 
การนำงานวิจัยมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

จำนวนผลติภณัฑ์ใหม่ทีไ่ด้
จากการนำงานวิจัยมาใช้ 

ราคาต่อหน่วย 
ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
กำไรขั้นต้น 

3.1 การส่งเสริมการตลาด 
- การนำผลผลติไปทดลองตลาด 

และวิเคราะหห์าข้อมูล 
- การสร้างความตระหนักรู้ 

ความรู้ ในด้านผลติภณัฑ์ใหม ่
- การจับคู่เช่ือมโยงทางธุรกิจ 
- การนำผลผลติไปทดลองตลาด 

และวิเคราะหห์าข้อมูล 

การไดด้ีล ยอดสั่งซื้อ 
การไดคู้่ค้าใหม ่
การไดลู้กค้ารายใหม ่
การได้ลูกค้าเดิมแตผ่ลิตภัณฑ์ใหม ่
การผลิตสินค้าท่ีตรงความ
ต้องการของตลาด 

การขยายตลาด 
การไดคู้่ค้ามาเพิ่มยอดขาย
การขยายตลาด การขยาย
ผลิตภณัฑ ์

ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 
รายได้จากการขาย
มูลค่าการเติบโตของ
ผลิตภณัฑ์ใหม ่
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
รายได้จากการขาย 

3.2 การส่งเสริมการตลาด 
- การสร้างความตระหนักรู้ 

ความรู้ ในด้านผลติภณัฑ์ใหม ่

การผลิตสินค้าใหม่ที่ได้สร้าง
การรับรู้แล้ว 

การขยายตลาด การขยาย
ผลิตภณัฑ์  

ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
รายได้จากการขาย 

3.3 การส่งเสริมการตลาด 
- การจับคู่เช่ือมโยงทางธุรกิจ 

การเจรจาทางการค้า  
ความร่วมมือ 
 

การขยายตลาด 
การไดลู้กค้ารายใหม ่
การได้ supplier ใหม่ 
การลดต้นทุน  

ยอดขาย (จำนวน) 
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
รายได้จากการขาย 
การลดต้นทุน 
กำไรขั้นต้น 

4. การส่งเสริมการร่วมกลุ่ม 
- การรวมกลุ่ม cluster  

เพื่อสร้างประสิทธิภาพการค้าง 
การลงทุน 

การเจรจา สร้างความร่วมมือ 
ในด่านต่างๆ  
ด้านการรวมกลุม่การค้า 
ด้านการรวมกลุม่ในการผลิต 
ในสายการผลติ 

การสร้างอำนาจต่อรองกับ 
supplier  
การขยายฐานลูกค้า 
การลดต้นทุน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การสร้างอำนาจต่อรองกับ 
supplier  
การสร้าง Value chain  
ให้ครบวงจร 

ยอดขาย (จำนวน) 
รายได้จากการขาย 
กำไรขั้นต้น 
การลดต้นทุน 
กำไรขั้นต้น 
 

5. การพัฒนาบุคลากร 
การอบรม ให้ความรู้ 
- ภาคการผลติ การพัฒนา

กระบวนการ 

การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ 
สูญเสียลดลง ผลติไดเ้ร็วข้ึน 

- ขีดความสามารถในการผลิต/
กำลังการผลิต 
- อัตราส่วนของเสียเฉลีย่ 
- มูลค่าของเสียเฉลี่ยรวม 
อัตราส่วนเครื่องเสียขณะ
ทำงานเฉลี่ย  

ต้นทุนต่อหน่วยท่ี
ลดลง 
ต้นทุนรวมที่ลดลง 
มูลค่าการสญูเสียที่
ลดลง 

 การปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ
เพิ่มมลูค่า นา่เช่ือถือ มีมาตรฐาน 

- การเพิ่มคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน 

ราคาต่อหน่วย 
รายได ้
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❖ การสะท้อนความคุ้มค่าการดำเนินการ 

สำหรับการประเมินความคุ้มค่า ที่ปรึกษาจะสะท้อนภาพผลการประเมินความคุ้มค่าใน 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้น เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ  

การจัดสรรในการดำเนินการ  
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ประกอบการ (Maturity) ที่เกิดจากการส่งเสริม

สนับสนุน ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื ่อสะท้อนให้เห็นว่าโครงการที ่เข้าไปสนับสนุนพัฒนากับ
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่ 

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อรูปแบบแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ  
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ จะเป็นไปในภาพรวมตามแนวทางบูรณาการฯ และอาจเป็นการวิเคราะห์

รายโครงการ ขึ้นกับข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนในการติดตามประเมินผล 
 

 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงิน 
 

งบประมาณดำเนินการ 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ปรึกษาได้มีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผล 
และประเมินผล ได้แก่ 

2.2.1 เครื ่องมือการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา (Agenda)  
ตามยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษายุทธศาสตร์ประเทศที่เกี ่ยวข้อง ที่ปรึกษาจึงได้มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญและ
ออกแบบเครื่องมือที่จะนำไปใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 ประเด็นการส่งเสริมพัฒนา (Agenda) สำหรับการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละห่วงโซ่ 
แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 

การส่งเสริมปัจจัยนำเข้า  งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริม
กระบวนการดา้น

การผลิตและ
บริการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมด้าน
การตลาดและ 

การขยายการลงทุน 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME 

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมปัจจัย
เอื้ออำนวยอ่ืนๆ  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

▪ การใช้วตัถุดิบและ
ทรัพยากร 

 เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 ออแกนิกส ์
 ใช้อย่างคุ้มค่า  
▪ การเสริมสรา้งความรู ้
 สร้างสรรค์ 
 นวัตกรรม/

เทคโนโลยี 
 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 การเพิ่มมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์ 
 ด้านกฎหมาย 
▪ แรงงาน 
 แรงงานมีมาตรฐาน

อาชีพ 
 มีสมรรถนะรองรับ

เทคโนโลยี และ 
การเปลี่ยนแปลง 

▪ แหล่งเงินทุน 
 สนับสนุนการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจเป้าหมาย 
(ธุรกิจเป้าหมายที่

 ▪ การผลิต 
 การนำงานวิจยั

มาใช ้
 การวจิัยและ

พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่ม 
productivity 
และมูลค่าเพิ่ม 

 การผลิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 เน้นการผลิตที่
เป็นมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัยตาม
กฎหมายและ
ระดับสากล 

▪ การพัฒนา
สินค้า
ผลิตภัณ  ์

 สร้างสรรค์  
 เน้นนวัตกรรม

ทันสมัย  

 ▪ การส่งเสริมด้าน
การตลาด 

 เน้นการใช้
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 
 สื่อออนไลน์
ขยายตลาดใช้ 
e-commerce 

 ตราสินค้า 
 การขยายตลาด

ในประเทศ 
 การขยายตลาด

ต่างประเทศ 
 การขยาย 

การลงทุนใน 
ต่างประเทศ 

 การสร้างแบรนด์ 
▪ การขยายการ

ดำเนินธุรกิจและ
การลงทุน 

การขยายธุรกิจ 
/แฟรนไชส์  

การส่งเสริมการ
ดำเนินธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ 

  เช่ือมโยงการค้าสู่
รูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) 

 พัฒนาศักยภาพผู้
ให้บริการโลจิสติกส ์ 

 วิจยัและพัฒนาด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้าน 
โลจิสติกส์  

 

  เช่ือมโยง SME กับ
อุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่  

 เช่ือมโยงคลัสเตอร์ 
(กลุ่มผลิตสินค้าที่มี
ลักษณะเหมือนกัน 
เกี่ยวขอ้งกัน หรือ
ส่งเสริมกัน) 

 รวมกลุ่ม/ร่วมมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน  

 

 ▪ ระบบสารสนเทศ 
 การเข้าถึงข้อมูล

ด้านธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  

 Big data ในการ
บริหารจัดการเพือ่
การส่งเสริม SME 

▪ ศูนย์การเรียนรู ้
 บ่มเพาะ 
 ห้องแล็ป 

ห้องทดสอบรับรอง 
▪ มาตรการทางภาษ ี 
 มาตรการภาษีเพื่อ

ส่งเสริมระบบนิเวศ
วิสาหกจิเริ่มต้นของ
ประเทศ 

 มาตรการภาษี
สำหรับ
ผู้ประกอบการราย
ใหม่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
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แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 

การส่งเสริมปัจจัยนำเข้า  งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริม
กระบวนการดา้น

การผลิตและ
บริการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมด้าน
การตลาดและ 

การขยายการลงทุน 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME 

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  

 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

การส่งเสริมปัจจัย
เอื้ออำนวยอ่ืนๆ  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ต้องการผลักดัน 
/Startup /ธุรกิจ 
ที่ประสบปัญหา) 

 เสริมสภาพคล่องให้ 
SME เพื่อประคอง
ธุรกิจให้อยู่รอด 

 เน้นผลิตภัณฑ์ 
(BCG) 

 เน้นเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์
สวยงามทั่วไป 

 บรรจุภัณฑ์ 
(BCG) 

 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

 การบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 

 ▪ มาตรการทางบัญชี
และการตัง้ธุรกิจ 

 การส่งเสริม
มาตรการทำบัญชี
เดียว 

 ส่งเสริม
ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

▪ มาตรการดา้น
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 การจดทะเบยีน

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

▪ สิทธิประโยชน์ 
ความร่วมมือ
การค้า 

 เน้นส่งเสริมบทบาท
การเป็น แกนกลาง
ของอาเซียน 
(ASEAN 
Centrality)  

 ใช้ประโยชน์จาก
สิทธิพิเศษทาง
การค้า 
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ตารางท่ี 2.6 การวิเคราะห์การสนับสนุนกลุ่มเป าหมายและพื้นที่ 

ขนาดของธุรกิจ งบประมาณ 
(บาท) และ 

ราย 

Stage ของผู้ประกอบการ เป าหมาย งบประมาณ 
(บาท) และ 

ราย 

กลุ่มสาขาเป าหมาย งบประมาณ 
(บาท) และ 

ราย 

พื้นที่ดำเนินการ (ตัวอยา่ง)  งบประมาณ 
(บาท) และ ราย 

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

 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกจิ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ

ในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  
 3) ผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป 

(Regular)  
 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

(Strong)  
 5) ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะ

อิ่มตัว (Maturity) 
 6) ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา

ในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง 
(Turn around)  

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วง 
การเติบโตขึ้นในรอบใหม่ 
(Revitalization)  

……… ……… 

……… ……… 

 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

……… ……… 

 

▪ อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 

 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ  
First S-Curve ได้แก ่ 

- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่

- อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส ์

อัจฉริยะ  
- อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี 

และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

- การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 

- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
▪ กลุ่มนอกเหนือ 

 การสนับสนุนภาคการเกษตร 
 การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

 การสนับสนุนภาคบริการและ 

การท่องเท่ียว 

 การสนับสนุนภาคการค้าและการ
ลงทุน 

 

……… ……… 

 

……… ……… 

……… ……… 

……… ……… 

 

……… ……… 

 

ภาคเหนือ (เลือกจังหวัด) 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

(เลือกจังหวัด) 
ภาคใต้ (เลือกจังหวัด) 
ภาคกลาง (เลือกจังหวัด) 
ภาคตะวันออก (เลือกจังหวัด) 
 

 

 

……………… ……… 

……………… ……… 

 

……………… ……… 

……………… ……… 

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

ที่ปรึกษาได้พัฒนาชุดตัวชี้วัด โดยได้ทบทวนตัวชี้วัดที่ได้มีการออกแบบไว้ในปีที่ผ่านมาและเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใช้ในการสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม SME ในระดับภาพรวม ระดับแนวทาง และระดับกิจกรรมโครงการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
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 2 - 54 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 2.7 ชุดตัวชี้วัดที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ตัวช้ีวัดภาพรวม 

เป้าหมายใน
ระดับตัวช้ีวัด
เป้าหมาย
ประเทศ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19   
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
อันประกอบด้วย 
- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้และปรับตัวให้
สอดคล้องกับการแข่งขันในยุค
ดิจิทัล 

- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร 

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/ 
ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา 

▪ จำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
(เป้าหมายร้อยละ 10) (แผนแม่บทฯ) 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาสู่ระดับสากล 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่มี
การเติบโตขึ้นจากสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ 
ที่มีมูลค่าสูง (High Value 
Startup) 

▪ (ตัวชี้วัด ย.2 แผน SME) 
▪ จำนวนการยื่นจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มีความ

เข้มแข็งมีศักยภาพออกสู่สากล 
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ 
ขยายตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิม
ตลาดใหม่ สินค้าใหม่ตลาดเดิม) 

▪ อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

ผลกระทบตามเป าหมายหลัก 
▪ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity)  

▪ รายได้ของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้น (มูลค่า/
ร้อยละ)  

▪ การจ้างงานเพ่ิมขึ้น (จำนวนและ
ค่าใช้จ่ายการจ้างงาน) (ตัวชี้วัด
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และ
แผนการส่งเสริม SME ปี 2564-
2565) 

▪ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิต (ตัวชี้วัด 4.1 แผน12 ย.3) 

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

▪ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการ
ส่งออก (ตัวชี้วัด 3.1 แผน 12 ย.3) 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 
  

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ที่พัฒนาสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

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

▪ จำนวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพที่
ได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงาน
กลาง (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วม
ลงทุนจากภาครัฐ (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนบริษัทและนักศึกษาได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ (แผนปฏิรูปฯ) 

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

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

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
ธุรกิจ start-up จากธุรกิจ
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดย่อมจากธุรกิจ
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางจากธุรกิจ
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม 
(แผนปฏิรูปฯ) 

 

▪ สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อ 
การส่งออกรวมของประเทศไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 25 (แผนแม่บทฯ) 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า 
การลงทุน 

▪ สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP 
ประเทศ (ตัวชี้วัด 4.1 แผน 12 
ย.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และ
แผนการส่งเสริม SME ปี 
2564-2565)  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าสู่
ระบบภาษีเพ่ิมขึ้น (ตัวชี้วัด 7.1

แผน 12 ย.3) 
▪ ร้อยละท่ีลดลงของการใช้

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

▪ อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (เป้าหมาย 1 ใน 36)  
(แผนแม่บทฯ) 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพหรือสเกลอัพที่
ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาด
หุ้นในประเทศไทย (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุน
จากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วม
ลงทุนในวงเงิน 60 ล้านบาทขึ้นไป  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ร้อยละของจำนวนสตาร์ทอัพและ
สเกลอัพที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์ม
รวบรวมข้อมูลกลาง (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนธุรกิจชุมชนที่เพ่ิมข้ึน  
ทั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชน (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวนธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วม
เครือข่าย (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ จำนวน Product Champion  
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็น
วิสาหกิจขนาดใหญ่หรือบริษัท
ข้ามชาติจากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ รายได้จาก e-commerce 
platform (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ ระบบข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้บริการภาครัฐมี
การเชื่อมต่อและเปิดเผยข้อมูล
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ทุกระดับ (แผนปฏิรูปฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

▪ จำนวนการจ้างงานใน 
clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) ของ 
  อุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ

clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 
▪ มูลค่าการส่งออกในแต่ละ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ 
clusters/hubs (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการไทย  
(แผนปฏิรูปฯ) 

▪ รายได้จากต่างประเทศของ
ผู้ประกอบการไทย (แผนปฏิรูปฯ) 

▪ งบประมาณและต้นทุนของ
ภาครัฐที่ลดลงจากการใช้บริการ
ของสตาร์ทอัพ (แผนปฏิรูปฯ) 
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 2 - 57 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม  
e-commerce platform  
(แผนปฏิรูปฯ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ งบประมาณของรัฐที่จัดสรร
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม SME 
ลดลง (แผนปฏิรูปฯ) 

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

▪ อันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
10 อันดับ ภายใน 3 ป ี 
(แผนปฏิรูปฯ) 

ผลกระทบทางอ้อม  
(ลดความเหลื่อมล้ำ) 
▪ ร้อยละจำนวนผู้ประกอบการ 

ที่พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
แล้วส่งผลให้การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลดลง  

▪ จำนวนผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มเครือข่ายที่ขยาย 
ห่วงโซ่ธุรกิจและซพัพลายเชนสู่
ภูมิภาค 
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 2 - 58 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ มูลค่าการลงทุนจากการขยาย
การเติบโตของผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค 

▪ ร้อยละของธุรกิจและวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีการจ้างงานชุมชนเพ่ิม 
(คิดเป็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อหัว) 
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 2 - 59 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดแนวทางตามแผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME 
การสร้างความ
เข้มแข็งตาม 
Stage  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19  
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

  

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/

ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนา 

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้วย
เทคโนโลยี Deep Tech 

▪ จำนวนบริษัทและนักศึกษาได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ  

▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่/ 
ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่เข้ามาใช้
แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง  

 

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่

ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการราย

ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (Maturity) 
เช่น สามารถจัดตั้งธุรกิจ  
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด  

▪ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่
เป็นธุรกิจในระยะเริ่มต้น  
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละ
อุตสาหกรรม 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การควบกิจการหรือเข้าตลาด
หุ้นในประเทศไทย  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การร่วมลงทุน 

 
 

▪ ระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่เพ่ิมข้ึน (สามารถ
เติบโตอยู่รอดได้) 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ยอดจำหน่ายหรือรายได้ 
 

 
 

การส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Early-Stage) 
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 2 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19  
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้านการขยายธุรกิจ อาทิ 
- แฟรนไชส์ 
- การลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย

ทั้งในและต่างประเทศ 
- การต่อยอดทางธุรกิจ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มที่มีมูลค่าสูง 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มีการ
พัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ/
สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การตลาดสากล 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ 
การพัฒนา Business Model ใหม ่

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม  
e-commerce platform 

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มีการ

ขยายและต่อยอดทางธุรกิจ  
- ในประเทศ 
- ต่างประเทศ 

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 

▪ รายได้จาก e-commerce 
platform 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

▪ มูลค่าการลงทุนธุรกิจ 
▪ มูลค่าตลาดของแฟรนไชส์ 
▪ มูลค่าการจ้างงานเพ่ิมข้ึน  
▪ มูลค่ายอดขาย/รายได้ 
▪ อัตราการขยายตัวของ 

การส่งออก 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับ
สากล 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
▪ รายได้จากต่างประเทศ 
 
 
 

 

การส่งเสริมผู้ประกอบการที่กำลังขยายตัว (Growth)  
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 2 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

     

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19  
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาในการ
คิดค้นนวัตกรรม  

▪ จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำ

งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่มาใช้
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

▪ จำนวน Product Champion 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่
สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดและได้รับการ
ตอบรับ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ขยาย
ไปยังตลาดใหม่  

▪ จำนวนบริษัทที่ได้รับการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ 
 

▪ มูลค่าการลงทุนธุรกิจ 
▪ มูลค่ายอดขาย/รายได้ 
▪ อัตราการขยายตัวของ 

การส่งออก 
▪ ระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการที่สามารถฟ้ืนฟู
ต่อยอดได้ 

▪ มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ 
▪ รายได้จากต่างประเทศ 
 

 
 

การส่งเสริมผู้ประกอบการที่อ่ิมตัว (Maturity) และซบเซา 
( )
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 2 - 62 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ด้านการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน
ที่เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ
(Ecosystem) 
 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19   
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ขอรับคำปรึกษา
แนะนำ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ใช้บริการข้อมูล
การส่งเสริมอุตสาหกรรม 

▪ จำนวนเครือข่ายหน่วยงานและ 
ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมที่
ได้รับการพัฒนา 

▪ ระบบข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน
ให้บริการภาครัฐที่มีการเชื่อมต่อ
และเปิดเผยข้อมูล 

▪ ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนต่อปัจจัยแวดล้อมหรือ
มาตรการที่สนับสนุนในการ
ดำเนินธุรกิจ  

▪ ความพึงพอใจต่อการเข้าถึง
ข้อมูลและการบริการ 

 
 

▪ ระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity) เพ่ิมข้ึน 

▪ อันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 
10 อันดับ ภายใน 3 ปี 
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 2 - 63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

ตัวช้ีวัดระดับกิจกรรมโครงการ (ตามลักษณะรูปแบบกิจกรรม) 
  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

มิติการส่งเสริม
และพัฒนาตาม 
Agenda ในแต่ละ
ห่วงโซ่ธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19  
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
- การแก้ไขปัญหาการผลิต 
- การนำงานวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรมสร้างมูลค่าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ (1.2.1 
แผน 12 ย.3) 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต 
 

 
 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาแล้วเกิด
ประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ 
- มูลค่าของเสียลดลง 
- ต้นทุนการผลิตลดลง 
- ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน 

▪ ร้อยละของ SME ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล
เพ่ิมข้ึน 

▪ มูลค่ายอดขายหรือรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน 

▪ สัดส่วนกำไรที่เพ่ิมข้ึน 
▪ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย

การผลิต (ตัวชี้วัด 4.1 แผน 12 
ย.3) 

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

▪ อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออก (ตัวชี้วัด 3.1  

แผน 12 ย.3) 
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 2 - 64 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ด้านการพัฒนาผลิตภัณ ์และการส่งเสริมการตลาด 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19   
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตาม
แนวทาง BCG 

▪ จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ 
การพัฒนา 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าท้ังในและต่างประเทศ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจับคู่ธุรกิจ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ปรับสู่
ระบบดิจิทัล E-Commerce 

▪ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาและสามารถ
ออกสู่ตลาดได้ 

▪ จำนวนการยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของราคาต่อ
ชิ้นของผลิตภัณฑ์ 

▪ มูลค่าการจำหน่ายสินค้า
ภายในงานแสดงสินค้า 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว
เกิดธุรกรรมทางธุรกิจ 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมการ
จับคูธุ่รกิจแล้วเกิดข้อตกลง
ธุรกิจร่วมกัน 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ปรับสู่ระบบดิจิทัล  
E-Commerce แล้วมียอด
จำหน่ายหรือรายได้เพ่ิมขึ้น 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ยอดขายหรือรายได้  

▪ อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออก (ตัวชี้วัด 3.1  

แผน 12 ย.3) 
▪ มูลค่าการลงทุนใน

ต่างประเทศ 
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 2 - 65 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสร้าง
และส่งเสริมพัฒนาแบรนด์ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ผลิตได้รับ
การพัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อ 
การเป็นผู้ขาย 

 

▪ การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 

▪ รายได้จาก e-commerce 
platform 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์
แบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด  

▪ จำนวนการยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาใน
ต่างประเทศ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการ OEM 
เปลี่ยนหรือเพ่ิมช่องทางเป็น
ผู้ขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 

 
 

การส่งเสริมการเป็นผู้ขาย (ผลิตได้ขายเป็น) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 2 - 66 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ด้านส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19   
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 
 

▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนาและสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
(เน้นกลุ่มเป้าหมาย)  
- วิสาหกิจชุมชนที่เข้าถึง 

แหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 
- ผู้ประกอบการใหม่ที่มี

มูลค่าสูงที่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึง
ตลาดหลักทรัพย์ MAI 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่มี 
ผู้ร่วมทุน 

▪ อัตราการขยายตัวสินเชื่อ
ธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่  

▪ อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้ง
ต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้
สิทธิมาตรการพักชำระหนี้ 

▪ ระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชน (Maturity) ที่เพ่ิมข้ึน 
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 2 - 67 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้
สิทธิมาตรการพักชำระหนี้ 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าถึง
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 
(Soft loan)  

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
โครงการ DR BIZ แก้หนี้ธุรกิจ
ที่มีเจ้าหนี้หลายราย 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
มาตรการพักชำระหนี้ 
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 2 - 68 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19   
        พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

 
 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย/
คลัสเตอร์  
- เชื่อมโยงต้นน้ำ (ภาคการเกษตร) 

กลางน้ำ (การแปรรูป) และ 
ปลายน้ำ (การขาย)  

- การรวมกลุ่มของวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

▪ จำนวนธุรกิจวิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 

▪ จำนวนธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  
ที่เข้าร่วมเครือข่าย  

▪ จำนวน Product Champion  
ในพ้ืนที่ 

 
 
 
▪ จำนวนเครือข่าย/คลัสเตอร์ที่มี

ข้อตกลงในการดำเนินการ
ร่วมกัน 

 
 

 
 
 
▪ มูลค่า/คุณค่าเพ่ิมของ 

การเชื่อมโยง 
▪ รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของ

ผู้ประกอบการ  
▪ รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของเกษตรกร  
▪ ร้อยละต้นทุนที่ลดลง 
▪ โอกาสหรือทางเลือกในการ

บริหารความเสี่ยงจากผู้ซื้อหรือ
ผู้ขายรายเดียว 

▪ ระดับความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง  

▪ จำนวนการจ้างงานใน clusters 
▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
แต่ละ clusters 

▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงใน 
แต่ละ clusters 

• การสร้างระบบเครือข่ายและความเข้มแข็ง  
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 2 - 69 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่ม/
สาขาเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

        แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้  
        ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา 
        จากสถานการณ์โควิด-19   
       พ.ศ. 2564-2565 

 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560-2564) 

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

 
 
▪ จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การผลิต  

▪ จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริม
ออกแบบสร้างสรรค์  

 
 
▪ ร้อยละของผู้ประกอบการที่

ได้รับการพัฒนาและมีการนำ
นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ  

▪ จำนวนผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม (Innovation 
Driven Enterprise : IDE) 

▪ จำนวนผู้ประกอบการที่
เชื่อมโยงคลัสเตอร์จำนวนกลุ่ม
เครือข่ายหรือคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยง
และมีการดำเนินการเพื่อ
เป้าหมายร่วมกัน 

 
 

▪ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า 
การส่งออกของ 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้หรือ
ยอดขายของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

▪ การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น (ปริมาณ
และมูลค่าการจ้างงาน) 

▪ สัดส่วนทุนต่อแรงงาน (บ่งชี้
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
หรือการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน) 

▪ มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  
▪ มูลค่าการส่งออกในแต่ละ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
▪ จำนวนการจ้างงานใน clusters 
▪ มูลค่าเพ่ิม (value added) 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
แต่ละ clusters 

▪ มูลค่าการลงทุนโดยตรงใน 
แต่ละ clusters 

ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ 
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ประเด็น ความสอดคล้อง ตัวช้ีวัดเป าหมายประเทศ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

  ▪ จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ 

การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

▪ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
ผู้ประกอบการที่ผ่าน
มาตรฐานสากล 

▪ จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของ
ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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 2.2.3 เครื่องมือการประเมินความคุ้มค่า 
การประเม ินความค ุ ้มค ่า  (Value for Money : VfM) ของแผนงานและหร ือโครงการต ่างๆ  

เป็นการประเมินว่าการใช้ทรัพยากรในทางเลือกต่างๆ นั้นก่อให้เกิดผลอย่างไร โดยความหมายส่วนใหญ่ที่ใช้
เป็นการพิจารณาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประเมินจากการใช้เงินลงทุนในการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
เป็นสำคัญโดยการประเมินความคุ้มค่าสามารถนำมาใช้ทั้งในช่วงก่อนการจัดสรรงบประมาณ และหลังจาก 
การดำเนินงาน โดยในช่วงของการจัดสรรงบประมาณนั้นเป็นการคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับงบฯ ที่ใช้ไป 
เพ่ือที่จะทราบคำตอบต่างๆ เช่น  

- เพ่ือพิจารณาว่าควรทำโครงการหรือไม่ 
- เพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุด ในการตัดสินใจ 
- เพ่ือหาระยะเวลา ในการคืนทุน  

 สำหรับในช่วงระหว่างและหลังการดำเนินโครงการสามารถทำการประเมินความคุ้มค่าได้เช่นกัน  
เพื่อรับทราบผลของการลงทุน การตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน การเร่งสร้างผลประโยชน์ให้คุ ้มทุน  
การนำมาใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงบริหารจัดการในอนาคต เป็นต้น  

ทั ้งนี ้ ในการประเมินผลความคุ ้มค่าจะพิจารณาผลที ่คาดว่าจะได้ร ับจากกระบวนการต่างๆ  
ในโครงการ เปรียบเทียบกับมูลค่าลงทุนของโครงการในทางเลือกต่างๆ 
 

 

แผนภาพที่ 2.16 การประเมินผลความคุ้มค่า 

โดยการประเมินความคุ้มค่าจะพิจารณา 3 มิติ ได้แก่ ความประหยัดได้ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความมีประสิทธิผล  

 

Impact
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หลักความประหยัดได้ เป็นการพิจารณาจากทรัพยากรหรือปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินการที่มีต้นทุนต่ำ
ที่สุด โดยมักจะใช้สำหรับโครงการที่เป็นการจัดซื้อจัดหา คือมีผลผลิตที่มีขอบเขต องค์ประกอบคุณลักษณะ
เหมือนกัน จึงจะพิจารณาจากงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการที่ต่ำกว่า  

หลักความมีประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้ครอบคลุม
ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป โดยที่ปรึกษาจะเน้นการสะท้อนมิตินี้ ในระดับ
โครงการ ระดับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินการ และภาพรวม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ จึงมี
ความจำเป็นต้องแปลงเป็นหน่วยเดียวกัน คือเป็นเงิน โดยที่ปรึกษาจะมีการตีราคาผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบเป็นจำนวนเงิน หรือที่เรียกว่าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะกล่าวในลำดับถัดไป 

หลักความมีประสิทธิผล เป็นการพิจารณาการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้มีส่ วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องตามเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ  

โดยหล ักการในการประเม ินความค ุ ้มค ่าแบบต ่างๆ สามารถอธ ิบายโดยใช ้  ห ่วงโซ ่ของ  
ผลการดำเนินงาน (result chain) ตามแผนภาพ โดยการประเมินความคุ ้มค่าแต่ละรูปแบบถูกนำมาใช้  
เพ่ือพิจารณาในแต่ละส่วนของห่วงโซ่ของผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การพิจารณาด้านการประหยัดต้นทุน (Cost Minimization Analysis : CMA)  

การพิจารณาปัจจัยนำเข้ามุ่งเน้นในการประหยัด (economy) ของทรัพยากร (resource) (เช่น 
วัตถุดิบ เวลา ค่าใช้จ่าย จำนวนบุคลากร ฯลฯ) โดยประเมินว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ) หากมีหลายทางเลือกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์เดียวกัน ทางเลือกท่ีเหมาะสมคือการใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด หรือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด กล่าวคือ มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยนำที่มีมูลค่าหรือต้นทุนต่ำสุด 

ตัวอย่างเช่น การอบรมและพัฒนาบุคลากรในโครงการหนึ่ง มีทางเลือกในการจัดอบรมที่โรงแรม 2 แห่ง 
โดยแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทั้งในด้านที่พัก ค่าใช้ห้องประชุม ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ โดยที่ผลผลิต ผลลัพธ์
ที่มุ่งหวังของสองทางเลือก (เช่น จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ความรู้ ความพึงพอใจเฉลี่ย) ไม่ต่างกันดังนี้ 

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

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

ในที่นี้คือทางเลือกท่ีประหยัดที่สุด ได้แก่โรงแรมที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด คือโรงแรม B 

ทางเลือก ห้องประชุม เดินทาง ที่พัก อ่ืนๆ รวม 

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

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

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

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

อัตราส่วนประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ต่อต้นทุน = ปริมาณผลสัมฤทธิ์/มูลค่าของปัจจัยนำเข้า 

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

หมายเหตุ ความหมายของคำว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในแต่ละองค์กร อาจมีขอบเขตที่สนใจต่างกัน โดยองค์กรที่
สนใจผลที่ต้องการเฉพาะผลผลิต อาจกำหนดขอบเขตของ คำว่า ประสิทธิภาพ เฉพาะ ปริมาณผลผลิต/มูลค่าปัจจัยนำเข้า 
โดยไม่นับรวมผลลัพธ์ และผลกระทบ ในการพิจารณา 
 
ตัวอย่างการประเมิน (กรณีที่ผลสัมฤทธิ์คือผลผลิต) 
ตัวอย่างที่ 1 ในการผลิตสินค้ามีทางเลือกดังนี้ 

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

จากตัวอย่างนี้ ผลสัมฤทธิ์คือผลผลิต (output) ของกระบวนการ 
คำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ต่อต้นทุน  

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

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

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

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

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

รายต่อต้นทุน = 300 รายต่อ 1 ล้านบาท  
  

จำนวน
คน 

จำนวน
รุ่น 

จำนวนคนรวม ค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง 

จำนวนรายต่อต้นทุน 
(ล้านบาท) 

A 500 1 500 1,200,000.00 416.67 

B 300 2 600 1,000,000.00 300.00 
 

ผลการคำนวณพบว่าโปรแกรม A มีจำนวนผลผลิต (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม) ต่อต้นทุน 1 ล้านบาท 
มากกว่า จึงใช้ทางเลือกนี้ 

 
ตัวอย่างการประเมิน (กรณีที่ผลสัมฤทธิ์คือผลลัพธ์) 

ตัวอย่างการนำไปใช้ การอบรมในสองโปรแกรม ซึ่งมีวิธีการต่างกัน หลังจากการอบรมและติดตาม
การนำไปใช้ ผลการสำรวจคือ ผู้เข้ารับการอบรมพบว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในอัตราส่วนต่างกัน ดังนี้  

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

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

 

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

 จำนวน
คน 

สัดส่วน 
การนำไปใช้ 

จำนวนคนที่
นำไปใช้ ต้นทุนอบรม 

จำนวนรายต่อ
ต้นทุน (ล้านบาท) 

C 100 80% 80 1,000,000 80.00 

D 100 90% 90 1,500,000 60.00 
 

จากสองวิธีการ พบว่าโปรแกรม C มีอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่มีความคุ้มค่ากว่า 
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ตัวอย่างการประเมิน (กรณีที่ผลสัมฤทธิ์คือผลกระทบ) 
ตัวอย่างการนำไปใช้ กรณีของการแก้ไขปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม 

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

จากการประมาณการ โดยเทียบเคียงผลที่เกดิขึ้นในอดีต ประกอบการงานวิจัย มีการประมาณการผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นดังนี้  

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

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

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

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

วิธีการ ต้นทุน ผู้ป่วยที่ลดลง 
(ราย) 

การป่วยต่อปีลดลง/ล้านบาท 

ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นควัน 5,000,000 51 10.20 

ปรับวัตถุดิบ เชื้อเพลิง 10,000,000 70 7.00 

ปรับปรุงกระบวนการผลิต 20,000,000 100 5.00 

 
จากสามวิธีการ พบว่าการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นควันอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่ควรเลือกใช้  
 
3. การวิเคราะห์ใช้หลักการของ cost effectiveness analysis : CEA  

การพิจารณามุ่งเน้นประสิทธิผลของการได้ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการหรือ
มุ่งหวัง เทียบกับต้นทุน โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ ผลกระทบ (outcome/impact) ว่าสามารถนำปัจจัย
นำเข้าไปใช้ได้ผลตามที่จุดประสงค์ที่ต้องการหรือมุ่งหวัง (intended and actual results of public spending) 
หรือไม่ โดยนำปริมาณผลลัพธ์มาหารด้วยมูลค่าปัจจัยนำเข้า (financial value of input) จึงเป็นการประเมิน
การใช้ทรัพยากรมาสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชาญฉลาด (spending wisely)  

การวิเคราะห์ใช้หลักการของ cost effectiveness analysis : CEA โดยมีสูตรการคำนวณคือ 

อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน = ปริมาณผลลัพธ์/มูลค่าของปัจจัยนำเข้า 

ดังนั้น การวิเคราะห์อัตราส่วนประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อต้นทุน (cost effectiveness analysis : CEA) 
คือ การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Efficiency analysis) ในรูปแบบหนึ่ง แต่มุ่งเน้นความสนใจ
เฉพาะที่ผลลัพธ์ ผลกระทบ (outcome/impact)  
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4. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการได้ผลประโยชน์ (Cost utility analysis : CUA) เป็นมุมมอง
ของ cost effectiveness analysis : CEA ในลักษณะหนึ ่งที ่มุ ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ ในลักษณะของ
อรรถประโยชน์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้ (ผลลัพธ์นั้นสร้างประโยชน์ตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการได้เพียงไร) 
โดยในที ่นี ้ อรรถประโยชน์ต้องมีการประเมินเป็นรูปแบบเชิงปริมาณ จึงจะนำมาคำนวณได้ เป็นการ
เปรียบเทียบอรรถประโยชน์ (Utility) หารด้วยมูลค่าปัจจัยนำเข้า (financial value of input) สูตรการ
คำนวณคือ 

อัตราส่วนประสิทธิภาพของอรรถประโยชน์ = ปริมาณอรรถประโยชน์/มูลค่าการลงทุน 

 
ตัวอย่างการคำนวณ 

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

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

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

 จำนวนคน ระดับคะแนน ต้นทุนอบรม 
ระดับคะแนน

อรรถประโยชน์ต่อต้นทุน 
(ล้านบาท) 

E 120 80 1,500,000 6,400 

F 100 96 2,000,000 4,800 

 
ผลการคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพของอรรถประโยชน์  

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

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

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

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

 อัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน = มูลค่าของประโยชน์ / มูลค่าการลงทุน 

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

 ตัวอย่างการคำนวณ 
 การอบรมโดยหลักสูตรการพัฒนากระบวนการผลิตระยะเวลา 1 เดือน โดยการบรรยายและให้
คำปรึกษาเชิงลึกใน มีจำนวนผู้อบรม 100 คน หลังจากเวลาผ่านไป 1 ปี มีการสำรวจว่าผลจากการพัฒนาได้
นำไปสู่การมูลค่าเพ่ิมโดยรวม (เช่น กำไรที่เพ่ิมขึ้น ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ฯลฯ) ได้ตามต้องการมากน้อย
เพียงใด ผลการสำรวจสามารถหาผลรวมของมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับจากการพัฒนาดังนี้ 

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

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

 จำนวนคน มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท) ต้นทุนอบรม 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วนมูลค่า
ผลประโยชน์และ

ต้นทุน 

G 120 1,500 12 125.00 

H 100 2,500 15 166.67 

 
ผลการคำนวณอัตราส่วนมูลค่าผลประโยชน์และต้นทุน  

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

จากการคำนวณ พบว่าโปรแกรม H มีอัตราส่วนสูงกว่า จึงเป็นวิธีการที่คุ้มค่ากว่า  
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ตารางท่ี 2.8 สูตรการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
ยอดขายที่เพ่ิมข้ึน  คือ มูลค่าของการขายที่เกิดจากโครงการ 

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

- เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการส่งเสริมไม่นับรวมผลิตภัณฑ์อ่ืน 

- เฉพาะพ้ืนที/่ลูกค้าที่ได้จากการส่งเสริม เช่น ได้จากการจัดงาน 

 ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ โดยเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถบ่งชี้ผลการส่งเสริมของภาครัฐได้หลายโครงการ 

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

ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

คือ มูลค่าของการขาย นับเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิด
จากโครงการ 

= ผลรวมของ (จำนวนที่ขาย x ราคา) 

1) ข้อมูลที่ได้ต้องนำมาเทียบเท่ากับทั้งปี 
หากข้อมูลมีไม่ครบปีจะใช้ค่าประมาณการให้เท่ากับทั้งปี 
2) นับเฉพาะส่วนที่เกิดจากการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับจากการส่งเสริมของโครงการ 
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
 ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านของตัวผลิตภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย

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

มูลค่าการส่งออกท่ี
เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 

คือ มูลค่าของการขายโดยส่งออกต่างประเทศเฉพาะที่
เกิดจากโครงการ 
= ผลรวมของ (จำนวนที่ขาย x ราคา) 

1) ข้อมูลที่ได้ต้องนำมาเทียบเท่ากับทั้งปี 
หากข้อมูลมีไม่ครบปีจะใช้ค่าประมาณการให้เท่ากับทั้งปี 
2) นับเฉพาะยอดขายที่เป็นการส่งออก เฉพาะที่เกิดจากการส่งเสริมจากโครงการ
เท่านั้น เช่น  

- ลูกค้าท่ีได้จากการจัดงานในต่างประเทศ  
- ลูกค้าจากการจับคู่ทางธุรกิจโดยเป็นลูกค้าต่างประเทศ 

 มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น ประเมินความสำเร็จจากการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการส่งออกเป็นสำคัญ เนื่องจาก GDP ของประเทศ มีสัดส่วนที่เกิด
จากการส่งออกเป็นสัดส่วนสูง การนำเงินตราจากต่างประเทศเข้าประเทศจึงช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดี ทั้งนี้ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้
ความสามารถสองด้าน คือ  
1) การขายในตลาดต่างประเทศที่มากข้ึน 2) ราคาที่สูงขึ้น โดยประเมินเฉพาะยอดขายที่เกิดจากการส่งออก 
ตัวชี้วัดนี้เหมาะสมกับโครงการที่มุ่งเน้นการส่งออกในตลาดต่างประเทศ ซึ่งตามยุทธศาสตร์ของประเทศจะมุ่งเน้นกลุ่ม Strong เป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม หากมีกลุ่มอ่ืนๆ ที่ได้รับการส่งเสริมในด้านการขายในตลาดต่างประเทศก็สามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ได้เช่นกัน  
ตัวอย่างของโครงการที่นำตัวชี้วัดนี้ไปใช้บ่งชี้ความสำเร็จ เช่น โครงการที่ส่งเสริมการทำตลาดในต่างประเทศ เช่น การแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ การส่งเสริมการทำตลาดสินค้าออนไลน์สำหรับต่างประเทศ หรือการส่งเสริม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดต่างประเทศ เช่น การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ สำหรับตลาดต่างประเทศ  
การให้ความรู้ของแนวโน้มผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ เป็นต้น  
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
มูลค่าการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

  

ร้อยละท่ีลดลงของ 
ของเสีย 

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

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

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 2 - 81 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
ร้อยละท่ีลดลงของ
ต้นทุนการผลิต 

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

1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น 

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

= (ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม - ต้นทุนการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม) /
ต้นทุนการผลิตก่อนได้รับการส่งเสริม x 100 

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

66.67% 
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 2 - 82 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
 ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้ความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนที่ลดลงจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดกำไรเพิ่มข้ึน รวมทั้งการสร้างความสามารถใน

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

มูลค่าประหยัดได้จาก
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

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

1) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน 
2) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น 
3) นับเฉพาะมูลค่าของเสียในส่วนที่ลดได้ จากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น  
ตัวอย่าง 
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากโครงการได้ส่งเสริมให้นำระบบ IT มาทดแทน
แรงงานคน ทำให้การทำงานมีความแม่นยำ และของที่ผลิตมีตำหนิลดลง  
จะนับเฉพาะของเสียที่ลดลงจากการผลิตที่ถูกทดแทนด้วยระบบ IT เท่านั้น 
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 2 - 83 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
  การคำนวณ  

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

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

 2) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการลดของ
เสียในการผลิต 

มูลค่าประหยัดได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

= มูลค่าของเสียที่ลดลง 
= มูลค่าของเสียก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ X ร้อยละ
ที่ลดลงของของเสียในการผลิต /100 

 

2) ในกรณีของการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการลดของเสียในการผลิต 

1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น 

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

การส่งเสริม (3 เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ) แต่ละชิ้นมีมูลค่า 100 บาท 

ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุนการผลิตหลังได้รับการส่งเสริม = 66.67% 

ในปี 2560 การส่งเสริมจากโครงการสามารถนำระบบ IT มาใช้ทำให้ของเสียลดลง 
66.67% ได้ในระยะเวลา 3 เดือน   
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 2 - 84 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ สมการ หมายเหตุ 
  ดังนั้น มูลค่าประหยัดได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพเท่ากับ 

= มูลค่าของเสียก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ X ร้อยละที่ลดลงของของเสียในการผลิต 
/100 

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

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

มูลค่าการจ้างงาน = ผลรวมของ (รายได้ของบุคลากรที่มีการจ้างงาน)  1) ข้อมูลที่ได้ใช้ค่าผลรวมของข้อมูลที่จัดเก็บได้ในปีนั้น 

2) นับเฉพาะมูลค่าการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นจากการส่งเสริมจากโครงการเท่านั้น 

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

การขยายการผลิตและใช้แรงงานเพิ่มขึ้น หรือการส่งเสริมให้มีการผลิตแรงงานมีคุณภาพ และสามารถเข้าสู่ระบบการผลิตหรือการค้าได้ 
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3.2.4 วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค 

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

1. แนวคิดการคำนวณผลิตภัณ ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น  

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

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

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

1.1 การคำนวณ GDP ทางด้านผลผลิต 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า GDP คือมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ 
ซึ่งคำนวณได้ผลรวมมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ทำ
ได้ยาก เพราะไม่อาจจำแนกได้ชัดแจ้งว่าสินค้าใดเป็นผลผลิตและบริการขั้นสุดท้าย  (Final Products) ที่ถูก
นำไปใช้อุปโภคบริโภคหรือเป็นสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Products) ที่นำไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืนหรือนำไป
ขายต่อ ตัวอย่างเช่น ข้าวสารนาย ก. ซื้อจากโรงสีมูลค่า 100 บาท ถ้านาย ก. นำไปหุงเพื่อบริโภค ข้าวสารมูลค่า 
100 บาทนั้นคือมูลค่าสินค้าขั้นสุดท้าย และสามารถนำไปคิดเป็น GDP ได้ แต่ถ้านาย ก. นำไปบดทำเป็น
แป้งขาย ข้าวสารมูลค่า 100 บาทนั้นเป็นสินค้าขั้นกลางยังไม่สามารถนำไปคิดเป็น GDP มิเช่นนั้นอาจทำให้
เกิดปัญหาการนับซ้ำ 
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เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการนับซ้ำ การคำนวณ GDP ทางด้านการผลิตจึงนิยมใช้วิธีการคำนวณ
จากมูลค่าเพ่ิม (Value-added) ที่เกิดขึ้นจากการผลิตในแต่ละขั้น โดยใช้สูตรดังนี้ 

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

คิดเป็นมูลค่า 120 บาท มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตนี้คือ 20 บาท และถ้านาย ข. นำแป้งไปผลิตเป็น
ขนมปังขายได้มูลค่า 150 บาท มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตนี้คือ 30 บาท ซึ่งถ้ารวมมูลค่าเพิ่มที่
เกิดข้ึนในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตก็จะได้เท่ากับมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ตารางที่ 2.9 แสดงข้อมูล GDP 
ทางด้านผลผลิตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจำแนกออกเป็น 20 สาขาเศรษฐกิจ 
 

ตารางท่ี 2.9 GDP ของประเทศไทย ณ ราคาตลาด พ.ศ. 2560 จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

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

รวม GDP 15,451,959 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 

1.2 การคำนวณ GDP ทางด้านรายได้ 
ระบบเศรษฐกิจแบ่งออกได้เป็นสองฝ่าย คือ เอกชน และรัฐบาล รายได้ของเอกชนเป็นรายไดท้ี่

บุคคลได้รับจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั ้นพื ้นฐาน (Primary factors of production) อันได้แก่ 
แรงงาน ที ่ด ิน ทุน และผู ้ประกอบการ ซึ ่งอยู ่ในรูปของ ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี ้ย และก ำไร ตามลำดับ  
ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีรายได้จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจต่างๆ อีกด้วย 
นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีรายได้จากการเก็บภาษีประเภทต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้  
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นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อรวมรายได้จากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานทั้งหมดของเอกชนและรัฐบาล
และบวกด้วยรายได้จากภาษีทางอ้อมหักด้วยเง ินอุดหนุนของรัฐบาลจะเท่ากับ GDP ทางด้านรายได้  
ดังสูตรคำนวณต่อไปนี้ 

 GDP = ค่าจ้าง + ค่าเช่า + ดอกเบี้ย + กำไร + (ภาษีทางอ้อม – เงินอุดหนุนของรัฐบาล) 
ตารางที่ 2.10 แสดงข้อมูลองค์ประกอบ GDP ทางด้านรายได้ ณ ราคาตลาด ของประเทศไทย  

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

ตารางท่ี 2.10 GDP ทางด้านรายได้ ณ ราคาตลาด ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 

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

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 
1.3 การคำนวณ GDP ทางด้านรายจ่าย 

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

 GDP = C + I + G + (X – M) 

เมื่อ C คือรายจ่ายเพื่อการบริโภคของเอกชน I คือรายจ่ายเพื่อการลงทุน G คือรายจ่ายของ
รัฐบาล X คือมูลค่าการส่งออก และ M คือมูลค่าการนำเข้า ตารางที่ 2.11 แสดงข้อมูลองค์ประกอบของ GDP 
ทางด้านรายจ่าย ณ ราคาตลาด ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 

 
ตารางท่ี 2.11 GDP ทางด้านรายจ่าย ณ ราคาตลาด ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 

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

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 กล่าวโดยสรุป GDP คือมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง  
มีวิธีการคำนวณ GDP อยู่ 3 วิธี คือ การคำนวณทางด้านการผลิตหรือมูลค่าเพ่ิม การคำนวณทางด้านรายได้  
และการคำนวณทางด้านรายจ่าย ซึ่งผลการคำนวณทั้ง 3 วิธีจะได้ GDP เท่ากัน แผนภาพที่ 2.17 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการคำนวณ GDP ทั้ง 3 วิธี 
 เมื่อทราบถึงแนวคิดการคำนวณ GDP ด้วยวิธีต่างๆ แล้ว หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงแนวคิดในการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและ GDP โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งแสดงต้นทุนการผลิต 
การกระจายของสินค้า และความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 

 
แผนภาพที่ 2.17 สรุปวิธีการคำนวณ GDP 

2. วิธีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยแบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

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

รวมมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิต 

มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย
 

C + I + G + (X – M
) 

ค่าจ้าง + ค่าเช่า + 
ดอกเบี้ย + กำไร

 

ภาษีทางอ้อม
สุทธิ 

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

ตาราง IO นี้จะบอกให้ทราบว่าในการผลิตสินค้าและบริการของสาขาการผลิตหนึ่งๆ จะต้อง
ใช้ผลผลิตของสาขาการผลิตใดมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต (intermediate inputs) เป็นมูลค่าเท่าใดและต้องจา่ย
เป ็นค ่าป ัจจ ัยการผลิตข ั ้นต ้น  (primary inputs) ในร ูปของค ่าตอบแทนบร ิการของแรงงานและทุน  
ซึ่งเรียกว่า มูลค่าเพิ่มเป็นมูลค่าเท่าใด ในขณะเดียวกันก็จะบอกให้ทราบว่า ผลผลิตของสาขาการผลิตหนึ่งๆ  
ได้ถูกจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ในการผลิตในสาขาการผลิตใดบ้างเป็นมูลค่าเท่าใด จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคสุดท้าย  
ทั้งที่เป็นภาคครัวเรือน รัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคส่งออก และเพื่อเป็นสินค้าคงเหลือ ซึ่งปรากฏในรูปของ 
การบริโภค (C) การลงทุน (I) การใช้จ่ายของรัฐบาล (G) และการส่งออก (X) เป็นมูลค่าเท่าใดตัวอย่างของ
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 2.12 

ตารางท่ี 2.12 โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (IO table) 

 ความต้องการสินค้าและบริการ 
ขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิต (xij) 

การบริโภคสินค้า
ขั้นสุดท้าย (Fi) 

มูลค่า
ผลผลิตรวม 

(Yi) 

สินค้าและบริการขั้นกลางที่ใช้
ในการผลิต (xij) 

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

….
... 

….
... … ….
... ….... ….
... 

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

V1 V2 … Vn 
ผลรวม =GDP  

มูลค่าผลผลิตรวม (Yj) Y1 Y2 … Yn   
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เมื่อพิจารณาตาราง IO จากด้านแนวนอน จะแสดงการกระจายผลผลิตของแต่ละสาขาการ
ผลิตไปยังสาขาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และกระจายให้กับการบริโภคขั้นสุดท้าย (Final 

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

การคำนวณ GDP จาก IO สามารถหาได้จากผลรวมแนวตั้งของการบริโภคขั้นสุดท้ายของ

สินค้าทุกชนิด 
1

n

i

i

F
=

 
 
 
  หรื อผลรวมแนวนอนของมูลค่ า เพิ ่ มของทุกสาขา 

1

n

i

i

V
=

 
 
 
  เมื ่ อ  n  คื อ

จำนวนสาขาหรือจำนวนสินค้า และตาราง IO ของประเทศไทยจัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติประกอบด้วย 180 สาขา  

กำหนดสัญลักษณ์ Y  เป็นเวคเตอร์ขนาด 1n  แสดงมูลค่าผลผลิตรวมของสาขาที่ i ซึ่งก็
คือผลรวมแนวนอนในแต่ละแถวและจะต้องเท่ากับผลรวมแนวตั้งของแต่สดมภ์ที่ตรงกัน กำหนดสัญลักษณ์ X  
เป็นเมทริกซข์นาด n n  ซึ่งมีสมาชิกในแถวที่ i และสดมภ์ที่ j คือ 

ij
X  แสดงมูลค่าของผลผลิตของอุตสาหกรรม 

i ซึ่งถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางสำหรับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม j และกำหนดให้ F  เป็น
เวคเตอร์ขนาด 1n แสดงมูลค่าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีต่อสินค้าแต่ละชนิด ดังนั้นการกระจายผลผลิตในด้าน
แนวนอนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ 

   
1

n

ij i i

j

X F Y
=

+ =     สำหรับ 1, ,i n=  

 สมการนี้แสดงว่าผลรวมของมูลค่าอุปสงค์ต่อสินค้าชนิดที่ i เพื่อใช้เป็นปัจจัยขั้นกลางและ
มูลค่าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสินค้าชนิดที่ i จะต้องเท่ากับมูลค่าผลิตรวมของสินค้าชนิดที่ i หรือเป็นเงื่อนไข
ว่าอุปสงค์รวมจะต้องเท่ากับอุปทานรวมในทุกสาขานั่นเอง 

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

   
ij ij j

a X Y=      สำหรับ , 1, ,i j n=  

 โดยที่ 
ij

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

  
1 11 1 12 2 1 1n n

Y a Y a Y a Y F= + + + +  

  
2 21 1 22 2 2 2n n

Y a Y a Y a Y F= + + +  

      

  
1 1 2 2n n n nn n n

Y a Y a Y a Y F= + + +  

หรือเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ 

  +Y = AY F  

  ( )I - A Y = F    

หรือ  ( ) 1−
Y = I - A F  

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

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

เมื่อ Y  และ F  คือเวคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตและมูลค่าอุปสงค์รวม
ตามลำดับ นอกจากนั้นถ้ากำหนดให้  1 2 n

V V V=V  คือเวคเตอร์แสดงมูลค่าเพิ่มในแต่ละ
สาขาการผลิต ก็จะสามารถเขียนสมการแสดงผลบวกแนวตั้งในแต่ละสาขาได้ดังนี้ 

  
1 11 1 12 2 1 1n n

Y a Y a Y a Y V= + + + +  

  
2 21 1 22 2 2 2n n

Y a Y a Y a Y V= + + +  

      

  
1 1 2 2n n n nn n n

Y a Y a Y a Y V= + + +  

หรือเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้ 
  +Y = AY V  
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หรือ  ( ) 1−
Y = I - A V    

ดังนั้นสามารถคำนวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าเพ่ิมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตในแต่ละสาขาได้ว่า 

 ( ) 1− Y = I - A V  

 เมื่อ V  คือ เวคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพ่ิม อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์โดย
ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะมีข้อจำกัดอยู่ โดยมีข้อสมมติที่สำคัญคือ 

(1) ในแต่ละสาขาการผลิตจะผลิตสินค้าประเภทเดียว และมีกระบวนการในการผลิตแบบเดียว 

  (2) การใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางมีสัดส่วนคงท่ีต่อผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต 

  (3) ไม่มีการทดแทนกันระหว่างปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิต 

  (4) อุปทานของสินค้าสามารถตอบสนองต่อการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายได้อย่างไม่จำกัด 

  (5) ราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิตคงท่ี 

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

a  ที่เป็นการวัดผลกระทบทางตรงต่อสาขาการผลิตนั้น
เพียงอย่างเดียว 

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

ij
a

n
 ) 

เปรียบเทียบกับเม่ืออุปสงค์ขั้นสุดท้ายของทุกสาขาการผลิตเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย แล้วทำให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย
จากทุกๆ สาขาการผลิตเพ่ิมขึ้นเท่าใด (=

2

1
i j

a
n
 ) ดังนั้นดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลังของสาขาที่ j คือ 
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     สำหรับ 1, ,j n=  

เมื่อ 
j

u  คือดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้าของสาขา j ถ้าพบว่าค่าดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลังมีค่า
มากกว่าหนึ่ง หมายความว่าเมื่ออุปสงค์ของทุกสาขาการผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยสาขาการผลิตที่ j มีความ
ต้องการผลผลิตของสาขาการผลิตอื่นเพื่อมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่า สาขาการผลิตที่ j  
มีผลกระทบต่อเนื่องด้านหลังสูงทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม ในทำนองเดียวกัน จะสามารถคำนวณค่าดัชนี
เชื่อมโยงไปข้างหน้าได้ดังนี้ 
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     สำหรับ 1, ,i n=  

ถ้าหากค่าดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้ามีค่ามากกว่าหนึ่ง หมายความว่าเมื่ออุปสงค์ของทุกสาขา
การผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยสาขาการผลิตที่ i จะต้องเพิ่มการผลิตสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย เพื่อไปเป็นปัจจัยการผลิต
ของสาขาการผลิตอ่ืน นั่นคือ สาขาการผลิตที่ i มีผลกระทบต่อเนื่องด้านหน้าสูงทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม 

นอกจากพิจารณาดัชนีเชื ่อมโยงไปด้านหน้าและด้านหลังแล้วอาจจะต้องพิจารณาถึง 
การกระจายการเชื่อมโยงไปยังสาขาการผลิตต่างๆ ว่ามีมากหรือน้อยเพียงไร โดยสัมประสิทธิ์การกระจาย 
(coefficient of variation) ของดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหลังเท่ากับ 
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  สำหรับ 1, ,j n=  

ในทำนองเดียวกันสัมประสิทธิ์การกระจายของดัชนีเชื่อมโยงไปข้างหน้าเท่ากับ 
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  สำหรับ 1, ,j n=  

ถ้าค่าของสัมประสิทธิ์การกระจายของดัชนีเชื่อมโยงยิ่งมีค่าต่ำ จะแสดงถึงว่าสามารถกระตุ้น
ให้เกิดการผลิตผลผลิตในสาขาการผลิตอื่นๆ ได้อย่างมาก ในขณะที่ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของดัชนี
เชื่อมโยงที่มีค่าสูง จะแสดงถึงว่ามีการกระจุกตัวของการผลิตผลผลิตอยู่ในบางสาขาการผลิตเท่านั้น 
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3. สรุปกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค 

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

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

  
p

N
n

 =   

เมื่อ p  คือผลรวมของมูลค่าเพ่ิมของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ n  คือจำนวนตัวอย่าง และ N  คือ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ดังนั้น   คือค่าประมาณการของมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 

เมื่อประมาณการมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผลกระทบทางตรงแล้ว ต่อไป
จะใช้ตาราง IO เพ่ือประเมินผลกระทบทางอ้อม (Indirect effect) ที่เชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
จะต้องแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการแยกรายสาขาตามรหัส 180 สาขาของตาราง IO เพื่อให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละสาขา ( )V  หลังจากนั้นจะใช้สูตรคำนวณตัวคูณ ( ) 1− Y = I - A V เพื่อประเมินผล
กระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ และ GDP ของประเทศ 
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 2 - 95 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 2.18 สรุปแนวคิดวิธีการประเมินผลกระทบ GDP ของประเทศ 
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 3 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  
 
 
 

 
  

3.1 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ปี 2564 

ที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์แผนต่างๆ เพื่อใช้เป็นกรอบวัดประเมินผลโครงการและงาน ได้แก่  
(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 (3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (4) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ฉบับที ่ 4 พ.ศ. 2560-2564 (5) แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.  2564-2565  

(6) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2562-2564 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(7) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี พ.ศ. 2564-2565 (8) แผนงานบูรณาการด้าน
การส่งเสริม SME ปี 2564 (9) แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2564 โดยแนวทางหรือกลยุทธ์ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SME ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายตัวชี้วัดของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้แก่ รายได้ต่อคนเท่ากับ 
15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี GDP ขยายตัวร้อยละ 5-6 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ผลิตภาพร้อยละ 3 ต่อปี และ
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตและประกอบธุรกิจค้าขายที่สูงขึ้น ดังนี้ 

บทที่ 3 
ผลการศึกษาวิเคราะหแ์ผนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 3 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.1 การแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนของประเทศ 

แนวทางท่ี 1
การบรรเทาป  หาและ   น  ธุรกิ ท่ี ด้รับ

ผลกระทบ ากส านการโควิด 19

แนวทางท่ี 2
การสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่การ

แข่งขัน นบริบท หม่ทางเศรษ กิ 

แนวทางท่ี 2
การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ  ห้เกิดความสะดวก นการ

ประกอบธุรกิ 

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

ลุ่มแม่น  าโขง

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

ภ มิภาคลุ่มแม่น  าโขง 

ภาคกลางและพื นท่ีกรุงเทพ 
พั นากรุงเทพ  ส ่มหานคร

ทันสมัยและภาคกลางเป น าน
การผลิตสินค้าและบริการท่ีมี

ม ลค่าส ง

ภาคตะวันออก
รักษา านเศรษ กิ เดิม ห้เติบโต

อย่างย่ังยืน และสร้าง
 านเศรษ กิ  หม่เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามาร  นการแข่งขัน

ภาค ต้
ศ นย์กลางผลิตภั  ์ยางพาราและ
ปาล์มน  ามันของประเทศและเมือง
เศรษ กิ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน

กับภ มิภาคอ่ืน

ภาคชายแดน ต้
แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรร ปท่ีส าคั ของประเทศและ
เป นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและ

การท่องเท่ียว

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การสร้างความเข้มแข งทางเศรษ กิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การเสริมสร้างและพั นาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพั นาโครงสร้างพื น านและ

ระบบโล ิสติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 8
การพั นาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิ ัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 9
การพั นาภาค เมือง และ

พื นท่ีเศรษ กิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพ่ือการพั นา

ยุทธศาสตร์ท่ี   
ส่งเสริมและพั นา SME รายประเด น

ยุทธศาสตร์ท่ี  
 เสริมสร้างขีดความสามาร  SME เ พาะกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ท่ี   
พั นากล กเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริม SME อย่างเป นระบบ

แผนแม่บทเ พาะ แผนป ิบัติการตามแผนแม่บทเ พาะ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การสร้างความสามาร  นการแข่งขัน

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

แผนงานบ ร าการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564

แผนป ิบัติการ สสว  ปี 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี   

เพ่ิมศักยภาพองค์กร ห้มีสมรร นะส ง 
 High Performance Agency)

แนวทางท่ี 1
พั นาวิสาหกิ  นระยะ

เร่ิมต้น ห้สามาร เติบโต ด้ 
 Early Stage 

แนวทางท่ี 2
พั นาวิสาหกิ รายย่อย ห้

ประกอบธุรกิ อย่างมือ
อาชีพ  Micro 

แนวทางท่ี 3
พั นาวิสาหกิ ขนาดย่อม
 ห้ก้าวส ่ธุรกิ สมัย หม่ 

 Small 

แนวทางท่ี 4
พั นาวิสาหกิ ขนาดกลางและวิสาหกิ ท่ี
มีศักยภาพ ห้เข้าส ่การแข่งขัน นระดับ
สากล  Medium & High Potential 

แนวทางท่ี 5
พั นาป   ัยแวดล้อม นการ

ส่งเสริม SME  ห้มี
ประสิทธิภาพ  Ecosystem 

ยุทธศาสตร์ท่ี   
ยกระดับการบ ร าการ MSME 
ของประเทศ ด้วย BIG DATA

ยุทธศาสตร์ท่ี   
พั นากล กการส่งเสริม ห้เข้า ึง 

MSME และเศรษ กิ ชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี  
สร้างสังคมผ ้ประกอบการ ห้เติบโต 

และก้าวส ่สากล 

แผนแม่บทเ พาะกิ ภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อันเป นผลมา ากส านการ ์โควิด-19 พ ศ 2564 – 2565
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 3 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 3.1.1 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 20 ปี (ปี 2561 – 2580) ซึ่งได้วางเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580 ที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ว่าประเทศไทยต้องมีเศรษฐกิจและสังคมไทย 

มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นประเทศที่ผลิตได้ขายเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บนฐานฟิสิกส์  
ฐานดิจิทัล และฐานชีวภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพ้ืนที่ต่างๆ   
อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนาและใช้นวัตกรรม และมีฐานการผลิต การบริการ และ
การลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญให้ประเทศพัฒนาเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2580
และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สำคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง
และปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูง  มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง  
ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 

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

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

 
 

แผนภาพที่ 3.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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 3 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จาก 6 ยุทธศาสตร์ มีสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา 
SME ที่เป็นยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีหัวใจสำคัญ คือ  
“การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) บนพ้ืนฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่ผสมผสานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และการสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ 

ที่สูงขึ้น (Value creation)”  
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

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

ที่สำคัญของภูมิภาคและของโลกได้ ตลอดจนการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society)  

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

โดยยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีประ เด็นที ่เกี ่ยวข้องกับ 

การส่งเสริมและพัฒนา SME ทั้ง 4 ประเด็น สรุปประเด็นสำคัญเป้าหมายมุ่งเน้น ดังนี้ 
2.1 การพั นาภาคการผลิตและบริการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอด

ห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม และบริการ แห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู่
การสร้างฐานรายได้ใหม่  

2.2 การพั นาสังคมผ ้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผ ้ประกอบการ
ทางธุรกิ ซึ่งพิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนให้ธุรกิจ (From 

Entrepreneur to Technopreneur) สู่การเป็น “ผู้ผลิตได้ ขายเป็น” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการไทยตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า โดยต้องมุ่งพัฒนาทั้งด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมท่ีสำคัญ  

โดยทั้งแนวทางข้อ 2.1 และ 2.2 มีประเด็นสำคัญมุ่งเน้น สรุปได้ดังนี้ 

- การพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการให้เป็นผู้ “ผลิตได้ขายเป็น” กล่าวคือ  
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เข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถ ในการปรับตัว
และใช ้ โอกาสของความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยี เ พ่ือ
สร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง 

มีความสามารถในการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของตลาด
และความต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ๆ 

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

- การพัฒนา ต้องมุ่งเน้นที่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณภาพ มาตรฐาน
และปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทย สามารถเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารในภูมิภาคอาเซียน
และโลก  

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

- มุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรายได้
และสร้างความเข้มแข็งที่ยั ่งยืนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน  รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการผลิตของ
อุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากข้ึนได้ และในระยะยาว  

- มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย  
- มุ่งเน้นสาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู ่บนพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์  

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

การส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ รวมทั้งส่งเสริมสาขาบริการอ่ืนที่มีศักยภาพ และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  

- การสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคมผู ้ประกอบการ  ทั ้งการพัฒนา
กฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกในการตั้งธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระบบ
ตั้งแต่การจดทะเบียน การส่งเสริมการใช้ และการป้องกันการละเมิด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนา
แหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเริ ่มต้นธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการรุ ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
การเงินของผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 การพั นาป   ัยสนับสนุนและการพั นาโครงสร้างพื น าน เพื่อเพิ่มขีดความสามาร 
 นการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริม SME คือ การผลักดัน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพื่อก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อ
เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 

2.4 การวางราก านที่แข งแกร่ง และโครงสร้างพื น าน  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริ ม SME คือ 
การขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ
บริการของไทย ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน 
และองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนับสนุน 

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

 

3.1.2 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด น 
ผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

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

การพัฒนาของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังแผนภาพที่ 3.3 
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 3 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 3.3 ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนแม่บทภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด น “ผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค หม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
 
1) การสร้างความเข้มแข งผ ้ประกอบการอั  ริยะ : มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความ

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

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

3) การสร้างโอกาสเข้า ึงตลาด : มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และ 

ตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุ ทธ์
การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ
สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 

4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื อต่อการดำเนินธุรกิ ของผ ้ประกอบการและวิสาหกิ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุค หม่ : มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน  

การดำเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวกับองค์ความรู้สถิติผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทาง
ปัญญาการตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและ
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 3 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั ้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการร่วมกันยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 

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

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

ลดความเสี่ยง สามารถสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยืนหยัดและ
เจริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

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

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถรับและ
ลดความเสี่ยงขณะเดียวกันยังมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience)  
อันประกอบด้วยมิติการพัฒนา 3 ประการ ได้แก่ 1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ
พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี ่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื ่อแสวงหา
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ 3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
สำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จนถึงปัจจุบัน แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับ  

การดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมี
การวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการที่ควร
ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
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 3 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth)  
3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital)  
4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors)  
 

 

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

จากการวิเคราะห์แผนแม่บทฯ ดังกล่าว พบว่า มีประเด็นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน SME ในภาวะวิกฤต ตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและ
การฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวาง  

รากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
แนวทางการพั นา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ตามท่ีกำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

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



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 
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การเติบโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับการกระจายตัวของ
การพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ไปยัง
ภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม SME 
ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

2) การยกระดับขีดความสามาร ของประเทศเพื่อรองรับการเ ริ เติบโตอย่างยั่งยืน นระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับผลิตภาพ
การผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์
ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม 
SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 
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2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

3) การพั นาศักยภาพและยกระดับคุ ภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการ
ยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะ
เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น 
ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและ  

ทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความม่ันคงทางสุขภาพ เพ่ือให้คนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 3.1 
ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่
ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงาน
ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี ่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพใน
ระยะยาว เป็นต้น 

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

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

4.1) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและ เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และประสิทธิภาพการจัดสรร
และใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม  

ในประเทศ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต
งานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

4.4) การเสริมสร้างความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือรองรับภัยพิบัติ เหตุการณ์
ความไม่สงบและความขัดแย้ง ตลอดจนสาธารณภัยทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพและรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ใน
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 3 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเสริมสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนากลไกในการส่งเสริมให้ครัวเรือน
บริหารจัดการหนี้ได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความเสี่ยงและสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น 

4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  เพื่อให้การฟื้นฟูและ
ขับเคลื่อนประเทศมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม ในการพัฒนา
ประเทศตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมทั้งช่วยติดตามตรวจสอบการดำเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 3.1 แนวทางการพั นา นแผนแม่บทเ พาะกิ ภาย ต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

เพื่อขับเคลื่อนการพั นาประเทศ นระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข งของเศรษ กิ  านรากภาย นประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  

โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข้ าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 
2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เง ินท ุนด ้ วยต ้นทุ นที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 
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แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

ธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั ้งการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาด 
3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 
4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 
    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
    • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง 
ผ ู ้ประกอบการในพ ื ้นที่ เพ ื ่อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้
ด ้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที ่ส ่งเสริม
จุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามาร ของประเทศเพื่อรองรับการเ ร ิเติบโตอยา่งยั่งยืน นระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อ ุตสาหกรรมการแพทย ์ครบวงจร  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ
ที ่เก ี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ 

เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม ่

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 
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 3 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หย ุดชะง ักรวมถ ึงเช ื ่อมโยงก ับภาค 

การผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปร ับโครงสร ้างภาคการเกษตร 

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

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 

2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 

3. การพั นาศักยภาพและคุ ภาพชีวติของคน ห้เป นกำลังหลัก นการขบัเคลื่อนการพั นาประเทศ (Human Capital) 

3.1 การพัฒนาทักษะ
แรงงานและการเรียนรู ้

1) ส่งเสริมแรงงานที่อยู ่ในภาคการ
ผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบให้
ได้ร ับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ 
และปร ั บศ ั ก ยภ าพแรง ง า น ให้
เหมาะสมก ับร ูปแบบธ ุ รก ิ จและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ส ่งเสร ิมความร่วมมือระหว ่าง
ภาครัฐและเอกชนในการยกระดับ
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานของ
ศ ูนย ์พ ัฒนาฝ ีม ือแรงงาน รวมถึง
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
ก ับบร ิบทของตลาดแรงงานและ
เง่ือนไขความต้องการของผู้เรียน 
3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ที ่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง การพัฒนา
ทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 

1 )  ส ่ ง เสร ิ ม ให ้ แ รงงานม ีท ั กษะที่
หลากหลายม ีความย ืดหย ุ ่น พร ้อม
ปรับตัวสู่วิธีการทำงานหรืออาชีพใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการ
ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิตของ
แรงงาน 

2) ปรับรูปแบบการเรียนรู ้และพัฒนา
ทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนอง
ต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น อาทิ การเรียนรู้
ทางไกลหลักสูตรระยะสั้น และการผสม 
ผสานการเร ียนร ู ้แบบออฟไลน ์และ
ออนไลน์ 
3) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นโดยเฉพาะ
ทักษะภาษาต่างประเทศ และทักษะ
ดิจิทัล รวมถึงทักษะที่สำคัญอื่นๆ เช่น 
ทักษะการคิดเชิงว ิพากษ์ ทักษะทาง
การเงิน และทักษะทางอารมณ์ เป็นต้น 

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การปฏิรูประบบการผลิตกำลังคนทั้ง
การศ ึกษาและการพ ัฒนาท ั กษะ
แ ร ง ง า น ให ้ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก ั นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้สอดคล้อง
กับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ภาคการผลิตเป ้าหมายและทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ 

2) สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนา
บุคลากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
เพื่อให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง
โอกาสในการยกระดับและปรับทักษะ
ความรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาตนเอง
และประกอบอาชีพที ่หลากหลายได้
อย่างต่อเนื่อง 
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 3 - 15 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

4. การปรบัปรงุและพั นาป   ัยพื น านเพื่อส่งเสริมการ   น  และพั นาประเทศ (Enabling Factors) 

4.1 การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

1) พ ัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
ดิจ ิทัล โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุมทั ่วประเทศ สามารถให้ 
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงระบบ 
เช ่น ระบบบร ิหารจ ัดการข ้อมูล
ภาคร ัฐ ระบบการบร ิหารจ ัดการ
งานวิจัยสู ่การผลิตเชิงพาณิชย์และ
ระบบการแก ้ป ัญหาและเย ียวยา 

ผู ้ได้ร ับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ 
เป็นต้น 

3) ช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจราย
ย่อยให้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือ 
บริการของรัฐการศึกษา และโอกาส
ทางเศรษฐกิจ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาใช้ประโยชน์ และ
ประย ุกต ์ ใช ้ โครงสร ้ า งพ ื ้ นฐานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่
สามารถเชื ่อมโยงระหว่างพื ้นที ่และ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น 
รวมถึงการปรับตัวของโรงแรมที่เคยมี
เป ้าหมายเพ ื ่อรองร ับน ักท ่องเท ี ่ยว
จำนวนมาก ให้เป็นสถานที่พักผ่อนดูแล
ผู ้ส ูงอาย ุแบบระยะยาวหรือสถานที่
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื ้นฐานที่
เชื ่อมโยงครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
อาทิ ศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ 
การค้าและการลงทุน 

4.2 การปรับปรุงกฎหมาย 

และส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล 

1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
แบบบูรณาการ โดยการจัดเก็บและ
เชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต ่างๆ รวมถ ึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน ์จากฐานข ้อม ูลในการ
ว ิ เคราะห ์ป ัญหาความต ้อ งการ 
ศักยภาพและวางแผนการพัฒนาให้
สอดคล้องกับบริบทเชิงพื ้นที ่ อาทิ 
ฐานข ้อม ูลประชาชนเพ ื ่อพัฒนา
ค ุณภาพช ี ว ิ ตคน ในพ ื ้ นท ี ่ แ ล ะ
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
พัฒนาการผลิต 

1) นำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาใช้ในการ
ให้บร ิการประชาชน อาทิ กลไกเพื่อ
ช ่วยเหลือกลุ ่มเป ้าหมาย และระบบ
เตร ียมความพร ้อมด ้านการจ ัดการ 

สาธารณภัย เพื ่อบริการที ่รวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

1) ปร ับปร ุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ ให้ส่งเสริม
การแข่งข ันไม่เป ็นอ ุปสรรคต่อการ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

2) ริเริ ่มดำเนินการปฏิรูปการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐทั้งระบบ ทั้งรายได้จาก
ภาษีและการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจัดสรรและใช้จ ่ายงบประมาณ 
เพื ่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 

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

ฐานราก รวมถึงส่งเสริมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

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

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 
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แนวทางการพั นา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

4.3 การพัฒนาองค์ความรู ้
และนวัตกรรม 

1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงาน 
วิจัยและนวัตกรรมในประเทศ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยเฉพาะ 
SMEs แ ละว ิ สาหก ิ จช ุ มชนและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที ่ตอบโจทย ์ความต ้องการของภาค
เกษตรอ ุ ตส าหกรรมแ ละบ ร ิ ก า ร
เป้าหมายที ่สามารถใช้ประโยชน ์เชิง
พาณิชย์ได้จริง 
2) เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนาและร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และระบบ
การเงินในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

1) แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การผล ิตงานว ิจ ั ยและนว ัตกรรม  
เพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิม ให ้ประเทศไทยเป็น
ศ ู นย ์ ก ล า งก า รว ิ จ ั ย และพ ั ฒน า
นวัตกรรมที ่สนับสนุนภาคการผลิต
เป้าหมายในระดับภูมิภาค 

4.4 การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงและการบริหาร 
จัดการความเส่ียง 

1) ส่งเสริมการบรรเทาภาวะวิกฤต
ด้วยการใช้ฐานข้อมูล เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต ้องการผ ู ้ประสบภ ัยอย ่าง
รวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

1) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม
ด ้ านการจ ั ดการภาวะว ิ กฤต ให ้ มี
ประสิทธิภาพโดยการบูรณาการระบบ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ 
สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้ง
และสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ 
อาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2)  พ ัฒนากลไกในการส ่ ง เสร ิมให้
ครัวเรือนออมเงินและบริหารจัดการหนี้
ได้อย่างเป็นระบบ เพื ่อลดความเสี ่ยง
และสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะวิกฤต 

1) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่
ของตนเอง ตั้งแต่การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการ
ภาวะวิกฤตและการเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

4.5 การส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของเครือข่ายและภาคี
การพัฒนา 

1) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว ่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี
การพัฒนาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในการทำงานร่วมกันเพื ่อให ้แผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาต ิฯ บรรล ุ เป ้าหมายอย ่างเป็น
รูปธรรม 
2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื ่นๆ 
ในสังคม เพื่อช่วยติดตามตรวจสอบ 
และเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ โดยการใช้แพลตฟอร์ม
และช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื ่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้
รวมถึงแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) เพ ิ ่มบทบาทและศ ักยภาพของ
ท้องถิ่นและยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีต่างๆ ในการบริหารราชการ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ 
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4.1.4 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนป ิร ปประเทศด้านเศรษ กิ  

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
การส่งเสริม SME และวิสาหกิจชุมชน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

หัวข้อที่ 1 : การป ิร ปด้านความสามาร  นการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ป   ัยสนับสนุนขีดความสามาร  นการแข่งขัน 
(12)  การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิ  
(12.3) มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

เนื่องจากบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่างๆ เป็นรากฐานหลักของ
เศรษฐกิจประเทศ มาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จึงเป็นปัจจัยสนับสนุน
ร่วมของหลายอุตสาหกรรม การลงทุนในการพัฒนา SME นั้น นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศ แล้วยังจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาของทั้งคุณภาพของบุคลากรและการก่อให้เกิด
นวัตกรรมควบคู่ไปด้วย ในประเทศไทยมาตรการสนับสนุน SME ต่างๆ ยังขาดความต่อเนื่องและขาด
โครงสร้างที่จำเป็นในการออกมาตรการที่สามารถช่วยพัฒนา SME ซึ่งมีความแตกต่างกันในเชิงประเภท
อุตสาหกรรม ช่วงอายุและขนาดของธุรกิจ ในการเพิ่มจำนวนและขนาดของ SME ในประเทศ อาจพิจารณา
ออกมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออกเพื่อช่วยเปิดตลาดใหม่ให้
บริษัท SME และช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ นอกจากนี้การเข้าถึงแหล่งทุน
ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีการวางยุทธศาสตร์เพื่อให้การดำเนิน
มาตรการสนับสนุน SME ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของ SME แต่ละกลุ่ม 

2.16 เรื่องและประเด นการป ิร ปที่ 16: การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิ  - วิสาหกิ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 

ปัจจุบันนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจยังขาดโครงสร้างในการสนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการออกนโยบายต่างๆ การให้สิ ่งจูงใจ การสนับสนุนการส่งออกและ  

การฝึกอบรมอาชีวศึกษา 
2.16.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1)  พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่งทำให้เกิด

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

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

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่
พร้อมในการเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งมีทรัพยากรและกำลังคน จึงทำให้เกิดการกระจายตัวของห่วงโซ่
การผลิตในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและยานยนต์ ประเทศไทยจึงควรที่จะต่อยอดจาก
โอกาสเหล่านี้ ในการยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่มูลค่าสูงขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่ม 
CLMV จนกลายเป็นฐานการผลิตในระดับภูมิภาคหรือ Regional Supply Chain ที่เข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามท่ีได้ตั้งใจไว้ 

การเลือกเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำเป็นต้องคำนึงถึงความ
พร้อมและเหมาะสมของพื้นที่เหล่านั้นทั้งในด้านทรัพยากร และด้านปัจจัย/ระบบของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 
รวมทั้งความเชื่อมโยงกับเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การเลือกจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดนครสวรรค์เป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ (Agri-Food-Bio 
Cluster) นอกเหนือจากการที่จังหวัดทั้งสองมีศักยภาพด้านทรัพยากรและระบบการผลิตที่เกี่ยวเนื่องอยู่ใน
พื้นที่แล้ว จังหวัดขอนแก่นยังมีเขตที่ตั้งติดกับเขตพื้นที่เพาะปลูกหลักของประเทศลาว และจังหวัดนครสวรรค์
ยังสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาได้ไม่ยากนัก ทำให้สามารถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบระหว่างกันใน
ระยะเวลาที่สั้นและในต้นทุนที่ต่ำลงด้วย นอกจากนี้ ภาคเหนือควรได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง หรือ 
Hub ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งภาคใต้
และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุดรธานี ก็ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง หรือ Hub 

ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality เช่นกัน ส่วนกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ EEC นั้น 
ควรพัฒนาเป็นทั้ง Cluster ทั้งสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Agri-Food-Bio Cluster) อุตสาหกรรม Electronic Vehicles (EV) อุตสาหกรรม Smart Electronics และ 
Hub ด้านการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา 

2.2.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

และภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม  CLMV เพื่อดึงจุดแข็งที่
ไม่เหมือนกันของแต่ละประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาศัยการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการดึงดูด
การลงทุนจากองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติในลักษณะที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้
ความชำนาญสู่ประเทศไทยและภูมิภาค เพ่ือยกระดับการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

2.2.3  ตัวชี วัด 
1)  จำนวนการจ้างงานใน clusters/hubs  
2)  มูลค่าเพ่ิม (value added) ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละ clusters/hubs 
3)  มูลค่าการส่งออกในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4)  มูลค่าการลงทุนโดยตรงในแต่ละ clusters/hubs 
 

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

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

2.8.1  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1)  เพื่อใช้ที่ตั้งของประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์

สำหรับการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาสขยายตลาดและ/หรือการผลิต
สู่ภูมิภาค เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับนานาชาติ 

2.8.3  ตัวชี วัด 
1)  มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
2)  รายได้จากต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 

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

สเกลอัพ 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ รัฐบาลควร

อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมของภาคเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที ่เชื ่อมโยงนักลงทุนเอกชนต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งนี้การอำนวยความสะดวกดังกล่าว
จะช่วยลดต้นทุนในการร่วมมือและในการขยายธุรกิจลง 

รัฐบาลยังควรปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้กรอบเงื่อนไขต่างๆ เหมาะสมกับการพัฒนาของระบบ
นิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ โดยเฉพาะด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่ างเช่น  
การออกแพ็กเกจอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจให้บุคลากรสตาร์ทอัพต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการอำนวย
ความสะดวกในการขออนุมัติวิซ่า การเปิดบัญชีธนาคาร และการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น หรือ รัฐบาลอาจ
สนับสนุนสตาร์ทอัพโดยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เช่น การอุดหนุนค่ าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 

ซึ่งรวมถึง ค่าเช่าพื้นที่ทำงาน ค่าใช้ระบบไอที ค่าใช้บริการด้านบัญชี และค่าบริการด้านกฎหมาย เป็นต้น 
นอกจากนี้รัฐบาลยังควรทำการทบทวนมาตรการส่งเสริมสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุน

ต่างๆ เนื่องจากสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องขยายตัวอย่างรวดเร็ว สตาร์ทอัพจึงต้องได้รับมาตรการ
สนับสนุนที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจดั้งเดิม เช่น รัฐบาลสามารถสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของ
สตาร์ทอัพให้กับลูกค้าภาคเอกชนโดยทำการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากสตาร์ทอัพผ่านโครงการทดลอง
ใช้สินค้าและบริการ (Procurement Sandbox) การที่รัฐบาลทำหน้าที่ เป็นลูกค้าอ้างอิงและช่วย
ประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าและบริการ จะช่วยให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้นในการเลือกใช้สินค้าและ
บริการสตาร์ทอัพโดยเฉพาะในตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) รัฐบาลยังสามารถขยายระบบนิเวศ และ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสตาร์ทอัพผ่านการขยายขนาดของตลาดสตาร์ทอัพที่ให้บริการกับภาครัฐ โดยจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือร่วมทุนหรือบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของรัฐผ่านกระบวนการ
และนวัตกรรมใหม ่
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ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพนั้นทักษะและคุณภาพของบุคลากรสตาร์ทอัพ
เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก สาเหตุที่บริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตได้
เท่าที่ควรและไม่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุนต่างประเทศส่วนหนึ่งมาจากการที่ความรู้และทักษะของ
ทีมงานยังไม่เพียงพอที่จะเสนอแผนที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือดำเนินธุรกิจตามแผนเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับบริษัทร่วมทุนได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและสเกลอัพต้องการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาจต้องการการพัฒนาทักษะ
ด้านอารมณ์ บุคลิกภาพ และภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารเสนอโครงการธุรกิจต่อบริษัทร่วมทุนต่างชาติ
ได้อย่างมั่นใจ เป็นต้น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ
เป็นสตาร์ทอัพ นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถช่วยเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพในสาขาเฉพาะทางในระบบ
นิเวศสตาร์ทอัพได้ผ่านการปรับเกณฑ์การใช้ทุนการศึกษาของภาครัฐต่างๆ เข่น อนุญาตให้นักเรียนทุนของรัฐ
สามารถชดใช้ทุนผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพและสเกลอัพในด้านนวัตกรรมในเชิงลึก (Deep Tech) 
เป็นต้น 

ในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในระยะกลางและระยะยาวนั้น เนื่องจากระบบนิเวศ
สตาร์ทอัพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลควรจัดทำการประเมินผลช่องว่างทางการตลาดของประเทศ
อย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องว่างของตลาดที่ยังขาดการสนับสนุนหรือขาดเงินทุน โดยผลการวิเคราะห์สามารถ
นำมาใช้ปรับกรอบนโยบายสำหรับสตาร์ทอัพ เตรียมข้อมูลของระบบนิเวศเพื่อเผยแพร่ กำหนดโครงการ
สนับสนุนตลอดช่วงอายุของสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดเล็ก และทำการแทรกแซงในภาคส่วนของตลาดที่ยัง
ล้มเหลว ทั้งนี้การทำการวิเคราะห์ช่องว่างทางตลาดนั้น รัฐบาลควรวิเคราะห์ช่องว่างทั้งในตลาดทุนและตลาด
การกู้ยืม และ ในธุรกิจที่มีประเภทและขนาดที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นผู้ลงทุนภาคเอกชนมักสนใจที่จะลงทุนใน
สตาร์ทอัพที่ได้เติบโตและมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งแล้วมากกว่าสนใจที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่อยู่
ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนและกำลังที่ต้องใช้ในการทำการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) สำหรับ
บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้เติบโตมาระดับหนึ่งแล้วนั้นใช้พอๆ กัน 
แต่ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่เริ่มเติบโตระดับหนึ่งแล้วนั้นต่ำกว่าและมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 
ด้วยเหตุนี้ผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพในช่วงเริ ่มต้นนั้นมักจะได้รับการสนับสนุนและเงินทุนที่ไม่เพียงพอกับ  

ความต้องการ และตลาดการให้ทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (Early-stage) เช่น การให้ทุนของ Angel 
Investor นั้นมักมีขนาดที่เล็กเกินไปท่ีจะตอบสนองความต้องการเงินทุนของสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น 

ด้วยประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจึงต้องมีความจำเป็นที่รัฐบาลจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ดูแลยุทธศาสตร์สตาร์ทอัพและสเกลอัพของชาติโดยมีหน้าที่ดังนี้ 

▪ จัดทำการประเมินช่องว่างทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพโดยเทียบกับโครงการสนับสนุนของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อหาช่องว่างใน
ตลาดที่ควรต้องปิด 

▪ วางกรอบกลยุทธ์ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพและสเกลอัพโดยอาศัยผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
ทางการตลาด 

▪ ทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการสนับสนุนของรัฐทั้งหมดสำหรับสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบ่มเพาะ 
โครงการให้ทุน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมต่างๆ การวางกลยุทธ์การสนับสนุนให้
สอดคล้องและครอบคลุมถึงช่วงอายุต่างๆ ของสตาร์ทอัพ และอาจเป็นผู้จัดการโครงการ
สนับสนุนบางโครงการที่สำคัญ 
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▪ ทำหน้าที่เป็น “One Stop Shop” สำหรับผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และ ผลงานวิจัยเพื่อการ
พาณิชย์ต่างๆ โดยเผยแพร่ข้อมูลมาตรการสนับสนุน และเป็นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่าง  
สตาร์ทอัพ สเกลอัพ องค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ ในภาคเอกชน 

▪ ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือผลักดันนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

2.3.1 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) เพ่ือวางกรอบยุทธศาสตร์และติดตามมาตรการการส่งเสริมและลดต้นทุนในประกอบธุรกิจ

ของสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
2) เพื่อเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

รวมทั้งสร้างความเชื่อถือของบริการและสินค้าของสตาร์ทอัพให้กับภาคเอกชนผ่านการ
จัดซื้อและประเมินผลของภาครัฐ 

3) เพ่ือเพ่ิมจำนวนและคุณภาพของบริษัทและบุคลากรด้าน Technology ในประเทศไทย
โดยอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจสำหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  
และบริษัทร่วมทุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

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

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

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

นิติบุคคล ทำให้ไม่สามารถพัฒนายกระดับได้ รวมทั้งธุรกิจชุมชนที่ดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการ 

การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ทางในด้านการบริหารจัดการและช่องทางการตลาด  เพื่อให้สามารถอยู่รอด
และสามารถขยายกิจการได้  
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การปฏิรูปเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน จึงเป็นการสร้างกลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่อย่างเป็น
ระบบบูรณาการมุ่งเน้นการสร้างกลไกระยะยาว โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการสร้างและ
ต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่ งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
การรวมกลุ่ม การสร้าง e-commerce platform การสร้างกลไกการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับภาคีจาก
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยการจัดตั้ง center of excellence ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
สถานะความเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

2.2.1 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) มีเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-based) และมีสินค้าประจำพื้นที่ (Product Champion) 

ทั่วประเทศภายในปี 2561 
2) มี E-commerce center ทั่วทุกภาคในประเทศภายในปี 2561 
3) ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ e-commerce platform ในการสร้างรายได้ 
4) มี center of excellence ในทุกพื้นที่เป้าหมายภายในไตรมาส 2 ปี 2561 และทุกภูมิภาค

ทั่วประเทศภายในปี 2561 
5) สถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในทุกพ้ืนที่เป้าหมายมีอินเทอร์เน็ตใช้

ภายในปี 2561 
2.2.3 ตัวชี วัด 

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

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

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

เพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME การปฏิรูปหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม SME โดยจะลดความซ้ำซ้อนและปรับบทบาทหน่วยงานรัฐให้ทำหน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริม SME อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของหน่วยงานที่มีกลไกสนับสนุนและส่งเสริม SME 
ด้วยการวัดผลกระทบจากมาตรการ/กลไกที่ดำเนินการ 
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2.1.6 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
1) มีศูนย์บริการ  SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SME) 

ที่สามารถเข้าถึงแก้ปัญหา และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ 

2) เศรษฐกิจไทยจะมี SME มืออาชีพ ที่มาพร้อมกับการปรับตัว รับมือกระแสการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างทันท่วงท ีมีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ 

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

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

2.1.8 ตัวชี วัด 

1) ผลผลิต 

1.1) มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

1.2) มีแผนแม่บทบูรณาการ 

2) ผลลัพธ์ 
2.1) งบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนและส่งเสริม SME 

ลดลง 
2.2) SME ไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท

ภายใน 5 ป ี

2.3) ระบบข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้บริการภาครัฐมีการเชื่อมต่อและเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ 

2.4) อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นไม่น้อยกว่า 10 อันดับ ภายใน 3 ปี 
 

4.1.5 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพั นาการเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ 
 บับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื ่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกำกับให้  
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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 3 - 24 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 3.5 แผนพั นาเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 กำหนดยุทธศาสตร์ซึ ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   

ในสังคมไทย  
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน  

ให้การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

โดยเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแนวทางและเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พบว่ามียุทธศาสตร์หลัก ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนา SME ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาและ 

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา  
และยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ 
กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม
การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว 
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ระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ   
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ  
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ
ท้องถิน่และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญ และการส่งเสริม SME มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันเป้าหมายดังกล่าวมีหลายประเด็น ได้แก่ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 5 รายได้ต่อหัวไม่ต่ำกว่า 8,200 
ดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2564) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 4.0 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี จำนวนการยื่นแบบ
เพื่อชำระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอัตราการขยายตัว
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจาก บริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามลำดับ 

โดยจากการศึกษาวิเคราะห์แล้วพบว่าการส่งเสริมและพัฒนา SME มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 3.6 ความสอดคล้องเชื่อมโยงแผนพั นาเศรษ กิ และสังคมแห่งชาติ  บับท่ี 12 
 
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 3 พบประเด็นแนวทางที่ต้องการมุ่งเน้นการส่งเสริม SME ในแต่ละภาค 

ดังนี้ 
▪ การพั นาภาคการเกษตร : แนวทางในการส่งเสริม SME ในภาคการเกษตรมุ่งเน้นการนำการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน  

การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยการพัฒนาระบบมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่ยอมรับใน
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ระดับสากล ทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐาน และการขับเคลื่อนการผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง รวมทั้งการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตร การขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต  การตลาดและการเงิน  
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 

▪ การพั นาภาคอุตสาหกรรม : ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนา SME ในภาคอุตสาหกรรม จะเน้น
การพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังอยู่
ระหว่างการพัฒนาทั้งคนและโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการส่งเสริม SME ในภาคอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้น 

การใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค การสร้างระบบ
กลไกและเครือข่ายที ่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื ่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะ  

คลัสเตอร์ การสนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ
การส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 

▪ การพั นาภาคบริการและการท่องเที่ยว : โดยแผนการส่งเสริมและพัฒนา SME จะเน้น
การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐาน
บริการใหม่ โดยสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมใน
การขยายตลาด การยกระดับฐานธุรกิจใหม่ ก้าวสู่บริการที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

▪ การพั นาภาคการค้าและการลงทุน  : เน้นการส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิม  

ความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าไทย ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สร้างตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดและขยายตลาดการค้า การสนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพการค้าและ
การประกอบธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย 
- การสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง  

- การสร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื ่อง 

การเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ  

ขนาดย่อม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการและการตลาด  
- การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และ

พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

- การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่ 
มูลค่าและการเชื ่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ และการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดย 

การกำหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็น
ผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และนอกจากการส่งเสริมและพัฒนา SME จะสอดคล้องเชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
แต่จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประเทศพบว่า มียุทธศาสตร์อื่นๆ 

ที ่เป็นยุทธศาสตร์ร ่วมหรือเสริมที ่การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา SME ยังส่งผลต่อความสำเร็จต่อ
ยุทธศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือมีวิธีการหรือพื้นที่มุ่งเน้นในการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
แนวทางหรือเป้าหมายของยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุนให้การดำเนินยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่  

 

แผนภาพที่ 3.7 ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หลัก กับยุทธศาสตร์ที่เป นกล กสนับสนุน 
 

อนึ่ง การดำเนินกิจกรรมโครงการด้านการสร้าง SME นอกจากจะขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์หลัก
และยุทธศาสตรร์่วม/เสริมแล้ว ยังสนับสนุนผลักดันเป้าหมายของยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ด้วย โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับ
การสนับสนุนเป้าหมายความสำเร็จ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกด้วย โดยพบว่าหากธุรกิจ SME มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น และมีความเข้มแข็งมากขึ้น จะส่งผลต่อเป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจาก  

การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจจะทำให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพ่ิมขึ้นส่งผลให้รายได้เพ่ิมขึ้น  
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อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลโครงการที่ปรึกษาจะวิเคราะห์เจาะลึกโดยมุ่ งเน้นการวิเคราะห์ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นหลัก 

 

4.1.6 แผนการส่งเสริมวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม  บับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564  
ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาวิเคราะห์ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562-2564 ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานจากแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2560-2564 โดยแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 4 จะให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถของ 
SME ให้เติบโต เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านแนวคิดการสร้าง  คุณค่าและมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเข้าสู่ตลาดโลก เป็นต้น เพื่อให้  SME 
สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาต่างๆ ของประเทศ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ SME เป็นวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและ
ส่งเสริม SME โดยได้กำหนดแนวทาง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพั นา SME รายประเด น เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละ
ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการเติบโต และขีดความสามารถของ SME ทั้งในส่วนการพัฒนา SME ให้มีทักษะ
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบนิเวศหรือปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้ SME 
เติบโตและเข้มแข็งได้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังนี้  

1. ยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลิตภาพ  

2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

3. ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล  

4. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามาร  SME เ พาะกลุ่ม เป็นการส่งเสริมและพัฒนา 
SME เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะมีสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อม สภาพปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน 
จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาเฉพาะ (Tailor-Made) สำหรับแต่ละกลุ่ม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้  

1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Startup)  
2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SME  
3. พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พั นากล กเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป นระบบ เป็นการพัฒนา
ระบบสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ดังนี้  
1. พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ  
2. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการดำเนิน

ธุรกิจของ SME 
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 3 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

4.1.7 แผนการส่งเสริมวสิาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

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

วิสัยทัศน์  
“SME อย ่รอดผ่านพ้น ากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับส ่การแข่งขันภาย ต้บริบท หม่ทางเศรษ กิ ” 

พันธกิ  

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสริมศักยภาพ SME ให้พร้อมร ับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
เป้าหมายและตัวชี วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการปรับลดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ลง ตลอดจนมุ่งเน้นไปที่
การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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ตารางท่ี 3.2 สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี วัด ประเด นการพั นา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

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

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

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

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

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

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

การบ ร าการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้เป น ป นทิศทางเดียวกัน 
ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และสถานการณ์
ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) แผนแม่บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ SME ตามขนาด
และศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact program)  
ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละ
ประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีเจ้าภาพ
ดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน  

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการดำเนินงาน
ตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหา
อุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการวางแผน
กำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

•  ัดทำรายงานการส่งเสริมและพั นา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา  SME ในแต่ละด้านจากหน่วยงาน 

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

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

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

4.1.8 แผนป ิบัติการส่งเสริมวิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 - 2564  

ที่ประกาศ นราชกิ  านุเบกษา 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ปี 2562 - 2564 ก็ได้ระบุไว้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจากการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินการ
แล้วพบว่าการส่งเสริมและพัฒนา SME ตามแผนบูรณาการฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริม SME 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนื่องจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเป็น
แผนภาพรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินการสามารถขับเคลื่อนผ่านงบประมาณหลายช่องทางทั้งงบบูรณาการ 
งบยุทธศาสตร์ งบพ้ืนที่ การสนับสนุนของสถาบันการเงิน การสนับสนุนของภาครัฐ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ  
ภาคเอกชน ดังนั้น เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการภายใต้งบบูรณาการฯ 
กับแผนดังกล่าวจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) พบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า  

ค่าเป้าหมาย GDP ของประเทศมีการปรับลดทุกปี ในขณะที่ค่าเป้าหมาย GDP ของแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มีค่าเท่าเดิม จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การถ่ายทอด 

ค่าเป้าหมายจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่แผนปฏิบัติการการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 

4.1.9 แผนป ิบัตกิารสง่เสริมวิสาหก ิขนาดกลางและขนาดยอ่มปี พ.ศ. 2564 - 2565 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 - 2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564 - 2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาป  หาและ   น  ธุรกิ ที่ ด้รับผลกระทบ ากส านการ ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 
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พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตัวชี วัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

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

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  
ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  
 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ 
SME  

    - 
 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.2 สร้างโอกาส นการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  
ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  
เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.3 ปรับธุรกิ  ห้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 1.4 เสริมสร้างความร ้ทักษะอาชีพ ห้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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 3 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อม ห้ SME  นการเข้าส ่การแข่งขัน นบริบท หม่ทางเศรษ กิ  

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

ตัวชี วัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิ ิทัลมา ช้ นการบริหาร ัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 
3. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั  

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั 
3. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.2 พั นาสินค้าและบริการ ห้ ด้คุ ภาพ มาตร าน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 
3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
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 3 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการสร้างมลูค่าแกส่ินค้า
และบริการ 

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.3 พั นาทักษะด้านการบริหาร ัดการธุรกิ  
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) 
6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัด
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ SME มีหลักในการบรหิาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

 

 

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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 3 - 37 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

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

สถานประกอบการ SME 
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบ
ใหม ่

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.5 ส่งเสริม SME  ห้เข้า ึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy) 

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
4. สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 

SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3. บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 
ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital 
payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่  

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 38 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.6 ส่งเสริม SME  ห้แข่งขัน ด้ นระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกนัความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 2.7 สร้างผ ้ประกอบการ หม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 39 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร ์
3. สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 40 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิ  ห้เกิดความสะดวกแก่ SME 

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

ตัวชี วัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.1 ปรับแก้ ขกฎหมาย และวิธีป ิบัติ ห้เอื อต่อการประกอบธุรกิ  
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 
อย่างทันท่วงที (SME policy 
platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.2 พั นา านข้อม ล SME big data สำหรับ ช้กำหนดนโยบาย 
o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบียน

เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.3 พั นาศ นย์กลาง นการ ห้ข้อม ลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

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

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

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

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.6 พั นาประสิทธิภาพการ ช้ผ ้ ห้บริการเพ่ือพั นาธุรกิ  

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.7 พั นาป   ัยแวดล้อมทางการเงิน ห้มีประสิทธิภาพ 
o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับ

ธุรกิจรายย่อย   
    1. ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary 
Market) และตลาดรอง (Secondary 
Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 3 - 42 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 
chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 
based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด นการพั นาที่ 3.8 พั นาป   ัยแวดล้อมด้านการพั นานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  
ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โครงการ ความเหมาะสมของการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้การส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเยียวยาของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การส่งเสริมเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ต่อไป 
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 4.1.10 แผนงานบ ร าการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 

สำนักงบประมาณได้ให้ความหมายของงบประมาณเชิงบูรณาการไว้ว่า “งบประมาณที่จัดสรร
ให้กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิติยุทธศาสตร์ซึ่งกระทรวง 
และส่วนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานร่วมของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือ  

มิติงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้น ที่และ
ตามมิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำ” 

โดยได้อธิบายแนวคิดการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการมีสองแนวคิดที่สำคญัคือ 
แนวทางแบบราชการ (government approach) กับแนวทางการบริหารจัดการ (governance approach) 
การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเป็นการบริหารจากบนลงล่าง ( topdown approach) มีการใช้
กฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากร และสถาบันการทำงานอาศัยโครงสร้างแบบ
ราชการเป็นหลัก ซึ ่งเป็นการแบ่งโครงสร้างตามหลักการแบ่งตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ ( functional 
classification) หรือตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง 
แต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหาผลผลิตตามภารกิจของตนเป็นหลัก  แนวทางการบริหาร
จัดการเป็นแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ จากการใช้อำนาจครอบงำมาเป็น
การสร้างเสริมพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเป็นรัฐบาล
ที่เน้นการประสานงานเชื่อมโยง (joined-up government) แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางที่มอง
ความสัมพันธ์ของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ ้นในลักษณะเป็นเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชา  
(network-oriented polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไป
จากผู้กำหนดนโยบายมาเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดนโยบาย บทบาท
ของรัฐบาลเน้นในด้านการประสานงานและการกำกับดูแล (coordination and steering) มากกว่า โดย
สรุปแนวทางการบริหารจัดการ จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการ ซึ่งเน้นการประสานมิติ
ต่างๆ ระหว่างหน่วยงานเพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกำหนดแผน และดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายด้านนโยบาย สำหรับงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่
สำนักงบประมาณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่เน้นหน้าที่ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ทำให้ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/
นโยบายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐใน
ปัจจุบันมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงาน ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมความรู้และ
ทรัพยากรมาใช้ในการแก้ปัญหาและวิกฤตให้ทันกับเวลาหรือใช้สำหรับการพัฒนาการบริหารงานเชิงบูรณาการ
จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการด้านแผนงานในระดับต่างๆ จากระดับประเทศลงไปสู่ระดับหน่วยงาน ทั้งใน
ระดับแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้แผนงานเหล่านี้เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ งบประมาณจะมีบทบาทช่วยในการบูรณาการโดยผ่านแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ แผนงบประมาณ
เชิงบูรณาการเป็นแผนซึ่งกำหนดมาจากนโยบายที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่จำเป็นจะต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องอันจะทำให้เกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการ
ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุภารกิจร่วมกัน ดังนั้น  แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเป็นเครื่องมือที่
กำหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูรณาการ  เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
กลไกการดำเนินงาน 
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การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เป็นไปอย่างสมดุล มีการรวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงขึ้นกว่าการดำเนิน
ภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน และมีหลักการหรือแนวทางในการดำเนินการ คือ หน่วยงานเจ้าภาพ มีหน้าที่ใน
การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการ 
โดยเน้นการจัดทำเป็น Project Based หรือไม่ต่ำกว่าระดับโครงการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิง
บูรณาการ โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้และคุ้มค่า โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้ว
มีเอกภาพ ประสาน สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน และโครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้ว
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า 

เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ  หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้ เกิดขึ้นจาก
การให้บริการที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
และ เชื ่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาก
ผลสำเร็จของแนวทาง หรือโครงการที่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
เชื ่อมโยงกัน และประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ใน
ระหว่างปีแล้วแต่กรณี การกำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ (ผลลัพธ์) ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้   
1) แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสำเร็จตามแนวทาง หรือโครงการภายใต้การกำกับของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างสอดคล้องและ
เชื ่อมโยงกัน 2) ต้องสอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดความเชื ่อมโยงจากร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
สำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างชัดเจน 3 ) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจ
หรือภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย 4) ควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ 
หรือระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการด้วย 5) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมี
ความเข้าใจตรงกัน ระหว่างเจ้าภาพแผนงานบูรณาการและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ใน
ทิศทางเดียวกัน 

สำหรับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สู่สากลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ “SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยปี 2564 กำหนดเป้าหมาย SME ที่ได้รับการพัฒนา และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท (ภายใน 3 ปี) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 

การดำเนินการ จำแนกออกเป็น 5 แนวทาง ประกอบด้วย 
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 3 - 45 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage)  

แนวทางท่ี 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  

แนวทางท่ี 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  

แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล  
(Medium & High Potential)  

แนวทางท่ี 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

 

 ทั้งนี้ เมื่อได้วิเคราะห์เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 พบว่า งบประมาณภายใต้
แผนบูรณาการมีสัดส่วนสูงสุดในแนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  
คิดเป็นร้อยละ 58.35 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 งบประมา ที่ ด้รับ ัดสรรของแผนบ ร าการพั นาผ ้ประกอบการและ 

วิสาหกิ ขนาดกลางและขนาดย่อมส ่สากล ปีงบประมา  พ.ศ. 2564 

แนวทางการดำเนินงาน 
เงินงบประมา ที่ ด้รับ

 ัดสรร (ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้  
(Early Stage) 

330.9122 27.35 

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ (Micro) 

66.3526 5.48 

แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ 
(Small) 

705.9997 58.35 

แนวทางท ี ่  4 พ ัฒนาว ิสาหก ิจขนาดกลางและว ิสาหกิ จ  
ที่มีศักยภาพให้เข้าสู ่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High 
Potential) 

82.3577 6.81 

แนวทางท ี ่  5 พัฒนาป ัจจ ัยแวดล ้อมในการส ่ง เสร ิม SME  
ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

24.3778 2.01 

รวม 1,210.0000 100.00 

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 3 - 46 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

4.1.11 แผนป ิบัตกิารของสำนักงานสง่เสริมวสิาหก ิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564-2565) ได้กำหนด 

วิสัยทัศน์ 

“เป นผ ้ชี นำ นการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME ส ่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน”  
(เป้าหมายปี: 2564-2565 ผลสัมฤทธิ์: เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3,800 ล้านบาท/ปี)  

พันธกิ   

บูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถ
เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล  

POSITIONING ของ สสว.  

• Pioneer of New Ideas (ผู้บุกเบิกแนวทางพัฒนาใหม่)  
• Catalytic Channel of Change and Development  
• Resource Person (Think-Tank และ Implementor)  

 

 

แผนภาพที่ 3.8 แผนป ิบัติการ สสว. ปี 2560 - 2565 ( บับทบทวนปี 2564 - 2565) 
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 3 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 >> ยกระดับการบ ร าการ MSME ของประเทศ ด้วย BIG DATA  
เป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม MSME ตามบทบาทภารกิจหลักของ สสว. 
โดยออกแบบการดำเนินงานจากคุณค่า (Value Proposition) เพื ่อตอบสนองความคาดหวังและปัญหา
อุปสรรคของผู้รับบริการ มีขอบเขตการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย บูรณาการแผนงบประมาณ
และติดตามประเมินผล ให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม SME ของประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการ
ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ บูรณาการในการพัฒนาฐานข้อมูล MSME กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ 
MSME BIG DATA ซึ่งเป็นการขยายฐานข้อมูลในกลุ่ม Micro Enterprise ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือในการ
วิเคราะห์/ประเมินผล กระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME เพ่ือให้มีข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนกำหนดนโยบาย 
มาตรการและโครงการส่งเสริม MSME ที่เหมาะสมกับการยกระดับศักยภาพธุรกิจและตรงกับความต้องการ
ของ MSME อย่างแท้จริงและกำหนด MSME กลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดและส่งต่อการพัฒนาในแต่ละด้าน 
และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะเรื่องที่หลากหลายมิติ  

เป้าประสงค์ : เป็นที่ยอมรับในฐานะของผู้ชี ้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME และ 

มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นประโยชน์  
ตัวชี วัดผลผลิต  
o จำนวนมาตรการ/แผนงานที่มีผลกระทบสูงต่อ GDP (High Impact) ที่ถูกดำเนินการ (มาตรการ/

แผนงาน) จำนวน 1 เรื่อง/ปี  
o พัฒนาฐานข้อมูล MSME 1 ฐานข้อมูล  
ตัวชี วัดผลลัพธ์  
o ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนา จาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
วิเคราะห์ PAIN POINT  
o Policy Maker  
o Data Base  

กลยุทธ์ 1.1 บูรณาการแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลให้ครอบคลุมหน่วยงานส่งเสริม 
MSME ของประเทศ 

กลยุทธ์ 1.2 สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม MSME ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 1.3 พั นาและเชื่อมโยง านข้อม ล ห้รองรับ MSME BIG DATA  
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์/ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน MSME  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 >> พั นากล กการส่งเสริม ห้เข้า ึง MSME และเศรษ กิ ชุมชน  
เป็นการส่งเสริม MSME และเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลไกต่างๆ โดยออกแบบ การดำเนินงานจาก

คุณค่า (Value Proposition) เพื่อตอบสนองความคาดหวังและปัญหาอุปสรรคของผู้รับบริการ มีขอบเขตการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย การพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเติบโตของ MSME ปรับปรุง กฎหมาย 
ระเบียบให้ง่ายต่อการทำธุรกิจ พัฒนาการส่งเสริม MSME อย่างเป็นระบบ ยกระดับการให้บริการของศูนย์ 
OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับ 

องค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจและดำเนินมาตรการตามนโยบายรัฐบาลรวมถึง การพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา 
เพื่อพัฒนาปัจจัยเอื้อที่จำเป็นให้ MSME ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ซึ่ง สสว. เน้นกลุ่ม Micro Enterprise 
เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ
ระดับชุมชนและระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจชุมชน  
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 3 - 48 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการและสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุน การทำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการและใช้งานได้จริง  

ตัวชี วัดผลผลิต  
o จำนวน MSME ที่เข้าถึงบริการ Online และ Offline ไม่น้อยกว่า 190,000 ราย/ปี  
o พัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื ่อมโยงระบบนิเวศเพื ่อการประกอบธุรกิจ จำนวน  

1 ระบบ/ปี  
ตัวชี วัดผลลัพธ์  

o ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
วิเคราะห์ PAIN POINT  

o เข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐ Data Base  

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาปัจจัยเอ้ือต่อการเติบโตของ MSME ประเทศ 
กลยุทธ์ 2.2 ยกระดับการให้บริการของศูนย์ OSS และเชื่อมโยงนโยบายของรัฐ 
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษา/เครือข่ายการให้บริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 >> สร้างสังคมผ ้ประกอบการ ห้เติบโตและก้าวส ่สากล  
เป็นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการโดยออกแบบ การดำเนินงานจากคุณค่า

หรือประโยชน์ที่ได้รับ (Value Proposition) เพื่อตอบสนองความคาดหวังและปัญหาอุปสรรคของผู้รับบริการ  
อีกทั้งตอบสนองต่อ pain point จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด อยู่เป็นและอยู่ยาว ในสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง 
สนับสนุนแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ประกอบด้วย 
การส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup) ในการสร้างองค์ความรู้ บ่มเพาะธุรกิจให้ผู้ประกอบการมี
คุณภาพและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจไม่เกิน  

3 ปี ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจในช่วง Startup และพัฒนาให้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ส่งเสริม
ผู ้ประกอบการให้รวมกลุ ่มและก้าวสู ่สากล ( Internationalization) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ ่มของ
ผู้ประกอบการเพื่อผนึกกำลังเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกันในระดับห่วงโซ่มูลค่าได้  
(Value Chain Competitiveness) อีกท้ังส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ และ
สามารถพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพื่อให้
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพพร้อมเข้าสู่สากล ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการปรับ เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ 
(Business Transformation) โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่ารวมทั้งการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้  

เป้าประสงค์ : สร้างสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง  
ตัวชี วัดผลผลิต  
o จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ MSME ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ตัวชี วัดผลลัพธ์  
o ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
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 3 - 49 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

วิเคราะห์ PAIN POINT  
o มีคนตกงานเพิ่มข้ึน  
o ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้อยู่รอด  
o ผู้ประกอบการอยู่ได้ด้วยตลาดออนไลน์มากข้ึน  
o นักท่องเที่ยวหายไป  
o ต้นทุนธุรกิจสูงเมื่อเทียบกับรายได้  
o รายได้/ คำสั่งซื้อ ลดลง  
o ปิด GAP/ Pilot Project  

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจ (Early Stage/Startup)  

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ >> เพื่อสนับสนุนแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ สินค้าและ
กระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการขยายสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด  

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 >> เพิ่มศักยภาพองค์กร ห้มีสมรร นะส ง (High Performance Agency)  

เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยออกแบบการดำเนินงานจากคุณค่า (Value 
Proposition) เพื่อตอบสนองความคาดหวังและปัญหาอุปสรรคของผู้รับบริการ มีขอบเขตการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ แผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจขององค์กร โดยการสร้างองค์ความรู้ (KM) ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละตำแหน่ง (Competency) รวมทั้ง
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีการเติบโตตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) การให้ความสำคัญกับ
กระบวนการ (Process) กำหนดและปรับปรุงระบบงานภายในองค์กรให้ทันสมัย ยกระดับการบริหารจัดการสู่ 
Smart Office เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยส่งเสริมการนำ Technology ที่ทันสมัยมาใช้
ในการดำเนินงาน มีการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ตลอดจนการผลักดันองคก์ร
ให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล โดยศึกษาและพัฒนาการวางแผนองค์กรอย่างเป็นระบบ รวมถึง  

การประชาสัมพันธ์ (PR) เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร บทบาทของ สสว. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีการ
บริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์กรใหม้ีสมรรถนะสูงและสามารถสนบัสนุนการดำเนินงานและทิศทางขององค์กร  
ตัวชี วัดผลผลิต  
o ผลประเมินกองทุนหมุนเวียน  
o ปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ จำนวน 10 กระบวนการ  
o พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ  
ตัวชี วัดผลลพัธ์  
o ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาจาก สสว. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
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 3 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

วิเคราะห์ PAIN POINT  
o ภาพลักษณ์องค์กรไม่เป็นที่รู้จักอย่างเพียงพอ  
กลยุทธ์ 4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจขององค์กร  
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ Smart Office  

กลยุทธ์ 4.3 ผลักดันองค์กรให้เน้นประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล  
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผ ้ประกอบการ ด้รับความช่วยเหลือและพั นา าก สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ น 

 ม่น้อยกว่า 70-80  
นิยาม : ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ของ สสว. มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถ

ประกอบธุรกิจและมีผลลัพธ์เกิดขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ กำไรเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต  
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

ผลสัมฤทธิ์ : เกิดม ลค่าทางเศรษ กิ  ม่น้อยกว่า 3,800 ล้านบาท/ปี  นปี 2564-2565  
นิยาม : ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ ของ สสว. ได้รับประโยชน์ในรูปของกำไรที่

เพ่ิมข้ึน ยอดขายเพิ่มขึ้น มกีารจ้างงานมากขึ้น มีการลงทุนมากขึ้น สามารถส่งออกได้มากขึ้น เป็นต้น 

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำทิศทางยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน ทั้งการออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลและประเด็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ สสว. 
ต่อไป 
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 4 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

  
  

 

 
❖ การออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปี 2564 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประจำปี 2564 และงาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพิ่มเติม (MSME 2020) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล 

 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและตามมาตรฐานหลักวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ วิธีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการวัดความคุ้มค่าของโครงการ และวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนงานโครงการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SME 
National Awards มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนงานโครงการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล 
โครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนบูรณาการฯ ส่งเสริม SME โครงการภายใต้แผนปฏบิัติการของ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2564 และงาน/โครงการ ปี 2563 
ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม (MSME 2020) 

 

คำชี้แจง : ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว .) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม
และประเมินผลการส่งเสริม SME ของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณบูรณาการฯ จากสำนัก
งบประมาณมาดำเนินการพัฒนา SME การรายงานข้อมูลของท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปใช้ในการ
สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบูรณาการฯ และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็น
ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME เกิดประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สนับสนุนเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศต่อไป 

การตอบแบบสอบถาม :  โปรดทำเครื ่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที ่อธิบาย
รายละเอียด 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   
สำนัก/กอง  

กรม/หน่วยงาน  

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

บทที่ 4 
การออกแบบเครื่องมอืที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล 
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 4 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2.2 โครงการย่อย (ระบุชื่อ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 สถานะโครงการ   
 1) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการที่กำหนดไว้ตามงบบูรณาการฯ (เป็นโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบฯ ตั้งแต่แรก) 
 2) เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง (มีการโอนเปลี่ยนแปลง)  
 3) อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
  1) เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน       2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม 

(เช่น ระยะที่ 2)  3) เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน)    
 4) เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม)  

4.   งบประมาณและผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรร 
 บาท 

4.1 งบประมาณที่  
เบิกจ่าย (สะสม) 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ผูกพัน/กันเหลื่อม  

     บาท 

งบประมาณคงเหลือ   บาท 

งบประมาณประหยดัได ้  บาท 

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

(ระบุจำนวนเดือน) 
แผน      

ผล      

4.3 สถานการณ์ดำเนินการตามแผนงาน 
 1) ยังไม่เริ่มดำเนินการ 
 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมทั้งหมด…………..ดำเนินการแล้วเสร็จ……………คิดเป็นร้อยละ………….. 
 3) ดำเนินการแล้วเสร็จ 
กรณียังอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้คาดการณ์ความสำเร็จการดำเนินการตามแผน  
 1) คาดว่าจะเป็นไปตามแผน    2) คาดว่าจะเร็วกว่าแผน    3) คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผน  
ระบุเหตุผลกรณีเร็วกว่าหรือล่าช้ากว่าแผน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 4 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

กรณีได้รับงบประมาณล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร  
 1) ไม่มี   
 2) มี  โปรดระบุ ............................................................................................................ ......................... 

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

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

4.5 การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ 
 4.5.1 มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/Stakeholder มาประกอบการกำหนดกิจกรรมให้

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

4.5.2 การวิเคราะห์โครงการ 
 1) ไม่มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 2) มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

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

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

โครงการและบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ 
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 4 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างมีนัยสำคัญ 
 2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน 
 3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

4.5.4.2 ปัจจัยนำเข้า = อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
 1) อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างมี

นัยสำคัญ 
 2) อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอ และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบางส่วน 
 3) อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

4.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1) โครงการไม่มีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การวิจัย งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 2) โครงการมีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์โครงการ  
กรณีตอบข้อ 2) มีการประชาสัมพันธ์โครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 2.1) ช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาว่าเป็นรูปแบบที่

มุ่งเน้นให้ได้กลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคม ผู้ประกอบการ)  
 2.2) ช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (พิจารณาจากผู้สมัครที่เป็น

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

4.7 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1) โครงการไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการพัฒนา เช่น การวิจัย  
การออกมาตรการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

 2) โครงการมีความจำเป็นต้องคัดกรองผู้ประกอบการหรือผู้เข้ารับการพัฒนา 

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

Early Stage ก็ควรกำหนดที่เป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจ การระบุสาขาเป้าหมาย)  
 2.2) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือ 
ความต้องการ   

 2.3) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมใน
ด้านดังกล่าวแล้ว 

 2.4) มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน 
เป็นต้น  

 2.5) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 
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 4 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

5. กลุ่มเป้าหมายท่ีมุ่งเน้น 
5.1 ระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ (Stage)  
 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกิจ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  

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

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

 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ (Strong)  
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เน้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด) 

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

 6) ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around)  
(เป็นผู้ประกอบการที่ขาดทุนหรือยอดขายลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และต้องการความ
ช่วยเหลือ) 

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการเติบโตขึ้นในรอบใหม่ (Revitalization)  
(เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและทำให้ธุรกิจฟ้ืนตัวได้) 

5.2 ขนาดของธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium)   2) ธุรกิจขนาดย่อม (Small)      3) ธุรกิจขนาดย่อย (Micro) 
 4) ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน  
5.3 หน่วยงานได้มีการคัดกรองหรือกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ หรือไม่ 

 มี 
 ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................... 
5.4 กลุ่มธุรกิจเป้าหมายท่ีดำเนินการ 
5.4.1 การกำหนดเป้าหมายสาขา 

 1) หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายสาขา  
 2) หน่วยงานไม่มีการกำหนดเป้าหมายสาขา  
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 4 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

5.4.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา (ท่ีสมบูรณ์ คือ ควรมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร สาขาประเภท
ธุรกิจ) 

 1) มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละสาขา 

 2) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละสาขา 

 3) มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถจำแนกวิเคราะห์และให้ข้อมูลได้ 
 4) มีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วน/บางกิจกรรม หรือการเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

5.4.3 ระบุสาขาและจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา 

ภาคการผลิต  สาขา    
 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน......................คน    2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ....................คน       
 3) แม่พิมพ์ ....................คน   4) สิ่งพิมพ์ ..................คน  5) ผลิตภัณฑ์พลาสติก................คน    
 6) ผลิตภัณฑ์กระดาษ ..............คน  7) บรรจุภัณฑ์ ............คน  8) ผลิตภัณฑ์ยาง.............คน 

 9) เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือนไม้...........คน    10) หัตถอุตสาหกรรม ............คน    
 11) อัญยมณีและเครื่องประดับ ....................คน    12) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม...................คน    
 13) เครื่องหนังและรองเท้า .......................คน    14) แก้วและเซรามิกส์.......................คน  
 15) ยาและสมุนไพร.............คน  16) เคมีภัณฑ์.............คน   17) เครื่องสำอาง..................คน   
 18) ผลิตภัณฑ์ฮาลาล..................คน   19) อาหาร................คน    20) ของเล่นเด็ก ...........คน     
 21) เหล็กและโลหะการ.......................คน  22) เครื่องจักรกล .......................คน  
 23) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม................คน   24) พลังงานและพลังงานทดแทน...............คน    
 25) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................คน 

ภาคการค้า สาขา    
 26) ค้าส่ง .......................คน    27) ค้าปลีก .......................คน  28) นายหน้า.......................คน      
 29) แฟรนไชส์.......................คน  30) อื่นๆ (ระบุ) …………..............................คน    

ภาคบริการ สาขา      
 31) ธุรกิจท่องเที่ยว..................คน  32) ธุรกิจร้านอาหาร ...................คน  33) ธุรกิจที่พักแรม
..................คน    34) ธุรกิจบันเทิง...................คน  35) ธุรกิจการแพทย์...................คน    
 36) ธุรกิจออกแบบ.....................คน  37) ธุรกิจที่ปรึกษา.....................คน    
 38) ธุรกิจการศึกษา.....................คน   39) ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ..................คน    
 40) ธุรกิจก่อสร้าง.......................คน   41) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์.......................คน  
 42) ธุรกิจสารสนเทศ/Digital Content .......................คน    
 43) ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า .......................คน   44) ธุรกิจให้เช่า.......................คน   
 45) ธุรกิจซ่อมบำรุง.......................คน   46) ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ.......................คน      
 47) อ่ืนๆ (ระบุ) …………......................คน 
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ภาคการเกษตร        
 48) เกษตรแปรรูป.....................คน    49) เกษตรอินทรีย์................คน    50) ปุ๋ย.......................คน     
 51) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ...............คน  52) การปลูกพืช.................คน  53) การเลี้ยงสัตว์ ..............คน    
 54) การประมง.......................คน    55) ปศุสัตว์แชเ่ย็นแช่แข็ง.......................คน     
 56) อาหารออร์แกนิค อาหารคลีนฟู้ด.......................คน      57) เครื่องดื่มสมุนไพร.......................คน    
 58) ผักและผลไม้กระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอ่ืนๆ) .......................คน      
 59) ปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง (รวมการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่นๆ) .......................คน    
 60) อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................คน 

6. ลักษณะกิจกรรมโครงการและผลการดำเนินงาน   
คำอธิบาย :  

❖ เลือกตอบข้อที่สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมโครงการ กรณีที่ขอบเขตโครงการมีการ
ดำเนินการมากกว่า 1 รูปแบบ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

❖ เลือกตอบผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินการโครงการ กรณีท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์หลาย
ตัวชี้วัด สามารถเลือกตอบและรายงานผลได้มากกว่า 1 ข้อ  

❖ กรณีเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล ขอให้ระบุเลือก
ตัวชี้วัด แต่ระบุ “ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูล” ในช่องข้อมูลผลการดำเนินงาน  

 

6.1 กิจกรรมการอบรม งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………………บาท ในหัวข้อ 
ดังนี้  
 6.1.1) ธุรกิจพ้ืนฐาน   6.1.2) การจัดทำแผนธุรกิจ   6.1.3) การบริหารจัดการ   
 6.1.4) การเงิน/บัญชี     
 6.1.5) กลยุทธ์การตลาด    6.1.6) E-commerce    6.1.7) เครือข่ายธุรกิจ    
 6.1.8) กฎหมายธุรกิจ  
 6.1.9) การค้าการลงทุนในต่างประเทศ   6.1.10) การบริหารสินค้าคงคลัง   
 6.1.11) การจัดการโลจิสติกส์    6.1.12) การปรบัปรงุประสิทธภิาพการผลิต   
 6.1.13) การเพิ่มผลิตภาพการผลิต  6.1.14) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน     
 6.1.15) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product)    6.1.16) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)     
 6.1.17) การพัฒนาไปสู่มาตรฐานสินค้าและบริการ     
 6.1.18) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

 6.1.19) การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital ในการรองรับธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการ   
 6.1.20) การจัดตั้งธุรกิจใหม่    6.1.21) ความรับผิดชอบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม และ
ชุมชน (CSR) 
 6.1.22) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………….................................................................................... 

6.1.23 รูปแบบการจัดอบรม 

  1) รูปแบบ on-site      2) รูปแบบ online    3) รูปแบบผสม (มีทั้ง onsite และ online) 
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           ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการจัดอบรมในรูปแบบ online 

  1) ไม่มี               
           2) มี (โปรดระบุ)................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ข้อเสนอแนะต่อการจัดอบรมในรูปแบบ online 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
6.1.24 ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม …………. คน 

 

 ร้อยละของผู้เข้ารับ 
การอบรมที่นำความรู้ 
ไปใช้ .................. 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………………. 
 

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

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

 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง………………..บาทต่อปี 
 ต้นทุนของเสียที่ลดลง…………………..บาทต่อปี 
 ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลง……………..บาทต่อปี 
 จ้างงานเพิ่มขึ้น ............ คน มูลค่า................ 
บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………........................ 
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6.1.25 การคัดเลือกวิทยากร 

 1) หน่วยงานมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของวิทยากรใน
การให้ความรู้ 
 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากท่ีสุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 
 2) หน่วยงานไม่ได้มีการสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการสำรวจฯ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.1.26 การมีระบบหรือกระบวนการเพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

 1) มีการฝึกปฏิบัติ และดำเนินการด้วยตนเอง  
 2) มีกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนา เพื่อให้ใช้ความรู้จากท่ีได้รับการอบรม 

 3) มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาต่อ 
 4) ไม่ได้มีการกำหนดกิจกรรมพัฒนาต่อเนื่อง ขึ้นกับผู้ประกอบการแต่ละราย 
 5) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 

6.1.27 การติดตามผลความคิดเห็นต่อคุณภาพหรือรูปแบบกิจกรรม  

 1) หน่วยงานมีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรหรือรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 
 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากท่ีสุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 
 2) หน่วยงานไม่ได้มีการสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการสำรวจฯ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.1.28 การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 1) หน่วยงานมีการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากท่ีสุด (ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ขึ้นไปนำความรู้ไปใช้) 
 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย (ผู้เข้าร่วมต่ำกว่าร้อยละ 80 นำความรู้ไปใช้) 

 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผล (ถ้าเป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผลมาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการสำรวจฯ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 
 

6.2 ให้คำปรึกษาเชิงลึก/การนำงานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปใช้ งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม ………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

▪ เป้าหมายการให้คำปรึกษา 
     6.2.1) การวินิจฉัยธุรกิจ    6.2.2) การจัดทำแผนธุรกิจ    6.2.3) การบริหารจัดการ    
 6.2.4) การเงิน/บัญชี    6.2.5 การตลาด    6.2.6) การทำวิจัยตลาด    
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 6.2.7) ช่องทางการตลาด    6.2.8) การทำ e-Commerce    6.2.9) การบริหารสินค้าคงคลัง   
 6.2.10) การจัดการโลจิสติกส์    6.2.11) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ    

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

 
▪ รูปแบบของการให้คำปรึกษาเชิงลึก 

 1) ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ (on-site)   2) ให้คำปรึกษาผ่านระบบ online    

 3) รูปแบบผสม (มีทั้ง onsite และ online) 
       ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการให้คำปรึกษาผ่านระบบ online    

 1) ไม่มี               
 2) มี (โปรดระบุ)................................................................................................................ ................. 

.................................................................................................................................................... .......................... 
ข้อเสนอแนะต่อการให้คำปรึกษาผ่านระบบ online 

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

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

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

▪ กรณีส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์/มาตรฐานการผลิต    
มาตรฐาน สถานะ จำนวนราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 
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มาตรฐาน สถานะ จำนวนราย 
 4) HACCP  1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ       
 2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
 3) ขอแล้ว_ได้   

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

……………………………ราย 
……………………………ราย 
……………………………ราย 

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

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

6.2.29 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา 

      .................... คน 

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

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำไป 

ปรับใช้กับธุรกิจแล้วเสร็จตามแผน  
      ........................................................ 
 ร้อยละของผู้ประกอบการที่นำไป

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

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

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

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

 จ้างงานเพิ่มขึ้น .......... คน  
มูลค่า............... บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………......................... 

6.2.30 ระบบการคัดเลือก/คัดกรองที่ปรึกษา  
 1) หน่วยงานมีระบบการคัดเลือก คัดกรองที่ปรึกษาที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือตรงกับ

ความต้องการหรือปัญหา 
 1) ม ี  
 2) มีระบบ/กลไกการคัดกรอง แต่ไม่สามารถเชื่อม่ันได้ เพราะ......................................... 
 3) ไม่มีระบบ/กลไกการคัดกรอง 
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6.2.31 ระบบการติดตามผล 
 1) หน่วยงานมีการติดตามผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของที่ปรึกษา 

 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากท่ีสุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 
 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผลหรือสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผล

มาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการติดตามผลหรือสำรวจ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.2.32 ระยะเวลาการเข้าไปดำเนินการ 
 1) หน่วยงานมีการเข้าไปดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมกับเวลาในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

(ไตรมาส 1 ควรจัดซื้อจัดจ้างและเริ่มดำเนินการไตรมาส 2)  
 2) หน่วยงานเริ่มดำเนินการล่าช้าส่งผลให้เวลาที่เหลือในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาน้อยเกินไป 

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

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

    6.3.9 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมคลัสเตอร์หรือ
เครือข่าย ..................ราย 

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

 จำนวน Product 
Champion............ผลติภัณฑ์ 
 

 

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

 การดำเนินการตามข้อตกลง 
 1)  ไม่เกิดความร่วมมือ    
 2)  เกิดความร่วมมือ_อยู่ระหว่าง

ดำเนินการตามข้อตกลง     
 3)  ดำเนินการตามความร่วมมือ_

ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์      
 4)  ดำเนินการตามความร่วมมือ_

ได้ผลตามวัตถุประสงค์        

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

 ต้นทุนการจัดซื้อที่ลดลง………………......
บาทต่อป ี

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน………………..
บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่
เพิ่มข้ึน…………………..บาทต่อป ี
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ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

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

 เกิดธุรกิจเฉพาะทางใหม่จำนวน 
............... ธุรกิจ  ชื่อธุรกิจ 
............................................................... 
 จ้างงานเพิ่มข้ึน .......... คน มูลค่า
................. บาทต่อปี 
 ช่องทางการตลาดเพิ่ม........ช่องทาง 
ได้แก่ .................. 
 มีส่วนแบ่ง
การตลาด ............................ %  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………....................... 

6.3.10 ระบบการคัดเลือก/คัดกรองเครือข่าย หรือสมาชิกคลัสเตอร์  

 1) หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการคัดเลือกสมาชิกหรือเครือข่ายที่จะเข้าร่วม 

 1) ม ี  2) ไม่มี 

6.3.11 ระบบการติดตามผล 

 1) หน่วยงานมีการติดตามผลการรวมกลุ่มหรือการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย 

 1.1) ผลการสำรวจเป็นที่พอใจของสมาชิกหรือเครือข่ายอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากท่ีสุด 

 1.2) ผลการสำรวจเป็นที่พอใจของสมาชิกหรือเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 

 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผลหรือสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผล
มาใช้) 

 3) หน่วยงานมีการติดตามผลหรือสำรวจ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.4 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………………บาท  

ในหัวข้อ ดังนี้ 
     6.4.1) งานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ    6.4.2) งานแสดงผลิตภัณฑ์ทั่วไป    
 6.4.3) งานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

     6.4.4) งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลาดในประเทศ     6.4.5) งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลาดต่างประเทศ     
     6.4.6) เจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ      6.4.7) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………......    
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6.4.8 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวน
ผู้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

...............ราย 

 

 

 มูลค่ายอดขายที่เกิดขึ้นภายในงาน …….….... 
บาท 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมงานแสดง
สินค้าแลว้เกิดธุรกรรมทาง
ธุรกิจ……….............. 

 จำนวนคู่ธุรกิจ………………………ราย 

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

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

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

 มีคำสั่งซื้อล่วงหนา้มูลค่า................บาทต่อป ี

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

6.5 การสร้างแบรนด์และโลโก้   งบประมาณในส่วนของกิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ 
ดังนี้ 

     6.5.1) การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใหม่   6.5.2) การต่อยอดแบรนด์เดิม  
 6.5.3) การรักษาภาพลักษณ์แบรนด์เดิม     6.5.4) การพัฒนาแบรนด์สู่ตลาดต่างประเทศ    
 6.5.5) การจดทะเบียนแบรนด์   6.5.6) การศึกษาแบรนด์คู่แข่งขัน 

     6.5.7) อ่ืนๆ……………………….........................................................................................................  
   6.5.8 ผลการดำเนินงาน  

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมกิจกรรม………………ราย 

 จำนวนแบรนด์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา................... แบรนด์ 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
……………………….. 

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

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

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

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

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

 ยอดขายที่เพิ่มข้ึนจากแบรนด์เดิม 
…………....บาทต่อป ี

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

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

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

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………..................... 
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6.6 การบ่มเพาะธุรกิจ (Early Stage/Startup) งบประมาณในส่วนของกิจกรรม ……………………บาท 
ในหัวข้อ ดังนี้ 

      6.6.1) การทำแผนธุรกิจ    6.6.2) การจดทะเบียนธุรกิจ  6.6.3) การประสาน จัดหาแหล่งเงินทุน 
      6.6.4) การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  6.6.5) การจัดหาทีมที่ปรึกษา หรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  6.6.6) การอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต วิจัย 
พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์    6.6.7) การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกัน  6.6.8) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  6.6.9) การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดและ
การขยายธุรกิจ   6.6.10) การร่วมลงทุน หรือควบรวมกิจการ  6.6.11) อ่ืนๆ………………… 

    6.6.12 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรม..........…….ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………….. 
 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วม
โครงการและสามารถจัดตั้งธุรกิจและ 

อยู่รอด…………………………………. 
 จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการพัฒนา

และเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้.................ราย 

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

  จำนวนผู้ประกอบการที่มผีูร้่วมทุน 

...................ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการควบ
กิจการ………………….ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัการร่วม
ทุนจากบริษัทร่วมทุน
ต่างชาติ……………...ราย 

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

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน…....บาทต่อปี  
 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบ

ภาษี …………………………ราย 

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

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

 การจ้างงานเพิ่มข้ึน……………ราย  
คิดเป็นมูลค่า…………………….บาทต่อปี 

 สินเชื่อช่วยธุรกิจเติบโต......... ล้านบาท 

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

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

 มูลค่าการระดมทุนของกิจการที่เร่ิม 

ตั้งต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและ 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………................. 
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6.6.13 ระบบการติดตามผล 

 1) หน่วยงานมีการติดตามผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้ขอรับคำแนะนำ/รับบริการ 

 1.1) ผลการสำรวจอยู่ในระดับที่ดีมากถึงมากท่ีสุด 

 1.2) ผลการสำรวจอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย 
 2) หน่วยงานไม่ได้มีการติดตามผลหรือสำรวจ (ถ้าเป็นโครงการที่ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลที่ SME นำผล

มาใช้) 
 3) หน่วยงานมีการติดตามผลหรือสำรวจ แต่ไม่รายงานผลให้ที่ปรึกษา 

6.7 การส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม ………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

      6.7.1) รองรับตลาดในประเทศ    6.7.2) รองรับตลาดต่างประเทศ    6.7.3) เชื่อมโยงการเติบโตกับ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  

6.7.4 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

…......ราย 

 อ่ืนๆ 
(ระบุ)....…………….. 

 

 

 ร้อยละของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชมุชนที่ใช้ E-Commerce 
แล้วมียอดจำหน่ายหรือรายได้
เพิ่มข้ึน 

 จำนวนผู้ประกอบการทีช่ำระเงิน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ………………ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………............ 

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน……...............บาท
ต่อปี  
 รายได้จาก E-Commerce ……...........บาท
ต่อปี  
 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน…………...…..บาท
ต่อปี 
 มูลค่าโลจสิติกส์ที่เพิ่มข้ึน……..……...…..บาท
ต่อปี 
 ภาษีที่รัฐเก็บได้เพิ่มข้ึนจากธุรกิจ 

 e-Commerce .............................บาทต่อป ี

 ธุรกิจเกิดการลงทุนเพิ่มข้ึน…………......บาท
ต่อปี 
 เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึน………….....…ราย  

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

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

6.8.12 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้ประกอบการ 
 ที่เข้าร่วมกิจกรรม……
ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
………………... 

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

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………... 

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

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

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน……….บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น……..บาทต่อป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………… 

 
6.9 การจัดกิจกรรมการประกวดให้รางวัล และการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล งบประมาณในส่วน

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

6.9.9 ผลการดำเนินงาน  
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 จำนวนผู้สมัคร........ราย 

 ผลงานที่เข้าร่วม.......ชิ้น 

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… 

 จำนวนผู้ได้รบัประโยชน์จากการ
เข้าร่วมงาน เชน่  

 การจับคู่ธุรกิจ…………....ราย 

 มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น….ราย 

 ลูกค้าเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ….ราย 

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………  

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน …….....บาทต่อปี  

 ต้นทุนการผลิตที่ลดลง……...……..บาทต่อป ี

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

 มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มข้ึน………..บาทต่อป ี

 มูลค่าการลงทนุที่เพิ่มขึ้น……..บาทต่อป ี

 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………… 
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6.10 การส่งเสริมขยายการลงทุนและธุรกิจ งบประมาณในส่วนของกิจกรรม ………………บาท  
ในรูปแบบดังนี้ 
รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

 6.10.1)  การส่งเสริม
ผู้ประกอบการ OEM 
เปลี่ยนหรือเพิ่มช่องทาง
เป็นผู้ขายสินคา้ต่อ
ผู้บริโภคเอง 

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…….....
ราย 

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

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

 6.10.2) การส่งเสริม 

การขยายธุรกิจใน
รูปแบบแฟรนไชส ์

  จำนวนผู้ประกอบการที่
ขยายธุรกิจในรูปแบบ 

แฟรนไชส์................ ราย 

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

 การเกิดผู้ประกอบการใหม่ในสายป่านธุรกิจ 

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

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

 6.10.3) การส่งเสริมการ
ขยายธุรกิจไปลงทนุใน
ต่างประเทศ  

  จำนวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริม 

…........ราย 

 จำนวนธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ……..…
ราย 

 ตลาดอาเซียน …...........…ราย 

 ตลาดอื่นๆ ……............…..ราย 

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

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

 6.10.4) การส่งเสริม
ขยายการลงทนุไปสู่
ภูมิภาคหรือพื้นที่อื่นๆ 
ภายในประเทศ 

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

 จำนวนธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาค…....ราย 

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

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

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

 6.10.5) การพัฒนา 
Business Model ใหม่ 

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…....….
ราย 

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

 มีรายได้/ยอดขายเพิ่มข้ึน ………....….....บาทต่อป ี

 ส่งออกเพิ่มขึ้น.............. บาท  
ลงทุนเพิ่มข้ึน………….บาท 
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รูปแบบ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 

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

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

 6.10.6) การแตกไลน์
ธุรกิจ (Diversification) 

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…....….
ราย 

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

 มูลค่าการลงทนุ………บาท มูลค่าการจ้างงาน 

………….บาท 

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

 6.10.7) การพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่  

  จำนวนผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา…....….
ราย 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด….................…ชิ้น  

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

 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มข้ึน ………....……..บาทต่อป ี

 Productivity การผลิตเพิ่มขึ้น........................% 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………...................................... 
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6.11 การส่งเสริมปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) งบประมาณในส่วนของ
กิจกรรม …………………………………บาท ในหัวข้อ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ ผู้ประกอบการทีใ่ช้/ได้รบั
ประโยชน์ (ราย) 

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

 

 6.11.2) กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ  

 6.11.3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนบัสนุนธุรกิจ เชน่ การสื่อสาร/ นำ้/ 
ไฟฟ้า/ อนิเทอร์เน็ต/ ระบบการขนส่ง(โลจิสติกส์)/ ศูนย์กระจายสินค้า 
เป็นต้น 

 

 6.11.4) ศูนย์ให้ข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำด้านตา่งๆ  เชน่ การออกแบบ  
การจัดตั้งธุรกิจ เป็นตน้ 

 

 6.11.5) ระบบ Service Provider (พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา/นักวนิิจฉัย/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ) ในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน  

 

 6.11.6) การตลาดออนไลนแ์ละออฟไลน์ หรือการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับ
เทคโนโลยีหรือโปรแกรมซอฟต์แวร ์

 

 6.11.7) การเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
และการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในอนาคต  

 

 6.11.8) ระบบปฏิบัติการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/การสอบเทยีบ) และการออก
ใบรับรองการันตีสนิค้าและบริการ 

 

 6.11.9) พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการสู่ One Stop Service  

 6.11.10) ระบบ E-commerce Platform  

 6.11.11) อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………….   
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7. กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ 
 

ใช่ ไม่ใช่ แนวทางการพิจารณา 

  1) กิจกรรมทั้งหมดเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์จัดตัง้ขององค์กร : พิจารณากฎกระทรวง / พรฎ. / 
พ.ร.บ. / รัฐบาลมอบหมายเพิ่มเติม การพิจารณาครอบคลุมทัง้สิง่ที่ต้องดำเนนิการ กลุ่มเป้าหมาย 
และพื้นที่  

  2) อาจไม่ใช่ภารกิจหลักโดยตรง แต่เป็นกิจกรรมสนับสนนุยุทธศาสตร์ที่ขยายผลต่อยอด จะต้อง
พิจารณาต่อดังนี ้

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

เป็นต้น 

  2.2) การขยายกิจกรรมบางส่วนไปซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอ่ืน และสว่นนั้นหน่วยงานอื่น
ดำเนินการได้ดีกว่า  

  2.3) กิจกรรมทั้งหมดไปซ้ำซ้อนกับภารกิจหน่วยงานอื่น และหน่วยงานอ่ืนดำเนินการได้ดีกว่า 
  กิจกรรมหรือรูปแบบที่ซ้ำซ้อน................................................................................................ 
  มีความซ้ำซ้อนกับหนว่ยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ได้แก่ ...................................................    
  มีความซ้ำซ้อนกับหนว่ยงานภายนอกแผนบูรณาการฯ ได้แก่ ...............................................    

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

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

10. การแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ (กรณีโครงการเกิดปัญหา)  
 10.1) ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา  
 10.2) มีการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 10.3) มีการแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จ แต่ปัญหาที่เกิดส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการแต่

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

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

13. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าภาพสำหรับการผลักดันแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

14. ผลการดำเนินงานตามผลผลิตที่กำหนดไว้ (ยึดตามเอกสารงบประมาณที่กำหนดไว้กับ 

สำนักงบประมาณ) 
 
 

 
 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบข้อมูล  

  

รายการตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 
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ส่วนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนงานโครงการจากผู้ประกอบการ 

 

แบบสอบถามผู้ประกอบการ 
โครงการ ..................................................................................... 

 

คำชี้แจง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว .) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและ
ประเมินผลการส่งเสริม SME ของทุกหน่วยงานที่ดำเนินโครงการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือรายงานให้รัฐบาล และสำนักงบประมาณทราบ โดย สสว. ได้ว่าจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด เป็นผู้ทำการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ผลของการเข้าร่วมโครงการฯ ปัญหาจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
และรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ สสว. ขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
โครงการฯ ฉบับนี้   

การตอบแบบสอบถาม :  โปรดทำเครื ่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที ่อธิบาย
รายละเอียด 

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

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

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

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

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

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

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

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

บันเทิง   35) ธุรกิจการแพทย์     36) ธุรกิจออกแบบ    37) ธุรกิจที่ปรึกษา     
 38) ธุรกิจการศึกษา  39) ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ     40) ธุรกิจก่อสร้าง     
 41) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  42) ธุรกิจสารสนเทศ/Digital Content 

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

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

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

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

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

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

  9. จำนวนแรงงาน 

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

10. แหล่งประกอบการ 

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

11. ท่านเข้าร่วมโครงการ โดยรับรู้ข่าวสารจากแหล่งใด  
   1) หนังสือ/จดหมายเชิญ/จดหมายข่าว/Email      2) เว็บไซต์ สสว. 
   3) โปสเตอร์/ หนังสือพิมพ์                          4) รายการวิทยุ                
   5) รายการโทรทัศน์                                  6) หน่วยงานราชการติดต่อมา            
   7) การแนะนำจากคนรู้จัก                           8) การแนะนำจากหน่วยงานอ่ืนๆ (ระบุ)……….……… 
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12. สถานะธุรกิจของผู้ประกอบการอยู่ในกลุ่มใด  
  1) Startup / Early Stage   2) Micro   3) Small    4) Medium & High Potential 

  5) ไม่ระบุกลุ่ม 

 1) เป็นผู้สนใจทำธุรกิจ  
 2) เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage)  

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

 3) ผู้ประกอบการกลุ่มท่ัวไป (Regular)  
(ผู้ประกอบการที่มีระยะการดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยธุรกิจอยู่ในระยะกำลังเติบโต เน้นการตลาดใน
ประเทศ) 

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

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

 6) ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around)  
(เป็นผู้ประกอบการที่ขาดทุนหรือยอดขายลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และต้องการความ
ช่วยเหลือ) 

 7) ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการเติบโตขึ้นในรอบใหม่ (Revitalization)  
(เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและทำให้ธุรกิจฟ้ืนตัวได้) 

13. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ธุรกิจท่านประสบปัญหาใด ภายในระยะเวลา 1 ปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ยอดขายหรือกำไรลดลง  2) ขาด S&T/R&D  3) เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ/ขาดเงินลงทุน  

  4) ไม่มีแผนธุรกิจดำเนินงาน      5) ของเสียเพิ่มมากข้ึน          6) ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 
  7) ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น   8) ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   9) สินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน 

  10) การบริหารสินค้าคงคลัง      11) การทำงานไม่มีระบบ  12) อ่ืนๆ ระบุ)................... 

14. ปัญหาที่ธุรกิจท่านประสบ  

 1) ได้รับการแก้ไขบางส่วน    2) ยังไม่ได้รับการแก้ไข     3) ไม่ได้รับการแก้ไขตรงความต้องการ 
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15. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   
15.1) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ส่งผล   
 2) ส่งผล  

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

จากผลกระทบทางลบดังกล่าว ส่งผลให้กิจการของท่านมีการเลิกจ้างแรงงาน จำนวน…………..ราย  
     15.2) ท่านมีแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   

 1) ไม่มี   
 2) มี   โปรดระบุ .............................................................................................................  

ช่วงเผชิญสถานการณ์ช่วงแรก ช่วงปรับตัว แผนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 
ผู้ประกอบการรับมืออย่างไร 
ได้รับมาตรการความช่วยเหลือ
อย่างไรจากภาครัฐ 

ผู้ประกอบการปรับตัว
อย่างไร ได้รับมาตรการ
ส่งเสริมอย่างไรจากภาครัฐ 

ผู้ประกอบการมีแผนอย่างไร และ
ต้องการการสนับสนุนอย่างไรจาก
ภาครัฐ 

     15.3) ท่านคิดว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงพอและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งสามารถช่วย
ให้ท่านสามารถปรับตัวและมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้หรือไม่ และหากไม่
เพียงพอ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

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

16. ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
16.1) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ อย่างไร 
 1) ไม่ส่งผล   
 2) ส่งผล  

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

.................................................................................... ........................................ 
     16.2) ท่านมีแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร   

 1) ไม่มี   
 2) มี  โปรดระบุ ............................................................................... .......................................... 

     16.3) ท่านคิดว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงพอและตรงกับความต้องการของท่าน ซึ่งสามารถช่วย
ให้ท่านสามารถปรับตัวและมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ได้หรือไม่ และหากไม่
เพียงพอ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

      1) เพียงพอและตรงกับความต้องการ   
      2) ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อเสนอแนะ................................................................... ................ 
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การเข้าร่วมโครงการท่านได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

17. อบรม สัมมนา    
       1) ธุรกิจพ้ืนฐาน    2) การทำแผนธุรกิจ   3) การบริหารจัดการ   4) การเงิน/บัญชี   
 5) กฎหมายธุรกิจ 

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

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

   14) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์   15) การลดตน้ทุน  16) การลดของเสีย   17) การประหยดัพลังงาน  
  18) การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต   19) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน   20) การบริหารจัดการโลจิสติกส์   
  21) การจัดตั้งธุรกิจใหม่    22) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล    
  23) การสร้าง Brand 

      24) การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ   
  25) มาตรฐานสินค้าและบริการ 

              1) มอก.   2) อย.   3) GMP    4) HACCP    5) ฮาลาล    6) ISO 9000   
 7) ISO 14000  8) ISO 18000    9) ISO 17025   10) มรท.80001   
 11) มาตรฐานอ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 
 26) อบรมเรื่องอ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................... ................ 

   การอบรม สัมมนา ข้อ 17 (1) – (26)  

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

กรณียังไม่แล้วเสร็จ คาดการณ์มูลค่าที่เกิดจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อปี) 
……………………....……... บาท 
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18. การดูงาน    
 18.1) ภาพรวมธุรกิจ   18.2) การตลาด    18.3) กระบวนการผลิต   18.4) ระบบการบริหารจัดการ     
 18.5) พัฒนาผลิตภัณฑ์   18.6) พัฒนาบรรจุภัณฑ์   18.7) การบริหารสินค้าคงคลัง   
 18.8) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม    18.9) การจัดการด้านโลจิสติกส์    
 18.10) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………… 

การดูงาน (ข้อ 18.1-18.10) สามารถนำไป     1) ปรับใช้กับธุรกิจไม่ได้   2) ปรับใช้กับธุรกิจได้ แต่ต้อง
ดัดแปลงให้เหมาะสม   3) ปรับใช้กับธุรกิจได้โดยตรง   4) เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการที่
ร่วมโครงการในภายหลัง    

      5) อ่ืนๆ…………............................................................................................. ..............   
     -  มูลค่าที่เกิดจากการนำความรู้จากการดูงานไปใช้ประโยชน์ (ประมาณการต่อปี) 

……………………....................(ลา้นบาท)   
19. ให้คำปรึกษาเชิงลึก     
     19.1) การจัดทำแผนธุรกิจ  19.2) การบริหารจัดการ    19.3) การเงิน บัญชี       
 19.4) การตลาด   

      19.5) การทำวิจัยตลาด    19.6) การพัฒนาช่องทางการตลาด     19.7) การบริหารสินค้าคงคลัง    
     เฉพาะที่ตอบข้อ 19.1-19.7    1) ปรับใช้กับธุรกิจไม่ได้   2) ปรับใช้กับธุรกิจได้บางส่วน   
                                         3) ปรับใช้กับธุรกิจได้ทั้งหมด    
      19.8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Start Up)    19.9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Regular)  

เฉพาะที่ตอบข้อ 19.8-19.9   1) ไม่ผ่านการทดสอบตลาด  2) ผ่านการทดสอบ_ขายไม่ได้   
                                     3) ผ่านการทดสอบ_ขายได้  
 19.10) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือเพ่ิม productivity    19.11) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือลดของเสีย   
 19.12) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์   19.13) ปรับปรุงการผลิตเพ่ือลดระยะเวลา
การผลิต ส่งมอบได้ทันเวลา  19.14) การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือยืดอายุ    

    เฉพาะที่ตอบข้อ 19.10-19.14  ในขั้นตอน    1) กระบวนการผลิต     2) การบริหารจัดการ     
                                                        3) การจัดส่ง (Logistic)  4) การพัฒนาแรงงาน  

เฉพาะที่ตอบข้อ 19.10-19.14     1) ไม่ได้ผล     2) ได้ผลบางส่วน(ไม่ได้ตามเป้าหมาย)  
                                         3) ได้ผลทั้งหมดตามเป้าหมาย    
 19.15) การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์     19.16) การพัฒนามาตรฐานการผลิต   

เฉพาะที่ตอบข้อ 19.15-19.16  มาตรฐานผลิตภัณฑ์/มาตรฐานการผลิต    1) มอก.  2) อย.  
 3) GMP  4) HACCP     5) ฮาลาล   6) ISO 9000  7) ISO 14000  8) ISO 18000 
 9) ISO 17025  10) มรท.80001  อ่ืนๆ …..   
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.15-19.16      1) ยังไม่ได้ขอ_อยู่ระหว่างดำเนินการ   2) ขอแล้ว_ไม่ได้      
                                           3) ขอแล้ว_ได ้  
 19.17) การพัฒนาผลิตภัณฑ์   19.18) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  19.19) การบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ 
เฉพาะที่ตอบข้อ 19.17-19.19   1) ไม่ได้ผล   2) ได้ผลบางส่วน (ไม่ได้ตามเป้าหมาย)   
                                       3) ได้ผลทั้งหมดตามเป้าหมาย       



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 4 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

- วินิจฉัยสถานประกอบการ จำนวน ................ ชัว่โมงต่อครั้ง รวม ............... วัน  และวินิจฉัยซ่อม จำนวน 
................. ชัว่โมง           
- ให้คำปรึกษาเชิงลึก จำนวน man-day รวมต่อราย …... จำนวน man-day ต่อครั้ง …. และเพ่ิมเติมหลังจบ
โครงการ …. ครั้ง 
- ความพึงพอใจที่มีต่อที่ปรึกษา  1) พอใจมาก   2) พอใจปานกลาง   3) ไม่พอใจ ควรปรับปรุง
เรื่อง ......................         
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา  1) ไม่ตรงความต้องการผู้ประกอบการ  2) ตรงความ
ต้องการผู้ประกอบการ    
- การให้คำปรึกษา  1) ไม่ตรงความต้องการ  2) ตรงแต่ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์  3) ตรงและได้ผล
ตามวัตถุประสงค์          
- การดำเนินการของที่ปรึกษา   1) ไม่ได้เข้าพบ ณ สถานประกอบการ  2) เข้าพบ ณ สถานประกอบการ 
 3) ไม่ได้ศึกษา เตรียมการก่อนเข้าพบ    4) ศึกษา เตรียมการก่อนเข้าพบ   5) ประสาน
ผู้ประกอบการกระชั้นชิด   6) ไม่ครบตาม man-day ที่กำหนด  7) ครบตาม man-day ที่กำหนด  
 8) ไม่มีบริการหลังครบ man-day  9) ความถี่ในการเข้าพบผู้ประกอบการไม่เหมาะสม (เร็วไป ช้าไป)  
 10) ความถี่ในการเข้าพบผู้ประกอบการเหมาะสม   11) เข้าไปในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการแล้ว (โครงการ
ดำเนินการช้า)  12) เข้าไปในช่วงเวลาที่ยังต้องการอยู่ 
- ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 1) ไมย่ั่งยืน (ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะครั้งนี้)   2) นำข้อเสนอแนะไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง  
 3) นำข้อเสนอแนะไปต่อยอดได้    4) นำข้อเสนอแนะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้    
 5) ข้อเสนอแนะมีส่วนเพิ่มต้นทุน      
- กรณีมีการปรับปรุงแล้ว : เกิดมูลค่าที่เกิดจากคำแนะนำของที่ปรึกษา / มูลค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ (ประมาณ

การต่อปี) …………….....................… บาท 

- กรณียังไม่แล้วเสร็จ : คาดการณ์มูลค่าในอนาคตท่ีจะเกิดจากคำแนะนำของที่ปรึกษา / มูลค่าของผลิตภัณฑ์
ใหม ่(ประมาณการต่อปี) ………………………..... บาท 

20. การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Network)  
 20.1) รวมกลุ่มผู้ประกอบการในห่วงโซ่ (Value chain) เดียวกัน       

 20.2) รวมกลุ่มผู้ประกอบการคนละห่วงโซ่   20.3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐ เอกชนในประเทศ             
 20.4) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในต่างประเทศ    
 20.5) เจรจาจับคู่ธุรกิจ  ................................. คู่ จำนวนเงิน ……..................................……. ล้านบาท 

เฉพาะที่ตอบข้อ 20.1-20.5      1) ไมเ่กิดความร่วมมือ     2) เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง_ 

อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อตกลง  3) ดำเนินการตามความร่วมมือ_ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์       
 4) ดำเนินการตามความร่วมมือ_ได้ผลตามวัตถุประสงค์        
- มูลค่าที่เกิดจากการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายธุรกิจ (ประมาณการต่อปี) ……………..........…… บาท 
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 4 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

21. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า      
      21.1) งานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ    21.2) งานแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์      
      21.3) งานจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลาดในประเทศ  จัดที่จังหวัด ...................................................    

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

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

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

    - มูลค่าหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการมีแบรนด์หรือโลโก้ (ประมาณการต่อปี) …………….......…… บาท  
23. การจดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 

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

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

     - มูลค่าหรือยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากการค้าขายชายแดน (ประมาณการต่อปี) ………………………………  บาท 

25. การบ่มเพาะธุรกิจ   
      25.1) การทำแผนธุรกิจ   1) ไม่ได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ       2) ดำเนินการตามแผนธุรกิจ                                                   
 25.2) การขอสินเชื่อ    1) ขอไม่ได้   2) ขอได้   3) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่ทราบผล    

      25.3) การจดทะเบียนธุรกิจ  1) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ   2) ดำเนินธุรกิจ_ยังขาดทุน    
                                        3) ดำเนินธุรกิจ_มีกำไร 
 25.4) การให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น    1) ให้คำแนะนำช่วยเหลือได้ทั้งหมด     

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

ทดสอบผลิตภัณฑ์   
 1) สำเร็จ       2) ไม่สำเร็จ      

 25.6) การประสานเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  
            1) สำเร็จ               2) ไม่สำเร็จ      
 25.7) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดและการขยายธุรกิจ  
            1) สำเร็จ       2) ไม่สำเร็จ      
 25.8) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………….………………........................................................................................  
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 4 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

26. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)     
      26.1) เน้นพัฒนารองรับตลาดในประเทศ       26.2) เน้นการพัฒนารองรับตลาดต่างประเทศ  
       1) ยังไม่มีรายได้       2) มีรายได้        3) มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ    
     - มูลค่าหรือยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากช่องทาง e - Commerce  (ประมาณการต่อปี) …..………............บาท 

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

     - มูลค่าหรือยอดขายท่ีเกิดขึ้น (ประมาณการต่อปี) …………............................................................. บาท 

28. การส่งเสริมขยายการลงทุนและธุรกิจ  
 

รูปแบบ ผลลัพธ์ และผลกระทบ 

 28.1) การส่งเสริมผู้ประกอบการ OEM เปลีย่นหรือ
เพิ่มช่องทางเป็นผู้ขายสินค้าต่อผู้บริโภคเอง 

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

 28.2) การส่งเสริมการขยายธรุกิจในรูปแบบแฟรนไชส ์  สามารถขาย/ขยายแฟรนไชสไ์ด ้
 ช่ือแฟรนไชส์ ......................................................... 
 มูลค่าแฟรนไชส์ …………………...................... บาท  
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………........................ 

 28.3) การส่งเสริมการขยายธรุกิจไปลงทุนใน
ต่างประเทศ  

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

 มูลค่าการลงทุน…...............……............. บาท 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………..........…………................ 

 28.4) การส่งเสริมขยายการลงทุนไปสู่ภูมภิาค 
หรือพ้ืนท่ีอื่นๆ  

 ขยายการลงทุนไปยังภูมภิาคได้ ภาค ............................ 
 มูลค่าการลงทุน………....................................…. บาท 
 มูลค่าการจ้างงานในภูมิภาค………..................…. บาท 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………….............................. 

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

 มูลค่าการจ้างงาน…………..........................บาท 
 มูลค่าการส่งออก…………...........................บาท 
 อื่นๆ (ระบุ) ……........................………………….. 

 28.6) การแตกไลน์ธุรกิจ (Diversification)  สามารถผลักดันธุรกิจใหม่ออกสู่ตลาดได้  
 มูลค่าการลงทุน……….............................….บาท 

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

 28.7) การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่   สามารถปล่อยผลิตภณัฑ์ใหมอ่อกสู่ตลาดได ้
 ยื่นขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของราคาต่อช้ินของผลิตภณัฑ ์
     ……………............................................. ผลงาน 
 รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น …………….....บาทต่อป ี
 อื่นๆ (ระบุ) ………………………............................. 

 28.8) อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………….   

 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ตอบข้อ 17 – 28 

29. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 

 1) ไม่ได้มีปัญหาหรือมีความต้องการตามวัตถุประสงค์โครงการ  2) มีความต้องการตามวัตถุประสงค์โครงการ   
หลังจากดำเนินโครงการ (เฉพาะผู้ทีต่อบข้อ 2)   3) ไม่ไดผ้ลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการ    
 4) ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 
ธุรกิจโดยรวม  1) ไม่มีปัญหา ธุรกจิยังมีการพัฒนา

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

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

ด้านการผลติ  1) ต้นทุนการผลิตสูง 
 2) ต้นทุนของเสียสูง 
 3) กระบวนการผลิตและระบบยังไม่

มมีาตรฐานสากล  
(ไม่มีประสิทธิภาพ) 

 1) ต้นทุนการผลิตลดลง     
 2) ต้นทุนของเสียลดลง 
 3) กระบวนการผลิตและระบบผ่าน

มาตรฐานสากล 

 4) การบริหารจดัการธุรกจิเปน็ระบบยกระดับ
ขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มขึ้น   
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ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 

 4) การผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิตที่
ควรจะเป็น 

 5) อื่นๆ ............................................. 

 5) อื่นๆ ............................................. 
 6) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

ด้านผลิตภณัฑ์
และบริการ 

 1) มีข้อร้องเรียนต่อคุณภาพสนิค้า
และบริการ 

 2) อายุผลิตภณัฑต์่ำ  
 3) ผลิตภณัฑ์/บริการไมผ่่าน
มาตรฐาน 

 4) ขาดการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 

 5) บรรจุภัณฑ์ไม่นา่สนใจ 

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

 1) ไม่มีมีข้อร้องเรียนต่อคุณภาพสินค้าและ
บริการ (ยอดขายเพิ่มขึ้น) 

 2) อายุผลิตภณัฑ์ยาวข้ึน 

 3) ผลิตภณัฑ์/บริการผ่านมาตรฐาน 

 4) มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 

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

ด้านการตลาด  1) ต้องการขยายตลาด แต่ไมส่ามารถ
แข่งขันกับรายใหญ่ได ้

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

 5) ต้องการขยายตลาดแต่ขาดเงินทุน
ในการต่อยอดขยาย 

 6) ยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดลดลง
ต่อเนื่อง 
 7) ต้องการขยายตลาดให้เติบโต 

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

 1) สามารถขยายตลาดได้ (ลูกค้ารายใหม่ 
ลงทุนสาขาใหม่ การผลติเพิ่มขึ้น)  
 

 

 

 3) สามารถขยายตลาดออกสูส่ากลได้ (ส่งออก 
ลงทุนในต่างประเทศ) 
 

 

 

 

 

 6) ยอดขาย/ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึ้น 

 

 

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

ด้านการบริหาร
จัดการ 

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

การบัญชี การเงินและภาษี  

 1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  
(ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น) 
 2) มีลูกจ้าง/บุคลากรเพียงพอ   
 3) มีแหล่งวัตถุดิบหลายแห่ง  
 4) มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี การเงิน
และภาษี  
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ประเด็น สถานภาพก่อน สถานภาพหลัง 

 6) ขาดความรู้ต่อการใช้โอกาสจาก
เทคโนโลยี  
 7) สต๊อคสินค้ามากเกินความต้องการ 
 8) อื่นๆ ..................................... 

 5) มีการใช้โอกาสจากเทคโนโลยีในการจดัการ
ธุรกิจ 

 6) สต๊อคสินค้าเหมาะสม (ค่าใช้จ่ายการจัดการ
สต๊อคลดลง สินค้าเพียงพอส่งลูกคา้) 
 7) อื่นๆ ................................................. 
 8) ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

ด้านโลจิสติกส ์  1) ต้นทุนขนส่งสูง 
 2) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลา 
 3) อื่นๆ ............................................ 

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

 
32. ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัจจัยเอ้ือในการประกอบธุรกิจที่ภาครัฐสนับสนุน 

 
                  ประเด็น 

  มาก 

ที่สุด 
  มาก   ปาน 

กลาง 
  น้อย น้อย 

ที่สุด 
 ไม่มี 

     ความเห็น 

   
  ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม    5     4       3      2      1 

▪ มาตรการจดทะเบียนนิติบุคคล        

▪ มาตรการทางภาษี        

▪ มาตรการบัญชีเดียว        

▪ มาตรการทางการเงิน (การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน) (เน้นที่รายใหม่)  

       

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

       

▪ มาตรการการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

       

▪ กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ        

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

  มาก 

ที่สุด 
  มาก   ปาน 

กลาง 
  น้อย น้อย 

ที่สุด 
 ไม่มี 

     ความเห็น 

   
  ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม    5     4       3      2      1 

▪ ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำของหน่วยงาน
ต่างๆ  

       

▪ ระบบ Service Provider (พ่ีเลี้ยง/ 
ที่ปรึกษา/นักวินิจฉัย/นักวจิัย/ผู้เชี่ยวชาญ) 

ในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน  

       

▪ ระบบปฏิบัติการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/
การสอบเทียบ) และการออกใบรับรอง 
การันตีสินค้าและบริการ 

       

▪ การส่งเสริมตลาด และ e-Commerce        

▪ โปรแกรมซอฟต์แวร์/ การถ่ายทอด  
Know how สนับสนุนธุรกิจ 

       

▪ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 

การประกอบธุรกิจ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต  

       

 
อื่นๆ นอกเหนือจากประเด็นขา้งต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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33.  กรุณาให้ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประกอบการ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  
(เลือกใส่เครื่องหมาย  ในช่องเพิ่มขึ้น/ลดลง/ไม่เปลีย่นแปลง  และระบตุัวเลขในช่องก่อนเข้าร่วม/หลังเข้าร่วม) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
2562 2563 2564 

33.1 รายได้ หรือยอดขายต่อปี (ล้านบาท)       
33.2 การส่งออกต่อปี (ล้านบาท)       
33.3 กำไรต่อปี (ล้านบาท)         
กรณีท่ีรายได้ ยอดขาย กำไร เพิ่มขึ้น  เพิ่มจาก   ปริมาณ   ราคา  
กำลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ/ปี)      ร้อยละ 
ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ/ปี)       
ต้นทุนการผลิตต่อปี (ล้านบาท)       
ต้นทุนต่อหน่วยผลิต (บาท)       
ผลผลิตต่อวัน (Productivity) (มูลค่าผลผลิตต่อหน่วย = 
…..........…….) 

      

ประสิทธิภาพการผลิต (ร้อยละ)        
มูลค่าของเสียต่อปี (ล้านบาท)       
สต็อคสินค้า (ล้านบาท)       
อัตราหมุนเวียนของสต็อคสินค้า (สัดส่วน)       
มูลค่าท่ีเกิดจากทำการตลาด /เพิ่มช่องทางการตลาด (ล้านบาท)       
จำนวนลูกค้ารายใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น (ราย)       
มูลค่าสัญญาจากการจับคู่ทางธุรกิจ (ล้านบาท)       
มูลค่าคำสั่งซ้ือล่วงหน้าท่ีเกิดจากการเจรจาการค้า (ล้านบาท)       
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีผ่านการทดสอบตลาด (ล้านบาท)       
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ล้านบาท)       
จำนวนการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น (คน)        
มูลค่าการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น (ล้านบาท)       
ประสิทธิภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)       
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)       
การลงทุน   ลงทุนธุรกิจใหม่ (ล้านบาท)       
               ซ้ือเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (ล้านบาท)       

               ซ้ือซอฟต์แวร์ (ล้านบาท)       
               ทำวิจัยและพัฒนา (R&D) (ล้านบาท)       
               อื่นๆ (ล้านบาท) .................................................       
ค่าใช้จ่าย    ค่าเช่าสถานประกอบการ (ล้านบาท)       

  ค่าเช่าท่ีดิน (ล้านบาท)       

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

      

               ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ  
(ล้านบาท) 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ลดลง ไม่เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนเข้าร่วม หลังเข้าร่วม 
2562 2563 2564 

               ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 
(ล้านบาท) 

      

               ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (ล้านบาท)       
               ค่าประกันภัยสินทรัพย์ (ล้านบาท)       
               ค่าภาษี (มูลค่าเพ่ิม, สรรพสามิต) (ล้านบาท)       
               ค่าสวัสดิการ (ล้านบาท)       
               ค่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(ล้านบาท) 
      

รางวัลจูงใจแสดงศักยภาพของธุรกิจ (รางวัล)       
อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................       

 
34. ระดับศักยภาพของผู้ประกอบการตามวงจร (เลือกสถานภาพก่อนและหลังการได้รับการสนับสนุน) 

 ก่อน หลัง เหตุผล 
มีความสนใจทำธุรกิจ    

มีการจัดทำ/หารือแผน
ธุรกิจ 

   

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ /
รวมกลุ่ม 

   

มีแผนธุรกิจ    

มีการเร่ิมดำเนินธุรกิจ  
(มีผลิตภัณฑต์้นแบบ /  
เร่ิมเปิดบริการ /  
เร่ิมจ้างงาน) 

   

สินค้า/บริการ ออกสู่ตลาด    

ธุรกิจเติบโตในประเทศ      

มีการขยายออกสู่สากล     

ธุรกิจอิ่มตัว     

มีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
ใหม่  

   

ธุรกิจซบเซา และต้องการ
ฟื้นฟู  

   

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

 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ดังนี้ 
รูปแบบการนำไปใช ้ ไม่ได้มีการใช ้ น้อย ปานกลาง มาก 
 ใช้ในการบริหาร
จัดการ  
(เช่น การบริหาร
ลูกค้า การติดตาม
รายงานข้อมูล  
การจัดการสต็อคสิน
ค้าหรือวัตถุดิบ  
งานสนบัสนนุตา่งๆ)  

ไม่ได้มีการใช ้ ใช้บ้างเป็นคร้ัง
คราวในบางระบบ 

ใช้มากกว่า 70%  
ในบางระบบ 

ใช้มากกว่า 70%  
ในระบบการจัดการ

ส่วนใหญ่ 

 ใช้ในกระบวน         
การผลิต 
(พิจารณาเทียบจาก
จำนวนกระบวนการ
ขั้นตอนมีการใช้
เทคโนโลยีกบั
กระบวนการทั้งหมด)  

ไม่ได้มีการใช ้ มีการใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต 

น้อยกว่า 30% 

มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต 

31% - 70% 

มีการใช้เทคโนโลยี
ในกระบวนการผลิต

มากกว่า 
70% 

 ใช้ในการตลาด 
(พิจารณาเทียบจาก
สัดส่วนยอดขายที่เกิด
จากการซื้อขายหรือ
การทั้งหมด)  

ไม่ได้มีการใช ้ น้อยกว่า 30% 31% - 70% มากกว่า 70% 

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นความลับ สำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์ในภาพรวม โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลเป็นรายบุคคล หรือ
รายบริษัท      

ผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………………………………เบอร์โทร ........……………….............................................. 
ที่อยู่ ..............................................…………………………….…………………...อีเมล์ .......………………..................................................... 

ข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จากการลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผล  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SME National Awards 

แบบสอบถามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SME National Awards 
 

คำชี้แจง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ว่าจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
เป็นผู้ทำการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ผลของการเข้าร่วมโครงการ SME National Awards เพ่ือประเมินผล
ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ สสว. ขอขอบคุณทุกท่านในกา รให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามโครงการฯ ฉบับนี้   

การตอบแบบสอบถาม :   โปรดทำเครื่องหมาย  หน้ารายการที ่เลือก และระบุความเห็นกรณีที่อธิบาย
รายละเอียด 

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

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

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

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

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

6. ประเภทการประกอบการ    
ภาคการผลิต สาขา  1) ยานยนต์และชิ้นส่วน    2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
                         3) แม่พิมพ์                   4) สิ่งพิมพ์   
                         5) ผลิตภัณฑ์พลาสติก      6) ผลิตภัณฑ์กระดาษ      
                         7) บรรจุภัณฑ์               8) ผลิตภัณฑ์ยาง    
                         9) เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือนไม ้ 10) หัตถอุตสาหกรรม   
                         11) อัญมณีและเครื่องประดับ  12) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   
                         13) เครื่องหนังและรองเท้า     14) แก้วและเซรามิกส์   
                         15) ยาและสมุนไพร             16) เคมีภัณฑ์    
                         17) เครื่องสำอาง                18) ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  
                         19) อาหาร                       20) ของเล่นเด็ก     21) เหล็กและโลหะการ     
                         22) เครื่องจักรกล               23) ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                         24) พลังงานและพลังงานทดแทน  25) อ่ืนๆ (ระบุ)……………............................... 
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ภาคการค้า สาขา  26) ค้าส่ง    27)  ค้าปลีก   28) นายหน้า   29) แฟรนไชส์   30) อื่นๆ (ระบุ)  
ภาคบริการ สาขา  31) ธุรกิจท่องเที่ยว   32) ธุรกิจร้านอาหาร   33) ธรุกิจที่พักแรม   34) ธุรกิจบันเทิง  

 35) ธุรกิจการแพทย์     36) ธุรกิจออกแบบ    37) ธุรกิจที่ปรึกษา      
 38) ธุรกิจการศึกษา  39) ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ     40) ธุรกิจก่อสร้าง     
 41) ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  42) ธุรกิจสารสนเทศ/Digital Content 
 43) ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า   44) ธุรกิจให้เช่า   45) ธุรกิจซ่อมบำรุง  
 46) ธุรกิจการกีฬาและนันทนาการ   47) อ่ืนๆ (ระบุ) …………...................... 

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

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

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

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

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

  9. จำนวนแรงงาน 

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

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

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

(ระบุ)……….……………......... 
12. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ SME National Award   
  1) สมัครเข้าร่วมเป็นครั้งแรก   2) มีประสบการณ์เข้าร่วมมากกว่า 1 ครั้ง   

 13. ลักษณะการเข้าร่วมโครงการ SME National Awards 
  1) เข้าร่วมประกวดรางวัลเท่านั้น   2) เข้าร่วมทั้งประกวดแล้วเข้าร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน  
  3) เข้าร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเท่านั้น   
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14. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ
คิดเห็น 

พึงพอใจ 
มากที่สุด                                        

(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึงพอใจ
ปาน
กลาง 
 (3) 

พึงพอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจเลย 

(1) 

▪ กรณีเข้าร่วมประกวดรางวัล SME National Awards       
1. กระบวนการขั้นตอนการรับสมัครมีความสะดวก  

ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก 

      

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมีความเหมาะสม 

      

3. ระบบการพิจารณาคัดสรรมีความเหมาะสม  
มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิจากภาคส่วนต่างๆ 
ที่มีความน่าเช่ือ 

      

4. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นเต็มใจต่อการให้ข้อมูล 
คำแนะนำ และยินดีต่อการให้บริการ 

      

5. ระยะเวลาการพิจารณา คดัสรรและแจ้งผลการ
พิจารณาคัดสรรมีความเหมาะสม 

      

6. ช่องทางการประกาศผลการคดัสรรมีความสะดวก 
เข้าถึงได้ง่าย 

      

7. การปฏิบัติของหน่วยร่วมหรือที่ปรกึษา       
7.1 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการประเมิน
คัดเลือกอย่างเคร่งครดั  

      

7.2 การปฏิบัติของหน่วยร่วม การเข้าดำเนินการ
ประเมินท่ีเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ โปร่งใส  

      

7.3 บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและนา่เชื่อถือ       
กรณีเข้าร่วมการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 

      

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม 

      

2. รูปแบบการฝึกอบรมเกณฑ์ และการอบรมเพื่อ
ยกระดับการบรหิารจดัการธรุกิจ มีความเหมาะสม 
ทำให้ท่านเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติหรือพัฒนา
ได้อย่างถูกต้อง  

      

3. รูปแบบการแลกเปลี่ยน Good Practices มีความ
เหมาะสม ทำให้ท่านเข้าใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อยา่งถูกต้อง 

      

4. รูปแบบการอบรมการประเมินตนเอง (Self-
Assessment) มีความเหมาะสม ท่านสามารถนำ
เครื่องมือไปใช้ ทำให้ทราบจุดปรับปรุง และสามารถ
จัดทำแผนในการพัฒนาองค์กรใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ธุรกิจอย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ
คิดเห็น 

พึงพอใจ 
มากที่สุด                                        

(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึงพอใจ
ปาน
กลาง 
 (3) 

พึงพอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจเลย 

(1) 

5. การปฏิบัติของหน่วยร่วมหรือที่ปรกึษา       
5.1 บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ       
5.2 ประสิทธิภาพการให้บริการของที่ปรึกษาใน

ด้านความเช่ียวชาญ ความชำนาญในการ
สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู/้เทคโนโลยี
ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เข้ารว่ม
โครงการ 

      

5.3 การให้คำปรึกษาสอดคล้องกับความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้ประกอบการ SME  
ที่เข้าร่วมโครงการ 

      

 
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ต่อการเข้าร่วมประกวดรางวัล SME National Awards  

และการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานฯ  
การเข้าร่วมประกวดได้รบัรางวัล SME National Awards และการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการสูม่าตรฐานฯ ส่งผลต่อธุรกจิ
หรือไม่ อย่างไร  

ไม่ได้ส่งผล เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………… 

ส่งผล ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
การสร้างโอกาสใหม่ๆ  ที่ส่งผลต่อธรุกิจ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

                                รายได้ที่เพิ่มขึ้น ……………………………………………บาท /ปี  
                                การขยายธุรกิจ (ระบรุายละเอียด) …………………คิดเป็นมูลคา่การลงทุน/การขยายธุรกิจ………….บาท  

  ตลาดใหม่ (ระบุรายละเอียด) ……………………คิดเป็นมลูค่าการขยายไปตลาดใหม่………………….บาท/ปี 
  พันธมิตร (ระบุรายละเอียด) ……………………คิดเป็นมูลค่าความร่วมมือพันธมิตร………………….บาท/ปี 
  การส่งออก (ระบุรายละเอียดตลาดส่งออก) ……………………คิดเป็นมูลค่า………………….บาท/ปี 
  อื่นๆ (ระบุรายละเอียด) ……………………………….………คดิเป็นมูลค่า………………….บาท/ปี 

การนำไปสู่ผลกระทบอ่ืนๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                                การจ้างงานเพิ่มขึ้น จำนวน………………………คน มูลค่าการจ้างงาน……………………บาท/ปี  
                                การลงทุนของธุรกิจ (ระบุรายละเอียด) …………………คิดเป็นมลูค่าการลงทุน………….บาท  

  การเสียภาษีให้รัฐเพิม่ขึ้น (ระบุรายละเอียดสาเหตุ) ………………คิดเป็นมูลค่าภาษี………………….บาท/ปี 
                              การเป็นท่ีรู้จักได้รับการยอมรับจากคู่ค้า/ลูกค้า 

  ผลิตภาพเพิ่มขึ้น (ระบุ) …………………………………………………….คิดเป็นมูลคา่………………….บาท/ปี 
  การลดต้นทุน (ระบุรายละเอียด) ……………………………….………คิดเป็นมูลค่า………………….บาท/ปี 
  การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ (ระบุรายละเอียด) ……………………………….………คิดเป็นมลูค่าความ
เสียหายหรือผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีลดลง………………….บาท  

                              การบริหารจัดการที่เข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกัน (ระบุรายละเอียด) ……….คิดเป็นมูลค่า…………….บาท  
                      อื่นๆ (ระบรุายละเอียด) ……………………………….……………………………………………………… 
 

1 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.3 
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ส่วนที่ 3 ความยั่งยืนจากสถานะปัจจุบนัของ SME ที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานฯ 
3.1 ท่านยังสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้  

               1) ได้ โดยมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่  
               2) ไม่ได้ เนื่องจาก…………………………………………………………………..................... 

3.2 แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ Covid-19 ท่านยังมีความเข้มแข็งของการจัดการธุรกิจ มีภูมิคุ้มกันที่สามารถปรับตัว 
แข่งขันและอยู่รอดได้    

               1) ใช่ โดยมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจจากการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่ง 
               2) ใช่ แต่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยของมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจจากการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่ง 
               3) ไม่ใช่ เนื่องจาก…………………………………………………………..................... 

3.3 ท่านมีการต่อยอดการพัฒนาของธุรกิจอื่นๆ โดยการใช้ประโยชน์จากการได้รับการพัฒนา/ได้รับรางวัล  
               1) ใช่ รายละเอียด …………………………………………………………………………………………. 
               2) ไม่  เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………… 

  

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 ความคิดเห็นต่อปัญหาข้อจำกัดการบริหารจัดการโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ข้อเสนอแนะในการขยายผล การต่อยอดรางวัล การส่งเสริมการพัฒนาด้านการยกระดับผู้ประกอบการสู่
มาตรฐานฯ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้ให้ข้อมูล …………………………………………………………………………………….…เบอร์โทร..……………….............................................. 
ที่อยู่ ..............................................………………………………………………...อีเมล….....………………............................................. 
 
ข้อสังเกตของนักวิเคราะห์จากการลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผล  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ในปีงบประมาณ 2564 สสว. เป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้จัดทำ

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

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
2. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium   
   & High Potential) 
5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   (Ecosystem) 
 

5.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 
การใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่าแผนงานบูรณาการฯ ในภาพรวม 

มีการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน) รวมทั้งสิ้น 1,168.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.60 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตารางที่ 5.1 

 
ตารางท่ี 5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง ระหว่าง ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

แนวทางการดำเนินงาน 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
เบิกจ่ายจรงิ  

(บาท) 
งบประมาณ
ผูกพัน (บาท) 

เบิกจ่ายจรงิ + ผูกพัน 
(บาท) 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 
รวมผูกพัน 

แนวทางที ่1 : พัฒนาวิสาหกจิในระยะ
เร่ิมต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early 
Stage) 

330,912,200.00 311,075,404.83 18,869,000.00 329,944,404.83 99.71 

แนวทางที ่2 : พัฒนาวิสาหกจิรายย่อย
ให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 

66,352,600.00 55,746,341.52 4,543,763.00 60,290,104.52 90.86 

แนวทางที ่3 : พัฒนาวิสาหกจิขนาด
ย่อมให้กา้วสูธุ่รกิจสมัยใหม่ (Small) 

705,999,700.00 670,108,221.74 13,536,291.40 683,644,513.14 96.83 

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

82,357,700.00 51,385,789.17 20,000,983.50 71,386,772.67 86.68 

แนวทางที ่5 : พัฒนาปัจจัยแวดล้อมใน
การส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ 
(Ecosystem) 

24,377,800.00 21,297,838.77 2,286,720.00 23,584,558.77 96.75 

รวมทั้งสิ้น 1,210,000,000.00 1,109,613,596.03 59,236,757.90 1,168,850,353.93 96.60 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ภาพรวม 
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 5 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

จากตารางที่ 5.1 จะเห็นได้ว่า แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ มากที่สุด คือ 705.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.35 รองลงมา ได้แก่ 
แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
330.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.35 แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้
เข้าสู ่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ 82.36 ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ 6.81 แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 66.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.48 และแนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการ
ส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.01 ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 แสดงในแผนภาพที่ 5.1 

 

 
แผนภาพที่ 5.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 

 

ในภาพรวมการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 ที่สะท้อน
การพัฒนาและการส่งเสริมผู ้ประกอบการ SME ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  และ 
Ecosystem) มีสัดส่วนจำนวนโครงการ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในช่วงกลางน้ำมากที่สุด 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 58.00 ของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ทั้งหมดในปี 2564 
ตามลำดับ โดยมีโครงการที่พัฒนาผู้ประกอบการปลายน้ำ คิดเป็นร้อยละ  18.48 และการพัฒนา Ecosystem 
คิดเป็นร้อยละ 15.22 ของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 และเม่ือพิจารณา
ในแง่ของงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ภาพรวมจากงบประมาณในการดำเนิน
โครงการ ถูกนำไปการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในช่วงกลางน้ำประมาณมากที่สุด โดยมีสัดส่วนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 75.77 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ ช่วงต้นน้ำ คิดเป็นร้อยละ 9.74 การพัฒนา 
Ecosystem คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.56 และช่วงปลายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของงบประมาณทั้งหมด 
ตามลำดับ ดังแสดงในภาพ 5.2 

แนวทางที่ 1 
Early Stage

27.35%

แนวทางที่ 2 
Micro
5.48%

แนวทางที่ 3 
Small

58.35%

แนวทางที่ 4 
Medium & High 

Potential
6.81%

แนวทางที่ 5 
Ecosystem

2.01%
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 5 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 5.2 สัดส่วนโครงการและการจัดสรรงบประมาณปี 2564  
ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และปัจจัยเอื้อ 

ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นในการส่งเสริมพัฒนาผู ้ประกอบการจะพบว่า  

ปริมาณโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการด้าน SME ในปี 2564 ที่มีการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการมากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ  

  อันดับ 1 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมปัจจัยนำเข้า
ของผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล ในสัดส่วน
เท่ากันกับการเสริมสร้างความรู้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รองลงมาเป็นการอบรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสร้างสรรค์ ตามลำดับ 

อันดับ 2 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการด้านการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนามาตรฐานสินค้า มากที่สุด รองลงมาเป็นการพัฒนาในเรื่องสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม มีความสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการ ในส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

อันดับ 3 โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการตลาด ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้  เทคโนโลยี นวัตกรรมสื่อ
ออนไลน์ขยายตลาด และ E- commerce เป็นหลัก ควบคู่ไปกันการสร้างแบรนด์ และการขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ  

นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณาในแง่ของงบประมาณจะพบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ ในปี 2564 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2563 แล้วยังคงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการส่งเสริมด้านการผลิตและบริการเป็นหลัก รวมทั้งสิ้น
กว่า 406.67 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.61 ของงบประมาณท้ังหมด แม้จะไม่ได้มีจำนวนโครงการมากที่สุด 
แต่งบประมาณส่วนใหญ่มีความกระจุกตัวอยู่ที่การเน้นการส่งเสริมกระบวนการด้านการผลิตและบริการ โดย
โครงการที่ใช้งบประมาณในปี 2564 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 การเสริมสร้างความรู้ เพื่อการ
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 5 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ส่งเสริมปัจจัยนำเข้า โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล อันดั บ 2 
ได้แก่ การส่งเสริมด้านการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่งบประมาณส่วนใหญ่เน้นไปที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ผู้ประกอบการ และ อันดับ 3 การส่งเสริมกระบวนการด้านการผลิต ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่ม productivity และมูลค่าเพิ่ม/การนำงานวิจัยมาใช้ และการผลิตที่เป็นมาตรฐานและความปลอดภัย
ตามกฎหมายและระดับสากล ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมของโครงการและงบประมาณที่ดำเนินโครงการ
ภายใต้งบประมาณบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ในปี 2564 จะพบว่า โครงการที่มีสัดส่วนการส่งเสริมและ
พัฒนาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมด คือ โครงการเกี่ยวกับการขยายการดำเนินธุรกิจและการ
ลงทุน และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่มีสัดส่วนรวมกันเพียง ร้อยละ 1.72 ของโครงการทั้งหมด 
รวมถึงโครงการที่ส่งเสริมปัจจัยเอื้ออำนวยอื่นๆ ใน Ecosystem ที่มีสัดส่วน เท่ากับร้อยละ 12.85 ของโครงการ
ทั้งหมด 
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 5 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5.3 ประเด็น (Agenda) ที่มีผู้เข้ารับบริการ 
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 5 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ การวิเคราะห์ช่องว่างที่ต้องเติมเต็ม ความไม่เพียงพอของการพัฒนา บทบาทและภารกิจของ
หน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์ พบว่า การสนับสนุนและให้โอกาสกับธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ สามารถช่วยระบบเศรษฐกิจของประเทศให้รักษาระดับการจ้างงาน และการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม นับเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา โดยนโยบายการส่งเสริม SME ที่ผ่านมาก็ได้นำประเด็นเหล่านี้
เป็นเป้าหมายหลัก แต่เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง หากพิจารณาในมุมกว้าง คำถามหลักๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม 
SME ของไทย ก็คือ 

1) ข้อจำกัดและอุปสรรคที่แท้จริงของ SME ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าถึง
แหล่งทุน อย่างไรก็ดี SME ก็มีข้อจำกัดอื่นๆ เช่น ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ มีต้นทุนทางธุรกิจที่
สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ (เพราะขาด economies of scale หรือไม่เข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดต้นทุน) 
ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศยังพบว่า SME ในประเทศท่ีมีระบบกฎหมายที่ไม่ดี มีระดับการทุจริตสูง และการแข่ง
กันระหว่างสถาบันการเงินต่ำ เผชิญอุปสรรคมากกว่า SME ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ
ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ วิสาหกิจภายใต้ร่ม SME ของไทยนั้นมีอยู่กว่า 3 ล้านกว่าราย มีความหลากหลายทั้งใน
เชิงขนาด อายุ ประเภทกิจการ และศักยภาพ ปัญหาที่เผชิญจึงมักจะไม่เหมือนกัน ซึ่งพบว่ากลไกการขับเคลื่อน
การส่งเสริม SME ผ่านแผนงานบูรณาการจะช่วยทำให้เห็นภาพการส่งเสริม SME ของทั้งประเทศมีความชัดเจน
มากขึ้น แต่ยังพบปัญหาเรื่องการบูรณาการที่ยังไม่ดีพอ หรือมีการทำงานซ้ำซ้อนกันในบางกิจกรรมโครงการ 
เป็นต้น 

2) การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ SME จากงานศึกษาต่างๆ พบว่าการมี SME sector ที่ใหญ่แต่
ไม่มีคุณภาพก็จะไม่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแต่อย่างไร แผนการส่งเสริมฯ ฉบับหลังๆ ของไทยเริ่มมีการจัด
ประเภท SME กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน โดยแยก SME กลุ่มท่ีมีศักยภาพออกจากกลุ่มที่ต้องการเยียวยา ซึ่งหากรัฐ
สามารถจัดประเภทของ SME ทั้งหมดได้อย่างละเอียดและมีนิยามที่รัดกุม จะช่วยให้การตั้งเป้าหมายและการ
สนับสนุน SME แต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้น รวมทั้งไม่เอื ้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มที่แท้จริงแล้วไม่
ต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการค้ำประกันสินเชื่อ ในบางประเทศ รัฐค้ำประกันสินเชื่อให้กับ 
SME ที่ยังไม่เคยมีสินเชื่อเท่านั้น แต่ของไทยยังไม่ได้เคร่งครัดมากนัก นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยก็ได้ดำเนินนโยบายใน
เชิงสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดมากขึ้น อาทิ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงิน สนับสนุนบริการสินเชื่อ
รูปแบบใหม่ๆ และปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 

3) การกำหนด KPI และการประเมินผลของนโยบายที่เหมาะสม ที่ผ่านมานโยบายการส่งเสริม 
SME มีเจตนารมณ์ที่ดีและมีเป้าหมายหลักที่เน้นเรื่องการพัฒนาและความยั่งยืน แต่ KPI ในปัจจุบันมีตัววัดที่
เป็นเชิงปริมาณและดูผลในระยะสั้นมากกว่า เช่น นับจำนวนธุรกิจที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการอบรม จำนวนโครงการที่เกิดขึ้น การเพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพและวัดผลระยะยาวน่าจะช่วยให้
เรามองเห็นผลและทิศทางของนโยบายได้ดีขึ้น อาทิ วัดจำนวนธุรกิจที่ได้รับการช่วยเหลือและอยู่รอดเกิน 3 ปี
หรือมีกำไรสูงขึ้น วัดจำนวนงานจาก SME ที่มีความยั่งยืน วัดจำนวน SME ที่ประสบความสำเร็จโดยอาศัยการ
สนับสนุนจากรัฐเพียงระยะแรก 

อย่างไรก็ดี หัวใจสำคัญที่จะทำให้การออกแบบนโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่เหมาะสมและ
ตอบโจทย์ความต้องการของ SME คือ การมีฐานข้อมูล SME อย่างเป็นระบบ เนื ่องจากจัดทำนโยบาย 
มาตรการ หรือโครงการ รวมถึงการประเมินผลที่น่าเชื่อถือนั้นต้องอาศัยทั้งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ที่ดี 
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รัฐต้องเริ ่มเก็บข้อมูลก่อนที่จะดำเนินโครงการ ต้องมีกลุ่มตัวอย่างจากทั้งธุรกิจที่ได้รับและไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อติดตามเปรียบเทียบผลก่อนและหลังโครงการ ข้อมูลรายปีในภาพรวมไม่สามารถบอกได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีเป็นผลจากมาตรการสนับสนุน SME หรือเป็นผลจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกัน 

นอกจากนี้ การพัฒนากลไกระบบผู้ให้บริการภาคเอกชน (Business Development Service)  
ที่ยังต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้ามาเป็นกลไกการสนับสนุนหลัก ซึ่งจะสามารถช่วยลดการ
พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐได้ในอนาคต และช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการ เกิดเป็น
ระบบนิเวศทางธุรกิจ ที่จะช่วยเอื้ออำนวยให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตได้ด้วยตนเองโดยไม่
ต้องรอการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

 

5.2 ผลการประเมินโครงการในภาพรวม 

จากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่า มีผลคะแนนอยู่ที่
ระดับ 4.6375 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลคะแนนสูงสุดที่
ระดับคะแนน 4.9701 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  
มีผลคะแนนที่ระดับ 4.5373 หรือผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลิตผล (Product) มีผลคะแนน 

ที ่ระด ับ 4.5820 อยู ่ ในระดับดีมาก ด ้านกระบวนการ (Process) ม ีผลคะแนนที ่ระด ับ 4.5232 หรือ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 5.4 
 

 

องค์ประกอบ 

การประเมินผล 

ค่า
น้ำหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านบริบทโครงการ 
(Context) 

0.20 4.9701 ดีมาก 

ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

0.10 4.5373 ดีมาก 

ด้านกระบวนการ 
(Process) 

0.30 4.5232 ดมีาก 

ด้านผลิตผล 
(Product) 

0.40 4.5820 ดีมาก 

 

แผนภาพที่ 5.4 คะแนนการประเมินโครงการ ปี 2564 
 

นอกจากนี้ จากการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่เข้าร่วมจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ
จำนวน 400 ราย พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.72 มีความพึงพอใจมาก รองลงมา ร้อยละ 30.77 
มีความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 0.51 มีความไม่พึงพอใจ 
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แผนภาพที่ 5.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อโครงการที่เข้าร่วม ปี 2564 

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังได้สอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อมาตรการ หรือกลไก 

การส่งเสริมของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดผลการสำรวจในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ตารางท่ี 5.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการหรือกลไกการส่งเสริมของภาครัฐ 

มาตรการ/กลไกการส่งเสริม ผลคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
การส่งเสริมตลาด และ e-Commerce 3.7873 พอใจมาก 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำของหน่วยงาน  3.7588 พอใจมาก 
ระบบ Service Provider (พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา/นักวินิจฉยั/นักวิจัย/
ผู้เชี่ยวชาญ) ในการพัฒนาธุรกิจแต่ละด้าน  

3.7391 พอใจมาก 

ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับการประกอบธรุกิจ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธรุกิจในอนาคต  

3.7323 พอใจมาก 

ระบบปฏิบตัิการตรวจสอบ (ห้องแล็ป/การสอบเทียบ) และการออก
ใบรับรองการันตสีินค้าและบริการ 

3.6884 พอใจมาก 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนธุรกิจ เช่น การสื่อสาร/ น้ำ/ ไฟฟ้า/ 
อินเทอร์เน็ต/ ระบบการขนส่ง(โลจิสติกส์)/ ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น 

3.6751 พอใจมาก 

โปรแกรมซอฟต์แวร/์ การถ่ายทอด Know how สนับสนุนธุรกิจ 3.6625 พอใจมาก 
กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 3.6026 พอใจมาก 
มาตรการการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 3.5542 พอใจมาก 
มาตรการทางภาษ ี 3.4650 พอใจปานกลาง 
มาตรการบัญชีเดียว 3.4085 พอใจปานกลาง 
มาตรการจดทะเบียนนติิบุคคล 3.4055 พอใจปานกลาง 
มาตรการทางการเงิน (การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน) (เน้นที่รายใหม่) 3.3759 พอใจปานกลาง 
มาตรการทางการเงิน ช่วยเยียวยา และสามารถรักษาธุรกิจ (เน้นได้รบั
ผลกระทบ COVID-19) 

3.3561 พอใจปานกลาง 

 

สำหรับรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
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❖ ด้านความสอดคล้องเหมาะสมหรือบริบทโครงการ (Context) :  
จากผลการประเมินด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลการประเมินในระดับดีมาก ที่ระดับคะแนน 

4.9701 โดยผลการประเมินพบว่าโครงการส่วนใหญ่มีเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการที่
เหมาะสม วัตถุประสงค์โครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ปรึกษาได้
สรุปรายละเอียดผลการประเมินการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงไว้แล้ว  ผลการศึกษาวิเคราะห์แผนที่
เกี่ยวข้อง 

 
แผนภาพที่ 5.6 สัดส่วนลักษณะโครงการ 

เมื่อพิจารณาโครงการที่สนับสนุนแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการฯ ปี 2564 พบว่าโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที ่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 53 .13 
รองลงมา เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 21.88 เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) 
คิดเป็นร้อยละ 14.06 และเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 10.94 ทั้งนี้ 
จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า โครงการที่เป็นโครงการเดิม หรือมีการพัฒนาต่อยอด/ปรับกิจกรรม 
หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง หน่วยร่วมจะมีการจัดเก็บผลสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
และนำผลสำรวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ
โครงการที่เป็นโครงการใหม่ หน่วยร่วมจะมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด 

 

 
แผนภาพที่ 5.7 สัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม 
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 5 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม พบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปี 
2564 ส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบการที ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.08 โดยสาขาที่มีสัดส่วน
ผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2564 สูงสุด ได้แก่ สาขาอาหาร สาขาเครื่องสำอาง สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขา
หัตถอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับภาคธุรกิจที่มีสัดส่วนผู ้ เข้าร่วมโครงการรองลงมา ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (S-Curve) คิดเป็นร้อยละ 24.41 สำหรับภาคการค้าและลงทุน มีสัดส่วน
ผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 16.90 โดยสาขาที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ภาคการเกษตร มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 16.82 โดยสาขาที่มีผู้เข้ารว่มสูงสุด 
ได้แก่ สาขาเกษตรแปรรูป สาขาการปลูกพืช สาขาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สาขาการเลี้ยงสัตว์ และสาขาปศุสัตว์   
แช่เย็นแช่แข็ง นอกจากนี้ ยังพบว่าโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ ปี 2564 เชื่อมโยงการพัฒนาของพ้ืนที่ตาม
แผนพัฒนาภาค ร้อยละ 57.82 รายละเอียดตามภาพที่ 5.7 

 

 

แผนภาพที่ 5.8 ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ที่ไปเชื่อมโยงการพัฒนาของพื้นที่
ตามแผนพัฒนาภาค 

 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของขนาดธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม 

(Small) คิดเป็นร้อยละ 36.94 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro) คิดเป็นร้อยละ 28.83 ธุรกิจขนาดกลาง 
(Medium) คิดเป็นร้อยละ 22.52 และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 11.71 และเม่ือพิจารณาสถานะของ
ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจกลุ่มทั่วไป (Regular) คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมา 
อยู่ในระยะเริ่มต้น (Early Stage) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ธุรกิจที่มีศักยภาพ (Strong) คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ผู ้สนใจทำธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.36 และธุรกิจที ่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรืออยู ่ในช่วงขาลง 
(Turnaround) มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.79 รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 5.9 
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 5 - 11 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 5.9 สัดส่วนขนาดธุรกิจ 

 
แผนภาพที่ 5.10 สัดส่วนสถานะธุรกิจ 

 
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสถานะของธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มทั่วไป (Regular) คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมา ได้แก่ ระยะเริ่มต้น (Early Stage) คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ธุรกิจที่มีศักยภาพ (Strong) คิดเป็นร้อยละ 14.29 ผู้สนใจทำธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.36 และธุรกิจที่ประสบ
ปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรืออยู่ในช่วงขาลง (Turnaround) คิดเป็นร้อยละ 1.79 รายละเอียดดังแสดงใน
แผนภาพที่ 5.10 

ทั้งนี้ จากแผนภาพที่ 5.9 และ 5.10 สะท้อนให้เห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาภายใน
แผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มทั่วไป (Regular) ผู้ประกอบการที่มีระยะการ
ดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยธุรกิจอยู่ในระยะกำลังเติบโต จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ 
โดยส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการนำเสนอสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ 
และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี การพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการ
สร้างองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เป็นหลัก  
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 5 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากขึ้น (Strong) ซึ่งมีโดยมีอัตราการเติบโตของ
รายได้เฉลี ่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะ 3 ปีที ่ผ ่านมา มีศักยภาพในการเติบโตทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับปรุง
กระบวนการผลิต/การบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนการขยายโอกาสทางการ 
ตลาด โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล และการขยายตลาดต่างประเทศ  

สำหรับผู ้ประกอบการที ่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจหรือช่วงขาลง (Turn around) ซึ ่งเป็น
ผู้ประกอบการที่ขาดทุนหรือยอดขายลดลง รูปแบบการพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟู
กิจการ การสนับสนุนด้านเงินทุนและสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม จากการจัดเก็บข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้ชัดเจนมากนัก 

 

 
แผนภาพที่ 5.11 สัดส่วนหน่วยงานที่มีการกำหนดเป้าหมายสาขา 

 
ในด้านการกำหนดเป้าหมายสาขาในการพัฒนา พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเป้าหมายสาขาใน

การดำเนินการอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 83.93 เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น โดยโครงการที่มีการกำหนดสาขา จะมีการกำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วย สำหรับโครงการที่ ไม่ได้กำหนดเป้าหมายสาขาในการพัฒนา จะเป็น
โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการในทุกสาขาหรือในทุกภาคเศรษฐกิจ มิได้มีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เนื้อหาในการพัฒนาจึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐานด้าน
การประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น 

สำหรับในด้านความซ้ำซ้อนของโครงการ พบว่า โครงการที่ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80.00 อย่างไรก็ตาม โครงการอีกร้อยละ 20.00 มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  
ทั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และหน่วยงานที่อยู่นอกแผนงานบูรณาการฯ โดยกิจกรรมที่มี
ความซ้ำซ้อน เช่น การอบรมด้านการตลาดออนไลน์  ซึ ่งเป็นที ่ต้องการของผู ้ประกอบการ SME มากขึ้น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่มีหลายหน่วยงานดำเนินการแต่บางหน่วยงานยังขาดการสร้างความ
แตกต่างและความน่าสนใจ ทั้งนี้ จากการประเมินผลพบว่าหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงใน
บางกลุ ่มเป้าหมาย หรือบางกระบวนการที ่เป็นภารกิจ  ไม่ควรดำเนินการเปิดกว้างโดยทั ่วไป หรือ
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 5 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ดำเนินการในทุกเรื ่อง เช่น หากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการตลาด ก็ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ควรดำเนินโครงการที่เป็นลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยงานอ่ืนดำเนินการ
ได้ดีอยู่แล้ว หรือหน่วยงานบางหน่วยควรมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ไม่ควรเข้าไปดำเนินโครงการในลักษณะที่เป็นการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
แผนภาพที่ 5.12 สัดส่วนลักษณะโครงการที่มีความซ้ำซ้อน 

 
สำหรับความต่อเนื่องของโครงการในปี 2564 พบว่า โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 

ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที ่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) ร้อยละ 53.13  รองลงมา คือ  
เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน ร้อยละ 21.88 เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) ร้อยละ14.06 และ 
เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 10.94 ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.13 สัดส่วนของโครงการใหม่ โครงการเดิม และโครงการต่อเนื่องท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 
 

เป็นโครงการใหม่
ที่ไม่เคย

ด าเนินการมาก่อน      
21.88%

เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจาก

โครงการเดิม (เช่น 
ระยะที่ 2)
10.94%

เป็นโครงการเดิม (กิจกรรม
เดิม) 

14.06%

เป็นโครงการเดิมที่มีการ
พัฒนาต่อยอด (ปรับ
กิจกรรมบางส่วน)  

53.13%
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 5 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ด้านความเพียงพอของทรพัยากรหรือปัจจัยนำเข้า (Input) : 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่ามีผลการประเมินในระดับดีมาก  ที่ระดับ

คะแนน 4.5373 จากการติดตามประเมินแผนงานโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีความเพียงพอด้านปัจจัย
นำเข้า ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร นอกจากนี้ 
หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ 
โครงการส่วนใหญ่ใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไป มิได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบ หรือถ้ามี  

ก็จะมีการจัดซื้อภายใต้โครงการ จึงสามารถบริหารจัดการโครงการได้  
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนถูกปรับลดงบประมาณลง แต่หน่วยงาน

ส่วนใหญ่ยังบริหารจัดการให้เป็นไปตามขอบเขตงบประมาณ โดยมีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร มีผลการเบิกจ่าย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณ ปี 2564 

กรม/หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย+
ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 11,480,200 9,374,700 2,105,500 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3,604,700 3,604,666 34 
กรมการคา้ต่างประเทศ 2,879,000 2,867,680 11,320 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 6,677,300 6,677,279 21 
กรมบังคับคด ี 2,380,600 2,377,467 3,133 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44,865,400 41,539,965 3,325,435 
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 30,938,500 27,017,229 3,921,271 
กรมวิทยาศาสตรแ์ละบริการ 32,551,500 32,005,632 545,868 
กรมส่งเสรมิการเกษตร 9,436,700 9,397,589 39,111 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 74,449,300 61,314,056 13,135,244 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 77,552,400 77,542,392 10,008 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2,355,000 2,355,000 0 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 3,414,700 3,414,700 0 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 6,236,300 238,484 5,997,816 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

10,312,100 10,312,100 0 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 9,247,500 9,247,500 0 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 62,939,300 62,939,300 0 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 109,116,500 109,116,500 0 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม  

87,687,600 87,535,318 152,282 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 509,114,500 509,114,500 0 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5,110,300 121,300 4,989,000 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 48,035,500 48,035,500 0 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 55,586,600 48,672,996 6,913,604 
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 5 - 15 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

กรม/หน่วยงาน 
งบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(เบิกจ่าย+
ผูกพัน) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

4,028,500 4,028,500 0 

รวม 1,210,000,000 1,168,850,354 41,149,646 
 

อย่างไรก็ตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในองค์กรที่เป็นองค์การมหาชน อาจยังไม่สะท้อนผลการใช้
จ่ายงบประมาณได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการจัดสรรแบบเงินอุดหนุน ทำให้ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
ปรากฏการเบิกจ่ายร้อยละ 100.00  

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จากการ
ติดตามประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนที่ถูกกำหนดรูปแบบการดำเนินงานจากหน่วยงานส่วนกลาง แต่การ
สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่
เป็นผู้ปฏิบัติ ยังขาดความชัดเจน จึงทำให้การดำเนินโครงการแม้ว่าจะสามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตเชิงปริมาณได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต หรือไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบได้ตามที่
คาดหวังไว้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนร่วมกัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการดำเนินโครงการที่ต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นท่ี หรือการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 

 

แผนภาพที่ 5.14 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการของเจ้าหน้าที่ ยังพบว่า บางหน่วยงานยังขาดความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า รวมถึงความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีความจำเป็นในการพัฒนา จึงควรดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มี ความเชี ่ยวชาญ หรือ Business 
Development Services จากภาคเอกชน หรือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที ่ส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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 5 - 16 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ให้มีคุณภาพ การทำการตลาดออนไลน์เชิงรุก และการสร้างแบรนด์สินค้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากการพัฒนายังไม่ไปถึงปลายน้ำในเรื่องของการสื่อสาร
การตลาดเชิงรุกโดยการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ให้รองรับการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้  
ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นส่วนกลางน้ำคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำ logo สร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นหลัก 

ในด้านกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนด
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการคัดกรองผู้ประกอบการ ทั้งการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ื อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้  
ตรงกลุ่ม อย่างไรก็ตาม มีโครงการเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการพัฒนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมของโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ อาจยัง
ไม่สามารถกระจายการสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง 

 

 
แผนภาพที่ 5.15 สัดส่วนโครงการที่มีกระบวนการคัดกรองผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 

 
นอกจากนี้ จากการติดตามและประเมินผล ทั้งจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่

หน่วยร่วมผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
ที่เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถคัดกรองได้ว่าผู้ประกอบการเคยได้รับการ
สนับสนุนหรือพัฒนาอย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการกลุ่มเดิมแล้ว  

ยังทำให้ขาดการส่งต่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานด้วย ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลกลางจึงเป็น 
Ecosystem สำคัญที่หน่วยงานภาครัฐควรรีบเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว สามารถจัดโปรแกรมการส่งเสริม
ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายหรือการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ซึ่งจะมีการรวมกลุ ่ม ผู้ประกอบการอยู ่แล้ว ดังนั้น 
ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานภาครัฐเลย และไม่ได้อยู่ใน
เครือข่ายผู้ประกอบการ อาจยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้  

ซึ ่งสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐอาจยังไม่ครอบคลุมกลุ่ม 
เป้าหมายทั้งหมด และควรมีการปรับรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง ครอบคลุม
มากขึ้น 
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 5 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ในด้านของวิทยากร/ที ่ปรึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการ
คัดเลือกวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้อง ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Digital ในการรองรับ
ธุรกิจและเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการ เป็นต้น มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อความรู้
ความสามารถของวิทยากรในการให้ความรู้ เพ่ือนำมาประเมินผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เพ่ือ
นำไปกำหนดกิจกรรมพัฒนาต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างไรก็ตาม
โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งอาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวั ง รวมทั้งหัวข้อและ
เนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่เป็นหัวข้อพื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้  
อยู่แล้ว ดังนั้น กรณีที่เป็นการอบรมพ้ืนฐาน ควรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มท่ีไม่มีพ้ืนฐานหรือกลุ่มที่เป็น Micro SME 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเห็นว่า แม้ว่าที่ปรึกษาจะมีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
แต่ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความชำนาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรง เนื่องจากบางท่านเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี แต่อาจยังไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่ผู้ประกอบการ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอาจหาผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการ
ที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้ 

สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายแนวทาง จะเห็นได้ว่า แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้
ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ มากที่สุด คือ 706.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.35 รองลงมาได้แก่ แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 330.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.35 แนวทางท่ี 4 พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 82.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 66.35 ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 5.48 และแนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ 24.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.01 โดยสัดส่วนการจัดสรร
งบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 แสดงในแผนภาพที่ 5.16 

 

 
แผนภาพที่ 5.16 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการฯ ปี 2564 
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อย่างไรก็ตามที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 ควรเน้น
การวิเคราะห์แนวทางของแผนงานบูรณาการฯ เป็นหลักเพื่อทำให้ทราบว่า ในแต่ละด้านมีความต้องการ
งบประมาณอย่างไร เพื่อการปรับสัดส่วนการตั้งงบประมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เช่น ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน     
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันที่ปรึกษามองว่าการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการฯ ควรให้ความสำคัญกับมาตรการ
ด้านการตลาดมากขึ้น เพื่อรองรับกับสถานการณ์การพี่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ที่มีคู่แข่งขันเป็นจำนวนมากและมีศักยภาพสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
(E-Commerce) ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยใน
อนาคต การมีมาตรการในการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดที่ดีจะสามารถกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานที่เหมาะสม แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างตรงจุด สามารถสร้างความแตกต่างให้กับ
ผู้ประกอบการ SME ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ 

นอกจากนี้ควรพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการจัดสรรงบประมาณ
ของแผนบูรณาการฯ ในปี 2564 เช่น การกำหนดค่าเป้าหมายเดียวกันแต่วงเงินงบประมาณต่างกันหรือไม่ เป็นต้น 
ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโครงการและกิจกรรมมีค่าเปลี่ยนแปลงไป และหากเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นจำนวนมาก อาจสะท้อนถึงความไม่เพียงพอในการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ 

ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่  
จากการประเมินผลด้านความรู ้ความสามารถของบุคลากรภายใต้โครงการแผนงานบูรณาการฯ         

ปี 2564 พบว่า บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)  
การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยน
ของตลาดในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายผู้ประกอบการ และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ตามสถานการณ์ของตลาด SME ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะใช้
ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้  

อย่างไรก็ตามในด้านของวิทยากร/ที่ปรึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า แม้ว่าที่ปรึกษาจะ
มีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่ที่ปรึกษาบางส่วนอาจไม่ได้มีความชำนาญในอุตสาหกรรม
นั้นๆ โดยตรง เนื่องจากบางท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี แต่อาจยัง
ไม่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐอาจหา
ผู้เชี ่ยวชาญในการทำธุรกิจต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั ้นๆ โดยตรงมาถ่ายทอดความรู ้  อีกทั ้งบางโครงการ เช่น โครงการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการ โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club)   
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสนับสนุนการเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หรือข้ามกลุ่มธุรกิจ ให้สามารถยกระดับและเพ่ิมโอกาส
ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ ทั้งนี้บทบาทของบุคลากรและเจ้าหน้าที่จึงควรปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบใน
การช่วยพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การสร้าง value ให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ควรพัฒนาองค์ความรู้ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ Micro SME ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ 
ขยายตลาดให้ผู ้ประกอบการรายย่อยท้องถิ ่น Micro SME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club         
ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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นอกจากนี้ในบางโครงการ เช่น โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล พัฒนาศักยภาพด้านการค้า
ต่างประเทศเพ่ือขยายตลาด (กรมการค้าต่างประเทศ) มีประโยชน์ที่จะสนับสนุนและผลักดันธุรกิจที่มีศักยภาพ
สามารถออกสู่ระดับสากลได้ แต่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ไม่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเชิงรุกไปยัง
ผู้ประกอบการ SME ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า SME ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะในตลาดหรือผลิตภัณฑ์ที่ตน
พัฒนาหรือทำธุรกิจอยู ่เท่านั้น ดังนั ้น การจัดอบรมที่เชิญผู ้ประกอบการมาหลากหลายสาขา  อาจทำให้
ผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย ดังนั้น กรมฯ ควร Focus กลุ่มสาขาเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกผ่านสมาคมในด้านที่เกี่ยวข้อง สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลข่าวกิจกรรมผ่านการ
ประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย ที่ปรึกษาสังเกตว่ายังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อม
และสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้  แต่เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศมีบทบาทเป็น
หน่วยงานที่เป็น Regulator ด้านมาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของ
การให้ความรู้และให้คำปรึกษา แต่ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมในด้านดังกล่าว จะยังไม่มีหน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาผลักดันให้ 
SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ให้มีสมรรถนะสูง (High Performance Agency) สิ่งที่
สำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน การสร้างองค์ความรู้ (KM) 
การวางแผนการพัฒนาและส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตามบทบาทของในแต่ละตำแหน่ง (Competency) รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั้งการ
เชื่อมโยง ฐานข้อมูลให้รองรับแก่ผู ้ประกอบการ SME และพัฒนาฐานข้อมูล BIG DATA สำคัญเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการผลักดัน ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ 

 

❖ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ (Process) 
 เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายหน่วยงาน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า มี 9 หน่วยงานจากทั้งหมด 26 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.25 ที่มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 100.00 อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ฯลฯ โดยมีหน่วยงานที่มีการตั ้งงบประมาณผูกพันไว้มากที ่สุด คือ  
กรมบังคับคดี ที่ร้อยละ 72.21 ของงบประมาณที่ได้รับ รองลงมา คือ กรมการค้าต่างประเทศ และสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ร้อยละ 33.68 และ 22.77 ตามลำดับ  
ในขณะที่หน่วยงานที่มีงบประมาณคงเหลือมากที่สุด คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 17.64 
ของงบประมาณท่ีได้รับ ตามแผนภาพที่ 5.17 ดังนี้ 
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 5 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 
แผนภาพที่ 5.17 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน 
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 5 - 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสรายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานกว่า 
ร้อยละ 50 มีการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป โดยมี 8 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการงบประมาณ
กับกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงไตรมาส 3 
และ ไตรมาส 4 ได้แก่ 1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 
47.07 และในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 52.93 จากการพิจารณารายงานผลการดำเนินโครงการ พบว่า หน่วยงานมี
การจัดจ้างที่ปรึกษาในเดือนมีนาคม 2564 หรือสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ซึ่งค่อนข้างล่าช้าและทำให้มี
เวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการเพียงแค่ 6 เดือน และ 2) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 3.45 และในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96.55 ผลการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเกิด
จากในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 มีสาเหตุมาจากการดำเนินกิจกรรมโครงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้กิจกรรมของโครงการที่ส่วนใหญ่ต้องดำเนินการจัดประชุมและ
สัมมนา รวมถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงดังกล่าว 
ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.18 ดังนี้
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 5 - 22 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 5.18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสรายหน่วยงาน 
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 5 - 23 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
พบว่า ไม่ส่งกระทบต่อการดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.10 อย่างไรก็ตาม มีโครงการที่ได้รับผลกระทบ
จากการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 6.90 โดยส่งผลต่อการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  
ซึ่งต้องเลือกดำเนินงานบางกิจกรรมก่อนภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับไปพลางก่อน อย่างไรก็ตามด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของบางโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางไว้ ทำให้มีระยะเวลาคงเหลือในการดำเนินงานไม่มากนัก 
ตามแผนภาพที่ 5.19 ดังนี้ 

 

 

แผนภาพที่ 5.19 สัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 
สำหรับสัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่า

โครงการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ  74.63 และมีโครงการที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 25.37 ทั้งนี้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ทำให้เกิดข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการ
ดำเนินการโครงการที่จะล่าช้ากว่าแผน อาทิเช่น โครงการที่มีลักษณะการจัดงานอบรม สัมมนา และบรรยาย
เชิงกายภาพในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถจัดได้ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการชะลอแผนการดำเนินงาน การปรับแผน
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมไปสู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเลื่อนกิจกรรมบางส่วน เช่น 
กิจกรรมงานแสดงสินค้า การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อสำรวจและเข้าพบผู้ประกอบการ ซึ่งจำเป็นต้องลงพื้นที่
จริงออกไปในช่วงปลายปี 2564 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการปรับกิจกรรมในการดำเนินโครงการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนำนักออกแบบหรือผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศ 
หรือ การไม่สามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศได้ ซึ่งได้มีการปรับแผนการดำเนินงานในเชิ งรุกเพื่อให้
สามารถบรรลุผลตามที ่กำหนดไว้ได้ เช่น การปรับเป็นกิจกรรม Online Business Matching / Virtual 
Exhibition เป็นต้น  
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 5 - 24 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 5.20 สัดส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม หน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ส่งผลให้การดำเนินงานต้องมีการปรับแผนงานและกิจกรรมบางส่วนในโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่
พบว่าแผนงานและกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์แต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานจึงไม่ได้มี
การรายงานการปรับแผนการดำเนินงานมายังเจ้าภาพ  

ในการปรับแผนกิจกรรมโครงการนั ้นที ่ปรึกษาพบว่ามีหลายหน่วยงานที่สามารถปรับแผนการ
ดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งได้แก่ การลดการอบรมเชิงปฏิบัติการลง
และเพิ่มรูปแบบกระบวนการการสาธิตที่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้มากขึ้น กิจกรรมทดสอบความชำนาญโดย
ส่งตัวอย่างให้ทำการทดสอบรวดเร็วขึ้น เป็นต้น แต่ข้อสังเกตสำคัญที่ค้นพบ คือ ในการปรับรูปแบบกิจกรรม
การอบรมสัมมนาไปเป็นรูปแบบออนไลน์นั้น มีประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณา โดยผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าที่ควร เป็นเพียงการ Focus ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การตั้งคำถามและการ
ถาม-ตอบจะเกิดขึ้นน้อย และการจัดอบรมสัมมนาในระยะสั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในระดับที่
น้อยกว่าการให้คำปรึกษาเชิงลึก 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานและวิเคราะห์โครงการ พบว่า มีบางโครงการส่วนน้อยที่งบประมาณถูก
นำไปใช้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือกลุ ่มเป้าหมายในการ
สนับสนุนที่ไม่ชัดเจน อาทิเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งมีรูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิง
คุณภาพ ทำให้ต้องกระจายงบประมาณในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนไปในแต่ละรายค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อการพัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้ โครงการพันธมิตรสร้าง
แบรนด์และธุรกิจเพื่อความย่ังยืนในการแข่งขัน (Born Strong) โดยกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (กองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์และส่งเสริม
การสร้างพันธมิตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแข่งขันมุ่งเน้นผู้ประกอบการใหม่ให้มอง เห็นโอกาสเติบโตทาง
ธุรกิจและมีแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อการสร้าง แบรนด์ สามารถสร้างแบรนด์
ได้ ซึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการสร้างแบรนด์นั้น ยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น TCDC เป็นต้น และ
ยังไม่เห็นถึงความแตกต่างของกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบทบาทของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ 
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โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู ่ความเป็นมืออาชีพ การดำเนินงานยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน สร้างอาชีพและ
การเป็นผู ้ประกอบการ เป็นต้น โครงการปั้นดาว โครงการที ่จัดทำยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ  
ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง และดำเนินการ
เป็นประจำ ซึ่งโครงการควรต้องสร้างความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ และมีจุดแข็งที่โดดเด่นกว่าหน่ วยงาน
อื่นๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการและเนื่องจาก สสว. เป็นหน่วยงานด้านนโยบายการดำเนินโครงการจึง
ควรเป็นกิจกรรมที่จะสามารถส่งต่อบทเรียน ตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการพัฒนากระบวนการ (กลไก)  

ที่สามารถพิสูจน์แล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง และส่งต่อหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ นำไปเป็นบทเรียน 
ประยุกต์ใช้ต่อ จะทำให้เกิดผลต่อเนื่องและสร้าง Impact ต่อผู้ประกอบการในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

 
❖ ด้านผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ (Product)  

หากพิจารณาผลการดำเนินงานของแผนบูรณาการฯ ปี 2564 ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการ 
SME ได้รับการพัฒนาแล้ว จำนวน 424,015 ราย จากเป้าหมาย 368,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 115.76  
ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน จำแนกตามแนวทางการดำเนินงาน - ตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานจำแนกตามแนวทาง ปี 2564 

 

แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย ผลผลิต ร้อยละ 

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) 

1.1 เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ  3,000 ราย 11,827 ราย 394.23 

1.2 ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกจิได้รับการพัฒนา
ความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่ม และสร้างการเติบโต
ให้กับธุรกจิ  

5,500 ราย 6,199 ราย 112.71 

2. พัฒนาวิสาหกิจรายยอ่ยใหป้ระกอบธรุกิจ
อย่างมืออาชีพ (Micro) 

2.1 วิสาหกจิรายย่อยได้รับการพัฒนาทกัษะความรู้
ในการประกอบธุรกจิ  

19,000 ราย 18,779 ราย 98.84 

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ (Small) 

3.1 วิสาหกจิขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจสมยัใหม่  

58,000 ราย 58,209 ราย 100.36 

4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่
มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) 

4.1 วิสาหกจิขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำ
ธุรกิจในระดับสากล 

3,000 ราย 5,528 ราย 184.27 

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME 
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Ecosystem) 

5.1 ระบบการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก ่SME 

280,000 ราย 

82 ศูนย์ 

323,473 ราย 

82 ศูนย์ 

115.53 

100.00 

รวม 
368,500 ราย 

82 ศูนย ์
424,015 ราย 

82 ศูนย ์

115.07 
100.00 
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ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินผลโครงการงบประมาณบูรณาการ ปี 2564 
 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

1. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิต
ภาพ  
- ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

11,480,200 9,374,700 2,105,500 กรมฯ ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง ในด้านวินิจฉัย 
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  ศ ึ ก ษ า  feasibility study ใ ห้
ผ ู ้ประกอบการทราบถึงความจำเป็นของการ
ปรับเปลี ่ยนเครื ่องจักรในบางตัว  ต้นทุนในการ
ลงทุน จุดคุ ้มทุน ซึ ่งเป็นผลดีต่อการตัดสินใจ
วางแผนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้กับโรงงาน
ของผู้ประกอบการ แต่ยังพบว่า ผู้ประกอบการบาง
รายต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงเพื ่อต้องการ
ทราบข้อมูล ความจำเป็น และจุดคุ้มทุนเท่านั้น 

แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
ซ ึ ่ ง ท ำ ให ้ งบประมาณไม ่ ส ามา รถผล ั กดัน
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมได้ทั่วถึง 
 

1) ในปีต่อไปกรมฯ ควรมีการกำหนดเงื่อนไขใน
การคัดเลือกคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม
โครงการที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนหรือพร้อมลงทุน
ในเครื่องจักร เนื่องจากผู้ประกอบการบางราย
ต้องการเข้าร่วมโครงการเพียงเพื่อต้องการทราบ
ข้อมูลแต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ซ่ึง
หากคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมจะ
ส ่ งผลให ้ เก ิด  Impact ท ี ่ เป ็นประโยชน ์ต่อ
ผู้ประกอบการในงบประมาณที่จำกัดมากกว่า 
2) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการคือการเพิม่
ประส ิทธ ิภาพการผล ิต หร ือลดต ้นท ุนด ้าน
พลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมี
การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม 
เพ ื ่ อปร ั บปร ุ งประส ิทธ ิ ภ าพให ้ แก ่ สถาน
ประกอบการ SME จึงควรมีตัวชี้วัดที่สามารถวัด
ความสำเร็จของโครงการ เช่น มูลค่าต้นทุน/ของ
เสียที่ลดลง เป็นต้น 

2. กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ  
- การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

3,604,700 3,604,665.81 34.19 1) หน่วยงานได้มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผู ้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน  
มีศักยภาพสูงขึ ้นผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ/ให้คำปรึกษาในด้านการเข้าสู่ขบวนการ
รับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ เพื่อสร้างความ
พร้อมในด้านมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ประกอบการ 
SME ซ ึ ่ ง เป ็นส ่วนหน ึ ่ งในการพร ้อมส ู ่ตลาด
ต่างประเทศ ทั้งตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์  
2) เน ื ่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ส ่งผลให้
หน่วยงานไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่ได้
ดังที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับเปลี ่ยนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งพบว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด

1) การปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดอบรมและ
สัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์อาจส่งผลให้ ผู้เข้า
รับการอบรมไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าที ่ควร 
การตั้งคำถามและการถาม-ตอบ จะเกิดขึ้นน้อย 
และ การจัดอบรมสัมมนาในระยะสั้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในระดับที่น้อยกว่า
การให้คำปรึกษาเชิงลึก ดังนั ้น ผู ้จัดกิจกรรม/
วิทยากรให้การอบรมจึงควรพิจารณาปรับรูปแบบ
การอบรมสัมมนาโดยเพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้น 
เช่น การกระตุ้นให้เกิดการตั ้งคำถามและตอบ
คำถามระหว่างการอบรม เป็นต้น 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

อบรมและสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์อาจส่งผล
ให้ ผู ้เข ้ารับการอบรมไม่ได้ให้ความสนใจมาก
เท่าที ่ควร การตั้งคำถามและการถาม-ตอบ จะ
เกิดขึ้นน้อย และการจัดอบรมสัมมนาในระยะสั้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในระดับที่
น้อยกว่าการให้คำปรึกษาเชิงลึก 
3) ก า ร ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ ด ้ า น ส ม ุ น ไ พ ร ข อ ง
ผู้ประกอบการ SME ไทยในปัจจุบันพบว่า ปัญหา
สำคัญคือการบริหารจัดการสมุนไพรที่ไม่เป็นระบบ 
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถ ุด ิบหลายชนิด 
คุณภาพวัตถุดิบไม่ผ่านมาตรฐาน และปัญหาด้าน
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ ตลอดจน
ขณะที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรสว่น
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
มีความสามารถในการแข่งขันน้อย ทำให้สัดส่วน
สถานประกอบการผลิตสมุนไพรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการผลิตต่อทั้งหมดนั้นน้อยมาก 
4) ผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงต้องการความ
ช่วยเหลือด้านเง ินทุนเพ ื ่อให ้สามารถพ ัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการเข้าถึงตลาด
ต่างประเทศ ตลอดจนการได้ร ับการสนับสนุน
ทางด้านการวิจัยเพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ตรง
ตามความต้องการของตลาด 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ ่มเป ้าหมาย การขยายตลาด  
การเพิ ่มม ูลค ่าของผลิตภ ัณฑ์ ควรมีการทำ 
Market Research โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย นำมาวิเคราะห์ เพื่อ
ใช ้ประกอบการวางแผนและการพ ิจารณา
คัดเล ือกห ัวข ้อการอบรมส ัมมนาท ี ่ถ ูก ต ้อง
เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการที่ผู ้ประกอบการจะสามารถพัฒนา 
ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3) ขยายการสนับสนุนและผลักดัน Business 
Matching ให ้แก่ผู ้ประกอบการให้ครอบคลุม
ธ ุรก ิจตลอดทั ้ง Supply Chain โดยพิจารณา
ปัญหาและความต้องการของผู ้ประกอบการ 

แต่ละราย ซ่ึงนอกเหนือจากการขยายตลาดออกสู่
ตลาดต่างประเทศแล้วนั้น Business Matching 
จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดภาระด้านต้นทุนและ
เงินลงทุนจำนวนมากและสามารถเสริมความ
มั่นคงทางการเงินให้แก่กันได้  
4 )  ข ย า ย ก า ร ผ ล ั ก ด ั น ก ล ุ ่ ม  Cluster ใ น
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มากขึ้น
และครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อย่างเป็นระบบ 
เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแนวโน้มความ
ต้องการของโลกอนาคต การขยายกลุ่ม Cluster 
จะยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
ผลักดันให้เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมสมุนไพรไทยจากการรวมกลุ่มเชื่อมโยง
เครือข่าย โดยการใช้รูปแบบการบูรณาการร่วมกัน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 5 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

5) สถานการณ์ Covid-19 ถือเป็นโอกาสและ
ความท้าทายใหม่ ต่อการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทย ซึ่งจากสถานการณ์ 
Covid-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและมี
การรับรู้ถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ของสมุนไพรไทย
ที่ชัดเจนและมากขึ ้น ดังนั ้น หน่วยงานจึงควร
ขยายผลต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรไทยและการสร้าง
การรับรู้ต่อการเลือกใช้สมุนไพรไทยเป็นหนึ่งใน
แพทย์ทางเลือกในอนาคต 
6) ควรขยายความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
เพ ื ่อลดข ้อจำก ัด ป ัญหา และสนับสน ุนให้
ผู้ประกอบการยื่นการขึ้นทะเบียนและการขอรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากลให้
ได้มากขึ้น ตั้งแต่วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
การผลิต การจัดเก็บและการส่งออก เป็นต้น เพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค การขยายตลอดออก
สู่ต่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ ้นแก่
ผลิตภัณฑ์ 

3. กรมการค้า
ต่างประเทศ 

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่
สากล  
- พัฒนาศักยภาพด้านการค้า
ต่างประเทศเพื่อขยายตลาด 

2,879,000 2,867,680.00 11,320.00 โครงการมีประโยชน์ที ่จะสนับสนุนและผลักดัน
ธุรกิจที ่มีศักยภาพสามารถออกสู่ระดับสากลได้   
แต่กรมไม่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมเชิงรุกไป
ยังผู้ประกอบการ SME ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า SME 
ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจเฉพาะในตลาดหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนพัฒนาหรือทำธุรกิจอยู่เท่านั้น 

1) การจ ัดอบรม ท ี ่ เช ิญผ ู ้ ประกอบการมา
หลากหลายสาขา อาจทำให้ผู ้ประกอบการให้
ความสนใจน้อย ดังนั ้น กรมควร Focus กลุ่ม
สาขาเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์
เช ิงร ุกผ ่านสมาคมในด้านท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง สภา
หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพื ่อให้สามารถเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จ ะ ท ร า บ ข ้ อ ม ู ล ข ่ า ว ก ิ จ ก ร ร ม ผ ่ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์บอกต่อของเครือข่าย  
2) หากกรมการค้าต่างประเทศ สามารถพัฒนา
สื ่อที ่สามารถสื ่อสารให้เร ื ่องมาตรการ  สิทธิ
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 5 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ประโยชน์ทางการค้าเป็นเรื่องเข้าใจง่าย สามารถ
สืบค้นได้ง่าย ก็จะทำให้ SME ให้ความสนใจมากขึ้น 
โดยหลักสูตรที ่ เป ็นพื ้นฐาน สามารถพัฒนา
เผยแพร่ผ่านออนไลน์  
3) กรมควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว จะมีฐานข้อมูล
การพัฒนาผู ้ประกอบการที ่ม ีศ ักยภาพ ที ่จะ
ผลักดันสู่ตลาดสากล เพื่อสามารถนำมาพัฒนาตอ่
ยอดได้ 
4) ที ่ปรึกษาสังเกตว่ายังมี Gap ในการพัฒนา
ส่งเสร ิมให ้ SME มีความพร้อมและสามารถ
ดำเนินการได้ตามมาตรการ กฎระเบียบ ตลอดจน
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า  เพื ่อเพิ่ม
ความสามารถ ในการแข ่ งข ั น เข ้ าส ู ่ ตลาด
ต ่ า งประเทศได้  แต ่ เน ื ่ อ งจากกรมกา ร ค้า
ต ่างประเทศมีบทบาทเป ็นหน ่วยงานที ่ เป็น 
Regulator ด้านมาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ  
ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของ
การให้ความรู้และให้คำปรึกษา แต่ไม่ได้มีบทบาท
ในการส ่งเสร ิมหร ือเตร ียมความพร ้อมให้
ผู ้ประกอบการ ดังนั ้น ผู ้ประกอบการที่ยังขาด
ความพร้อมในด้านดังกล่าว จะยังไม่มีหน่วยงาน
ไปช ่วยส ่งเสร ิมหรือพ ัฒนาผล ักด ันให ้  SME  
ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 
5) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 
ซึ่งถือว่ามีความล่าช้า อาจส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลผลิตได้ จึงควรบริหารการใช้
จ่ายงบประมาณให้รัดกุมมากขึ้น 
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 5 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

4. กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย 

6,677,300 6,677,279.45 20.55 1) โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีและงบการเงินเพื่อให้ผู้จัดทำบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำบัญชี งบทดลอง
และงบแสดงฐานะการเงินได้ 
2) การดำเนินงานผ่านการสอนแนะและติดตาม
การจัดทำบัญชี งบทดลอง งบการเงิน และการใช้
ข้อมูลการเงินและการบัญชีในการบริหาร ทั้งนี้จะ
ช่วยให้คณะกรรมการของวิสาหกิจชุมชนสามารถ
ใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีในการบริหารจัดการ
และสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ 
 

1) ควรส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการจัดทำ
บัญชีกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้อง
ในแต ่ ล ะพ ื ้ นท ี ่  เ ช ่ น  ก รมพ ัฒนาช ุ ม ช น 
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื ้นที ่ เพื ่อให้การ
ดำเนินงานมีความครอบคลุม และมีความต่อเนื่อง 
ได้ผลลัพธ์ในการดำเนินงานมากขึ ้น เป็นการ
บริหารจัดการงบประมาณให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น 
2) จัดทำโครงการพี่สอนน้องให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีความรู้ และมีความ
พร้อมด้านบัญชี การเงิน มาช่วยถ่ายทอดความรู้
ให้กับกลุ่มอื่นๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นในการเรียนรู้ด้าน
การจัดทำบัญชี การเงิน ซึ่งในระยะยาวจะเกิด
การขยายผลเป็นเครือข่ายด้านการจัดทำบัญชี
และการเงินในชุมชนต่อไป 
3) ควรเผยแพร่การจัดทำคู่มือออนไลน์ด้านการ
เรียนด้านบัญชีและการเงินให้แก่วิสาหกิจชุมชน
ทั่วไปที่สนใจเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการร่วมมือในระดับเครือข่ายใน
อนาคตได้ 

5. กรมบังคบัคดี  โครงการปรับปรุงกฎหมายและ
การให้บริการของภาครัฐ  
- ปรับปรุงกฎหมายและ 
การให้บริการของภาครัฐ 

2,380,600 2,377,467.25 3,132.75 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ผู ้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับที ่  9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงแผน
ฟ ื ้ นฟ ูก ิ จการสำ เร ็ จร ูปและข ั ้นตอนในการ
ดำเน ินการ โดยสามารถนำไปปร ับใช ้ให ้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุง   
ต่อยอด และพัฒนาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้
เหมาะสมที ่แท้จริงนั ้น ว ิธ ีการวัดยังไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร ต้องมีการติดตามผลว่ากลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมนั้นไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในธุรกิจของ
ตนเองอย่างไร แล้วเกิดผลอย่างไร  

ควรมีการจ ัดเก ็บข ้อมูลผู ้ประกอบการ  และ
ติดตามผลภายหลังจากการเข้ารับการอบรมว่า
สามารถช่วยผู ้ประกอบการให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้หรือไม่อย่างไร หรือสามารถส่งต่อความ
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 5 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

6. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 44,865,400 41,539,965.39 3,325,434.61   

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ  
- เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ
ให้บริการ 
โลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม ่

3,500,000 3,221,000.00 279,000.00 ก า รแ พ ร ่ ร ะ บ าดข อ ง  COVID-19 ส ่ ง ผ ลต่ อ
ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจาก
ผลกระทบจากการนำเข้า-ส่งออกที่ชะลอตัวลง
ค่อนข้างมาก ทำให้สภาพแวดล้อมในการดำเนิน
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก 
นอกจากนี ้ หน่วยงานมีการปรับกิจกรรม และ
รูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ 

1) หน่วยงานอาจต้องพิจารณาแนวทางการเข้า
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในเชิงรุก 
โดยการประเมินความต้องการ ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรคของผู ้ประกอบการเป็นสำคัญ  เพื่อ
ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวใหอ้ยู่
รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงจาก
ปัจจัยในด้านต่างๆ การผลักดันการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันตลอดทั ้งห ่วงโซ่
อุตสาหกรรม สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที ่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ ่งอำนวยความสะดวก และการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 
2) หน่วยงานอาจต้องปรับรูปแบบกิจการของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะ
แก ่ผ ู ้ประกอบการ ในด ้านต ่างๆ อาท ิ เช่น  
การปร ับร ูปแบบธ ุรก ิจ  การนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลา 
การบริหารต้นทุน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ก า รว ิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ ม ู ล ด ้ ว ย  Big Data และ  
การพัฒนาเชิงพื ้นที ่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
เป ็นต้น เพ ื ่อให ้ผ ู ้ประกอบการพร ้อมร ับต่อ
สถานการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลง  ปร ับต ัวภายใต้
ข้อจำกัดต่างๆ และเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลจิสติกส์ 
ยุค 4.0 
3) ขยายก ิจกรรมโครงการ  โดยส ่งเสร ิมให้
ผู ้ประกอบการเห็นโอกาสจากการปรับโมเดล
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 5 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ธุรกิจของผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยในปัจจุบัน
จากธุรกิจ Offline สู่ธุรกิจ Online อย่างรวดเร็ว
บนแพลตฟอร ์ม E-Commerce ซึ ่ งส ่งผลต่อ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความจำเป็นต้องปรบัตัว
เข้าสู่ธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) 
ด้วยการสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข ่าย  
การจับคู่ทางการค้า ซึ่งธุรกิจการค้าในทุกภาค
ส่วนมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และกำลังจะกลายเป็น New normal ในธุรกิจ 

โลจิสติกส์ 
4) เสร ิมสร ้ า งการสร ้ าง  Ecosystem ให ้แก่
ผ ู ้ ป ระกอบการ  เอ ื ้ อประ โยชน ์ ให ้ ก ับแก่
ผู้ประกอบการในสร้างความพร้อมและสนับสนุน
ให้ผู ้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพ 
เ ก ิ ดก า ร เช ื ่ อ ม โ ย งบ ู รณากา ร ใ นห ่ ว ง โ ซ่
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง
การตลาด  
- โครงการยกระดับศักยภาพธุรกจิ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

29,500,000 28,941,007.99 558,992.01 1) ในปี 2564 กรมฯ มีการต่อยอดการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุข โดย
การผลักดันมาตรฐานท่องเท่ียวมั่นใจปลอดภัยด้วย
สาธารณสุข (SHA) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จะสร้าง
ความเชื ่อม ั ่นต ่อธ ุรก ิจบริการท ี ่ม ีม ูลค่าส ู งที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว  
2) กรมฯ ยังให้ความสำคัญในเรื ่องการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยังมีการผลักดัน 
กิจกรรมเชือ่มโยงเครือข่าย Startup กับ SME ด้วย
นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็น
ประโยชน์กับผู ้ประกอบการในด้านการบริหาร
จัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบครบวงจร 
ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

หน ่ วย งานดำ เน ินการ ได ้ เหมาะสม ไม ่ มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 5 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

- โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
การเติบโตของธุรกจิแฟรนไชส์ไทย 

1) โครงการช่วยสร้างความเข้มแข็งและการเติบโต
ของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มีธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถนำพาธุรกจิเข้า
สู่ระบบแฟรนไชส์ในการขยายธุรกิจได้  
2) การดำเนินโครงการช่วยเพิ ่มศักยภาพธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าสูง ยกระดับการบริหารจัดการของ
ธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  
3) การยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ 
SME ไทยด ้ ว ยอ งค ์ ค ว ามร ู ้ แ ละนว ั ตก รรม  
เพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านบัญชี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ
บัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1) ควรสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการที่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ ่มขีดสามารถทางการตลาด
โดยกา รว ั ดผลราย ได้ ที่ เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น จ าก เดิ ม 
เปรียบเทียบรายได้จากการขยายตลาด โดยมีการ
กำกับติดตามในระยะยาวเพื ่อดูความยั ่งย ืนที่
เกิดขึ้นจากการสนับสนุน 
5) จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
มาร่วมกิจกรรมยังมีจำนวนน้อยเมื ่อเทียบกับ
ผู ้ประกอบการ SME ทั ่วประเทศ จึงทำให้ไม่
สามารถเกิดผลกระทบในภาพใหญ่ของประเทศ
ได้ อย่างไรก็ตามอาจสนับสนุนการสร้างโอกาสใน
การขยายตลาดโดยการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้
มีความครอบคลุมมากขึ้น 

- ยกระดับขีดความสามารถดา้น
บัญชีของ SME ไทยดว้ย 

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

เป็นบทบาทภารกิจของกรมฯ ที่ดำเนินการต่อเนื่อง 
มีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการของผู้ประกอบการ
มากขึ้น 

1) การยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีเป็น
ภารกิจหลักของกรมฯ ดังนั้น กรมฯ ยังจำเป็นต้อง
อบรมให้ความรู ้ด ้านบัญชี อย่างไรก็ตามเพื่อ
ปรับเปลี ่ยนวิธีการอบรมให้เท่าทันเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตร
พื้นฐานด้านบัญชีควรสอนในรูปแบบ E-Learning 
โดยจัดการอบรมในรูปแบบปกติเฉพาะเมื่อต้องมี
การฝึกปฏิบัติแทน  
2) เนื่องจากความรู้ด้านบัญชีเป็นความรู้พื้นฐาน
สำคัญของ SME ดังนั ้นกรมฯ จึงควรผลักดัน 
SME ให้มีระบบการจัดการบัญชีที ่ดีให้ ได้มาก
ที ่สุด ซึ ่งหากสามารถผลักดันให้ SME มีระบบ
บัญชีท ี ่ด ีและถูกต้อง SME จะสามารถนำไป
วางแผนบร ิหารจ ัดการธ ุ รก ิ จ  ต ้นท ุนการ
ดำเนินงาน และสร้างความน่าเชื่อในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ 
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 5 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่
องค์กรระดับสากล  
- ยกระดับการบริหารจัดการ
สมาคมการค้า 

1,000,000 937,500.00 62,500 ในปี 2564 กรมฯ ได้ม ีการปรับก ิจกรรมให ้มี
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารของสถานประกอบการ 
ซึ ่งเป ็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสร ิมการสร้าง
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เป็นการ
ปรับตัวให้กับผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังต้องพึ่งพา
การค้าจากต่างประเทศ การเชื่อมโยงเครือข่ายจะ
ช ่วยทำให ้ผ ู ้ประกอบการเก ิดความเข ้มแข็ง  
อาจเป็นการลดการพึ่งพาการค้าจากต่างประเทศได้ 
แต่ย ังพบว ่า กรมฯ ย ังไม ่ม ีการจ ัดเก ็บข ้อมูล
ผลสำเร ็จของการลดการพ ึ ่ งพาการค ้าจาก
ต่างประเทศ ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
 

1) การดำเนินงานสร้างการเชื ่อมโยงเครือข่าย
สมาคมการค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญที ่จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้ก ับภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม  
ที่ปรึกษามองว่า กรมฯ ควรผลักดันส่งเสริมและ
พ ัฒนาสมาคมการค ้าเช ิงร ุก โดยการสร ้าง
แรงจูงใจให้สมาคมการค้ารวมตัวกันจัดตั้งเป็น
สมาพันธ์ เช่น การยอมรับการเป็นตัวแทนที่เป็น
ทางการของธุรกิจสาขานั ้นๆ ในการเจรจา
ต่อรองนโยบายกับภาครัฐ ในลักษณะคล้ายกับ
การทำงานของสภาหอการค ้าไทยหรื อสภา
อุตสาหกรรมฯ เนื่องจากหากสมาคมเติบโตขึ้น
เป็นสมาพันธ์ได้ก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของ
สมาคม รวมถึงผลักดันให้มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
สมาช ิกในสมาคมเพ ื ่อลดการพ ึ ่ งพาความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 
2) ควรม ีการต ิดตามและจ ัดเก ็บม ูลค ่าทาง
เศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่าย
สมาคมการค้า เช่น มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 
มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดลงของการพึ่งพาจาก
ต่างประเทศ มูลค่าการจ้างงานจากการเชื่อมโยง
เครือข่าย เป็นต้น 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ 

1,115,400 1,053,532.00 61,868.00 กิจกรรมยังขาดความยั่งยืนของการดำเนินโครงการ
เพ ื ่อให ้ผ ู ้ประกอบการ  สถาบ ันการเง ิน ผ ู ้รับ
หลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน และประชาชน
ทั่วไป เข้าถึง รับรู้ และเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจอย่างทั่วถึง 
 

1) กรมฯ ควรเน้นการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
การเตรียมเอกสารแผนธุรกิจ  แผนการเง ินที่
ช ัดเจน และเทคนิคในการขอสินเช ื ่อเพ ื ่อให้  
ผู ้พิจารณาอนุมัติเก ิดความเชื ่อถือ  ซึ ่งจะช่วย
ผลักดันให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ้น 
2) กรมควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว จะมีฐานข้อมูล
การพัฒนาผู ้ประกอบการที ่ติดปัญหาเรื่องการ
เข้าถึงแหล่งทุน เพื ่อสามารถนำมาพัฒนาให้
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 5 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ความรู ้ในเร ื ่องการเข ้าถ ึงแหล่งเง ินทุนตาม
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 
3) เร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการใช้ประโยชน์
จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้หลักประกันทางธุรกิจ
เพิ่มสภาพคล่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกจิมี
ความเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั ่งย ืนและผู ้ร ับหลักประกันมีแนวทางในการ
พิจารณาทรัพย์แต่ละประเภทและวิธีการบังคับ
หล ักประก ันที่ เหมาะสมและเป ็นธรรมแก่
ผ ู ้ประกอบการ  ตลอดจนมีความเช ื ่อม ั ่นใน
กระบวนการบังคับหลักประกันที่มีมาตรฐาน 
4) เพื่อเป็นการสะท้อนความสำเร็จของโครงการ 
ควรม ีการว ัดผลการดำเน ินงานจากจำนวน
ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากหลักประกันทาง
ธุรกิจผ่านผู้รับหลักประกันภายในงานมหกรรม 
หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที ่เก ิดขึ ้นจากการใช้
ประโยชน์จากหลักประกันทางธุรกิจ 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการ - โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
ทางการค้าธุรกจิชุมชน (MOC Biz 
Club) 

5,250,000 2,900,060.00 2,349,940.00 โครงการมีประโยชน์ที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หรือข้าม
กลุ่มธุรกิจ ให้สามารถยกระดับและเพิ่มโอกาสใน
การดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามควรมีการ
ปรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจ
ช ุมชน (MOC Biz Club) โดย เน ้นก ิจกรรมที่
ก ่อให ้ เก ิดการสร ้าง value ให ้แก ่ เคร ือข ่าย
ผู้ประกอบการมากขึ้น เช่น การเพิ่ม order จาก
ต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายมี
ความเข้มแข็งสามารถต่ออดในการทำธุรกิจใหม่ๆ 
ที ่สร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนมากขึ้น 
เป็นต้น 

ควรเร่งสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม Micro SME 
ให้สามารถเพิ ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/
บริการ ขยายตลาดให้ผู ้ประกอบการรายย่อย
ท้องถิ่น Micro SME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ 
MOC Biz Club ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและ
ขยายธุรกิจทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
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 5 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการขยายโอกาสทาง
การตลาด  
- โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย 
e-Commerce 

4,500,000 4,486,865.40 13,134.60 1) โครงการสนับสนุนการสร้างโอกาสและเพิ่ม
ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู ้ประกอบการ
ไทย เพื่อพัฒนาผู้ประการรุ่นใหม่สู่การเป็น Trader 
Online ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการ
กระตุ้นการค้าออนไลน์ของไทยให้เกิดการขยายตัว
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2) จำนวนผู ้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
มาร่วมกิจกรรมยังม ีจำนวนน้อยเมื ่อเท ียบกับ
ผู ้ประกอบการ SME ทั ่วประเทศ จ ึงทำให้ไม่
สามารถเกิดผลกระทบในภาพใหญ่ของประเทศได้ 
อย่างไรก็ตามอาจสนับสนุนการสร้างโอกาสในการ
ขยายตลาดโดยการรวมกลุ่มเครือข่าย เพื ่อให้มี
ความครอบคลุมมากขึ้น 
 

1) ควรเน้นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะภาคเอกชน ที่เป็น e-Martketplace 
ที่มีชื่อเสียง ทั้งที่เป็นของคนไทย และต่างประเทศ
เพิ่มเติมมากขึ้น เช่น Zilingo Etsy เป็นต้น เพื่อ
ผลักดันให้ผ ู ้ประกอบการที ่ได้ร ับการพัฒนา
สามารถขายบน Platform ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จักทั่วโลก 
2) ใ น อ น า คตอ าจม ี ก า รพ ั ฒน า  platform  
ที่เป็นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื ่อเป็นอีก
ทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ และสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้น  
3) ควรสน ับสน ุนการพ ัฒนาผ ู ้ประกอบการ 

ท ี ่ เ ค ย เ ข ้ า ร ่ ว ม ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ้ า ด ้ ว ย  
e-commerce โดยการวัดผลรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิม เปรียบเทียบรายได้จากการขยายตลาด โดย
มีการกำกับติดตามในระยะยาวเพื่อดูความยั่งยืน
ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุน 

7. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

 30,938,500 27,017,229.40 3,921,270.60   

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- พัฒนาทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม ่

5,648,000 5,647,786.84 213.16 การจัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ของกรมฯ นั ้น เป็นการอบรมความรู ้ทั ่วไป  
มีความซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงานที่ดำเนินการ 

อยู่แล้ว รวมถึงผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และ
หาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้เอง  

1) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่แพลตฟอร์ม 
E-commerce เ ป ็ น เ ร ื ่ อ งท ี ่ ด ี เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กรมฯ ควร
พิจารณาเพิ่มเติมการให้ความรู้ด้านการคำนวณ
ต้นทุนสินค้าเมื่อวิสาหกิจชุมชนต้องขายสินค้า
ผ่านแพลตฟอร์ม E-commerce ของวิสาหกิจ
ชุมชน เนื่องจากยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่วิสาหกิจชุมชน
อาจยังไม่ทราบ 
2) เนื่องจากเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ 
คือการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กรมฯ จึงควรวัด
ความสำเร็จของโครงการจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
เช่น รายได้ที ่เพิ ่มขึ ้น (วัดก่อน-หลังเข้าร ่วม
โครงการ) ลดต้นทุน จำนวนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 
เป็นต้น 
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 5 - 37 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิต
ภาพ  
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 

25,290,500 21,369,442.56 3,921,057.44 เป็นโครงการที่เป็นจุดแข็งของกรมฯ ซ่ึงดำเนินการ
ต่อเนื่องมาหลายปี รวมถึงได้รับการยอมรับจาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการว่าตอบโจทย ์และ
ตรงกับความต้องการ  

กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการประเมินความสำเร็จ
จากการอบรม/ให้ความรู ้  กรมฯ ควรทำการ
ประเมินความสำเร็จของการนำความรู้ไปใช้จากผู้
เข้ารับการอบรมด้วย เช่น ความเข้าใจหรือทักษะ
ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้มีการพัฒนา เป็นต้น 

8. กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม - เพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

32,551,500 32,005,632.23 545,868.77 กรมฯ มีการปรับตัวจากปี 2563 โดยปรับปรุง
กระบวนงานเพื ่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 
เป็นอย่างดี เช่น ลดการอบรมเชิงปฏิบัติการลง 
เพิ่มรูปแบบกระบวนการการสาธิตที่สามารถทำ
ผ่านออนไลน์ได้มากขึ ้น กิจกรรมทดสอบความ
ชำนาญห้องปฏิบัติการก็ได้เร่งส่งตัวอย่างให้ทำการ
ทดสอบเร็วขึ้น จึงทำให้ยังสามารถดำเนินการตาม
ภารกิจต่อไปได้ แต่ยังพบว่า กรมยังไม่มีการจัดเก็บ
มูลค่าทางเศรษฐกิจที ่ช ัดเจน ซึ ่งเป ็นสิ ่งบ่ งชี้
ความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม 

กรมฯ มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 ซ่ึงที่
ปรึกษาเห็นว่ากรมฯ ควรแบ่งการคำนวณมูลค่า
เศรษฐกิจให้มีความชัดเจนยิ ่งขึ ้น ตัวอย่างเช่น 
การลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนพลังงานที่ลดลง 
มูลค่าของเสียที่ลดลง ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการดำเนิน
โครงการที่ได้เข้าไปพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
หรือแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ 
ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละตัวจะแตกต่างกันตามประเด็นที่
ดำเนินการ 

9. กรมส่งเสรมิ
การเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ  
- พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 

9,436,700 9,407,589.00 39,111.00 1) โครงการดำเนินการพัฒนาความรู ้และทักษะ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน 
ผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนา
ผล ิตภ ัณฑ์ บรรจ ุภ ัณฑ์ และการตลาดให้กับ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
2) โครงการมีการสอบถามความต้องการของ
วิสาหกิจชุมชน แต่ควรมีการพิจารณาศักยภาพ 
และความพร้อมของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง ควร
วิเคราะห์ปัญหา และความจำเป็นที่แท้จริงของสิ่งที่
จำเป ็นต้องได้ร ับการพัฒนา ประกอบกับการ
วิเคราะห์โอกาส และความต้องการของตลาดด้วย 

1) ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนให้
ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือของหน่วยงาน
อื่น และจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ 
ซึ ่งอาจมุ ่งเน้นการพัฒนาพื ้นฐานตั ้งแต่ต้นน้ำ 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้และขาย
เป็น โดยเน้นไปที ่กลุ ่มเกษตรกรที ่อยู ่ในช่วง
เริ่มต้นการแปรรูปสินค้า ให้สามารถพัฒนาการ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเป็นหลัก  
2) หน่วยงานยังขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่  
ที่มีความเชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับการแปรรูปสินค้า 
รวมถึงความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความจำเป็นในการพัฒนา จึงควรดำเนินงาน
ร่วมกันกับ หน่วยงานที่มีความเชี ่ยวชาญ หรือ 
BDS จากภาคเอกชน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 5 - 38 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 3) รูปแบบการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่เน้นใน
เชิงปริมาณ ทำให้ต้องกระจายงบประมาณในการ
ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนแต่ละรายต่ำ ส่งผลให้
อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อการ
พัฒนาที่วิสาหกิจชุมชนต้องการได้ จึงควรปรับ
รูปแบบโครงการโดยเน้นผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ 
ผ่านโครงการนำร่อง การเตรียมความพร้อมให้
วิสาหกิจชุมชน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แล้วจึง
ขยายผลต่อในระยะถัดไป 

10. กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

 74,449,300 61,314,055.53 13,135,244.47   

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทาง
การตลาด  
- พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์
ดิจิทัล 

37,258,400 28,476,579.09 8,781,820.91 ในป ี 2564 จากสถานการณ์  COVID-19 ทำให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในต่างประเทศได้ กรมฯ จึงได้มีการใช้ช่องทาง 
Online Business Matching ในการช ่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ 

1) ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
ได้ Online Business Matching จึงเป็นช่องทาง
ที ่สำคัญ และหน่วยงานควรมีการพัฒนาและ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบที ่จะ
สามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจ  เช่น  
การ Live Streaming เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบการนำเสนอสินค้า  การถ่ายรูปต่างๆ 
เพื่อให้สามารถนำเสนอการขายได้สมบูรณ์   
2) หน่วยงาน อาจพิจารณาการจัดเก็บฐานข้อมูล
สถิติของจำนวน Transaction ที่มีการซื ้อขาย 
เพื่อนำผลมาวิเคราะห์เทรนด์ของการซ้ือสินค้าใน
แต่ละปีได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
3) การสนับสนุนให้มีการนำระบบการให้คะแนน
คุณภาพสินค้า หรือผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนและกำกับติดตาม 

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่
สากล  
- ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจ
สร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล 

37,190,900 32,837,476.44 4,353,423.56 1) กรมมีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์หลาย
แพลตฟอร์ม แต่ยังไม่มีแผนในการบริหารจัดการ 
และมีเป้าหมายวัดความสำเร็จของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เพื ่อสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ  

1) กรมฯ ควรต้องมีแผนในการบริหารจัดการ
แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม  และมี
เป้าหมายวัดความสำเร็จของแพลตฟอร์มต่างๆ 
เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  
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 5 - 39 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

2) ห่วงโซ่การตลาดของผลิตภัณฑ์ไทยที่ออกสู่
ตลาดต่างประเทศยังมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน
ทำให้หน่วยงานปลายน้ำจำเป็นต้องเข้าไปช่วย
หน่วยงานกลางน้ำให ้เก ิดกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถนำออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ได ้

 

2) ด้วยรูปแบบการค้าอาจเปลี ่ยนแปลงไป ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ และผู ้ประกอบการจะต้องมี
ความพร้อม มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว และ
กรมฯ ควรมีการเตรียมพัฒนาผู้ประกอบการใหม้ี
ความพร้อมในการนำเสนอสินค้าได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การนำเสนอผ่านออนไลน์หรือนำไป
แสดงได้แค่สินค้าโดยผู้ประกอบการไม่ได้เข้าร่วม 

ก็จะต้องเตรียมสื่อ เช่น VTR รูปถ่ายและ Story 

ที่น่าสนใจ เป็นต้น 

3) เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานปลายน้ำที่ต้อง
นำสินค้าแบรนด์ไทยออกสู่สายตาตลาดโลก เป็น
การสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าไทย จึงจำเป็นต้อง
คัดเลือกแบรนด์ สินค้า ความสามารถในการผลิต
และขนส่ง ที่มีคุณภาพ ซ่ึงบางส่วนนั้นจำเป็นต้อง
ถ ูกพ ัฒนาข ึ ้นมาจากกลางน ้ำท ี ่ม ีค ุณภาพ 

หน่วยงานภาครัฐจึงควรพัฒนา ecosystem ที่จะ
ให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงนักออกแบบหรือการ
พัฒนาสร้างสรรค์ในราคาที่ไม่สูงมาก 

11. กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

 77,552,400 46,314,016 6,810,375   

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  

- การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารริม
ทางเคลื่อนที่อย่างมืออาชพีตาม
หลักสมาร์ทโฟร ์

9,880,000 9,879,997.65 2.35 โครงการเป็นการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบกิจการ 
Food truck ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล 
เช่น หลักสุขอนามัย เป็นต้น โดยมีการเชิญวิทยากร
ที่เกี่ยวข้องในทุกด้านมาให้ความรู้และคำแนะนำ 

 

เนื่องจากจำนวนผู ้ได้รับการส่งเสริมมีน้อยเมื่อ
เท ี ยบก ั บผ ู ้ ป ร ะกอบก ิ จ ก า ร  Food Tuck  

ทั่วประเทศ จึงควรมีการกำหนด criteria ในการ
คัดเลือกกลุ ่มเป้าหมายที่ควรจะมีการ Focus 

เฉพาะ ตัวอย ่างเช ่น ส ่วนที ่อยู่ ในพื ้นท ี ่ เขต
ท่องเที ่ยวหลักซึ ่งมีจ ุดเด่น จุดขายสำคัญคือ 
ร้านอาหารริมบาทวิถี (Street food) และร้าน
จำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food truck)  
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 5 - 40 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลให้กับ SME 

29,750,000 29,750,000.00 0 เน ื ่องจากโครงการนี ้การดำเนินงานเป็นทาง 
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย (สกอท.) เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด กสอ. 
ได้มีติดตามผลการดำเนินงานของ สกอท. โดยการ
โทรสำรวจกิจการที่เข้าร่วมการอบรมเชิงลึก 100 
กิจการเพื ่อตรวจสอบผลความพึงพอใจจากการ
ดำเนินงานของ สกอท. ซึ่งถือเป็นการติดตามที่ดี 
ทั้งนี้ พบว่า สกอท. ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้กับ กสอ. (รายงานผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดเท่านั้น) ซึ่งถือได้
ว ่าหน ่วยงานย ังขาดการต ิดตามข ั ้นตอนการ
ดำเนินงาน การติดตาม และการพิจารณาผลการ
ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ ่งอาจก่อให้เกิดความ
เส่ียงต่อการดำเนินโครงการได้ 
 

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดความเสี่ยงต่อการ
ดำเนินกิจกรรมที่อาจไม่บรรลุผล รวมถึงการ
ติดตามความคุ ้มค่าในการใช้จ ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้อง กสอ. ควรติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างกใช้ชิด ติดตามความเป็นจริง 
และควรปรับตัวชี้วัด โดยควรมีการกำหนดตัวชีว้ดั
ในด้านการคำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น  
1. มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลจากผู้เข้าร่วม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 2. มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  
3. มูลค่าต้นทุนที่ประหยัดได้จากการลดความ
ผิดพลาดในการยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาลห
ลังได้รับการอบรมความรู้จากโครงการ เป็นต้น 
เพ ื ่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่
แท้จริง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ  

- โครงการยกระดับการปฏิรูป
อุตสาหกรรมศักยภาพสู่
อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า 
(Transform Technology to 

new S-Curve) 

37,922,400 31,207,079.69 6,715,320.31 การดำเนินกิจกรรมโครงการมีกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาผู ้ประกอบการทางด้านการเพิ ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติในประเทศ ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้จำเป็นต้องอาศัยทัศนคติของผู้ประกอบการ
ที ่พร้อมต่อการพัฒนาเปลี ่ยนแปลง การต้องใช้
เงินทุนเป็นจำนวนมาก ตลอดจนการเตรียมการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่พร้อมต่อการนำเทคโนโลยี
เข้ามาปรับใช ้ อีกทั ้ง ผลกระทบต่อเนื ่องจาก
สถานการณ์โคว ิดที ่ส ่งผลต ่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมทั้งประเทศและตัวของผู้ประกอบการเอง 

หน่วยงานควรต้องเพิ ่มกระบวนการของการ
ช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาและให้ความรู ้แก่
ผู ้ประกอบการในมิติของผลลัพธ์ที ่จะเกิดขึ้น  
การช ่ วยเสร ิมสร ้ างศ ักยภาพในระยะยาว  
ความคุ ้มค ่า และการสร ้างประโยชน์ให ้กับ
อุตสาหกรรมโดยภาพรวมของประเทศ ทั ้งนี้  
ผู้ประกอบการยังคงต้องการสนับสนุนทางด้าน
เงินทุนในการนำมาซึ่งเครื่องจักรการผลิตระบบ
อ ัตโนม ัต ิ  หน่ วยงานควรต ้องส ่งเสร ิมและ
สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
ในอีกทางหนึ่ง 
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 5 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

12. สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ  
- การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของ SME ด้วยงาน
นวัตกรรมด้านรังส ี

2,355,000 2,355,000 0 สทน. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
ท ั กษะ  ให ้ แก ่ ผ ู ้ ป ระกอบการในการอบรม  
การวินิจฉัย และการให้คำปรึกษาด้านการฉายรังสี
มาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา สทน. ได้ส่งเสริม
องค ์ความร ู ้ เทคโนโลย ีการฉายร ั งส ี ในกลุ่ ม
ผลิตภ ัณฑ์ต ่างๆ เพ ื ่อให ้สามารถยืดอาย ุของ
ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ระยะเวลาในการเก็บรักษา
นานขึ้น และผลิตภัณฑ์ยังมีสภาพคงเดิม ซึ่งในปี 
2564 ผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารและสมุนไพร  
มีแนวโน้มให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะ
อาหารท้องถิ ่น โดยมีการยื ่นขอเข้าทดสอบใน
จำนวนที่มากกว่าจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้  
 

1) สทน. อาจนำบทเร ียนท ี ่ ได ้ร ับจากการ
ให้บริการ SME กลุ ่มต่างๆ ในอดีตมาทำการ
วิเคราะห์ ว ่าผลิตภัณฑ์ที ่ม ีแนวโน้มของการ
ประสบความสำเร็จสูง ซึ่งควรจะนำมารับบริการ
คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด และทำการประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มเหล่านั้นเป็นการเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์
อาหารดิบ หรือ กึ่งดิบกึ่งสุก ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ฯลฯ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว   
2) เนื่องจากกลุ่มผู้รับบริการของ สทน. มีความ
เฉพาะเจาะจง การประชาส ัมพ ันธ ์ เพ ื ่อหา
ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการอาจต้องใช ้ช ่องทางจาก
เครือข่ายต่างๆ เช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวง
เดียวกันหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงาน
อื่นที ่ม ีโอกาสได้พบกับผู ้ประกอบการและได้
วินิจฉัยปัญหา ทำการส่งต่อข้อมูลผู้ประกอบการ
ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้กับ สทน.  
3) นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู ้ ความ
เข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อให้
เห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการฉาย
รังสีแล้ว อาจมีการประชาสัมพันธ์ไปยัง service 
provider ของภาครัฐต่างๆ เช่น ศูนย์บริการ 
OSS และอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เห็น
โอกาสในการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ประกอบการ นำไปสู่
การส่งต่อข้อมูล การให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้
ผ ู ้ประกอบการเก ิดความร ู ้ความเข ้าใจ เห็น
ความสำคัญของการฉายรังสี ตลอดจนผลักดนัให้
เข้ามารับบริการที่ สทน. 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

13. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มต้น  
- ยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่
ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From 
Professional to MSME) 

3,414,700 3,414,700 0 1) ในกิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อนำไปต่อ
ยอดนั้น ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ของผู้รับการอบรม
อย่างแท้จริง เนื่องจากแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วม
อบรมทุกคนสร้างผลผลิตได้อยู่แล้วในการเข้าร่วม
โครงการ จึงเป็นการวัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าการประเมินผลที่ได้จากโครงการจริง และ 
หน่วยงานได้นำเสนอให้เห็นว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะ
มีแนวโน้มที ่สูงและมีโอกาสในการได้ร ับอนุมัติ
ส ินเช ื ่อก ับสถาบันการเง ินมากกว ่าคนทั ่วไป  
แต่อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงการคาดการณ์ยังไม่ได้
สะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
2) การดำเนินกิจกรรมและเนื้อหาการอบรมเป็น
หลักสูตรทั ่วไปที ่สามารถรับการอบรมได้จาก
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ ่งสะท้อนถึงการซ้ำซ้อนทางภารกิจและไม่ใช่
บทบาทหน้าที่ของ สคช. ในการจัดอบรม 

1) หน่วยงานควรเข ้าต ิดตาม จ ัดเก ็บข ้อมูล
ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม ถึงประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) ตัวชี ้ว ัด “บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม  
Re-Skill Up-skill เป ็นว ิสาหก ิจเร ิ ่มต ้น และ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ” ไม่ควรนำมาเป็น
ตัวชี ้ว ัดของโครงการ เนื ่องจากกิจกรรมการ
ทดสอบและประเมินเป็นงานประจำขององค์กร
อยู่แล้ว ผลสำเร็จจึงไม่ขึ้นอยู่กับโครงการนี้ 
3) ควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น เช่น 
การทำแบบทดสอบหลังการอบรม การให้คะแนน
คุณภาพแผนธุรกิจ ประเมินสัดส่วน (ร้อยละ) 
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อกับสถาบันการเงินเทียบกับที่ยื่นขอ 
4) สคช. ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยอื่นให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดอบรม โดย สคช. 
ทำหน้าที่ศึกษาวิจัย จัดทำมาตรฐาน และพัฒนา
หลักสูตร รวมถึงสนับสนุนการจัดทดสอบการ
ประเมิน เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขา
อาชีพเฉพาะด้าน เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ 
Key success factor ตอบโจทย์ผู ้ประกอบการ
เฉพาะกลุ่มที่เข้ารับบริการในสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
เพื่อรองรับต่อความต้องการจากภาคแรงงานใน
ปัจจุบันและอนาคต 
5) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ของ สศช. เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง 
จ ึงควรม ีการต ิดตามผลว ่าหลังจากเข ้าร ่วม
โครงการและผ่านการประเมินแล้ว มีผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจอย่างไร เช่น จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้ 
กำไร หรือมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นหากมีคุณวุฒิวิชาชีพ 
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 5 - 43 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

6) ควรมีการประชาสัมพันธ์นำเสนอบุคคลที่เป็น 
Success Case หรือผู้ผ่านการประเมินแล้วนำไป
ต่อยอดได้อย่างตรงตามเป้าหมาย เพื่อทำให้คน
ในอาชีพเห็นและเชื่อมั่นต่อการประเมินผล และ
ผลักดันให้คนในอาชีพเห็นความสำคัญ และขอ
เข้ารับการประเมินมากขึ้น 

14. สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาต ิ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม - พัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

6,236,300 238,484 5,997,816 สถาบันฯ ยังดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับปี 2563 
อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ 
ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินงานมี
ลักษณะทางเทคนิคเฉพาะไม่มีความซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นๆ การดำเนินกิจกรรมสามารถช่วยลด
การนำ เข ้ า เคร ื ่ อ งม ือจากต ่ างประเทศของ
ผู้ประกอบการ และสามารถให้ผู้ประกอบการได้
ทดลองใช้เครื่องมือนวัตกรรมของสถาบันก่อนที่จะ
ตัดสินใจลงทุน เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ
ได้ม ีเคร ื ่องมือที ่จะสามารถใช้ งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และคุ้มค่าในการลงทุน 
 

1) ในป ี 2564 สถาบ ันฯ ได ้ปร ับเปล ี ่ยนการ
ประชาสัมพันธ์โครงการจากเดิมเป ็นการจัด 
Event เช ิญชวนท ี ่ สถาบ ันการศ ึกษา หรือ
บริษัทเอกชน เป็นการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
มากขึ ้น เนื ่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึง 
ทำให้มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาติดต่อมากขึ้น
กว ่าป ีท ี ่ผ ่านมา  ในปีต ่อไปสถาบันฯ จ ึงควร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดรวมถึง
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันที่มี
การใช้สื่อ Social media เป็นจำนวนมาก 
2) สถาบ ันฯ ม ีการแก ้ ไขการดำเนิ นงานใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยการใช้การประชุม/
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการใน
รูปแบบออนไลน์ ที ่ปร ึกษาเห็นว่า สถาบันฯ 
สามารถนำบทเร ียนการอบรมหร ือประชุม
ออนไลน ์มาทดแทนในส ่ วนของการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีต่อไปได้ ซึ่งจะสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจได้อย่างทั่วถึงใน
เวลาอันรวดเร็ว 
3) จากวัตถุประสงค์โครงการคือเพื่อลดการนำเขา้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ดังนั้น สถาบันฯ ควรมี
การจัดทำตัวชี้วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจาก
การประหยัดได้จากการลดการนำเข้าเทคโนโลยี 
เพื่อสะท้อนผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
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 5 - 44 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

15. สถาบันวิจยัและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจ
สมัยใหม่  
- พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม ่
(สวอ.) 

10,312,100 10,312,100 0 1) โครงการมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
ผู ้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยมีรูปแบบกิจกรรมเช่นเดียวกับ
ในป ี  2563 ระด ับประเทศและระด ับสากล  
ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

2) ความแตกต่างของโครงการในปี 2564 คือปี 
2563 เน้นผู ้ประกอบการใหม่ แต่ปี 2564 เน้น
ผู ้ประกอบการที ่มีสินค้าอยู ่แล้ว  แต่ต้องการจะ
พัฒนาไปสู่การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหม่ 
3) ปี 2564 โครงการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
อย่างหนักส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนขายสินค้าผ่าน 
E-bay 

 

1) การดำเนินโครงการในปี  2564 ควรมีการ
คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะ
พัฒนาให้สามารถออกแบบสินค้าและผลิตสินค้า 

เพื่อแข่งขันได้ทั้งใน 

2) การเปลี ่ยนแปลงกลุ ่มเป้าหมายในปี 2564 

ควรต้องมีการกำหนดสิ ่งบ่งชี ้ว ่าลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะนำไปสู่สิ่งใด เช่น การแข่งขัน
ระดับเวทีสากล การนำการตลาดแบบใหม่มาใช้ 
การแข่งขันโดยสร้างคุณค่าที่มีมูลค่าสูง การนำ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ เป็นต้น ทำให้จำเป็นต้อง
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาการอบรมที่มีความ
เฉพาะต่อกลุ่มและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากปี 
2563 

3) การปรับเปลี่ยนขายสินค้าผ่าน E-bay ควรมี
การติดตามมูลค่าการค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างขึ้น 

4) ควรตั้งตัวชี้วัดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็น
มูลค่าทางการเงินที่ชัดเจนมากกว่าจำนวนผู้ที่เข้า
อบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 

16. สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย  

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ  
- เสริมสร้างศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบ
วงจร เพื่อยกระดับวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) 

9,247,500 9,247,500 0 วว. เป็นหน่วยงานที่มีความเชี ่ยวชาญ และเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มา
อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อใช้ใน
การพัฒนาผู้ประกอบการ แต่โครงการยังพบบาง
กิจกรรมที ่อาจไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื ่นบ้าง 
อย่างเช่นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในเชิงการตลาด 
เป็นต้น หากหน่วยงานสามารถบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการส่งต่อผู้เข้ารับการ

1) ในปี 2564 สถาบันฯ มีการจัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อ
ใช ้ในการให ้บร ิการทดสอบ  ซึ ่ งจะสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ในปี 2565 เป็นต้น 

ในอนาคตจึงควรมีการวัดผลการดำเนินงาน เช่น 

ต้นทุนที่ลดลงจากการนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบจาก
ต่างประเทศ ความคุ้มค่าจากการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น  

2) ในด้านบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ได้รับประโยชน์ยังมีจำนวน
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 5 - 45 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาที่ต้องการความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น่าจะตอบโจทย์
ภารกิจของหน่วยงานมากกว่า 

จำกัด และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้น้อย 

การดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่แตกตา่ง
โดดเด่นจาก service provider อื่นๆ ในขณะที่
สถาบันฯ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีงานวิจัย
ที ่ดำเนินการแล้ว จึงควรนำงานวิจัยที ่มีอยู ่ไป
สร้างนวัตกรรมต้นแบบที่มีความแปลกใหม่ สร้าง
คุณค่าใหม่ที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือของเอกชนอื่นๆ ได้เคยมีการสนับสนุน
มาแล้ว นำนวัตกรรมนั้นไปเผยแพร่ในตลาดหรือ
ในวงการต่างๆ เพื ่อสร้างความสนใจ  กระตุ้น
ความต้องการในการใช้เทคโนโลย ีใหม่ต ่อไป  
จะเป็นการสร้าง Impact จากใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสถาบันฯ ได้มากกว่าการช่วยเหลือ
ผู ้ประกอบการเพียงไม่กี ่รายในแต่ละปีโดยใช้
เทคโนโลย ีท ั ่วไปซ ึ ่ ง  service provider อ ื ่นๆ  
ทำได้ 
3) ถึงแม้ว ่าก ิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะใช้  
องค์ความรู้หลายด้าน ใช้หลายหน่วยงานทำร่วม
บูรณาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้   
แต่บทบาทของ วว. ในการส่งเสริมการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ควรมุ่งเน้นไปยังการใช้ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำ ซึ ่งจะเป็นการนำ
ความรู ้ความสามารถที ่ เป ็นจ ุดเด ่นของ วว.  
ที่นำมาสามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
ได้ เช่น นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ มากกว่าจะมุ่งเน้นใน
ด้านอื่น เช่น การตลาด มาเป็นหลัก 
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 5 - 46 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

17. สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โครงการสร้างความพร้อมให้
เยาวชนในการประกอบธุรกจิ  
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

62,939,300 62,939,300 0 1) ในการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา ได้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยการจัดอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างทักษะ สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ
ในการเป็นผู ้ประกอบการและการส่งเสริมให้
น ั ก เ รี ย น อ า ช ี ว ะ  ไ ด ้ ม ี ท ั ก ษ ะ ใน ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ตลอดจนการให้เงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นเพื ่อใช้
ทดลองทำธุรกิจและต่อยอดในการประกอบธุรกิจ
ให้ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนิน
ก ิ จ ก ร รมพบว ่ า  เ ด ็ กน ั ก เ ร ี ย น  น ั ก ศ ึ กษา 
ประกอบด้วยเด็กที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ และเด็ก
ที่ยังไม่ได้สนใจเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง มี
เพียงความสนใจและต้องการทดลองเท่านั้น 
2) จากการติดตามประเมินผลพบว่า หน่วยงาน
ไม ่ ได ้ม ีการต ิดตามข ้อม ูลของเด ็กน ัก เร ี ยน
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อจบการศึกษาและจบกิจกรรม
การดำเนินโครงการไปแล้ว สามารถต่อยอดดำเนิน
ธุรกิจ ขยายผล หรือพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ 
อย่างไร 

1) หน่วยงานควรมีการพิจารณาคัดเลือกเด็ก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม มีศักยภาพ
ในระดับหนึ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
การเป ็นผ ู ้ประกอบการได ้  ม ี แนวค ิดและ
กระบวนการคิดที่สามารถต่อยอดการทำธุรกิจได้
อย่างแท้จริง เพื่อให้งบประมาณที่ลงไปในการ
ดำเนินโครงการเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด 
2) หน่วยงานควรมีกระบวนการติดตามผลการ
ดำเนินโครงการเป็นระยะ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ว่าสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร 
นอกเหน ือจากการได ้ร ับการส ่ง เสริ มจาก
หน่วยงาน เช่น การนำความรู้ไปใช้ในการขยาย
ผลต่อยอดทางธุรกิจ ซ่ึงควรมีการประเมินผลลัพธ์
ที่สะท้อนถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นและความยั่งยืน
ของผลการดำเนินโครงการด้วย 

18. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) 

 109,116,500 109,116,500 0   

โครงการสร้างความพร้อมให้
เยาวชนในการประกอบธุรกจิ  
- การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ 

43,200,000 43,200,000 0 1) เป็นโครงการที ่สำคัญในการสร้างระบบนิเวศ
สตาร์ทอ ัพ (Startup Ecosystem) ที ่ เช ื ่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น  
2) มีการขยายผลในการสร้างความร่วมมือกับ
มหาว ิทยาลัยในการต่อยอดด้านการวิจ ัยและ
พัฒนา โดยการส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ ่นใหม่ 
(Young Researcher) เพื่อเร่งผลิตบุคลากรที่เป็น
พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี หากเป็นไปได้ควรมีการพิจารณาถึง
ประโยชน์และมูลค่าที่เกิดขึ้นของโครงการ เพื่อให้
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการ
ขยายผลในระยะถัดไป เนื่องจากเป็นโครงการที่
จะส่งผลกระทบ (Impact) เชิงบวกในระยะยาว 
และสามารถเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่ม
นักศึกษาที่มีศักยภาพ ที่สามารถพัฒนา (Groom) 
เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปได้ 
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 5 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การเริ่มต้นธุรกิจ  
- ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับ
โลก (Global Hub) 

33,416,500 33,416,500 0 โครงการเป็นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิง
พื้นที่รองรับการเข้ามาของทรัพยากรจากต่างชาติ 
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่มีบทบาท
ในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของ
ไทย โดยให้มีรูปแบบการให้บริการภาครัฐแบบครบ
วงจร ณ จ ุด เด ียว  (One-stop Service: OSS) 
อย่างไรก็ดี พบว่า ตัวชี้วัดโครงการยังไม่สะท้อน
เป้าหมายที่ชัดเจนมากนัก  

อาจพิจารณาปรับตัวชี้วัดของโครงการเพิ่มเติม 
จากเดิมที ่กำหนดเป็นพื ้นที ่ของการได้รับการ
พัฒนา เช่น ระดับความพึงพอใจของผู ้เข ้ารับ
บร ิการ ม ูลค ่าการลงท ุนที่ เก ิดข ึ ้นจร ิ งของ
โครงการฯ การต่อยอดการพัฒนาหลังจากผู้เข้า
รับบริการได้รับคำปรึกษาเชิงลึก (Consultancy 
Clinic) เป็นต้น 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การเริ่มต้นธุรกิจ  
- งาน Startup Thailand 

32,500,000 32,500,000 0 การดำเนินโครงการมีลักษณะที่มิใช่เพียงแค่งานอี
เว ้นท์ (Event) ออนไลน ์ เท ่าน ั ้น หากแต่เป็น
นโยบายส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนสตาร ์ทอัพ 
ผู้ประกอบการนวัตกรรมอย่างรอบด้าน รวมทั้งเป็น
เครื่องมือหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้  
นวัตกรรมเพื ่อรับมือภาวะวิกฤติ ได้เป็นอย่างดี  
หน่วยงานมีการปรับรูปแบบงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  

หน่วยงานควรม ีการต ิดตามเก ็บข ้อม ูลจาก
ผู้เข้าร่วมงานในเชิงมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
การจัดงาน เพื่อให้สามารถสะท้อนความสำเร็จได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

19. สำนักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม 

 87,687,600 87,535,318.00 152,282.00   

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มต้น – สนับสนุนศูนย์ 
บ่มเพาะวิสาหกจิและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จากผลงานวิจยัของ
สถาบันอุดมศึกษา 

71,583,000 52,714,000 18,869,000 1) ในการดำเนินงานทางด้านการวิจัย ที ่ผ่านมา
หน่วยได้นำงานวิจัยไปต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการ 
SME โดยสอดคล้องกับความต้องการและยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงต้องเผชิญ
กับสภาวะทางเศรษฐกิจที ่ เปลี ่ยนแปลง และ
สถานการณ์ของโควิด-19 ที่เข้ามากระทบ จึงยังไม่
พร้อมต่อการยกระดับขั้นของการดำเนนิธุรกิจด้วย
การวิจัยหรือพัฒนา  
2) การดำเนินงานในระยะที ่ผ ่านมา หน่วยงาน
มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายการบ่มเพาะในกลุ่มนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าให้ได้รับ
การพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

1) หน่วยงานควรพิจารณาการตั ้งโจทย์ว ิจัย  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ 

ผู้ประกอบธุรกิจในอนาคต บนสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง
สอดคล้องตามความเร ่งด ่วนของการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค 
อุตสาหกรรม (Demand Driven) เพื่อให้งานวิจยั
สามารถนำไปใช ้ประโยชน ์และเท ่าท ันต่อ
สถานการณ์เกิดความคุ้มค่าและสามารถต่อยอด
องค ์ ความร ู ้ เพ ื ่ อ เช ื ่ อม โย งก ับภาคธ ุ รกิ จ
อ ุตสาหกรรม พัฒนาสู ่การใช ้ประโยชน ์ เชิง
พาณิชย์ และสร้างผู ้ประกอบการใหม่ได้อย่าง
ยั่งยืน 
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 5 - 48 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที ่มาจากผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวอาจยังมีความเพียงความคิดสร้างสรรค์ 
หรือ ความสนใจในการก่อตั้งธุรกิจเท่านั้น หากแต่
ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว 
ด ้ วยข ้อจำก ัดทางด ้ านองค ์ความร ู ้  ท ักษะ  
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และ ต้นทุน เป็นต้น 

2) ควรคำนึงความพร้อมและขีดความสามารถใน
การต่อยอดของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
สามา รถ เ ร ี ย นร ู ้ น ำนว ั ตก ร รม  ง านว ิ จั ย  
มาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจได้ใน
จุดเร่ิมต้น หากแต่ในระยะยาวการขยายผลในเชิง
ธ ุรกิจทั ้งการผลิต การตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จะต้องอาศัยกระบวนการส่งเสริม 
เรียนรู ้ พัฒนาในอีกระดับหนึ่ง เพื ่อให้ธุรกิจที่
เกิดขึ ้นใหม่นั ้นสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ดังนั้น 
หน ่วยงานจ ึงควรม ีกลไกรองร ับในการเข้า
ช ่วยเหล ือให ้ กล ุ ่มธ ุรก ิจใหม ่หร ือ Start up 
สามารถอยู่รอดต่อไป โดยปัจจัยสำคัญคือ ต้นทุน
หม ุนเว ียนในการประคองธ ุรก ิจ การขยาย
เครือข ่ายความร่วมมือเพ ื ่อสร้างโอกาสทาง
การตลาด หน ่วยงานควรม ีกลไกเพ ื ่อสร ้าง 
Ecosystem ที่เข้มแข็ง เพื่อให้กลุ่มธุรกิจใหม่หรือ 
Start up อยู่รอดต่อไปได้ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การเริ่มต้นธุรกิจ - การส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกจิการ
ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลยั 
(Business Brotherhood) 

16,104,600 15,952,318 152,282 เป็นโครงการที ่ดำเนินการต่อเนื ่องมาหลายปี 
หน ่ วยงานได ้ม ีการปร ับและพ ัฒนาให ้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1) ควรมีการพัฒนา Platform การส่งเสริมกลุ่ม 
Startup ในภาพรวมของประเทศ เพ ื ่อสร ้าง
แรงจูงใจ และผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการที ่มี
ศักยภาพ สามารถต่อยอดและส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน  
2) ควรม ีการจ ัดส ัมมนา หร ือการ Sharing 
สำหรับผู ้ท ี ่สนใจทำธุรกิจ  โดยเชิญผู ้เข ้าร่วม
โครงการท ี ่ ได ้ ร ับการพ ัฒนา หล ั งจากจบ
โครงการฯ  มาเป ็นผ ู ้บรรยายและให้ความรู้  
แนวคิดสำคัญต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
และเป็นตัวอย่างแก่รุ่นต่อไปได้  

 509,114,500 509,114,500 0   
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 5 - 49 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

20. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การเริ่มต้นธุรกิจ - การบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลย ี

8,000,000 8,000,000 0 โดยภาพรวมโครงการตอบโจทย์ความต้องการ โดย 
สวทช. เป็นหน่วยงานเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่
ขับเคลื่อนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่ครบวงจร 
รวมถึงสามารถส่งเสริม และเช่ือมโยงการสนับสนุน
ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลาย
น้ำได้ 

1) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการเป็น
ประจำทุกปี เพื ่อให้สามารถพัฒนาผู ้เข ้าร่วม
โครงการได ้อย ่างต ่อเน ื ่องและไม ่ขาดช ่วง 
ประกอบกับขยายผลการบูรณาการความร่วมมือ
ทั ้งก ับภาครัฐ ภาคเอกชน เพื ่อสร้างช ุมชน 
(Community) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเป็น
ที่ปรึกษาให้แก่กันได้อย่างสม่ำเสมอ 
2) หากเป็นไปได้ควรมีการปรับกฎ ระเบียบ 
ข ้อบ ังค ับ หร ือผ ่อนปรน  เร ื ่องการม ิให ้นำ
งบประมาณไปสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการขยายไปยัง
ตลาดต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเพิ ่มขีดความสามารถและศักยภาพการ
แข่งขันให้ผู ้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี 
สร้างความเชื ่อม ั ่นในผลิตภ ัณฑ์และบร ิการ
นวัตกรรมไทยในตลาดในและตลาดประเทศได้ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การเริ่มต้นธุรกิจ - ยกระดับขีด
ความสามารถและพัฒนานกัลงทุน
เพื่อธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ 

3,000,000 3,000,000 0 โดยภาพรวมโครงการตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู ้ประกอบการ และเป็นกลไกสำคัญที ่จะสร้าง
ผู้ประกอบการ Startup อย่างไรก็ดี ยังขาดการวัด
ความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจว่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
สามารถสร้างให้เกิดการร่วมลงทุนคิดเป็นมูลค่า
เท่าไหร่ 

อาจพิจารณาเร่งรัดให้เกิดการจับคู ่ทางธ ุรกิจ
ระหว่างนักลงทุน (Angel Investor) และกลุ่ม 
Startup เพ ื ่อเป ็นต้นแบบ  และอาจพิจารณา
ถ่ายทอดบทเรียนแห่งความสำเร็จ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีให้แก่นักลงทุนรายอื่นๆ กลุ่ม Startup 
และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
เกิดการต่อยอดการพัฒนา จนเกิดเป็นเครือข่าย
กล ุ ่ มน ั ก ล งท ุ น  ( Thailand Business Angel 
Network: TBAN) เพ ื ่อผล ักด ันอ ุตสาหกรรม 
New S-curve และเช่ือมโยงไปสู่ระดับสากลได้ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ  
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Innovation and 

478,614,500 478,614,500 0 บทบาทของหน่วยงานม ีความสำค ัญต ่อการ
ยกระดับขีดความสามารถของ SME ในทุกระดับ
ศักยภาพ และทุกประเภทของสถานประกอบการ 
ช่วยให้ SME เข้าถึงการใช้นวัตกรรมเพื ่อสร้าง
ม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้ก ับส ินค ้าและบร ิการได ้  ท ั ้ งนี้   

1) หน่วยงานอาจเข้าสอบถามถึงผลกระทบที่
หน่วยงานได้รับเป็นสำคัญ และนำมาพิจารณาใน
การช่วยเหลือโดยประเมินความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของสถานประกอบนั้นๆ ซึ่งอาจ
ขยายกรอบกิจกรรมการเข้าอบรมช่วยเหลือใน
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 5 - 50 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

Technology Assistance 
Program : ITAP) 

จากสถานการณ์ โคว ิด -19 พบว่า ได ้ส ่งผลต่อ
ผ ู ้ประกอบการจำนวนมาก ท ี ่ก ่อให ้ เก ิดการ
หย ุดชะง ักหร ือการถอนตัวจากการเข ้าร ่วม
โครงการ 

ด้านต่างๆ เช่น การผลักดันเรื่องการใช้เทคโนโลยี
นว ัตกรรมเพ ื ่อลดต ้นท ุนการผล ิต การนำ
เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าช่วยให้เกิดการปรับตัว
สอดคล้องก ับสถานการณ์ ส ่งเสร ิมให ้ธ ุรกิจ
สามารถอยู่รอดต่อไปได้ เป็นต้น 
2) ผลักดันกลไกหรือมาตรการสนับสนุน เพื่อให้
ผู้ประกอบการเกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างมูลค่า ลด
ต้นทุน ยกระดับศักยภาพได้อย่างแท้จริง เช่น 
มาตรการทางภาษี BOI การให้เงินสนับสนุน การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น เพื่อผลักดันให้เกิด
ก า ร เ ข ้ า ถ ึ ง เ ท ค โ น โ ล ย ี น ว ั ต ก ร ร ม ข อ ง
ผู ้ประกอบการมากขึ้น รวมถึงการนำไปสู ่การ
ยกระดับอุตสาหกรรม 4.0   
3) หน ่วยงานควรม ีการจ ัดลำด ับข ้อม ูลขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม 
รวมถึงการจัดทำข้อมูล Profile ต่างๆ ของสถาน
ประกอบการในแต่ละแห่ง เช่น ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด ปัญหาอุปสรรค ความต้องการ 
และความคาดหวัง เพื่อนำไปวิเคราะห์ออกแบบ
มาตรการสนับสนุนให้เหมาะสม รวมถึงการวาง
แนวทาง การช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการได้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในระยะต่อ  
4) หน่วยงานควรสร้างระบบการติดตามและ
ประเมินผลการเติบโตของผู้ประกอบการที่ได้รับ
การสนับสนุน เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ ความ
คุ ้มค่า มูลค่าการลงทุนเพิ ่ม มูลค่าของสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความยั่งยืน
ที่เกิดขึ้น 
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 5 - 51 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม - โครงการสร้าง
ความสามารถในการดำเนินการ
ด้านระบบบริหารการวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(ระบบ RDIMS) 

2,500,000 2,500,000 0 1) หน่วยงานได้ม ีการผลักดันและส่งเสร ิมให้
ผู้ประกอบการ SME ได้มีการประยุกต์ใช้ รวมถึง
ได้รับการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้อง
ตามข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงจะเป็นการช่วยพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ของผู้ประกอบการ
ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) หน่วยงานได้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าสู่
การตรวจประเมินและรับรองด้วยการ ให้ข้อเสนอ
ในการสามารถย ื ่นขอร ับส ิทธ ิประโยชน ์ตาม
มาตรการยกเว้นภาษี สำหรับรายจ่ายการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยวิธีการ Self-Declaration 
ซ่ึงผู้ประกอบการจะสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไป
เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาฯ มาหักเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 
3) สวทช. ได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตร
มากขึ ้น โดยร่วมกับ สพช. เพ ื ่อทำหน้าที ่ ให้
คำปรึกษาแนะนำการจัดให ้ม ีมาตรฐาน และ
ร่วมกับ วว. และ สรอ. เพื ่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
รับรองมาตรฐาน รวมถึง วว. และ สวทช. ได้
ร ่วมก ันปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐาน RDIMS และ
ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผ่าน
การรับรองมาตรฐาน RDIMS เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อาจส่งผล
กระทบต่อการเตรียมพร้อม และความไม่พร้อม
ของผ ู ้ประกอบการในบางราย ท ั ้ งน ี ้  ม ีความ
จำเป็นต้องใช้เวลาในการให้คำปรึกษาและเตรียม

1) ผู ้ประกอบการที ่ได้รับผลกระทบและยังไม่
พร้อมต่อการตรวจประเมิน หน่วยงานควรมีกลไก
รองรับหรือการปรับรูปแบบแนวทางการประเมิน
หรือขยายระยะเวลาการประเมินให้สอดคล้องต่อ
สถานการณ์ตามความเหมาะสม 
2) หน่วยงานอาจขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู ่กลุ่ม
ผู ้ประกอบการ SME รายเล็กเพิ ่มขึ ้น เพื ่อให้
ครอบคล ุมท ุกกล ุ ่มเป ้าหมายที ่สำค ัญ และ
ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค 
3) ควรผลักดันโครงการอย่างต่อเนื ่องทั ้งการ
ขยายกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือในการต่อ
อาย ุมาตรฐานแก ่ผ ู ้ประกอบการในท ุกๆ ปี  
เนื ่องจากการได้ร ับมาตรฐาน ถือเป็นโอกาส
สำคัญในระยะยาว เพื ่อสร้างความน่าเชื ่อถือ
ทางด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ส่งเสริม
ให ้ผ ู ้ประกอบการ SME ไทยเติบโต เข ้มแข็ง 
แข่งขันได้ในระดับสากล นำไปสู ่การสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 
4) ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ประกอบการเข้ารับการ
พัฒนาเพื ่อให้ได้ร ับมาตรฐาน RDIMS มากขึ้น 
เช่น แหล่งเงินทุน การลดหย่อนภาษี และสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 
5) ในกลุ ่มผู ้ประกอบการที ่เข ้าร ับการอบรม
พัฒนาแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน หน่วยงานควรเข้า
ติดตาม สอบถาม และช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด และผลักดันให้ได้รับ
มาตรฐานตามเป้าหมาย 
6) ควรเข้าติดตามผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับการ
รับรองมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการได้รับการ
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 5 - 52 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ความพร้อมของผู้ประกอบการสำหรับการตรวจ
ประเมินระบบฯ 

รับรองมาตรฐาน เช่น การนำไปใช้ประโยชน์  
การสร้างโอกาส การยกระดับศักยภาพ มูลค่าเพิ่ม
ที่เกิดขึ้น และความคุ้มค่า 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
และบริการความช่วยเหลือแก่ 
SME  
- ยกระดับขีดความสามารถของ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลย ี

5,000,000 5,000,000 0 สวทช. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ
ใหม่ที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีในระยะเริ่มต้นให้
สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้จริง และอยู่ในวุฒิ
ภาวะที่อยู่รอดได้ด้วยตัวเอง และมีศักยภาพในการ
พัฒนาธุรกิจเพื ่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตใน 

อัตราสูง (High Growth Business) รวมถึงเพิ่มขีด
ความสามารถและศ ักยภาพการแข ่ งข ันให้
ผู ้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี สร้างความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยใน
ตลาดในและตลาดประเทศ 

1) อาจพิจารณาให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
ด้านการสรรหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
บ่มเพาะ ทั ้งการวัดทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ 
ท ักษะการเป ็นให ้คำปร ึกษา (Consulting)  
เป ็นต ้น เพ ื ่อให ้ได ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ม ีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ และสามารถแก้ปัญหา วิเคราะห์
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  
2) อาจพ ิจารณานำข ้อม ูลผลการประเมิน  
มาติดตามต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลว่า 
คะแนนประเมินในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ของการให้การบ่มเพาะหรือไม่ เกิดผล
ความค ุ ้ มค ่ าหล ังจากการประเม ินและให้
คำแนะนำ พัฒนาเพียงใด เพื่อจัดเก็บบันทึกเป็น
ฐานข ้อมูล (Data Base) สำหร ับต ่อยอดการ
พัฒนาได้ในระยะยาว 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ  
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับ
มาตรฐานกระบวนการผลิต และ
การบริการ Capability Maturity 
Model Integration (CMMI) 

12,000,000 12,000,000 0 1) หน่วยงานได้มีการส่งเสริม และสร้างความ
เข้มแข็งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย 
ท ำ ง า น ไ ด ้ อ ย ่ า ง ม ี ร ะ บบ มา ต ร ฐ านและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกระดับภาพลักษณ์
สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก้าวสู่การ
ยอมรับในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่
ผ ่านมาได้ม ุ ่งเน ้นการส่งเสร ิมผู ้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ไทยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI ทั้ง 
CMMI for development แ ล ะ  CMMI for 
services ในระดับที่ 2 และ 3 เพื่อยกระดับและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร
จัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตลอดจนการบริการ
ด้านซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตและขยาย

1) ควรผลักดันโครงการอย่างต่อเนื ่องทั ้งการ
ขยายกลุ่มเป้าหมาย และการช่วยเหลือในการต่อ
อาย ุมาตรฐานแก ่ผ ู ้ประกอบการในท ุกๆ ปี  
เนื ่องจากการได้ร ับมาตรฐาน ถือเป็นโอกาส
สำคัญในระยะยาว เพื ่อสร้างความน่าเชื ่อถือ 
สร้างมูลค่าทางธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับ
สากล นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน  
2) ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ประกอบการเข้ารับการ
พัฒนาเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน CMMI มากขึ้น เช่น 
แหล ่งเง ินท ุน การลดหย ่อนภาษ ี และส ิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ 
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 5 - 53 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

กิจการเป็นที ่ยอมรับในระดับสากลได้ และยัง
มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างบุคลากรของบริษัทที่
เ ข ้ า ร ่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ใ ห ้ ม ี ค ว า ม ร ู ้ ด ้ า น
กระบวนการพัฒนาและบริการซอฟต์แวร์ให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

3) ในกลุ ่มผู ้ประกอบการที ่เข ้าร ับการอบรม
พัฒนาแต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน CMMI หน่วยงาน
ควรเข ้าต ิดตาม สอบถาม และช่วยเหลือให้
คำปรึกษาแก่ผู ้ประกอบการอย่างใกล้ชิด และ
ผลักดันให้ได้รับมาตรฐานตามเป้าหมาย 
4) ควรเข ้าต ิดตามผ ู ้ประกอบการท ี ่ ได ้รับ 

การร ับรองมาตรฐาน CMMI อย ่างต ่อเน ื ่อง  
เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI เช่น 
การนำ ไป ใช ้ประ โยชน ์  ก ารสร ้ า ง โอกาส  
การยกระดับศักยภาพ มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น และ
ความคุ้มค่า 

21. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 5,110,300 121,300 4,989,000   

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ - พัฒนาวิสาหกิจ
รายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ 

3,000,000 2,265 2,997,735 1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาผู ้ประกอบการ 
SME ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการมาตรฐาน 
โดยเฉพาะข้อกำหนดของ มอก.เอส เพื่อส่งเสริมให้
ผ ู ้ ประกอบการ SME ได ้ ร ับการร ับรองตาม
มาตรฐาน มอก.เอส โดยผู้ประกอบการจะได้รับ
ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ดี และ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าตาม
มาตรฐาน มอก.เอส  
 

1) ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้บริโภคและ
ผู้ใช้บริการ รับรู้ การสร้าง Brand Awareness 
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐาน มอก. 
เอส เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานยังมีน้อย  
2) ควรดำ เน ิ นการสำรวจผ ู ้ ป ระกอบกา ร 
ผู้ใช้บริการ ในตลาดว่ามีความต้องการที ่จะนำ
สินค้ามายื่นการรับรองมาตรฐานเพียงใด เพื่อนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีมาตรฐานแล้วจะได้
นำไปใช้ประโยชน์ในการรับรองได้จริง 
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของ สมอ. ใน
การรับรองฯ ให ้ผ ู ้บร ิโภคได้ทราบ และเห็น
ความสำค ัญ เพ ื ่อท ี ่จะเป ็นส ่วนผล ักด ันให้
ผ ู ้ประกอบการต้องการมายื ่นขอการรับรอง
มากกว่านี้ 
4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้
การเบิกจ่ายเงินล่าช้า  
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 5 - 54 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ - โครงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อ
รองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) 
รายสาขา กลุ่มผลิตภัณฑ์
มาตรฐานบังคับ และมาตรฐาน
ทั่วไป 

2,110,300 119,035 1,991,265 1) โครงการดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME 
กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป 
ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และสามารถนำไป
เป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้
อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์
มาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป ให้สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน มอก. และมี
ความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรอง ภายหลัง
จากจบโครงการ 

 

1) ควรเก็บข้อมูลทางสถิติเพื ่อติดตามผลการ
สนับสนุนผู ้ประกอบการ SME กลุ ่มผลิตภัณฑ์
มาตรฐานบ ั งค ับและม าตรฐานท ั ่ ว ไป ว่ า
ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางผลลัพธ์ได้อย่างไร เช่น การเพิ่มยอดขาย 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2) ควรดำ เน ิ นการสำรวจผ ู ้ ป ระกอบกา ร 
ผู ้ใช้บริการ ในตลาดเพื ่อดูความต้องการด้าน
มาตรฐานสินค้า หรือสำรวจกลุ่มที่มีความต้องการ 
หรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ได้รับการรับรองฯ ให้มาเห็นความสำคัญเพื่อเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้น และ
นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของ สมอ. ใน
การรับรองฯ ให้ผ ู ้บร ิโภคได้ทราบ และเห็น
ความสำค ัญ เพ ื ่อท ี ่จะเป ็นส ่วนผล ักด ันให้
ผ ู ้ประกอบการต้องการมายื ่นขอการรับรอง
มากกว่านี้ 
4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้
การเบิกจ่ายเงินล่าช้า  

22. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มต้น - ส่งเสริมและ
สนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกจิเริ่มต้นด้านดิจิทัล 
(Digital Startup) 

48,035,500 48,035,500 0 1) โครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์
ความร ู ้  ท ักษะ ในการเป ็นผ ู ้ประกอบการให้
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การพัฒนาผู้ประกอบการจด
จ ัดต ั ้ งและขยายผล การบ ่มเพาะและพัฒนา
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจดิจ ิทัลเริ ่มต้น (Digital 
Startup) ผ่านกิจกรรมอบรมเรียนรู้ตามหลักสูตร 
เช ่ น  Smart City Accelerator Program Batch 
ก ารทดสอบความ เป ็นไป ได ้จ ร ิ ง  ( Proof of 
Concept: POC) รวมถึงผลักดันให้เกิดการต่อยอด

1) กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้า
ร่วมโครงการ ต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการ
กลั ่นกรอง โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 
2) การร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการของ DEPA 
ควรต้องมีกลไกในการติดตามผลการดำเนินงาน 
รวมถึงการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการหาช่องทาง
ในการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยให้เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให้เกิดการร่วมทุน และจับคู่ธุรกิจกับ
ภาคเอกชน ให้มากขึ้น 
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 5 - 55 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ธ ุ ร ก ิ จ ใ น ร ะ ด ั บ ส า ก ล  ( Depa Smart City 
Accelerator Program) 
2) การดำเนินโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องการการสนับสนุนและ
ยกระดับด้านดจิิทัล เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้
เพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสการทำธุรกิจในตลาด
ปัจจุบัน 

 

3) ควรกำหนดวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละ Platform ที่ได้รับการพัฒนา ซึ ่งจะ
เป็นเครื่องมือในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการส่งเสริมของภาครัฐเป็นประโยชน์ต่อ 

การใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการ 
โครงการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ต่อไปในอนาคต 
4) ควรเน้นพัฒนากำลังคนในสาขาที่เกี่ยวข้องโดย
เชื่อมโยงในระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียน
และนักศึกษามีแนวคิดในการสร้างธุรกิจ และการ
คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ  
5) ผลักดันให้เกิดการระบบนิเวศในการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 
(Digital Startup) เ ช ่ น  ก า รสร ้ า ง  lab ด ้ า น
นวัตกรรม การพัฒนาเครื่องมือที่มีมาตรฐานสากล 
ผลักดัน hub innovation เป ็นต้น เพ ื ่อให ้เกิด 
impact ในภาพกว้างของประเทศ 

23. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

 55,586,600 48,672,995.53 6,913,604.47   

โครงการสร้างความพร้อมให้
เยาวชนในการประกอบธุรกจิ  

- การพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้วยทักษะการคิด
เชิงออกแบบและการประยุกต์
เทคโนโลยี 

2,728,400 2,723,730 4,670 เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น
ผู้ประกอบการด้วยทักษะการคิดเชิงออกแบบและ
การประยุกต์เทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีน 
นักศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่  

ควรม ีการจ ัดประเด ็นความสำค ัญเร ่งด ่วน 

(Prioritize) ของความต ้องการในการพ ัฒนา
ท ักษะท ี ่จำเป ็นแก ่ผ ู ้ประกอบการ  เพ ื ่อ ให้
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ และมุ ่งเน้น 
(Focus) การพัฒนาไปได้อย่างตรงจุด รวมถึง
ขยายผลการออกแบบให้ตรงต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
ในระยะเริ่มต้น - พัฒนาทักษะด้าน
การคิดเชิงออกแบบธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการใหม ่

5,990,200 5,179,356.83 810,843.17 โครงการดำเนินการอบรม บ่มเพาะ กลุ่มเป้าหมาย 
โดยเน้นประยุกต์การใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่ หรือความสามารถของธุรกิจ ร่วมกับ การคิด
เ ช ิ ง อ อ ก แ บ บ  ( Design Thinking) แ ล ะ 

ควรม ีการจ ัดประเด ็นความสำค ัญเร ่งด ่วน 

(Prioritize) ของความต ้องการในการพ ัฒนา
ท ักษะท ี ่จำเป ็นแก ่ผ ู ้ประกอบการ  เพ ื ่อ ให้
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการ และมุ ่งเน้น 
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 5 - 56 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science 

& Technology Adoption) ใ น ก า รอ อกแบบ
วางแผน สร ้างและดำเน ินธ ุรก ิจ  (Business 

Design) และพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม 
ในการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เ ศ รษ ฐก ิ จ  ( Creative Business Design and 

Planning) รวมถึงสามารถออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มี
มูลค่าเพิ่ม หรือมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ต้องมีความ
สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 

(Focus) การพัฒนาไปได้อย่างตรงจุด รวมถึง
ขยายผลการออกแบบให้ตรงต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการในอนาคตได้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ  
- สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค 

4,215,500 4,215,029.18 470.82 โครงการต้องการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการชุมชน ให้
รองร ับการเช ื ่อมโยงก ับย ่านการค ้าและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของท้องถิ ่น ด้วยองค์
ความรู้สมัยใหม่เรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
และการออกแบบบริการ และสร้างภาพลักษณ์
ด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มีความโดดเด่นในย่าน
การค้าท้องถิ่นและตลาดอื่นที่สำคัญ อันจะนำไปสู่
การเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเอง
ไดใ้นภูมิภาค รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนรองรับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข อ ง ภ า ค เ ห น ื อ ต อ น บ น  แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำมาใช้
เป็นเร่ืองราว และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ อาจพิจารณาในการ
นำหลัก BCG มาใช้เพิ่มเติมในการเชื่อมโยงด้าน
การตลาด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับ
กับเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (SDGs) และ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ 

2) การทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เป็นสิ่งที่
จำเป็นและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การผลักดันยกระดับคุณภาพ เพิ ่มมูลค่าสินค้า
และบริการของผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของท้องถิ่น
เป็นผลสำเร็จ เพื ่อให้ผู ้ประกอบการในชุมชน
ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มรูปแบบ ธุรกิจเติบโต
และพึ่งพาตนเองในภูมิภาคได้  
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 5 - 57 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ - พัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงาน
หัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand 
Master) 

6,971,400 6,971,400 0 โครงการได้ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพสาขางานฝีมือและหัตถกรรม และปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการและเครื่องมือการประเมินผล
วัดระดับมาตรฐานวิชาชีพ ให้เหมาะสม ทันสมัย
สอดคล้อง ตามสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความ
สมบ ูรณ์ สอดคล ้องก ับกรอบคุณว ุฒ ิว ิชาชีพ 
ครอบคลุมขอบเขตสมรรถนะ (Domain) ที ่ได้
กำหนดทั ้ง 3 ระด ับ ได ้แก ่  ระด ับต ้น ระดับ
เช่ียวชาญ และระดับ Grand Master รวมถึงจัดทำ
เน ื ้อหาการเร ียนร ู ้  ร ูปแบบ e-Learning ผ ่าน
ช่องทางออนไลน์ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะ
ฝีมืออย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริม และเตรียมความ
พร้อมให้บุคลากรในสาขาอาชีพกลุ่มงานฝีมือและ
หัตถกรรม  

ควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สถาบันคุณว ุฒิ
ว ิชาชีพ เพ ื ่อไม ่ให ้เก ิดความซ้ำซ้อนของการ
ดำ เน ินงาน  และสามารถดำ เน ินงานได ้ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมในส่วนมาตรฐานงาน
ด้านศิลปหัตถกรรมที ่ย ังไม่ได้ร ับการส่งเสริม 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลกับศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศในเรื ่องของครูช่าง
ศิลปหัตถกรรมในแต่ละสาขา เพื่อนำมาใช้ในการ
กำหนดกลุ ่มเป้าหมายที ่จะส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพต่อไปได้  

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการ - พัฒนา
ศักยภาพวิสาหกจิรายย่อยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิง
สร้างสรรค์สู่สากล 

9,658,300 9,058,300 600,000 โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับ
สากล ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้
สามารถตอบสนองตามความต้องการในระดับ
สากล และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับสากล โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
มีกระบวนการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้
ออกสู่ตลาด 

1) คว ร  focus กล ุ ่ ม ผ ู ้ ป ร ะกอบกา รธ ุ รกิ จ
สร ้ า งสรรค ์ ให ้ช ั ดเจน  เพ ื ่ อ ให ้การกำหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน ให้ตรงจ ุด เช ่น  การ upskill หรือการ 
reskill ผู้ประกอบการ 
2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะเรื่อง content service 
เพื่อรองรับการบริการในอนาคตซึ่งจะช่วยขยาย 
platform ในต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูธุ่รกิจ
สมัยใหม่  
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ สร้าง
มูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ 

13,054,100 8,346,588 4,707,512 โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจภูมิภาคสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้การบริหารธุรกิจ เพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิ่มธุรกิจ สินค้า และบริการด้วยความคิด
สร้างสรรค์และการออกแบบ ผ่านกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) มีการพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ สินค้า และบริการในภูมิภาค โดยใช้

1) ในอนาคตควรม ุ ่ ง เน ้นส ่ ง เสร ิมช ่อ งทาง
การตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้
สามารถขายสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น  
2) ควรพิจารณาสร้างเครือข่าย และขยายการ
พัฒนาโดยร่วมมือกับชุมชน หรือวิสาหกิจที ่มี
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 5 - 58 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการถ ่ ายทอดและส ่ ง เสร ิมเน ื ้อหา 
(Storytelling) เ ช ื ่ อ ม โ ย งก ับส ิ นทร ัพย ์ ด ้ าน
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ ให้เป็น
สินค้าและบริการที ่มีเอกลักษณ์พื ้นถิ ่น เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และมีความเป็นสากล และมีการ      
บ ูรณาการส่งต ่อหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้องในการ
ส ่งเสร ิมช ่องทางการตลาด สร ้างโอกาสและ
ยกระดับมูลค่าธ ุรกิจ สินค้า และบริการ เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในภูมิภาค 
นอกจากนี้ หน่วยงานมีกระบวนการในการคัดเลอืก
กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ารับบริการที่มีศักยภาพ ซ่ึง
เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ 
2)  หน ่ วยงานม ีกระบวนการในการพ ัฒนา
ผู้ประกอบการในเรื่องการคิดเชิงออกแบบตั้งแต่
การสร้างความรู้ผ่านการอบรม การทำ workshop 
การทำ focus group ที่เริ ่มต้นด้วยการมองจาก
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ ไปจนถึงการให้
คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบและพัฒนาสินค้า
ต้นแบบให้กับผู ้ประกอบการ รวมถึงการนำไป
ทดสอบตลาด 

ความเข้มแข็ง รวมถึงเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง
แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาใหม่ ให้ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และลงมือปฏิบัติได้จริง 
 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
และบริการความช่วยเหลือแก่ 
SME  
– ฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค์ 

12,968,700 12,178,591.52 790,108.48 หน่วยงานมีกลไกในการติดตามการนำฐานข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การสำรวจความพึงพอใจใน
การใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลมา
ปรับปรุงเนื้อหาและการให้บริการเพื่อให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น 

หน่วยงานควรมีการวัดมูลค่าเศรษฐกิจจากการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยอาจพิจารณาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม 
หรือในสาขาธุรกิจที่มีความถี่สูงในการเข้ามาใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถสะท้อน
ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลได้อย่างชัดเจน
มากขึ้น 

 702,903,000.00 648,339,646.60 54,563,353.40   
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 5 - 59 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

24. กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน (กองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- งานดำเนินการตามกรอบความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 

5,000,000 3,330,910.48 1,669,089.52 หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ไม่มี
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย  
ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

7,771,800 5,504,098.00 2,267,702.00 หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ไม่มี
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

2) ควรปรับปรุงการประเมินตัวชี ้ว ัดในเร ื ่อง
ศักยภาพของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
กับต่างประเทศโดยใช้การประเมินในมิติต่างๆ 
และให้คะแนนในระดับต่างๆ แทนการประเมิน
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
คณะทำงานอาเซียนด้าน SME 
(ASEAN SME Agencies 
Working Group : ASEAN 
SMEWG) 

14,763,600 10,869,177.81 3,894,422.19 หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ไม่มี
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

1) ควรพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานภายใต้กรอบคณะทำงาน ASEAN 
SMEWG อย ่างเช ่นแนวทางการสร ้างความ
ร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ เพื่อ
การส่งเสริม SME ให้สามารถรับมือและบรรเทา
ผลกระทบจาก COVID-19 
2) ควรปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ และประสานงานกับหน่วยงาน
ไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด  

โครงการปรับปรุงกฎหมายและ
การให้บริการของภาครัฐ  
- โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
กฎหมายเกีย่วกับการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

1,707,600 1,346,000.00 361,600.00 1) เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ที่จะเข้าไปศึกษา
และรับฟังปัญหาที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ เพื่อนำประเด็นปัญหาดังกล่าวมา
แก้ไข 
2) มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็น
เร่งด่วนที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

การปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของ
ภาครัฐมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และ
ที่สำคัญแต่ละหน่วยงานต่างมีบทบาทภารกิจตาม
กฎหมาย ดังนั ้น การจะแก้ไข หรือลดปัญหา
อุปสรรคในเรื่องการให้บริการ หรือขั้นตอนต่างๆ 
ทำได้อย่างจำกัด ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบาย
ต ้องยกระด ับป ัญหาข ึ ้น ไปส ู ่ การแก ้ ไขใน
ระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับบนลงมา ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แต่ท้ายที่สุด
จะไปติดปัญหาเรื่องกฎหมายที่แต่ละหน่วยงาน
ถืออยู่ ซึ่งต้องใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร และฝ่าย
นิติบัญญัติในการแก้ไขจึงจะสำเร็จ บางเรื่องไม่
สามารถแก้ไขได้ในระดับหน่วยงาน เป็นต้น 
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 5 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
และบริการความช่วยเหลือแก่ 
SME  

- โครงการศูนย์ให้บริการ SME 

ครบวงจร (SME One-stop 

Service Center : OSS) 

67,200,300 47,838,892.93 19,361,407.07 ศูนย์ OSS บางศูนย์ ยังคงประสบปัญหาเร่ืองความ
ไม่เพียงพอของบุคลากรประจำศูนย์ รวมถึงปัญหา 
Turnover ที่สูงเนื ่องจากเงื ่อนไขและข้อกำหนด
ของการเป ็นพนักงานส ัญญาจ ้าง ทำให ้ขาด
แรงจูงใจในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรที่เข้ามา
ใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอไม่สามารถ
เริ ่มทำงานได้ทันที ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อน  
แต่ สสว. พยายามแก้ไขปัญหาโดยการจัดให้มีศูนย์
ในภูมิภาคที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งสามารถช่วย
แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง  

1) เร่งจัดหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
โดยเร็ว เพื่อให้ศูนย์สามารถกลับมาให้บริการได้ 
2) ปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีการประช ุม หร ือต ิดต่อ
ประสานงานผ่านระบบออนไลน์  เพ ื ่อให้การ
ทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
และบริการความช่วยเหลือแก่ 
SME  

- โครงการ SME Academy 365 

9,965,400 8,650,800.00 1,314,600.00 การพ ัฒนาหล ักส ูตรในร ูปแบบ  E-Learning 

Platform Online มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี ซึ่งจากยอดผู้
เข้าใจงานที่ก้าวกระโดดในช่วงที่มีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด สะท้อนให้เห็นถึง
ความสนใจของผู้ประกอบการที่จะแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม หรือหาช่องทางที่จะพัฒนาตนเอง 

หากหน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยต่อการเปลี ่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

หรือเป ็นกระแสของตลาด  จะยิ ่งเป ็นปัจจัย
สนับสนุนและเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการ
อย่างมาก  

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
และบริการความช่วยเหลือแก่ 
SME  

- โครงการพัฒนา Application : 

SME CONNEXT เพือ่
ผู้ประกอบการ 

1,989,900 6,793,000.00 912,900.00 SME Connext พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหลัก
ในการเข้าถึงบริการของ สสว. และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายการส่งเสริม SME ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ประชาสัมพันธ ์ข ้อมูลข ่าวสาร ก ิจกรรม และ 

องค์ความรู้การทำธุรกิจของ SME สนับสนุนการทำ
ธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และ
ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของบุคคลที่มีการทำธุรกรรม
บน smartphone มากขึ้น 

1) เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการ SME 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วย
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยงาน
ต้องการสื่อสารให้กับผู้ประกอบการ 

2) ควรเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการสื ่อสารของ 
สสว. ทั้ง website และ application เข้าด้วยกนั 
เพื ่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการสื ่อสาร
ข้อมูล กิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
ผู้ประกอบการ SME มากขึ้น 
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 5 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
และบริการความช่วยเหลือแก่ 
SME  
- โครงการพัฒนา SME PORTAL 
และระบบกลางในการให้บริการ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

7,045,000 6,336,982.00 708,018.00 SME PORTAL หร ือ www.smeone.info ย ังคง
เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่โครงการและ
ข ้ อ ม ู ล ใ น ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ พ ั ฒน า ให ้ กั บ
ผ ู ้ประกอบการ SME โดยท ี ่ผ ่านมา สสว. ได้
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการมากขึ้น มีการสำรวจความต้องการและ
จ ัดทำแนวทางการพ ัฒนา SME PORTAL จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการพัฒนา
รูปแบบการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ต่อ SME ในรูปแบบ Digital ที่เข้าถึงได้
ง่ายและตอบสนองต่อความต้องการของ SME ได้
ในลักษณะรายบุคคล มีการพัฒนาระบบบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานส่งเสริม SME อาทิ ระบบกลาง
ในการเชื่อมต่อข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวม
ประวัติการให้บริการแก่ SME ของหน่วยงานที่
ให้บริการหรือให้การส่งเสริม SME เป็นต้น 
นอกจากนี ้  เม ื ่อพ ิจารณากิจกรรมในปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า โครงการได้เพิ่ม
ก ิจกรรมในการพ ัฒนาและด ูแลระบบ SME 
PORTAL ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาทิ  
- การสำรวจความต้องการและจัดทำแนวทางการ
พัฒนา SME PORTAL จากภาครัฐ ภาคเอกชนที่มี
ส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน  
- มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวสารและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ SME ในรูปแบบ Digital 
ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองต่อความต้องการของ 
SME ได้ในลักษณะรายบุคคล 
- มีการพัฒนาระบบกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลกับ
หน่วยงานที่มีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

โครงการควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Social 
Media ให้มากขึ ้น อาทิ Facebook เนื ่องจาก
พฤติกรรมการใช้งานของคนเปลี่ยนไปจากเดิม 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และ
ช ่วยให ้การเข ้าถ ึงผ ู ้ประกอบการได้ง ่ายขึ้ น 
ตลอดจนการให ้ส ิทธ ิประโยชน ์ เป ็นป ัจจัย
สนับสนุนสำคัญที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกมากขึ้น 
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 5 - 62 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  

- โครงการ Train the Coach 

10,456,000 10,259,176.00 196,824.00 โครงการมีกระบวนการคัดเลือก coach ที ่เป็น
ระบบ พร้อมทั ้งมีการจัดอบรมและเตรียมความ
พร้อมให้กับ coach ก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงมีฐานข้อมูลของ coach 

แยกเป็นหมวดหมู ่ 13 สาขา โดยมีการสรุปผล
ข้อมูลการดำเนินงานทุกปีว ่า coach มีความ
ชำนาญด้านใดบ้าง นอกจากนี้ ในระบบฐานข้อมูล
ยังสามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษาตามความสนใจ
ของผู้ประกอบการได้ ตลอดจนมีระบบหรือกลไก
ในการติดตามประเมินผล coach ที ่ เข ้าไปให้
คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแสดงข้อมูล
ผลงานในการเข้าไปให้คำปรึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ประกอบการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
รวมถึงการยกระดับระบบการพัฒนาโค้ชและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยระบบ Online 

Coaching ปร ับให ้ม ีผ ู ้ เช ี ่ยวชาญและโค ้ชทาง
ออนไลน ์ โดยพ ัฒนาระบบการให ้คำปร ึกษา
ออนไลน ์  แบบถาม -ตอบบนเว ็บ ไซต ์  เพื่ อ
ผู ้ประกอบการ SME และโค้ชสามารถถาม-ตอบ 
ให ้คำปร ึกษาได ้ท ุกท ี ่ท ุกเวลา สอดคล ้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 และเป็นการขยายผลก้าว
ข้ามข้อจำกัดของการเข้าถึงผู้ประกอบการได้ในทุก
พื้นที่ 

1) โครงการควรผล ักด ันให ้ เก ิดเคร ือข ่ าย
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเข้า
ร่วมโครงการ ซึ ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบ หรือ
สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ในพื้นที่ได ้

2) ระบบการถามตอบหรือโค้ชเวร ควรใช้ช่องทาง
การถามด ้วยโทรศ ัพท ์ให ้มากข ึ ้นและมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บ่อยขึ ้น เพราะการถามด้วย
กระดานถามตอบต้องใช้ทักษะในการเขียน ซ่ึงใน
บางข้อคำถามอ่านไม่เข้าใจ และตอบผิดประเด็น
ที่ผู้ถามต้องการจะถาม 

3) ระบบ Chat bot หากเป็นอ ัลกอริท ึมเต็ม
รูปแบบจะช่วยให้โค้ชลดภาระลงไปได้มาก ดังนั้น 
โค้ชจะมีเวลาสำหรับการพินิจพิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

4) เครื ่องมือที ่ช ่วยโค้ชซ ึ ่ งได ้แก ่ Coaching 

Guideline ซึ่งควรต้องมีการจัดทำและปรับปรุง
ให้ทันสมัยทุกปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการ
เพิ่มเติมอาการปัญหานอกเหนือจาก 63 อาการ
ออกไปอีก และหากเป็นไปได้ควรมีกลุ ่มปัญหา
ด้านการจัดการเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

5) การให้คำปรึกษาแนะนำในระดับ 2 เป็นการ
ให้คำปรึกษาแนะนำที ่ เห ็นผล เช ่นเด ียวกับ
โครงการอื่นๆ หากโครงการ Train the Coach 

จะสามารถเพิ่มจำนวน SME ให้เข้ารับคำปรึกษา
แนะนำระดับ 2 ได้มากขึ ้นอ ีกจะก ่อให ้ เกิด
ประโยชน์อย่างมาก และช่วยเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น 
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 5 - 63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนากลไกส่งเสริม SME  
- โครงการยกระดับศักยภาพ SME 
โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทาง
ธุรกิจ (Service Provider) 

7,705,900 6,793,000.00 912,900.00 ระบบ BDS ที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นการวางกลไกใน
การให้บริการวินิจฉัยปัญหา/การให้คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ SME จากผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ 
โดยทางโครงการได้กำหนดคุณสมบัติของ BDS ว่า
ต้องเป็นนิติบุคคล มีข้อมูลทางการเงิน และอยู่ใน
ระบบภาษี เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ นอกจากนี้ ยัง
มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและมี
การฝ ึกอบรมเพื ่อเตร ียมความพร ้อมให้ก ับผู้
ให้บริการ (service provider) เพื่อสร้างมาตรฐาน
ในการให้คำปรึกษา 

1) ควรผลักดันการส่งเสริมความต้องการในการ
ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร  BDS (BDS demand) ข อ ง
ผู้ประกอบการ SME โดยการสร้างองค์กรกำกับ
ดูแลการให้บริการ BDS ที่มีความน่าเชื ่อถือใน
ระดับประเทศ รวมถึงจะต้องมีการทำงานเชิงรุก
เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SME ผ่านการสร้าง
ความร ่ วมม ื อก ับ เคร ื อข ่ า ย  หร ื อสมาคม
ผู ้ประกอบการที ่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ต่างๆ 
เพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
เห็นความสำคัญของระบบ BDS 
2) นำกลไกการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจ
ผ ่ า น ระบบด ิ จ ิ ท ั ล  ( Using digital business 
diagnostic tools) เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือ
ผู ้ประกอบการ ซึ ่งเป็นองค์ประกอบพื ้นฐาน
สำหรับผู้ให้บริการ BDS ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ 
และวางแผนการให้คำปรึกษาที่ตรงจุด โดยกลไก
หรือเครื่องมือดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลในการ
ว า งน โ ย บ า ย ใน ก า รสน ั บ สน ุ น  ส ่ ง เ ส ริ ม
ผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐอีกด้วย 

โครงการขยายโอกาสทาง
การตลาด  
- ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม ่

135,590,800 135,066,124.47 524,675.53 การเข้าไปช่วยเหลือ หรือพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ
ใหม่ หรือ Early Stage มีข้อจำกัดหลายประการ
ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถสร้างธุรกิจ
ได้ประสบความสำเร็จ เช่น ข้อจำกัดทางด้านการ
ลงทุนหรือเครื่องจักร ข้อจำกัดทางด้านการผลิต 
การปร ับปร ุงสถานประกอบการ และการไม่
สามารถผลิตสินค้าในจำนวนมากได ้ เป ็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลต่อผู ้ประกอบการกลุ ่ม Early 
Stage เป็นอย่างมากเนื ่องจากการไม่มีเงินทุน
หมุนเวียนที่มากนัก 

1) เนื่องจาก สสว. เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย
การดำเนินโครงการจึงควรเป็นกิจกรรมที่จะ
สามารถส่งต่อบทเรียน ตัวอย่างของความสำเร็จ
ในด้านการพัฒนากระบวนการ (กลไก) ที่สามารถ
พิสูจน์แล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจริง 
และส่งต ่อหน่วยงานภาครัฐอ ื ่นๆ นำไปเป็น
บทเรียน ประยุกต์ใช้ต่อ จะทำให้เกิดผลต่อเนื่อง
และสร้าง Impact ต่อผู้ประกอบการในวงกว้าง 
ซ่ึงการดำเนินโครงการ Early stage ในระยะเวลา
ที ่ผ่านมาสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ธกส. ธ.ออมสิน ที่นำรูปแบบ
การพัฒนาไปปรับใช้ให้กับลูกค้า นอกจากนั้น 
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 5 - 64 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

นอกจากนี้ หน่วยงานได้มีการปรับปรุงการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการล่วงหน้า
ก่อนเริ่มโครงการในระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อให้มี
ระยะเวลาในการสื ่อสารไปถึงผู ้ประกอบการได้
อ ย ่ า งท ั ่ ว ถ ึ ง ม ากย ิ ่ ง ข ึ ้ น  จากป ี ท ี ่ ผ ่ า นมา
ผู้ประกอบการทราบข้อมูลโครงการยังไม่ทั่วถึงใน
พื้นที่ ซึ่งเกิดจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์
สั้นเกินไป  
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหา
ความแตกต่างในด้านความพร้อมต่อการพัฒนาของ
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ก า ร พ ั ฒ น า ใน
ผู้ประกอบการบางรายเป็นไปด้วยความล่าช้า ในปี 
2564 หน่วยงานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขของ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นผู้ที่มีผลิตภัณฑ์พร้อมที่จะ
พัฒนาต่อแล้วเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เหลื่อมล้ำกันมาก
จนเกินไป 

การดำ เน ินก ิจกรรมย ั งสามารถเช ื ่อมโยง
ผู้ประกอบการกับสถาบันการเงินในการนำแผน
ธุรกิจไปขอแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
2) หน่วยงานอาจพิจารณาข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละ
กลุ่มผู้ประกอบการ แล้วนำมาพิจารณาการเข้า
ผลักดันและช่วยเหลือตามความสอดคล้องและ
เหมาะสม ผ่านการขยายความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ตามความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการได้สูงมากขึ้นในระยะต่อไป รวมถึง
ควรมีการติดตามกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการ
อบรมพัฒนา ถึงผลสำเร็จจากการนำองค์ความรู้
ไปใช้นั้นเกิดขึ้นในมิติใดบ้าง เช่น ผลสำเร็จในการ
ก่อตั้งธุรกิจ การลดต้นทุน กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
การขยายธุรกิจ การปรับปรุงสถานประกอบการ
และกระบวนการผล ิต  เป ็นต ้น  ตลอดจน
ประโยชน ์และความคุ้มค ่าท ี ่ ได ้ร ับ รวมถึง
กรณีศึกษาการไม่ประสบความสำเร็จจากปัจจัย
หรือข ้อจำก ัดต่างๆ เพ ื ่อนำมาขยายผลของ
กิจกรรมโครงการและขับเคลื่อนในระยะต่อไป 
3) หน่วยงานอาจพิจารณาถึงการได้รับผลกระทบ 
และอาจต้องปรับรูปแบบกิจการของโครงการ 
โดยม ุ ่ งเน ้นอบรมให ้ความร ู ้  เพ ิ ่มท ักษะแก่
ผู ้ประกอบการต่อการแก้ไขสถานการณ์อย่าง
เร ่งด ่วนเพ ื ่อประคองธ ุรก ิจให ้อย ู ่รอด อาทิ  
การรับมือของธุรกิจที่ได้รับผลจากสถานการณ์  
โควิด-19 การบริหารจัดการเมื่อยอดขายได้รับ
ผลกระทบ การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส การหา
แหล่งเงินทุน และการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
หลังสถานการณ์โควิด-19 
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 5 - 65 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- โครงการยกระดับผู้ประกอบการ 
วิสาหกจิรายย่อย ให้ประกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

55,779,900 53,775,561.60 2,004,338.40 1) กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน 
เป ็นก ิจกรรมที ่ดำเนินการสร้างแรงจ ูงใจและ
เสริมสร้างองค์ความรู ้ด ้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ให ้ก ับผู ้ประกอบการ  ซึ ่งม ีหลายหน่วยงานที่
ดำเนินการในเรื่องนี้ อาทิเช่น สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
2) กิจกรรม born strong 
- ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ 
มีแต่concept /idea หรือ prototype จะทำให้
การเก็บข้อมูลในเรื ่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานใน
การสร้างbrand  
- การส่งเสริมด้านพัฒนา brand มีความซ้ำซ้อน
กับบางหน่วยงาน เช่น TCDC  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่  
 
 
3) โครงการปั้นดาว 
เป ็นก ิจกรรมท ี ่ผล ักด ันให ้ส ่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที ่เกี ่ยวข้องมาบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่หรือภารกิจหรือโครงการ
ที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ในการที่จะช่วยกันพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจกลุ่มเป้าหมายให้ครบ
หรือหลายด้านในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดรูปแบบ
การส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือแบบครบวงจร 
อันจะเป็นตัวเร่งให้วิสาหกิจเหล่านั ้นมีศักยภาพ  
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีโอกาสใน
การขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงเติบโตแบบก้าว
กระโดด 

1) กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน 
สสว. อาจพิจารณาเพิ ่มเติมกิจกรรมที่มีความ
แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น การเพิ่มความ
หลากหลายของกลุ ่มเป ้าหมาย  กิจกรรมการ
สน ับสน ุนการยกระดับมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์  
ที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น 
2) กิจกรรม born strong 
สสว. ควรเน ้นการสร ้า งความแตกต ่ า ง ให้
เหมาะสมก ับบทบาทของเจ ้าภาพแผนงาน    
บูรณาการมากขึ้น เช่น การประสานเชื่อมโยง ใน
ด้านของการออกแบบที่ทันสมัย การเชื ่อมโยง
ตลาดต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
โดยประสานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีความ
ชำนาญเฉพาะ เพื่อส่งต่อการสนับสนุนอย่างบูรณา
การ นอกจากนี้ อาจพิจารณาในการนำหลัก BCG 
มาใช้เพิ ่มเติมในการเชื ่อมโยงด้านการตลาด  
เพ ื ่อ เป ็นแนวทางการพ ัฒนาท ี ่สอดร ับกับ
เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (SDGs) และ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ 

3) โครงการปั้นดาว 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ควรเน้นการนำหลัก 
BCG มาใช ้ ในการเช ื ่ อมโยงด ้ านการตลาด  
เพ ื ่อ เป ็นแนวทางการพ ัฒนาท ี ่สอดร ับกับ
เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (SDGs) และ
ยกระด ับความสามารถ ในการแข ่ งข ั น ได้   
การประเมินผล อาจมีตัวชี้วัดหรือประเด็นในด้าน
ของการนำหลักการ BCG มาใช้ให้เกิดผลมาก
น ้อย เพ ียงใดด ้ วย  นอกเหน ือจากในด ้ าน
ประสิทธิภาพหรือรายได้  
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 5 - 66 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้ประกอบการมากขึ้น 
- สสว. ควรร่วมมือกับสถาบันการเงินและภาครัฐ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายขนาดของกิจการ
หรือเพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจการ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจใหก้ับ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจรายย่อย 

177,364,800 176,264,214.65 1,100,585.35 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบ
บัญชีเดียว 
ความต้องการในการทำระบบบัญชีเด ียวของ
ผู ้ประกอบการทั ่วประเทศมีจำนวนมาก  ซึ ่งการ
กำหนดกลุ ่มเป้าหมาย 3,000 ราย ไม่สามารถ
สะท้อน impact ในระดับรวมของประเทศได้ 
2) โครงการพัฒนาสู ่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 
(SME Provincial Champions) 
- กลุ ่มเป้าหมายที่คัดเลือกมาจังหวัดละ 6 ราย  
ยังไม่สามารถสร้าง impact ในระดับจังหวัดได้
เนื่องจากมีจำนวนน้อยมากเทียบกับผู้ประกอบการ
ทั้งหมด 
3) โครงการ Digital Marketing 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) นำไปสู ่พฤติกรรมของผู ้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยพบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปใช้ 
e-Commerce มากขึ้น และเร็วขึ้น ส่งผลให้มลูค่า
ตลาดของธุรกิจ e-Commerce เติบโตขึ้นแบบกา้ว
กระโดด และเช่ือมั่นว่าความต้องการซ้ือสินค้าและ
บริการผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคจะยังคงอยู่
ต่อไปหลังการแพร่ระบาด โดยหน่วยงานได้มีการ
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME 
ให้ความรู้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิสม์า
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาในเชิงลึก 

1) โครงการส่งเสร ิมและพัฒนา SME ด้วย
ระบบบัญชีเดียว 
สสว. ควรมีว ิธ ีการในการอบรมให้ความรู้ ที่
สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการจำนวนมากกว่านี้ 
เช ่น การพ ัฒนาProgram online และระบบ  
E-learning เพ ื ่อให ้สามารถเข ้าไปเร ียนร ู ้ ใน
ปริมาณที่สูงขึ ้น หรือการร่วมมือกับหน่วยงาน
อื ่นๆ ที ่เก ี ่ยวข้อง บริษัทเอกชนต่างๆ  ในการ
สน ับสน ุนผ ู ้ประกอบการ  เพ ื ่อ ให ้สามารถ
ครอบคลุมจำนวนผู้ประกอบการทั่วประเทศได้
มากขึ้นและสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการที่มี
ปัญหาในเรื่องการทำบัญชีได้มากขึ้น 
2) โครงการพัฒนาสู ่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด 
(SME Provincial Champions) 
เพ ื ่ อ ให ้ เก ิดการขยายผลต ่อ ไปควรม ี ก าร
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเป็นต้นแบบ 
ถอดบทเร ียน สร ้ า งแบบอย ่ า งท ี ่ ด ี ให ้กับ
ผู้ประกอบการอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะสามารถ
ตอบโจทย์ในการสนับสนุนธุรก ิจต้นแบบให้
สามารถถ่ายทอดการจัดการความรู้ธุรกิจสู่ SME 
ในระดับภูมิภาคได้  
- Application ท ี ่ ใ ช ้ ส ำ ห ร ั บ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง
ผู้ประกอบการกับกลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยว ควรมี
การศ ึกษาว ่าม ีความโดดเด ่นแตกต ่างจาก 
application ท ั ่ ว ไ ป ท ี ่ ม ี อ ย ู ่ แ ล ้ ว ห ร ื อ ไ ม่  
นอกจากนั้นควรเก็บสถิติการเข้าใช้งานเพื ่อนำ
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 5 - 67 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์  และขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อไป 
- คว รม ี ก า รก ำหนดหล ั ก เ กณฑ ์ ห ร ื อ ก าร
ประ เม ิ นผล ในด ้ า นก า ร เป ็ นผู้ ม ี อ ิ ท ธ ิพล 
(influencer) ให้ผู้ประกอบการอื่น เช่น การสร้าง
ต้นแบบ/แบบอย่าง ที่กิจการอื่นสามารถนำไปใช้
ต่อ การเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
มีคุณค่า เป็นไอเดีย แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปใช้
ในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้น 
3) โครงการ Digital Marketing 
ควรปร ับร ูปแบบก ิจกรรมเป ็นล ักษณะของ 
Community online โดยกำหนดบทบาทให้ผู้นำ
ในแต่ละชุมชนเป็นตัวกลางสำคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการ
รวมกลุ่มแบบ cluster ขึ้นภายในชุมชนส่งผลดี
ต ่ อ ก า รพ ัฒนาและ เพ ิ ่ ม ศ ั ก ยภ าพ ให ้ แ ก่
ผู้ประกอบการ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแกธุ่รกิจ
ชุมชนตามแนวพระราชดำร ิ

4,965,400 0 4,965,400 ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากยุค 4.0 

13,078,500 12,490,200.00 588,300.00 การดำเนินโครงการได้มีการคัดเลือกสหกรณ์ภาค
การเกษตรมากกว่า 100 แห่ง เป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ในการพัฒนาเครือข่ายหรือวิสาหกิจฐานรากให้
กระจายตัวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ยังพบข้อจำกัดหลายประการใน
เรื่องความไม่พร้อมของกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก
เข้าร ่วมโครงการ ซึ ่งอาจส่งผลให้ เก ิดป ัญหา
อุปสรรคในระหว่างการดำเนินการ และอาจส่งผล
ให้ไม ่สามารถบรรลุผลสำเร ็จตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้ 

1) ควรพิจารณาตัวชี ้ว ัดความสำเร็จในมิติของ
สหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นในหลายๆ 
ด้าน เช ่น สามารถเพิ ่มยอดขาย สามารถลด
ต้นทุน สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายได้
อย่างต่อเนื่องเอง หลังจากได้รับการส่งเสริม เป็นต้น 
2) พิจารณาถึงข้อจำกัดต่างๆ ของสหกรณ์ที่ไม่ได้
รับการคัดเลือกให้เข้าสู่โครงการ เช่น ความไม่
พร้อมต่อการส่งเสริมเพื่อพัฒนา ความไม่พร้อม
การของผลิต สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ บุคลากร 
การขนส่งหรือ ข้อจำกัดอื่นๆ ต่อการต่อยอดใน
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 5 - 68 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

เชิงพาณิชย์ โดยหน่วยงานควรเข้าติดตามถึง
ปัญหาอย่างใกล้ชิด แล้วเข้าช่วยเหลือให้ได้ตรง
ตามเป้าหมาย ความคาดหวังและความเหมาะสม 
3) หน่วยงานอาจจัดเก็บข้อมูลในอดีตของกลุ่ม
ประเภทสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมพัฒนาไปแล้ว 
ทั้งที่ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง สามารถ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ และไม่ประสบความสำเร็จ 
แล้วนำมาพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในมิติ
ต่างๆ เพื่อหาช่องว่างของการพัฒนาว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ โดย
อาจเป็นช่องทางสำคัญที่หน่วยงานจะสามารถ
ขยายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น
ได้ ท ั ้งนี้ เพ ื ่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม
โครงการในระยะถ ัดไปให ้ครอบคล ุ มกลุ่ ม 
เป้าหมายและตรงตามความต้องการได้มากที่สุด 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ  
- โครงการสนับสนุนและพัฒนา 
คลัสเตอร์ SME 

58,968,600 58,297,749.96 670,850.04 การสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ สสว. ได้มีการ
นำเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมมาใช ้ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และการดำเนินงานของกลุ่ม
ผู้ประกอบการแล้ว สสว. ยังมุ่งเน้นการสร้างความ
เข ้มแข ็งและย ั ่ งย ืนให ้ก ับการรวมกล ุ ่มของ
ผ ู ้ ประกอบการและหน ่วยบร ิการ ( Service 
Provide) ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายนำ้ 
แม้ว่าจะอยู่ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ที่
ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เกิดเป็นรูปแบบ
การดำเนินงานที่ผสมผสานระหว่างออนไลน์ และ
ออฟไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และวิถีการ
เรียนรู ้ในรูปแบบใหม่ ซึ ่งพบว่าผู ้ประกอบการ
สามารถปรับตัวได้อย่างดี เกิดเป็นปรากฏการณ์
ทางการตลาด การเยี ่ยมชมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  
การนำเสนอสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง ที่มี
ความทันสมัยถูกต้องแม่นยำขึ้น และคลัสเตอร์จะ

1) ในระยะต่อไปควรต้องมีการยกระดับกลุ่ม 

คลัสเตอร์ เพ ื ่อให้เช ื ่อมโยงกับอ ุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ ่หร ืออ ุตสาหกรรมเช ิ งพาณ ิชย์   
ซึ่งผู้ประกอบการต้องอาศัยการปรับตัวในด้าน
มาตรฐานการผลิตและการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้ ทั ้งนี ้ หน่วยงานควรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในด้าน
มาตรฐาน ผลิตภาพ หรือนวัตกรรมในด้านใดด้าน
หนึ่ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
2) การผลักดันและยกระดับให้เกิดเป ็นการ
รวมกลุ่มเชิงอุตสาหกรรม (Super Cluster) โดย
การยกระดับกลุ ่มอุตสาหกรรมเดิม ผลักดัน
สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตได้ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง 
3 )  การพ ิ จา รณาค ั ด เล ือกคล ั ส เตอร ์กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง ที่มีแนวโน้มต่อยอดและ



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 5 - 69 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเติบโตให้กับ
เศรษฐกิจในระยะยาว และสามารถเป็นอีกหนึ่ง
ฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ 

เต ิบโตในเช ิ งพาณิชย ์ ได ้  และเช ื ่อมโยงต่อ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เช ่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
อาหารซึ ่งจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องพัฒนาด้าน
มาตรฐานที่จำเป็น เพื ่อนำสินค้าเข้าไปขายใน
โมเดิร์นเทรด และนำไปสู่การส่งออกได้ในอนาคต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ  
- โครงการประกวด SME 
National Awards 

6,772,000 6,493,850.00 278,150.00 ตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ(ผู้ประกอบการผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่า 30/50 
ราย) ยังไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของ 
สสว. ได้จริงเนื่องจากการได้รับรางวัลขึ ้นอยู ่กับ
ปัจจ ัยภายนอกอื ่นๆ เช ่น ความสามารถของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย และจำนวนคนที่สมัครใน
แต่ละปีไม่เท่ากันทำให้เกิดความแตกต่างในได้มา
ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความสามารถ หากมีการระบุ
จำนวนราย อาจเปล ี ่ยนเป ็นจำนวนผ ู ้สม ัคร 
เนื่องจากอยู่ในความควบคุมของ สสว. ในด้านของ
การเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ การนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการประกวดมาถ่ายทอดเป็นสิ่ง
ท ี ่ ส ำ ค ั ญ  โ ด ย ก า รน ำ จ ุ ด เ ด ่ น ข อ ง แ ต ่ ล ะ
ผู ้ประกอบการมาศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบ
ความสำเร ็จ  ซ ึ ่ งจะก ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ต่อ
ผู ้ประกอบการรายอื ่นๆ ที ่จะได้นำองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ที ่ด ีไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของ
ตัวเอง 

ส ส ว .  ค ว ร เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ส ถ ิ ต ิ ส ำ ห รั บ
ผู้ประกอบการที่นำต้นแบบผู้ประกอบการที่ได้รับ
รางวัลไปใช้ประโยชน์ เช่น ความพึงพอใจต่อการ
นำความรู ้ไปใช ้ ยอดว ิวของการเข ้าชมคลิป
ผู้ประกอบการต้นแบบ เป็นต้น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ผลิตภาพ  
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular 
Level) 

65,467,500 63,746,718.00 1,720,782.00 หน่วยงานมีการวางแผนและปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื ้อไวรัสโควิด-19 ได้ดี มีกระบวนการกำหนด
คุณสมบัติ กลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา 
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการในอดีต 
เพื ่อนำมาปรับปรุงกิจกรรมในอนาคตให้มีความ
เหมาะสมและเก ิดประส ิทธ ิผล รวมถ ึงม ีการ

หน่วยงานดำเนินการได้เหมาะสมแล้ว ไม ่มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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 5 - 70 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

คัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินการที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขานั ้นๆ ซึ ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการ
ประสบความสำเร็จ ตลอดจนกิจกรรมโครงการมี
ความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมาก 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/     
ผลิตภาพ  
- โครงการส่งเสริมและต่อยอดการ
พัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล 
(SME SCALE UP) 

9,167,600 9,016,200.00 151,400.00 ก า ร ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ ย ก ร ะ ดั บ
ผู้ประกอบการ SME ที่มีความพร้อม สามารถสร้าง
ให ้เก ิดเครือข ่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
งานว ิจ ัย หรือเทคโนโลยีหร ือนวัตกรรม หรือ
แนวทางการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของ SME จำนวน 19 หน่วยงาน ใน 
5  ด ้ า น เ ท ค โ น โ ลย ี แ ล ะน ว ั ตก รรม  โ ดยมี
ผู ้ประกอบการได้ร ับการพัฒนาต่อยอดการนำ
งานวิจ ัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือ
แนวทางการพัฒนาไปใช้ในธุรกิจ ผ่านกระบวนการ
ได้รับคำปรึกษาเชิงลึก และพัฒนาต่อยอด Scale 
up พร้อมกับได้จ ัดทำแผนแนวทางการศึกษา
วิเคราะห์การนำเทคโนโลย ีไปปรับใช้ และผล
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business 
Feasibility) ให้กับทุกกิจการที่ผ่านพัฒนาต่อยอด 
และสามารถสร้างรายได้ หรือลดต้นทุน หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หรือการลงทุนเพิ่ม 

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินก ิจกรรมโครงการ เช ่น การจ ัดอบรม
ส ัมมนา หร ือการให ้คำปร ึกษา เช ิ งล ึก  ณ  
สถานประกอบการ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ณ ห้องปฏิบัติการ หรือการเชื่อมโยงเครือข่าย 
เป็นต้น หน่วยงานควรพิจารณาปรับรูปแบบการ
ดำเนินการเป็นระบบออนไลน์ หรือเป็นแบบผสม 
หรืออาจพิจารณานำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วย 
อย ่างเช ่นการจ ัดประชุมแบบเสมือนจร ิงใน
ลักษณะ Virtual Conference เป็นต้น 
2) ควรมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา และต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ง่ายและครอบคลุมข้อมูลใน
หลายมิติ เพื ่อใช้ในการวางแผนและออกแบบ
โครงการที่เหมาะสมต่อไป 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/    
ผลิตภาพ  
- โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับ
ผู้ประกอบการ SME 

42,142,400 30,274,990.70 11,867,409.30 การดำเน ินก ิจกรรมโครงการม ีการกำหนด
ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ค ั ด เ ล ื อ ก แ ล ะ ร ั บ ส ม ั ค ร
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
ในด้านสถานการณ์ทางการค้าและตลาดในปัจจุบัน
ของประเทศคู ่ค้า โดยจัดสัมมนาให้ความรู ้ ถึง
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคู่ค้าต่างๆ 
กฎระเบียบ ภาษีและแนวทางปฎิบัติในการส่ง
สินค้าไปยังประเทศปลายทาง และมีการพัฒนา

การบริหารโครงการและการจัดวางแผนกิจกรรม
ควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับวิธี  
แนวทางการดำ เน ิ น งานให ้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ได ้อย ่างม ีประสิทธ ิภาพ และมี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่แน่ชัด เพื่อให้มีความรวดเร็ว 
สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านตลาดที่ต้องการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมเป็น
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 5 - 71 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

และสร้างโอกาสทางการตลาด โดยการจัดกิจกรรม
เจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศไทยและ
ต ่างประเทศ และการจำหน่ายส ินค ้าให ้แก่
ผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 
แนวทาง คือ 1) การนำสินค้าของผู้ประกอบการมา
ขายผ่าน social media โดยให้ influencer ที่มี
ความเชี ่ยวชาญและมีฐานผู ้ติดตามจำนวนมาก 
live ข า ย ส ิ น ค ้ า ใ ห ้ แ ก ่ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร  ซ่ึ ง
ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากฐานผู้ติดตาม
ของ influencer ต่างๆ เป็นยอดขาย 2) การนำ
สินค้าของผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายบน online 
(www.shopee.com) ซึ ่งเป็นการดำเนินการใน
ร ูปแบบ Microsite เพ ื ่ อจำหน ่ายส ินค ้าของ
ผู้ประกอบการจากโครงการต่างๆ ของ สสว. รวม
ไว ้ภายใต้เว็บไซต์ เด ียวก ัน และสนับสนุนจัด 
Campaign ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ข า ย ต ่ า ง ๆ  ใ ห้
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบกิจกรรม
ดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์และตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการ 

เวลานาน เพ ื ่อ ให ้ เก ิดประโยชน ์ส ู งส ุดแก่
ผู้ประกอบการ SME 

25. สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรมแหง่ชาต ิ

โครงการปรับปรุงกฎหมายและ
การให้บริการของภาครัฐ  
- ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้
ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อใช้สร้าง
นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าและบริการ 

4,028,500 4,028,500 0 - สำหรับโครงการ REAP Program ผู ้นำชุมชน 
และผ ู ้นำ NODE มีความเข ้มแข็งและมีความ
กระตือรือร้นสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้
การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ 
- หน ่วยงานม ีการปร ับร ูปแบบก ิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 
 

- หน่วยงานควรหา Business Model หรือสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงประโยชน์ที่
จะได้รับร่วมกันจากการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความยั่งยืนขึ้นในชุมชน 
- การใช้ประโยชน์หรือการขยายผลจากชุมชนที่
ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
อ ื ่นๆ ได ้นำไปประยุกต ์ใช้  สร ้างการเร ียนรู้
ร่วมกัน/ถอดบทเรียนความสำเร็จร่วมกัน 
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 5 - 72 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ สรุปผลการประเมินความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของแผนบูรณาการฯ ปี 2564 
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 
จากการติดตามประเมินผล ตามแผนบูรณาการส่งเสริม SME ปี 2564 สามารถสรุปเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนี้ 
ตารางท่ี 5.6 ผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม SME ปี 2564 

ในประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ 

การเปลีย่นแปลง (ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี)   
113,019 ราย 

2. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม/่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจทีไ่ดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนา (แผนส่งเสริม SME) 

18,026 ราย 

3. จำนวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริม่ต้น (เป้าหมายร้อยละ 10)  
(แผนแม่บทฯ) 

311 ราย 

4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสูร่ะดับสากล 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  

5,528 ราย/กิจการ 

5. จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาสู่
ความเป็นมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

18,779 ราย/กิจการ 

6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

157,054 ราย 

7. จำนวนบริษัทและนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ  
(แผนการปฏริูปฯ) 

20,358 ราย/กิจการ 

8. จำนวนผู้ได้รับการส่งเสรมิแบรนด ์(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 36 แบรนด์ 
9. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา  

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)  
ไม่มีข้อมลู 

10. จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
(แผนส่งเสริม SME) 

26 ราย 

11. จำนวนผู้ประกอบการที่มีความเขม้แข็งมีศักยภาพออกสูส่ากล 
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ ขยายตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิมตลาด
ใหม่ สินค้าใหมต่ลาดเดมิ) (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

3,270 ราย 

12. จำนวนผลติภณัฑส์ร้างสรรค์ (แผนส่งเสริม SME) 3,658 ผลิตภัณฑ ์

13. รายได้จาก e-commerce platform  
(แผนการปฏริูปฯ) 

 

รายได้รวม 
1,729.58 ล้านบาท 

ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่ม 

 157,054 ราย 
14. รายได้ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น  

(แผนส่งเสริม SME) 
12,215,108,985.76 บาท 

15. การจ้างงานเพิ่มขึ้น (จำนวนและค่าใช้จ่ายการจ้างงาน)  32,327,457.32 บาท 

16. ต้นทุนโลจสิติกส์ที่ลดลง  ไม่มโีครงการ 
17. มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 1,657,416,339.76 บาท 
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ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

18. ผลิตภาพการผลติของปัจจัยการผลิต  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 
817,009,435.32 บาท 
ต้นทุนของเสียที่ลดลง 
127,338,814.25 บาท 

19. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการสง่ออก  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

223,741,644.49 บาท 

20. มูลค่าทางเศรษฐกิจ  15,072,942,676.91 บาท 

21. สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ประเทศ 0.03% 

22. มูลค่า GDP ในส่วนท่ีเกิดจากโครงการ 4,738,547,110 บาท 

 
จากข้อมูลข้างต้นในภาพรวมจะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 

ปี 2564 ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศในหลายประเด็น เช่น การพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น/ธุรกิจในระยะเริ่มต้น การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสู่
ระดับสากล การยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น 

ที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่าประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศข้างต้น เป็นตัวชี้วัดผลผลิตที่สะท้อน
การดำเนินงานของโครงการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในบางตัวชี้วัดสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคให้เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน และมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

โดยจากข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของตัวชี้วัดเหล่านี้ในปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายได้ในระดับหนึ่ง 
โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวของการมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจาก 1.87 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 223.74 
ล้านบาท ในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11,864.71 เช่นเดียวกับมูลค่าการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 262.90       
ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 1,657.42 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 530.44 ส่งผลให้มูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 15,072.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.62 เมื่อเทียบกับปี 
2563 
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❖ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมที่สะท้อน Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ 

 
แผนภาพที่ 5.21 ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมท่ีสะท้อน Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ  

ปี 2563–2564 
 
แผนภาพที่ 5.21 แสดงผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมที่สะท้อน Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจในปี 

2563 – 2564 จากการประเมินผลและสุ่มเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ พบว่า แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ใน
ปี 2563 และปี 2564 มีผู ้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นของวัฏจักรธุรกิจไม่แตกต่างกันมากนัก 
กล่าวคือ สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2,367 ราย ในปี 2563 และ 1,227 ราย 
ในปี 2564 และสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาสู่ระบบแล้วเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนโดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 957 ราย ในปี 2563 และ 637 ราย ในปี 2564 

สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า  สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หรือธุรกิจออกสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า 286 ราย ในปี 2563 และ 461 ราย ในปี 2564 สำหรับกลุ่มที่อยู่ในระบบ
การพัฒนาอยู่แล้ว ได้รับการพัฒนาและสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งการลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการขยายฐานตลาดที่เกิดผลต่อธุรกิจเป็นรูปธรรมแล้วไม่น้อยกว่า 
29,747 ราย ในปี 2563 และ 31,206 ราย ในปี 2564 และสำหรับกลุ่มที่กำลังเข้าสู่การยกระดับศักยภาพสู่
ระดับสากล สามารถผลักดันสู่ระดับสากลได้ไม่น้อยกว่า 760 ราย ในปี 2563 และ 710 ราย ในปี 2564 ทั้งนี้ 
มีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ แต่ต้องพึงระวัง
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผล
กดดันให้ราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้น ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลจากอัตราเงินเฟ้อที่
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสำคัญที่
อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถขยายธุรกิจได้ตามที่คาดหวัง  
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สำหรับกลุ่มที่ที่ปรึกษาเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากได้รับผลกระทบรุนแรงจาก
สถานการณ์โควิด-19 คือ กลุ่มธุรกิจเริ่มอิ่มตัวและยังไม่มีแนวทางจะพัฒนาต่อ ซึ่งมีจำนวน 2,039 ราย ในปี 
2563 และปรับตัวดีขึ้นเหลือเพียง 384 ราย ในปี 2564 รวมถึงกลุ่ม Decline หรือ Turnaround ซึ่งเป็นกลุ่ม
ได้รับผลกระทบของโควิด-19 อย่างชัดเจน โดยในปี 2563 จำนวนธุรกิจที่ซบเซาเพ่ิมข้ึนสูงถึง 83,815 ราย และ
ปิดกิจการถึง 34 ราย ขณะที่ในปี 2564 จากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเริ่ม
ปรับตัวเข้าสู่ Next Normal ทำให้จำนวนธุรกิจที่ซบเซาลดลงเหลือ 67,052 ราย และไม่พบการปิดกิจการ
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจที่อิ ่มตัวและต้องการต่อยอดธุรกิจพบว่าธุรกิจสามารถปรับตัวต่อยอดธุรกิจไปเองได้  
1,264 ราย ในปี 2563 และจำนวนเพ่ิมข้ึนเป็น 1,879 ราย ในปี 2564 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่า ภายใต้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สถานการณ์ยังไม่มีความ
แน่นอนผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเติบโตของประเทศ ดังนั้น แนวทางการจัดทำกรอบแผนงาน จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้   

1. กรอบแผนการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งให้ความช่วยเหลือ SME ควรสอดคล้อง
กับสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วน ที่ปรึกษาเห็นว่าควรแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การพร้อมรับในช่วงสถานการณ์ที่กระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องการสิ่งสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ รายได้ที่สามารถเข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจ กระแสเงินสด
หมุนเวียนในธุรกิจเพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง และการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินเพียงพอกับยอดขายที่ลดลง  

ระยะที่ 2 การเตรียมความพร้อมการตลาดทันที เมื่อหากสถานการณ์ดีขึ ้นก็สามารถผลักดันการ
จำหน่ายได้อย่างเต็มที่โดยภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานปลายน้ำ ควรเตรียมการวางแผนการดำเนินการจัดทำ
แผนการตลาด การกำหนดแคมเปญหรือรูปแบบการตลาดที่จะกระตุ้นบรรยากาศของการซื้อขาย ตลอดจน  

การกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค  
ระยะที ่ 3 การเตรียมแผนและดำเนินการเพื ่อก้าวสู ่อนาคตที ่ย ั ่งย ืน ซึ ่งครอบคลุมทั ้งการที่

ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับโครงสร้าง พฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป   
การพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ Tailormade มากขึ้น เนื่องจาก

ผู้ประกอบการแต่ละสาขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  

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

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

การตอบสนองต่อวิกฤติ หรือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทั้งกลไกการจัดทำแผนงานแล ะกลไก 

การจัดสรรงบประมาณควรต้องรองรับการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์วิกฤติได้ด้วย    
3. การกำหนดกรอบแนวทางควรนำไปสู่การวางแผนงานโครงการ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

เพื ่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยควรวิเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ กับช่วงการพัฒนาของธุรกิจ เพื่อให้การผลักดันแผนงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับสถานะ 
(Stage) เป้าหมายและความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงของธุรกิจ เพื่อให้การนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น  

4. การจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม SME ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด
ของเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณปี 2565 พบข้อสังเกตว่า มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก และจากสถานการณ์ COVID-19 ก็อาจยิ่ง
ส่งผลกระทบให้การบรรลุเป้าหมายบางตัวชี้วัดเป็นไปได้ยาก โดยการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนิยามแนวทางการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ข้อจำกัดที่พบของตัวชี้วัดเพื่อจะ
ทบทวนในระยะต่อไป ตลอดจนการพิจารณาตัวชี้วัดหรือข้อมูลที่ควรติดตามควบคู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
สะท้อนความก้าวหน้าหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือการที่ สสว. จะมีข้อมูลที่จะนำมาใช้ใน
การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของนโยบายหรือมาตรการ แผนงานโครงการส่งเสริมต่างๆ ของ
ภาครัฐ และทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

5. กลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริม SME และการจัดสรรงบประมาณ ควรดำเนินการใน
ลักษณะโปรแกรมที่แบ่งตามประเด็นและเป้าหมาย (Program) ไม่ควรดำเนินการและจัดสรรงบประมาณเป็น
รายโครงการ (Project) กล่าวคือ การให้งบประมาณเพื่อดำเนินการของหน่วยงานแต่ละแห่งนั้น สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ต้องการ และกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน แต่หน่วยงาน
ผู้ดำเนินการเป็นผู้กำหนดเองว่าจะดำเนินการโครงการย่อยๆ ในรูปแบบใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
เช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ที่มีการแก้ปัญหาโครงการที่ทับซ้อนกันและมีขนาดเล็กเกินไปที่
จะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยการออกแบบแผนแม่บทการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME (SME Masterplan) ปี 2012-2020 ที่มุ่งเน้นนโยบายและการพัฒนาโครงการในเชิงกลยุทธ์ โดยได้มุ่งเน้น
ไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อการพัฒนา SME ผ่านการสร้างกลไกที่เรียกว่า 
โปรแกรมท่ีสร้างผลกระทบสูง (High-Impact Programs: HIPs) 
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❖ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค 

เครื่องมือที่จะนำมาใช้วิเคราะห์และประเมินผลแผนงานบูรณาการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คือ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (ตาราง IO) ซึ่งจัดทำ
ขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแบ่งสาขาการผลิต (sector) ออกเป็น 180 สาขา
การผลิต โครงสร้างของตาราง IO แสดงการหมุนเวียน (flow) ของสินค้าและบริการระหว่างสาขาการผลิต
ต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในการวิเคราะห์
โครงสร้างการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิต
ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

การประเมินผลประโยชน์ของแผนงานบูรณาการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกเป็น   
1) ผลประโยชน์ทางตรงของการดำเนินโครงการกับผู้ประกอบการ เช่น ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
มีกำไรเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังมี 2) ผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการราย
อื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงขยายตัวก็
จะทำให้อุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวตามไปด้วย การวัดผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ สามารถคำนวณได้จากตัวคูณตาราง IO 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการแบ่งสาขาการผลิตและโครงสร้างของตาราง IO ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
วิธีการคำนวณตัวคูณ IO การวัดผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม และผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อประเมินว่าการดำเนินแผนงานบูรณาการฯ จะทำให้มูลค่าผลผลิตของประเทศ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

1. การแบ่งสาขาการผลิตในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

 ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต พ .ศ. 2558 (ตาราง IO) ของสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการแบ่งสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจออกเป็น 180 สาขา ครอบคลุมตั้งแต่
ภาคการเกษตร เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการต่างๆ ในที่นี้จะทำการยุบรวมสาขาการผลิ ต
จำนวน 180 สาขา เพ่ือย่อขนาดตาราง IO ให้เหลือจำนวน 56 สาขา เพ่ือให้ได้รายชื่อสาขาการผลิตที่เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ซึ่งสามารถจับคู่กับรหัสตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 180 สาขาได้ตามที่แสดงใน
ตารางที่ 5.7 
 ตาราง IO ขนาด 56 สาขาที่สร้างขึ้นครอบคลุมภาคการเกษตร (สาขา 1 ถึง 3) เหมืองแร่ (สาขา 4) 
ภาคอุตสาหกรรมจำนวน 29 สาขาตั้งแต่การผลิตอาหารไปจนถึงอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรม
อื่นๆ (สาขา 5 จนถึง 33) และสุดท้ายคือภาคบริการจำนวน 23 สาขา (สาขา 34 จนถึง 56) โดยที่คอลัมน์
สุดท้ายในตารางที่ 5.7 แสดงสัดส่วนมูลค่าผลผลิตของแต่ละสาขา เมื่อพิจารณาจากค่าสัดส่วนผลผลิตแล้ว
พบว่าสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
การค้าส่ง กิจการสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 9.62 6.07 5.50 5.26 และ 
4.93 ตามลำดับ โดยตาราง IO จะแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างสาขาการผลิตเหล่านี้ทั้งในด้านความต้องการ
ใช้สินค้าและบริการในการผลิต และการกระจายของสินค้าและบริการ 
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ตารางท่ี 5.7 รายชื่อสาขาเศรษฐกิจในตารางปัจจัยการผลิตจำนวน 56 สาขา 

สาขา รหัส IO 180 ความหมาย สัดส่วนมลูค่าผลผลิต (%) 
1 001-017, 024-027 การปลูกพืช 4.05 
2 018-023 การเลีย้งสัตว ์ 1.05 
3 028-029 การประมง 0.59 
4 030-041 เหมืองแร ่ 1.77 
5 042, 044, 047-058, 60 อาหาร 4.93 
6 043 ปศุสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง 0.25 
7 045 ผักและผลไม้กระป๋อง 0.35 
8 046 ปลากระป๋องและอาหารทะเลกระป๋อง 0.62 
9 059, 064 เครื่องดื่ม 0.63 

10 061 อาหารสตัว ์ 0.17 
11 062-063 สุราและเบยีร ์ 1.22 
12 065-066 ยาสูบ 0.28 
13 067-074 สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 2.11 
14 075-077 เครื่องหนังและรองเท้า 0.27 
15 078-080 เฟอร์นิเจอรไ์ม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือนไม้ 0.55 
16 081 - 082 ผลิตภณัฑ์กระดาษ 0.51 
17 083 สิ่งพิมพ์ 0.30 
18 084, 086-087, 089, 091-092 เคมีภณัฑ ์ 2.62 
19 085 ปุ๋ย 0.15 
20 088 ยาสมุนไพร 0.36 
21  090 เครื่องสำอาง 0.10 
22 093-094 ปิโตรเลียม 3.79 
23 095-097 ผลิตภณัฑ์ยาง 1.12 
24 098 ผลิตภณัฑ์พลาสติก 1.21 
25 099-100 แก้วและเซรามิก 0.57 
26 101-104 อโลหะ 0.87 
27 105-111 เหล็กและโลหะการ 2.15 
28 112-115 เครื่องจักรกล 1.49 
29 116-122 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 9.12 
30 123-124, 128 การผลิตยานยนต์อื่นๆ 0.36 
31 125-127 ยานยนต์และชิ้นส่วน 6.07 
32 129-131, 133-134 อุตสาหกรรมอื่นๆ 1.12 
33 132 อัญมณีและเครื่องประดับ 2.09 
34 135-137 สาธารณูปโภค 5.26 
35 138-139 การก่อสร้าง 1.99 
36 140-144 การก่อสร้างสาธารณูปโภค 1.56 
37 145 ค้าส่ง 5.50 
38 146 ค้าปลีก 4.33 
39 147 ธุรกิจร้านอาหาร 2.73 
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สาขา รหัส IO 180 ความหมาย สัดส่วนมลูค่าผลผลิต (%) 
40 148 ธุรกิจที่พักแรม 1.96 
41 149-158 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ 4.69 
42 159 โทรคมนาคม 1.15 
43 160-162 สถาบันการเงินและการประกันภัย 4.07 
44 163 บริการอสังหาริมทรัพย ์ 1.57 
45 164 บริการดา้นธุรกิจ 2.16 
46 165-166 การบริหารราชการ 2.66 
47 167-168 ธุรกิจการศึกษาและการวิจัย 2.63 
48 169 ธุรกิจการแพทย ์ 1.60 
49 170-171 สถาบันธุรกิจ 0.37 
50 172-173 การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร ์ 0.10 
51 174 วิทยุและโทรทัศน์ 0.41 
52 175 ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ 0.00 
53 176 ธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 0.39 
54 177 ธุรกิจซ่อมบำรุง 0.68 
55 178 การบริการส่วนบุคคล 0.66 
56 179-180 การบริการอื่นๆ 0.68 

 
2. โครงสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและการคำนวณตัวคูณ (IO multiplier) 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (ตาราง IO) แสดงข้อมูลว่าการผลิตสินค้าและบริการของสาขาการ
ผลิตหนึ่งๆ จะต้องใช้ผลผลิตของสาขาการผลิตใดมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต ( intermediate inputs) เป็นมูลค่า
เท่าใดและต้องจ่ายเป็นค่าปัจจัยการผลิตขั้นต้น (primary inputs) ในรูปของค่าตอบแทนบริการของแรงงาน
และทุน ซึ่งเรียกว่า มูลค่าเพิ่มเป็นมูลค่าเท่าใด ในขณะเดียวกันก็จะบอกให้ทราบว่ า ผลผลิตของสาขาการผลิต
หนึ่งๆ ได้ถูกจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ในการผลิตในสาขาการผลิตใดบ้างเป็นมูลค่าเท่าใด 

โครงสร้างของตาราง IO ขนาด 56 สาขาที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5.8 โดยที่ Xi, j สำหรับ i, 
j = 1, 2,…, 56 แสดงมูลค่าสินค้าของสาขาการผลิต i ที่ใช้เป็นปัจจัยขั้นกลางในสาขาการผลิต j และในขณะที่ 
Vj สำหรับ i, j = 1, 2,…, 56 คือมูลค่าเพิ่มในสาขาการผลิต j โดยที่มูลค่าเพิ่มประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน 
ค่าตอบแทนการผลิต ค่าเสื่อมราคา และภาษีทางอ้อมสุทธิ ดังนั้นผลรวมตามแนวตั้งในแต่ละคอลัมน์เท่ากับ
ต้นทุนการผลิตของแต่ละสาขาการผลิต ในขณะที่ Fi คือมูลค่าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายต่อสินค้าและบริการของสาขา
การผลิต i โดยที่อุปสงคข์ั้นสุดท้ายประกอบด้วย การบริโภคของครัวเรือน การบริโภคของรัฐบาล การสะสมทุน 
การส่งออกสุทธิ และการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ เมื่อรวมตามแนวนอนของแต่ละแถวจะได้มูลค่าผลผลิต
ของแต่ละสาขาการผลิต ภายใต้โครงสร้างของตาราง IO มีข้อกำหนดว่ามูลค่าผลผลิตของแต่ละสาขาจะต้อง
เท่ากับต้นทุนการผลิต หรือผลรวมตามแนวนอนในแต่ละแถวจะต้องเท่ากับผลรวมตามแนวตั้งในคอลัมน์ที่
ตรงกัน 
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ตารางท่ี 5.8 โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (IO table) 

 ความต้องการสินค้าและบริการ 
ขั้นกลางเพื่อใช้ในการผลิต (xij) 

อุปสงค์ข้ัน
สุดท้าย (Fi) 

มูลค่า
ผลผลิตรวม 
(Yi) 

สินค้าและบริการขั้นกลางที่ใช้
ในการผลิต (xij) 

x1,1 x1,2 … x1,56 F1 Y1 
x2,1 x2,2 … x2,56 F2 Y2 

….
... 

….
... … ….
... ….... ….
... 

X56,1 X56,2 … X56,56 F56 Y56 
ค่าตอบแทนปัจจัย 
การผลิตขั้นต้น หรือ  
มูลค่าเพ่ิมรวม (Vj) 

V1 V2 … V56 
ผลรวม =GDP  

ต้นทุนการผลิตรวม (Yj) Y1 Y2 … Y56   

 โครงสร้างตาราง IO ดังกล่าวสามารถแสดงให้อยู่ในรูปสมการได้โดยกำหนด i
Y  แสดงมูลค่าผลผลิต

รวมของแต่ละสาขา และ ij
X แสดงมูลค่าของผลผลิตของสาขา i ซึ่งถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางสำหรับ

การผลิตในสาขา j และกำหนดให้ i
F  แสดงมูลค่าอุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่อสินค้าของสาขา i ดังนั้นการกระจาย

ผลผลิตในด้านแนวนอนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ 

   
56

1

ij i i

j

X F Y
=

+ =   สำหรับ 1, ,56i =     (1) 

 สมการนี้แสดงว่าผลรวมของมูลค่าอุปสงค์ต่อสินค้าชนิดที่ i เพ่ือใช้เป็นปัจจัยขั้นกลางและมูลค่าอุปสงค์
ขั้นสุดท้ายของสินค้าชนิดที่ i จะต้องเท่ากับมูลค่าผลิตรวมของสินค้าชนิดที่ i หรือเป็นเงื่อนไขว่าอุปสงค์รวม
จะต้องเท่ากับอุปทานรวมในทุกสาขานั่นเอง 

 นอกจากนั้นตาราง IO ยังมีข้อสมมติที่สำคัญคือการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางมีสัดส่วนคงที่ต่อผลผลิต
ในแต่ละสาขา หรือกล่าวได้ว่าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลางแต่ละชนิดไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ทำให้
สามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สัดส่วนต้นทุนปัจจัยการผลิตขั้นกลางชนิดที่ i ต่อต้นทุนการผลิตรวมของสาขาที่ 
j ได้ดังนี ้

   ij ij j
a X Y=    สำหรับ , 1,2, ,56i j =    (2) 

 โดยที่ ij
a  คือค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตขั้นกลางชนิดที่ i ใช้ในการผลิตสินค้าสาขาการผลิต j (หรือ 

มูลค่าของปัจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตที่ i ที่ถูกใช้ในการผลิตสินค้าในสาขาการผลิตที่ j ทุกๆ 1 บาท) จาก
การที่ระบบเศรษฐกิจมีมากมายหลายสาขา และแต่ละสาขาต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันทั้งในลักษณะที่
ต้องถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตของสาขาการผลิตอ่ืน และในลักษณะที่ต้องใช้ผลผลิตจากสาขาอ่ืนเป็นปัจจัยการผลิต 
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ในกรณีที่มีจำนวน 56 สาขา จะแสดงการกระจายผลผลิตตามแนวนอนในรูประบบสมการเชิงเส้นจำนวน  
56 สมการได้ดังนี้ 

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

  2 21 1 22 2 2 2n n
Y a Y a Y a Y F= + + +      (3) 

      

  56 56,1 1 56,2 2 56,56 56 56
Y a Y a Y a Y F= + + +  

หรือเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ 

  +Y = AY F  
หรือ  ( ) 1−

Y = I - A F        (4) 

เมื่อ I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) และ A คือเมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตขั้น
กลางที่ใช้ในการผลิตสินค้า ( )ij

a  และ ( ) 1−
I - A  คือเมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตทางตรงและ

ทางอ้อม (direct and indirect coefficient matrix หรือ Leontief inverse matrix) ซึ่งแสดงถึงปริมาณการ
ผลิตสินค้าของสาขาการผลิตที่ i ที่เพ่ิมข้ึนโดยตรงและโดยอ้อม (Direct and indirect effects) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการเพิ่มขึ้นในความต้องการขั้นสุดท้ายของสาขาการผลิตที่ j หนึ่งหน่วย ภายใต้ข้อสมมติว่า A  มีค่าคงที่ 
ทำให้สามารถคำนวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์รวมต่อมูลค่าผลผลิตในแต่ละสาขาโดยใช้ตัวคูณ 
IO ได้ดังนี ้
  ( ) 1− Y = I - A F        (5) 

 เมื่อ Y  และ F คือเวคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตและมูลค่าอุปสงค์รวมตามลำดับ 
ค่าของ Y  ในสมการ (5) แสดงผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงอุปสงค์รวมที่มีต่อผลผลิตรวมในระบบ
เศรษฐกิจ  
 นอกจากนั้นถ้ากำหนดให้  1 2 n

V V V=V  คือเวคเตอร์แสดงมูลค่าเพิ่มในแต่ละสาขาการผลิต 
ก็จะสามารถเขียนสมการแสดงผลบวกตามแนวตั้งในแต่ละสาขาในตาราง IO ได้ดังนี้ 

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

  2 21 1 22 2 2 2n n
Y e Y e Y e Y V= + + +      (6) 

      

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

 เมื่อ ij ij i
e X Y= คือสัมประสิทธิ์แสดงการกระจายของผลผลิตถ้ากำหนดให้ E  คือเมทริกซ์ซึ ่งมี

สมาชิกคือ ij
e  แล้ว ระบบสมการ (6) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้ 
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  T T T+Y = Y E V        (7) 

หรือ  ( ) 1T T −
Y = V I - E    

ดังนั้นสามารถคำนวณผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าเพ่ิมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตในแต่ละสาขาได้ว่า 

 ( ) 1T T − Y = V I - E        (8) 

 เมื่อ V  คือเวคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเพิ่ม สมการ (8) แสดงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเพิ่มที่เชื่อมโยงไปยังผลผลิตสาขาต่างๆ โดย ( ) 1−

I - E  เรียกว่า supply-driven input-

output multiplier ซึ่งแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่สาขาการผลิตบางสาขามีการสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นแล้ว
มีผลผลักดันให้มูลค่าผลผลิตของสาขาการผลิตอื่นๆ และมูลค่ามูลค่าผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
 ตัวคูณในสมการ (8) สามารถนำมาใช้เพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินแผนงานบูรณาการฯ  
ดังแนวคิดที่แสดงในภาพด้านล่าง วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเริ่มต้นจากประเมินผล
กระทบทางตรงจากการดำเนินแผนงานบูรณาการฯ ที่มีต่อผู้ประกอบการแต่ละรายโดยใช้วิธีการสำรวจและสุ่ม
ตัวอย่าง โดยประเมินว่าภายหลังดำเนินโครงการแล้วทำให้ผู้ประกอบการได้รับกำไรเพ่ิมข้ึน มีต้นทุนลดลง และ
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อรายเท่าไร จากนั้นจึงนำมูลค่าเฉลี่ยต่อรายมาคูณด้วยจำนวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากการดำเนินโครงการทั้งหมดในแต่ละสาขา ก็จะได้มูลค่าเพิ่ม (value added)  
ที่เพิ่มขึ้น (หรือ V  ในสมการ (8) ในแต่ละสาขา จากนั้นจะใช้สมการ (8) เพื่อคำนวณมูลค่าผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินโครงการบูรณาการของ สสว . โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากความ
เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำในระบบเศรษฐกิจ 
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3. ผลกระทบทางตรงจากการดำเนินโครงการของแผนงานบูรณาการฯ 

โครงการส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการของภาครัฐสามารถแบ่งวิเคราะห์ออกได้เป็น 5 แนวทาง คือ 
1) พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early stage) 2) พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 3) พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 4) พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium and high potential) และ  
5) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) โครงการทั้ง 5 แนวทางนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู ้ประกอบการ SME และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มากน้อยแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของโครงการและความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมกับธุรกิจอื่นๆ  ในระบบ
เศรษฐกิจ ในหัวข้อต่อไปนี้จะแสดงผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการส่งเสริม SME ของ
ภาครัฐแต่ละแนวทางเพ่ือเปรียบเทียบกัน 

 
3.1 ผลทางเศรษฐกิจของการส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการแนวทาง Early stage 

  การดำเนินการให้การสนับสนุน SME ตามแนวทาง Early stage เน้นการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาทักษะและความรู้ด้านธุรกิจให้กับ
ผู ้ประกอบการ และเพิ ่มอัตราการอยู ่รอดให้กับผู ้ประกอบการ ได้แก่ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
การจัดทำบัญชีอย่างง่ายโดยการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่ความเป็น
มืออาชีพ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน เพ่ิมอัตราการคงอยู่ให้แก่กลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street 
Food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck) สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วน
ภูมิภาคด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เรื ่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบ
บริการ (Service Design) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน มอก.เอส จนถึงการรับรองตาม
มาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนและองค์ความรู้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club  
ทั ่วประเทศ เพิ ่มช ่องทางการตลาดออนไลน์ให ้ก ับผู ้ประกอบการไทย ในกลุ ่มผู ้ประกอบการธ ุรกิจ  

e-Commerce และท่ัวไป 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทาง Early stage สามารถวัด
ได้จากมูลค่ากำไรที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยให้ผู ้ประกอบการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (value-added) หรือ GDP ขึ้นในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นหรือเป็นผลทางตรง (Direct effect) 
ของมาตรการส่งเสริม SME ของภาครัฐ 
 ตารางที่ 5.9 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Early stage 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงโดยทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำไรเพิ่มขึ้นรวม 217.77 ล้านบาท 
และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นรวม 0.99 ล้านบาท โดยสาขาที่ได้รับประโยชน์ทางตรงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร 
(109.31 ล้านบาท) รองลงมาคือ ธุรกิจซ่อมบำรุง (10.38 ล้านบาท) ปศุสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง (9.43 ล้านบาท) 
และธุรกิจการแพทย์ (9.26 ล้านบาท) 
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 5 - 84 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 การสนับสนุนตามแนวทาง Early stage นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการที่ได้ความช่วยเหลือสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากข้ึน ยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อม
รวมมูลค่า 514.75 ล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Early stage จะก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโดยทำให้มูลค่าผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 732.51 ล้านบาท 
 คอลัมน์สุดท้ายของตารางที่ 5.9 แสดงมูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (รวมผลทางตรงและทางอ้อม) จาก
มาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Early stage โดยพบว่าสาขาที่มีการขยายตัวมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 121.04 ล้านบาท เนื่องจากเป็นสาขาที่มีผู ้ประกอบการได้รับประโยชน์
ทางตรงจากโครงการส่งเสริมมากที่สุด สาขาที่มีผลผลิตขยายตัวรองลงมา คือสาขาที่มีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 100.47 และ 91.83 ล้านบาท
ถึงแม้จะไม่มีผู้ประกอบการในสาขานี ้ได้ประโยชน์ทางตรงเลย เนื ่องจากอาหารสัตว์และปศุสัตว์เป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เมื่ออุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก
จากโครงการส่งเสริมก็จะส่งทางอ้อมทำให้มีความต้องการใช้ผลผลิตจากสาขาการผลิตอาหารสัตว์และการเลี้ยง
สัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทำนองเดียวกันการเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารส่งผลทำให้มีความต้องการ
ผลผลิตการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบมากขึ้น ทำให้สาขาการปลูกพืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 58.17 ล้านบาท และ
ส่งผลทำให้มีความต้องการใช้ปุ๋ยเพ่ิมขึ้นในภาคการเกษตร ทำให้ผลผลิตของสาขาการผลิตปุ๋ยเพ่ิมขึ้น 64 ล้านบาท 
ในขณะที่สาขาธุรกิจการแพทย์และธุรกิจซ่อมบำรุงที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงมากถึง 9.25 และ 10.33 ล้านบาท 
แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อมน้อยมาก เนื่องจากเป็นสาขาที่อยู่ในระดับปลายน้ำและไม่มีความเชื่อมโยงกับสาขา
อ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจมากนัก 

 
ตารางท่ี 5.9 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Early stage 

 
หน่วย: บาท 

สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การปลูกพืช 6,067,215 31,786 6,099,001 52,076,214 58,175,216 
การเลีย้งสัตว ์ 0 0 0 91,826,309 91,826,309 
การประมง 0 0 0 6,585,013 6,585,013 
เหมืองแร ่ 0 0 0 10,700,797 10,700,797 
อาหาร 108,799,512 513,625 109,313,138 11,732,726 121,045,864 
ปศุสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง 9,383,945 47,827 9,431,773 1,808,264 11,240,037 
ผักและผลไม้กระป๋อง 0 0 0 3,877,138 3,877,138 
อาหารทะเลกระป๋อง 0 0 0 1,228,002 1,228,002 
เครื่องดื่ม 0 0 0 2,083,531 2,083,531 
อาหารสตัว ์ 0 0 0 100,474,865 100,474,865 
สุราและเบยีร ์ 0 0 0 522,157 522,157 
ยาสูบ 0 0 0 239,769 239,769 
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 1,228,452 1,228,452 
เครื่องหนังและรองเท้า 0 0 0 1,982,386 1,982,386 
เฟอร์นิเจอรไ์ม้และผลิตภณัฑ์ไม้  3,371,094 16,042 3,387,135 3,487,889 6,875,024 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

ผลิตภณัฑ์กระดาษ 0 0 0 7,050,620 7,050,620 
สิ่งพิมพ์ 0 0 0 5,732,273 5,732,273 
เคมีภณัฑ ์ 3,240,799 16,042 3,256,840 4,821,765 8,078,606 
ปุ๋ย 1,794,298 8,021 1,802,319 62,294,068 64,096,387 
ยาและสมุนไพร 3,654,305 16,042 3,670,347 16,960,202 20,630,548 
เครื่องสำอาง 4,520,095 24,062 4,544,157 305,610 4,849,767 
ปิโตรเลียม 0 0 0 7,445,383 7,445,383 
ผลิตภณัฑ์ยาง 3,257,380 16,042 3,273,421 1,164,522 4,437,943 
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 3,556,293 16,042 3,572,334 6,332,627 9,904,962 
แก้วและเซรามิก 0 0 0 2,858,435 2,858,435 
อโลหะ 0 0 0 5,993,541 5,993,541 
เหล็กและโลหะการ 1,561,136 8,021 1,569,156 3,560,674 5,129,830 
เครื่องจักรกล 0 0 0 5,395,543 5,395,543 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 4,302,254 8,021 4,310,275 1,613,835 5,924,110 
การผลิตยานยนต์อื่นๆ 0 0 0 2,540,490 2,540,490 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 0 0 0 1,522,667 1,522,667 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 0 0 0 1,305,982 1,305,982 
อัญมณีและเครื่องประดับ 1,457,890 8,021 1,465,911 443,303 1,909,213 
สาธารณูปโภค 0 0 0 9,259,208 9,259,208 
การก่อสร้าง 8,196,407 40,104 8,236,511 812,090 9,048,601 
การก่อสร้างสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
ค้าส่ง 7,505,530 40,104 7,545,634 8,485,798 16,031,432 
ค้าปลีก 7,505,285 40,104 7,545,389 6,444,924 13,990,313 
ธุรกิจร้านอาหาร 0 0 0 668,850 668,850 
ธุรกิจที่พักแรม 5,965,546 31,786 5,997,332 565,664 6,562,996 
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ 4,869,523 24,062 4,893,586 5,314,341 10,207,926 
โทรคมนาคม 0 0 0 6,748,778 6,748,778 
สถาบันการเงินและการประกันภัย 0 0 0 8,509,688 8,509,688 
บริการอสังหาริมทรัพย ์ 0 0 0 2,883,724 2,883,724 
บริการดา้นธุรกิจ 4,639,441 24,062 4,663,504 8,635,199 13,298,702 
การบริหารราชการ 0 0 0 502,582 502,582 
ธุรกิจการศึกษาและการวิจัย 0 0 0 212,364 212,364 
ธุรกิจการแพทย ์ 9,256,375 5,941 9,262,317 48,340 9,310,657 
สถาบันธุรกิจ 0 0 0 883,714 883,714 
การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 0 0 0 5,867,862 5,867,862 
วิทยุและโทรทัศน์ 0 0 0 11,434,173 11,434,173 
ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ 0 0 0 9,688 9,688 
ธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 107,391 107,391 
ธุรกิจซ่อมบำรุง 10,337,138 40,104 10,377,241 2,526,167 12,903,408 
การบริการส่วนบุคคล 0 0 0 115,902 115,902 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การบริการอื่นๆ 3,528,965 16,042 3,545,007 7,517,324 11,062,330 
รวม 216,770,427 991,900 217,762,327 514,748,820 732,511,147 

ที่มา : ผลทางตรงคำนวณจากการสำรวจข้อมลูผู้ประกอบการและประเมินผลโดยใช้วิธี value chain และผลทางอ้อมคำนวณ
จากตารางปัจจยัการผลติและผลผลิต พ.ศ. 2558 
 
 3.2 การส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการแนวทาง Micro 
 โครงการส่งเสริม SME แนวทาง Micro เน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน  
สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน เพิ่มอัตราการคงอยู่ให้แก่กลุ่มผู้
เริ่มต้นธุรกิจอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Food Truck) สร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาคด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่เรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่
ความเป็นเลิศ (Grand Master) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่สากล ส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน 
มอก.เอส จนถึงการรับรองตามมาตรฐาน สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนและองค์ความรู้
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce และทั่วไป 
 ตารางที่ 5.10 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Micro ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทาง Micro สามารถวัดได้จากมูลค่ากำไรที่
เพิ่มขึ้นและมูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) 
หรือ GDP ขึ้นในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นหรือเป็นผลทางตรง (Direct effect) ของมาตรการส่งเสริม SME 
ของภาครัฐ 
 ผลกระทบทางตรงของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Micro ช่วยทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมมีกำไรเพิ่มขึ้นรวม 66.13 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นรวม 19.77 ล้านบาท รวมผลกระทบ
ทางตรงที่เกิดขึ้นเท่ากับ 84.87 ล้านบาท โดยสาขาที่ได้รับประโยชน์ทางตรงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร 
(51.46 ล้านบาท) รองลงมาคือ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (6.98 ล้านบาท) ยาและสมุนไพร (4.70 ล้านบาท) และ
บริการด้านธุรกิจ (4.23 ล้านบาท) 
 การสนับสนุนตามแนวทาง Micro นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการที่ได้ความช่วยเหลือสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมรวม
มูลค่า 202.51 ล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Micro จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย
ทำให้มูลค่าผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 305.38 ล้านบาท 
 คอลัมน์สุดท้ายของตารางที่ 5.10 แสดงมูลค่าของผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน (รวมผลทางตรงและทางอ้อม) จาก
มาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Micro โดยพบว่าสาขาที่มีการขยายตัวมากที่สุด อุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร และสาขาที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ 
การผลิตปุ ๋ย และการปลูกพืช โดยมีมูลค่าผลผลิตเพิ ่มขึ ้นเท่ากับ 51.46 42.84 39.11 27.36 และ 25.39 
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ตามลำดับ เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์จากการส่งเสริมตามแนวทาง Micro ส่วนใหญ่อยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมอาหาร เมื ่ออุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวมาก ก็จะมีความต้องการปศุสัตว์และพืชผล
การเกษตรเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันการผลิตอาหารสัตว์และการผลิตปุ๋ยก็จะเพิ่มขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นสำหรับการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช 
 

ตารางท่ี 5.10 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Micro 
หน่วย: บาท 

สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การปลูกพืช 3,344,818 0 3,344,818 22,048,581 25,393,399 
การเลีย้งสัตว ์ 0 0 0 39,110,180 39,110,180 
การประมง 0 0 0 2,966,677 2,966,677 
เหมืองแร ่ 0 0 0 4,061,030 4,061,030 
อาหาร 38,059,999 8,487,680 46,547,679 4,917,134 51,464,813 
ปศุสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง 0 0 0 754,901 754,901 
ผักและผลไม้กระป๋อง 0 0 0 1,632,081 1,632,081 
อาหารทะเลกระป๋อง 0 0 0 508,966 508,966 
เครื่องดื่ม 0 0 0 982,579 982,579 
อาหารสตัว ์ 0 0 0 42,839,101 42,839,101 
สุราและเบยีร ์ 0 0 0 409,208 409,208 
ยาสูบ 0 0 0 128,310 128,310 
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 2,251,245 4,727,787 6,979,032 2,554,942 9,533,974 
เครื่องหนังและรองเท้า 3,972,805 0 3,972,805 669,222 4,642,027 
เฟอร์นิเจอรไ์ม้และผลิตภณัฑ์ไม้  0 0 0 1,269,375 1,269,375 
ผลิตภณัฑ์กระดาษ 0 0 0 3,263,291 3,263,291 
สิ่งพิมพ์ 0 0 0 2,977,213 2,977,213 
เคมีภณัฑ ์ 1,044,012 446,720 1,490,732 2,491,420 3,982,152 
ปุ๋ย 0 0 0 27,359,703 27,359,703 
ยาและสมุนไพร 4,702,762 0 4,702,762 4,967,897 9,670,659 
เครื่องสำอาง 338,731 446,720 785,451 233,142 1,018,593 
ปิโตรเลียม 0 0 0 2,982,983 2,982,983 
ผลิตภณัฑ์ยาง 0 0 0 812,966 812,966 
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 0 0 0 2,795,235 2,795,235 
แก้วและเซรามิก 0 0 0 1,027,238 1,027,238 
อโลหะ 0 0 0 702,978 702,978 
เหล็กและโลหะการ 0 0 0 1,591,146 1,591,146 
เครื่องจักรกล 0 0 0 2,529,629 2,529,629 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 755,290 335,040 1,090,330 477,891 1,568,221 
การผลิตยานยนต์อื่นๆ 0 0 0 855,546 855,546 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 3,220,862 1,005,120 4,225,982 760,940 4,986,922 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 455,049 1,265,707 1,720,756 709,145 2,429,901 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 32,181 32,181 
สาธารณูปโภค 0 0 0 3,811,462 3,811,462 
การก่อสร้าง 0 0 0 300,507 300,507 
การก่อสร้างสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
ค้าส่ง 957,373 0 957,373 3,611,271 4,568,644 
ค้าปลีก 994,744 0 994,744 2,763,194 3,757,939 
ธุรกิจร้านอาหาร 446,833 744,533 1,191,366 273,834 1,465,200 
ธุรกิจที่พักแรม 223,417 372,267 595,683 249,949 845,632 
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ 885,603 372,267 1,257,870 2,040,158 3,298,028 
โทรคมนาคม 0 0 0 2,830,684 2,830,684 
สถาบันการเงินและการประกันภัย 0 0 0 3,332,255 3,332,255 
บริการอสังหาริมทรัพย ์ 0 0 0 1,119,121 1,119,121 
บริการดา้นธุรกิจ 4,271,852 0 4,271,852 3,595,100 7,866,952 
การบริหารราชการ 0 0 0 200,430 200,430 
ธุรกิจการศึกษาและการวิจัย 0 0 0 77,495 77,495 
ธุรกิจการแพทย ์ 0 0 0 18,494 18,494 
สถาบันธุรกิจ 0 0 0 357,007 357,007 
การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 0 0 0 3,440,331 3,440,331 
วิทยุและโทรทัศน์ 0 0 0 6,702,100 6,702,100 
ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ 0 0 0 3,535 3,535 
ธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 42,778 42,778 
ธุรกิจซ่อมบำรุง 0 0 0 1,034,786 1,034,786 
การบริการส่วนบุคคล 202,193 372,267 574,460 36,143 610,603 
การบริการอื่นๆ 0 1,191,253 170,252 3,243,462 3,413,714 

รวม 66,127,589 19,767,361 84,873,948 220,506,931 305,380,880 
ที่มา : ผลทางตรงคำนวณจากการสำรวจข้อมลูผู้ประกอบการและประเมินผลโดยใช้วิธี value chain และผลทางอ้อมคำนวณ
จากตารางปัจจยัการผลติและผลผลิต พ.ศ. 2558 
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 3.3 การส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการแนวทาง Small 
 การส่งเสริม SME ตามแนวทางพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจภูมิภาคสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ด้วยองค์ความรู้
การบริหารธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ อัญมณีศาสตร์ ให้สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านรังสี และนำผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองใช้งานนวัตกรรมด้านรังสีในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น 
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ให้มีความพร้อมและ
ความสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล 
ผู้ประกอบการได้รับความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกิดหน่วยกลางในการให้บริการด้านบรรจุ
ภ ัณฑ์อย่างครบวงจร สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation and Technology 
Assistance Program : ITAP)สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต และการบริการ 
Capability Maturity Model Integration (CMMI) ผู้ประกอบกิจการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 ขยายการให้บริการภาครัฐ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือ
เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าถึง
แหล่งทุน สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ตารางที่ 5.11 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Small ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อมที่ได้รับการส่งเสริมสามารถวัดได้จากมูลค่ากำไรที่เพิ่มขึ้นและ
มูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการได้รับการส่งเสริม กำไรและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (value-added) หรือ GDP ขึ้นในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นหรือเป็นผลทางตรง (Direct effect) 
ของมาตรการส่งเสริม SME ของภาครัฐต่อระบบเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบทางตรงของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Small ช่วยทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมมีกำไรเพิ่มขึ้นรวม 1,387.81 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนรวม 2.98 ล้านบาท รวมผลกระทบ
ทางตรงที่เกิดขึ้นเท่ากับ 1,390.79 ล้านบาท โดยสาขาที่ได้รับประโยชน์ทางตรงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร 
(350.85 ล้านบาท) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์พลาสติก (85.56 ล้านบาท) เครื่องหนังและรองเท้า (76.39 ล้านบาท) 
การค้าปลีก (74.58 ล้านบาท) และการค้าส่ง (67.58 ล้านบาท) 
 การสนับสนุนตามแนวทาง Small นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการที่ได้ความช่วยเหลือสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมรวม
มูลค่า 2,243.81 ล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Small จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยทำให้มูลค่าผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 3,634.59 ล้านบาท 
 คอลัมน์สุดท้ายของตารางที่ 5.11 แสดงมูลค่าของผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน (รวมผลทางตรงและทางอ้อม) จาก
มาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Micro โดยพบว่าสาขาที่มีการขยายตัวมากที่สุด อุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 369.52 ล้านบาท และสาขาที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 
การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย และการปลูกพืช โดยมีมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 333.03 
299.28 206.98 และ 184.69 ตามลำดับ เนื่องจากมีความต้องการปศุสัตว์และพืชผลการเกษตรเพิ่มขึ้นเพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นสาขาผลิตภัณฑ์พลาสติกมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากถึง 126.48 
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ล้านบาท เนื่องจากมีผู้ประกอบการในสาขานี้ได้รับประโยชน์ทางตรงมากจากการส่งเสริมตามแนวทาง Small 
เมื่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติดขยายตัวก็จะดึงให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม โดยมูลค่า
ผลผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นเท่ากับ 109.92 ล้านบาท เนื่องจากมีความต้องการใช้เคมีภัณฑ์
เพิ่มขึ้นเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากนั้นสาขาการค้าปลีกและค้าส่งก็ได้รับผลประโยชน์
ค่อนข้างมากจากการส่งเสริมตามแนวทาง Small โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่ากับ 114.32 และ 111.70 ล้านบาท 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 5.11 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Small 

หน่วย: บาท 

สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงาน
ที่เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 
(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 

ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การปลูกพืช 13,160,608 70,057 13,230,665 171,460,223 184,690,889 
การเลีย้งสัตว ์ 487,160 15,878 503,037 298,785,967 299,289,004 
การประมง 11,278,097 42,604 11,320,701 28,052,847 39,373,548 
เหมืองแร ่ 0 0 0 60,234,619 60,234,619 
อาหาร 350,680,225 176,425 350,856,650 41,760,424 392,617,074 
ปศุสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง 0 0 0 7,517,824 7,517,824 
ผักและผลไม้กระป๋อง 0 0 0 13,038,223 13,038,223 
อาหารทะเลกระป๋อง 0 0 0 4,411,465 4,411,465 
เครื่องดื่ม 0 0 0 13,682,771 13,682,771 
อาหารสตัว ์ 0 0 0 333,037,875 333,037,875 
สุราและเบยีร ์ 0 0 0 9,466,161 9,466,161 
ยาสูบ 0 0 0 3,116,567 3,116,567 
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 40,210,451 148,065 40,358,516 22,472,427 62,830,943 
เครื่องหนังและรองเท้า 76,242,189 148,065 76,390,254 17,127,353 93,517,606 
เฟอร์นิเจอรไ์ม้และผลิตภณัฑ์ไม้  16,988,075 0 16,988,075 19,021,362 36,009,437 
ผลิตภณัฑ์กระดาษ 180,337 0 180,337 50,387,377 50,567,714 
สิ่งพิมพ์ 0 0 0 41,451,855 41,451,855 
เคมีภณัฑ ์ 56,077,191 148,065 56,225,256 53,703,633 109,928,889 
ปุ๋ย 365,515 0 365,515 206,621,128 206,986,643 
ยาและสมุนไพร 2,726,117 0 2,726,117 35,748,257 38,474,374 
เครื่องสำอาง 44,855,705 148,065 45,003,770 3,899,794 48,903,564 
ปิโตรเลียม 0 0 0 46,210,116 46,210,116 
ผลิตภณัฑ์ยาง 486,204 0 486,204 14,579,820 15,066,024 
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 85,419,832 148,065 85,567,897 40,921,495 126,489,392 
แก้วและเซรามิก 644,844 0 644,844 23,801,010 24,445,854 
อโลหะ 0 0 0 31,594,239 31,594,239 
เหล็กและโลหะการ 2,704,090 0 2,704,090 30,838,604 33,542,694 
เครื่องจักรกล 64,757,675 148,065 64,905,740 32,590,240 97,495,980 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 58,329,347 148,065 58,477,411 16,676,425 75,153,837 
การผลิตยานยนต์อื่นๆ 0 0 0 17,819,247 17,819,247 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงาน
ที่เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 
(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 

ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

ยานยนต์และชิ้นส่วน 65,590,696 148,065 65,738,761 13,234,037 78,972,798 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 65,765,944 148,065 65,914,008 14,042,065 79,956,074 
อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 926,838 926,838 
สาธารณูปโภค 0 0 0 52,720,939 52,720,939 
การก่อสร้าง 41,319,822 82,413 41,402,235 4,408,624 45,810,859 
การก่อสร้างสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
ค้าส่ง 67,322,394 259,114 67,581,507 44,121,448 111,702,955 
ค้าปลีก 74,327,164 259,114 74,586,278 39,733,988 114,320,266 
ธุรกิจร้านอาหาร 28,121,541 108,255 28,229,796 3,963,051 32,192,847 
ธุรกิจที่พักแรม 28,657,422 108,255 28,765,676 3,672,989 32,438,666 
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ 43,022,974 76,826 43,099,800 30,055,322 73,155,122 
โทรคมนาคม 0 0 0 41,180,630 41,180,630 
สถาบันการเงินและการประกันภัย 0 0 0 47,902,148 47,902,148 
บริการอสังหาริมทรัพย ์ 0 0 0 17,635,691 17,635,691 
บริการดา้นธุรกิจ 36,394,138 76,826 36,470,964 52,631,365 89,102,330 
การบริหารราชการ 0 0 0 2,417,225 2,417,225 
ธุรกิจการศึกษาและการวิจัย 20,551,728 31,429 20,583,157 1,244,862 21,828,019 
ธุรกิจการแพทย ์ 0 0 0 265,957 265,957 
สถาบันธุรกิจ 0 0 0 5,590,460 5,590,460 
การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 0 0 0 39,380,650 39,380,650 
วิทยุและโทรทัศน์ 0 0 0 76,729,585 76,729,585 
ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ 0 0 0 995,803 995,803 
ธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 1,113,993 4,191 1,118,183 822,346 1,940,530 
ธุรกิจซ่อมบำรุง 19,910,944 36,318 19,947,262 17,191,777 37,139,039 
การบริการส่วนบุคคล 21,382,767 104,260 21,487,027 994,750 22,481,777 
การบริการอื่นๆ 48,737,976 194,702 48,932,678 41,915,673 90,848,351 

รวม 1,387,813,160 2,979,250 1,390,792,409 2,243,807,573 3,634,599,982 
ที่มา : ผลทางตรงคำนวณจากการสำรวจข้อมลูผู้ประกอบการและประเมินผลโดยใช้วิธี value chain และผลทางอ้อมคำนวณ
จากตารางปัจจยัการผลติและผลผลิต พ.ศ. 2558 
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 3.4 การส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการแนวทาง Medium and high potential 
 การส่งเสริม SME ตามแนวทาง Medium and high potential เน้นการสร้างองค์ความรู้และแนวทาง 
การดำเนินงานแก่สมาคมการค้า และภาคธุรกิจ ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้เข้าถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนำเทคโนโลยีมาตรวิทยาไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวจากต่างประเทศ เกิดความเข้าใจในการนำมาตรฐานระบบ 
RDIMS ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบมาตรการ สิทธิ ประโยชน์ทาง
การค้า และมาตรฐานสินค้าภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าต่างประเทศการออกแบบที่มีศักยภาพด้านการ
ส่งออกให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ หรือ เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ใน
ตลาดต่างประเทศที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

 ตารางที่ 5.12 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Medium and 
high potential มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพให้มีความสามารถแข่งขันในระดับ
สากล ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับตัวผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการส่งเสริมสามารถวัดได้จากมูลค่ากำไรที่เพ่ิมขึ้นและ
มูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการได้รับการส่งเสริม กำไรและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (value-added) หรือ GDP ขึ้นในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นหรือเป็นผลทางตรง (Direct effect) 
ของมาตรการส่งเสริม SME ของภาครัฐต่อระบบเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบทางตรงของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Medium and high potential ช่วยทำ
ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำไรเพ่ิมขึ้นรวม 8.77 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นรวม 8.12 ล้านบาท 
รวมผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นเท่ากับ 16.89 ล้านบาท โดยสาขาที่ได้รับประโยชน์ทางตรงมากที่สุด คือ  
ยาและสมุนไพร (2.65 ล้านบาท) รองลงมาคือ สิ่งพิมพ์ (2.49 ล้านบาท) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(2.47 ล้านบาท) การบริการอื่นๆ (2.30 ล้านบาท) และเคมีภัณฑ์ (2.21 ล้านบาท) 
 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการที่ได้ความช่วยเหลือสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากข้ึน ยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อม
รวมมูลค่า 21.66 ล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Small จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยทำให้มูลค่าผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน 38.56 ล้านบาท 
 ตารางที่ 5.12 แสดงมูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (รวมผลทางตรงและทางอ้อม) จากมาตรการส่งเสริม SME 
ตามแนวทาง Micro โดยพบว่าสาขาที่มีการขยายตัวมากที่สุดคือ สิ่งพิมพ์ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.18 ล้านบาท 
รองลงมาคือ ยาและสมุนไพร เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.17 3.00 
และ 2.87 ล้านบาท ตามลำดับ สังเกตว่าสาขาที ่มีมูลค่าผลผลิตขยายตัวมากเหล่านี ้เป็นสาขาที ่ได้รับ
ผลประโยชน์ทางตรงจากการส่งเสริมมากท่ีสุด การส่งเสริม SME ตามแนวทาง Medium and high potential 
สร้างผลกระทบทางอ้อมจากการหมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากสาขาเหล่านี้มี
ความเชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนๆ น้อย ทำให้มูลค่าผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนได้ 38.56 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 5.12 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการส่งเสริม SME  
ตามแนวทาง Medium and high potential 

หน่วย: บาท 

สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การปลูกพืช 8,660 0 8,660 1,084,087 1,092,746 
การเลีย้งสัตว ์ 29,247 0 29,247 1,876,013 1,905,259 
การประมง 0 0 0 196,328 196,328 
เหมืองแร ่ 0 0 0 607,119 607,119 
อาหาร 1,374,381 812,294 2,186,674 274,446 2,461,120 
ปศุสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง 0 0 0 41,291 41,291 
ผักและผลไม้กระป๋อง 0 0 0 88,342 88,342 
อาหารทะเลกระป๋อง 0 0 0 37,481 37,481 
เครื่องดื่ม 0 0 0 82,088 82,088 
อาหารสตัว ์ 0 0 0 2,110,572 2,110,572 
สุราและเบยีร ์ 0 0 0 38,467 38,467 
ยาสูบ 0 0 0 54,788 54,788 
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 2,798 0 2,798 126,384 129,182 
เครื่องหนังและรองเท้า 0 0 0 125,307 125,307 
เฟอร์นิเจอรไ์ม้และผลิตภณัฑ์ไม้  0 0 0 155,308 155,308 
ผลิตภณัฑ์กระดาษ 237,772 0 237,772 826,831 1,064,603 
สิ่งพิมพ์ 874,890 1,624,587 2,499,477 680,918 3,180,395 
เคมีภณัฑ ์ 591,606 1,624,587 2,216,193 659,116 2,875,309 
ปุ๋ย 190,430 0 190,430 1,266,240 1,456,670 
ยาและสมุนไพร 1,840,779 812,293 2,653,073 524,064 3,177,137 
เครื่องสำอาง 0 0 0 41,213 41,213 
ปิโตรเลียม 0 0 0 557,371 557,371 
ผลิตภณัฑ์ยาง 0 0 0 102,103 102,103 
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 0 0 0 500,127 500,127 
แก้วและเซรามิก 0 0 0 464,239 464,239 
อโลหะ 0 0 0 148,188 148,188 
เหล็กและโลหะการ 164,311 0 164,311 334,117 498,429 
เครื่องจักรกล 0 0 0 367,587 367,587 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 854,325 1,624,587 2,478,912 526,202 3,005,114 
การผลิตยานยนต์อื่นๆ 0 0 0 216,592 216,592 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 0 0 0 125,191 125,191 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 41,276 0 41,276 163,037 204,312 
อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 17,151 17,151 
สาธารณูปโภค 0 0 0 499,243 499,243 
การก่อสร้าง 31,206 0 31,206 37,876 69,081 
การก่อสร้างสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

ค้าส่ง 0 0 0 596,234 596,234 
ค้าปลีก 0 0 0 641,535 641,535 
ธุรกิจร้านอาหาร 3,319 0 3,319 46,658 49,977 
ธุรกิจที่พักแรม 0 0 0 54,066 54,066 
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ 612,754 0 612,754 327,792 940,547 
โทรคมนาคม 0 0 0 512,133 512,133 
สถาบันการเงินและการประกันภัย 0 0 0 425,642 425,642 
บริการอสังหาริมทรัพย ์ 0 0 0 172,497 172,497 
บริการดา้นธุรกิจ 426,076 812,294 1,238,370 633,162 1,871,532 
การบริหารราชการ 0 0 0 23,855 23,855 
ธุรกิจการศึกษาและการวิจัย 0 0 0 25,419 25,419 
ธุรกิจการแพทย ์ 0 0 0 2,365 2,365 
สถาบันธุรกิจ 0 0 0 76,415 76,415 
การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 0 0 0 820,999 820,999 
วิทยุและโทรทัศน์ 0 0 0 1,597,571 1,597,571 
ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ 0 0 0 1,160 1,160 
ธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 6,560 6,560 
ธุรกิจซ่อมบำรุง 0 0 0 262,053 262,053 
การบริการส่วนบุคคล 0 0 0 22,461 22,461 
การบริการอื่นๆ 1,490,133 812,294 2,302,426 462,263 2,764,689 

รวม 8,773,961 8,122,937 16,896,898 21,666,266 38,563,164 
ที่มา : ผลทางตรงคำนวณจากการสำรวจข้อมลูผู้ประกอบการและประเมินผลโดยใช้วิธี value chain และผลทางอ้อมคำนวณ
จากตารางปัจจยัการผลติและผลผลิต พ.ศ. 2558 
 
 3.5 การส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการแนวทาง Ecosystem 
 การส่งเสริม SME ตามแนวทาง Ecosystem พัฒนาเนื้อหาและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อ
การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย พัฒนาต้นแบบโมเดลการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Maturity Model) ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือใช้สร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการ 
เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ตารางที่ 5.13 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Ecosystem 
แนวทางนี้เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอ้ืออำนวยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ การเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ประกอบการ SME  
ที่ได้รับการส่งเสริมสามารถวัดได้จากมูลค่ากำไรที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตที่ลดลง และ
มูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการได้รับการส่งเสริม กำไรและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (value-added) หรือ GDP ขึ้นในระบบเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นหรือเป็นผลทางตรง (Direct effect) 
ของมาตรการส่งเสริม SME ของภาครัฐต่อระบบเศรษฐกิจ 
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 ผลกระทบทางตรงของมาตรการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Ecosystem ช่วยทำให้ผู้ประกอบการที่
ได้รับการส่งเสริมมีกำไรเพิ ่มขึ้นรวม 12.62 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพิ่มขึ ้นรวม 0.46 ล้านบาท รวม
ผลกระทบทางตรงที ่เกิดขึ ้นเท่ากับ 13.08 ล้านบาท โดยสาขาที ่ได้ร ับประโยชน์ทางตรงมากที ่ส ุด คือ 
อุตสาหกรรมอาหาร (3.65 ล้านบาท) รองลงมาคือ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (2.14 ล้านบาท) ธุรกิจการแพทย์ 
(1.11 ล้านบาท) การเครื่องสำอาง (1.05 ล้านบาท) และยาและสมุนไพร (1.00 ล้านบาท) 
 โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยการสร้าง Ecosystem นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการที่
ได้ความช่วยเหลือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากข้ึน ยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในระบบเศรษฐกิจ
ซึ ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมรวมมูลค่า 23.91 ล ้านบาท ดังนั ้นการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Small  
จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยทำให้มูลค่าผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น 36.99 ล้านบาท 
 ตารางที่ 5.13 แสดงมูลค่าของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (รวมผลทางตรงและทางอ้อม) จากมาตรการส่งเสริม 
SME ตามแนวทาง Ecosystem โดยพบว่าสาขาที่มีการขยายตัวมากที่สุดคืออุตสาหกรรมอาหาร  มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น 4.07 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 3.64 และ 
3.31 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารได้รับประโยชน์ทางตรงจากการส่งเสริม Ecosystem 
มากที่สุด เมื่ออุตสาหกรรมอาหารขยายตัวจึงทำให้มีความต้องการใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบมากขึ้น และทำให้มี
ความต้องการอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นสาขาธุรกิจขนส่งมีการขยายตัว 2.59 
ล้านบาท เนื่องจากเป็นสาขาได้รับประโยชน์ทางตรงจาก Ecosystem ค่อนข้างมาก และสาขาธุรกิจขนส่งเป็น
บริการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจอื่นๆ จึงได้รับผลทางอ้อมให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นสาขาที่ได้รับ
ประโยชน์จาก Ecosystem มากอีกสาขาหนึ่งคือ ยาและสมุนไพร ซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จาก Ecosystem เพ่ือสร้างกำไรและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตได้ 2.22 ล้านบาท 
 

ตารางท่ี 5.13 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการส่งเสริม SME ตามแนวทาง Ecosystem 
หน่วย: บาท 

สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การปลูกพืช 247,024 0 247,024 1,778,513 2,025,537 
การเลีย้งสัตว ์ 208,572 0 208,572 3,109,879 3,318,452 
การประมง 0 0 0 274,719 274,719 
เหมืองแร ่ 0 0 0 751,967 751,967 
อาหาร 3,565,266 93,202 3,658,468 412,509 4,070,977 
ปศุสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง 0 0 0 60,309 60,309 
ผักและผลไม้กระป๋อง 0 0 0 130,000 130,000 
อาหารทะเลกระป๋อง 0 0 0 41,805 41,805 
เครื่องดื่ม 0 0 0 106,770 106,770 
อาหารสตัว ์ 0 0 0 3,642,960 3,642,960 
สุราและเบยีร ์ 0 0 0 57,981 57,981 
ยาสูบ 0 0 0 12,677 12,677 
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย 19,954 0 19,954 97,885 117,839 
เครื่องหนังและรองเท้า 0 0 0 154,644 154,644 
เฟอร์นิเจอรไ์ม้และผลิตภณัฑ์ไม้  0 0 0 183,665 183,665 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

ผลิตภณัฑ์กระดาษ 0 0 0 435,816 435,816 
สิ่งพิมพ์ 0 0 0 328,160 328,160 
เคมีภณัฑ ์ 389,021 0 389,021 290,303 679,324 
ปุ๋ย 0 0 0 2,196,233 2,196,233 
ยาและสมุนไพร 1,002,920 0 1,002,920 1,226,480 2,229,400 
เครื่องสำอาง 957,969 99,415 1,057,384 28,995 1,086,379 
ปิโตรเลียม 0 0 0 844,770 844,770 
ผลิตภณัฑ์ยาง 0 0 0 136,782 136,782 
ผลิตภณัฑ์พลาสติก 0 0 0 335,230 335,230 
แก้วและเซรามิก 0 0 0 180,993 180,993 
อโลหะ 0 0 0 311,834 311,834 
เหล็กและโลหะการ 0 0 0 192,171 192,171 
เครื่องจักรกล 0 0 0 270,450 270,450 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 372,745 0 372,745 107,174 479,919 
การผลิตยานยนต์อื่นๆ 0 0 0 581,770 581,770 
ยานยนต์และชิ้นส่วน 0 0 0 228,797 228,797 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 689,938 93,202 783,140 127,012 910,152 
อัญมณีและเครื่องประดับ 0 0 0 7,009 7,009 
สาธารณูปโภค 0 0 0 604,580 604,580 
การก่อสร้าง 445,086 0 445,086 45,042 490,128 
การก่อสร้างสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
ค้าส่ง 679,603 59,028 738,631 409,431 1,148,063 
ค้าปลีก 678,588 59,028 737,616 369,036 1,106,652 
ธุรกิจร้านอาหาร 47,337 0 47,337 50,122 97,459 
ธุรกิจที่พักแรม 47,337 0 47,337 52,693 100,030 
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ 2,078,420 62,135 2,140,554 452,292 2,592,847 
โทรคมนาคม 0 0 0 391,094 391,094 
สถาบันการเงินและการประกันภัย 0 0 0 528,302 528,302 
บริการอสังหาริมทรัพย ์ 0 0 0 195,810 195,810 
บริการดา้นธุรกิจ 0 0 0 619,388 619,388 
การบริหารราชการ 0 0 0 25,577 25,577 
ธุรกิจการศึกษาและการวิจัย 0 0 0 14,198 14,198 
ธุรกิจการแพทย ์ 1,115,514 0 1,115,514 3,066 1,118,580 
สถาบันธุรกิจ 0 0 0 57,481 57,481 
การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร ์ 0 0 0 273,286 273,286 
วิทยุและโทรทัศน์ 0 0 0 532,610 532,610 
ห้องสมุดและพิพิธภณัฑ ์ 0 0 0 648 648 
ธุรกิจกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 3,599 3,599 
ธุรกิจซ่อมบำรุง 0 0 0 193,024 193,024 
การบริการส่วนบุคคล 72,243 0 72,243 4,913 77,156 
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สาขา กำไรที่เพ่ิมขึ้น 
การจ้างงานที่

เพ่ิมขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้น 

(ผลทางตรง) ผลทางอ้อม 
ผลผลิตท่ี
เพ่ิมขึ้น 

การบริการอื่นๆ 0 0 0 442,924 442,924 
รวม 12,617,537 466,010 13,083,547 23,915,378 36,998,925 

ที่มา : ผลทางตรงคำนวณจากการสำรวจข้อมลูผู้ประกอบการและประเมินผลโดยใช้วิธี value chain และผลทางอ้อมคำนวณ
จากตารางปัจจยัการผลติและผลผลิต พ.ศ. 2558 
 

 สรุปผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 การศึกษานี้ใช้ตัวคูณตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (IO multiplier) ดังแสดงในสมการ (8) ในการ
ประเมินผลกระทบโดยรวมที่เกิดระบบเศรษฐกิจจากมาตรการส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการของภาครัฐ 
โดยแยกออกเป็นผลทางตรงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการส่งเสริม (กำไรที่เพิ่มขึ้น การจ้างงาน
เพิ่มขึ้น) ซึ่งประเมินได้จากการสำรวจข้อมูลและใช้วิธี Value chain และผลทางอ้อมจากการหมุนเวียนใช้จา่ย
และเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจทำให้ผลผลิตของสาขาอื่นในระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามไปด้วยซึ่งคำนวณได้
จากตาราง IO ในการศึกษานี้ได้ทำการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแผน
บูรณาการของภาครัฐแยกออกเป็น 5 แนวทาง คือ 

1. พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early stage)  

2. พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  
3. พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เข้าสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small)  
4. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที ่มีศักยภาพให้เข้าสู ่การแข่งขันระดับสากล 

(Medium and high potential) 
5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem)  

 ตารางที่ 5.14 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME ตามแผนบูรณาการของภาครัฐ
ทั้ง 5 แนวทางโดยแยกเป็นผลทางตรง (กำไรของผู้ประกอบการและมูลค่าการจ้างงาน) ผลทางอ้อม (มูลค่า
สินค้าและบริการของธุรกิจอื่นที่ขยายตัว) และผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมซึ่งวัดในรูปของมูลค่าผลผลิตที่
เพ่ิมข้ึนทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 
 ผลการประเมินพบว่าการส่งเสริมตามแนวทาง Small มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ช่วยให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถสร้างกำไรและจ้างงานเพิ่มขึ้น (ผลกระทบทางตรง) ได้มากถึง 1,390 ล้านบาท 
และทำให้มูลค่าผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 3,634 ล้านบาท รองลงมาคือการส่งเสริมตามแนวทาง 
Early stage ที่ช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจและสร้างผลผลิตรวมเพิ ่มขึ ้นได้เป็นมูลค่า 732 ล้านบาท แบ่งเป็น
ผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 217 ล้านบาท และผลกระทบทางอ้อมที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจอีก 515 ล้านบาท นอกจากนั้นการส่งเสริมตามแนวทาง Micro ช่วยเพ่ิม
มูลค่าของผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจได้ 305 ล้านบาท ในขณะที่การส่งเสริมตามแนวทาง Medium and 
high potential และแนวทาง Ecosystem ช่วยทำให้มูลค่าผลผลิตในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้น้อยที่สุด คือ 
38 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลำดับ กล่าวโดยสรุปการสนับสนุน SME ตามแผนบูรณาการทั้ง 5 แนวทาง
สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการทำให้ธุรกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจขยายการผลิตสินค้าและบริการได้
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,748 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 5.14 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการส่งเสริม SME  
ตามแผนบูรณาการแยกรายแนวทาง 

หน่วย: บาท 

แนวทางการสนับสนนุ ผลทางตรง ผลทางอ้อม รวม 

แนวทางที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นใหส้ามารถ
เติบโตได้ (Early stage) 

217,762,327 514,748,820 732,511,147 

แนวทางที่ 2 พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (Micro) 

84,873,948 220,506,931 305,380,880 

แนวทางที่ 3 พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เข้าสู่ธุรกจิ
สมัยใหม่ (Small) 

1,390,792,409 2,243,807,573 3,634,599,982 

แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกจิที่
มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดบัสากล (Medium 
and high potential) 

16,896,898 21,666,266 38,563,164 

แนวทางที่ 5 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME 
ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem)  

13,083,547 23,915,378 36,998,925 

รวม 1,723,409,130 3,024,644,968 4,748,054,098 

 
 

❖ ผลการส่งเสริมที่สามารถระบุอัตราการเติบโต ความอยู่รอด และยั่งยืนของการประกอบการ 
การประเมินผล การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้พบข้อสังเกตในด้าน

ของผลลัพธ์ ผลกระทบ ในระยะต่างๆ ซึ่งบ่งชี้ความสามารถในด้านการเติบโต ความอยู่รอด และ
ความยั่งยืนของการประกอบการ โดยมีประเด็นข้อสังเกตว่าสถานการณ์ปัจจัย COVID-19 เป็นปัจจัยที่ทำให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบและอาจส่งผลต่อความอยู่รอดและความยั่งยืนในระยะยาว และปัจจัย
หลายประการที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อาจไม่สามารถสะท้อนกับสถานการณ์ได้  โดยจากผลการสำรวจ
ผู ้ประกอบการที ่ได ้ร ับการส่งเสริมพัฒนาพบว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.82 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ 
โดยมีผู้ประกอบการร้อยละ 16.59 ที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จนต้องมีการเลิกจ้างแรงงานหรือปรับ
ลดการจ่ายค่าจ้างบางส่วน นอกจากนั้น จากผลการสำรวจถึงแนวทางในการรับมือหรือปรับตัวจากสถานการณ์ 
COVID-19 พบว่า แนวทางส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการใช้ในการรับกับสถานการณ์ โดยสรุปดังนี้ 

1. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 56.76 ของแนวทางการปรับตัวทั ้งหมด ได้แก่  
การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ การเพิ่มมาตรการและปรับรูปแบบการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 เช่น การเว้นระยะห่าง การทำงานที่บ้าน (Work from home) หรือการปฏิบัติตามมาตรการ
สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า  

2. การปรับกิจกรรมทางธุรกิจให้อยู ่ในรูปแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของแนวทางการ
ปรับตัวทั้งหมด ได้แก่ การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ และการเพิ่มบริการเดลิเวอรี่ และ การติดต่อประสานงาน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 
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3. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การปรับลดการผลิตสินค้า และการเพิ่มกลยุทธ์เพื ่อรักษาฐานลูกค้า 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของแนวทางการปรับตัวทั้งหมด เช่น การยืดระยะเวลาให้ลูกค้าในการชำระเงิน  
การปรับการผลิตสินค้าตามออเดอร์ และการปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานและจำนวนพนักงาน เป็นต้น 

4. การปิดกิจการชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 3.04 ของแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ  

 

แผนภาพที่ 5.22 แนวทางการปรับตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 ของผู้ประกอบการให้อยู่รอด 

ในด้านของการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้ประกอบการ ร้อยละ 
76.62 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ปรับตัวและอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง โดยมีผู้ประกอบการ ร้อยละ 
80.10 ที่ปรับตัวและอยู่รอดได้ด้วยกลไกหรือมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐต่างๆ  ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ประกอบการ SME นอกจากนั้น ผลจากการติดตามประเมินพบว่า 

1. ผู้ประกอบการ SME ที่ยังสามารถอยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นผู้ทีม่ีการวางแผนการ
บริหารจัดการที่ดีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ การไม่ยึดติดกับช่องทางการขาย กลุ่มลูกค้า 
เจ้าใดเจ้าหนึ่ง และซัพพลายเออร์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนการจัดการได้ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการให้
ความสำคัญกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การผลิต เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่จะขยายไปยังช่องทางตลาดได้ง่ายขึ้น การมี
พื้นฐานด้านการจัดการที่ดี ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ของธุรกิจอยู่เสมอว่าธุรกิจของตนเอง ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องจะส่งผลกระทบอย่างไร ปัจจัยที่จะเกิดโอกาส และผลกระทบในระยะยาวที่ต้องวางแผนไว้  

2. ผู้ประกอบการที่เคยประสบความสำเร็จเร็ว ยอดขายเติบโตอย่างสูง ก้าวกระโดด จนได้รับรางวัล  
แต่เมื่อไปเร็วโดยไม่มีพ้ืนฐาน และเข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ มุ่งเน้นการมีกระแสเงินสดเข้ามาจนทำให้ธุรกิจ
ได้รับผลกระทบและส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์จนต้องปิดกิจการ 

3. ผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง และไม่ค่อยมาขอรับบริการจาก
ภาครัฐ ก็จะพยายามบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเอง โดยไม่ได้ลองหาว่ารัฐมีกิจกรรมการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนา
อย่างไรบ้าง  

4. การผลักดันของรัฐไปในตลาด E-Commerce ที ่ไม่ได้กลั ่นกรองลักษณะของผลิตภัณฑ์ และ 
Positioning ทางการตลาดของสินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนำพาธุรกิจไปรอดได้  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 5 - 100 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ปัจจัยสำคัญท่ีภาครัฐต้องพิจารณาในการออกแบบโครงการ การส่งเสริมในระยะต่อไป ได้แก่ มุ่งเน้นให้
เกิดรายได้ของผู้ประกอบการ การลดค่าใช้จ่าย และการมีกระแสเงินสดหมุนเวียน โดยรัฐควรพิจารณามาตรการ
แนวทางการส่งเสริมที่ให้เกิดผลที่มากพอ เพ่ือให้ธุรกิจได้อยู่รอดไปจนได้จนกว่าประเทศจะฟ้ืนจากสถานการณ์ 

แสดงให้เห็นว่า แม้จะเคยประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่รอดได้ในช่วง
สถานการณ์ท้าทายนี้ แต่สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาปรับตัว และวางแนวทางในการดำเนินการ คือให้
เลือกใช้มาตรการ กลไก หรือกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และวางรากฐานให้กับ
ผู้ประกอบการในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ เข้าใจตลาด เข้าใจสถานการณ์ที่อาจจะกระทบ และการวางแผน 
ปรับตัวได้อย่างทันท่วงที สำหรับในระยะต่อไปที่จะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญเพื่ออนาคต ภาครัฐจะต้อง
พิจารณารูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนที่มีความเฉพาะกลุ่ม การวางมาตรการและปรับได้อย่างเหมาะสมกับสาขา 
ขนาดและลักษณะธุรกิจ  

 

❖ การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ SME 
การเติบโตของธุรกิจ MSME ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากจนกลายเป็น Growth Engine ที่มี

ส่วนสำคัญที่สุดที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจของ 
MSME คิดเป็นร้อยละ 34.6 ต่อมูลค่า GDP ของทั้งประเทศหรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 5,602,743 ล้านบาท    
ซึ ่งปัจจัยที ่สนับสนุนให้ MSME เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การขยายตัวของการบริโภคของครัวเรือนและ
ภาคเอกชน การเติบโตของ E-commerce การเติบโตของภาคท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายและมาตรการส่งเสริม
ต่างๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ MSME ยังมีมูลค่าการส่งออกที่สูงถึง 1,009,392.7 ล้านบาทอีกด้วย หรือร้อยละ 
11.8 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อกลางของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ใน
ภาคอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่างไรก็ตามแม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของ MSME 
มีมูลค่าที่สูง แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการแข่งขันอย่างจริงจัง หาก MSME ได้รับ
การส่งเสริมที่เหมาะสม MSME จะสามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมาก 

จากการศึกษาของ ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน อาจารย์กลุ่มวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันมีอยู่หลายมิติ เช่น ด้านความรู้ 
ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ หรือด้านเงินทุน เป็นต้น สิ่งที่ทำง่ายที่สุด ก็คือ การให้ความรู้ การจัดอบรม หรือ
สัมมนา แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ MSME เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ง่าย เนื่องด้วยแหล่งเงินทุนของ 
SME เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งแหล่งเงินทุนของ SME โดยทั่วไปมาจากเงินทุนของเจ้าของ
กิจการ หรือ การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเงินทุนจากแหล่งนี้ มีประมาณร้อยละ 70 ของแหล่งทุนทั้งหมด
ของ SME ในการขอสินเชื่อของธุรกิจ SME สถาบันการเงินเอกสารหรือประวัติทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี หรือ
หลักฐานแสดงมีสินทรัพย์ค้ำประกันที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับวงเงินกู้ การใช้ข้อมูลเหล่านี้ จะเหมาะสมกับธุรกิจที่มี
ความมั่นคงทางธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจมาแล้วระดับหนึ่ง มากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจที่เกิ ดใหม่ 
(Startup) ที่ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถท่ีชัดเจนได้  

เครื่องมือที่ใช้วัดศักยภาพและประเมินขีดความสามารถเพ่ือวัดความน่าเชื่อถือของ SME ไทยในปัจจุบัน
ที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลด้านการเงิน และสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก จึงทำให้ SME ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของ SME อย่างมาก แต่หากเม่ือทำการศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้ให้กับ SME ของ
สถาบันการเงินในต่างประเทศ พบว่า ในหลายประเทศมีการพัฒนาการใช้ข้อมูลหรือปัจจัยที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน (Non-financial data) มาใช้ในการประเมินในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อเป็นสัดส่วนที่มากขึ้น
ประมาณร้อยละ 60-70 ของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้ข้อมูลทางด้าน
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การเงินเพียงอย่างเดียว โดยรูปแบบของการประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินตามพ้ืนฐานความเป็นจริง (Objective measurement) และ
การประเมินตามความคิดของบุคคล (Subjective measurement) 
 1) ประเมินตามพ้ืนฐานความเป็นจริง (Objective measurement) เป็นการวัดผลจากข้อเท็จจริง
ที่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก และเป็นข้อมูลที่บุคคลภายนอกสามารถสืบค้นได้ทั่วไป เช่น ยอดขาย กำไร และ 
ROI เป็นต้น 
 2) การประเมินตามความคิดของบุคคล (Subjective measurement) เป็นการประเมินโดยใช้
การประเมินส่วนบุคคล หรือเรียกว่า Perceptual measures เช่น ความคาดหวังเชิงบริหาร เป้าหมาย หรือ 
ตำแหน่งการแข่งขันขององค์กร เป็นต้น  
 2.1) รูปแบบคำถาม ในการประเมินจะให้ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ประเมินตนเอง
ภายในองค์กร เน้นเปรียบเทียบกับตนเองในอดีต เช่น ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 3 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น 
และประเมินตนเองเทียบกับคู่แข่งขัน เช่น เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันหลักในตลาด องค์ กรมีสัดส่วนการตลาดที่
ด ีกว่าคู ่แข่งขันเท่าไหร่ เป็นต้น (ดูตารางแสดงตัวอย่างคำถามสำหรับประเมินการมุ ่งเน้นตลาดและ
ความสามารถทางการตลาด) 
 2.2) เกณฑ์การวัด มีหลายรูปแบบ เช่น  

- เกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น ให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดอันดับความคิดเห็นตามระดับที่
กำหนดให้ 5, 7 หรือ 10 ระดับ ให้ประเมินว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ แย่กว่า/ดีกว่า หรือ 
ไม่เคยทำ / ทำเป็นประจำ 

- เกณฑ์วัดแบบอัตราส่วน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลกำไร รายได้ เป็น 
ช่วงของเปอร์เซ็นต์ เช่น 0-10%, 11-20% เป็นต้น   
 นอกจากนี้ ตามข้อมูลในรายงาน Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating 
Methodology เมื่อปี 2015 กลุ่มประเทศ ASEAN มีแนวทางการพัฒนา Crediting rating ร่วมกัน พบว่า 
ประเทศท่ีมีการพัฒนาตั้งแต่ Credit information Credit Report Credit Scoring ไปจนถึง Crediting rating 
ได้แก่ Malaysia และ Singapore ส่วน ยังอยู ่ในระหว่างการพัฒนาเข้าสู ่ Credit rating ได้แก่ Thailand 
Indonesia และ Philippines ส่วนประเทศที่เหลือยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้าง Credit report หรือ ยังไม่
มีแผนการพัฒนา และยังพบอีกว่าแต่ละประเทศที่มีการพัฒนา Credit Rating โดยเฉพาะ Malaysia และ 
Singapore เริ่มมีการนำตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการเข้ามาประเมิน รวมถึง  

การใช้แบบจำลองทางสถิติมาประกอบดัวย เช่น ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและสิงค โปร์นั้น มีการ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการดำเนินธุรกิจได้ค่อนข้างดี ส่วนวิธีการประเมินสินเชื่อของประเทศ
กำลังพัฒนาหลายประเทศยังขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินแบบดั้งเดิม ข้อจำกัดทางด้านการบันทึกข้อมูลดังกล่าว
ทำให้การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของวิสาหกิจรายย่อยทำได้ยาก 
 อย่างไรก็ตามในหลายประเทศได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือก้าวข้ามผ่านอุปสรรคด้าน
ข้อมูลของ MSME และประยุกต์ใช้ เทคนิคในการประมวลผล เช่น Artificial Intelligence กับ Big Data เข้า
มาทำให้การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของวิสาหกิจรายย่อยให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการใช้
ข้อมูล electronic ในรูปแบบการใช้โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคมาเทียบเคียงความสามารถในการทำ
กำไรและความน่าเชื่อถือของของวิสาหกิจรายย่อย ในประเทศจีน Alibaba JD.com และ Tencent ซึ่งมี
จำนวน subscriber เป็นจำนวนมากได้เปลี่ยนวิธีการประเมิน credit จากวิธีการดั้งเดิมมาเป็นการใช้ข้อมูลทาง 
Internet ได้แก่ 1. Trust degree เช่น ส่งสินค้าถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า Rating ที่ลูกค้าให้กับ
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วิสาหกิจ การซื้อซ้ำ 2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
อยู่รอดเมื่อมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น องค์ประกอบเหล่านี้จึงต้องถูกนำมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางจัดทำข้อมูล
ในการจัดทำ Credit rating ASEAN Economic Community แนะนำการทำ credit rating สำหรับ SME  
ในประเทศไทยว่าควรที่จะข้อมูลทางการเงิน (financial data) 30-40% และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน (non-
financial data) 60-70% เนื่องจากงบการเงินของ SME ในประเทศไทยมีข้อมูลที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 
จึงอาจทำให้การประเมินมีความคลาดเคลื่อนได้  

นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางด้านการเงินได้รับการยอมรับมากเพิ่มขึ้นสำหรับการประเมิน
ความน่าเชื่อถือหรือ credit score โดยบริษัท Lenddo ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการแฟลตฟอร์ม Peer to Peer 
lending ที่ประสบความสำเร็จในยุโรปและสหรัฐอเมริการ และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดทำ credit 
score ให้แก่สถาบันการเงินอื่นเลือกใช้ข้อมูล non-financial data เป็นส่วนใหญ่นการปล่อยกู้ทั้งแบบเงินกู้
ส่วนบุคคล และเงินกู้สำหรับธุรกิจ โดยข้อมูลที่บริษัทใช้คือ Social Networks data, Mobile Data, Browser 
Data, Telcos/Transactional Data, Application Data, Mouse Data, Web Publishers โดยมีกระบวนการ
ประเมิน credit score ดังแผนภาพที ่5.23 

 

 
 

แผนภาพที่ 5.23 กระบวนการประเมิน credit score 
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 นอกจากปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจของ SME ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปัจจัยเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก โดยจากการแพร่ระบาดในระลอกที่ 3-4 ใน
ประเทศ ทำให้ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้วิถีความปกติ
ใหม่ถูกเร่งให้เร็วขึ้น จากข้อมูลที่ สอวช. ทำการศึกษาร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
พบว่า หลังโควิด-19 เศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีกว่าจะฟื้นตัวกลับไปเป็นปกติ ส่งผลให้เกิด
ข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้ SME ต้องมีการปรับตัว เช่น การลงทุนที่จะชะลอตัวลง และหนี้ที่สะสมมากขึ้น ในส่วน
ของรัฐบาลก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณมากขึ้น ขณะที่อัตราการว่างงาน หากมีการระบาดอีกในระลอก
ถัดไป จะมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้น เพราะภาคธุรกิจจะมีสภาพคล่องลดลง ความสามารถในการชำระหนี้น้อยลง    
จนอาจทำให้ต้องมีการปิดตัวลง 
 ทั่วโลกยังได้มีการพูดถึงคลื ่นยักษ์ 6D ที่จะถูกเร่งให้มาถึงก่อนกำหนดจากผลของโควิด-19        
ทั้งภาวะหนี้ท่วม (Debt) ผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มคนรากหญ้า ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดภาวะเหลื่อมล้ำที่
ส ูงขึ ้น (Divided) ส่วนต่อมาคือความกังวลเรื ่องสิ ่งแวดล้อม (Degradation of Environment) จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เรื่องของ ความเสื่อมถอยของโลกาภิวัต (Deglobalisation) จากการที่คนหัน
มาร่วมมือกันในรูปแบบ Sandbox ทวิภาคีมากขึ้น ทำให้ความร่วมมือในวงกว้างลดน้อยลง อีกส่วนสำคัญคือ
การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจระหว่างเอเชียและโลกตะวันตก (Divergence) ที่เริ่มเห็นเทรนด์คนจีนกลับเข้าไป
ทำงานในประเทศมากขึ้น ทำให้ห้องปฏิบัติการในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐ ต้องการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ
เข้าไปทำงาน หากไม่สร้างระบบนิเวศท่ีดีขึ้นในประเทศ คนก็จะออกไปทำงานในต่างประเทศมากข้ึน สุดท้ายคือ
การเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digitalisation) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นแล้วในปัจจุบัน 
 ความปกติใหม่หลังโควิดยังมีผลกระทบให้บางอย่างถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล การทำงานจากบ้าน (Work from Home) E-Commerce และมีบางอย่างถูกชะลอให้ช้าลง เช่น การทำ
โปรเจกต์ใหญ่ๆ งานที่มีการลงทุนก้อนใหญ่ อาทิ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน หุ่นยนต์ รวมถึงยังส่งผล
กระทบให้บางอย่างถอยกลับไป เช่น การลดความยากจน ที่มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเจอวิกฤต
ทำให้ต้องย้อนกลับไปสู่จุดเดิม สำหรับผลกระทบจากการทำงานจากบ้าน ทำให้การทำงานต่อไปจะเป็นลักษณะ
ของ Hybrid ผสมผสานการทำงานในที่ทำงานและทำงานที่บ้าน ทำให้ความต้องการพ้ืนที่ในเมืองลดลง กระทบ
โดยตรงกับธุรกิจการให้เช่าพ้ืนที่ สวนทางกับธุรกิจ Retail และ E-commerce ที่จะมาแรงข้ึน 
 สำหรับประเทศไทยภาคส่วนที่มีผลต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือจีดีพีสูง 
คือ ภาคการท่องเที่ยว หากสถานการณ์โควิดยังไม่มีแนวโน้มลดลง ธุรกิจท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับการ ควบคุมการประกอบธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงและชะลอการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ ่ม SME ด้วย ในภาคอุตสาหกรรม            
มีแนวโน้มแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะ SME ที่ต้องใช้แรงงานค่อนข้างมาก ต้องมีการแก้ไขด้วยการใช้แรงงาน
ต่างด้าวหรือใช้หุ่นยนต์ออโตเมชั่นเข้ามาช่วยมากขึ้น ภาคการเกษตร จากสถานการณ์โควิด ทำให้แรงงานไหล
เข้าสู่ภาคเกษตรมากขึ้น แต่ก็มีข้อกังวลว่าถ้าเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแรงงานจะไหลออกไปอีก กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) เตรียมพร้อมรับมือการขาดแคลนแรงงานในอนาคต สำหรับในภาคบริการสุขภาพ มีโอกาสเติบโตของ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์เปลี่ยนเป็นการรับคำปรึกษาผ่าน
วิดีโอ ส่วนภาคการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนมาก การเรียนการสอนจะเป็นแบบ Hybrid และเน้นไปที่หลักสูตร
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ระยะสั้น (non-degree) มากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความต้องการการ Reskill และ Upskill เพ่ือเชื่อมโยงกับการ
ประกอบอาชีพ และแนวโน้มการจ้างงานจริง อย่างไรก็ตาม การนำพาประเทศพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง SME มีความสำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจนวัตกรรม ผ่านการยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME สู่ ธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDE) โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มียอดขาย 
1,000 ล้านบาท ให้ได้ 1,000 ราย ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเป็น IDEs แต่ละระดับสามารถพัฒนาไดท้ั้ง
จากกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาไปเป็นสตาร์ทอัพ และจากกลุ่ม SME ที่มีความสามารถสูง โดยสามารถใช้กลไก
การให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นโค้ช หรือการให้ทุนนักศึกษาจบใหม่เพื่อให้เข้ามาช่วยกลุ่ม SME ในการยกระดับ
ธุรกิจ เพิ่มยอดขายให้มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ในส่วนการสนับสนุนกลุ่ม SME ได้มีจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อ SME เป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้ SME มีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางการแข่งขันและเสริมสร้าง
ธุรกิจให้เติบโต โดยจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจบริษัทใหญ่ที่บริจาคเข้ากองทุนดังกล่าว  

ให้สามารถนำเงินบริจาคไปหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 2 เท่า นอกจากนี้ ยังมีกลไก University Holding 
Companyที่เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดการลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่ภาคเอกชนสามารถทำร่วมกับมหาวิทยาลัย
ได้ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยในไทย 5 แห่งได้เริ่มทำไปแล้ว อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้กลุ่ม SME ทำงานด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น ผ่านการสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ด้านบุคลากร มีการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมการจ้างงานที่มีทักษะสูงด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) มีการให้แรงจูงใจทางภาษี เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาบุคลกรและการจ้างบุคลากรที ่มีทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการจัดตั ้งอุทยาน
วิทยาศาสตร์เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมระดับพื้นที่ในการกระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ตามจุดแข็งของ  
แต่ละพ้ืนที ่
 สำหรับการมองถึงโอกาสของประเทศไทยในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้าไปหนุน
เสริมในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาส สอวช. วางเป้าหมายไว้ 10 ด้าน ประกอบด้วย 1 ) การทำให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและผลิตวัคซีนในระดับอาเซียน 2 ) การเป็นผู้ผลิตและส่งออก Functional 
Ingredients 1 ใน 10 ของโลก 3) เป็นจุดหมายปลายทางของ Sustainable Tourism ของโลก 4) การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยเศรษฐกิจจุลินทรีย์ 5) การเปลี่ยนผ่านไปเป็นประเทศท่ีสร้างมูลค่าจากฐานสังคมคาร์บอนต่ำและ
การผลิตที่สะอาด 6) การสร้างดาวเทียมที่วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย 7) การเป็นผู้ผลิต Battery Packing และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 1 ใน 10 ของโลก 8) การมี IDE ที่มีรายได้ 1,000 ล้านบาท 1,000 ราย 9) การทำให้คน
จน 10 จังหวัดเป้าหมายพ้นเส้นความยากจน และ 10) การเป็น Hub of Talent ในโลกตะวันออก เป็นการดึง
ผู ้มีความสามารถเข้ามาในไทย ในการทำเมกะโปรเจกต์ต่างๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 
ปัญญาประดิษฐ์ วัคซีน รวมถึงในมิติของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้มี
แนวทางสอดคล้องกับ 13 หมุดหมายภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570) ซึ่งที่ปรึกษามีความเห็นว่าตามแนวทางที่ สอวช. ได้วางเป้าหมายไว้ หาก สสว. เข้าไปมีส่วนใน
การบูรณาการความร่วมมือ จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที ่จะผลักดันขีดความสามารถของผู ้ประกอบการ SME  
ให้สามารถยกระดับและเติบโตขึ้นไปโดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 
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แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดเป้าหมายเชื่อมโยงไปสู่
เป้าหมายสัดส่วนของ SME GDP ต่อ GDP รวมทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ภายในปี 2564  

▪ เป้าหมาย : SME ไทยเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

▪ ตัวชี้วัด : SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 50,000 
ล้านบาท 

มีแนวทางการดำเนินงาน 5 แนวทางหลัก มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 9 กระทรวง 23 หน่วยงาน  
1 รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

1.  พัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
2.  พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
3.  พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
4.  พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที ่มีศักยภาพให้เข้าสู ่การแข่งขันระดับสากล 

(Medium & High Potential) 
5.  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ (Ecosystem) 

มีผลการประเมินแผนงานโครงการรายแนวทาง ดังนี้ 
 

▪ ผลการประเมินแผนงานโครงการรายแนวทาง  
 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) เป็นแนวทางการ
พัฒนาภายใต้แผนบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการต่อยอด
การพัฒนาและเปลี่ยนชื่อจากแนวทางการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น 
(Early Stage) เดิม โดยยังคงกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวทางดังกล่าวไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

1) กลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจในระยะเริ่มต้น Early Stage เป็นกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่มี
รูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก  เป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยใช้จุดแข็งที่ตนเองมีอยู่เพื่อช่วงชิงพื้นที่
ทางการตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นในการใช้เทคนิค เทคโนโลยี ความรู้เฉพาะทาง การออกแบบที่
โดดเด่น การให้บริการเฉพาะด้าน นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการสร้างนวัตกรรม
หรือการนำเสนอคุณค่าใหม่ ซึ่งจะส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ทำให้มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว และเป็นจุดแข็งที่สำ คัญ
ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

บทที่ 6 
สรุปผลการประเมินแผนงานบูรณาการฯ ปี 2564 รายแนวทาง 
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2) กลุ่มผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจระหว่าง 0-3 ปี 
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นช่วงในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ค้นหาและขยายตลาด 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องการคำปรึกษาแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถดำเนินธุรกิจและขยายกิจการต่อไปได้ 

ดังนั ้น กิจกรรม โครงการที ่สนับสนุนผู ้ประกอบการกลุ ่มนี ้ จะมุ่ งเน้นในด้านของการให้ความรู้  
การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่มุ่งเน้น
การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างและพัฒนาธุรกิจในระยะเริ่มต้น 
เช่น โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ สร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกิจ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เป็นต้น โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น  
เช่น โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) โครงการเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech Startup 
Accelerator) (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านดิจิทัล (Digital Startup) (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เป็นต้น 

นอกจากนี้ กิจกรรมโครงการส่วนหนึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการโดยการ
แก้ไขปัญหาหรือปิดจุดอ่อนเพื่อให้เกิดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและแข่งขันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น  
ในกรณีที ่ผู ้ประกอบการรายใหม่ยังไม่มีความเชี ่ยวชาญในการเปิดตัวสินค้าเข้าสู่ ตลาด ยังไม่เป็นที ่รู ้จัก
แพร่หลาย จะมีกิจกรรม โครงการในลักษณะที่เป็นการอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจ การตลาด 
เป็นต้น รวมทั้งมีการสนับสนุนในลักษณะที่เป็นการให้เงินทุนหรือสินเชื่อ เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ จึงอาจยังมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
การสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อ จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต 
สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได ้

ทั้งนี้จากการศึกษาสถานการณ์ SME กลุ่ม Early Stage พบว่ามีจำนวนเพิม่ข้ึน เนื่องจากแนวโน้มของ
คนรุ่นใหม่อย่างหนึ่งคือการมีกิจการเป็นของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน แต่ปัญหาของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นที่ต้องเจอ เช่น ปัญหาด้านเงินทุน เช่น มีเงินทุน
ไม่พอเนื่องจากสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ ปัญหาการตลาด เช่น ไม่มีความรู้ในการทำแผนการตลาด ปัญหาการ
สร้างแบรนด์ เช่น การสร้างแบรนด์ต้องใช้การสร้างความน่าเชื่อในตัวสินค้าซึ่งอาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะเป็น
ที่รู้จัก และในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับ Digital Disruption เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้
โมเดลของธุรกิจเปลี่ยนไปในเกือบทุกอุตสาหกรรม ย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการที่ยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิมมี
ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ส่งผลให้จำนวน
ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น มีเหลือรอดเพียงไม่กี่รายเท่านั้น แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของ Digital Disruption ที่เข้ามา
คือ การทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงความรู้และแหล่งข้อมูลได้ไม่ยาก การรู้จักนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการทำธุรกิจ ต่อยอดความคิด พัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ๆ หรือทำให้สินค้าและบริการมีคุณค่า
มากขึ้น 

ประกอบกับข้อสังเกตจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่าโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการระยะ
เริ่มต้น (Early Stage) ยังมีข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นมีแนวคิด แต่ส่วนใหญ่ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาให้เป็นรูปธรรม หรือหลายครั้งที่แนวคิดนั้น ไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรือน่าสนใจจาก 
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ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ได้ จึงไม่สามารถพัฒนาต่อให้ประสบความสำเร็จได้ ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์บ่มเพาะหรือ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่ก็ยังขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจไม่
สามารถให้คำแนะนำไปใช้ได้จริงในทางธุรกจิ  

ภาครัฐควรพัฒนาศูนย์บ่มเพาะให้เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นอย่างแท้จริง เป็นจุดบริการ
แบบครบวงจร (One Stop Services) ที่ผู ้ประกอบการสามารถขอเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึก หรือขอพี่เลี ้ยง 
(Mentor) เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ มีกระบวนการพิชชิ่ง  (Pitching) แต่ละหน่วยงานต้องมี
ความชัดเจนและสอดคล้องตรงกันต่อนิยามของ SME และระยะของการพัฒนา (Stage) เพื่อที่ผู้ประกอบการ
จะสามารถเข้ารับการสนับสนุนได้ตรงกับเป้าหมาย ทั้งนี้ ปัจจัยเอื้อในการเข้าถึงแหล่งเ งินทุน/นักลงทุนของ
ผู ้ประกอบการในระยะเริ ่มต้นยังไม่เอื ้ออำนวย เพราะสถาบันการเงินยังพิจารณาสินเชื ่อแบบเดิม คือ  

การพิจารณา Performance ของผู้กู ้เป็นหลัก ไม่รองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาหรือการส่งเสริมของกลุ่ม
ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นการเสนอขอกำหนดแค่เอกสารในการยื่น แต่ไม่เปิดโอกาสให้ SME ได้มีโอกาส
ชี้แจงแผนธุรกิจหรือเป้าหมายการขยายทางการตลาด แต่ใช้ความสามารถจากรายได้ที่ผ่านมาเป็นตัววัด
ความสามารถในการชำระในอนาคต ทำให้ SME ที่มีเงินทุนน้อยไม่สามารถเติบโตไปต่อไปได้  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 303.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.35 ของงบประมาณท้ังหมด  

 
แผนภาพที่ 6.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564 

 
สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 

 

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ ้น 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน)  
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 6 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะ
เริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) พบว่ามีผลการประเมินแผนงานโครงการปี 2564 อยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.6687 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6.2 
 

 
แผนภาพที่ 6.2 ผลคะแนนการประเมินแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ 

ในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ปี 2564 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ปี 2564 มีผลคะแนนการประเมินด้านปัจจัย
นำเข้า (input) โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 หรืออยู่ในระดับดีมาก รองลงมา ได้แก่ด้านบริบท
โครงการ (Context) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.9615 หรืออยู่ในระดับดีมาก ด้านผลผลิต (Product) มีผล
คะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.5000 หรืออยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 
4.5880 หรืออยู่ในระดับดี ตามลำดับ 

 

สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทาง

หรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 

เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 
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❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ 

(Early Stage) พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งข ัน ทั ้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากการพัฒนาและ
การส่งเสริมมีแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต  ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้าน
วัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ การแปรรูป และการพัฒนาความต้องการ
ของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต เน้นการส่งเสริม SME ในสาขาที่มีศักยภาพจะต้องอยู่
บนพื้นฐานของการคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบรูปแบบการบริการที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดการพัฒนาแหล่งเงินทุนในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นรวมทั้งมีระบบการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารการเง ินของผู ้ประกอบการเพื ่อให้สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีกิจกรรมโครงการที่เป็นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยการผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือ
ก้าวข้ามกับดักจากผู้ซื้อเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและขายเทคโนโลยี 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น  “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2580)” ในด้าน 

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ และการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของ SME 
ยุคใหม ่

เนื่องจากผู้ประกอบการและวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น  (Early Stage) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการระดับ
เริ่มต้น เน้นการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา และผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นให้มีความพร้อมในการเริ่มต้น
ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากนักเรียน/นักศึกษาที่พ่ึงจบการศึกษาส่วนใหญ่จะมีองค์ความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษา 
การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ ่มและสร้างเครือข่ายของผู ้ประกอบการทั ้งในและ
ต่างประเทศ  
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❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่
กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SME 
ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและความ
พร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับการ
กระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SME ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SME แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SME เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
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 6 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน

ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  

โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข ้าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 
2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก่ แรงงานภาย ใน 
ประเทศ 
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 6 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME) 

1) เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SME 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เ งินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม่ที่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช ่น ส ินค้าและบริการเพื ่อผ ู ้ส ูงอายุ 
สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้า
สีเขียว เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SME ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธุรกิจ
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดกระบวนกา ร  ท ั ้ ง ก า ร ผลิ ต  
การบริหารจัดการ และการตลาด 
3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 
4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SME ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SME ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SME โดยการผ ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 
    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 
    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SME 
   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SME 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผ ู ้ประกอบการในพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม  
ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อสุขภาพ และอาหารทาง 
การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถ
เติบโตได้ (Early Stage) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
     หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 

- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สนับสนุน) 
มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมวิสาหกิจเริ ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น 

               หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 : การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ สนับสนุนการนำองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดทางธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากงานวิจัยของภาคการศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์ภาคธุรกิจ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ไป
เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการกลุ ่มนักเรียน/
นักศึกษามีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน โดย
พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภั ณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
การดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า   
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

ข้อ 2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เนื่องจาก
มีโครงการที่เป็นการอบรมให้ความรู้และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดขึ้น 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจาก
มี โครงการที่ เป็นการวิจัยพัฒนา และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต 
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ตัวอย่างโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น  

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น
ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต อีกท้ังมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 

ข้อ 2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เนื่องจากมีการวางแผนพัฒนา
กำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ เช่น โครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนักศึกษาฝึกงานธุรกิจเริ่มต้น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา การยกระดับขีดความสามารถของศูนย์บ่มเพาะ
และพัฒนานักลงทุนเพ่ือธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่

มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME พัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
ตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที ่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ ่มต้นธุรกิจ 
ตระหนักถึงแนวโน้มการทำธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากมี
กิจกรรม โครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็น 
SME รุ่นใหม่ ซึ่งจะมีการพัฒนา ฝึกทักษะให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั ้งแต่ในสถานศึกษา เช่น โครงการสร้างความพร้อมให้
เยาวชนในการประกอบธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์รว่มที่ 
มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 และยุทธศาสตร์ที่ 8 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และ
อาชีพอิสระ ทั ้งการจัดหาแหล่งเง ินทุนและการตลาดที ่เหมาะสมและให้
สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับแรงงานกลุ ่มนี้ เนื่องจากมีการจัดตั ้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ที่สนใจในการ
ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการได้ต่อไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อ 1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิง
ดิจิทัล สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็น
อุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
เกี ่ยวข้องทั ้งด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผน
บริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ เนื ่องจากมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิทัลมาปรับใช้ใน  
การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ
ช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการใช้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเองอยู่แล้ว 
กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ จึงมุ่งเน้นในด้านของการให้
ความรู้ การส่งเสริมเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 
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 6 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

- ข้อ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยี สู่เกษตรกรรายย่อย 
ว ิสาหก ิจช ุมชน และว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อม ผ ่านกลไกเคร ือข ่าย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยี
ม ืออาช ีพเข ้ามาช ่วยดำเน ินการ เน ื ่องจากม ีการจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์บ ่มเพาะว ิสาหก ิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
การส ่งเสร ิมให ้น ิส ิต น ักศ ึกษาพัฒนาส ิ ่ งประด ิษฐ ์ใหม ่ๆ ออกส ู ่การใช ้ประโยชน์
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมประชาชนในชุมชนท้องถิ ่นได้เร ียนร ู ้ท ักษะ  
การประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

 
❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   

การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 โดยมีรายละเอียดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

▪ ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต 
สนับสนุนการยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรสู่ Smart Farmer และ Smart Farming ส่งเสริม
และสนับสนุนธุรกิจ SME และ Start Up เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการใน
การดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้สถาบันวิจัยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง 

▪ ภาคตะวันออก การพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี สู ่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการยกระดับธุรกิจในประเทศไทยให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจ
ระดับโลก อีกท้ังยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ โดยสร้างฐาน
การลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งคมนาคมและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ  
ให้พร้อมรับกับการลงทุนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที ่ 4  

(พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage)  

มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นสร้างความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์ SME มีการยกระดับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สินค้านวัตกรรม ผลงานวิจัยและพัฒนาของ SME ไทยมีตลาดรองรับมีกิจกรรมการสนับสนุนให้มีการบริการ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที ่ครบวงจรแก่ SME การขยายปริมาณการให้บริการถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ SME ในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้น และมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากขึ้น   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนให้ผู ้ที ่มีความคิดริเริ ่มเชิงเทคโนโลยีหรือผู ้ที ่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าสู ่การบ่มเพาะ   

เพื่อสนับสนุนให้ได้รับความรู้เชิงลึกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ  ที่ช่วยให้
คำปรึกษาแนะนำให้สามารถจัดตั้งธุรกิจได้ พัฒนาการบ่มเพาะให้มีประสิทธิภาพในการสร้างผู้ประกอบการใหม่   

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม่ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

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

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

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

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

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

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และ 

การดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ ่งขึ ้น รวมถึงนำไปใช้ใน  

การวางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรั ฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

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

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  
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❖ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  

ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  

ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 6 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 
แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

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

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั   

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 

3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการสร้างมลูค่าแกส่ินค้า
และบริการ   

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
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 6 - 22 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ SME มีหลักในการบรหิาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม ่       1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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 6 - 23 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

     3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 
SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน     

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital 

payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่  

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 24 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกันความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

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

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 
อย่างทันท่วงที (SME policy 
platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติให้
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 
o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึน

ทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือขอรบั
ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME 

one-stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web 
portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิง
วิเคราะหส์ถานการณด์้านการตลาด
ให้กับ SME (market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการ
ให้บริการของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
2. บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
3. สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง   
o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   
    สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุน
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับการ
เติบโตของธุรกิจทั้งตลาดแรก 
(Primary Market) และตลาดรอง 
(Secondary Market)    

    สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
(supply chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง   
2. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไม่
อิงหลักประกัน (SME information 

based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง   
2. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับ

งานวิจัยและพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูล
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  

ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2564 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ  โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2.6.2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงการ
พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการ
ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และ  

การประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ และ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 
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2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้
สามารถเติบโตได้ (Early Stage) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 
2580)” แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 – 
2565 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2562-2563) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  

 
1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input): 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 

หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนใหญ่มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื ่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม คิดเป็นร้อยละ 
40.00 รองลงมา คือ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 36.00  
มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น ร้อยละ 24.00 ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 

 
 

แผนภาพที่ 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
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ในด้านการคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จากการประเมินพบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการ
กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น มุ่งเน้นกลุ่ม Early Stage ก็ควร
กำหนดที่เป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจ การระบุสาขาเป้าหมาย ร้อยละ 61.90 รองลงมา คือ มีการกำหนดเงื่อนไข
หรือคุณสมบัติผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 33.33 และมีการกำหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรม ร้อยละ 4.76 

 

 
แผนภาพที่ 6.4 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

 
ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ

โครงการร้อยละ 100.00 มีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ  

 
แผนภาพที่ 6.5 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 
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1.3 ด้านกระบวนการ (Process)  
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2563 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.5880 

หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ ่มต้นให้สามารถเติบโตได้  
(Early Stage) ดังนี้ 

 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้

สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
  

รายการ มูลค่า(ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 330.91 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 311.08 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 18.87 

ยอดคงเหลือ 0.97 

แผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 330.91 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน
ทั้งสิ้น 329.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.71 และมีเป้าหมายผลผลิต 8,500 ราย มีการรายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน 18,026 ราย คิดเป็นร้อยละ 212.07 

 

▪ การบริหารโครงการปี 2564 
จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจ้างเหมา

บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมา คือ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง คิดเป็นร้อยละ 23.08 ถัดมาเป็น
โครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษาท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 15.38  

 

 

แผนภาพที่ 6.6 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
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 6 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

โครงการที่ดำเนินการในปี 2564 เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม เช่น เป็นโครงการระยะที่  2 
คิดเป็นร้อยละ 23.08  เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 15.38 โครงการเดิม
กิจกรรมเดิม ร้อยละ 7.69  

 

 

แผนภาพที่ 6.7 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
 
ในด้านการดำเนินงานตามแผนงาน พบว่า โครงการในปี 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็น

ร้อยละ 100 

 
แผนภาพที่ 6.8 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

นอกจากนี้ จากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมมี
การติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการในทุกโครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่มีการติดตามกำกับโครงการ
อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 76.92 โครงการที่มีการติดตามราย 6 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และโครงการที่มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส คิดเป็น
ร้อยละ 7.69 และ ทั้งนี้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ทำให้สามารถกำกับการดำเนินงานให้
เป็นไปตามแผน หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีท่ีโครงการเกิดปัญหาในระหว่างการดำเนินการ 
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แผนภาพที่ 6.9 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 
 

1.4 ด้านผลผลิต (Product)  
❖ ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมายแต่ละแนวทางท่ีกำหนดไว้ตามแผนบูรณาการฯ  

การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการ ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้
สามารถเติบโตได้ (Early Stage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัว โดยมีรายละเอียด
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 : เยาวชนมีความตระหนักรู้ในการประกอบธุรกิจ 3,000 ราย โดยมีผลการดำเนินงาน คือ  

11,827 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 394.23 ซึ่งการดำเนินงานบรรลุผลมากกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้มาก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งตอบโจทย์และสะดวกต่อกลุ ่มนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี  

ตัวชี้วัดที่ 2 : ผู้ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจได้รับการพัฒนาความรู้ การบ่มเพาะในการเริ่มและสร้างการเติบโต
ให้กับธุรกิจ 5,500 ราย โดยมีผลการดำเนินงาน คือ SME ได้รับการพัฒนาแล้วจำนวน  6,199 
ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 112.71 ซึ่งการดำเนินงานบรรลุผลมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก 
เนื่องจากการพัฒนา SME ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีผลการดำเนินงาน
มากกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลักท่ีกำหนดไว้ 

 

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่างสม่ าเสมอ 

ราย 6 เดือน
28.57%

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่าง

สม่ าเสมอ รายเดือน 
หรือรายไตรมาส

7.14%

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่างเป็น

ระบบและอย่าง
สม่ าเสมอ รายเดือน 

หรือรายไตรมาส
64.29%
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แผนภาพที่ 6.10 ร้อยละความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

แผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นให้สามารถเติบโตได้ (Early Stage) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 
จากการที่โครงการเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการ  Early Stage ทั้งในด้านการพัฒนาองค์

ความรู้ บุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนการ
ผลิต/ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจจำนวน 582.76 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเกิดจาก 1) รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 360.84  
ล้านบาท/ปี 2) ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 147.18 ล้านบาท/ปี 3) ต้นทุนของเสียที่ลดลง 37.01 ล้านบาท/ปี  
4) มูลค่าการลงทุนที ่เพิ ่มขึ ้น 28.54 ล้านบาท/ปี 5) มูลค่าการส่งออกที่เพิ ่มขึ ้น 8.14 ล้านบาท/ปี และ  
6) เกิดมูลค่าการจ้างงาน 0.99 ล้านบาท  
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แผนภาพที่ 6.11 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SME กลุ่มผู้ประกอบการ Early Stage 

อย่างไรก็ตาม จากการสุ ่มลงพื ้นที ่เพื ่อจัดเก็บข้อมูล พบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายการสนับสนุน
ของภาครัฐ จึงส่งผลให้ผู ้ประกอบการเกิดความสับสน และไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพ (Full Capacity) ประกอบกับผู้ประกอบการรายใหม่บางรายยังขาดความพร้อมและศักยภาพ 
เช่น ยังไม่มีตลาดหรือมีผู้สนใจสินค้า แต่หน่วยงานภาครัฐก็ผลักดันให้เข้าร่วมโครงการเพื่อทำแผนธุรกิจขอ
สินเชื่อ ดังนั้นเมื่อไม่ได้รับสินเชื่อจึงไม่มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนของภาครัฐ นอกจากนี้ จากการติดตาม
ประเมินผลยังพบว่าผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จได้เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ Early Stage ส่วนใหญ่เป็นนักคิด นักพัฒนา แต่ไม่ใช่นักการตลาด ดังนั้น บทบาท
ภาครัฐที่สำคัญอีกประการ คือการรับช่วงต่อในการไปสร้างตลาด เช่น การหาช่องทางหรือโอกาสให้ผู้พัฒนาได้
มีโอกาสจับคู่กับผู้ซื้อหรือผู้ที่คาดว่าจะสนใจ และโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาที่อาจมีความเสี่ยงที่ SME  
จะไม่สามารถไปพัฒนาต่อยอดได้เอง เช่น โครงการที่เป็นการพัฒนาโครงการต้นแบบ Prototype ยังได้เพียง
แบบในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้มีการไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้จริง 

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
1) ผู้ประกอบการบางรายยังมีการรู้เทคโนโลยี (Technology Literacy) อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง

น้อย รวมไปถึงทักษะ (Skills) อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการทำธุรกิจ เช่น ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน เป็นต้น 
2) ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้มีการวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยง

จากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 นโยบายภาครัฐที่ไม่ชัดเจน เป็นต้น 
ประกอบกับยังขาดการบริหารจัดการและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 
BCP)  

3) ผู้ประกอบการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากธนาคารของรัฐ ยังมีวิธีคิด
การปล่อยสินเชื่อแบบ Conservative ไม่รองรับต่อเป้าหมายการพัฒนาหรือการส่งเสริมของกลุ่ม Startup 
การเสนอขอกำหนดแค่เอกสารในการยื่น แต่ไม่เคยให้ SME ได้มีโอกาสชี้แจง หรือนำเสนอ (Pitching) 
แผนธุรกิจหรือ เป้าหมายการขยายทางการตลาด แต่ใช้ความสามารถจากรายได้ที ่ผ ่านมาเป็นตัววัด
ความสามารถในการชำระอนาคต ทำให้ SME ที่ทุนน้อยไม่สามารถเติบโตต่อไปได้  

มูลค่าเศรษฐกิจ 582.76 ล้านบาท 

ความคุ้มค่า 1.25 เท่า 

มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 8.14 ล้านบาท/ปี 

ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 147.18 ล้านบาท/ปี 

รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 360.84  ล้านบาท/ป ี

มูลค่าการจ้างงาน  0.99  ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  28.54 ล้านบาท/ปี 

ต้นทุนของเสียที่ลดลง 37.01 ล้านบาท/ปี 
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❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1) จากการลงพื้นที่ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ (Feedback) ในเชิงบวก และ 

มีการรับรู้ (Perception) ที่ดีต่อการพัฒนา รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ อาทิ การพัฒนา
สินค้าและบริการ (Goods & Services) ของผู้ประกอบการที ่ทันสมัยมากยิ ่งขึ ้น ทั้งในแง่ของบรรจุภัณฑ์  
การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย และเป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในระยะยาว (Long Term) ทั้งนี้ ผลลัพธ์ผลกระทบที่
เกิดขึ้นดังกล่าวยังไม่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ และ
อาจเป็นผลจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้
ฐานข้อมูล (Data Base) ที่มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพมากพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป 

2) ภาครัฐมีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกลุ่ม Early Stage หรือ Startup ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ
ใหม่ของประเทศ ที่อาจต้องการได้รับการสนับสนุนช่วงแรกเพียงระยะสั้น (Short Term) เพ่ือให้สามารถเติบโต
และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยตัวเองได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสร้างตลาดใหม่และส่งเสริมการเติบโตให้แก่  SME 
เช่น การผลักดันนโยบายการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน การผ่อนผันกฎเกณฑ์ที่ไม่
จำเป็นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือการสร้างกิจกรรม (Event) และเครือข่ายความร่วมมือที่กระตุ้น
ให้เกิดการพบปะและการจับคู ่ทางธุรกิจ (Matching) ระหว่างนักลงุทน (Angel Investors) และ Startup  
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทาง การถึงเข้าแหล่งเงินทุน และการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบหรือ Startup 
ที่มีศักยภาพ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาว  

3) นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมด้านองค์ความรู้และการพัฒนาสตาร์ทอัพ โดยการส่งเสริมให้มี
การสร้างระบบฐานความรู้ (Knowledge-based) ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญในการดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพ 
รวมไปถึงการถอดบทเรียนของความสำเร็จ และความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจริง และประชาสัมพันธ์เชิ งรุก พร้อม
เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าถึงประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ
ที่ใช้ได้จริงในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ (New Blood) ซึ่งจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ  
ได้มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
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แนวทางที่ 2 การพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) 
เป็นแนวทางการพัฒนาซึ่งต่อยอดมาจากแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อย /วิสาหกิจชุมชนให้มี

ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ภายใต้แผนบูรณาการปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงนิยามของ SME ตามร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนการจ้างงานหรือรายได้ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้นิยามและจัดกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มเติม
นิยามวิสาหกิจรายย่อย (micro) คือ วิสาหกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 5 คน หรือรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท
ต่อปีแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมด้านมาตรฐานและตลาดออนไลน์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และ
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่าน Platform digital marketing โดยกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้ ประกอบด้วย 

- การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมือ
อาชีพ กิจกรรมการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู ่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) เป็นต้น  

- การพัฒนาและยกระดับการผลิต มาตรฐาน คุณภาพสินค้ า เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master) (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) และโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป (กรมส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้น 

- การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น โครงการขยายโอกาสทาง
การตลาด โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เป็นต้น 

และเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (micro) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ได้มีการปรับปรุงนิยาม
ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับขนาดธุรกิจมากขึ้น การพิจารณาสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่ทำให้
ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย ในสาขาธุรกิจภาคการผลิตและ  
ภาคการค้าได้รับผลกระทบทำให้เกิดการลดลงของรายได้  ดังนั้น ความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จึงเป็นความต้องการลดต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดให้สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าภาครัฐมีนโยบาย/มาตรการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้สามารถพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการธุรกิจ 
การพัฒนาส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจของ
ตนได้ การส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยขยายโอกาส ในการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรง มีข้อสังเกตว่าควรส่งเสริมองค์ความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ในกลุ่มผู้นำวิสาหกิ จ
ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้ 
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จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 66.35 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของงบประมาณทั้งหมด 

 
แผนภาพที่ 6.12 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564 สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 

ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 
 

สำหรับหน่วยงานที ่ร ่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาผู ้ประกอบการชุมชนให้มี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่   
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน) 
 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 
จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้

ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) พบว่ามีผลการประเมินแผนงานโครงการปี 2564 อยู่ในระดับดีมาก  
มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.7228 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6.13 
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แผนภาพที่ 6.13 ผลคะแนนการประเมินแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้
มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ปี 2564 

ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณามิติการประเมินผลในแต่ละด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวทาง 

การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ปี 2564 มีผลคะแนน
การประเมินด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 หรืออยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) มีผลคะแนนเฉลี ่ยที ่ระดับ 4.7014 หรืออยู ่ในระดับดีมาก  
ด้านผลิตผล (Product) มีผลคะแนนเฉลี ่ยที ่ระดับ 4.6559 หรืออยู ่ในระดับดีมาก และด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5000 หรืออยู่ในระดับดีมาก ตามลำดับ 

สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากแผนงานโครงการ พัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro)  

เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

(Micro) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั ้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคมผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมแผนงานเป็นการมุ่ งเน้นที่
การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า  เพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม  และบริการแห่งอนาคต
เพ่ือที่จะเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่ มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
เข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการ
ปรับตัวและใช้โอกาสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่
ที่ตอบโจทย์ความต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรายได้และสร้างความเข้มแข็งที่ยั ่งยืนของเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการผลิตของอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นได้ 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2580)” ในด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ และการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจรายย่อย (micro) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการระดับฐานราก มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นการรวมกลุ่ม
ในชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมือ
อาชีพ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
สามารถพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถปรับตัวและนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนากลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต อันจะนำไปสู่การเพ่ิมอำนาจต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมการเข้าสู่การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ การพัฒนาอัตลักษณ์ ตราสินค้า เพ่ือให้เกิดการจดจำที่ชัดเจน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สร้างเอกลักษณ์
และความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 

 
❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 
แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่

กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและ
ความพร้อม เพ่ือให้การเติบโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับ
การกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 42 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุ รกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.2-2.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 
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แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการ
ขจัดจุดอ่อนและข้อจำกัดเดิมที ่มี
และพร ้อมบร ิหารจ ัดการในทุก
ภาวการณ์ได ้อย่างเต ็มศักยภาพ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ู ปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ มก า รจ ้ า ง ง าน ใหม่  
โดยเฉพาะในระดับพื ้นที ่ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถึงร ักษาการจ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

2) พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรงงานที่
ครอบคล ุมท ั ้ งในระบบและนอก
ระบบ ตลอดจนกำลังแรงงานในวัย
เรียนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อ
จำแนกแรงงานที ่ต ้องการความ
ช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำ รวมถึง
จับคู่ความต้องการของผู้หางานกับผู้
จ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐก ิจท ี ่ม ีแนวโน ้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู ้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่ งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 

2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ใ ห ้ ส อ ดคล ้ อ ง ก ั บ ค ว าม
ต้องการของแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย 
โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช ้จ ่าย 
ปรับโครงสร้างหนี ้ และเพิ ่มช่อง
ทางการเข้าถ ึงส ินเช ื ่อและแหล่ง
เง ินท ุนด ้วยต ้นท ุนท ี ่ เหมาะสม 
เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพยังสามารถ
อยู่รอดและรักษาการจ้างงานต่อไป
ได้ 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู ่ธ ุรกิจใหม่ที ่มี
แนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต 
เช่น สินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ สินค้า
และบริการเพื่อสุขภาพ และสินค้าสีเขียว 
เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าธรุกิจ
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ
ต ล อ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร  ท ั ้ ง ก า ร ผ ลิ ต  
การบริหารจัดการ และการตลาด 

3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทาง
การเง ินท ี ่หลากหลาย อาท ิ  การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 

4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและ
เพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ SMEs 
ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธ ุรก ิจมากขึ ้น อาทิ การจ ัดซ้ือ 

จัดจ้างภาครัฐ 

    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 

    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 

   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูม ิภาค
ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงาน
คืนถิ่นและบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่หัวเมืองหลัก
ในภูมิภาค เมืองรอง และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยคำนึงถึงฐานทรัพยากร ความ
พร้อม และศักยภาพของพื้นที่ผ่านการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการค้าการลงทุนแบบ
ครบวงจร รวมถึงส่งเสริมการลงทุนใน
โครงสร้างพื ้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาค
ธุรกิจ อาทิ ระบบการขนส่งและกระจาย
สินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ข น ส ่ ง ส า ธ า ร ณ ะ  ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค
สาธารณูปการที่มีคุณภาพและให้เพียงพอ
ต ่อความต ้องการของประชาชนและ
กิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผ ู ้ประกอบการในพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวภายใน 
ประเทศทั้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม
ปลอดภัยโดยเฉพาะในการสอบสวน
โรคและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 
3) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็งของ
ไทยภายใต้เง่ือนไขและบริบทใหม่ของโลก 
อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยใน
ฐานะประเทศที่ปลอดภัยจากโรคระบาด
เพื ่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงและการ
ท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่ มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพ ื ่อเพิ ่มม ูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร ้ า งแพลตฟอร ์มการตลาด
ดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ช ุมชนสามารถเข ้าถ ึงตลาดและ
ผ ู ้ บ ร ิ โ ภคท ั ้ ง ใ นป ร ะ เทศและ
ต่างประเทศได้โดยตรง เพื ่อสร้าง
รายได้ และเป็นฐานรองรับให้แก่
แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร โดย
การสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าเกษตร
ผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที ่  พ ัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
ความปลอดภัยและใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้
การใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อ ุปทานภาคการเกษตรให้ย ังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั ้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม  
ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 
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อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก โดยวิสาหกิจขนาดย่อย (MICRO) ได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้มากที่สุด โดยสาขาธุรกิจ
ในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ผลิตเครื่องสำอาง 
ผลิตยาและสมุนไพร ตามลำดับ ในขณะที่ธุรกิจภาคการค้า กระทบในสาขาธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจ
ภาคการบริการ ในสาขาธุรกิจบันเทิง/สารสนเทศ/การศึกษา ธุรกิจที่พักแรม/นำเที่ยว และธุรกิจร้านอาหาร  

มีรายได้ลดลงมากที่สุด ดังนั ้นหน่วยงานภาครัฐควรเร่งผลักดันการสนับสนุนหลักสูตรการอบรมพัฒนา  

องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น การบ่มเพาะธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจและแผนความเสี่ยงให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม Micro และวิสาหกิจชุมชน จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตได้ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต เช่น การพัฒนาทักษะแรงงาน การยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการ 
การส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจ เพื ่อเ พิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบ

ธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)  
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ – วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สนับสนุน) ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมศักยภาพให้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน  SME 
โดยตรง การพัฒนานโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่บูรณาการความร่วมมือจากหลากหลาย
หน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอ้างอิงจาก
รายได้ จำนวนลูกจ้าง และหรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ
และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากการเพิ่มเติมนิยามของวิสาหกิจรายย่อย (micro) 
อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 

▪ หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 

- ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
สนับสนุนการสร้างและต่อยอดธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ผ่านการ
สนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดเครือข่ายธุรกิจชุมชน (cluster-
based) และมีสินค้าประจำพ้ืนที่ (Product Champion) การพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการและช่องทางการตลาด การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด การสร้าง  
e-commerce platform เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและขยายธุรกิจได้ โดยการดำเนินการต่างๆ 
เหล่านี้ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น จากเดิมที่ เป็น
การดำเนินงานในลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ซึ่งจะช่วยให้การส่งเสริมพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ

อย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน โดย
พิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
การดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบ
มืออาชีพ/การพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) พบว่า มีความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

ข้อ 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาวะ เนื่องจากมีการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที ่มุ่ งเน้นไปที ่การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีการ
ส่งเสริมการสร้าง Cluster สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการพัฒนาพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่
เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิต
และการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

ข้อ 1)  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
มุ่งเน้นไปทีก่ารพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ เช่น e-Commerce เป็นต้น 

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบรกิาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
ค ุณภาพมาตรฐานในระด ับสากล รวมทั ้ งม ีการดำเน ินการในการสร ้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ และแหล่งเงินทุน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการดำเนินกิจกรรม โครงการ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ธุรกิจ การส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน บัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  
เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างช่องทางและขยายตลาดด้วย e-Commerce 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  ดังเห็นได้จากการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที่เป็นลักษณะการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู ้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา เพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุน สินเ ชื่อ 
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

เนื่องจากผู้ประกอบการชุมชนส่วนใหญ่จะกระจายทุกภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งในการติดตามประเมินผลจะต้องพิจารณาการ
กระจายตัวของผู ้ประกอบการที ่เข้าร่วม และการสนับสนุนยุทธศาสตร์หรือแนวทาง  

การพัฒนาพื้นที่อีกครั้ง 
 

❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   
ดังที ่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าผู ้ประกอบการชุมชนกระจายอยู ่ในทุกภูมิภาค การดำเนินกิจกรรม /

โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) จึงมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ในทุกพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

▪ ภาคเหนือ มีความโดดเด่นในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ที่มีชื่อเสียงระดับสากล แนวทางการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ 
ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจตลอด Value Chain การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ 
ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีศักยภาพในการ
ยกระดับเป็นฐานการผลิตที ่เชื ่อมโยงสู ่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ ่มได้ โดย
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แนวทางการพัฒนาจะเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและ
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการพัฒนาเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการขาด
แคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก ควบคู่กับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค โดยในด้าน
การเกษตร จะเน้นการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกรพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ในด้านการเชื่อมโยง
ระเบียงแนวตะวันออก-ตะวันตก จะเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  
เพ่ือส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ พัฒนา
ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น ในด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
ผ้าย้อมคราม จะเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยี
และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ 
ยกระดับผู ้ประกอบการและนักออกแบบรุ ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู ้ค วามสามารถทั้งการ
ออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริม
การจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

▪ ภาคกลางและพื ้นที ่กร ุงเทพมหานคร เน้นการยกระดับการผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับ
และปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ ์ที ่เหมาะสม 
รวมทั ้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื ้นที ่จ ังหวัด
กาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรและ
ปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา 

▪ ภาคตะวันออก เป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและ
ท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในอาเซียนและเศรษฐกิจโลก การพัฒนาภาค
ตะวันออกจึงเน้นการพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ไปกับการใช้
ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้า
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การเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสมควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น  
การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

▪ ภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
มาตรฐานสากล และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตร ได้แก่ การยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอม
กระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) 
พืชสมุนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานส่งออก โดยส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย สนับสนุนการใช้
ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูกการบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การต่อยอด
การพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว 
การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบัน
เกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่าย  

การสื่อสารสาธารณะและเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป็นต้น 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563  

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) มีความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2560 – 2561 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการยกระดับ 

ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้ SME และบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดทำระบบบัญชีการบริหารการเงิน การนำรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) 

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น มีกิจกรรมในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจในด้านตา่งๆ 
โดยจัดที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การยกระดับ SME ได้รับการยกระดับด้านผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และเพ่ิมผลผลิต เช่น การจัดผังกระบวนการผลิตเพ่ือลดเวลาดำเนินการ การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ
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ให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุงการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME มากขึ้น 
มีการส่งเสริมให้ SME ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เสริมสร้างความรู้ให้กับ SME ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ SME สนับสนุนให้ SME พัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่และความ
ต้องการสินค้าและบริการเพ่ือเผยแพร่ให้ SME ที่มีศักยภาพทราบ และสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนาสินค้า
และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย
ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มสมาชิก สนับสนุนให้วิสาหกิจฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ส่งเสริม
ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้วิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางตลาดยกระดับ
สินค้าและบริการ (Product Upgrading) ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจ
อย่างมืออาชีพ (Micro) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 
ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  

“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 
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2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม่ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

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

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกับปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

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

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

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

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และ 

การดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา  SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี (SME 
cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(5) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(6) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(7) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(8) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  
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❖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 

o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน
ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  

ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  

 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ 
SME  

    - 

 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 

o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  

ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

     4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

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

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั   



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 58 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    5. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

8. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 

3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 59 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการสร้างมลูค่าแกส่ินค้า
และบริการ   

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให ้SME มีหลักในการบรหิาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 60 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบ
ใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 
SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน     

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital 

payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือใน
การเติมทุนให้ SME ในแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่  

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกันความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ  

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 
 
 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 62 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม
กับธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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 6 - 63 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

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

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 

อย่างทันท่วงที (SME policy 

platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบียน
เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)    

 

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  

o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
ศักยภาพ SME    

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 

BDSP ของทั้งประเทศ   
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับ

ธุรกิจรายย่อย   
    1. ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary 
Market) และตลาดรอง (Secondary 
Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 
chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 
based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  
ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า การที่หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

SME เช่น มาตรการพักการชำระหนี้ ผ่อนผันการชำระหนี้ แก้ไข NPL เป็นมาตรการที่วิสาหกิจขนาดย่อยได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวฝ่าวิกฤต COVID-19 เช่น  
การหารายได้เพิ่มและการลดรายจ่าย ผลักดันการใช้ช่องทางออนไลน์ในการดำเนินธุรกิจ และ การเจรจากับ
เจ้าหนี้เพื่อขอพักชำระหนี้ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของผู้ประกอบการ หรืออาจส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ เช่น การมองหาโมเดลธุรกิจใหม่ และการวางแผนเพ่ือรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะ
ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวต่อไป 
 
❖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
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โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2564 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 
 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่าน
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รองรับกับบริบทสังคมหรือพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เปลี ่ยนแปลงไปตาม  

สถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการนำเสนอช่องทางการซื้อสินค้า การสร้างความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ผ่านผู้คนที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจเพิ่มการ
ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมเติมควบคู่ไปด้วย โดยจัดหาและ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ เป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนาและเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจให้
เติบโตขึ้น  
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 6 - 68 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2.2 ปัจจัยนำเข้า (Input) 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.5000 

หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการทั ้งหมดมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ ่มเป้าหมาย  

โดยโครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม เช่น การประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ที่ปรึกษา เป็นต้ น ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาเป็นการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป คิดเป็น    
ร้อยละ 26.09 และช่องทางการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 17.39 ตามลำดับ 

 
แผนภาพที่ 6.14 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
สำหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือ

คุณสมบัติที่ควรกำหนดเป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรกิจ  คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาได้แก่ มีการกำหนดเงื่อนไข
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่ องที่อบรมหรือพัฒนา  
มีปัญหาหรือความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของ
ผู้ที ่เคยได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 23.81 และมีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติแต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป  
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กรณีโครงการที่เป็นการอบรมหรือให้ความรู้ โดยทั่วไป หรือไม่ได้
ระบุเจาะจงสาขา/อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเป็นการเฉพาะ การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการเข้า
ร่วมโครงการอาจไม่ได้มีความเข้มงวด หรือเฉพาะเจาะจงมากนัก เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ และกรณีโครงการที ่ม ีร ูปแบบกิจกรรมเฉพาะเจาะจง หรือมีการกำหนดกลุ ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมที่ชัดเจน การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการจะมีความ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  
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 6 - 69 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 6.15 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

คิดเป็นร้อยละ 92.86 และบุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 7.14 

 

 
แผนภาพที่ 6.16 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 

 
สำหรับปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงาน พบว่า ทุกโครงการ  

มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
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 6 - 70 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 6.17 สัดส่วนโครงการที่มีความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการบริหารโครงการ 

 
2.3 กระบวนการ (Process) 

จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.7014 
หรืออยู่ในระดับดี โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
(Micro) ดังนี้ 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

 

รายการ มูลค่า(ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 66.35 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 55.75                                                                                 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 4.54 

ยอดคงเหลือ 6.06 
 
แผนงานโครงภายใต้แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ

แบบมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 66.35 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย
รวมผูกพัน 60.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.86 และมีเป้าหมายผลผลิต 19,000 หน่วย มีการรายงานข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน 18,779 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 98.84 

 
▪ การบริหารโครงการปี 2564  
จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการ

โดยจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ โครงการที่ดำเนินการเอง คิดเป็น 

ร้อยละ 21.43 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน และโครงการที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
มีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
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 6 - 71 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 6.18 ลักษณะการดำเนินโครงการ 

 

โครงการที ่ดำเนินการในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที ่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน คิดเป็น 

ร้อยละ 46.15 เป็นโครงการเดินที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน) คิดเป็นร้อยละ 30.77 และ 

เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) คิดเป็นร้อยละ 23.08  

 

แผนภาพที่ 6.19 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 
 

ในด้านการดำเนินงานตามแผนงาน พบว่าโครงการทั้งหมดสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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 6 - 72 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 6.20 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
 

และจากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมมีการ
ติดตาม กำกับโครงการอย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 64.29 
รองลงมามีการติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอราย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และ 

มีการติดตาม กำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 7.14  

 
แผนภาพที่ 6.21 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 

 
 
 
 
 
 

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่าง

สม่ าเสมอ ราย 6 เดือน
28.57%

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่าง

สม่ าเสมอ รายเดือน 
หรือรายไตรมาส

7.14%

มีการติดตาม ก ากับ
โครงการ อย่างเป็น

ระบบและอย่าง
สม่ าเสมอ รายเดือน 

หรือรายไตรมาส
64.29%
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2.4 ผลผลิต (Output) 
จากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบติดตาม พบว่า การดำเนินการภายใต้แผนงาน

โครงการการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Micro) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด ดังนี้ 

❖ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัว คือ วิสาหกิจรายย่อย
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ 19,000 ราย พบว่าการดำเนินโครงการมีผลการดำเนินงาน
ต่ำกว่าเป้าหมาย วิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 18,779 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 98.84 

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 
จากการที่โครงการเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ 

ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู ้ บุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด  
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,754.50 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวเกิดจากรายได้/
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 1,640.59 ล้านบาท ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 7.06 ล้านบาท ต้นทุนของเสียที่ลดลง 0.05  
ล้านบาท มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 63.40 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 18.63 ล้านบาท และมูลค่า 
การจ้างงาน 19.77 ล้านบาท ซึ่งสามารถคิดเป็นความคุ้มค่าของโครงการได้ 5.61 เท่า 

 
แผนภาพที่ 6.22 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SME กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน 
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อย่างไรก็ตาม จากแนวทางการพัฒนาในปีที่ผ่านมา พบว่า การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนของ
หน่วยงานต่างๆ ไปยังกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน ยังกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่ม/บางพื้นที่ การดำเนิน
โครงการจึงควรต้องมีการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจำนวนมาก และ
บางส่วนอาจยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน 

ทำให้ตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ เช่น การเลือกประเภทสินค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยม 
โดยอิงจากข้อมูลการซื้อในโดยใช้ประสบการณ์จากการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ การปรับเปลี่ยน content 
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน เพ่ือความสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้ 

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
1. การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ไปยังกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจ

ชุมชน ยังกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่ม/บางพ้ืนที่ การดำเนินโครงการจึงควรต้องมีการกระจาย
ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้มากขึ้น 

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์ 
และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด ทั้งนี้การปรับตัวของ
วิสาหกิจชุมชนเป็นสิ ่งที ่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื ่อให้สามารถก้าวทัน เทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3. การรวมตัวกันของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน หรือ Cluster ในปัจจุบันยังคง
เป็นการรวมตัวในทางตรง ซึ่งหมายถึงอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน เช่น ชุมชนเดียวกัน ทั้งนี้ 
การผลักดันการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในระยะต่อไป ต้องมีการขยายขอบเขตการ
ดำเนินงานในเชิงพื ้นที ่ให้เพิ ่มมากขึ ้น และไม่จำเป็นต้องอยู ่ในภูมิภาคใกล้ เคียงกัน  
เพื ่อขยายโอกาสทางการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่ายที ่มีศักยภาพ โดยควร
ตั้งเป้าหมายสำคัญในระยะต่อไป คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การถ่ายทอดความรู้ผ่านวิทยากร
หรือผู้ประกอบการต้นแบบ การขยายช่องทางการตลาด และการขยายช่องทางการจัด
จำหน่าย 

❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. การส่งเสริมหรือพัฒนาควรบูรณาการในระดับชุมชนหรือพื้นที่ (Community/Area-

Based Approach) การบริหารจัดการในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมมีศักยภาพที่เพียงพอ และตรงตามความต้องการ
ของวิสาหกิจชุมชน 

2. ควรฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้นำ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับ
การจัดการด้านการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ  การจัดทำบัญชีทางธุรกิจ  
ให้ครอบคลุมวิสาหกิจชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

3. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมให้
วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต สร้างองค์ความรู้ การตลาด 
สร้างแบรนด์ และการบริหารจัดการ ทั้งด้านต้นทุนการผลิต และการจัดบัญชี ส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน  
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4. การกระตุ้นให้วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน ปรับตัวอยู่ได้ และเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือ
กับสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว เช่น การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล และการพ่ึงพาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น 

5. ควรเร่งสนับสนุนและส่งเสริมกลุ ่ม Micro SME ให้สามารถเพิ ่มช่องทางการจำหน่าย
สินค้า/บริการ ขยายตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ 
เพ่ือให้สามารถต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น  

6. ส่งเสริมการทำระบบบัญชีเดียวของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผ ู ้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเง ินของกิจการให้ถ ูกต้องเพียงช ุดเด ียว  
โดยส่งเสริมผ่านการอบรมให้ความรู้ทาง Program online และระบบ E-learning เพ่ือให้
ผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้  นอกจากนี้การจัดทำบัญชีเดียวยัง
มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการนำข้อมูลของผู้ประกอบการมาใช้เพ่ือจัดทำนโยบาย
และมาตรการการส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม 

7. ควรเพ่ิมการจัดเก็บข้อมูลในอดีตของกลุ่มประเภทวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ
การอบรมพัฒนาไปแล้ว ทั้งที่ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้ และไม่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในมิติ
ต่างๆ เพื่อหาช่องว่างของการพัฒนาว่ามีปัจจัยได้บ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ 
โดยอาจเป็นช่องทางสำคัญที่หน่วยงานจะสามารถขยายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
ให้มากขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระยะ
ถัดไปให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการได้มากที่สุด  
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แนวทางที่ 3 พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจภูมิภาคสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษาให้สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจให้บริการ  

โลจิสติกส์ การพัฒนาผู ้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น การมีความพร้อมและ
ความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร การสนับสนุน  

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันให้ผู ้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต และ  

การบริการ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และขยายการให้บริการ
ของภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ก่อให้เกิดการสร้างความ
เข้มแข็ง และการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนการร่วมพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
เกิดศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และยกระดับกิจการของวิสาหกิจขนาดย่อมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยในปี 2564 มีกิจกรรมแผนงานโครงการที่มุ่งเน้นและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อมไปในด้านต่างๆ ดังนี้ 

▪ ด้านการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจสร้าง
มูลค่าเพิ ่มทางธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื ้อหา 
(Storytelling) เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ด้านวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าและบริการ
ที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีความเป็นสากล ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด สร้างโอกาสและยกระดับมูลค่าธุรกิจ สินค้า เเละบริการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อการ
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และกลุ่ม นักศึกษาที่เรียนด้านการ
ออกแบบ เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แข่งขันได้ และมีขีดความสามารถ
เพียงพอต่อการขยายตลาดสู ่สากล ตลอดจนการบ่มเพาะผู ้ประกอบการให้ขับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม  

ด้านเทคโนโลยี การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 
▪ ด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ผ่านกิจกรรมการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของ SME ด้วยงานนวัตกรรมด้านรังสี เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง
เทคโนโลยีด้านรังสีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ของตนเองไป
ใช้ในงานนวัตกรรมด้านรังสีในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยการที่นักวิจัยของโครงการขอตัวอย่างจากผู้สมัคร
มาทดลองแล้วดำเนินการทดลอง เรียบร้อยจึงแจ้งผลการทดลองให้ผู ้สมัครเข้าใช้บริการทราบผล 
กิจกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยด้วยเทคโนโลยีรองรับตลาดการค้า
ยุคใหม่ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น สร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรในการคิดวางแผน กำหนดนโยบาย และวางกลยุทธ์เพื่อเพ่ิม
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ประสิทธิภาพ และศักยภาพ โดยการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพร ตั้งแต่ ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเข้าสู ่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยการอบรมให้ความรู ้กับ
ผู้ประกอบการ คณะผู้ตรวจฮาลาลในประเทศ และ เจ้าหน้าที่ฮาลาลประจำสำนักงานในประเทศ ให้คำปรึกษา
เชิงลึกให้กับ SME และวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยรับรองฮาลาล และผู้ประกอบการในส่วน
จังหวัด ต่อยอดให้ผู ้ประกอบการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของสำนักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (Business Matching) เป็นต้น  

▪ การเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ ผ่านการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)  โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื ่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME ให้เป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้  
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างกลไกเชื่อมโยง SME ให้เข้าถึงองค์ความรู้ 
และทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของ SME สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 
ผลักดันให้มีการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนามากขึ้น กิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน
กระบวนการผลิตและการบริการ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื ่อให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และให้บริการด้านซอฟต์แวร์ทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และบริการด้านซอฟต์แวร์ และผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI ให้มีความสามารถในการต่อยอดไปสู่ระดับวุฒิ
ภาวะที่สูงขึ้น โดยการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต/พัฒนาและบริการด้านซอฟต์แวร์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านซีเอ็มเอ็ม (CMMI) และติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อมทั้ง
อบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการปรับปรุงกระบวนการ กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0  ดำเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบ
กิจการ SME /กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน หรือสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดัน
ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม แปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การพัฒนาสู่ SME 4.0 และกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้ความรู้และให้คำแนะนำในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการ SME เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน เป็นต้น 

▪ การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถทาง
การตลาด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการลงทุนเลือกซื้อแฟรนไชส์ มีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องสามารถตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์เพื่อเป็นทางเลือกในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสร้าง  

ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คำปรึกษา เชื่อมโยงเครือขา่ย  
แลกเปล ี ่ยนประสบการณ์และศ ึกษาด ูงานธ ุรก ิจต ้นแบบ การจ ัดประกวดธ ุรก ิจแฟรนไชส ์ ไทย  
(Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021) จัดแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในงาน DBD 
Franchise & SME Expo 2021 กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล  ดำเนินการโดยกรมส่ งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ เพื ่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการไทยในการ
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ดำเนินการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
ศูนย์กลางการซื ้อขายออนไลน์ระหว่างผู ้ซื ้อผู ้ขายทั ้งในและต่างประเทศสามารถเพ่ิ มโอกาสทางการค้า  
การเข้าถึงตลาดทั่วโลกของผู้ประกอบการและประชาชนไทยและสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศได้
อย ่างเป ็นร ูปธรรม โดยการจ ัดต ั ้งหร ือต ่อยอดหน้าร ้าน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์มพันธมิตร 
อิเล็กทรอนิกส์ชั ้นนำ และดำเนินการบริหารหน้าร้าน และอำนวยความสะดวกในกิจการร้านสรรพสินค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์ ตลาดเป้าหมาย 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 706.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.35 ของงบประมาณทั้งหมด 
(หรือประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการ Small 

เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เทคโนโลยีนวัตกรรม
และซอฟต์แวร์ กลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปา กลุ่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์ อัญมณี
เครื่องประดับ กลุ่มวัสดุและบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ GDP ของประเทศ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
SME ให้ได้มาตรฐานสากล 

 
 

แผนภาพที่ 6.23 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564 สำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้
ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 13 หน่วยงาน ได้แก่  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื ่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  และ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน)  
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❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามสำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ  

ขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) พบว่ามีผลการติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการปี 2564  
อยู่ในระดับดีมาก หรือมีระดับคะแนน 4.6945 คะแนน ดังแผนภาพที่ 6.24 

 

 
 

แผนภาพที่ 6.24 ผลคะแนนการติดตามแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 

 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปี 2564 มีผลคะแนนการติดตามด้านบริบทโครงการ (Context)  
ที่ระดับคะแนน 4.9250 คะแนน รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) ที่ระดับคะแนน 4.9000 คะแนน 
ด้านผลผลิต (Product) โดยมีระดับคะแนน 4.6156 และด้านกระบวนการ (Process) มีระดับคะแนน 4.5774 
ตามลำดับ  

 

3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทาง
หรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 

จากแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 

แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 
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❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแนวทางพัฒนา

วิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการ และการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ เนื่องจากกิจกรรมแผนงานเป็นการมุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ จากฐานเดิม และต่อยอด
ไปสู ่การสร้างฐานรายได้ใหม่ มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ ผู ้ประกอบการเข้าใจตลาด ปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด มีความสามารถในการปรับตัวและใช้โอกาส
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
และวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมุ่งส่งเสริมการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถ
เป็นฐานรายได้และสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจในระดับชุมชน รวมทั้งสามารถเป็นฐานของการ
ผลิตของอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นได้ การพัฒนาให้มีศักยภาพในการสร้างแบรนด์ที่
เป็นที่ยอมรับในระดับส่งเสริม SME สาขาบริการที่มีศักยภาพจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการคิด 
  

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจ 

ขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ ประเด ็น “ผ ู ้ประกอบการและว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
(พ.ศ. 2561 - 2580)” 3 ประการ ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ : เนื่องจากกิจกรรมแผนงานมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและ
หลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาผู ้ประกอบการทุกระดับให้มี  
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน  

โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 
2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน : เนื่องจากกิจกรรมแผนงานมุ่งเน้นการจัดหา

แหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ
การบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ  
พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  

3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด : เนื่องจากกิจกรรมแผนงานมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด 
ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง 
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ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ  

 
❖ ความเชื ่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่
กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและ
ความพร้อม เพ่ือให้การเติบโตของพ้ืนที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความเจริญ พร้อมรับ
การกระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้า งอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่
ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 82 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  
โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข้ าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 

2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก ่แรงงานภายใน 
ประเทศ 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เง ินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได้ 

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

2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั ้งการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาด 

3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 

4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 

    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 

   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.3 การกระจายความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผ ู ้ประกอบการในพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสรา้งการจ้างงานในระยะยาว 

2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนวัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 

2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 

2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 

2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 

2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 

3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 

2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได้ ไปย ั งช ุ ม ชนแ ละ
เศรษฐกิจฐานราก 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 

อุตสาหกรรมอาหาร 
1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 

2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 

2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม 

ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สนับสนุน) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) ให้แข็งแกร่งทำให้เกิดความหลากหลายของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพ
เพ่ือเตรียมความพร้อม รองรับรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปต่อธุรกิจสมัยใหม่  
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาแบรนด์ และส่งเสริมการส่งออกเพ่ือช่วยขยายตลาดใหม่ให้แก่  SME และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่ม Turn Around สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ส่วนแบ่งของจำนวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม  
จากธุรกิจทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นได้จากการเพิ่มเติมนิยามของวิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small) อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 

▪ หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย 2.2 การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาธุรกิจชุมชน ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่ม และการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจชุมชน (Cluster-Based) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
SME และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ให้เครือข่ายคลัสเตอร์เหล่านี้เกิดการผนึกกำลังสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในคลัสเตอร์เดียวกัน และได้รับการพัฒนาจากภายนอกเพื่อสร้างโอกาสทาง
การค้าร่วมกัน ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม  (Small) มีโอกาสในการเข้าถึงตลาด และส่งเสริมการสร้าง  
e-commerce platform เพื่อให้สามารถอยู่รอดและขยายธุรกิจได้ สร้างแนวคิดในการดำเนิน
ธุรกิจสมัยใหม่ และนำเอาเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการ
ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม /โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาด

ย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้  
เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไปให้มีศักยภาพมากขึ้น และให้
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ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาธุรกิจ พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 

ข้อ 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาวะ เนื่องจากมีการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที่ม ุ ่งเน้นไปที ่การพัฒนากระบวนการผลิตของ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ข้อ 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีการ
ส่งเสริมการสร้าง Cluster สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ

ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่
เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิต
และการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ มีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
รวมถึงมีการสนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย Cluster อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ เช่น e-Commerce เป็นต้น 

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบรกิาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
ค ุณภาพมาตรฐานในระด ับสากล รวมทั ้ งม ีการดำเน ินการในการสร ้าง
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สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์ และแหล่งเงินทุน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
พัฒนากลไกสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ในการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เติบโตและแข่งขันได้ ดังเห็นได้จากการมีโครงการในลักษณะที่เป็น
การจัดให้มีแหล่งเงินทุนสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการ SME กลุ่มท่ัวไป เพ่ือใช้ใน
การต่อยอด พัฒนาธุรกิจ และสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ิมสภาพคล่อง เพ่ือให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME 
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิต 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 

ข้อ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการดำเนินกิจกรรม โครงการ ที่เน้นการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงาน การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการ
ทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง รวมถึงมีการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อ 1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล 
สร้างความเป็นมืออาชีพการบริหารแก่องค์กรธุรกิจรองรับการเป็นอุตสาหกรรม
ระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยง
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แหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการผลิตและการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมแผนบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เนื่องจากมี
การสน ับสน ุนการเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายคล ัสเตอร ์ท ั ้ ง ในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
ดังกล่าวในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้ 

 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ข้อ 1) ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้า
และมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ ่นใหม่ 
(Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน  
เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการที่เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างช่องทางและขยายตลาดด้วย e-Commerce 
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  ดังเห็นได้จากการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการที่เป็นลักษณะการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ ่งมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู ้ประกอบการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนา เพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานสินค้าและ
บริการ เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ต้องการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเข้าถึงบริการ
ทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้โดยง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการสนับสนุนเงินทุน สินเ ชื่อ 
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
- ข้อ 3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังเห็นได้จากมีการดำเนินกิจกรรม โครงการใน

การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม 

ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค  
พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 

▪ ภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา  
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การสนับสนุน SME ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการนำมาใช้เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื ่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain และการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
แนวทางการพัฒนา  
4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการ
ดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื ่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
มนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่
มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาด ในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ อย่างการเกื้อกูลกันบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและ  

เพ่ือนบ้าน 

▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย
พัฒนาที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ
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สถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนำร่องเพื ่อให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

▪ ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
6) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ
และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมี 
ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุน
ที่มีศักยภาพ เป็นต้น 
3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนา
เทคโนโลยีในการต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital 
Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 

▪ ภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
แนวทางการพัฒนา  
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่   
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ  
สร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชน
มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของ
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ชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ 
ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและ
ชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ต่างๆ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
3) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร เพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยง
การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื ่อวิจัยพัฒนา  

การออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 
การประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจำหน่ายยางพารา
ได้มากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา  
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น 
ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน 
มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสมุนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็น
สินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น 
โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและสนับสนุน การใช้ภูมิปัญญา  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอด
การพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิต อ่ืน อาทิ  
การท่องเที่ยว การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มใน
รูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต การดำเนินการ
รวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื ่อสาร
สาธารณะและเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ(Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความ
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เข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุ มชนหรือสหกรณ์
การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ 
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเทคโนโลยีดิจิทัล 
ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง 
พัฒนาผู้ประกอบการและ SME รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ Start up และการ
พัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา  
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต 
ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase 
Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมยางพารา
และการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง  
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา กำหนดเขตพื้นที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

▪ ภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้าง
ความม่ันคงให้กับภาคการผลิต 
แนวทางการพัฒนา  
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และการส่งเสริมการทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
สมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยำ เพื่อลดความ
เสียหายจากภัยพิบัติ โรคระบาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการและ SME ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนา
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ความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนำผลการวิจ ัยด้านเทคโนโลยีช ีวภาพเพื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูป และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพใน
การผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริม
การเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย
พัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษา
คุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย 
6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น  
เช่น การท่องเที่ยวและบริการ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2564  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 

– 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562-2564 พบว่าแผนงาน
โครงการตามและแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการยกระดับ 
ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้ SME และบุคลากรในสถานประกอบการ เช่น การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดทำระบบบัญชีการบริหารการเงิน การนำรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  (Best Practices) 
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น มีกิจกรรมในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของธุรกิจในด้านตา่งๆ 
โดยจัดที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การยกระดับSME ได้รับการยกระดับด้านผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต เช่น การจัดผังกระบวนการผลิตเพื่อลดเวลาดำเนินการ การปรับปรุงระบบการจัดหาวัตถุดิบ
ให้มีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุง 
การผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับ SME มากขึ้น 
มีการส่งเสริมให้ SME ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เสริมสร้างความรู้ให้กับ SME ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ SME สนับสนุนให้ SME พัฒนาสินค้าและบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรายใหญ่และความ
ต้องการสินค้าและบริการเพื่อเผยแพร่ ให้ SME ที่มีศักยภาพทราบ และสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนา
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 6 - 95 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประกอบการรายใหญ่ พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มสมาชิก สนับสนุนให้วิสาหกิจฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
ส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจให้วิสาหกิจฐานราก เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางตลาด
ยกระดับสินค้าและบริการ (Product Upgrading) ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาระบบ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ 
(Turn Around) เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของ SME ที่มียอดขายตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือ
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าว
สู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน 
(ธันวาคม 2562) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปี 2562-2564   

 
❖ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่ าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม่ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟู
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้
อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ 
โดยคาดว่ารายได้ของ SME 
และอัตราการลดลงของ
สินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME 
จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

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

• เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ 
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อม
เข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การส่งออก จะเพ่ิมข้ึนจนอยู่
ในระดับเดียวกบัปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

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

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

และธุรกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การปรับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจให้เกิดความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้รับการปรับแก้ให้เอ้ือต่อ
การประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน
จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้าน
เอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ 

การบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและให้บริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจที่ SME สามารถเข้าถึงได้ตลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

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

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการ
ดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จัดทำรายงานการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละด้าน
จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(9) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(10) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(11) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(12) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 99 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  
ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  
 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ 
SME  

    - 
 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ 
SME  

    สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  
ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  
เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยาย
โอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถ
นำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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 6 - 101 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

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

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลดา้น

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน 
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล   

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 
3.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการใน

การพัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ด้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 
3. กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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 6 - 102 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

     10. สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

13. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรคม์าใช้ในการสร้างมูลคา่
แก่สินค้าและบริการ   

    1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) 
6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธรุกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยการจัด
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมาภิบาล รับรอง
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
อบรมนิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาล 
รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ SME มีหลักใน
การบริหารจัดการและดำเนิน
ธุรกิจที่ด ี

    กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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 6 - 103 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 

o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบ
ใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทาง
การเงิน (financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ 
SME ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบัน
การเงิน     

    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME 

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital 

payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 6 - 104 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละ
กลุ่ม  

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็น
ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให ้
SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดบั
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยาย
ตลาดหรือขยายธรุกิจไปยัง
ต่างประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
และการป้องกันความเสีย่งใน
การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 
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 6 - 105 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 

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

ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 

อย่างทันท่วงที (SME policy 

platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึน
ทะเบียนเข้าร่วมโครงการหรือขอรบั
ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web 

portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิง
วิเคราะหส์ถานการณด์้านการตลาด
ให้กับ SME (market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 
BDSP ของทั้งประเทศ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
2. บรรษัทประกัน

สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุน
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับการ
เติบโตของธุรกิจทั้งตลาดแรก 
(Primary Market) และตลาดรอง 
(Secondary Market)    

    สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพ
คล่องให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ 
(supply chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 

(Venture Capital) กับ
ผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง   
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 
based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับ

งานวิจัยและพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูล
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  
ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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❖ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายต ามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี ๒๕๖๕ 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ  โดยวางรากฐานการศึกษาให้กับ

เยาวชนรุ่นใหม่มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่ จำเป็นและความถนัดที่
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน ผู้ประกอบการ SME และชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรม
ในประเทศไทย สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ทำให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า 

2.6.2 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยจัดหาและพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงการ
พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ พัฒนาระบบการ
ประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต ระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและ
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 
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2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
อัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบ
ด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

   
3.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) : 
จากผลการติดตามด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.9000 

หรืออยู่ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่  
เข้าร่วมโครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการติดตามแผนงานโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่เป็นการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ
พบว่า มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 37.29 เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการ
ไปยังสมาคม ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ อาทิ อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่ งห่ม 
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
ร้อยละ 27.12 และช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 22.03 

 

 
แผนภาพที่ 6.25 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

สำหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการพบว่า ส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพ่ือ
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น การระบุสาขาเป้าหมาย ร้อยละ 41.67 รองลงมาเป็น มีการกำหนด
เงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่ น มีความพร้อมที่จะ
ดำเนินการในเรื่องที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือความต้องการ ร้อยละ 39.58 มีการกำหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวแล้ว ร้อยละ 8.33 และมีการ
กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ แต่เป็นข้อกำหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน เป็นต้น ร้อยละ 6.25 
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 6 - 110 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 
แผนภาพที่ 6.26 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ 

 
จากผลการประเมินแผนงานโครงการพบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรหลักในการบริหารโครงการและ

บุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการมีความรู้ ความสามารถ (Competency) เพียงพอที่จะบริหาร
โครงการให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ร้อยละ 100.00  

 
แผนภาพที่ 6.27 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 

 
3.3 กระบวนการ (Process)  
จากผลการติดตามด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.8774 

หรืออยู่ในระดับปานกลาง โดยการติดตามผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จใน
การบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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 6 - 111 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 706.00 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 670.11 
งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 13.54 

ยอดคงเหลือ 22.36 
 

จากข้อมูลพบว่า ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ ้น 706.00  ล้านบาท  
มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน 683.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.83  

 
▪ การบริหารโครงการปี 2564  
จากผลการติดตามแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการ

ดำเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน ร้อยละ 40.74 รองลงมา คือ จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมา
ทั้งหมด ร้อยละ 22.22 ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ร้อยละ 11.11 และ โอนงบประมาณให้หน่วยงาน
อ่ืนๆ ดำเนินการ ร้อยละ 3.70  

 
แผนภาพที่ 6.28 ลักษณะการดำเนินโครงการ 

 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการทั้งหมดดำเนินการได้แล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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 6 - 112 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 6.29 สถานการณ์ดำเนินการตามแผนงาน 

 

แผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 70.37  

มีโครงการที่ล่าช้าอยู่ภายในปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 22.22 และเป็นโครงการที่ล่าช้าข้ามปีงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 7.41 

 
แผนภาพที่ 6.30 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ 

และจากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมมีการ
ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการในทุกโครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่มีการติดตามกำกับโครงการอย่าง
เป็นระบบ สม่ำเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส และมีการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ทำให้สามารถ
กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในกรณีที่โครงการเกิดปัญหาใน
ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 เป็นโครงการที่มีการติดตามกำกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ  
รายเดือน หรือรายไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 17.86 และเป็นโครงการที่มีการติดตาม กำกับโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ ราย 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.57 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 113 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 6.31 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 

 
3.4 ผลผลิต (Output) ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมายแต่ละแนวทางที่กำหนดไว้ตามแผนบูรณาการฯ  
จากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบติดตาม พบว่าการดำเนินการภายใต้ แผนงาน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตตัวชี้วัด ดังนี้ 

❖ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินการภายใต้แผนงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม

ให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) วิสาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 58,000 ราย มีผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 58 ,209 ราย/กิจการ คิดเป็นร้อยละ 100.36 โดยมีการดำเนิน
โครงการที่สำคัญ คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) ผลผลิตที ่เกิดขึ ้นเป็น
การพ ัฒนาเทคโนโลย ี เช ิ งล ึกให ้ก ับ  SME โดยส ่วนใหญ ่ เป ็นการพ ัฒนาด ้าน 
Improvement process ด้าน standard และด้าน Improvement product 
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 6 - 114 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 6.32 ร้อยละความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใตแ้ผนงานพัฒนา

วิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (Small) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

จากแผนภาพที่ 6.32 จะเห็นได้ว่า แผนงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมยัใหม่ 
(Small) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานในระดับ
ผลผลิตที่สูงกว่าเป้าหมายมากตามตัวชี้วัด  

 

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 

สำหรับการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการ
พัฒนาในด้านการยกระดับ การเสริมศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน และผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจ 
โดยจากผลการประเมินและการสำรวจข้อมูล พบว่า ผลลัพธ์จากการส่งเสริมของโครงการตามแนวทาง
ดังกล่าว ทำให้เกิดรายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 9 ,749,973,631 บาท ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 660 ,402,075
บาท ต้นทุนของเสียที่ลดลง 89,202,740 บาท มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 189,477,135 บาท มูลค่าการ
ลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 1,556,841,062 บาท และมูลค่าการจ้างงาน 2,979,250 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาเชิงลึก/การนำงานวิจัยหรือเทคโนโลยี การอบรม การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าซึ่ง
ทำให้เกิดการเจรจาการค้า และจับคู่ธุรกิจขึ้น การส่งเสริมตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Commerce) นอกจากนี้
การส่งเสริมของโครงการเกี่ยวกับเรื่องการผลิต มาตรฐาน และการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยสนับสนุน
ยังทำให้ การผลิตของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพขึ้น เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของเสีย รวมถึงยังทำให้เกิด
มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจ
ขาดย่อม (Small) เท่ากับ 12,248,875,893 บาท 

 

วสิาหกิจขนาดย่อมได้รับการพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจสมัยใหม่

ร้อยละความส าเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย 100.36
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ภาพรวม แนวทางท่ี3 Small 

รายได้/ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน(บาท/ปี) 9,749,973,631 

ต้นทุนการผลิตท่ีลดลง(บาท/ปี) 660,402,075 

ต้นทุนของเสียท่ีลดลง(บาท/ปี) 89,202,740 

มูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน(บาท/ปี) 189,477,135 

มูลค่าการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน(บาท/ปี) 1,556,841,062 

มูลค่าการจ้างงาน(บาท/ปี) 2,979,250 

มูลค่าเศรษฐกิจ(บาท) 12,248,875,893 

งบประมาณ(บาท) 888,517,800 

ความคุ้มค่า 13.79 

 

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผล 

1) โครงการที่มีกิจกรรมในลักษณะพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาด อาจมีความซ้ำซ้อนกับการ
ดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน ซึ่งในบางครั้งมีการจัดกิจกรรมในระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกัน และ
มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกัน  

2) กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการบางส่วนไม่ได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ และความ
ต้องการของผู้ประกอบการเท่าที่ควร บางโครงการเป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการทั่วทั้ง
ประเทศ หรือทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมระยะสั้น ซึ่งอาจไม่ส่งผล ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในแต่ละรายมากนัก เนื่องจากสภาพแวดล้อม และความต้องการ รวมถึงปัญหา
มีความแตกต่างกัน  

3) โครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการในรูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การจัดงานแสดงสินค้า ที่มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ และประชาชนจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ 

4) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้โครงการที่
มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ 

 

❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1) หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านสนับสนุนการตลาดของผู้ประกอบการ ควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนา

ช่องทางการขายออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมยอดการขายสินค้า และส่งเสริมด้านการทำตลาด ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของ
ผ ู ้ประกอบการมากขึ ้น เช ่น การทำ SEO (Search Engine Optimization) ให ้ข ึ ้นรายการส ินค้าของ
ผู้ประกอบการเป็นรายการที่ค้นหาพบเป็นรายการแรกๆ ของ Google Search เป็นต้น  

2) โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาด ควรต้องมีการบูรณาการข้อมูล  

ทั้งในด้านระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มโอกาส
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจจัดทำระบบข้อมูลกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาดที่สามารถเข้าถึงแผนการจัดกิจกรรม และผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมได้ 
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3) ควรมีการจำแนกกลุ ่มเป้าหมายตามพื ้นที ่และความต้องการให้มีการชัดเจนก่อนที ่จะ
ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยอาจกำหนดรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เช่น โครงการที่มี
วัตถุประสงค์ให้ผู ้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่พื้นฐานทั่วไป หรือ โครงการที่ต้องมีกำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องได้รับการพัฒนาเฉพาะด้าน หรือการแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่อง  

4) หน่วยงานควรมีการวางแผนการดำเนินโครงการเพ่ือรองรับการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ประกอบกับการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความต่อเนื่องและส่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการ โดย
พิจารณาออกแบบรูปแบบ/กิจกรรมโครงการที่เหมาะสมกับกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ซึ่งอาจ
จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป หรือส่งต่อไปผู้ประกอบการไปยังโครงการ หรือหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่ต่อเนื่องและเกิดผลสำเร็จแก่ผู ้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการอย่างแท้จริง 
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แนวทางที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential)  

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ สามารถผลิตสินค้า/บริการที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและมีตลาดรองรับการผลิตในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม  กลุ่มนี้
ยังคงต้องการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง สามารถส่งออก
สินค้า/บริการสู่ตลาดโลกได้ การสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ   
กลุ่มนี ้จึงเน้นไปในด้านการให้ความรู้ด้านการตลาด ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
หรือมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดทั ้งในประเทศและต่างประเทศแก่
ผู ้ประกอบการอาทิ การส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ ออกงาน roadshow E-Market ในระดับสากล  
เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในตลาดระดับสูง (Hi-End) และระดับสากล นอกจากนี้ อาจมีการส่งเสริมด้าน 

การรวมกลุ่ม/การสร้างเครือข่าย (Cluster) ในด้านการผลิตหรือการค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ/สร้างอำนาจ
การต่อรอง หรือบุกเบิกขยายฐานลูกค้าร่วมกัน ดังนั้น กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ ่มนี้  

จึงมุ่งเน้นไปในประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 
▪ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง/นวัตกรรม  
กิจกรรมโครงการในปี 2564 คือ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ให้ SME ให้นำวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างนวัตกรรม 
▪ ด้านการพัฒนามาตรฐานระดับสากล 
กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอุตสาหกรรมไทย โครงการสนับสนุน
ผู ้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน (Capability Maturity Model Integration : CMMI) โครงการยกระดับ
วิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล – เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน 

▪ ด้านการส่งเสริมการเข้าสู่ระดับสากล 
กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่

ผู ้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจ
สร้างสรรค์สู่สากล โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และ
โครงการภายใต้กองทุนฯ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่าการส่งเสริม SME ภายใต้แผนงาน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ยังเกิด Missing Link ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศทั้งการส่งเสริม
การส่งออก การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ การส่งเสริมให้ผู้รับบริการจากต่างประเทศเข้ามาซื้อบริการ
ในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมด้านต้นทุนหรือการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ  
เป็นต้น 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเป็นมูลค่า 82.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 ของงบประมาณทั้งหมด 
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แผนภาพที่ 6.33 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มี

ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 
 

โดยในปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปี 2564  
มีจำนวน 6 หน่วยงาน คือ กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมวิทยาศาสตร์และบริการ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 
จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ให้มีความสามารถใน
การแข่งขันได้มากขึ้น พบว่ามีผลการประเมินแผนงานโครงการ ปี 2564 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
รวมที ่4.7125 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6.34 
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แผนภาพที่ 6.34 ผลคะแนนการประเมินแผนงานโครงการตามแนวทางพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
วิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันได้มากขึ้น ปี 2564 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมแผนงานโครงการตามแนวทาง
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล ( Medium & 
High Potential) ให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ปี 2564  มีผลคะแนนการติดตามด้านบริบท 
(Context) โดยมีระดับคะแนน 5.0000 หรืออยู ่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ด้านผลผลิต (Product) 
4.7500 คะแนน หรืออยู่ในระดับดีมาก ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) สูงสุดที่ระดับคะแนน 4.6667 หรืออยู่ใน
ระดับดีมาก และด้านกระบวนการ (Process) โดยมีระดับคะแนน 4.4860 หรืออยู่ในระดับดี ตามลำดับ  

สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context)  
(ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที ่ มี

ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้ 
 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 จากการศึกษาวิ เคราะห์กิ จกรรมโครงการส่ ง เสริม  SME ที ่ มี ศั กยภาพ (Strong) ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น/พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การ
แข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการ และการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
เนื่องจากการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า  เพื่อก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจ ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม  และบริการ แห่งอนาคต
เพื ่อที ่จะเพิ ่มรายได้จากฐานเดิม และต่อยอดไปสู ่การสร้างฐานรายได้ใหม่ การยกระดับคุณภาพและ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 
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ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ด้านวัตถุดิบ พันธุ์ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ การแปรรูปและการพัฒนาความต้องการของตลาด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต  

เน้นการพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นระดับสากลมากขึ้น และการแสวงหาโอกาสในการขยายสู่ตลาดสากล  

❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) 

ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น/พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่
การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในแผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู ้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ ่งมีแนวทางในการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวั ตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดย
การส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จาก
เขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและ
บุคลากรคุณภาพ 

นอกจากนี้พบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้มากข้ึน/พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับสากล (Medium & High Potential) ยังสอดคล้องกับแผนย่อยเรื่อง การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ซึ่งมี
แนวทางสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุนของ
ประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ และการส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ 
รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและ
บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักท่ีประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
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2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
และการจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถิ่นท ี ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี ว ภ าพ  พร ้ อมทั้ ง เ ร ี ย น ร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
กระบวนการผล ิตและการบร ิหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 123 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)  
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 16 : การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สนับสนุน)  โดยมีการให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในทุกอุตสาหกรรมเพ่ือส่งผลให้เกิดการเติบโต
ของเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมให้มีนวัตกรรม จัดตั้งให้มี  
หน่วยงานกลางเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการออกนโยบายต่างๆ 
การให้สิ่งจูงใจ การสนับสนุนการส่งออกและการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ 

▪ หัวข้อที่ 3 : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

 หัวข้อย่อย 3.3 : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม 
- เรื ่องและประเด็นการปฏิร ูปที ่ 3.3 : การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ 

(Productivity) การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) โดยมี
แนวทางเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการบูรณาการ
การทำงาน ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศให้เป็นระบบ
ครบวงจร จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบาย แผนแม่บท 
และแนวทางการบริหารจัดการด้าน การส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของ
ประเทศ ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ และ
ประเมินผลการดำเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ด้านการเพ่ิมผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวัตกรรมของประเทศท้ังในระดับภาพรวมของประเทศ 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

▪  ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ 
SME โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ 
พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า/บริการ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค อาทิ 
โครงการพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น 

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 1)  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้า พัฒนา

บรรจุภัณฑ์ แสวงหาตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็นในการทำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาช่องทางการตลาด การพัฒนามาตรฐานสินค้า และการสร้าง
เครือข่ายกับธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ การขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce 
และโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Business) เป็นต้น  

ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการผลิต การขาย ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม/
โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/พัฒนาสินค้าและบรกิาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม และด้านการยกระดับการผลิตและการบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME 
เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตลอดจนยกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล และโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME 
สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นต้น 

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม SME ที่มี
ศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น พบว่า มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 และยุทธศาสตร์ที่ 10 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ดังนี้ 
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 6 - 125 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

- ข้อ 3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน เนื ่องจากมีกิจกรรม โครงการที ่ให ้ความรู้ /ให้คำปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า/บริการให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด 
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
- ข้อ 3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์กร ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
และการเชื่อมโยงวัตถุดิบ แหล่งผลิต ตลาด เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้
จากการดำเนินกิจกรรม โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
ในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น  

ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ข้อ 3.5.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เนื่องจากมีการ
ส่งเสริมผู ้ประกอบการให้ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เป็นระบบดิจ ิท ัล หรือ                       
E- commerce  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

- ข้อ 3.2.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ สามารถเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้   
ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี/
พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ข้อ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง   

- ข้อ 3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ เนื่องจากมีกิจกรรม โครงการที่
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจในภาคกลาง ซึ ่งมุ ่งเน้นการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะโครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า/บริการ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เน้น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตลอดจนยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นต้น  
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 6 - 126 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ข้อ 3.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
สำหรับสินค้าและบริการของไทย โดยการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทาง
เศรษฐกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เกิดผลเต็มที่ รวมถึงการแสวงหาตลาดใหม่ และพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ  

ข้อ 3.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 

- ข้อ 3.4.1 พัฒนาผู ้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และ
พัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้  

ดังจะเห็นได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการที ่เกี่ยวข้องกับการขยายตลาดหรือการสร้าง
เครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทย อาทิ โครงการจัดนำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การยกระดับธุรกิจ  

แฟรนไชส์สู่ตลาดโลก โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่ตลาดสากล เป็นต้น 

❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562)   
 ผู ้ประกอบการชุมชนกระจายอยู ่ในทุกภูมิภาค การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 

จึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ในทุกพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ 
 ภาคเหนือ : มีเป้าหมายพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและ
บริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ โดยมีแนวทางเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัย และพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี  
เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาด
กลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-touris และแนวทางเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน ในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  มีเป้าหมายพัฒนาอีสานสู่มิติ ใหม่ให้ เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง” โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือเพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค
ไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริม
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พ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ  
นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ สินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้ง พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการและ
นักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามี
ความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : มีเป้าหมายในการ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร
ทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าและ บริการด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ
ยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพ และการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME และ Start Up โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 ภาคตะวันออก  : เนื่องจากเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ( Industrial 

Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยานนานาชาติเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น 
การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่เขต พัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ 
ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย  
ยกระดับ สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” ตัวอย่างแนวทาง เช่น  
พัฒนาผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน  
ประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

 ภาคใต้ : จากการที่ภาคใต้ เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ 
และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก จึงมีเป้าหมายในการเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง
แนวทาง เช่น แผนพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร เช่ น 
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 

2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้า
สู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น เนื่องจากแผนงานโครงการเป็นการ
สนับสนุนให้มีการบริการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ครบวงจรแก่ SME การขยายปริมาณ การให้บริการ
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ SME ในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้น และมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ครบถ้วนมากขึ้น เช่น จากเดิมท่ีเป็นการทดลองผลิตในห้องทดลอง (Lab Scale) ให้ขยายกิจกรรม
ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercialization Scale) การเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้ SME มีโอกาสใน
การทดสอบตลาด ซึ่งจะช่วยให้การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ SME นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด SME 

สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้จริงในการประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SME ในการยกระดับ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีให้ SME รวมทั้งมีกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความรู้ให้ SME ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
ในการส่งออกมาก่อน หรือเพ่ิงเริ่มมีการส่งออก โดยการให้ความรู้ทั้งท่ีเป็นการฝึกอบรม การให้ความรู้ ผ่านทาง
ระบบ On-line ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SME ผู้ส่งออกรายใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินธุรกิจ
ด้านการส่งออกให้มากขึ้น และให้ความช่วยเหลือแก่ SME ที่ยังไม่เคยส่งออกมาก่อน ให้ความรู้ด้านการ
ขยาย ช่องทางการตลาดต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม เนื่องจากกิจกรรมแผนงานโครงการเป็น
การสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่ยกระดับสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางการส่งเสริมภายใต้แผนงาน
โครงการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) 
แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563 แต่อาจต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในรายละเอียดอีกครั้ง 
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❖ แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธุรกิจ และ
เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่ าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม่ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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สรุปภาพรวมของแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นการพัฒนา 
การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 

SME สามารถประคองตัวให้อยู่
รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดย
คาดว่ารายได้ของ SME และ
อัตราการลดลงของสินเช่ือด้อย
คุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับ
เดียวกับปี 2562 

สัดส่วน NPL ของ SME ต่อ
สินเช่ือรวมของ SME ไม่เกิน 

ร้อยละ 6.2 ในปี 2565 
 

• เสรมิสภาพคล่องให้ SME เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได ้
• สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
• ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
• เสรมิสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานท่ีได้รับผลกระทบ 

การสร้างความพร้อมให้ SME ใน
การเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่
ทางเศรษฐกิจ 

SME สามารถปรับตัว พร้อมเข้าสู่
การแข่งขันในบริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  
โดยคาดว่าผลิตภาพแรงงาน  
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการ
ส่งออก จะเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับ
เดียวกบัปี 2562 

1) ผลิตภาพแรงงาน SME  
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

ต่อคนต่อป ี

2) สินเช่ือ SME ต่อสินเช่ือรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อ
มูลค่าการส่งออกรวม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 
 

• ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทลัมาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรและธรุกิจ 
• พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมลูค่า 

จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
• พัฒนาทักษะด้านการบรหิารจดัการธุรกิจให้กับผูป้ระกอบการ SME 
• พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
• ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดบัสากล 
• สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกจิ 

การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ให้เกิดความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รบั
การปรับแก้ให้เอื้อต่อการ
ประกอบการ  
ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกินจำเป็นแก่ 
SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา 
ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาคธุรกิจไดร้ับประโยชน์จากการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และการบริการของภาครัฐ 

• ปรับแก้กฎหมาย และวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 
• พัฒนาฐานข้อมูล SME (SME big data) สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย 
• มีศูนย์กลางในการให้ข้อมลูและใหบ้ริการ 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาธรุกิจที่ SME สามารถเข้าถึงไดต้ลอด 
• พัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ SME 
• พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บรกิารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (BDSP) 
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
• พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม   
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 ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึง
ปัญหาการส่งเสริมที ่ผ่านมาที ่มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั ้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

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

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ (ร่าง) 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง  (high impact 
program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และการ
ดำเนินงานตามแผน (implementation) เนื่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการ
วางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จ ัดทำรายงานการส ่งเสร ิมและพ ัฒนา SME ด ้วยการรวบรวมข ้อม ูลความก ้าวหน้า  
ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละ
ด้านจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(13) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 
(14) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
(15) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(16) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป  
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❖ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที ่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผ ู ้ประกอบการใหม่ Early Stage  
2) ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการ
พัฒนาส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ 
เพ่ือให้การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

เป้าหมาย : SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้ โดยคาดว่ารายได้ของ SME และ 

อัตราการลดลงของสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SME จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2562 

ตัวช้ีวัด : สัดส่วน NPL ของ SME ต่อสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 6.2 ในปี 2565 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสภาพคล่องให้ SME เพ่ือประคองธุรกิจให้อยู่รอด 
o ส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับพื้นฐาน สำหรับ SME  

ในกลุ่มเศรษฐกจิฐานราก  

    สำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

o ส่งเสริมให้กองทุนภาครัฐ  
 

    สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

o จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเช่ือแก่ SME      - 
 

o ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของ SME      สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

o สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME      สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.2 สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 
o ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาครัฐ 
(government procurement)  

ให้เป็นรูปธรรม  

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการเชื่อมโยง SME  

เข้าสู่การจัดซื้อจดัจ้างของภาคธุรกิจ 
(corporate procurement)  

    1. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2. สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยายโอกาส
ทางการตลาดโดยเฉพาะ 

ตลาดออนไลน์  
 

    1. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.3 ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
o เสรมิสร้างทัศนคติและยกระดับ 

องค์ความรู้แก ่SME ให้สามารถนำไปใช้
ในการปรับทิศทางการดำเนินธุรกจิได้  

    1. กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 1.4 เสริมสร้างความรู้ทักษะอาชีพให้กับแรงงาน 
o เสรมิสร้างทักษะเบื้องต้น 

ในการประกอบธุรกจิ และส่งเสริม 

การฝึกอาชีพ  

    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

2. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

5. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เสรมิทักษะใหม่แก่แรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบ  

    1. กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

2. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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แนวทางท่ี 2 การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 

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

ตัวช้ีวัด :  1) ผลิตภาพแรงงาน SME ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคนต่อปี 
2) สินเชื่อ SME ต่อสินเชื่อรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 
3) มูลค่าการส่งออกของ SME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจ  

    1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั   

o สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการในการ

พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้
คุณภาพ มาตรฐาน  

    1. กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

2. กรมการท่องเที่ยว 

3.  กรมทรัพย์สินทางปญัญา 

4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

6. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

7. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

8. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 6 - 135 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

10. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

11. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

12. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

13. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้สามารถนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรคม์าใช้ในการ
สร้างมลูค่าแก่สินค้าและบริการ   

    1.  สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
o เสรมิสร้างความรู้และทักษะ 

ในการบริหารจัดการธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ SME    

    1. กรมส่งเสรมิการเกษตร 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

4. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

6. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงบริการ 
เพื่อการพัฒนาธุรกิจ   

    สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริม SME ให้ดำเนินธุรกิจอย่าง 
มีธรรมาภิบาล ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก 

ธรรมาภิบาล รับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธรุกิจ อบรมนติิบุคคล
ให้มีธรรมาภิบาล รวมถึงการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ SME มีหลักในการบริหาร
จัดการและดำเนินธุรกิจทีด่ ี

 
 

 

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกจิ 
o พัฒนาทักษะแรงงานใน 

สถานประกอบการ SME     
    1. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2. สถาบันพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

3. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่        1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

3. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

4. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o เร่งสรา้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน 
(financial literacy)   

    1. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์

5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
o สร้างความเข้าใจและความรู้ให้ SME 

ในเรื่องเกณฑ์ของสถาบันการเงิน     
    1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
o สร้างความรู้และส่งเสรมิให้ SME  

ใช้ระบบการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (digital payment)   

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o ส่งเสริมให้ SME รับรู้และ 

ใช้ประโยชน์จากช่องทางการเงิน 

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือ 

ในการเติมทุนให้ SME ในแต่ละกลุ่ม 
ได้แก่  

 

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

o เสรมิสร้างความรูเ้บื้องต้นที่จำเป็นใน
การทำธุรกิจระหว่างประเทศให้ SME   

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเขา้แห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

o สนับสนุน SME ในการยกระดับ
มาตรฐานการผลิต รวมถึง 
การพัฒนาสินค้า/บริการ 
ให้ได้มาตรฐานสากล    

    1. กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

2. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

o สนับสนุนให้ SME มีการขยายตลาด
หรือขยายธุรกิจไปยังตา่งประเทศ  

 

    1. กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ  

2. ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

4. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้า   

    กรมการคา้ต่างประเทศ 

o ช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
การป้องกันความเสีย่งในการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ   

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 2.7 สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

o ปลูกฝังแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับเยาวชน  
คนรุ่นใหม่    

    1. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

2. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่       1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

4. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

5. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั 

7. สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับ
ธุรกิจในระยะเริม่ต้น  

    1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

3. สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื ้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิดภาระที่เกิน

จำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตัวช้ีวัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME อย่าง
ทันท่วงที (SME policy platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 
o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบยีน

เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของหน่วยงาน
ต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-stop 

service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  
o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

ศักยภาพ SME    
    1. สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 

BDSP ของทั้งประเทศ   
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับธรุกิจ
รายย่อย   

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 

Early 
Stage 

Micro Small Medium 

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary Market) 
และตลาดรอง (Secondary Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 

chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับผู้ประกอบการ 
SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information based 

lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

3. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  

ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4.  สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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❖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2565 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการที่มีอัต

ลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด มุ่งเน้นการผลิตที่คำนึงถึงตลาดที่ มีมูลค่าสูง พัฒนาตลาดในประเทศสำหรับ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และกลุ่มเฉพาะ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการ
ขยายช่องทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุน และกฎระเบียบด้าน
การค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ 

 
4.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี ่ยที ่ระดับ 

4.6667 หรืออยู่ ในระดับดีมาก โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ  

จากการประเมินผลแผนงานโครงการพบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์แบบทั่วไปเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 36.36 เช่น เว็บไซต์ social media และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ   
ร้อยละ 36.36 เช่น การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ ส่วนรองลงมาคือรองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 
18.18 ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ 
และช่องทางการประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ร้อยละ 9.09  
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แผนภาพที่ 6.35 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

สำหรับกลไกในการคัดกรองผู้ประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อ
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม เช่น การกำหนดผู้ประกอบการที่อยู่ในสาขาต่างๆ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การ
ส่งเสริมของโครงการ ร้อยละ 40 รองลงมา คือ การกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
โอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือ
ความต้องการ ร้อยละ 30 กำหนดเงื่อนไข อื่นๆ ร้อยละ 20 เช่น สมาคมที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาคม
การค้าที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น และมีการกำหนดเงื ่อนไขหรือคุณสมบัติแต่เป็น
ข้อกำหนดทั่วไป เช่น เป็นผู้ประกอบการชุมชน ร้อยละ 10 

 
แผนภาพที่ 6.36 การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาโครงการ 

 

และจากผลการประเมินแผนงานโครงการพบว่า บุคลากรหลักในการบริหารโครงการและบุคลากรที่
สนับสนุนการดำเนินโครงการมีความรู้ ความสามารถ (Competency) เพียงพอที่จะบริหารโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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แผนภาพที่ 6.37 ความรู้ ความสามารถ (Competency) ของบุคลากรหลัก 

 

4.3 กระบวนการ (Process) 

จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.4860 
หรืออยู่ในระดับดี โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จใน 

การบริหารจัดการแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ เข้าสู่  
การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 

  

รายการ มูลค่า(ล้านบาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 82.36 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 51.39 

งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 20.00 

ยอดคงเหลือ 10.97 

 

แผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขัน
ระดับสากล (Medium & High Potential) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 82.36 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวมผูกพันทั้งสิ้น 71.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.68  
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โดยโครงการส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่มีบาง
โครงการที่มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
มีการปรับลดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมลง แต่ยังคงไว้ซึ่งผลผลิตตามที่ได้ตั ้งเป้าหมายเอาไว้ ได้แก่ 
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู ่สากล : ส่งเสริมผู ้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู ่สากล  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

และมีเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางได้รับการพัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล จำนวน 3,000 ราย  
มีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4 เกิดผลผลิตขึ้นแล้วจำนวน 5,528 ราย คิดเป็นร้อยละ 
184.27 

▪ การบริหารโครงการปี 2564 
จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการ

ดำเนินการเอง ร้อยละ 50 เช่น การอบรมให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแก่ SME รองลงมา เป็นดำเนินการโดยจัด
จ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมาบางส่วน ร้อยละ 33.33 ตัวอย่างเช่น การจ้างที่ปรึกษาในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น และมีโครงการที่จัดจ้างที่ปรึกษา/จ้างเหมา
ทั้งหมด ร้อยละ 16.67   

 

แผนภาพที่ 6.38 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่าโครงการทั้งหมดดำเนินการได้แล้วเสร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
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แผนภาพที่ 6.39 สถานการณ์ดำเนินการตามแผนงาน 

 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี  2564 พบว่าโครงการที ่ดำเนินการสามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 66.67 และดำเนินการล่าช้า (อยู่ภายในปีงบประมาณ) ร้อยละ 33.33  

 

แผนภาพที่ 6.40 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ 
 

จากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมส่วนใหญ่ 
มีการติดตาม กำกับโครงการ อย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส  ร้อยละ 66.67 
รองลงมามีการติดตาม กำกับโครงการ อย่างสม่ำเสมอ รายเดือน หรือรายไตรมาส  และไม่มีการติดตาม กำกับ 
โครงการ เท่ากันที่ร้อยละ 16.67  

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
100%
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แผนภาพที่ 6.41 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยงานร่วม 

 

4.4 ผลผลิต (Output)  
จากข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบติดตาม พบว่าการดำเนินการภายใต้ แผนงาน

โครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 
(Medium & High Potential) ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ผลผลิตตัวชี้วัด ดังนี้ 

❖ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและว ิสาหกิจที ่ม ีศ ักยภาพให้เข ้าส ู ่การแข่งข ันระดับสากล (Medium & High Potential) ให ้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ ้น ประกอบด้วย 1 ตัวชี ้ว ัด ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางได้รับการ
พัฒนาการทำธุรกิจในระดับสากล 3,000 ราย มีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
5,528 ราย คิดเป็นร้อยละ 184.27 โดยมีการดำเนินโครงการที่สำคัญ คือ โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กร
ระดับสากล : ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม : เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม : สร้างความสามารถด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล : เสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านการค้าต่างประเทศเพ่ือขยายตลาดสู่สากล 
กรมการค้าต่างประเทศ โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล : ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่
สู่สากล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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❖ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 
สำหรับการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เข้าสู่การแข่งขัน

ระดับสากล (Medium & High Potential) พบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือ
ยกระดับเสริมศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจากผลการประเมินและการสำรวจข้อมูลพบว่า ผลลัพธ์
จากการส่งเสริมของโครงการตามแนวทางดังกล่าว ทำให้เกิดรายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น  224.06 ล้านบาท 
มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท และมูลค่าการจ้างงาน 
8.12 ล้านบาท ซึ ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจ 237.51 ล้านบาท ทั้งนี ้กลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล ( Medium & High 
Potential) เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการส่งออกหรือแข่งขันด้านการตลาดในระดับสากล แต่เนื่องจากการ
ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ที่มีการระบาดหลายระลอก รวมถึงมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ โดย
ยังคงพบการระบาดรวมถึงการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ทั้งยุโรป 
สหรัฐฯ ประเทศในเอเชีย อาทิ อินเดีย ปากีสถาน และตะวันออกกลาง รวมถึงการกลับมาระบาดในประเทศที่
เคยควบคุมได้ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์และฮ่องกง จนทำให้หลายพื้นที่ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าว อีกท้ังนโยบาย zero covid ของจีนมีผลอย่างสำคัญที่กระทบไปถึงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกำลัง
ซื้อของประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน  

 

 
ภาพรวม แนวทางที4่ Medium & High Potential 

รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น(บาท/ปี) 224,060,585 

มูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึน้(บาท/ปี) 4,325,000 

มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึน้(บาท/ปี) 1,000,000 

มูลค่าการจ้างงาน(บาท/ปี) 8,122,937 

มูลค่าเศรษฐกจิ(บาท) 237,508,522 

งบประมาณ(บาท) 82,357,700 

ความคุ้มค่า 2.88 

แผนภาพที่ 6.42 ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริม SME กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้
เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (Medium & High Potential) 
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❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 
1) ยังมี Gap ในการพัฒนาส่งเสริมให้ SME มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการ 

กฎระเบียบ ตลอดจนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศมีบทบาทเป็นหน่วยงานที่เป็น Regulator 
ด้านมาตรการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เพียงในมิติของการให้ความรู้และ  

ให้คำปรึกษา แต่ไม่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมในด้านดังกล่าว จึงยังไม่มีหน่วยงานไปช่วยส่งเสริมหรือพัฒนา
ผลักดันให้ SME ก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 

2) สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์ในหลายกลุ่ม กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่าง
หนัก เช่น สถาบันติวเตอร์ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่ยังสามารถปรับตัวได้ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 
กลุ่มที่ได้รับผลเชิงบวก เช่น กลุ่มจัดส่งพัสดุ ร้านสะดวกซื้อ หน่วยงานต้องพิจารณาแนวทางในการ
ส่งเสริม ให้สอดคล้องแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนัก 
ให้ปรับแผนธุรกิจ ปรับตัวให้สามารถมีสภาพคล่องและอยู่รอดต่อไปได้ เช่น แก้ปัญหาต้นทุน การจับคู่
กับ supplier การหาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เป็นต้น 

3) กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ตรงกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หน่วยงาน
ควรมุ่งเน้นไปยังการใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำ ซึ่งจะเป็นการนำความรู้ความสามารถ
ที่เป็นจุดเด่นมาสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการได้ เช่น นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่มาใช้ มากกว่าจะมุ่งเน้นในด้านอื่น เช่น การตลาดเป็นหลัก 
4) จากการติดตามและประเมินผล พบว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการปรับตัวได้เร็วและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การจัดงาน 
พร้อมเปลี ่ยนแปลงทันทีเพื่อให้ผู ้ประกอบการได้รับประโยชน์เต็มที ่ คือการให้มีโอกาสติดต่อกับ  

ผู้ซื้อในต่างประเทศ หรือปรับเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสถานการณ์และคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น 
- การทำ Online Business Matching ในทุกกลุ่มสินค้า ตลาดที่มีศักยภาพ  
- ต่อยอดกิจกรรม Virtual/Hybrid Exhibition (แคตตาล็อคแบบ 2 มิติ 360 องศา)   
- ส่งเสริมการค้าออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Thaitrade.com  
- ขยายหน้าร้าน TOPTHAI Flagship Store บนแพลตฟอร์มพันธมิตรในต่างประเทศ  
- ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย In-store Promotion ผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
- จัดกิจกรรมรูปแบบ Mirror & Mirror ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal  
- ขยายการค้าสู่เมืองรองในตลาดที่มีศักยภาพ 
- ผลักดันนักส่งออกท้องถิ่นรุ ่นใหม่ผ่านโครงการ YELG มุ่งหวังช่วยเสริมทัพการค้าระหว่าง

ประเทศ 
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❖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1) ส่งเสริมการนำเสนอสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ให้กับ SME มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่หันมาซื้อของออนไลน์มากขึ้น การส่งเสริมให้ SME ปรับเปลี่ยนมาขายสินค้าออนไลน์
นอกจากจะเป็นการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้แล้ว การโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ ยังช่วยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงทำให้ SME สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น 

2) พัฒนาธุรกิจให้เป็นอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการเข้าไปช่วยพัฒนาความรู ้ให้กับ SME 
ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยให้รายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน ปรับปรุงการตรวจสอบ
สินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบและการแสดงจำนวนคงเหลืออย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
ว่ามีสินค้าพร้อมส่งในทันที สอน SME ในการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภคโดยใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเข้าไปช่วยเหลือการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมี
ระบบติดตามการจัดส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้ในสภาพสมบูรณ์ หรือแม้แต่ช่องทางการจ่ายเงินที่
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

3) ส่งเสริมความรู้การบริหารความเสี่ยงด้านการส่งออกให้กับ SME ทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรืออาจชำระล่าช้า ภายใต้
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงนี้ และปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได้  จะช่วย
ลดความเสียหายหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต 

4) สร้างศักยภาพการแข่งขันจากความแตกต่างด้านคุณภาพและนวัตกรรมของสินค้าให้กับ SME เพื่อลด
การแข่งขันด้านราคา โดยจำเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละประเทศที่มีความต้องการ
แตกต่างกันซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ อาทิ อาหารที่เน้นสุขภาพ 
อาหารออร์แกนิก อาหารปลอดกลูเตน ในขณะเดียวกัน ผลจากการระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้า และต้องการซื้อสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่
การผลิต นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษากฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าที่สอดคล้องกับแต่ละตลาด  

ซึ่งมีความแตกต่างกัน เพ่ือสร้างโอกาสและลดปัญหาการกีดกัน 
5) ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนบริหารสต็อกวัตถุดิบให้กับ SME เนื่องจากภายใต้การระบาดของโควิด-19 

ที่ยังมีความไม่แน่นอนในหลายประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่การขนส่งวัตถุดิบอาจมีปัญหาติดขัด  
จากการปิดเมืองที่อาจกลับมาอีกครั้ง ซึ ่งธุรกิจ SME ที่จำเป็นต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ  
ต้องวางแผนกระจายความเสี่ยง โดยนำเข้าวัตถุดิบจากหลายๆ แหล่งภายใต้ระยะเวลาการขนส่ง ราคา
และคุณภาพวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน 

6) กระตุ้นการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดเล็กให้
สามารถเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยใช้ประสบการณ์และเครือข่ายของบริษัทขนาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการเชื่อมโยงและส่งเสริมบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจสำคัญ
ของโลก และให้ความช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำเฉพาะทางแก่ SME ที่ต้องการลงทุนและส่งออกสินค้า 

7) ส่งเสริมพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนะนำ SME ในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการรับมือ และ
ตอบสนองต่อวิกฤตให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยจะต้องพิจารณา ประเมินปัจจัยที่เป็น Gap และ
ความเสี่ยงของ SME และช่วยในการปรับปรุง เช่น การพึ่งพาซัพพลายเออร์และลูกค้ารายใดรายหนึ่ง 
ตลาดใดตลาดหนึ่ง กระแสเงินสดสำรองที่ต่ำ การใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ไม่คุ้นเคย ความไม่คุ้นเคยกับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่ค้าทางธุรกิจ ที่อาจได้รับผลกระทบด้วย การร่วมมือ
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กับคู่ค้าอาจวางแผนการจัดการร่วมวางแผนต้นทุนและการจัดการได้ การรอดในวิกฤติท้ังห่วงโซ่จะช่วย
ให้การอยู่รอดภายใต้วิกฤติเกิดความยั่งยืนมากกว่า ตลอดจนช่วยให้ SME สร้างความสามารถในการ
แข่งขันจากจุดแข็งของตนเอง สร้างและหาจุดแข็งของตนเองให้เจอ และใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ 

8) การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce ควรพิจารณาการส่งเสริมแพลตฟอร์มให้
เหมาะสมกับสินค้าและบริการ ตำแหน่งทางการตลาด เพื่อให้มีพื้นที่การสื่อสารเนื้อหา คุณค่าของ
สินค้าและบริการที่ต้องการจะสื่อสารเพิ่มขึ้น จะทำให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่มี
คู ่แข่งจำนวนมาก และควรต้องให้ความรู้กับ SME ต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ การตลาดกับ
ช่องทาง E-Commerce แต่ละประเภท ให้ผู ้ประกอบการเลือกใช้สื ่อและช่องทางการตลาดให้
เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้า สามารถใช้สื่อและเผยแพร่และนำเสนอสินค้าได้ด้วยตนเอง  และ
สามารถบริหารจัดการได้โดยตลอดห่วงโซ่ เช่น ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การชำระเงินปลายทาง 
การติดตามการจัดส่งสินค้า เป็นต้น และควรมีการติดตามว่าผู้ประกอบการที่สามารถอยู่รอด ใช้โอกาส
เติบโตได้ในตลาด E-Commerce 

9) ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้นำการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ โดยจำแนกระหว่างการซื้อ
เทคโนโลยีมา กับการพัฒนาเอง ซึ่งมีความต้องการส่งเสริมพัฒนาที่แตกต่างกัน ตลอดจนควรพิจารณา
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการพัฒนา การตลาด Painpoint ของธุรกิจ และความเหมาะสมของ
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ควรต้องมีการวินิจฉัยธุรกิจและการให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยแผนงานโครงการหรือรูปแบบการส่งเสริมของรัฐอาจต้องมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ SME เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่กระตุ้นการวิจัย
และพัฒนา การเชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการที่พัฒนา การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ อย่างน้อยผู้ประกอบการ SME ควรมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในการติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้าน SME มาตรการการส่งเสริมของภาครัฐ การใช้
ประโยชน์ในการตลาด การเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการระบบต่างๆ  

10) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้ตาม
ต้องการ โดยไม่ต้องรอรับการส่งเสริมในลักษณะโครงการจากภาครัฐ อาทิ เช่น การส่งเสริมผู้ให้บริการ
ธุรกิจ (BDS) การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะห์ Gap ของธุรกิจทั้งด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน และการตลาด และหากสามารถเชื่อมโยงไปสู่โปรแกรมการพัฒนาส่งเสริม
หรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

11) เตรียมแผนหรือกลยุทธ์ Exit Strategy ภาครัฐควรเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ที่ไม่หยุดการสนับสนุน
เร็วและกะทันหันจนเกินไป และในขณะเดียวกันต้องมีการวางแผนมุมมองและมีแผนงานรองรับต่อ  

การหยุดการช่วยเหลือ โดยประเด็นที่ควรพิจารณาคือแผนการสนับสนุนควรมีการกำหนดระยะเวลา 
แต่สามารถปรับได้ตามสภาวะของการระบาด และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และควรต้องพิจารณา
ถึงเวลาที่จะค่อยๆ ยุติมาตรการสนับสนุน และความช่วยเหลือตามความจำเป็น เช่น การอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย กรณีที่ไม่ได้มีการทำงาน และภาครัฐควรมีแผนงานที่ชัดเจนของแนวทางในการฟื้นฟูซึ่งควร
ต้องมีขั้นตอนชัดเจน แสดงถึงวิธีการและช่วงของการสนับสนุนในแต่ละระยะ ประเมินตามข้อมูลด้าน
สุขภาพและเศรษฐกิจ โดยจะต้องเข้าใจถึงภาคธุรกิจ SME ในระยะยาว 
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แนวทางที่ 5 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 
(Ecosystem) 

ตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) พันธกิจหนึ่งของแผนฯ ซึ่งมีความสำคัญ คือ
การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ SME โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ SME ให้อยู่ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งของ SME เช่น การจัดตั้งหน่วยงานให้บริการช่วยเหลือแบบครบวงจร ความสามารถในการ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นได้โดยสะดวก การมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการติดต่อกับภาครัฐที่ช่วยให้บริการได้
รวดเร็ว การให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และการมีกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม SME แต่ละกลุ่มมีความต้องการการสนับสนุนและพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป  
เนื่องจากการมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องที่แตกต่างกัน ดังนั้น กิจกรรม โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมจึงจำเป็นต้องได้รับการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะ (Tailormade) แตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม โดยสามารถจำแนกแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสำคัญสำหรับการประกอบ
ธุรกิจของ SME เช่น โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุ รกิจสร้างสรรค์ (สำนักงานบริหารและพัฒนา 

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)) โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โครงการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) โครงการเร่งรัดการจดทะเบียน
เครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นต้น และ 2) ด้านการพัฒนา  

ผู้ให้บริการ SME ให้สามารถสนับสนุนการส่งเสริม SME ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า) โครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เป็นต้น  
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม โครงการด้านการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ได้แก่ กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME (กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมแผนงานโครงการจะเป็นไปเพื่อให้ SME มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้เพ่ือให้เกิดคุณภาพท้ังในระดับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ สู่ผลผลิต 

จากข้อมูลแผนงานโครงการตามแผนบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อ
การส่งเสริม SME (Ecosystem) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นมูลค่า 24.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.01 ของงบประมาณท้ังหมด 
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แผนภาพที่ 6.43 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณปี 2564 สำหรับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) 

  

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
ได้แก่ กรมบังคับคดี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียน)  
 

❖ สรุปผลการประเมินแผนงานโครงการ 

จากการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่า มีผลการประเมินแผนงานโครงการ 

ปี 2564 อยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.4099 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6.44 
 

 
แผนภาพที่ 6.44 ผลคะแนนการประเมินแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ปี 2564 
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ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณามิติการประเมินรายด้าน พบว่า ในภาพรวมโครงการตามแนวการพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) ปี 2564 มีผลคะแนนการติดตาม
ความก้าวหน้าด้านบริบทโครงการ (Context) สูงสุด โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 5.0000 หรืออยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านผลิตผล (Product) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ซึ่งมีผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4643 4.2234 และ 3.5714 หรืออยู่ในระดับดีมาก ดี และปานกลาง ตามลำดับ 

สำหรับผลการดำเนินงานในแต่ละมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Context) (ความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับ

แนวทางหรือกลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 
จากแผนงานโครงการการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโดยภาพรวม สามารถสรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศในประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ร่วมสำคัญ ดังนี้ 

 
❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 จากการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
เพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นการสร้างปัจจัยแวดล้อมในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ และ การวางรากฐานที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื ่ อสนับสนุนการ เพิ ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีแนวทางที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผ่านแผนบูรณาการส่งเสริม SME คือ 
การขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าและ
บริการของไทย ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้างผลตอบแทนจากเงินทุน  
และองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาการผลิตและบริการที่ไทยมีขีดความสามารถโดดเด่น และสนับสนุนการพฒันา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
ให้สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 
❖ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580)” 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในเรื่องแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ ซึ่งมีแนวทางพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนิน
ธุรกิจ เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเกี ่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด และ
นวัตกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ทั้งในและระหว่าง
ประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 
ดำเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย เป็นต้น 
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❖ ความเชื ่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

แนวทางการพัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่
กำหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื ่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 จะต้องให้ความสำคัญกับการเร่ง
ดำเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพื้นฐานของแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Cope, Adapt, Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 

Economy) โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน
โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 

ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองที่มีขีดความสามารถและความ
พร้อม เพื่อให้การเติบโตของพื้นที่และเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความ เจริญ พร้อมรับการ
กระจายตัวของการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้ไปยังภาคท้องถิ ่น และชุมชนในพื้นที่อย่างทั ่วถึง โดยมีประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา 
ช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 1.1-1.3 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและจับคู่ความต้องการของผู้หางานและผู้จ้างงาน ร่วมกับการสร้างงานใหม่ที่
สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตลาดแรงงานโดยการโยกย้าย
แรงงานไปยังภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกว่า และมีรายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

ด้วยการเร่งแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากข้ึนในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง   
ด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น และ
บัณฑิตจบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการกำกับดูแลการให้บริการ
สาธารณะและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

แนวทางที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้
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ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ช่วยเหลือและ
ส่งเสริม SME ได้แก่ หัวข้อที่ 2.1-2.4 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

2.1) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยการขยายช่องทางการตลาดทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคแบบครบวงจร เป็นต้น 

2.2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรอง
และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

2.3) การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที ่มีคุณภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

2.4) อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพ่ิมกำลังการผลิต และ
การจ้างงาน และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่  
โดยการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ในระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2565 

แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

 การลดความเปราะบาง โดยการขจัด
จ ุดอ ่อนและข้อจำกัดเด ิมที ่ม ีและ
พร้อมบริหารจัดการในทุกภาวการณ์
ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต ็ มศ ั ก ยภ าพภ า ย ใ ต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การปร ับร ูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกระแสการ
เปล ี ่ยนแปลงและความไม ่แน ่นอน  
การกระจายความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี ่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายและสถาบัน เพื่อพลกิวิกฤตให้
เป็นโอกาสและมุ่งสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน 1 )  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใ ห ม่  

โดยเฉพาะในระด ับพ ื ้นท ี ่ ในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบแรงงานที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกลุ ่มบัณฑิตจบใหม่ 
รวมถ ึงร ักษาการจ ้างงานภายใน 
ประเทศเดิม โดยเฉพาะในสาขาที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
2)  พ ัฒนาฐานข ้อม ูลแรง งานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
ตลอดจนกำลังแรงงานในวัยเรียนที่จะ
เข ้าส ู ่ตลาดแรงงาน เพ ื ่อจำแนก
แรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือได้
อย ่างแม ่นยำ รวมถ ึงจ ับค ู ่ความ
ต้องการของผู้หางานกับผู้จ้างงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริมการสร้างงานที่สอดคล้องกับ
ภาคเศรษฐกิจที ่ม ีแนวโน้มเต ิบโตใน
อนาคตรวมถึงศักยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
2) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้
สามารถพ ึ ่งตนเองได ้  ลดภาระของ
ครอบครัวและบรรเทาปัญหาการลดลง
ของประชากรวัยแรงงาน 

1) ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน โดย
โยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มี
ผลิตภาพรายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า 
2) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้สะท้อนสถานการณ์และนำไปสู่การ
พัฒนาด้านแรงงานของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อไม่ให้
เป ็นอ ุปสรรคต่อการดึงด ูดแรงงาน
ทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศ 
และส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะและ
องค ์ความร ู ้ ให ้แก่ แรงงานภาย ใน 
ประเทศ 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

1.2 การช่วยเหลอืและ
พัฒนา ศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) 

1) เร ่งแก ้ป ัญหาสภาพคล่องของ 
SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างหนี้ 
และเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ
และแหล ่ ง เ ง ินท ุนด ้ วยต ้นท ุนที่
เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ยังสามารถอยู่รอดและรักษาการจ้าง
งานต่อไปได ้

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

ห่วงโซ ่ม ูลค ่าของอ ุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย 
2) สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วย 
SMEs ในการพ ัฒนาและสร ้างม ูลค่า
ธุรกิจรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการดำเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการ ทั ้งการผลิต 
การบริหารจัดการ และการตลาด 
3) ส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ การใช้
แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนสาธารณะ 
4) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
และเพิ ่มศักยภาพของผู ้ประกอบการ 
SMEs ในระดับพื้นที่ 

1) ปรับโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ระบบเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ 
SMEs ได้แก่ 
    • ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ 
SMEs โดยการผ่อนคลายมาตรการ
ภาครัฐที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมี
ความสะดวก คล่องตัว และมีโอกาส
ทางธุรกิจมากขึ้น อาทิ การจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 
    • ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อ
แก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม 
    • บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 
   • ปรับโครงสร้างระบบงบประมาณ
และกลไกการติดตามประเมินผลให้เอื้อ
ต่อการส่งเสริม SMEs 

1.3 การกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

1) สร้างตำแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ 
เพื่อรองรับผู้ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น
และบัณฑิตจบใหม่ 

1) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที ่หัวเมือง
หล ักในภ ูม ิภาค เม ืองรอง และเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ โดยคำน ึงถ ึ งฐาน
ทรัพยากร ความพร้อม และศักยภาพ
ของพื้นที่ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความสะดวก
สำหรับการค้าการลงทุนแบบครบวงจร 
รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ อาทิ 
ระบบการขนส่งและกระจายสินค้า 
2) พัฒนาเมืองให้น่าอยู ่ โดยจัดระบบ
ขนส ่ ง ส า ธ า รณะ  สา ธ า รณ ู ป โ ภ ค
สาธารณ ูปการท ี ่ม ีค ุณภาพและให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และกิจกรรมเศรษฐกิจ 

1) เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของ    
แต่ละภาคหรือกลุ ่มจังหวัด โดยการ
พ ัฒนาการรวมกล ุ ่มและเช ื ่อมโยง
ผ ู ้ประกอบการในพ ื ้นท ี ่ เพ ื ่อสร ้าง
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างการจ้างงานในระยะยาว 
2) เพิ่มศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นในการกำกับดูแลและกำหนด
มาตรฐานการให ้บร ิการสาธารณะ 
รวมถึงมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการ
เร ียนรู ้ด ้านเทคโนโลย ีนว ัตกรรมที่
ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพื้นที่
นั้นๆ 

2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 
2.1 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบรกิารทาง
การแพทย์ครบวงจร 

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพที ่ผ ู ้บร ิโภคมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
2) ขยายช่องทางการตลาดทั ้งการ 
แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

1) ส ่ ง เสร ิ มการ ใช ้ เทคโนโลย ีและ
นว ัตกรรมทางการแพทย ์ เพ ื ่อ เพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการให ้บร ิการด้าน
สุขภาพ 
2) เช ื ่ อมโยงก ับอ ุตสาหกรรมอ ื ่นที่
เกี่ยวเนื่องเช่น การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ 
และอ ุตสาหกรรมอาหาร เพ ื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ โดยส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและ
เคร ื ่องม ือแพทย์ พ ัฒนามาตรฐาน
ค ุณภาพตลอดห ่วงโซ ่ค ุณค ่าของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สร้าง
มูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าและบริการที่
เกี ่ยวข้อง และส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข ่ งข ันของ
ผู้ประกอบการไทย 
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แนวทางการพัฒนา พร้อมรับ 
(Cope) 

ปรับตัว 
(Adapt) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต 
(Transform) 

2.2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
เน้นคุณภาพ 

1) ส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวภายใน 
ประเทศทั ้งในกลุ ่มภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป 
2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและ
ติดตามกลุ ่มเส ี ่ยงอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม 
3) ฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง โดยการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่นและมุ่งเน้นการ
ใช้แรงงานและทรัพยากรในท้องถิ่น 

1) ปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
การท่องเที ่ยว โดยประยุกต์ใช้จุดแข็ง
ของไทยภายใต้เงื ่อนไขและบริบทใหม่
ของโลก อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ของไทยในฐานะประเทศที่ปลอดภัยจาก
โรคระบาดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้มีกำลังซ้ือ
สูงและการท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปด้วย
ทำงานไปด้วย 
2) เพ ิ ่มความหลากหลายให ้ก ับการ
ท่องเที ่ยวโดยเชื ่อมโยงกับบริการทาง
การแพทย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื ่อเพิ ่มมูลค่า และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำการตลาดและ
สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ 

1) เปลี ่ยนแปลงแนวทางการพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่
เช ิ งค ุณภาพมากกว ่าปร ิมาณ ทั้ ง
แนวทางการส่งเสริมการลงทุน รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนรวมถึงกลไก
และวิธีการในการติดตามประเมินผลที่
สามารถสะท้อนการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมือง
รองและท้องถ ิ ่นที ่ม ีศ ักยภาพ เพื่อ
กระจายราย ได ้ ไปย ั งช ุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานราก 

2.3 การยกระดับภาคการ 
เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

1) สร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
สามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต ่ า งประ เทศ ได้
โดยตรง เพื ่อสร้างรายได้ และเป็น
ฐานรองรับให้แก่แรงงานที่ตกงาน 

1) ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ ่มให ้ก ับสินค้า
เกษตรผ่านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ ิ ่นท ี ่ม ี เอกล ักษณ์เฉพาะพื ้นที่  
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยและ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ช ี วภาพ  พร ้ อมท ั ้ ง เ ร ี ยนร ู ้ ก า ร ใช้
แพลตฟอร์ม และเครื ่องมือทางการ
ตลาดออนไลน์ร ูปแบบใหม่เพ ื ่อ เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 
2) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานภาคการเกษตรให้ยังสามารถ
ขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศได้ในสภาวะวิกฤตที่ระบบตลาด
หยุดชะงักรวมถึงเชื ่อมโยงกับภาคการ
ผลิตอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดย
การใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม  
ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพการเกษตร 
สร้างมูลค่าเพิ ่มในสินค้าเกษตรและ
สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในภาค
การผลิตที่ต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ 

2.4 การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมอาหาร 

1) ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องโดยการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เพิ่มกำลังการผลิต และการจ้างงาน 
2) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด ทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

1) ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ผ ู ้ ป ร ะ กอบ กา ร ใน
อุตสาหกรรมอาหารปรับตัวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคยุคใหม่ 
และมุ ่งสู ่ธ ุรกิจอาหารมูลค่าสูง อาทิ 
อาหารเพื ่อส ุขภาพ และอาหารทาง 

การแพทย์ 
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการผล ิต และจ ัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง 

1) ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อาหารทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยการสร้าง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม อาทิ การส่งเสร ิมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 
2) เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ช ุมชนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในห ่ว งโ ซ่
อุปทาน 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจใน
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

▪ หัวข้อที่ 1 คือ การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน  
หัวข้อย่อย 1.3 : ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
- เรื ่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 : การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมี

เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากลางเพื่อดูแลการวางกลยุทธ์และจัดสรร
งบประมาณการวิจัยพัฒนาของ ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของสิทธิบัตรจาก
งานวิจัย รวมถึงจัดทำประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ 
เช่น เรื ่องกฎหมาย เรื ่องทักษะ เรื ่องมาตรการจูงใจ และมีหน้าที่ทำงานร่วมกับ
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่างๆ เหล่านี้อำนวยต่อ  

การพัฒนาการวิจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเอ้ือประโยชน์ต่อ SME ในประเทศไทย 
- เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SME ในเรื่องของ
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

 

❖ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการโดยรวมพบว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
▪ ยุทธศาสตร์หลัก : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์หลักที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ SME 
โดยตรง โดยมีการกำหนดเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ พบว่า 
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการการผลิตและบริการ 
- ข้อ 3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ข้อ 1) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดใน
ประเทศโดยสนับสนุนการจัดซื ้อวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่มี
มาตรฐาน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานบังคับขั ้นพื้นฐานทั้งสินค้าที ่ผลิต
ภายในประเทศและสินค้านำเข้าเพื่อสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของสินค้า พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคในประเทศในการให้
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ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ขณะเดียวกันต้อง
มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที ่เป็นที ่ยอมรับในระดับสากลมากขึ ้นเพื ่อให้สามารถเข้าสู ่ตลาดสินค้าที ่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มท่ีให้ความสำคัญกับสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม สินค้าท่ีรองรับวิถี
ชีวิตของคนรุ ่นใหม่และกลุ ่มผู ้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง เป็นต้น เช่น โครงการ
ฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)) และโครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ 
SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นต้น  

- ข้อ 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
ข้อ 4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย (1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี

จิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทำธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตการจัดการ การขาย หรือเป็น Smart SME และ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกำหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และ
ตระหนักถึงแนวโน้มการทำธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื ้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ (2) สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการตลาด รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได้และ (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
รวมทั ้งการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศโดยการกำหนด
นโยบาย/มาตรการเพื ่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที ่มีการค้าและการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้าง
สังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจทั้งในเรื่องการ
เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการตลาด รวมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมมีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย และพัฒนากลไกสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน
การสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตและ
แข่งขันได ้

ข้อ 7)  พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ
คุ ้มครองทร ัพย ์ส ินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมทั้งสนับสนุน
การสร้างตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยเพื่อให้นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่หมดอายุไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ควรมีการดำเนินการอย่างแข็งขันในการป้องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกการใช้สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย  เช่น 
โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โครงการฐานข้อมูลสนับสนุน
ธุรกิจสร้างสรรค์ (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)) 
โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และกิจกรรมพัฒนาศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ 
SME และศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เป็นต้น  

▪ ยุทธศาสตร์ร่วม : เมื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรม โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) พบว่า มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ร่วมที่มีส่วนในการเสริมกลยุทธ์การส่งเสริม SME โดยมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 และยุทธศาสตร์ที่ 8 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ข้อ 3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

- ข้อ 3.3.4 บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
โดยเน้นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง
ระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาคและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลจิสติกส์  อาทิ 
ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO Trade 
Facilitation Agreement) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค  (Trans-
Pacific Partnership: TPP) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการเตรียมการปรับปรุงและวางแผนการ
พัฒนา รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ  อาทิ ฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์ 
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 ข้อ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- ข้อ 3.5.5 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การกำหนด
มาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนา
และขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรภาคเอกชนในรูปแบบสภา
วิชาชีพดิจิทัล เพื ่อเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของภาคเอกชนที่
เชื่อมโยงกับภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ข้อ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม 

- ข้อ 3.1.6 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องมาตรฐานสากล สามารถนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มได้  รวมถึงมี
ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่สะดวกต่อการเข้าถึง  ใช้งานง่าย และสืบค้นได้ทั่วโลก 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี 

 ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
- ข้อ 3.2.4 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื ้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการ
พัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ และเสริมสร้างต้นแบบที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความสำเร็จในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง  
โดยจูงใจให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

- ข้อ 3.2.5 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมทั้งวิธีคิดของคนในสังคมให้ใช้หลักตรรกะในการตัดสินใจ  ผ่านทางสื่อและ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมการดำเนินงานให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

 
❖ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 

2562)   
โครงการด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจเพื ่อการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2565 ในเรื่องของการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ
และรายได้ของประชาชน ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว ในทุกภาคของประเทศไทย เช่น
ในภาคเหนือ มีแผนในการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล 
กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมแล ะ 
มนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดำเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น 
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย  
การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real 
time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัย ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย ซึ่งเป็นการเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น 
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❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 จากการวิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่าแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม 
SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก 

มีกิจกรรมแผนงานที่เป็นการยกระดับการพัฒนามาตรฐานให้  SME มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างระบบ
ติดตามและประเมินศักยภาพ SME  

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 

 แผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 มุ่งเน้นให้ SME สามารถประคองตัวให้อยู่รอดได้
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อันเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นแก่ธรุกิจ 
และเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจ พัฒนา ปรับตัวรองรับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันได้อย่ าง
รวดเร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ด้วยการยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ
การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

วิสัยทัศน์  
“SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติ ปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” 

พันธกิจ 

1) ช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถประคองตัว ฟื้นธุรกิจ
กลับมาได้ 

2) เสร ิมศักยภาพ SME ให ้พร ้อมร ับบร ิบทใหม่ทางเศรษฐกิจ และพร้อมเข ้าส ู ่การแข่งขัน 

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย 

3) สร้างเสริมปัจจัยแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการเริ่มต้นและเติบโตได้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้างงาน 
และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยวัดจาก 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35  

2. อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี 

ซึ่งเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ที่ปรับลดลง เนื่องจากปรับให้สอดคล้องกับนิยาม 
SME ใหม่ ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นไปที่การรักษาการจ้างงานของ SME ไว้เป็นสำคัญ  
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ทั้งนี้ ภายใต้แผนฉบับนี้ ยังได้กล่าวถึงกลไกการบริหารจัดการงานส่งเสริม SME ที่ได้กล่าวถึงปัญหา
การส ่งเสร ิมที ่ผ ่านมาที ่ม ีหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องเป ็นจำนวนมาก ทั ้งในส ่วนกลางและส่วนภูม ิภาค  

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

 การบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ด้วยการ (1) กำหนดแผนงานบูรณาการให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ และ
สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ  
(ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564-2565 
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมไปถึงแผนการส่งเสริม SME และแผนปฏิบัติการ ปี 2560-2564 (2) 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ 
SME ตามขนาดและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกำหนดมาตรการ/โครงการที่สร้างผลกระทบสูง (high impact 

program) ที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในแต่ละด้าน และ (3) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ในแต่ละประเด็นของการส่งเสริมตามบทบาท ภารกิจ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มี
เจ้าภาพดำเนินงานที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อน   

การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงนโยบาย 

การประเมินผลการดำเนินงานมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผน (planning) และ 

การดำเนินงานตามแผน ( implementation) เนื ่องจากผลจากการประเมินไม่เพียงแต่ทราบถึงผลการ
ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ยังนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงนำไปใช้
ในการวางแผนกำหนดนโยบายต่อไป ด้วยการ 

• จ ัดทำรายงานการส ่งเสร ิมและพ ัฒนา SME ด ้วยการรวบรวมข ้อม ูลความก ้าวหน้า  
ผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ในแต่ละ
ด้านจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลัก นำมาประมวลผล จัดทำเป็นสถิติหรือข้อมูลต่างๆ  

เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคณะรัฐมนตรี 
(SME cabinet report) 

• ประเมินผลการส่งเสริม SME ควรต้องมีการประเมินผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(17) ประเมินระดับการพัฒนาของ SME ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ 

(18) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากแต่ละโครงการและภาพรวม 
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(19) ประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของแผนการส่งเสริม SME  
(20) ประเมินความเห็นของภาคเอกชนถึงประโยชน์/ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือ และการวิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป 

❖ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME พ.ศ. 2564-2565 แต่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะให้การส่งเสริม SME ในแต่ละประเด็น โดยได้แบ่งออกเป็น 1) ผู ้ประกอบการใหม่ Early Stage 2) 
ผู้ประกอบการชุมชน (Micro) 3) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small) 4) ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) โดยการพัฒนา
ส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ที่แตกต่างกันตามศักยภาพและสถานะ เพ่ือให้
การพัฒนาส่งเสริมชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) สรุปได้ดังนี้ 

แนวทางท่ี 3 การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME 
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการปรับแก้ให้เอื้อต่อการประกอบการ ไม่ก่อให้เกิด

ภาระท่ีเกินจำเป็นแก ่SME ทั้งในด้านเอกสาร เวลา ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัด : ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการของ

ภาครัฐ  

การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.1 ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
o ให้มีเวทีในการบริหารจัดการปัญหา

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ SME 
อย่างทันท่วงที (SME policy 
platform)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ปรับแก้กฎหมายและวิธีปฏิบัติใหเ้อื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o ศึกษาทบทวนนโยบายด้านภาษ ี

ให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น 

การพัฒนา SME    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาฐานข้อมลู SME big data สำหรับใช้กำหนดนโยบาย 

o มีศูนย์กลางข้อมลู SME ที่ข้ึนทะเบียน
เข้าร่วมโครงการหรือขอรับความ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ    

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o เชื่อมโยงข้อมูลดา้น SME ของ
หน่วยงานต่างๆ   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพ 

o พัฒนาศูนย์บริการ SME (SME one-

stop service center)    
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาเว็บไซต์กลางในการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ SME (SME web portal)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o รวบรวมหรือจัดทำข้อมลูเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านการตลาดให้กับ SME 
(market intelligence)   

    สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เข้าถึงได้ตลอด 

o พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางออนไลน์       1. สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.5 พัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินศักยภาพ SME  

o พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
ศักยภาพ SME    

    1. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.6 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

o พัฒนาศูนย์รวมในการขึ้นทะเบียน 

BDSP ของทั้งประเทศ   
    สำนักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

o พัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ของ BDSP   

    1. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2. สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.7 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

o จัดให้มีสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่สำหรับธรุกิจ
รายย่อย   

    1. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ขยายบทบาทการค้ำประกันสินเช่ือ       1. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

o ระบบการประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบดั้งเดิม   

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

o สนับสนุนการให้เกิดการระดมทุนผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งตลาดแรก (Primary Market) 
และตลาดรอง (Secondary Market)    

    สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

o สร้างเครื่องมือสำหรับเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ SME ในห่วงโซ่ธุรกิจ (supply 

chain financing)    

    1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

o สนับสนุนให้เกดิการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) กับผู้ประกอบการ 
SME ในวงกว้าง   

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง  

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

o พัฒนาระบบฐานข้อมลู SME  
เพื่อประกอบการใหส้ินเช่ือแบบไมอ่ิง
หลักประกัน (SME information 

based lending)       

    1. สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง   

2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 
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การดำเนินงานส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานหลัก 
Early 
Stage 

Micro Small Medium 

แผนงาน/ประเด็นการพัฒนาที่ 3.8 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 
o พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย

และพัฒนา ที่รวบรวมข้อมูลผลงานท่ี
เป็นประโยชน์   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์

3. สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

o พัฒนาเครื่องมือทางการคลังหรือ 

ทางการเงินเพื่อสนับสนุน SME  

ในการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละช่วง   

    1. กรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

2. สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  

3. สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

4. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 

❖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแผนงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการฯ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที ่ 2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อที่ 2.6 การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 
• ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2565 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
2.6.4 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยปฏิรูประบบและกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ในการพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะและนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดยนำสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยกระดับบริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อาทิ การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
และมาตรวิทยา พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า รวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับการกีดกัน
ทางการค้า และมาตรการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมช่องทางการส่งออก 

 
❖ ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562-2564 

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที ่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ปี 2562-2564 ก็ได้ระบุไว้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเช่นเดียวกับแผนการส่งเสริม SME 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และจากการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินการแล้ว
พบว่าการส่งเสริมและพัฒนา SME ตามแผนบูรณาการฯ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริม SME  
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) เนื่องจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะเป็น
แผนภาพรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินการสามารถขับเคลื่อนผ่านงบประมาณหลายช่องทางทั้งงบบูรณาการ  
งบยุทธศาสตร์ งบพ้ืนที่ การสนับสนุนของสถาบันการเงิน การสนับสนุนของภาครัฐ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ  
ภาคเอกชน ดังนั้น เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนงานโครงการภายใต้งบบูรณาการฯ 
กับแผนดังกล่าวจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) พบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า  

ค่าเป้าหมาย GDP ของประเทศมีการปรับลดทุกปี ในขณะที่ค่าเป้าหมาย GDP ของแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มีค่าเท่าเดิม จึงควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การถ่ายทอด 

ค่าเป้าหมายจากแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่แผนปฏิบัติการการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
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กล่าวโดยสรุป คือ การดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการ
ประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME (Ecosystem) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(พ.ศ. 2561 - 2580)” แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564 – 2565 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (ธันวาคม 2562) แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2560 – 2564) แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 – 2563 และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 

 
5.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input): 
จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.5714 หรือ

อยู่ในระดับดี โดยปัจจัยนำเข้าหลักในการบริหารจัดการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยร่วม ที่ปรึกษา เป็นต้น  

คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมา คือ ช่องทางประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมาย และมีการ
ประชาสัมพันธ์แบบทั่วไป เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

 

 
แผนภาพที่ 6.45 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
สำหรับกลไกในการคัดกรองผู ้ประกอบการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดเงื ่อนไขหรือ

คุณสมบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่อง
ที่อบรมหรือพัฒนา มีปัญหาหรือความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมา มีการกำหนดเงื่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื ่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ ่ม  คิดเป็นร้อยละ 38.46 และมีการกำหนดเงื ่อนไขหรือ
คุณสมบัติเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของผู้ที่เคยได้รับการอบรมในด้านดังกล่าวแล้ว คิดเป็นร้อยละ 15.38 
ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้ประกอบการมากขึ้น ทั้งในด้าน
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กลุ่มเป้าหมายสาขาธุรกิจ และศักยภาพหรือความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนา เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานเคย 
พบว่า ผู้ประกอบการบางรายเมื่อเข้าร่วมการพัฒนากับโครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมจนจบโครงการ หรือ
บางรายขาดความพร้อมที่จะนำไปต่อยอด ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมความสำเร็จของโครงการ 
 

 
แผนภาพที่ 6.46 การคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

 

ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรที่บริหารโครงการ จากการประเมินพบว่า ผู้รับผิดชอบ
โครงการทั้งหมดมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานที่
กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 
แผนภาพที่ 6.47 สัดส่วนโครงการที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ 

สำหรับปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ หรือเครื่องมือวัสดุในการประเมินผล มีการสัมภาษณ์ความ
เพียงพอของงบประมาณ พบว่า หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร สำหรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ โครงการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานโดยทั่วไปในการบริหาร โครงการ  
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์พิเศษที่กระทบหรือถ้ามีก็มีการจัดซื้อภายใต้โครงการ  
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5.3 กระบวนการ (Process)  
จากผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าในปี 2564 มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.2234 

หรืออยู่ในระดับดี โดยการประเมินผลมิติกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินการบริหารจัดการของ
หน่วยงานร่วมและความคิดเห็นของกลุ่ม SME ที่มีการสุ่มสำรวจ โดยมีปัจจัยสำคัญสะท้อนความสำเร็จในการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการประกอบธุรกิจเพื ่อการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) ดังนี้ 
 

▪ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ  

เพ่ือการส่งเสริม SME (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
 

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 24.38 

งบประมาณท่ีใช้ไป (เบิกจ่าย) 21.30 

งบประมาณท่ีใช้ไป (ผูกพัน) 2.29 

ยอดคงเหลือ 0.79 

 

แผนงานโครงภายใต้แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจเพ่ือการส่งเสริม SME 

(Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24.38 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย
รวมผูกพัน 23.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.75 และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 323,473 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 115.53 และ 82 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

▪ การบริหารโครงการปี 2564 

จากการประเมินผลแผนงานโครงการปี 2564 พบว่า โครงการที ่ดำเนินการจัดจ้างที ่ปรึกษา/ 
จ้างเหมาบางส่วน และดำเนินการเอง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากันที่ ร้อยละ 42.86 เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการส่วนใหญ่มีบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่างก็เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีฐานองค์
ความรู้เป็นของตนเองที่จะนำไปพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง  
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แผนภาพที่ 6.48 ลักษณะการดำเนินโครงการ 
 
โครงการที่ดำเนินการในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรม

บางส่วน) ร้อยละ 57.14 รองลงมา เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่2) ร้อยละ 21.43 และ
โครงการใหม่ที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน ร้อยละ 14.29 เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
ตามแนวทางการผลิตที ่ด ีของอาเซียน ของสถาบันวิจ ัยว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   
ขณะทีโ่ครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) อยู่ทีร่้อยละ 7.14 

 

 
แผนภาพที่ 6.49 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ 

 

 
ในด้านการดำเนินงานตามแผนงาน พบว่า โครงการทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น 

ร้อยละ 42.86 แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเป็นช่วงๆ ไม่ได้รับมาทั้งหมดในคราวเดียว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ระลอก 3 และ ระลอก 4 ในช่วงต้นปี 2564 แต่หน่วยงานการมีการวางแผนและสามารถปรับ
แผนการดำเนินงาน ตลอดจนปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดี ขณะที่คาดว่า
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จะล่าช้ากว่าแผน (ข้ามปีงบประมาณ) คิดเป็นร้อยละ 21.43 สาเหตุมาจากกิจกรรมหลักจำเป็นต้องลงพื้นที่ไป
พบผู้ประกอบการเพื่อวินิจฉัยปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ แต่จากสถานการณ์ 
COVID-19 จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนอีกร้อยละ 
35.71 ที่คาดว่าจะดำเนินการล่าช้ากว่าแผน (อยู่ในปีงบประมาณ) หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมได้ทัน แต่ติดปัญหาที่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ถึงเป้าหมาย จำเป็นต้องขยายเวลาการจัดกิจกรรม
ออกไปช่วงหนึ่ง 

 
แผนภาพที่ 6.50 การบริหารระยะเวลาโครงการของหน่วยร่วม 

 

และจากการประเมินด้านการกำกับติดตามการดำเนินการแผนงานโครงการ พบว่า หน่วยร่วมทั้งหมด
มีการติดตามกำกับโครงการอย่างเป็นระบบและอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เนื่องจากทาง
หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการได้กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลการดำเนินงาน
ผ่านระบบ Data-SME  

 
แผนภาพที่ 6.51 การติดตามกำกับโครงการของหน่วยร่วม 
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5.4 ด้านผลผลิต (Product)  
❖ ผลผลิตตามตัวชี้วัดเป้าหมายแต่ละแนวทางท่ีกำหนดไว้ตามแผนบูรณาการฯ  

การดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยตัวช ี ้ว ัด 1 ตัว  
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา /ให้บริการแก่ SME 
จำนวน 280,000 ราย และ จำนวน 90 ศูนย์ ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาแล้ว
จำนวน 323,473 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 115.53 และ 82 ศูนย์ ได้รับการพัฒนา คิดเป็น
อัตราร้อยละ 100.00 

 

 

แผนภาพที่ 6.52 ร้อยละความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

แผนงานโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(Ecosystem) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงาน 
จากการที่ได้ดำเนินการโครงการ Train the Coach โดยการพัฒนาในโครงการออกเป็น 2 เรื่องหลัก 

คือ เรื่องแรกการพัฒนาระบบออนไลน์ จากเดิมที่ดำเนินการเป็นเพียงฐานข้อมูลของโค้ช การเป็นพื้นที่รับ
ความรู้สำหรับโค้ชอย่างเดียว จนกระท่ังในปัจจุบันระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ดังกล่าวมีความสามารถในการเป็น
พื้นที่สื่อสารถามตอบระหว่างโค้ชกับผู้ประกอบการ รวมถึงการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
โค้ชอีกด้วย เรื่องท่ีสองเป็นการพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำ กล่าวคือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งการดำเนินธุรกิจของ SME และกระทบถึงการทำงานและดำเนินโครงการ
อีกด้วย แต่เนื่องจากได้มีการวางระบบการให้คำปรึกษาแนะนำแบบออนไลน์ไว้ล่วงหน้าจึงสามารถช่วยเหลือ
โดยการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู ้ประกอบการได้โดยมีประสิทธิผลที่ใกล้เคียงกับการให้คำปรึกษาแนะนำ

ร้อ
ยล

ะ 
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แบบเดิม รวมถึงการปฏิบัติงานของโค้ชที่ยังคงสามารถปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคใน
การเดินทาง จากการดำเนินโครงการสามารถจำแนกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่
ผู้ประกอบการทั้งหมดที่เข้าร่วมในโครงการ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำของโค้ชทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยรวมทั้งสิ้น จำนวน 174,781,400 บาท  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู ้ให้บริการทางธุรกิจ 
(Service Provider) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ด้วยกลไก
การสนับสนุนการบริการด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Service: BDS) ตามสภาพปัญหา
และความต้องการของตัวธุรกิจ ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม ผ่านรูปแบบการ
ให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจตามมิติสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ มิติการ
เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ มิติการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม และมิติการยกระดับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้ประกอบการ SME ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความ
ต้องการและสภาพปัญหาของแต่ละธุรกิจที่มีความหลากหลายในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการดำเนิ น
โครงการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจริงเมื่อสิ้นสุดโครงการได้ 74,520,604 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6.53 ผลสัมฤทธิ์ของการโครงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริม SME ให้เพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Ecosystem) 

 

 

 
 

มูลค่าเศรษฐกิจ 249.30 ล้านบาท 

ความคุ้มค่า 1.58 เท่า 

รายได้/ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 239.58  ล้านบาท/ป ี ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 2.37 ล้านบาท/ปี 

ต้นทุนของเสียที่ลดลง 1.08 ล้านบาท/ปี  มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 3.17 ล้านบาท/ปี  

มูลค่าการลงทุนที่เพิม่ขึ้น 2.64 ล้านบาท/ปี  มูลค่าการจ้างงาน 0.47 ล้านบาท/ปี  
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ภาพรวม แนวทางที ่5 Ecosystem 

รายได้/ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น(บาท/ปี) 239,584,901 

ต้นทุนการผลิตที่ลดลง(บาท/ปี) 2,372,104 

ต้นทุนของเสียทีล่ดลง(บาท/ปี) 1,077,587 

มูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึน้(บาท/ปี) 3,166,402 

มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึน้(บาท/ปี) 2,635,000 

มูลค่าการจ้างงาน(บาท/ปี) 466,010 

มูลค่าเศรษฐกจิ(บาท) 249,302,004 

งบประมาณ(บาท) 157,983,300* 

งบประมาณที่ใช้ไป(บาท) 124,211,876* 

ความคุ้มค่า 1.58 

หมายเหตุ: *รวมงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรจากกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

❖ ข้อสังเกตจากการติดตามประเมินผลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา 

1) การดำเนินการโครงการต่างๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 แต่หน่วยงานได้มีการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคบางประการ อาทิ กิจกรรมอบรมหรือสัมมนาที่มีการปรับรูปแบบไปเป็นระบบ
ออนไลน์ที่พบว่ามีข้อจำกัดในเรื่องความสนใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงบางกิจกรรม
ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในลักษณะการทำ Workshop ร่วมกัน อาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่ หรือ 

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรูปแบบออฟไลน์ 
2) โครงการ Train the coach มีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  

โดยการจัดทำระบบให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ ภายใต้ชื่อระบบเอสเอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ (SME Coaching 

Online) เป็นบริการใหม่ที่โครงการได้จัดทำขึ้นโดยระบบนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีคำถาม หรือ
ต้องการปรึกษาในระยะเบื้องต้นสามารถที่จะถามคำถามมายังโค้ชซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มปัญหาที่มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งจากผ่านระบบเว็บไซต์ของโครงการ และใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการนัดหมายที่จะขอคำปรึกษาด้วย  

สื่อดิจิทัลอื่นๆ ในระยะต่อไปน่าจะใช้เป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ 
3) โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมใหด้ีขึ้น 

โดยมีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้ารับบริการมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
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❖ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อการส่งเสริม SME 

จำเป็นต้องศึกษาบริบทด้านต่างๆ ให้ดี ทั้งเศรษฐกิจ กระแสเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค เพื่อที่การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของโครงการต่างๆ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที ่

2) ควรพิจารณาและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการสรรหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
บ่มเพาะ ทั้งการวัดทักษะการวิเคราะห์ธุรกิจ ทักษะการเป็นให้คำปรึกษา (Consulting) เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผู ้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถแก้ปัญหา วิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
พิจารณานำข้อมูลผลการประเมินมาติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลว่า 
คะแนนประเมินในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการให้การบ่มเพาะหรือไม่ เกิดผลความคุ้มค่า
หลังจากการประเมินและให้คำแนะนำ พัฒนาเพียงใด เพื่อจัดเก็บบันทึกเป็นฐานข้อมูล (Data Base) สำหรับ
ต่อยอดการพัฒนาได้ในระยะยาว 

3) สำหรับโครงการ REAP Program หน่วยงานมีการคัดเลือกผู้นำชุมชนและผู้นำ NODE ที่มีความ
เข้มแข็งและมีความกระตือรือร้นสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ 
ทั ้งนี ้ หน่วยงานควรพิจารณาหา Business Model หรือการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เข้าร่วมโครงการเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันจากการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชน รวมถึง หากสามารถใช้
ประโยชน์หรือการขยายผลจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ นำมาต่อยอดเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ  

ได้นำไปประยุกต์ใช้ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน/ถอดบทเรียนความสำเร็จร่วมกันจะยิ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

4) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ และติดตามผลภายหลังจากการเข้ารับการอบรมว่าสามารถ
ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไร หรือสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องได้หรือไม ่
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1) ข้อเสนอแนะแนวทางต่อจัดทำโครงการที่สอดรับกรอบแผนงานบูรณาการฯ และการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา 

ที่ผ่านมาการกำหนดกรอบแผนงานบูรณาการฯ ยังเป็นการกำหนดกรอบที่มีเป้าหมายสนับสนุนการ
พัฒนาส่งเสริม SME ของประเทศ แต่กว้างมาก โดยแผนงานโครงการที่เสนอเข้ามาภายใต้แผนงานบูรณาการ 
สอดคล้องกับกรอบแผนงานบูรณาการฯ แต่หากเมื่อพิจารณาประเด็นเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ประเทศที่ผ่านมาพบว่า ประเด็นที่ยังเป็น Missing Link คือการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไปลงทุนใน
ต่างประเทศ และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ยังเป็นจุดอ่อน ที่อาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่หรือยังมีความต้องการ 
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีหน่วยงานดำเนินการหลายหน่วยงานแต่หลายโครงการยังขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้ใช้ กลไกตลาดนำการพัฒนา รวมทั้งประเด็นการพัฒนาด้านต้นทุนโลจิสติกส์ และ
การสร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งพบว่ามีโครงการน้อยมาก ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ
กรอบและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ดังนี้ 

1. ควรนำประเด็นสถานการณ์ผลกระทบของโคโรน่าไวรัสมาพิจารณาในการกำหนดกรอบแนวทาง 

การดำเนินการและการจัดลำดับความสำคัญ 
2. การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ไม่ควรกำหนดบนกรอบเป้าหมายภาพใหญ่ของ

ประเทศ แต่ควรพิจารณาคัดเลือกจากประเด็นที่เป็นเป้าหมายสำคัญของแผนการพัฒนาฯ  ฉบับปีนั้นๆ และ 

การวางกลไกการดำเนินการในรูปแบบ High Impact Program ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีการบูรณาการกับ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะต้องมีกลไกการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งการจะทำงานร่วมกันได้ ก็ต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน  
การทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละหน่วยงานทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่  
จะเกิดกลไกการส่งต่อ การช่วยกันทำ และการจัดสรรทรัพยากรมาสนับสนุน และจะลดความซ้ำซ้อนของการ
ทำงานและงบประมาณ มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี ่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญ  
เข้ามามีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน นอกจากจะทำให้การพัฒนา
ได้รับความร่วมมือแล้ว ยังพบว่าสามารถเข้ามาช่วยปิดช่องว่างของการพัฒนาที่เป็นข้อจำกัดของภาครัฐได้ 

3. การผลักดันกลไก ระบบการทำงานร่วมกันที ่ด ี ตั ้งแต่การวางแผน การกำกับติดตามและ 

การประเมินผลร่วมกัน ซึ่งการมีเจ้าภาพที่เข้มแข็งก็จะช่วยให้มีการวางระบบที่ดี ส่งผลให้เกิดผลกระทบสูง และ
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนางานและงบประมาณได้ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ งานตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Agenda 
Based) งานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function Based) และงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (Area 
Based) การใช้โอกาสของแผนงานบูรณาการ เป็นกลไกให้หน่วยงานต่างๆ ได้มาพูดคุย ทบทวนปรับทิศทาง  

การทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ร่วมกันคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาสร้างแผนงานให้เป็น
แผนงานที่มีผลกระทบสูง เพ่ือผลักดันการพัฒนาการแก้ไขปัญหาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

4. การจัดโครงการที่เป็นกลุ่มมุ่งเน้น และกลุ่มที่พัฒนาส่งเสริมแบบทั่วไปอย่างชัดเจน เพ่ือให้การ
ส่งเสริมเกิดผลสัมฤทธิ์  

บทที่ 7 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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5. การใช้ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME 

6. การให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกับการส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation)  

7. ควรมีการวางกลไกการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการในเชิงยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ เช่น การส่งเสริม
การพัฒนาผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง โดยการขยายเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาจุดแข็งในพื้นที่ มาตรการส่งเสริมหรือพัฒนาที่แตกต่างกันตามทิศทางการพัฒนาและลักษณะของ SME 

ในพ้ืนที่  
8. การพัฒนาผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาเฉพาะราย tailormade มากขึ้น ดังนั้น ควรต้องพัฒนา

เครื่องมือหรือกลไกการใช้งบประมาณให้เหมาะสม 

9. การเร่งพัฒนากลไกการส่งเสริมเพื่อสร้างปัจจัยเอื้อ เช่น การพัฒนากลไก BDS หน่วยบริการ
ภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน การให้บริการข้อมูล หรือคำแนะนำ การรุกด้านการตลาด โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศ 

10. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงทรัพยากร วัตถุดิบและสามารถวางแผน บริหาร
จัดการได ้

11.  ส่งเสริมตลาด ให้เกิดความต้องการ และการพัฒนาให้เกิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รองรับสินค้า-
บริการและการค้าเชิงนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมผู้บริโภค ในสินค้านวัตกรรม 
สินค้า green เป็นต้น  

12. การส่งเสริมการใช้ข้อมูล Big data มาบริหารจัดการ คาดการณ์วางแผน และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

2) ข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแนวทางการรวบรวมข้อมูล การประเมินผลของโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการฯ ที่ผ่านมา 

1. การประเมินผลของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการที ่ผ่านมาเมื ่อเชื ่อมโยงกับเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แล้วพบว่า เป็นเพียงกลไกหนึ่งในการผลักดันเท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินการทั้งใน
เชิงมาตรการต่างๆ เพื่อให้การประเมินผลในระยะต่อไป สามารถสะท้อนประเด็นช่องว่างการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริม SME ที่สำคัญได้ ควรพิจารณา Pain point หรือ โครงการที่เป็น Key success Factor สำคัญ และ
รายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อจัดต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารได้รับทราบเพื่อตัดสินใจ
ในเชิงนโยบายต่อไป  

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อนิยามแนวทางการเก็บข้อมลูผล
การดำเนินงาน ข้อจำกัดที่พบของตัวชี้วัดเพ่ือจะทบทวนในระยะต่อไป ตลอดจนการพิจารณาตัวชี้วัดหรือข้อมูล
ที่ควรติดตามควบคู่เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง สะท้อนความก้าวหน้าหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึน  
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3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 ที่ปรึกษาได้มีการศึกษาแนวทาง กลยุทธ์ของต่างประเทศในการปรับตัวฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ 

COVID-19 ซึ่ง สสว. สามารถเรียนรู้และพิจารณาในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้ โดยสรุป
ประเด็นที่รัฐบาลแต่ละประเทศดำเนินการ ดังนี้ 

1) รัฐบาลเน้นการแก้ไขในเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในระยะยาว โดยเฉพาะการปรับ
บทบาทและการให้บริการของราชการ (AI Government, Digital Government, Smart Government) 
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs เป็นต้น  

2) รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและให้บทบาทแก่หน่วยงานในภูมิภาคและท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ศูนย์การพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น การจัด Cluster และการมีส่วนร่วมของสมาคมต่างๆ 
ในการกำหนดนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ  
 3) รัฐบาลใช้มาตรการทางการเงินโดยเน้นให้ SMEs มีทุนและรายได้เพียงพอต่อการปรับแผนธุรกิจ
ตนเองให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี  
 4) รัฐบาลไม่ได้เพียงแต่พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 
เช่น การพัฒนาทักษะและความรู ้ของแรงงานที่สอดกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัล 

แต่ยังคำนึงถึงสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมในการทำงานในยุค New Normal อีกด้วย  
 5) รัฐบาลได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
ผลิตและการบริโภค โดยหันมาใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น สิงคโปร์ที่ได้เริ่มต้นเก็บภาษี
คาร์บอนเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการ SMEs ให้หันมาตระหนักในประเด็นนี้มากข้ึน   
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การดำเนินงานด้านการส่งเสริม SME ผ่านกลไกการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ตั้งแต่
ปี 2560 – 2564 โดยภาพรวมที่ปรึกษาพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายประเด็น 

- จากการดำเนินการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME 

ไปลงทุนในต่างประเทศ เป็นประเด็นที ่เป็น Missing Link ที่เกิดขึ ้นในแผนงานบูรณาการฯ โดยแม้จะมี
หน่วยงานที่มีบทบาทความรับผิดชอบหลักเข้ามา แต่พบว่าการดำเนินการส่งเสริมเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ความพร้อมซึ่งจะไม่ใช่แค่ระดับ SME หรือแม้มีการดำเนินการในบางปีแต่ก็พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากประเทศเป้าหมายไม่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความไม่พร้อมของ SME มีการ
ถอนตัวจากโครงการจึงไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง  

- มีช่องว่าง (Gap) ในการสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนส่งออกตลาด
ต่างประเทศ คลินิกให้คำปรึกษาด้านการส่งออก ขั้นตอนการตลาดการส่งออก มาตรฐานสินค้าต่างประเทศ 
การให้ความช่วยเหลือด้านสัญญากับต่างประเทศ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้า  
เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศหลายราย แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากความรู้ความเข้าใจยังไม่เพียงพอ ไม่ทราบว่าจะต้องไปปรึกษาหน่วยงานใด เพราะการ
ส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ก็จะเน้นกลุ่มท่ีมีความพร้อมแล้ว  

- หน่วยงานภาครัฐเริ ่มสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ส่งผลให้  
การพัฒนามีการต่อยอดและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันพบว่าโครงการส่วนใหญ่ก็มี  
การบูรณาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ก็พบว่าหลายโครงการที่เป็นงานประจำและไม่ได้มีการบูรณาการ  

ก็มาบรรจุอยู่ภายใต้แผนงานนอกจากนั้น 

- พบว่า ประเด็นความซ้ำซ้อนหรือการได้รับการช่วยเหลือหรือการส่งเสริมพัฒนาจาก
ภาครัฐยังคงมีอยู่จำนวนมาก เนื่องจากหน่วยงานไม่มีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดี ที่สามารถพิจา รณา
กลั่นกรองกลุ่มที่เข้ารับการพัฒนา ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในตลอดช่วงที่ผ่านมาของแผนงานบูรณาการ  

โดยจากการติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีข้อมูลผลการดำเนินงาน 
และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ที่สำคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

บทที่ 8 
สถิติข้อมลูเปรียบเทียบผลการดำเนินงานส่งเสริม SME ตามแผนในชว่ง 

ปี 2560-2564 
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1. ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณและหน่วยร่วมแผนงานบูรณาการ 
ในช่วงปี 2560 – 2564 การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME มีแนวโน้ม

ลดลงจาก 3,486.49 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 1,210.00 ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลงถึงร้อยละ 65.29 
เนื่องจากมีการปรับภารกิจด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมออกจากแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME จึงทำให้งบประมาณลดลงไปมาก 

และเมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายแนวทาง พบว่า ในช่วงปี 2560 – 2564 แนวทางที่ 1 
Early Stage/Startup ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ 4,655.80 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ แนวทางที่ 3 
Small/Regular/Turnaround ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,897.90 ล้านบาท และแนวทางที่ 4 Medium & 
High Potential/Strong ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,878.48 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการจัดสรรงบประมาณ
รายแนวทางสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 

ทั้งนี้ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าในช่วงปี 2560 – 2562 งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการถูก
จัดสรรไปยังแนวทางที่ 1 Early Stage/Startup มากที่สุด โดยสัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรไปยังแนวทางที่ 1 
เทียบกับงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการฯ คิดเป็นร้อยละ 48.00 ในปี 2560 ร้อยละ 33.24 ในปี 2561 และ
ร้อยละ 26.43 ในปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงแรกของการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม 
SME นั้น ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือผู้ประกอบการ
รายใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด โดยใช้จุดแข็งที่ตนเองมีอยู่เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด ผู้ประกอบการกลุ่มนี้แม้ว่าจะยังมีจ ำนวน 

ไม่มาก และมีเงินทุนน้อย แต่มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยส่วนใหญ่มีจุดเด่นในด้านการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการสร้างนวัตกรรมหรือการนำเสนอคุณค่าใหม่ ทำให้มีความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว และเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

ขณะท ี ่ ในป ี  2563 งบประมาณส ่ วนใหญ ่ถ ู กจ ัดสรรไปย ั งแนวทางท ี ่  4 Medium & High 
Potential/Strong คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 53.88 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางที่ 4 คือ ผู้ประกอบการที่
มีศักยภาพ เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ สามารถผลิตสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า มีตลาดรองรับการผลิตในระดับหนึ่งแล้ว และต้องการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง สามารถส่งออกสินค้า/บริการสู่ตลาดโลกได้ ดังนั้น การให้น้ำหนัก
ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายในแนวทางนี้ แสดงให้เห็นเป้าประสงค์ที่ชัดเจนของแผนงานบูรณาการ SME  
ทีต่้องการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

สำหรับในปี 2564 งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปยังแนวทางที่ 3 Small/Regular/Turnaround 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 58.35 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และยังไม่มี
ทีท่าคลี่คลาย ทำให้ผู้ประกอบการ SME ต้องเผชิญความยากลำบากในการทำธุรกิจอย่างมาก การให้น้ำหนัก
ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายในแนวทางนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 

สำหรับแนวทางที่ 2 Micro/Community-Based ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2562 เป็นปีแรก 
เนื่องจากมีการกำหนดนิยามของวิสาหกิจรายย่อย (micro) เพ่ิมเติม โดยอ้างอิงจากรายได้ จำนวนลูกจ้าง และ
หรือปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้จะหมายรวมถงึกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน อันเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ของประเทศในระดับฐานรากด้วย อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า งบประมาณท่ีจัดสรรสำหรับแนวทางที่ 2 ลดลง
จาก 732.46 ล้านบาทในปี 2562 เหลือเพียง 60.81 ล้านบาทในปี 2563 และ 66.35 ล้านบาทในปี 2564 หรือ
ลดลงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้น้อยลงมาก  

สำหรับแนวทางที่ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจของ SME ให้อยู่ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ของ SME โดยในช่วงปี 2560 – 2562 แนวทางที่ 5 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 1,138.28 ล้านบาท และ
ลดลงเหลือ 91.47 ล้านบาทในปี 2563 และ 24.38 ล้านบาทในปี 2564 การได้รับจัดสรรงบประมาณที่ลดลงนี้ 
ในแง่หนึ ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วง 3 ปีแรกของแผนงานบูรณาการนั ้น ให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจของ 
SME และการพัฒนาผู้ให้บริการ SME ให้สามารถสนับสนุนการส่งเสริม SME ให้เกิดประสิทธิภาพได้ และ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรที่ลดลงในช่วง 2 ปีหลัง สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา
อย่างเพียงพอที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนและส่งเสริม SME ประสบความสำเร็จ 

สำหรับรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและรายแนวทาง มีรายละเอียดดังแสดงใน
แผนภาพที่ 8.1 

 

 

แผนภาพที่ 8.1 การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME  
จำแนกรายแนวทาง (ล้านบาท) 
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เมื ่อพิจารณาจำนวนโครงการที ่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ SME พบว่า 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปี 2560 – 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 36 
โครงการในปี 2560 เป็น 69 โครงการในปี 2562 เป็น 66 โครงการในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และ
ปรับลดลงมาเหลือ 55 โครงการ ในปี 2564 ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริม SME มีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง สะท้อนให้เห็นรูปแบบการสนับสนุน 
ส่งเสริม SME ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบจากโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับงบประมาณสูง มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
เป็นรูปแบบโครงการที่มีขนาดเล็กลง แต่สามารถกระจายให้ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่าง
หลากหลายไดม้ากขึ้น 

และเมื่อพิจารณาจำนวนโครงการรายแนวทางในภาพรวม พบว่า ในช่วงปี 2560 – 2564 จำนวน
โครงการภายใตแ้นวทางที่ 3 Small/Regular/Turnaround มีจำนวนมากที่สุด คือ 98 โครงการ รองลงมา คือ 
โครงการภายใต้แนวทางที่ 1 Early Stage/Startup จำนวน 73 โครงการ และโครงการภายใต้แนวทางที่ 4 
Medium & High Potential/Strong จำนวน 41 โครงการ ตามลำดับ ซึ ่งสอดคล้องกับการให้น ้ำหนัก
ความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

รายละเอียดจำนวนโครงการในภาพรวมและรายแนวทางแสดงในแผนภาพที่ 8.2 

 

 

แผนภาพที่ 8.2 จำนวนโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME จำแนกรายแนวทาง 
 
เมื่อพิจารณาจำนวนหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการ พบว่า มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นจาก 19 หน่วยในปี 

2560 เป็น 27 หน่วยในปี 2561 และปัจจุบันในปี 2564 มีหน่วยงานอยู่ 25 หน่วยงาน สะท้อนถึงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SME ผ่านแผนงานบูรณาการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ได้รับความร่วมมือและมีการบูรณาการ
จากหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 8.3 
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แผนภาพที่ 8.3 จำนวนหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริม SME จำแนกตามรายแนวทาง 

และเมื่อพิจารณางบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ในภาพรวม พบว่า 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงาน
บูรณาการส่งเสริม SME มากที่สุด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณตลอดช่วงปี 2560-2564 เป็นจำนวน 2,751.54 
ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณ 2,001.72 ล้านบาท 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณ 2,001.56 ล้านบาท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ได้รับงบประมาณ 721.34 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 8.4 

นอกจากนี้ แผนภาพที่ 8.4 ยังแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME โดยหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564 เนื่องจากภารกิจหลักของหน่วยงานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กลางน้ำ คือ  
การพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ และปลายน้ำ คือ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตัวอย่างเช่น สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุดในทุกปี มีโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยตรง เป็นต้น 

สำหรับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ที ่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื ่อง ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานที่อาจมิได้มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ  SME โดยตรง แต่ในบางปีอาจมี
โครงการที่เกี ่ยวข้องหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ตัวอย่างเช่น กรมสวัสดิการและ
คุ ้มครองแรงงาน มีโครงการพัฒนาเครื ่องมือและรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อเพิ ่มผลผลิตใน  

สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
และรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน
งานความปลอดภัย และจัดทำคู่มือเผยแพร่เพื่อขยายผลต่อไป เป็นต้น 
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ที่มา : รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการปี 2560 - 2564 

แผนภาพที่ 8.4 การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการ SME ของแต่ละหน่วยงาน (ล้านบาท) 
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและงบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณไปส่งเสริมสนับสนุน SME 
ในห่วงโซ่ช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีดังนี้ 

 
หมายเหตุ : เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลในปี 2561 

แผนภาพที่ 8.5 สัดส่วนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่ละห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ของ SME แต่ละปี 

 
จากข้อมูลการดำเนินงาน สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของห่วงโซ่ได ้ดังนี้  
ต้นน้ำ : รูปแบบการดำเนินการของโครงการที่อยู่ในช่วงต้นน้ำของห่วงโซ่ ประกอบด้วยการพัฒนาให้

ความรู้กับผู้ประกอบการ คนในอาชีพหรือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ  

การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการเชื่อมโยงกลุ่ม Startup ให้ได้พบกับนักลงทุน เป็นต้น ซึ่งจากการ
ติดตามประเมินผลที่ผ่านมา ที่ปรึกษาพบว่ารูปแบบของโครงการกลุ่มนี้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงปีแรกของแผนงานบูรณาการ ที่ปรึกษาพบกิจกรรมที่เป็นลักษณะการอบรม 
โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 10 แต่ในช่วงปีหลังของ
แผนงานบูรณาการนั้น พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีรูปแบบการดำเนินการในลักษณะที่มีการฝึกปฏิบัติ และ
ดำเนินการด้วยตนเอง รวมทั้งมีโครงการที่มีกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ายังไม่มีโครงการที่มีรูปแบบการส่งต่อผู้ประกอบการไปยังหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
พัฒนาต่ออย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมของการเชื่อมโยงการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนัก สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าแม้แผนงานบูรณาการจะไม่ได้มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนแหล่ง
เงินทุนให้กับผู้ประกอบการ แต่รัฐควรส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น  
การผลักดันนโยบายการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน หรือการสร้างช่องทางให้นักลงทุน
กับผู้ประกอบการ Startup ได้พบกัน หรือการผ่อนคลายข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งหลายธุรกิจที่อาจมีผลกระทบกับประเทศ รัฐอาจต้องเข้ามามีส่วน
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ร่วมหรือประกันความเสี ่ยงด้วย นอกจากนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู ้ประกอบการที ่ได้เข้าร่วม 

การอบรมหลายราย ยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับธุรกิจได้ ผู้ประกอบการหลายรายต้องชะลอ
การดำเนินธุรกิจหรือต้องปรับรูปแบบการดำเนินการ เพ่ือประคองกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตต่อไป 

กลางน้ำ : โครงการที่อยู่ในช่วงกลางน้ำของห่วงโซ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นสัดส่วนสูงสุดในทุกปี 
โดยโครงการส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี การยกระดับการ
ผลิตเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยมีรูปแบบ
การดำเนินงานที่เป็นการส่งที่ปรึกษาไปให้คำปรึกษาเชิงลึก การบ่มเพาะผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ
เพื่อเพ่ิมทักษะให้แก่ผู ้ประกอบการโดยตรง จากการติดตามประเมินผลที่ผ่านมาจึงพบว่า โครงการกลุ่มนี้
สามารถช่วยส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผู้ประกอบการได้จริง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ไป
ปรับใช้กับธุรกิจได้ เช่น มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการต่อยอดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการตลาด โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ หรือสามารถเพ่ิมยอดขายได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่และสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการ
บางส่วนยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับธุรกิจได้ เนื่องจากที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานะ และความเป็นไปได้ของธุรกิจ เช่น การพัฒนามาตรฐานการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นคำแนะนำที่เ หมาะ
สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือมีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ผู้ประกอบการ
รายย่อยหรือขนาดเล็กไม่สามารถนำคำแนะนำดังกล่าวมาปรับใช้ได้ หรือการลงทุนเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ผู ้ประกอบการต้องมั ่นใจว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ได้มากขึ ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบการยังไม่สามารถขยายตลาดได้ จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการต่อ หรือที่ปรึกษาที่ลงไปช่วยพัฒนาส่งเสริม
ขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เข้ามาวินิจฉัยแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาต่อ หรือมีแค่
แผนธุรกิจไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแม้ว่า
รัฐบาลจะมีนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนเงินทุนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แต่ก็มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่ทำให้
ผู ้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้โดยง่าย ส่งผลให้ผู ้ประกอบการไม่สามารถพัฒนาปรับปรุง หรือ
ดำเนินการตามคำแนะนำของที่ปรึกษาได้ 

ดังนั้น ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญกับโครงการกลุ่มนี้ คือ คุณภาพของที่ปรึกษา ซึ่งต้องสามารถให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหรือรัฐในการทดสอบ ทดลองการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการทดลองทำตามคำปรึกษาแนะนำ โดยยังไม่จำเป็นต้อง
ลงทุนเองท้ังหมด 

ปลายน้ำ : รูปแบบการดำเนินการของโครงการที่อยู่ในช่วงปลายน้ำของห่วงโซ่ ส่วนใหญ่ เป็นการจัด
กิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการยกระดับธุรกิจในการพัฒนาต่อยอด S-Curve  
การพัฒนาแบรนด์ออกสู่ระดับสากล  

จากการติดตามประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า โครงการในช่วงปลายน้ำของห่วงโซ่ เป็นข้อต่อสำคัญที่ 
ทำให้การยกระดับ พัฒนาผู้ประกอบการ สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น โครงการที่เป็นการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (กลางน้ำ) จะประสบความสำเร็จและ
พัฒนาต่อยอดได้เมื ่อมีการส่งเสริมด้านการตลาดต่อเนื ่อง โดยการนำสินค้าหรื อผลงานนวัตกรรมต่างๆ  
ไปทดสอบตลาดหรือแสดงผลงาน จะทำให้ได้รับทราบความคิดเห็นของตลาด ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาสินค้าได้
สอดคล้องกับความต้องการตลาด ซึ่งอาจหมายถึงการนำกลับมาซึ่งการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาพบว่า โครงการกลุ่มนี้ยังมีช่องว่าง (Gap) ในการสร้างความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการก่อนไปต่างประเทศ คลินิกให้คำปรึกษาด้านการส่งออก ขั้นตอนการตลาดการส่งออก มาตรฐาน
สินค้าต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือด้านสัญญากับต่างประเทศ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทที่
จะมาเป็นคู่ค้า เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศหลายราย 
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความรู้ความเข้าใจยังไม่เพียงพอ ไม่ทราบว่าจะต้องไปปรึกษาหน่วยงานใด 
เพราะการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ก็จะเน้นกลุ่มที่มีความพร้อมแล้ว  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความ
เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว 

นอกจากนี ้ พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดยังมีความซ้ำซ้อนในหลายหน่วยงาน และ  

บางหน่วยงานไม่ได้เป็นภารกิจหลักและไม่มีความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น 
- การดำเนินกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ โดยผู้ร่วมสนับสนุนดำเนินการต้องมีประสบการณ์ 

และจะต้องศึกษาทั้งผู้ค้า ผู้ที่เข้าร่วมเจรจาการค้า การจัดวางสินค้าของพื้นที่สินค้าจากประเทศ
ไทยเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม การดำเนินการส่งเสริมในด้านการตลาด หากจะ
สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์เพียงหน่วยงานเดียวก็อาจไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้เพียงพอ
เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการในการดึงความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพาณิชย์ไปร่วมให้ความรู้ หรือร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา
แผนการส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ  

- การพัฒนาบ่มเพาะด้าน Branding เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการตลาด Branding มาร่วมในการส่งเสริมพัฒนา ซึ ่งหน่วยงานที ่เป็นต้นน้ำ ไม่ควรมา
ดำเนินการซ้ำซ้อน  

- การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่ าเพิ ่มให้กับผลิตภัณฑ์และ    
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งจากการประเมินพบว่ามีหน่วยงานมาร่วมสนับสนุนพัฒนาค่อนข้างมาก แต่ไม่
สามารถสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้  

 
กล่าวโดยสรุป จากการติดตามประเมินผลโครงการทั้งในช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ปรึกษ า

พบข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการต้องการได้รับการส่งเสริมพัฒนาตลอดทั้งห่วงโซ่ ทั้งในการทำงานเชิงบูรณาการ
ในรูปแบบของการส่งต่อผู้ประกอบการไปรับการพัฒนาต่อเนื่อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการ
สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเชิงรุกมากขึ้น และควรรวมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ไว้ที่เดียวกัน เพ่ือให้สะดวกในการค้นหา  

นอกจากนี้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ที่เป็นฐานข้อมูล
กลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถคัดกรอกได้ว่าผู้ประกอบการเคยได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนา
อย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการกลุ่มเดิมแล้ว ยังทำให้ขาดการส่ง
ต่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานด้วย ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลกลางจึงเป็น Ecosystem สำคัญที่
หน่วยงานภาครัฐควรรีบเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งการมีระบบการลงทะเบียนที่จะเป็น Profile 
หรือสมุดพกของผู้ประกอบการ จะช่วยให้การส่งเสริมสามารถจัดโปรแกรมการส่งเสริมที่เหมาะสมได้  
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 8 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

2. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ SME  

❖ ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

จากผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 – 2564 

พบว่า มีจำนวน SME ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และมีสัดส่วนสาขาเปรียบเทียบแต่ละปี ดังแสดงในแผนภาพที่ 8.6 
และแผนภาพที่ 8.7 

 
แผนภาพที่ 8.6 ภาคของสาขาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาผ่านแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 

ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 

 

จากแผนภาพที่ 8.6 จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2560 – 2564 จำนวนผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่ได้รับ
การสนับสนุนมีสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ กล่าวคือ มีสัดส่วนร้อยละ 35.71 ในปี 2560 ร้อยละ 39.13 ในปี 2561 
ร้อยละ 38.60 ในปี 2562 ร้อยละ 34.17 ในปี 2563 และร้อยละ 45.56 ในปี 2564 โดยสัดส่วนดังกล่าวอยู่ใน
ระดับสูงที่สุดในเกือบทุกปี (ยกเว้นปี 2560) ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของโครงการที่อยู่ในช่วงกลางน้ำของหว่ง
โซ่ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น สำหรับจำนวนผู้ประกอบการในภาคการค้านั้น ได้รับการสนับสนุนเป็นสัดส่วนมาก
ที่สุดในปี 2560 คือ ร้อยละ 36.61 และสัดส่วนการสนับสนุนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.52 ในปี 2561 ก่อนจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 12.28 ในปี 2562 และร้อยละ 13.33 ในปี 2563 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ
จำนวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอ่ืนๆ แต่ในปี 2564 สัดส่วนดังกล่าวปรับเพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ร้อยละ 45.56 ซึ่งอยู่
ในระดับที่สูงที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพ

35.71% 39.13% 38.60% 34.17%
45.56%

36.61%

6.52% 12.28%
13.33%

23.53%

15.18%

32.61%
29.82%

29.17%

20.06%

12.50%
21.74% 19.30% 23.33%

9.85%

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ภาคของสาขาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาผ่านแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME
ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564

ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ ภาคการเกษตร 
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 8 - 11 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ของผู้ประกอบการในภาคการผลิตมากที่สุด รวมถึงภาคบริการและภาคการเกษตรด้วย เนื่องจากหน่วยงาน
ภายใต้แผนบูรณาการฯ ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการ การพัฒนาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโครงการสนับสนุน SME ส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปยังแนวทางการพัฒนาดังกล่าว 

 

 
แผนภาพที่ 8.7 ภาคและสาขาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาผ่านแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 

ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 
 

จากแผนภาพที่ 8.7 เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละภาคธุรกิจจำแนก
รายสาขา พบว่า ผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิตที่ได้รับการพัฒนาส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสาขาอาหาร 
ดังเห็นได้จากสัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการในสาขาอาหารมีสัดส่วนมากที่สุดในทุกปี เช่นเดียวกับจำนวน
ผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสาขาเกษตรแปรรูป 

สำหรับภาคบริการ รูปแบบของธุรกิจบริการมีความแตกต่างหลากหลายค่อนข้างมาก แต่มีข้อสังเกตว่า
ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่สำคัญของประเทศ ก็ยังคง
ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาเช่นกัน ขณะที่ในภาคการค้านั้น แม้ว่าจะมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ
ค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจแฟรนไชส์ แต่รูปแบบของกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกัน คือ  
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพ่ือให้เกิดรายได้ ยอดขาย 
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❖ ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าภาพรวม 
จากผลการดำเนินงานในปี 2560 – 2564 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ละปี รวมทั้งความคุ้มค่า ดังแสดง

ในแผนภาพที่ 8.8 

 

แผนภาพที่ 8.8 มูลค่าทางเศรษฐกิจภาพรวมจากแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ปี 2560 – 2564 
 

จากแผนภาพที่ 8.8 ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ในช่วงปี 2560 - 2564 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจาก
แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME มีแนวโน้มลดลงจาก 21,173.13 ล้านบาท เหลือเพียง 13,036.84 ล้านบาท 
ในปี 2563 และเพิ่มขึ้นมาเป็น 15,072.94 ล้านบาท ใน ปี 2564 โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบให้มูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจลดลง คือ สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้กับธุรกิจหรือลงทุนปรับเปลี่ยนการดำเนินการได้ และส่วนใหญ่ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจ หรือปรับรูปแบบ
การดำเนินการเพ่ือประคองกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน  

แม้ว่าในภาพรวมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจากแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME จะมีแนวโน้ม
ลดลง แต่เมื่อพิจารณาในแง่ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ พบว่า การดำเนินงานก่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
ระดับที่ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่สามารถบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  
ได้ตามท่ีคาดหวังไว้ 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษามีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการใน
ระยะเวลาอันสั้น 3 เดือน – 1 ปี โดยเฉพาะโครงการที่เป็นลักษณะของการอบรม หัวข้อและเนื้อหาการอบรม
ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อพื้นฐานด้านธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้อยู่แล้ว และโครงการส่วนใหญ่เป็น
โครงการระยะสั้น อาจยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามที่คาดหวังไว้ หรือต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องหลังจากจบ
โครงการไปแล้ว จึงจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนขึ้น หรือโครงการที่เป็นลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการต้องนำผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตลาดก่อน เป็นต้น ขณะที่ โครงการที่สามารถก่อให้เกิด
ผลกับผู้ประกอบการระยะยาวได้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง มีการฝึกปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการอ่ืนๆ ควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้ หรือเป็นโครงการที่เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกที่เข้าไป
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 8 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

พัฒนากระบวนการผลิตโดยตรง เช่น การลดต้นทุน การลดของเสีย เป็นต้นโครงการเหล่านี้จะก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ยั่งยืนมากกว่า ดังนั้น หากหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ มีการติดตามผลลัพธ์ ผลกระทบ  
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าได้มากยิ่งขึ้น 

 
❖ ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่ารายแนวทาง 
จากผลการดำเนินงานในปี 2560 – 2564 เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ละปี รวมทั้งความคุ้มค่า จำแนก

รายแนวทาง ดังแสดงในแผนภาพที่ 8.9 และตารางที่ 8.1 

   

 

แผนภาพที่ 8.9 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากแผนงานบูรณาการรายแนวทาง ปี 2560 - 2564 
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 8 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 8.1 เปรียบเทียบจากรายได้ ยอดขาย ต้นทุนที่ลดลง การลงทุน การจ้างงาน จำแนกรายแนวทาง 
ตั้งแต่ป ี2560 - 2564 

หัวข้อ ปี แนวทางที่ 1 
Early 

Stage/Startup 

แนวทางที่ 2 
Micro/ 

Community-
Based 

แนวทางที่ 3 
Small/ 

Regular/ 
Turnaround 

แนวทางที่ 4 
Medium & High 

Potential/ 
Strong 

แนวทางที่ 5 
Ecosystem 

 รายได้และ
ยอดขาย   

ปี 2560  1,433.64   -   7,176.61   2,046.07   -  

ปี 2561  6,435.63   -   7,287.70   5,012.25   4.50  

ปี 2562  587.51   680.25   5,364.40   4,557.34   -  

ปี 2563  2,113.31   1,491.92   7,829.01   216.71   203.82  

ปี 2564 369.03 1659.23 9939.45 228.39 242.75 

ต้นทุนที่ลดลง   ปี 2560  54.06   -   6,566.87   1,064.99   -  

ปี 2561  5.01   -   1,363.52   110.31   -  

ปี 2562  -   0.07   1,143.12   32.10   -  

ปี 2563  54.80   3.53   680.17   -   53.34  

ปี 2564 184.19 7.11 749.60 - 3.45 
มูลค่าการจ้าง
งาน (บาท/ปี)   

ปี 2560  -   -   -   -   -  

ปี 2561  -   -   -   -   -  

ปี 2562  5.25   4.94   0.90   0.27   -  

ปี 2563  87.35   21.63   16.48   -   -  

ปี 2564 0.99 19.77 2.98 8.12 0.47 

มูลค่าการ
ลงทุนที่
เพ่ิมขึ้น 

(บาท/ปี)   

ปี 2560  -   -   -   -   -  

ปี 2561  546.47   -   179.65   3,057.00   -  

ปี 2562  309.58   -   615.81   928.87   -  

ปี 2563  212.44   1.63   41.44   7.39   -  

ปี 2564 28.54 68.40 1,556.84 1.00 2.64 

 

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปมูลค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่ารายแนวทาง ดังนี้ 
แนวทางที่ 1 Early Stage/Startup: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม 

SME แนวทางที่ 1 เพิ่มขึ้นจาก 3,985.61 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 7,008.53 ล้านบาท ในปี 2561 ก่อนจะ
ลดลงเหลือ 902.33 ล้านบาท ในปี 2562 และปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 2,467.90 ล้านบาท ในปี 2563 โดยจากการ
ติดตามประเมินผล พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนา  
ต่อยอดธุรกิจที่เป็นรูปธรรม เช่น ผู้ประกอบการมีต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า หรือผู้ประกอบการ
มีการปรับแผนการตลาด การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก หรือมี
คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เป็นต้น แต่ผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจยังไม่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ และอาจเป็นผลจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วม
โครงการ ซึ่งทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนมีการปรับตัวขึ้นลง และควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลต่อไป 
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สำหรับความคุ้มค่าของการดำเนินงาน พบว่า มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ความคุ้มค่าของการดำเนินงานจะเพ่ิมข้ึนในปีที่โครงการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ยกเว้นในปี 2563 ซึ่งแม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการลดลง แต่ความคุ้มค่ากลับ
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบของโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และยอดขาย 
2,113.31 ล้านบาท 

แนวทางที่ 2 Micro/Community-Based: มูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริม SME แนวทางที่ 2 เพิ่มขึ้นจาก 685.26 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู่ที่ 1,518.70 ล้านบาท ในปี 2563 
ก่อนจะปรับลดลงมาที่ 692.41 ล้านบาท ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการใน
แนวทางที่ 2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามประเมินผล พบว่า การที่โครงการเข้าไป
สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 
บุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาด ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากรายได้และ
ยอดขาย ต้นทุนการผลิตลดลงอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการผลิตที ่เพิ ่มขึ้น ตลอดจนเกิดการจ้างงาน  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นได้ 
แนวทางที่ 3 Small/Regular/Turnaroun: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แผนงานบูรณาการ

ส่งเสริม SME แนวทางที่ 3 มีแนวโน้มลดลงจาก 13,743.00 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 8,568.97 ล้านบาท  
ในปี 2563 หรือลดลงถึงร้อยละ 37.65 โดยปัจจัยสำคัญ คือ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้
ผู้ประกอบการหลายรายต้องชะลอการดำเนินธุรกิจหรือต้องปรับรูปแบบการดำเนินการ เพ่ือประคองกิจการให้
ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน 

สำหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการในแนวทางที่ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มรายได้
และยอดขาย ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2560 – 2564 อยู่ที่ 6,914.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของการเพิ่มรายได้
และยอดขายเฉลี่ยในช่วงปี 2560 – 2564 สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางอื่น นอกจากนี้ โครงการใน
แนวทางที่ 3 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ต้นทุนการผลิตลดลง) เกิดการจ้างงาน ตลอดจนการ
ขยายการลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความคุ้มค่า พบว่ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการ
ส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลง หรืออยู่ในช่วงของการเติบโตขึ้นรอบใหม่อย่างชัดเจน 
ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจหรือต้องปรับรูปแบบการ
ดำเนินการ เพ่ือประคองกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน (การเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้สะท้อน
ให้เห็นจากการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ในปี 2564 ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่
ถูกจัดสรรไปยังแนวทางนี้ดังท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น) 

แนวทางที่ 4 Medium & High Potential/Strong: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แผนงานบูรณาการ 
ส่งเสริม SME แนวทางที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก 3,111.06 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 8,179.56 ล้านบาท ในปี 2561 
ก่อนจะลดลงต่อเนื่องเหลือ 5,518.59 ล้านบาท ในปี 2562 และ 224.10 ล้านบาท ในปี 2563 โดยปัจจัย
สำคัญเช่นเดียวกับผู ้ประกอบการในแนวทางที ่ 3 คือ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที ่ทำให้
ผู้ประกอบการหลายรายต้องชะลอการดำเนินธุรกิจหรือต้องปรับรูปแบบการดำเนินการ เพ่ือประคองกิจการให้
ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

 8 - 16 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

สำหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการในแนวทางที่ 4 ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มรายได้
และยอดขาย ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2560 – 2564 อยู่ที ่ 2,958.29 ล้านบาท (สูงเป็นอันดับ 2 รองจาก
แนวทางที่ 3) นอกจากนี้ โครงการในแนวทางที่ 4 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น (ต้นทุนการผลิต
ลดลง) เกิดการจ้างงาน ตลอดจนการขยายการลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความคุ้มค่า พบว่า  

มีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับในแนวทางที่ 3 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ธุรกิจอยู่
ในช่วงขาลง และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องชะลอการดำเนินธุรกิจหรือต้องปรับรูปแบบ
การดำเนินการ เพ่ือประคองกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อน 

แนวทางที่ 5 Ecosystem: แม้ว่าโครงการในแนวทางที่ 5 จะไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจโดยตรง 
แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่โครงการตามแนวทางอื่นๆ ไม่ได้มีการส่งเสริมหรือดำเนินการ หรือบรรจุไว้ใน
แผนบูรณาการฯ โดยเฉพาะในช่วงแรกของแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ซึ ่งมุ ่งเน้นการสร้างให้เกิด
บรรยากาศในการสนับสนุนส่งเสริม SME การอำนวยความสะดวกผ่านศูนย์บริการต่างๆ การสร้างความเชื่อมั่น
ต่อระบบความคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data เพื ่อในการวางแผน 

การดำเนินงานและทิศทางการส่งเสริมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในแนวทางอื่นๆ ดังเห็นได้จากเกิดความคุ้มค่าในระดับสูง 
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❖ ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง 
จากการติดตามประเมินผล สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME  

ในประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศที่เก่ียวข้องได้ ดังแสดงในตารางที่ 8.2 

 
ตารางท่ี 8.2 ผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม SME ปี 2562 - 2564 

ในประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 
 ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
1. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ

พัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)   

122,940 ราย 139,396 ราย 113,019 ราย 

2. จำนวนผู้ประกอบการรายใหม/่ 
ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา (แผนส่งเสริม SME) 

36,602 ราย 20,358 ราย 18,026 ราย 

3. จำนวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริม่ต้น 
(เป้าหมายร้อยละ 10) (แผนแม่บทฯ) 

1,282 ราย 1,380 ราย 311 ราย 

4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาสูร่ะดับสากล 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  

632 ราย/กิจการ 1,370 ราย/กิจการ 5,528 ราย/กิจการ 

5. จำนวนผู้ประกอบการรายเล็กท่ีไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็น
มืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

11,299 ราย/กิจการ 32,247 ราย/กิจการ 18,779 ราย/กิจการ 

6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

62,232 ราย 85,421 ราย 157,054 ราย 

7. จำนวนบริษัทและนักศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ (แผนการปฏิรูปฯ) 

25,303 ราย/กิจการ 20,358 ราย/กิจการ 20,358 ราย/กิจการ 

8. จำนวนผู้ได้รับการส่งเสรมิแบรนด ์
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

129 แบรนด์ 72 แบรนด์ 36 แบรนด์ 

9. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)  

 265 รายการ 126 รายการ ไม่มีข้อมลู 

10. จำนวนผู้ประกอบการที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน  
(แผนส่งเสริม SME) 

60 ราย    50 ราย 26 ราย 

11. จำนวนผู้ประกอบการที่มีความ
เข้มแข็งมีศักยภาพออกสูส่ากล 
(ขยายตลาดต่างประเทศได้ ขยาย
ตลาดอื่นๆ ได้ สินค้าเดิมตลาดใหม่ 
สินค้าใหม่ตลาดเดมิ) (ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี) 

359 ราย 828 ราย 3,270 ราย 

12. จำนวนผลติภณัฑส์ร้างสรรค์  
(แผนส่งเสริม SME) 

106,176 ผลิตภณัฑ ์ 2,598 ผลิตภัณฑ ์ 3,658 ผลิตภัณฑ ์
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 ผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 
13. รายได้จาก e-commerce 

platform  
(แผนการปฏริูปฯ) 

 

รายได้รวม  
603,170,676 บาท 

ผู้ประกอบการที่ชำระ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
2,587 ราย 

รายได้รวม 
448,000,000 บาท 

ผู้ประกอบการที่ชำระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

N/A 

รายได้รวม 
1,729.58 ล้านบาท 

ส่งเสริมผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่ม 

 157,054 ราย 

14. รายได้ของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น  
(แผนส่งเสริม SME) 

10,922,056,833.14 
บาท 

11,854,773,125.74 
บาท 

12,215,108,985.76 
บาท 

15. การจ้างงานเพิ่มขึ้น (จำนวนและ
ค่าใช้จ่ายการจ้างงาน)  

11,356,465.00 บาท 125,461,783.00 บาท 32,327,457.32 บาท 

16. ต้นทุนโลจสิติกส์ที่ลดลง  86,351,133.88 บาท ไม่มโีครงการ ไม่มโีครงการ 
17. มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 1,854,251,944 บาท 262,900,002.39 บาท 1,657,416,339.76 

บาท 

18. ผลิตภาพการผลติของปัจจัยการผลิต  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 
996,756,777.39 บาท 
ต้นทุนของเสียที่ลดลง 
92,183,051.43 บาท 

ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 
694,356,118.02 บาท 
ต้นทุนของเสียที่ลดลง 
97,485,594.69 บาท 

ต้นทุนการผลิตทีล่ดลง 
817,009,435.32 บาท 
ต้นทุนของเสียที่ลดลง 
127,338,814.25 บาท 

19. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการ
ส่งออก  
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

267,450,186.08 บาท 1,865,790.20 บาท 223,741,644.49 บาท 

20. มูลค่าทางเศรษฐกิจ  14,230,406,390.92 
บาท 

13,036,842,413.86 
บาท 

15,072,942,676.91 
บาท 

21. สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP 
ประเทศ 

0.052% 0.015% 0.03% 

22. มูลค่า GDP ในส่วนท่ีเกิดจาก
โครงการ 

3,787,627,918 บาท 2,389,579,960 บาท 4,738,547,110 บาท 

 
จากข้อมูลข้างต้น ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME 

ปี 2562 ถึงปี 2564 ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศในหลายประเด็น เช่น  
การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น/ธุรกิจในระยะเริ่มต้น การพัฒนาผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพสู่ระดับสากล การยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น 

มีข้อสังเกตว่าประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศข้างต้น เป็นตัวชี้วัดผลผลิตที่สะท้อนการ
ดำเนินงานของโครงการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในบางตัวชี้วัดสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคให้เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 
มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก และมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
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โดยจากข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของตัวชี้วัดเหล่านี้ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ตลอดจนภาครัฐผ่อนคลายมาตรการในการควบคุม
การแพร่ระบาด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอีกครั้ง  กล่าวคือ มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
จาก 262.90 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 1,657.42 ล้านบาท ในปี 2563 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 530.44 รายได้ของ
ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพิ ่มขึ ้นเพิ ่มขึ ้นจาก 11,854.77 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 12,215.11      
ล้านบาท ในปี 2564 หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 3.04 และมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นจาก 2,389.58 ล้านบาท  
ในปี 2563 เป็น 4,738.55 ล้านบาท ในปี 2564 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.30 

 
❖ ข้อมูลเปร ียบเทียบผลการดำเน ินกิจกรรมการส่งเสริมที ่สะท้อน Life Cycle ของ 

วัฏจักรธุรกิจ 

 
แผนภาพที่ 8.10 ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมท่ีสะท้อน Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจ  

ปี 2563–2564 
 
แผนภาพที่ 8.10 แสดงผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมที่สะท้อน Life Cycle ของวัฏจักรธุรกิจในปี 

2563 – 2564 จากการประเมินผลและสุ่มเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ พบว่า แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ใน
ปี 2563 และปี 2564 มีผู ้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นของวัฏจักรธุรกิจไม่แตกต่างกันมากนัก 
กล่าวคือ สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2,367 ราย ในปี 2563 และ 1,227 ราย 
ในปี 2564 และสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาสู่ระบบแล้วเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนโดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินการธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 957 ราย ในปี 2563 และ 637 ราย ในปี 2564 

สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์หรือบริการ
หรือธุรกิจออกสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า 286 ราย ในปี 2563 และ 461 ราย ในปี 2564 สำหรับกลุ่มที่อยู่ในระบบ
การพัฒนาอยู่แล้ว ได้รับการพัฒนาและสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งการลดต้นทุนการผลิต 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการขยายฐานตลาดที่เกิดผลต่อธุรกิจเป็นรูปธรรมแล้วไม่น้อยกว่า 
29,747 ราย ในปี 2563 และ 31,206 ราย ในปี 2564 และสำหรับกลุ่มที่กำลังเข้าสู่การยกระดับศักยภาพสู่
ระดับสากล สามารถผลักดันสู่ระดับสากลได้ไม่น้อยกว่า 760 ราย ในปี 2563 และ 710 ราย ในปี 2564 ทั้งนี้ 
มีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ แต่ต้องพึงระวัง
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผล
กดดันให้ราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้น ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลจากอัตราเงินเฟ้อที่
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสำคัญที่
อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถขยายธุรกิจได้ตามที่คาดหวัง  

สำหรับกลุ่มที่ที่ปรึกษาเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากได้รับผลกระทบรุนแรงจาก
สถานการณ์โควิด-19 คือ กลุ่มธุรกิจเริ่มอิ่มตัวและยังไม่มีแนวทางจะพัฒนาต่อ ซึ่งมีจำนวน 2,039 ราย ในปี 
2563 และปรับตัวดีขึ้นเหลือเพียง 384 ราย ในปี 2564 รวมถึงกลุ่ม Decline หรือ Turnaround ซึ่งเป็นกลุ่ม
ได้รับผลกระทบของโควิด-19 อย่างชัดเจน โดยในปี 2563 จำนวนธุรกิจที่ซบเซาเพ่ิมข้ึนสูงถึง 83,815 ราย และ
ปิดกิจการถึง 34 ราย ขณะที่ในปี 2564 จากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเริ่ม
ปรับตัวเข้าสู่ Next Normal ทำให้จำนวนธุรกิจที่ซบเซาลดลงเหลือ 67,052 ราย และไม่พบการปิดกิจการ
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจที่อิ ่มตัวและต้องการต่อยอดธุรกิจพบว่าธุรกิจสามารถปรับตัวต่อยอดธุรกิจไปเองได้  
1,264 ราย ในปี 2563 และจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 1,879 ราย ในปี 2564 

ดังนั้น การปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด -19  
ซึ่งคาดว่าจะยังมีผลต่อเนื่อง จึงยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยแบ่งเป็น 

- การเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การปิดเมือง (Lockdown) รัฐมุ่งเน้นการให้
ความช่วยเหลือเงินกู้เพื่อเยียวยาให้ธุรกิจรักษาสภาพคล่องไว้ได้ แต่เมื่อเงินสดสำหรับหมุนเวียน
หมดแล้ว เมื่อกลับมาเปิดเมืองหรือดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ต้องมีนโยบายสนับสนุนเงินตั้งต้นสำหรับ
ให้ดำเนินธุรกิจต่อได้ 

- การส่งเสริมการปรับตัวสู่รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ เช่น ออนไลน์ มาตรฐานการให้บริการ พ่ึงพาใน
ประเทศ การปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น การปรับให้ใช้รูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ ที่ทันสมัยหรือการมองหาพันธมิตรเข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมที่ SME ไม่มีความถนัด 

- การเกิดธุรกิจใหม่และการเติบโตของธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจขนส่งในท้องถิ่น กลุ่มอาหาร
เพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพ เทรนด์ของธรรมชาติบำบัด ธุรกิจและบริการต่างๆ จะเข้ามาใช้
บริการแพลตฟอร์มมากขึ้น ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ควรมุ่งเน้นกลุ่มที่จะเป็นโอกาส
ในการเติบโตพัฒนา และชะลอกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภาวะซบเซา  

- การปรับกรอบงบประมาณเพื่อรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบการส่งเสริม
และพัฒนาใหม่ๆ แทนรูปแบบโครงการและการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมา เช่น การเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือการเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่ทำอย่างไร
ให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคและธุรกิจขนาดเล็กได้เข้าถึงการส่งเสริมรูปแบบดังกล่าวได้   
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 8 - 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 
จากข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผ่าน

แผนงานบูรณาการ SME มีผลความคิดเห็น ดังนี้ 
▪ ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ประกอบการที่บรรลุวัตถุประสงค์จากการเข้าร่วมโครงการ 
ในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มีการ
แกว่งตัวขึ้นลงในแต่ละปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการในแต่ละ
ปีที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องให้ความสำคัญ
กับการออกแบบโครงการที่คำนึงถึงความต้องการของผู้เข้าร่วม และสอดคล้องกับบริบทที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ แสดงในแผนภาพที่ 8.11 

 

 

แผนภาพที่ 8.11 สัดส่วนของผู้ประกอบการที่บรรลุวัตถุประสงค์จากการเข้าร่วมโครงการ ปี 2560–2564 
 
ในด้านการได้รับการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ในภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาบางส่วน โดยมีสัดส่วนที่อยู่ในระดับเดียวกับปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 91 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าใน
ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาหรือความต้องการของผู้ประกอบการมีความแตกต่าง
หลากหลายค่อนข้างมาก ประกอบกับการนำความรู้ หรือคำปรึกษาแนะนำไปปรับใช้จริงกับธุรกิจ จำเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลา หรือต้องมีบุคลากรดำเนินการ หรือต้องใช้เงินลงทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการบางส่วนจึงอาจ
นำความรู้หรือคำปรึกษาแนะนำไปปรับใช้กับธุรกิจเพียงบางส่วน หรือผู้ประกอบการหลายรายอาจยังไม่ได้
ดำเนินการทันทีในปัจจุบัน แต่สะสมองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในอนาคต 
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การบรรลุวัตถุประสงค์จากการเข้าร่วมโครงการ

ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เขา้ร่วมโครงการ ไม่ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เข้ารว่มโครงการ
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 8 - 22 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

สำหรับในปี 2564 ปัญหาทางธุรกิจทีผู่้ประกอบการประสบอยู่ได้รับการแก้ไขบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 84  
ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม 
SME สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากขึ้น และจากการติดตามประเมินผล พบว่า โครงการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง มีการฝึกปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการอ่ืนๆ ควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้ หรือเป็นโครงการที่เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกที่เข้าไป
พัฒนากระบวนการผลิตโดยตรง ทั ้งนี ้  ส ัดส่วนของผู ้ประกอบการที ่ได ้ร ับการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ  
แสดงในแผนภาพที่ 8.12 

 

 

แผนภาพที่ 8.12 สัดส่วนของผู้ประกอบการที่ได้รับการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ปี 2562–2564 
 
▪ ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการอบรม 
จากการประเมินผลกิจกรรมที่เป็นลักษณะการอบรม พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีรูปแบบการดำเนินการ

ในลักษณะที่มีการฝึกปฏิบัติ และดำเนินการด้วยตนเอง รวมทั้งมีโครงการที่มีกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดการใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ ทั้งนี้ 
หากกิจกรรมการอบรมเป็นแบบต่อเนื่องหลายวัน มีการฝึกปฏิบัติหรือการดำเนินการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย จะมี
สัดส่วนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
พบว่า ส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับธุรกิจได้บางส่วน โดยสัดส่วนอยู่ที่ราวร้อยละ 
72 – 79 รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 8.12 

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เลย จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่ได้เป็นผู ้สนใจหรือไม่ได้มีปัญหาหรือความต้องการตามหัวข้อการอบรมอย่างแท้จริง ซึ ่งสะท้อนให้ถึง
ความสำคัญของกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องคัดกรองผู้ประกอบการที่มี
ความต้องการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้ตรงกับหัวข้อการอบรม จึงจะก่ อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ดำเนินการได ้
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ได้รับการแก้ไขบางส่วน ยังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับการแก้ไขตรงความตอ้งการ ไม่มีปัญหา
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 8 - 23 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

แผนภาพที่ 8.13 สัดส่วนการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการอบรม ปี2560–2564 
 

▪ ข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการ  
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นการ

ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา ในระดับมาก โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 69 ในปี 
2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมของการดำเนินงานแผนงานบูรณาการส่งเสริม SME สามารถช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และจะพบว่าหน่วยงานภาครัฐเริ่มสอบถามความต้องการของ
ผู้ประกอบการมากขึ้น สำหรับกลุ่มที่เห็นว่าควรปรับปรุง เนื่องจากเข้ามารับการพัฒนาแล้วไม่มีอะไรใหม่ๆ  

ให้เรียนรู้ หรือการส่งเสริมมีระยะเวลาน้อย ในขณะที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาตาม
ความคาดหวัง 

 

 

แผนภาพที่ 8.14 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปี 2562–2564 
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ไม่สามารถน าความรู้ไปปรับใชก้ับธรุกิจได้ สามารถน าความรู้ไปปรับใชก้ับธรุกิจได้บางส่วน
สามารถน าความรู้ไปปรับใชก้ับธรุกิจได้ทั้งหมด
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 8 - 24 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

❖ ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

▪ ข้อมูลเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 

แผนภาพที่ 8.15 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ในช่วงปี 
2560 จนถ ึงปี  2564 ในภาพรวมพบว ่า  การดำเน ินการภายใต ้แผนงานบ ูรณาการส ่ง เสร ิม SME  
ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
การดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปี 2560: สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2,906.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.36 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่มีข้อมูลงบผูกพัน) 

ปี 2561: สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 3,107.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.56 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบผูกพัน 448.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.78 ของงบประมาณที่
ได้ร ับจัดสรร โดยสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งหมด (รวมงบผูกพัน) คิดเป็นร้อยละ 93.34 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ปี 2562: สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2,961.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.99 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และมีงบผูกพัน 219.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (รวมงบผูกพัน) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ปี 2563: สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 1,612.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.24 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบผูกพัน 66.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (รวมงบผูกพัน) คิดเป็นร้อยละ 98.14 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
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 8 - 25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ปี 2564: สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ 1,109.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.70 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีงบผูกพัน 59.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร โดยสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (รวมงบผูกพัน) คิดเป็นร้อยละ 96.60 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
 

แผนภาพที่ 8.15 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 
 
และเม่ือพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณรายแนวทาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
แนวทางที ่ 1 Early Stage/Startup: ในปี 2560 – 2564 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายใน

ปีงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 83.58 - 96.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และสัดส่วนการ
เบิกจ่ายงบประมาณท้ังหมด (รวมงบผูกพัน) อยู่ในช่วงร้อยละ 83.58 - 98.64 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรใน
แต่ละป ี

แนวทางท่ี 2 Micro/Community-Based: ในปี 2562 – 2564 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 78.87 – 89.89 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และสัดส่วนการ
เบิกจ่ายงบประมาณท้ังหมด (รวมงบผูกพัน) อยู่ในช่วงร้อยละ 88.20 - 98.86 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรใน
แต่ละป ี

แนวทางที่ 3 Small/Regular/Turnaround: ในปี 2560 – 2564 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในปีงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 62.15 – 95.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และสัดส่วน
การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (รวมงบผูกพัน) อยู่ในช่วงร้อยละ 81.63 – 99.25 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปี 

แนวทางท ี ่  4 Medium& High Potential/Strong: ในป ี  2560 – 2564 สามารถ เบ ิ กจ ่ าย
งบประมาณภายในปีงบประมาณอยู่ในช่วงร้อยละ 56.36 – 99.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี 
และสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (รวมงบผูกพัน) อยู่ในช่วงร้อยละ 87.80 – 99.00 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี 
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 8 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แนวทางท่ี 5 Ecosystem: ในปี 2560 – 2564 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณอยู่
ในช่วงร้อยละ 71.36 – 95.81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี และสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งหมด (รวมงบผูกพัน) อยู่ในช่วงร้อยละ 71.36 – 99.66 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปี 
 

กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ทั้งใน
ภาพรวม และรายแนวทาง พบว่า ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยส่วนใหญ่สามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผล พบว่า โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ส่วนใหญ่
มีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าโครงการให้เป็นไปตามแผน และส่วนใหญ่มีการกำกับติดตามโครงการอย่าง
เป็นระบบและอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และบางหน่วยงานมีการกำกับติดตามโครงการ  

รายเดือน ทำให้ในภาพรวมการดำเนินงาน สามารถผลักดันให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ และกรณีที่เกิด
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือ
ปรับรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย
งบประมาณด้วย 

ตารางท่ี 8.3 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายแนวทาง 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1 
Early Stage/ 

Startup 

แนวทางที่ 2 
Micro/ 

Community-
Based 

แนวทางที่ 3 
Small 

/Regular 
/Turnaround 

แนวทางที่ 4 
Medium 
& High 

Potential 
/Strong 

แนวทาง
ที่ 5 Eco 
system 

Total 

งบประมาณ 

ปี 2560 1,673.43 - 1,130.31 354.25 328.51 3,486.49 

ปี 2561 1,266.54 - 1,086.17 1,028.94 428.77 3,810.41 

ปี 2562 879.73 491.16 732.46 844.01 381.00 3,328.37 

ปี 2563 505.18 131.43 921.77 60.81 91.47 1,710.67 

ปี 2564 330.91 66.35 706.00 82.36 24.38 1,210.00 

เบิกจ่าย 

ปี 2560 1,398.69 - 922.65 350.70 234.43 2,906.47 

ปี 2561 1,102.58 - 675.05 935.73 394.49 3,107.86 

ปี 2562 835.15 387.38 626.56 757.50 355.37 2,961.96 

ปี 2563 489.41 118.14 882.64 34.27 87.64 1,612.10 

ปี 2564 311.08 55.75 670.11 51.39 21.30 1,109.61 

ผูกพัน 

ปี 2560 - - - - - - 

ปี 2561 130.23 - 279.41 29.99 9.30 448.93 

ปี 2562 32.67 45.81 96.21 22.96 22.32 219.98 

ปี 2563 0.02 11.79 32.28 19.12 3.53 66.73 

ปี 2564 18.87 4.54 13.54 20.00 2.29 59.24 
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 8 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

ตารางท่ี 8.4 สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณรายแนวทาง เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

แนวทาง เบิกจ่าย ผูกพัน เบิกจ่าย + ผูกพัน 
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

แนวทางที่ 1 Early Stage/Startup 83.58 87.05 94.93 96.88 94.01 - 10.28 3.71 - 5.70 83.58 97.33 98.64 96.88 99.71 
แนวทางที่ 2 Micro/Community-Based - - 78.87 89.89 84.02 - - 9.33 8.97 6.85 - - 88.20 98.86 90.86 

แนวทางที่ 3 Small/Regular/Turnaround 81.63 62.15 85.54 95.75 94.92 - 25.72 13.14 3.50 1.92 81.63 87.87 98.68 99.25 96.83 
แนวทางที่ 4 Medium & High Potential/Strong 99.00 90.94 89.75 56.36 62.39 - 2.91 2.72 31.44 24.29 99.00 93.85 92.47 87.80 86.68 

แนวทางที่ 5 Ecosystem 71.36 92.00 93.27 95.81 87.37 - 2.17 5.86 3.85 9.38 71.36 94.17 99.13 99.66 96.75 
รวม 83.36 81.56 88.99 94.24 91.70 - 11.78 6.61 3.90 4.90 83.36 93.34 95.60 98.14 96.60 
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▪ ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการใหม่ เก่า ต่อยอด 

 

แผนภาพที่ 8.16 ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการ ปี 2561–2564 

แผนภาพที่ 8.16 แสดงให้เห็นความต่อเนื ่องของโครงการ โดยในภาพรวมพบว่าโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอดหรือปรับกิจกรรมบางส่วน 
โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40 ในปี 2561 ร้อยละ 37 ในปี 2562 ร้อยละ 47 ในปี 2563 และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ร้อยละ 53 ในปี 2564 รองลงมา คือ โครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) มีสัดส่วนร้อยละ 40 ในปี 2561 ร้อยละ 
37 ในปี 2562 ร้อยละ 47 ในปี 2563 และมีสัดส่วนลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 14 ในปี 2564 สำหรับโครงการใหม่
และโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2) พบว่า มีสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME มีรูปแบบที่
ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา วิธีการ ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละปี กล่าวคือ ในช่วงต้นน้ำของห่วงโซ่ รูปแบบโครงการจะเป็นการพัฒนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 
คนในอาชีพหรือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนโดยการเชื่อมโยงกลุ่ม Startup ให้ได้พบกับนักลงทุน ในช่วงกลางน้ำของห่วงโซ่ รูปแบบโครงการจะเป็น
การส่งที่ปรึกษาไปให้คำปรึกษาเชิงลึก การบ่มเพาะผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่
ผู้ประกอบการโดยตรง และในช่วงปลายน้ำของห่วงโซ่ รูปแบบโครงการจะเป็นการจัดกิจกรรมด้านการตลาด 
การยกระดับธุรกิจในการพัฒนาต่อยอด S-Curve การพัฒนาแบรนด์ออกสู่ระดับสากล 

ทั้งนี้ จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่า โครงการที่เป็นโครงการเดิม หรือมีการพัฒนา  

ต่อยอด/ปรับกิจกรรม หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ จะมีการจัดเก็บผลสำรวจ
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และนำผลสำรวจดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม/
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการที่เป็นโครงการใหม่ หน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ  
จะมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยด าเนินการมาก่อน      เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม (เช่น ระยะที่ 2)

เป็นโครงการเดิม (กิจกรรมเดิม) เป็นโครงการเดิมที่มีการพัฒนาต่อยอด (ปรับกิจกรรมบางส่วน)  
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▪ ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการที่มีการบูรณาการ 

 

แผนภาพที่ 8.17 สัดส่วนโครงการที่มีการบูรณาการ ปี 2562 – 2564 
 

แผนภาพที่ 8.17 แสดงสัดส่วนโครงการที่มีการบูรณาการ โดยในภาพรวมพบว่า โครงการส่วนใหญ่มี
การบูรณาการกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลหรือส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมดำเนินการ 
หรือหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ทำงานร่วมกัน หรือเป็นลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เช่น 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าสัดส่วนมีแนวโน้มลดลง 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามประเมินผล พบว่า โครงการบางส่วนยังมีความซ้ำซ้อน และบาง
หน่วยงานไม่ได้เป็นภารกิจหลักและไม่มีความเชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการได้รับการส่งเสริมพัฒนาตลอดทั้ง
ห่วงโซ่ กล่าวคือ การพัฒนาต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านรายได้หรือยอดขายด้วย ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ โดยเฉพาะการส่งต่อผู้ประกอบการไปรับการพัฒนาต่อเนื่อง หรือเข้าสู่
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง   

นอกจากนี้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ที่เป็นฐานข้อมูล
กลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถคัดกรอกได้ว่าผู้ประกอบการเคยได้รับการสนับสนุนหรือพัฒนา
อย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู ้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการกลุ่มเดิมแล้ว ยังทำให้ขาดการส่ง
ต่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงานด้วย ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลกลางจึงเป็น Ecosystem สำคัญที่
หน่วยงานภาครัฐควรรีบเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งการมีระบบการลงทะเบียนที่จะเ ป็น Profile 
หรือสมุดพกของผู้ประกอบการ จะช่วยให้การส่งเสริมสามารถจัดโปรแกรมการส่งเสริมที่เหมาะสมได้  

การร่วมแหล่งเงินทุน  (หา / ให)้

การเชื่อมโยงประสานงานแลกเปลี่ยน (ใช้คน/ข้อมูล)

• ต่างท าภารกิจของตนเอง ต่างโครงการไม่มีการส่งต่อแต่มุ่งสนับสนุน
เป้าหมายเดียวกัน

• ต่างท าภารกิจของตนเองต่างโครงการแต่มีการส่งต่องานกันโดยมุ่ง
เป้าหมายเดียวกัน

• ต่างท าภารกิจของตนเองในโครงการร่วมกัน

ไม่มีการบูรณาการ

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562





รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ปีงบประมาณ 2564 (Post-Evaluation) 

 

  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ตารางสรุปผลการประเมินตามหลักการ CIPP  

แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสรมิ SME ปี 2564 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ตารางสรุปผลการประเมินตามหลักการ CIPP แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ปี 2564 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64020371 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 4.4083 ดี 4.5000 5.0000 4.3610 4.2500 
ดี 

(4.3610) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020301 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 
กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
4.8000 ดีมาก 4.5000 5.0000 4.6667 5.0000 

ดีมาก 
(4.6667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020461 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล กรมการคา้ต่างประเทศ 4.6480 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.4934 4.5000 
ดี 

(4.4934) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020141 
โครงการพัฒนาวสิาหกิจสู่ความเปน็ 

มืออาชีพ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 4.8481 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.5833 4.9327 

ดีมาก 
(4.5833) 

ดีมาก 
(4.8205) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020541 
โครงการปรับปรุงกฎหมายและการ

ให้บริการของภาครัฐ 
กรมบังคับคด ี 4.9993 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.9978 5.0000 

ดีมาก 
(4.9978) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020151 
โครงการพัฒนาวสิาหกิจสู่ความเปน็ 

มืออาชีพ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.8223 ดีมาก 5.0000 4.0000 4.7409 5.0000 

ดีมาก 
(4.7409) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020241 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3.9000 ดี 5.0000 5.0000 4.0000 3.0000 
ดี 

(4.0000) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี 
(4.0000) 

64020251 โครงการขยายโอกาสทางการตลาด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.8485 ดีมาก 5.0000 4.0000 4.8285 5.0000 
ดีมาก 

(4.8285) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64020291 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.9601 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.8671 5.0000 
ดีมาก 

(4.8671) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64020401 
โครงการเพิม่ขีดความสามารถทาง

การตลาด 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.6655 ดีมาก 5.0000 5.0000 3.8851 5.0000 

ดี 
(3.8851) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020421 
โครงการยกระดับวิสาหกจิสู่องค์กรระดับ

สากล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4.3938 ดี 5.0000 3.0000 4.3125 4.5000 

ดี 
(4.3125) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดี 
(4.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64020161 
โครงการพัฒนาวสิาหกิจสู่ความเปน็มือ

อาชีพ 
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 4.8000 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.9999 4.5000 

ดีมาก 
(4.9999) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดี 
(4.0000) 

64020361 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 4.8225 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.4083 5.0000 
ดี 

(4.4083) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64020431 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตรแ์ละบริการ 4.9416 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.8054 5.0000 

ดีมาก 
(4.8054) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020221 
โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ กรมส่งเสรมิการเกษตร 4.3485 ดี 5.0000 1.0000 4.8282 4.5000 
ดีมาก 

(4.8282) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020411 
โครงการเพิม่ขีดความสามารถทาง

การตลาด 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศ 
4.8821 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.6072 5.0000 

ดีมาก 
(4.6072) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020471 โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล 
กรมส่งเสรมิการ้าระหว่าง

ประเทศ 
4.8415 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.4716 5.0000 

ดี 
(4.4716) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020171 
โครงการพัฒนาวสิาหกิจสู่ความเปน็ 

มืออาชีพ 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 4.5000 ดี 5.0000 5.0000 5.0000 3.7500 

ดีมาก 
(5.0000) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.6667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020311 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 4.5000 ดี 5.0000 5.0000 5.0000 3.7500 
ดีมาก 

(5.0000) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.6667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020381 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 4.0615 ดี 5.0000 5.0000 4.5382 3.0000 
ดีมาก 

(4.5382) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.6667) 

ดี 
(4.0000) 

64020281 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5.0000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64020041 
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มต้น 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) 4.6500 ดีมาก 4.5000 5.0000 4.8333 4.5000 
ดีมาก 

(4.8333) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020441 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 4.8000 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.3333 5.0000 

ดี 
(4.3333) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020271 โครงการพัฒนาวสิาหกิจสู่ธุรกิจสมยัใหม ่
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ

มณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

4.2750 ดี 4.5000 3.0000 4.2500 4.5000 
ดี 

(4.2500) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020331 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย 
5.0000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020031 
โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ

ประกอบธุรกิจ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 4.2250 ดี 5.0000 5.0000 4.4167 3.5000 
ดี 

(4.4167) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020021 
โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ

ประกอบธุรกิจ 
สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4.6000 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.6667 4.2500 
ดีมาก 

(4.6667) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020111 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ

เริ่มต้นธรุกิจ 
สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4.6000 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.6667 4.2500 
ดีมาก 

(4.6667) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64020121 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ

เริ่มต้นธรุกิจ 
สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4.4000 ดี 5.0000 5.0000 4.6667 3.7500 
ดีมาก 

(4.6667) 
ดีมาก 

(5.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

64020061 
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มต้น 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม 
4.7682 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.2273 5.0000 

ดี 
(4.2273) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64020081 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ

เริ่มต้นธรุกิจ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม 
4.8703 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.5676 5.0000 

ดีมาก 
(4.5676) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020091 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ

เริ่มต้นธรุกิจ 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
4.7000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 4.2500 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดี 
(4.0000) 

64020101 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ

เริ่มต้นธรุกิจ 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
5.0000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020341 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

4.9000 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.6667 5.0000 
ดีมาก 

(4.6667) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64020351 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

4.4250 ดี 5.0000 5.0000 5.0000 3.5625 
ดีมาก 

(5.0000) 

ควร
ปรับปรุง 
(2.5000) 

ดี 
(4.0000) 

64020451 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
4.6500 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.5000 4.5000 

ดี 
(4.5000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดี 
(4.0000) 

64020491 
โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและ

บริการความช่วยเหลือแก่ SME 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
5.0000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020231 
โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 
สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
4.7500 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.1667 5.0000 

ดี 
(4.1667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64020321 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 
สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
4.7500 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.1667 5.0000 

ดี 
(4.1667) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020071 
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มต้น 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 
4.9500 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.8333 5.0000 

ดีมาก 
(4.8333) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020011 
โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการ

ประกอบธุรกิจ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) 
4.8991 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.6638 5.0000 

ดีมาก 
(4.6638) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020051 
โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มต้น 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) 
4.8323 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.4411 5.0000 

ดี 
(4.4411) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020191 
โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) 
4.9999 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.9998 5.0000 

ดีมาก 
(4.9998) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020201 
โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) 
5.0000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020211 
โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานสินค้า

และบริการ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) 
4.8689 ดีมาก 5.0000 4.0000 4.8965 5.0000 

ดีมาก 
(4.8965) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64020261 โครงการพัฒนาวสิาหกิจสู่ธุรกิจสมยัใหม ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) 

4.8197 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.3990 5.0000 
ดี 

(4.3990) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64020481 
โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลและ

บริการความช่วยเหลือแก่ SME 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) 
4.7195 ดีมาก 5.0000 2.5000 4.8985 5.0000 

ดีมาก 
(4.8985) 

ดีมาก 
(5.0000) 

ดีมาก 
(5.0000) 

64010060 
งานดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.0581 ดี 5.0000 2.5000 3.6936 4.2500 
ดี 

(3.6936) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64010070 
งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.3791 ดี 5.0000 2.5000 3.7637 5.0000 
ดี 

(3.7637) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010080 

งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
คณะทำงานอาเซยีนด้าน SME (ASEAN 

SME Agencies Working Group : 
ASEAN SMEWG) 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

3.4931 ปานกลาง 5.0000 2.5000 3.8104 2.7500 
ดี 

(3.8104) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี 
(4.0000) 

64010170 
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมาย

เกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.2191 ดี 5.0000 2.5000 4.2304 4.2500 
ดี 

(4.2304) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64010180 
โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร 

(SME One-stop Service Center  OSS) 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.6310 ดีมาก 5.0000 5.0000 3.7698 5.0000 
ดี 

(3.7698) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010190 โครงการ SME Academy 365 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.0590 ดี 5.0000 2.5000 3.6968 4.2500 
ดี 

(3.6968) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64010200 
โครงการพัฒนา Application : SME 

CONNEXT เพื่อผูป้ระกอบการ 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.3238 ดี 5.0000 2.5000 4.5792 4.2500 
ดีมาก 

(4.5792) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64010210 
โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

3.4748 ปานกลาง 5.0000 2.5000 3.7492 2.7500 
ดี 

(3.7492) 

ควร
ปรับปรุง 
(1.0000) 

ดี 
(4.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64010230 โครงการ Train the Coach 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.7656 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.2186 5.0000 
ดี 

(4.2186) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010240 
โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดย

พัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 
(Service Provider) 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.6158 ดีมาก 5.0000 5.0000 3.7192 5.0000 
ดี 

(3.7192) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010250 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

ใหม ่
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.1981 ดี 5.0000 5.0000 3.6602 4.0000 
ดี 

(3.6602) 
ดีมาก 

(5.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

64010260 
โครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
รายย่อย ให้ประกอบธุรกิจอย่างมอือาชีพ 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.9830 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.9432 5.0000 
ดีมาก 

(4.9432) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010270 
โครงการเพิม่ศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ วสิาหกจิ 

รายย่อย 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.6723 ดีมาก 5.0000 5.0000 3.9076 5.0000 
ดี 

(3.9076) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010290 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.7775 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.9250 4.5000 
ดีมาก 

(4.9250) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64010300 
โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ 

SME 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.9964 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.9879 5.0000 
ดีมาก 

(4.9879) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64010310 
โครงการประกวด SME National 

Awards 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.4795 ดี 5.0000 5.0000 4.9315 3.7500 
ดีมาก 

(4.9315) 
ดีมาก 

(5.0000) 
พอใช้ 

(3.0000) 

64010320 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับ

เติบโต (SME Regular Level) 
สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.5928 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.3093 4.5000 
ดี 

(4.3093) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดี 

(4.0000) 

64010330 
โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพฒันา

เพื่อการขยายธุรกจิสูส่ากล  
(SME SCALE UP) 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.8917 ดีมาก 5.0000 5.0000 4.6391 5.0000 
ดีมาก 

(4.6391) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

รหัส
โครงการ โครงการหลัก กรม/หน่วยงาน 

ผลการประเมิน CIPP Model 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ คะแนน ระดับ 

Context: 
C 

Input: 
I 

Process: 
P 

Product: 
P 

64010340 
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทาง
การตลาดเชิงลึกสำหรบัผู้ประกอบการ 

SME 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.6592 ดีมาก 5.0000 5.0000 3.8640 5.0000 
ดี 

(3.8640) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 

64020531 
โครงการปรับปรุงกฎหมายและ 

การให้บริการของภาครัฐ 

สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรมแห่งชาต ิ

5.0000 ดีมาก 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 
ดีมาก 

(5.0000) 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ตารางเก็บผลสำเร็จของการส่งเสริมที่เกิด Impact และความคุ้มค่า จำแนกรายโครงการ ปี 2564 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท) 
รวมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ (บาท) 

ความ
คุ้มค่า 
(เท่า) 

รายได้/ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการ
ส่งออกท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิต
ท่ีลดลง 

ต้นทุนของเสีย
ท่ีลดลง 

มูลค่าการ
จ้างงาน 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกจิ  

2,728,400 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกจิ 

43,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกจิ 

62,939,300 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ 
(องคก์ารมหาชน) 

โครงการสร้างและพฒันาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น - 
กิจกรรม ยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการ
มืออาชีพ (From Professional to MSME) 

3,414,700 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องคก์ารมหาชน) 

โครงการสร้างและพฒันาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 5,990,200 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม  

โครงการสร้างและพฒันาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 71,583,000 187,046,232 0 0 0 0 0 187,046,232 2.61 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดจิิทัล 

โครงการสร้างและพฒันาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น - 
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนนุยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจทิัล (Digital Startup)  

48,035,500 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม 
 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มตน้ธุรกิจ 16,104,600 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 

โครงการสร้างและพฒันาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น 8,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท) 
รวมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ (บาท) 

ความ
คุ้มค่า 
(เท่า) 

รายได้/ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการ
ส่งออกท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิต
ท่ีลดลง 

ต้นทุนของเสีย
ท่ีลดลง 

มูลค่าการ
จ้างงาน 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มตน้ธุรกิจ 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มตน้ธุรกิจ 33,416,500 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มตน้ธุรกิจ 32,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชพี - 
กิจกรรม การสนับสนนุการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  
การจดัทำบัญชีอย่างง่าย 

6,677,300 7,603,552 0 0 0 0 0 7,603,552 1.14 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชพี 1,115,400 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมพฒันาฝมีือแรงงาน 
 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชพี 5,648,000 1,899,360 0 0 0 0 0 1,899,360 0.34 

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชพี  
(food truck) 

9,880,000 59,843,442 0 0 0 0 0 59,843,442 6.06 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 4,215,500 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 6,971,400 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 9,658,300 48,875,000 0 0 0 0 0 48,875,000 5.06 

กรมส่งเสรมิการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 
(กจิกรรมพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรแปรรูป) 

9,436,700 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

โครงการ มอก.เอส มาตรฐานเพือ่ยกระดับ SMEs ไทย  3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ 5,250,000 53,222,943 0 0 0 0 0 53,222,943 10.14 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 

โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 4,500,000 253,000,000 0 0 0 0 0 253,000,000 56.22 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท) 
รวมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ (บาท) 

ความ
คุ้มค่า 
(เท่า) 

รายได้/ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการ
ส่งออกท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิต
ท่ีลดลง 

ต้นทุนของเสีย
ท่ีลดลง 

มูลค่าการ
จ้างงาน 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องคก์ารมหาชน) 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธรุกจิสมยัใหม่ 13,054,100 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สถาบันวิจยัและพัฒนาอญั
มณีและเครือ่งประดับ
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธรุกจิสมยัใหม่-พฒันาองค์
ความรู้ผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 

10,312,100 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม  สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลยีร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ  2,355,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 3,500,000 61,250,000 0 0 0 0 0 61,250,000 17.50 

กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 3,604,700 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 
-ส่งเสรมิและสนับสนนุการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ให้กับ SME 

29,750,000 636,291,000 0 0 0 0 0 636,291,000 21.39 

สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ  2,110,300 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สถาบันวิจยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ 9,247,500 0 18,000,000 0 0 0 0 18,000,000 1.95 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลิตภาพ 478,614,500 3,383,000,000 0 1,541,000,000 0 0 0 4,924,000,000 10.29 

กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม  สำนักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลิตภาพ  12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท) 
รวมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ (บาท) 

ความ
คุ้มค่า 
(เท่า) 

รายได้/ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการ
ส่งออกท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิต
ท่ีลดลง 

ต้นทุนของเสีย
ท่ีลดลง 

มูลค่าการ
จ้างงาน 

กรมพฒันาฝมีือแรงงาน 
 

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ/ผลิตภาพ 25,290,500 25,003,326 0 0 0 19,674,320 0 44,677,646 1.77 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการเพิม่ประสทิธิภาพผลติภาพ-ปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
 

11,480,200 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม โครงการยกระดับการปฏิรูปอุตสาหกรรมศกัยภาพสู่
อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Transform Technology to 
new S-Curve) 

37,922,400 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถทางการตลาด  29,500,000 653,000,000 0 0 0 0 0 653,000,000 22.14 

กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

โครงการเพิม่ขีดความสามารถทางการตลาด 37,258,400 1,729,577,232 0 0 0 0 0 1,729,577,232 46.42 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า โครงการยกระดับวิสาหกิจสูอ่งค์กรระดับสากล-
ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า 

1,000,000 67,500,000 0 0 0 0 0 67,500,000 67.50 

กรมวิทยาศาสตร์บรกิาร โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม-เพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

32,551,500 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สถาบันมาตรวทิยา โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม-
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดว้ยเทคโนโลยีมาตรวิทยา 

6,236,300 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

โครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้าน
ระบบบริหารการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม (ระบบ RDIMS) 

2,500,000 28,900,000 4,325,000 1,000,000 0 0 8,122,937 42,347,937 16.94 

กรมส่งเสรมิการค้า
ต่างประเทศ 

โครงการขยายการค้าการลงทนุสู่สากล 2,879,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

โครงการขยายการค้าการลงทนุสู่สากล 37,190,900 127,660,585 0 0 0 0 0 127,660,585 3.43 

สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องคก์ารมหาชน) 

โครงการพัฒนาระบบการให้ขอ้มูลและบรกิารความ
ช่วยเหลอืแก่ SME 

12,968,700 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท) 
รวมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ (บาท) 

ความ
คุ้มค่า 
(เท่า) 

รายได้/ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการ
ส่งออกท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิต
ท่ีลดลง 

ต้นทุนของเสีย
ท่ีลดลง 

มูลค่าการ
จ้างงาน 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มตน้ธุรกิจ 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ
 

โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของ
ภาครัฐ 

4,028,500 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

กรมบังคับคดี  โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของ
ภาครัฐ 

2,380,600 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

งานดำเนินการตามกรอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

งานสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 7,771,800 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

งานดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบคณะทำงานอาเซยีน
ด้าน SME (ASEAN SME Agencies Working Group 
: ASEAN SMEWG) 

14,763,600 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการส่งเสริมและเผยแพรก่ฎหมายเกี่ยวกับ การ
ประกอบธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

1,707,600 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการศูนย์ให้บรกิาร SME ครบวงจร (SME One-
stop Service Center  OSS) 

67,200,300 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการ SME Academy 365 9,965,400 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการพัฒนา Application : SME CONNEXT  
เพื่อผู้ประกอบการ 

1,989,900 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการ
ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

7,045,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการ Train the Coach 10,456,000 174,781,400 0 0 0 0 0 174,781,400 16.72 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบ 

ผู้ให้บริการทางธรุกจิ (Service Provider) 
7,705,900 64,803,501 3,166,402 2,635,000 2,372,104 1,077,587 466,010 74,520,604 9.67 
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บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

มูลค่าเศรษฐกิจ (บาท) 
รวมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ (บาท) 

ความ
คุ้มค่า 
(เท่า) 

รายได้/ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการ
ส่งออกท่ี
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุน
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ต้นทุนการผลิต
ท่ีลดลง 

ต้นทุนของเสีย
ท่ีลดลง 

มูลค่าการ
จ้างงาน 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 135,590,800 173,847,961 8,140,130 28,541,891 147,180,000 37,006,948 991,900 395,708,830 2.92 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ วิสาหกิจรายยอ่ย  
ให้ประกอบธรุกจิอย่างมอือาชีพ 

55,779,900 420,439,780 18,632,978 68,398,386 7,055,256 51,540 19,767,361 534,345,300 9.58 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

โครงการเพิม่ศักยภาพในการประกอบธรุกจิให้กับ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจรายย่อย 

177,364,800 636,716,199 0 0 0 0 0 636,716,199 3.59 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 13,078,500 158,995,400 0 0 0 0 0 158,995,400 12.16 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME 58,968,600 44,849,318 1,191,600 500,000 711,200 0 85,000 47,337,118 0.80 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการประกวด SME National Awards 6,772,000 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิระดับเติบโต  
(SME Regular Level) 

65,467,500 1,792,829,538 170,285,535 15,341,062 659,690,875 69,528,419 2,894,250 2,710,569,680 41.40 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการส่งเสริมและตอ่ยอดการพัฒนาเพือ่การขยาย
ธุรกจิสู่สากล (SME SCALE UP) 

9,167,600 154,570,000 0 0 0 0 0 154,570,000 16.86 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลกึ
สำหรับผู้ประกอบการ SME 

42,142,400 1,269,603,217 0 0 0 0 0 1,269,603,217 30.13 

รวม 1,907,937,600 12,215,108,986 223,741,644 1,657,416,340 817,009,435 127,338,814 32,327,457 15,072,942,677 7.90 
 





ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต 
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