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บทสรุปผู้บริหาร 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรือ SME ถือว่าเป็นหน่วย
เศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมกิจการผลิต
สินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งและค้าปลีก ช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น เนื่องจากเป็น
แหล่งผลิต แหล่งสร้างงาน ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อย่างไรก็ดี การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ของไทยผ่านมาแล้วกว่า 19 ปี มีการดำเนินงานมากกว่า 1,000 โครงการ แม้ว่าจะมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์หลังจากสิ้นสุดโครงการเป็นหลัก แต่ยังขาดการ
ประเมินผลเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ โครงการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าร่วมโครงการภายใต้
งบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) ปี 2562 และพัฒนาเครื่องมือการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำมาตรการ/
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

คณะวิจัยได้สัมภาษณ์หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย 3 
หน่วยงาน คือ 1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานทางทุนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน (CIV)  2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select และโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) และ 3) สถาบันอาหารที่
ดำเนินโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยพบว่าหน่วยงานที่ดำเนิน
โครงการมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยมาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ 
เช่น กรมการพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด โดยกิจกรรมของโครงการมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้
ผู้ประกอบการได้ลงมือทำจริง ขายจริง รวมทั้งเก็บข้อมูลยอดขายในระหว่างโครงการ อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่
ให้สัมภาษณ์ยังไม่มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลา 
ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการประสบปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ SME มีข้อจำกัดในการลงทะเบียน
ผ่าน Application SME connect, SME มีความต้องการที่หลากหลาย กิจกรรมที่จัดขึ้นอาจจะตอบโจทย์ได้  
ไม่ครบ, SME ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ เพราะช่วงเวลาไม่ตรงกับเวลาของ SME (ผลิต/ 
ขายสินค้า), SME ไม่ค่อยสนใจภาคทฤษฎี แต่อยากเน้นการปฏิบัติมากกว่า , ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางของ 
การเข้ารับบริการพัฒนาศักยภาพจากภาครัฐทำให้บางรายมีการเข้าร่วมซ้ำ (ในหัวข้อเดิม)  และตัวชี ้วัด 
ด้านผลผลิต (output) ทำให้ต้องเลือก SME ที่มีศักยภาพ จึงไม่กระจาย/ครอบคลุมผู้ประกอบการได้มากนัก 



ii 

การเก็บข้อมูล SME 

คณะวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการจำนวน 221 รายโดยให้พนักงานสัมภาษณ์เป็นผู้สอบถาม
แบบ face to face ตามแบบสอบถามใน 3 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ 2) โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เป็นตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาด และ 3) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดย สถาบันอาหาร/สสว. เป็นตัวแทนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
คุณภาพมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่กระจายตัวอยู ่ในภาคกลาง (ร้อยละ 40) 
ประกอบกิจการในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 54) และเกินกว่าครึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ,000 
บาท (ร้อยละ 58) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว จดทะเบียนกับกรม
พัฒนาธุรกิจและเข้าร่วมเป็นกลุ่ม OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน แต่มีเพียงร้อยละ 4.1 ที่จดทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยผู้ประกอบการร้อยละ 38 (83 ราย) เข้าร่วมรับการพัฒนาศักยภาพมากกว่า 1 โครงการ 
และสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ผู ้ประกอบการร้อยละ 93 มีรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายก็ลดลง/ไม่
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 75 ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีกำไรแต่ในจำนวนที่ลดลง แสดงให้เห็นว่า SME ส่วนใหญ่มีสว่น
ต่างกำไร (margin) ค่อนข้างสูง ในช่วงโควิด 19 กลุ่มตัวอย่าง SME รับมือกับสถานการณ์ด้วยการลดกำลังการ
ผลิต (ร้อยละ 37.1) หรือปิดกิจการชั่วคราว (ร้อยละ 46.7) โดยยังคงจำนวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม (ร้อยละ 77.2) 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME 
คณะวิจัยได้ทำการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ

รายย่อย 3 โครงการ โดยการนำข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุนของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 221 ราย มาวิเคราะห์ตามแนวคิดการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศที่
จำแนกสาขาการผลิตออกเป็นสาขาการผลิตของ SME จำนวน 180 สาขา และสาขาการผลิตของธุรกิจที่ไม่ใช่ 
SME จำนวน 180 สาขา  การประเมินพบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพทั้ง 3 โครงการช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นรวม 31.3 ล้านบาท และช่วยให้เกิดการลงทุนรวม 2.5 ล้านบาท  ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและมูลค่า 
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 33.8 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 93.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นค่าตัวทวีคูณประมาณ 2.765  มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00055 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2562   
เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า โครงการพัฒนาทั้ง 
3 โครงการช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 15.6 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00026 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 

เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายโครงการ พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและค่าตัวทวีคูณมีค่าแตกต่างกัน 
เนื่องจากแต่ละโครงการมีรูปแบบการพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างกัน  มูลค่าทางเศรษฐกิจ
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ที่เกิดขึ้นและค่าตัวทวีคูณของโครงการที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวจึงไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบกันโดยตรง  
แต่ควรจะนำค่าที่ประเมินได้ในปีนี้ไปเปรียบเทียบกับค่าในปีต่อๆ ไป  หรือควรจะมีการนำค่าของแต่ละสาขา
เศรษฐกิจไปเปรียบเทียบกัน เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาดำเนินโครงการแต่ละ
โครงการ 

การประเมินพบว่า โครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจช่วยให้
วิสาหกิจรายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นรวม 14.8 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 1.4 
ล้านบาท ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ ซึ ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 16.2  
ล้านบาท ไดก้่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 46.2 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นค่าตัวทวีคูณประมาณ 2.853 มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00027 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2562  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า โครงการนี้ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรวม 7.6 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00013 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 

ในขณะที่โครงการตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาดช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้น
รวม 14.9 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 1.3 ล้านบาท  ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ
มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 16.2 ล้านบาท ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 45.5 ล้านบาท  หรือคิดเป็นค่าตัวทวีคูณประมาณ 
2.802  มูลค่าทางเศรษฐกิจทั ้งหมดที ่เกิดขึ ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00027 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศปี 2562  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พบว่า โครงการนี้ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 7.9  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00013 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมปี 2562 

ส่วนโครงการตัวแทนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานช่วยให้วิสาหกิจ 
รายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นรวม 17.1 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 1.8 ล้านบาท 
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ ซึ ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 19.0 ล้านบาท  
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 51.9 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นค่าตัวทวีคูณประมาณ 2.737  มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00031 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2562  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า โครงการนี้ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรวม 8.3 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00014 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 
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ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยที่สนใจปี 2562 

 
บริหาร
จัดการ การตลาด 

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ภาพรวมของ
กลุ่มวิสาหกิจ

รายย่อย 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (ล้านบาท) [1] 16.2 16.2 19.0 33.8 
   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 14.8 14.9 17.1 31.3 

  - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 1.4 1.3 1.8 2.5 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด (ล้านบาท) [2] 46.2 45.5 51.9 93.4 
   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 42.5 41.7 46.8 86.7 

  - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 3.7 3.7 5.1 6.7 
ตัวทวีคูณ [3] = [2] / [1] 2.853 2.802 2.737 2.765 

   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 2.881 2.800 2.735 2.771 

  - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 2.560 2.818 2.750 2.695 
มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดเทียบกับ GDP (%) 0.00027 0.00027 0.00031 0.00055 

GDP ของ SME ที่เพ่ิมขึ้น (ล้านบาท) 7.6 7.9 8.3 15.6 

   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 7.1 7.3 7.6 14.6 
   - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 0.6 0.5 0.7 1.0 

GDP ของ SME ที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับ GDP ของ SME ปี 
2562 (%) 

0.00013 0.00013 0.00014 0.00026 

ที่มา: คณะวิจัยคำนวณจากผลการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

• การปรับรูปแบบและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

• การเข้าร่วมโครงการที่มีเป้าหมายต่างกันช่วยให้ SME มีการพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมในด้าน
ต่างๆ มากขึ้นและส่งผลให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ (synergy) 

• การอำนวยความสะดวกในเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนและช่องทางการขาย  

• การสร้างฐานข้อมูล SME database ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ เพื่อป้องกัน SME เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพซ้ำในเรื่องเดิมๆ 



v 

• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ควรเน้นการประสานงาน/อำนวยความ
สะดวก (facilitator) ในการจัดโครงการ มากกว่าเป็นผู้ลงมือดำเนินการเอง (operator) 

• การพัฒนาศักยภาพให้แก่ SME แบบยืดหยุ่นในรูปแบบที่ไม่ใช่โครงการโดย SME สามารถเข้าร่วมได้
เมื่อสะดวกจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพได้มากข้ึน 

• ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ ผู้ดำเนินการ/ผู้ที่ประเมินผลโครงการควรให้ความสำคัญกับ
ผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าผลผลิต (output) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าร่วมของ SME กลุ่มเดิม 

• โครงการพัฒนาศักยภาพควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับติดตามและประเมินผลหลังจบโครงการ
ไปแล้วระยะหนึ่ง (1-3 ปี) โดยอาจรวมอยู่ในงบประมาณของโครงการหรือตั้งแยกออกมาสำหรับใช้ใน
ภายหลัง 

• ผู้ดำเนินโครงการควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ SME ร่วมมือในการให้ข้อมูลสำหรับการประเมินผล เช่น 
สิทธิในการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในครั้งต่อไป 

สิ่งที่ควรต้องทำต่อไปในอนาคต (Future work) 

• ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพและเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ และนำข้อมูลมาประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าของงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการที ่เข้าร่วมโครงการ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณสำหรับโครงการในอนาคต 

• ในการเก็บข้อมูลในอนาคตควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโดย
อย่างน้อยให้ได้จำนวนขั้นต่ำตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (stratified sampling)  
รวมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามและแบบจำลองที ่ใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจรายย่อยเพื่อให้แบบจำลองสามารถสะท้อนความสามารถของผู้ประกอบการและมีความ
แม่นยำในการประมาณการ 

• นำฐานข้อมูล SME ของการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพมาใช้ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการใน
อนาคตเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถครอบคลุม SME มากขึ้น 

• นำผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ศักยภาพในแต่ละช่วงเวลา (time series) ได้เห็นถึงผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดำเนินงานเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

• พัฒนาตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (outcome) ที่สะท้อนความยั่งยืนของ SME เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 3-5 ปี 
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บทท่ี 1: บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล  

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรือ SME ถือว่าเป็นหน่วย
เศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมกิจการผลิต
สินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งและค้าปลีก ช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น เนื่องจากเป็น
แหล่งผลิต แหล่งสร้างงาน ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สำหรับขนาดของ SME ในปัจจุบันนั้น 
กำหนดจากรายไดห้รือจำนวนการจ้างงานไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ภาพท่ี 1.1) 

ภาพที่ 1.1: นิยามของวิสาหกิจขนาดต่างๆ 

 
ที่มา: สสว. (https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=332&id=1334) 

ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,105,096 ราย มี
การจ้างงาน 12,060,369 คน โดยกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยมีจำนวน 2,645,084 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.2 และ 
มีการจ้างงาน 5,425,830 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ภาพท่ี 1.2) 

ภาพที่ 1.2: จำนวนธุรกิจและการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดต่างๆ 

จำนวน SME แยกตามขนาดธุรกิจ     การจ้างงาน SME แยกตามขนาดธุรกิจ 

     
ที่มา: สสว. (http://www.sme.go.th/th/page.php?modulekey=348) 
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อย่างไรก็ดี การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยผ่านมาแล้วกว่า 19 ปี มี
การดำเนินงานมากกว่า 1,000 โครงการ ทั้งในส่วนของการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม SME ของ 
สสว. งบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME หรือการจัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์หลังจากสิ้นสุดโครงการเป็นหลัก แต่ยังขาดการ
ประเมินผลเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เช่น หน่วยงานบางแห่งมีการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME เพียงบางเรื่องหรือบางโครงการ และใช้ฐานวิธีคิดหรือวิธีคำนวณที่มี
ความแตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผลดังกล่าวมักเกิดหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วระยะเวลาหนึ่ง 
(ประมาณ 1-3 ปี) ไม่สามารถจัดเก็บไดห้ลังจากจบโครงการทันที 

ปัจจุบัน การจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้ความสำคัญกับผลทางเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการโครงการเป็นอย่างมาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะ
หน่วยงานหลักทั้งในเรื่องการจัดทำนโยบายและการจัดทำงบประมาณการส่งเสริม SME จึงได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME ขึ้นมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงของคุณภาพของโครงการและผลที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ที่จะได้รับ เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีภาครัฐลงทุนไป 

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563) สสว. ได้ดำเนินการศึกษาการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่ม Startup/Strong/Regular & 
Turn Around/Ecosystem) ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความครบถ้วนของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้มีการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสำหรับกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยเพิ่มเติม เพื่อใช้เครื่องมือในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ
ส่งเสริมของภาครัฐ โดยการประเมินบทบาทและความสำคัญของ สสว. ต่อการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ผ่านการส่งเสริมและพัฒนา SME โดยวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการลงทุนของภาครัฐ ในการให้งบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินการของ สสว. ให้กับธุรกิจ SME อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
กำหนดมาตรการ/โครงการ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อไปในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพ่ือประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) ที่
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
อัตราความแม่นยำสูง (Accuracy Rate) และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำมาตรการ/โครงการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 สสว. มีเครื่องมือในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงความสำคัญของ SME ต่อการสนับสนุนการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจ  

1.3.2 สสว. มีค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Multiplier) ของการใช้งบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME (กลุ่ม
วิสาหกิจรายย่อย) ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ และนำไป
เป็นข้อมูลสนับสนุนการขอดำเนินโครงการช่วยเหลือ SME ต่อไปในอนาคต 

1.3.3 สสว. มีข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการ/โครงการ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปในอนาคต 

1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดำเนินงาน 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะวิจัยมีขอบเขตการศึกษาและวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

 
1.4.1 Input: ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยประกอบด้วย 

1.4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมขิอง SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

1.4.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิของ SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สสว.  

1.4.2 การดำเนินการ (Process): วิธีการได้ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และแนวทางการวิเคราะห์อันประกอบด้วย 

1.4.2.1 การทบทวนวรรณกรรม: คณะวิจัยจะทำการทบทวนวรรณกรรมทั้งไทยและต่างประเทศในเรื่อง
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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1.4.2.2 ศึกษาและคัดเลือกโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งแบบที่เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงกับวิสาหกิจ
รายย่อยและแบบที่มีเป้าหมายเป็น SME ขนาดใดก็ได้ โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อที่ 1.6.1 

1.4.2.3 การสำรวจข้อมูล SME (กลุ ่มวิสาหกิจรายย่อย) กลุ ่มที ่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมภายใต้
งบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) ไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อที ่1.6.2 

1.4.2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่ SME กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อที ่1.6.2 

1.4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (outcome) 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย  และค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณบูรณาการในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย  ในการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย (first-round effects) คณะวิจัยจะใช้วิธีการคำนวณ
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยแต่ละรายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งได้หักทอนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าวิสาหกิจรายนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการออก
แล้ว (counterfactual)  จากนั้นจะประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ 
โดยอ้อม (total effects) โดยการวิเคราะห์แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตตามแนวคิดของ 
Leontief  สำหรับค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจได้จากการหารมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมด้วยมูลค่างบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย 

1.4.2.6 การจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME โดยมีจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 ราย (นับรวม สสว. แต่ไม่นับรวมที่ปรึกษา) หลังจากคณะวิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลและได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นของการศึกษา คณะวิจัยจะจัดประชุมนำเสนอผล
การศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และผู้ประกอบการ 
SME เพ่ือระดมความคิดและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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1.4.3 ผลผลิต (Output): ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ (หัวข้อที่ 1.2) และนำมาซึ่งประโยชน์ที่คาด
ไว้ (หัวข้อที่ 1.3) โดยจัดทำในรูปของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ประกอบด้วย  

1.4.3.1 บทสรุปผู้บริหาร 

1.4.3.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่ SME กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ 

1.4.3.3 ผลการสำรวจข้อมูล SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) 

1.4.3.4 ผลการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ และค่าทวีคูณทาง
เศรษฐกิจ (Multiplier) ของการใช้งบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) 

1.4.3.5 ผลการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME 

1.4.3.6 เครื่องมืออย่างง่าย เช่น Microsoft Excel Template ที่สามารถใส่ค่าตัวแปรต่างๆ และแสดงผล
มูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME 

1.4.3.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริม SME 

1.5 กรอบแนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) 

โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย และทดลองนำ
ข้อมูลจริงที่ได้จัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยมาประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ภายใต้งบบูรณาการ SME ในปี 2562 

วิสาหกิจรายย่อยในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มวิสาหกิจรายย่อยแบบดั้งเดิม 
(traditional Micro) ซึ่งแม้จะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการมาใช้ในการอ้างอิงแต่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่ า
วิสาหกิจรายย่อยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจกลุ่มนี้  และวิสาหกิจรายย่อยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 
(high-potential Micro)  แม้ว่าวิสาหกิจรายย่อยทั้งสองกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างมากในหลายๆ 
ด้าน รวมทั้งอาจต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ก็มีสิ่งที่คล้ายกันอย่างน้อยใน 2 ประเด็น 
(ภาพที่ 1.3)  ประเด็นแรก การที่วิสาหกิจทั้งสองกลุ่มมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดจึงมีความเปราะบางและความ
เสี่ยงมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประคับประคองธุรกิจให้รอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นอันเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ (business disruption)  ประการที่สอง การที่วิสาหกิจทั้งสองกลุ่มมักจะดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วนธุรกิจเป็นหลัก และอาจมีลูกจ้างมาช่วยงานเพียงไม่กี ่คน ทำให้
สามารถระดมทรัพยากรให้ถึงจุดเปลี่ยนผ่าน (critical mass) เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงการขยาย
ขนาดธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้ยากมาก (ภาพที่ 1.3) 
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ภาพที ่1.3: เป้าหมายการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย 

 
ที่มา: คณะวิจยั 

ในการวัดสัมฤทธิผลของการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย คณะวิจัยได้พัฒนาตัวชี้วัดจำนวน 5 กลุ่ม 
ตามแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการ  เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณบูรณาการ SME ใน
การดำเนินโครงการโดยการวัดปัจจัยนำเข้าและกระบวนการบริหารจัดการ  ขั้นตอนที่สองเมื่อวิสาหกิจรายย่อย
เข้าร่วมโครงการจะมีการวัดผลผลิต  ขั้นที่สามเป็นการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ
ในกรอบเวลาที่สนใจ  และขั้นสุดท้ายเป็นการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อภาคส่วนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในขั้นที่สาม (ภาพที่ 1.4)  และภาพที่ 1.5 แสดงถึงวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิสำหรับการจัดทำกลุ่มตัวชี้วัดทั้ง 5 กลุ่มดังกล่าว 

ในการจัดทำตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า คณะวิจัยมีแผนจะทำการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ทราบถึง 

• งบประมาณที่ใช้ 

• จำนวนบุคลากรที่ใช้ 

ในการจัดทำตัวชี้วัดกระบวนการบริหารจัดการ คณะวิจัยมีแผนจะทำการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึง 

• สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จริงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

• สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการต่องบประมาณที่ใช้จริง 

• สัดส่วนจำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการต่องบประมาณที่ใช้จริง 

• สัดส่วนจำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนบุคลากรที่ใช้ 
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ในการจัดทำตัวชี้วัดผลผลิต คณะวิจัยมีแผนจะทำการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการเก็บข้อมูลวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากวิสาหกิจรายย่อยที่เข้า
ร่วมโครงการที่สนใจ เพ่ือให้ทราบถึงผลผลิตต่างๆ เช่น 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 

• มูลค่าสินเชื่อที่วิสาหกิจรายย่อยได้รับ 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

• ภาระหนี้นอกระบบของวิสาหกิจรายย่อย 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้ 

• จำนวนเครื่องจักรที่มีการปรับปรุง 

• จำนวนแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ 

• จำนวนสินค้า/บริการใหม่ออกสู่ตลาด 

• จำนวนสินค้า/บริการที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

• จำนวนสินค้า/บริการที่ได้จดทะเบียน IP 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/์สมาคมธุรกิจ 

• จำนวนคู่ธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยมีช่องทางจำหน่ายเพ่ิมขึ้น 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยเข้าสู่ระบบ/จ่ายภาษ ี

• แรงงานในระบบ 

• จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เติบโตเป็น SME ได ้

ทัง้นี้ คณะวิจัยจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงกับวิสาหกิจรายย่อยและมีนัยยะสำคัญ
ด้านนโยบายสูง ได้แก่ 1) จำนวนวิสาหกิจรายย่อยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สมาคมธุรกิจ 2) จำนวน
วิสาหกิจรายย่อยเข้าสู่ระบบ/จ่ายภาษี 3) แรงงานในระบบ และ 4) จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เติบโตเป็น SME ได ้

ในการจัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์ คณะวิจัยมีแผนจะคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงกับ “กลุ่ม
ตัวอย่าง” วิสาหกิจรายย่อยแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้หักทอนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่า
วิสาหกิจรายย่อยรายนั ้นจะไม่ได้ เข้าร่วมโครงการออก (counterfactual)  แล้วจึงทำการคำนวณมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงกับ “กลุ่มประชากร” ที่เข้าร่วมโครงการ (first-round effects) โดยใช้หลักการทางสถิติ
ภายใต้ความเหมาะสมของงบประมาณและการจัดเก็บข้อมูล  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คาดว่าจะประกอบด้วย 
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• มูลค่าการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น 

• มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 

• ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

• ต้นทุนของเสียที่ลดลง 

• ยอดขายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

• มูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น 

• ผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ ในการจัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์ คณะวิจัยจะเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ ก่อน/หลัง การเข้าร่วมโครงการของ
กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ (before-after approach) ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

• ผลลัพธ์เชิงแนวคิด ซึ่งเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของวิสาหกิจรายย่อยในด้านต่างๆ ว่ามีการ
เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างข้อมูลที่คาดว่าจะนำมาวิเคราะห์ เช่น 

o ความรู้ในการเริ่มจัดตั้งธุรกิจ 

o ความรู้ในการวางแผนธุรกิจและการวางกลยุทธ์องค์กร 

o ความรู้ด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 

o ความรู้ด้านการเงินและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o ความรู้ในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน 

o ความรู้ด้านการจัดหาวัตถุดิบ 

o ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการลูกค้า 

o ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

o ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

o ความรู้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

o ความรู้ในการพัฒนางานด้านธุรการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน 

• ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นการวัดแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการลงทุนด้านต่างๆ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดหลังจากที่ได้เข้าร่วม
โครงการ โดยจะพยายามตีค่าเป็นมูลค่าเงิน ตัวอย่างข้อมูลที่คาดว่าจะนำมาวิเคราะห์ เช่น 

o การเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

o การวางแผนธุรกิจและการวางกลยุทธ์องค์กร 

o การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 
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o การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

o การจัดทำบัญชีและงบการเงิน 

o การเสาะหาและคัดสรรวัตถุดิบ 

o การตลาดและการบริหารจัดการลูกค้า 

o การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัยพัฒนาด้วยตัวเอง 

o การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยการจ้างให้ผู ้อ่ืนวิจัยพัฒนาให้ โดยการซื้อสิทธิในการใช้
เทคโนโลยีใหม ่

o การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์  

o การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ 

o การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ 

o การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการซื้อสิทธิในการใช้เทคโนโลยีใหม่ 

o การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

o การพัฒนางานด้านธุรการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน 

• ผลลัพธ์ขีดความสามารถเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวัดว่าวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถ
ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างข้อมูลที่คาดว่าจะนำมาวิเคราะห์ เช่น 

o ตั้งธุรกิจใหม่ (แห่ง) 

o ตั้งสาขาใหม่ (แห่ง) 

o จ้างพนักงานเพ่ิมขึ้น (คน) 

o ค่าจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้น (บาทต่อปี) 

o มีซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น (ราย) 

o สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมในประเทศได้ (ราย) 

o มีจำนวนลูกค้าใหม่ในประเทศเพ่ิมขึ้น (ราย) 

o มียอดขายในประเทศเพ่ิมขึ้น (บาทต่อปี) 

o เริ่มส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ (ราย) 

o สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมในต่างประเทศได้ (ราย) 

o มีจำนวนลูกค้าใหม่ในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น (ราย) 

o มียอดขายในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น (บาทต่อปี) 

o มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นจากลูกค้า (รายการ) 

o มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด (รายการ) 
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o ใช้วัตถุดิบน้อยลง (บาทต่อปี) 

o ใช้พลังงานและสาธารณูปโภคต่างๆ ลดลง (บาทต่อปี) 

o เกิดของเสียน้อยลง (บาทต่อปี) 

o ค่ารักษาพยาบาลพนักงานจากการเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานลดลง 
(บาทต่อปี) 

• ผลลัพธ์ขีดความสามารถเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการวัดขีดความสามารถในด้านที่ไม่สามารถประเมินเป็น
มูลค่าได ้ตัวอย่างข้อมูลที่คาดว่าจะนำมาวิเคราะห์ เช่น 

o ได้รับความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากขึ้นจากซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจ 

o ได้รับความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากขึ้นจากลูกค้า 

o สามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้น 

o ไม่กังวลจากการถูกดำเนินคดีเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับได้ 

o สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการได้ 

o สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีและรวดเร็วขึ้น 

o ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น 

o ผลิตสินค้าได้มากขึ้น 

o พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น 

ในการจัดทำตัวชี้วัดผลกระทบ คณะวิจัยมีแผนจะทำการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม (total effects) ซึ่งได้รวมผลกระทบที่มีต่อทั้งสาขาการผลิตต้นน้ำ (backward linkage) 
และสาขาการผลิตปลายน้ำ (forward linkage) โดยการวิเคราะห์แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ สสว. ได้
พัฒนาขึ้น ตามแนวคิดของ Leontief  เพ่ือให้ทราบถึง 

• GDP ของ SME ที่เพ่ิมขึ้น 

• GDP ของประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

• ค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 1.4: ตัวชี้วัดในการประเมินสัมฤทธิผลของการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย 

 
ที่มา: คณะวิจยั 

ภาพที่ 1.5: วิธีการให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดในการประเมินสัมฤทธิผลของการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริม
วิสาหกิจรายย่อย 

 
ที่มา: คณะวิจยั 

  

ตัวชี วัดผลกระทบ
•ค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจ
•GDP ของ SME ที่เพ่ิมข้ึน
•GDP ของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน

ตัวชี วัดผลลั ธ์
•มูลค่าการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน
•มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน
•ต้นทุนการผลิตที่ลดลง
•ต้นทุนของเสียที่ลดลง
• ยอดขายในประเทศที่เพ่ิมข้ึน
•มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน
• ผลิตภาพท่ีเพ่ิมข้ึน

ตัวชี วัดผลผลิต
• จ านวน micro ที่เข้าร่วมโครงการ
•มูลค่าสินเชื่อที่ micro ได้รับ
• จ านวน micro จัดท าบัญชีอย่างสม่ าเสมอ
• จ านวน micro เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
•ภาระหนี้นอกระบบของ micro
• จ านวน micro น านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้
• จ านวนเครื่องจักรที่มีการปรับปรุง
• จ านวนแบรนด์ที่เกิดข้ึนใหม่
• จ านวนสินค้า/บริการใหม่ออกสู่ตลาด
• จ านวนสินค้า/บริการที่ได้การรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ
• จ านวนสินค้า/บริการที่ได้จดทะเบียน IP
• จ านวน micro รวมกลุ่มเป็น CEs/สหกรณ์
• จ านวนคู่ธุรกิจที่เพ่ิมข้ึน
• จ านวน micro มีช่องทางจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน
• จ านวน micro เข้าสู่ระบบ/จ่ายภาษี
• แรงงานในระบบ
• จ านวน micro ที่เติบโตเป็น SMEs ได้

ตัวชี วัดป จจัยน าเข้า
• งบประมาณท่ีใช้
• จ านวนบุคลากรที่ใช้

ตัวชี วัดกระบวนการบริหารจัดการ
• สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จริงต่อ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
• สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในการบริหาร

จัดการโครงการต่องบประมาณที่ใช้จริง
• สัดส่วนจ านวน micro ที่เข้าร่วม

โครงการต่องบประมาณที่ใช้จริง
• สัดส่วนจ านวน micro ที่เข้าร่วม

โครงการต่อจ านวนบุคลากรที่ใช้

หน่วยงานภาครัฐใช้
งบประมาณบูรณาการ SME

micro เข้าร่วมโครงการ
เกิดผลลัพธ์ต่อ micro ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ
เกิดผลกระทบต่อภาคส่วน
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ

ตัวชี วัดผลกระทบ
• การประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่

เกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (total 
effects) ซึ่งได้รวมผลกระทบที่มีต่อทั้ง
สาขาการผลิตต้นน้ า (backward 
linkage) และสาขาการผลิตปลายน้ า 
(forward linkage) โดยการวิเคราะห์
แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ตามแนวคิดของ Leontief

• การค านวณค่าทวีคูณทางเศรษฐกิจ

ตัวชี วัดผลลั ธ์
• การค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่

เกิดข้ึนโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง micro 
แต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้หัก
ทอนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึน
แม้ว่า micro รายนั้นจะไม่ได้เข้าร่วม
โครงการออกแล้ว (counterfactual)

• การค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนโดยตรงกับกลุ่มประชากร 
micro ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้
หลักการทางสถิติภายใต้ความเหมาะสม
ของงบประมาณและระยะเวลาการ
จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี วัดผลผลิต
• การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐอย่าง

น้อย 3 หน่วยงาน
• การเก็บข้อมูล micro ที่เข้าร่วมโครงการ

อย่างน้อย 200 ราย โดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายจาก micro ที่เข้าร่วมโครงการที่
สนใจอย่างน้อย 3 โครงการ

ตัวชี วัดป จจัยน าเข้า
•การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ

อย่างน้อย 3 หน่วยงาน

ตัวชี วัดกระบวนการบริหารจัดการ
•การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ

อย่างน้อย 3 หน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐใช้
งบประมาณบูรณาการ SME

micro เข้าร่วมโครงการ
เกิดผลลัพธ์ต่อ micro ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ
เกิดผลกระทบต่อภาคส่วน
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
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1.6 หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 

1.6.1 หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากงบบูรณาการ SME ปีงบประมาณ 2562 ยังไม่มีการจำแนกโครงการที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
กับวิสาหกิจรายย่อยออกมาอย่างชัดเจน  คณะวิจัยจึงได้เลือกทำการศึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 
(Community based) ให้ม ีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ภายใต้งบบูรณาการ SME 
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นวิสาหกิจรายย่อย โดยมีโครงการที่สามารถเลือกประเมินได้จำนวน 
17 โครงการ และสามารถจัดกลุ ่มตามลักษณะการสนับสนุนส่งเสริมได้ 3 ด้าน อันได้แก่ หนึ่ง) การพัฒนา
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ  สอง) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน  และ สาม) การ
ส่งเสริมด้านการตลาด (ตารางที่ 1.1) ทั้งนี้ การสนับสนุนส่งเสริมทั้ง 3 ด้านจะครอบคลุมหน่วยงานที่ดำเนิน
โครงการจำนวน 3 หน่วยงาน อย่างไรกต็าม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและระยะเวลาในการศึกษา คณะวิจัยได้
คัดเลือกเฉพาะโครงการสำคัญๆ กระจายให้ครบทุกลักษณะการสนับสนุนส่งเสริม ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้   
หนึ่ง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก  และ สอง) มีวิสาหกิจรายย่อยที่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 
จากการใช้หลักเกณฑ์คัดเลือกดังกล่าว พบว่า มีโครงการที่คัดเลือกเป็นตัวแทนการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

• ด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

• ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภ ัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานได้แก่  โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ดำเนินโครงการโดย สถาบันอาหาร/สสว. 

• ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดำเนินโครงการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ในการสุ่มตัวอย่าง คณะวิจัยจะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย และจะพยายามให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้ง
วิสาหกิจรายย่อยแบบดั้งเดิม (traditional Micro) และวิสาหกิจรายย่อยที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (high-
potential Micro) ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวขึ้นไป 

ตารางที่ 1.1: โครงการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยที่สามารถเลือกประเมินได้ 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1. การพัฒนาความสามารถในการบริหารธรุกิจ 

1.1 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกจิชุมชนเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

สสว. 79,000,000 3,321 

1.2 โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (1) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 54,907,800 1,458 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1.3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพ

ตามแนวพระราชดำร ิ

สสว. 25,000,000 ไม่มีข้อมลู 

1.4 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 7,597,000 ไม่มีข้อมลู 

1.5 โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

และ SMEs ก้าวสูต่ลาด 4.0 (SMEs & OTOP 

Transformation) 

สสว. 7,000,000 1,344 

1.6 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำร ิ

สสว. 4,000,000 249 

1.7 โครงการยกระดับผู้ประกอบการชมุชนต้นแบบ

ที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) 

สสว. 3,555,500 342 

2. การพัฒนาผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และคณุภาพมาตรฐาน 

2.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (2) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 102,974,000 1,085 

2.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

สำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

50,000,000 ไม่มีข้อมลู 

2.3 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิม่ศักยภาพ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 44,228,200 ไม่มีข้อมลู 

2.4 โครงการพัฒนาธุรกจินวัตกรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน 

สำนักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 16,500,000 ไม่มีข้อมลู 

2.5 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ

ชุมชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

สู่สากล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อัญมณีและเครื่องประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 15,000,000 ไม่มีข้อมลู 

2.6  โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

สสว.  15,000,000 614 

2.7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

สินค้าเกษตรแปรรูป 

กรมส่งเสรมิการเกษตร  10,578,000 ไม่มีข้อมลู 

2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

(Community-Based) เชิงสร้างสรรคส์่วน

ภูมิภาค 

สำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(องค์การมหาชน) 

 5,000,000 ไม่มีข้อมลู 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

3. การส่งเสริมดา้นการตลาด 

3.1 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และ

ผู้ประกอบการชุมชนสูผู่้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม (Smart Enterprise) 

(4) (OTOP) (B2C) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  35,053,700 1,329 

3.2 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจ

ชุมชน 

กรมการคา้ภายใน  15,770,000 ไม่มีข้อมลู 

ที่มา: สสว. 

1.6.2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานบริหารจัดการโครงการ 

การสำรวจข้อมูล SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย)  

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจ SME 
กลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมภายใต้งบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME (กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย) จำนวนไม่
น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.6.1 ด้วยการให้พนักงานสัมภาษณ์
เป็นผู้สอบถามตามแบบสอบถาม (รายละเอียดในภาคผนวก ก) เพ่ือเก็บข้อมูลผลที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจรายย่อย
หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ อาทิ ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการเสียภาษี 
ข้อมูลรูปแบบการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการประเมินตัวชี ้วัดด้านผลผลิต 
(output) และตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย (ภาพ
ที่ 1.4 และ 1.5) 

ทั้งนี้ ในการสำรวจข้อมูล คณะวิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามกับ SME ที่เข้าร่วมโครงการด้วย
แบบสอบถามในรูปแบบ face to face อย่างไรก็ดี เนื ่องจากกลุ ่มตัวอย่างจะเป็นผู ้ประกอบการชุมชน 
(community based) ซึ ่งอาจจะอยู ่ต ่างจังหวัด และภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื ้อโควิดหรือ
สถานการณ์อื่นๆ ที่ทำให้มีผลกระทบต่อการเดินทางลงพื้นที่ของผู้เก็บข้อมูล รวมทั้งความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามแบบ face to face อันเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจข้อมูลจนอาจไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่
กำหนดไว้ได้ คณะวิจัยจะเพ่ิมทางเลือกอ่ืนๆ ในการเก็บข้อมูล เช่น การสอบถามทางโทรศัพท์, online survey 
(google survey), การส่งแบบสอบถามให้ตอบกลับ (fax, ไปรษณีย์) 
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การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่ SME กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโครงการ  

คณะวิจัยจะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่บริหารจัดการโครงการที่ SME กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
จำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยงาน โดยอิงกับหลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 1.6.1 
ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ เช่น จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้จริง รูปแบบการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย  ปัญหา/อุปสรรคของการ
ดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า (input) ตัวชี้วัดด้านผลผลิต 
(output) และตัวชี้วัดด้านกระบวนการบริหารจัดการ (process) (ภาพที่ 1.4 และ 1.5) รวมทั้งการจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับ SME 

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ คณะวิจัยตั้งใจที่จะไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
แบบ face to face ณ สถานที่หน่วยงาน อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดเป็นอุปสรรคต่อ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกในการให้
สัมภาษณ์แบบ face to face จากข้อจำกัดของ social distancing คณะวิจัยจะขอหารือเพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสสว. ตามความเหมาะสมและ/หรือความเห็นชอบของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น การ
สัมภาษณ์แบบ online (Zoom, Team), VDO call หรือทางโทรศัพท์ 

1.7 ทบทวนวรรณกรรม 

1.7.1 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและตัวคูณทางการเงิน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2559) ได้ทำการศึกษาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการค้ำประกันสินเชื ่อของบรรษัทค้ำประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือ
ช่วยเหลือ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ โดยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและคำนวณค่าตัวคูณทาง
เศรษฐกิจ (Multiplier) จากการสำรวจข้อมูลภาคสนามจำนวน 1,310 ตัวอย่างร่วมกับการวิเคราะห์ตาราง
ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input – Output Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 บสย. ได้ทำการค้ำประกันเงินกู้จำนวน 378,733 ล้านบาท และ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม 1,735,446 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าตัวคูณของการค้ำประกันในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจเท่ากับ 4.58 ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการค้ำประกันของ บสย. มี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 13.2 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2557 ซึ่งการค้ำประกัน
ดังกล่าวก่อให้เกิดการจ้างงานรวม 3,671,283 รายหรือเท่ากับว่าการปล่อยกู้ 1 ล้านบาทเพิ่มการจ้างงาน
ประมาณ 9.7 ราย 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสามารถแยกออกได้เป็นส่วนของทุน 971,999 ล้านบาท ส่วนของ
แรงงาน 248,016 ล้านบาท และส่วนของผู้ประกอบการหรือผลกำไร 515,432 ล้านบาท กล่าวคือสามารถแยก
องค์ประกอบของตัวคูณออกได้เป็นผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มทุนเท่ากับ 2.566 ผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มแรงงาน
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เท่ากับ 0.655 และผลกระทบต่อมูลค่าเพ่ิมของการประกอบการเท่ากับ 1.361 นอกจากนี้ การค้ำประกัน
สินเชื่อยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล 103,086 ล้านบาท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,368 
ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 121,481 ล้านบาท หรือเท่ากับตัวคูณภาษีนิติบุคคล 0.272 ตัวคูณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 0.0036 และตัวคูณภาษีมูลค่าเพ่ิม 0.321 ตามลำดับ 

สำหรับผลการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่าการค้ำประกันสินเชื่อ 1 บาทจะก่อให้เกิดต้นทุนทางด้านการคลัง
โดยประมาณเท่ากับ 0.0413 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับผลการวิเคราะห์ทางด้านผลประโยชน์ จะได้สัดส่วน
ต้นทุนต่อผลได้ (Cost-benefit ratio) เท่ากับ 0.009 ซึ่งสะท้อนภาพความคุ้มค่าของงบประมาณภาครัฐใน
ระดับสูง (ค่าที่น้อยกว่า 1 แสดงว่ามีความคุ้มค่า และหากเข้าใกล้ศูนย์จะยิ่งมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น) นอกจากนี้ 
การค้ำประกันสินเชื่อยังก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ SME ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากการกู้เงินนอกระบบใน
กรณีท่ีลูกค้าไม่สามารถขอสินเชื่อในระบบหรือได้ไม่เพียงพอต่อการทำธุรกิจได้ 

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด หรือ TRIS (2562ก) ได้วิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของโครงการภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561 โดยใช้ตัวคูณ
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต พบว่ามูลค่าผลผลิตในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 10,170.6 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิด
จากผู้ประกอบการมีการลงทุนเพิ่มขึ้น (6,617.8 ล้านบาท) รองลงมาคือ กำไรจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง 
(1,835.3 ล้านบาท) กำไรจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น (1,549.8 ล้านบาท) กำไรจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น (76.2 ล้าน
บาท) มูลค่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (69.1 ล้านบาท) และกำไรจากต้นทุนของเสียที่ลดลง (22.4 ล้านบาท) ทั้งนี้ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสามารถแยกตามแนวทางการให้การสนับสนุนใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) กลุ่ม startup 
จำนวน 1,784.0 ล้านบาท (ร้อยละ 17.5 ของมูลค่าทั้งหมด) 2) กลุ่ม regular and turn-around จำนวน 
2,749.9 ล้านบาท (ร้อยละ 27.1) และ 3) กลุ่ม strong จำนวน 5,636.6 ล้านบาท (ร้อยละ 55.4) อย่างไรก็ดี 
TRIS ไม่ได้คำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของแนวทาง Ecosystem 

1.7.2 การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 

ในปี พ.ศ. 2562 ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 491.17 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจำนวน 11 
หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
(กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (2562ข) ได้ประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน
โครงการตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ 
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.686 จากคะแนนเต็ม 5.000 หรืออยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า คะแนนการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินการในด้านบริบทโครงการ (Context) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่
ระดับ 5.0000 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7895 ด้านกระบวนการ (Process) มีผล
คะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.6242 และด้านผลิตผล (Product) มีผลคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.7995 หรืออยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง เนื่องจากโครงการยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ จึงทำให้ผลคะแนนยัง
อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง 

1.8 ระยะเวลาดำเนินการ 

การศึกษาใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา – 30 กันยายน 2563 

กิจกรรม เดือน 
 .ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนวรรณกรรม X X    
2. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง จัดทำและทดสอบแบบสอบถาม และ

ประสานงานการจัดเตรียมการลงภาคสนาม 
X X X   

3. เก็บข้อมูลปฐมภูม ิ   X X  
4. สัมภาษณ์เชิงลึก   X X  
5. วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ   X X X 
6. พัฒนาเครื่องมือ (อย่างง่าย) ในการคำนวณมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 
   X X 

7. จัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา     X 
8. ส่งรายงาน      

- รายงานขั้นต้น  X    
- รายงานฉบับสมบูรณ ์     X 

หมายเหตุ: แผนการดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อโครงการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.9 คณะวิจัย 

ในการศึกษานี้ คณะวิจัยประกอบด้วย 

1. ดร.นณริฏ พิศลยบุตร หัวหน้าโครงการ 
2. นายยศ วัชระคุปต์ สำรวจข้อมูล SME/วิเคราะห์ข้อมูล 
3. นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูล/ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ SME 
4. นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ SME/พัฒนาเครื่องมือ 
5. นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ สำรวจข้อมูล SME 
6. นายชาคร เลิศนิทัศน์ ทบทวนวรรณกรรม/สัมภาษณ์เชิงลึก 
7. นางสาววิไล  ทิวากรโกมล ประสานงานโครงการ 
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บทท่ี 2: การเก็บข้อมลู SME และผลการวิเคราะห์ 

การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นกลุ่ม SME ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community 
based) ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ ภายใต้งบบูรณาการ SME ปีงบประมาณ 2562 
ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ Micro SME โดยจัดกลุ่มตามลักษณะการสนับสนุน
ส่งเสริมได้ 3 ด้าน อันได้แก่ 1) การพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน และ 3) การส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งครอบคลุมหน่วยงานที่ดำเนิน
โครงการจำนวน 3 หน่วยงาน ทั้งนี้ คณะวิจัยได้หารือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(สสว.) ในการคัดเลือกโครงการที่เป็นตัวแทนในแต่ละด้านภายใต้เงื่อนไขที่เป็นโครงการที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจำนวนมาก และมีวิสาหกิจรายย่อยเข้าร่วมโครงการมาก หลังจากนั้น คณะวิจัยจึงได้นำข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพจาก สสว. และลงพื้นทีเ่ก็บข้อมลูกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยจำนวน 
221 รายตามแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 4 ส่วน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) คือ ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2: ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (การเปลี่ยนแนวปฏิบัติและการลงทุน) ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 3: 
ผลลัพธ์ด้านขีดความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ และส่วนที่ 4: ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคโควิด-19 โดยข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 จะนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่ม
วิสาหกิจรายย่อย (บทท่ี 4: การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME) 

คณะวิจัยได้เก็บข้อมูลผู้ประกอบการโดยให้พนักงานสัมภาษณ์เป็นผู้สอบถามแบบ face to face 
สำหรับกลุ่มที่สะดวกให้ไปสัมภาษณ์ในพื้นที่และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในกลุ่มที่ไม่สะดวกให้เข้าไปสัมภาษณ์
แต่ยินดีให้ข้อมูล (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ในโครงการที่เป็นตัวแทนในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

2. ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ได้แก่ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ
ชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภ ัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน  ได้แก่ โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยสถาบันอาหารและสสว.  

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล SME 

ข้อมูลทั่วไป 

ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยพบว่าผู้ประกอบการในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใน
ภาคกลาง (ร้อยละ 40) โดยใน 3 โครงการที่คัดเลือกมานั้น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 54 จัดอยู่
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ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยจะมีทุนจดทะเบียนไม่มากจึงพบว่าเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 
58) มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50,000 บาท (ภาพท่ี 2.1) 

ภาพที ่2.1: วิสาหกิจรายย่อยแยกตามพ้ืนที่ ประเภทธุรกิจ และทุนจดทะเบียน 

  

 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
65) เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (ภาพที่ 2.2) และมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ (ร้อยละ 58) และเป็น
สมาชิกของกลุ ่ม OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน (ร้อยละ 77) ทั ้งนี ้ มีเพียงร้อยละ 4.1 ที ่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ VAT (ภาพท่ี 2.3) 

กทม 7%

เหนือ
26%

ตอ.ฉน.
9%

กลาง
40%

ใต้
18%

เครื่องดื่ม
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อาหาร
45%

ผลิตภัณฑ์
46%

<10,000
31%

10,000-
50,000
27%
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16%
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18%

>500,000
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ภาพที ่2.2: วิสาหกิจรายย่อยแยกตามรูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 

ภาพที ่2.3: วิสาหกิจรายย่อยแยกตามรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานราชการต่างๆ 

 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 

สำหรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยนั้น พบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 
38 (83 ราย) เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 โครงการ (ภาพที่ 2.4) ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่ดำเนิน
โครงการไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพซ้ำกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
ทั้ง 3 โครงการเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านที่แตกต่างกันซึ่งช่วยเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ที่
ครอบคลุมหลายด้านมากขึ้น แต่หากเป็นการเข้าร่วมในด้านเดียวกันจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ซ้ำซ้อน
กันได้ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าได้ 

32%

65%

1% 1% 1%

ไม่ได้จดทะเบียนนิตบิุคคล

กิจการเจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) 
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จดทะเบียนพาณิชย์ (DBD) จดทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
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ภาพที ่2.4: วิสาหกิจรายย่อยแยกตามการเข้าร่วมโครงการ 

 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 

สถานการณ์ช่วงโควิด 19 

สถานการณโ์ควิด 19 ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกจิรายย่อยมียอดขายลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว การ lockdown ทำให้ไม่มีผู้เดินทางเข้ามาซื้อสินค้า/บริการ ผลดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการ
ร้อยละ 93 มีรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายก็ลดลง/ไม่เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 75 เนื่องจากการลดกำลังการ
ผลิต (ภาพที่ 2.5) โดยกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67) ยังคงมีกำไรแต่ในจำนวนที่ลดลง (ร้อยละ 
70 ของกลุ่มที่มีกำไร) แสดงว่าผู้ประกอบการมีส่วนต่างกำไร (margin) ที่ค่อนข้างสูง ส่วนกลุ่มที่ขาดทุนพบว่า
ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ของกลุ่มที่ขาดทุน โดยประมาณร้อยละ 60 ไม่ระบุระดับการขาดทุน (ตารางท่ี 2.1) 

ภาพที ่2.5: กำไร/ขาดทุนของวิสาหกิจรายย่อยในช่วงสถานการณ์ช่วงโควิด 19 

 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 
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ตารางที่ 2.1: ผลประกอบการวิสาหกิจรายย่อยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

ระดับ 
ผลประกอบการ 

กำไร ขาดทุน รวม 

เพ่ิมข้ึน 11 21 32 

เท่าเดิม 32 2 34 

ลดลง 105 5 110 

ไม่ตอบ 1 44 45 

รวม 149 72 221 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจรายย่อยรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 จากยอดขายที่ลดลงด้วยการลดกำลัง 
การผลิต (ร้อยละ 37) หรือปิดกิจการชั่วคราว (ร้อยละ 47) โดยผู้ประกอบการยังคงจำนวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม 
(ร้อยละ 77) (ภาพท่ี 2.6) 

ภาพที ่2.6: การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

 

 
ที่มา: การสำรวจ SME โดยคณะวจิัย 

1.3%

37.1%

1.7%

13.1%

46.7%

เพิ่มก าลังการผลิตสินค้า/บริการ

ลดก าลังการผลิตสินค้า/บริการลง

ปิดกิจการถาวร

คงก าลังการผลิตสินค้า/บริการไว้เท่าเดิม

ปิดกิจการชั่วคราว 

1.8%

77.2%

8.0%
9.4%

3.6%
เพิ่มจ านวนลูกจ้าง 

คงจ านวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม และ

คงจ านวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม แต่ลดค่าจ้างลง 

ลดจ านวนลูกจ้าง ชั่วคราว

เลิกจ้างถาวร
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2.2 ประสบการณ์ในการลงพื้นที่ 

ป ญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 

1. การเก็บข้อมูลดำเนินการในช่วงฤดูฝนทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก และเป็นช่วงหลังการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้วิสาหกิจรายย่อยหลายรายปิดกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว การวางแผนลง
พ้ืนทีเ่พ่ือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนและมีการเดินทางข้ามพ้ืนที่กันมากข้ึน 

2. เดือนสิงหาคมเป็นช่วงหลังการล็อกดาวน์ ผู้ประกอบการจึงเดินทางออกไปขายสินค้านอกพ้ืนที่ เช่น 
การออกบูธเพื่อขายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าตามที่ต่างๆ ทำให้ผู้เก็บข้อมูลในพื้นที่ไม่เจอผู้ประกอบการ  
ณ เวลาที่ออกสำรวจ ต้องมีการปรับให้อีกทีมตามไปสัมภาษณ์ในงานแสดงสินค้า 

3. การรวมกลุ่มของวิสาหกิจรายย่อยในบางพื้นที่เป็นช่วงที่ว่างเว้นจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว เช่น  
ทำไร่ ทำนา ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงฤดูทำนา ทำให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนกลุ่ม
ต้องประกอบอาชีพหลักจึงไม่สะดวกท่ีจะให้ข้อมูลในช่วงนั้น 

4 การตอบแบบสอบถาม 

- วิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ต้องส่งงบดุล/บัญชีให้กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/กรมสรรพากร ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ผู้เก็บข้อมูลไม่สามารถถามตรงๆ ได้ ต้องค่อยๆ ถามแบบอ้อมๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการนึกออก 
ทำให้การเก็บข้อมูลใช้ความพยายามและเวลามากข้ึน 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มผลิตสินค้าโดยการมารวมตัวกันแล้วทำงานของแต่ละคน ไม่มีลูกจ้าง 
เหมือนเป็นการรับจ้าง/ผู้ประกอบการเอง แค่มาอาศัยสถานที่เดียวกันร่วมกัน การนำข้อมูลมาใช้
จึงต้องนำข้อมูลที่เก็บได้มาคำนวณเพ่ิมเติม 

- กลุ่มวิสาหกิจรายย่อยบางรายเพิ่งแยกตัวออกมาจากกลุ่มใหญ่ จึงไม่มีข้อมูลย้อนหลัง ผู้เก็บข้อมูล
ต้องช่วยผู้ประกอบการในการตอบข้อมูลด้านการเงิน ทำให้การเก็บข้อมูลใช้ความพยายามและ
เวลามากข้ึน 

ความคาดหวังของผู้ประกอบการ 

แม้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการทั้ง 3 
โครงการ ดังความเห็นที่ว่า “อบรมเรื่องการทำบัญชี การปรับปรุงสินค้าให้ดีข้ึน การวางแผนขั้นตอนการทำงาน 
การหาตลาด ช่วยได้มาก” อย่างไรก็ดี วิสาหกิจรายย่อย/ชุมชนได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกิจกรรม รวมทั้งความ
คาดหวังดังต่อไปนี้ 
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• เนื่องจากผู้ประกอบการเคยหรือเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพหลายโครงการ ส่งผลให้กิจกรรมที่จัด
ขึ้นมีการใช้วิทยากรและ/หรือมีเนื้อหาซ้ำกัน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างของวิสาหกิจรายย่อยอยากได้
วิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านที่นำเสนอ โดยเฉพาะในด้าน
การตลาด/การขาย เป็นผู้ทีข่ายดีขายเก่ง รู้วิธีการ มาสอน 

• ผู้ประกอบการไม่ค่อยให้ความสนใจกับภาคทฤษฎีมากนัก ไม่ต้องการฟังอธิบายเยอะๆ แต่อยากให้
เน้นการปฏิบัติทีไ่ด้ลงมือทำจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม 

• ผู้ประกอบการไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เนื้อหาการพัฒนาศักยภาพที่จัดขึ้นไม่ควรทำให้
ผู้ประกอบการต้องเพิ่มต้นทุน กิจกรรมที่ทำให้เกิดการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
สินค้าสามารถทำได้ แต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งมีต้นทุนทีสู่ง 

• นอกเหนือจากความรู้จากเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากได้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายและดอกเบี้ยทีไ่ม่สูง 

• นอกจากกระบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ประกอบการอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ในด้านการจัดสถานที่เพ่ือใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย 

• เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการจึงอยากให้ภาครัฐ
สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยเพราะหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็จะทำให้สินค้าขายได้มากข้ึน
ตามไปด้วย 
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บทท่ี 3: การสมัภาษณเ์ชิงลึก 

คณะวิจัยได้สัมภาษณ์หน่วยงานที่ SME กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมโครงการโดยอิงกับโครงการที่ได้
คัดเลือกในการสำรวจข้อมูล SME จำนวน 3 หน่วยงาน คือ 1) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และโครงการ
ยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (CIV)  2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประกอบด้วย โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select และโครงการพัฒนา
สินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) และ 3) สถาบันอาหาร ประกอบด้วย โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 กรม ัฒนาธุรกิจการค้า 

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.30-15.45 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้ให้ข้อมูล:  คุณพูนพงษ ์นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้สัมภาษณ:์  นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล นักวิจัย (ที่ปรึกษา) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการส่งเสริม SME ดังนี้ 

o ภารกิจหลักคือการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจ และช่วยส่งเสริมพัฒนา SME เรื่อง

การบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้หลักการคือ SME ขาดอะไรหรือต้องการอะไร โดยส่วนใหญ่คือเรื่อง

การตลาด เพราะมักจะผลิตตามที่ถนัด แต่ไม่ได้ผลิตตามที่ตลาดต้องการ หรือขาย/การตลาดไม่เก่ง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเข้าไปช่วยด้านการตลาด การขายผ่านช่องทางใหม่ๆ ทั้ง offline-online 

ต่างๆ หาแหล่งจำหน่าย โดยช่วยในการจับคู ่(matching) ระหว่างผู้ขาย (trader) กับผู้ซื้อ (buyer) 

o SME ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีจำนวนราว 760,000 ราย จาก SME ทั้งหมด 3 ล้าน

กว่าราย และมีขนาดธุรกิจประเภทขนาดย่อม (S) และขนาดกลาง (M) เกือบ 100% 

o เรื่องการจดทะเบียนธุรกิจ อาจจะไม่ใช่เรื ่องการจูงใจ แต่เป็นเรื ่องการถึงเวลาที่เหมาะสมมาจด

ทะเบียนธุรกิจได้มากกว่า เช่น การจดเป็นนิติบุคคล ขาดทุนไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา 

ขาดทุนก็ต้องเสียภาษี หรือถ้าจะทำธุรกิจ บางบริษัทจะกำหนดให้คู่ค้าต้องจดทะเบียน ก็ต้องมาจด 

เป็นต้น เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจ  

o ในบางโครงการที่ส่งเสริมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าต้องเป็น

ธุรกิจที่จดทะเบียน โดยเฉพาะโครงการที่เป้าหมายคือกิจการขนาดใหญ่ระดับหนึ่ง ถึงจะเหมาะกับ
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กิจกรรมส่งเสริมนี้ ก็กำหนดว่าคนเข้าร่วมต้องจดเป็นนิติบุคคลเท่านั้น เช่น โครงการยกระดับ

มาตรฐานแฟรนไชส์ แต่บางโครงการ เช่น B2C ไม่ต้องจดทะเบียนธุรกิจก็เข้าร่วมได้ เนื่องจาก

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ค้าขายรายย่อย 

การส่งเสริมพัฒนา SME ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  

1. MOC Biz Club = ผู้ประกอบการรายเล็กระดับจังหวัด ประมาณ 1.1 หมื่นราย 

2. OTOP Select ระดับสาม-ห้าดาว คัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย พาณิชย์จังหวัด

ดำเนินการ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และพันธมิตรซึ่งคือแหล่งจำหน่ายต่างๆ ช่วยเลือก เช่น 

สยามภิวัฒน์, เซ็นทรัล, คิง เพาเวอร์ ฯลฯ เพราะรู้จักผู้ซื้อ รู้ว่าอะไรจะขายได้ 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยให้เกษตรจังหวัดคัดเลือก เป็นความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

4. กลุ่ม SME ทั่วไป 

ผลการสัมภาษณ์ 

1. จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับ 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาดที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ประกอบด้วย โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select และ
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) มีผู ้เข้าร่วมโครงการจำนวน 305 และ 1 ,204 ราย
ตามลำดับ และใช้งบประมาณไป 19.98 ล้านบาท และ 14.87 ล้านบาทตามลำดับ 

2. รูปแบบกิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยภายใต้โครงการที่ดำเนินการ 

โครงการเพ่ิมมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select 

1) คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยคัดสรรจาก
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีความพร้อมด้านศักยภาพทางการตลาด โดยบูรณาการร่วมกับกรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนา จำนวน 2,035 ราย ซึ่งผ่านการพิจารณาและคัดเลือกเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปี 2562 จานวนทั้งสิ้น 1,812 ราย โดยเป็น Best of OTOP Select 2019 จำนวน 
98 ราย เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นการจำหน่าย 

2) พัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เชิงสร้างสรรค์ ให้แก่
ผู้ประกอบการครอบคลุม 4 ภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมือ
อาชีพ จำนวน 4 ครั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี สงขลา นนทบุรี และเชียงใหม่ มีผู้ได้รับความรู้ 305 ราย และให้
คำปรึกษาแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการตลาด โดยนำผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ใน
งาน OTOP City 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จำนวน 36 ราย มียอดจำหน่ายสินค้า 
10,554,500 บาท 

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสู่สากล โดยร่วมกับบริษัท 
คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด คัดเลือกสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายในร้าน OTOP STORE ณ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 – พฤษภาคม 2562 
มียอดจำหน่ายจาก 3 ท่าอากาศยาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 506.69 ล้านบาท และมีแผนในการขยายสู่ท่าอากาศ
ยานแห่งอื่น ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานขอใช้พื้นที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด คือ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ และพ้ืนทีข่องกองทัพเรือ คือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)  

พัฒนาสินค้าชุมชนและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยการพัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทาง
การตลาดออนไลน์ให้แก่ผู ้ประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร OTOP Organic Halal GI 
จำนวน 1,024 ราย และพัฒนาพี่เลี้ยงในกลุ่ม Moc Biz club เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ จำนวน 80 ราย รวมถึงจัดมหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื ่อนที ่ทั ่วไทย (Local Online 
Mobile Hub) ซึ ่งเป็นการจัดในรูปแบบกิจกรรมเชิงวิชาการ (Academic Event) จำนวน 5 ครั ้ง 5 ภาค 
(ส่วนกลาง เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น และสงขลา) มีผู้เข้าร่วมงาน 8,325 ราย 

3. การติดตามผลการดำเนินงาน 

• กรณีนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเก็บข้อมูลจากงบการเงิน เช่น รายได้ รายละเอียดกำไร  

การลงทุน โดยดูย้อนหลังก่อนเข้าร่วมโครงการ และ 1-2 ปีหลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อมาเป็นฐาน 

ในการคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

• กรณีวิสาหกิจรายเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียน รูปแบบวิธีประเมินจะไม่ตายตัวขึ้นกับประเภทธุรกิจ หรือ

รายกลุ่มทางเศรษฐกิจ (sector) เช่น กลุ่มโลจิสติกส์ (logistics) ใช้การวัดจากการได้ ISO สำหรับ 

แฟรนไชส์ที่พาออกบูธแสดงงาน ข้อมูลจากยอดขายหน้างานได้ระดับหนึ่ง หรือมูลค่าการตลาด  

การขาย เวลาออกบูธ ประกอบกับการดูงบการเงิน รายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปี เพราะยอดขายอาจจะเกิด

หลังจากออกบูธนั้นไประยะหนึ่ง (เป็นเดือนหรือปี) 

• ใน 2 โครงการที่ดำเนินการได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ณ สถานประกอบการ 
ของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลของธุรกิจที่ผ่านการส่งเสริม
และพัฒนา รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจากผล
ประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
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4. ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน 

• การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจะไม่ประสบผลสำเร็จ หากขาดความร่วมมือของผู้ประกอบการ ซึ่ง
ประเด็นนี้ยังคงเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น ทัศนคติของร้านค้าโชห่วยหลายแห่ง ยังไม่
เปิดรับกับแนวคิดการทำธุรกิจใหม่ๆ และไม่ต้องการขยายธุรกิจ 

• การติดตามการดำเนินโครงการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจที ่ผ ่านการพัฒนาจาก 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์ ผู้ประกอบการมักไม่ให้
ข้อมูล ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินผล 

• การทำงานส่งเสริมที่มีความซับซ้อน เช่น การส่งเสริมกับรายเล็ก ก็จะต้องดูแลมากกว่ารายใหญ่ 

5. แนวทาง/ความร่วมมือในการส่งเสริม SME 

เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้งบประมาณไม่มาก จึงต้องมีหน่วยงานพันธมิตร เช่น สถาบัน
การเงิน หน่วยราชการ ภาคเอกชน คนรุ่นใหม่ กลุ่ม start-up ช่วยกัน เช่น โครงการ e-commerce หน่วยงาน
เดียวไม่สามารถทำได้ เพราะมีหลายช่องทาง เช่น ตลาดขายของบนโลกออนไลน์ (marketplace), สื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) และก็มี SME หลายรายร่วมด้วย รวมทั้งความร่วมมือกับสมาคมการค้าต่างๆ เช่น 
กลุ่มแฟรนไชส์ โชว์ห่วย สมาคมโลจิสติกส์ ร่วมหารือเพ่ือร่วมกันออกแบบโครงการช่วยเหลือส่งเสริม SME 

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสูงสุด แนวทางความร่วมมือกับ
หน่วยงานพันธมิตร เช่น 

• ความร่วมมือในการบ่มเพาะ และสร้างองค์ความรู้ โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการให้คำปรึกษา
แนะนำเชิงลึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

• การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการและผ่านหลักเกณฑ์ตามที่สถาบันการเงิน
กำหนด 

• ประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมส่งต่อผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจครอบคลุมทุกเครือข่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

• สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น ร่วมมือกันในการออกบูธให้คำปรึกษาใน
พ้ืนที่ภูมิภาค สนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าแก่ธุรกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

  



31 

6. ข้อเสนอแนะ 

• ระบบงบประมาณควรจะต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการส่งเสริม SME หน่วยรับ
งบประมาณอาจจะปรับได้ แต่ต้องมีขั้นตอน เช่น ช่วงโควิด 19 ผู้ประกอบการไม่ได้อยากพัฒนา
ในตอนนี้ แต่ต้องการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ขายของได้ ก็ต้องปรับโครงการ ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขียนโครงการของบสำหรับปี 2565 ไปแล้ว แต่เมื่อถึงตอนนั้นโครงการที่เขียนไปอาจจะไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงควรจะปรับเปลี่ยนได้  

• สสว. ควรจะต้องมีฐานข้อมูล (database) ของการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อให้เห็นว่า 
SME แต่ละรายได้รับการส่งเสริมอะไร เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือ และป้องกันความซ้ำซ้อนที่ 
SME จะได้รับการส่งเสริมในเรื่องเดียวกันจากหลายหน่วยงาน 

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังจะทำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) คือ DBD data warehouse plus 
เก็บข้อมูล SME ย้อนหลัง 3 ปี มีข้อมูลตัวชี้วัด งบดุล อัตราส่วนทางการเงิน ใช้ดัชนีคำนวณอัตรา
การอยู่รอด เพ่ือให้มีครบทุกมิติ กว้าง ลึก และแม่นยำ เพ่ือมาช่วยออกแบบโครงการส่งเสริม SME 
โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได ้

• ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ ต้องมองตลาดให้ออก หาปัญหาของลูกค้า (pain point) ให้เจอ เช่น จะ
ไปตลาดไหน ก็ต้องฝังตัวเองเป็นปีถึงจะเข้าใจตลาด 

• ความช่วยเหลือ SME ควรทำในสิ่งที่ SME ขาด ไม่ใช่สิ่งที่หน่วยงานอยากทำ ให้ดูกลุ่มเป้าหมาย 
และสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้ 

3.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.30-15.45 น. ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กสอ. 
ผู้ให้ข้อมูล:  คุณรัตนาภรณ์ พึ่งบุญไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และคุณจินดา ธนาดำรง 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน 
ผู้สัมภาษณ:์  นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล นักวิจัย (ที่ปรึกษา) 
ผลการสัมภาษณ์ 

1. จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับ 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน จำนวน 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มี  
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น (โครงการทุนวัฒนธรรมฯ) และโครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่  
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การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน (โครงการ CIV) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 502 ราย (502 
ผลิตภัณฑ์) และ 833 ราย (833 ผลิตภัณฑ์) ตามลำดับ ซึ่งโครงการทุนวัฒนธรรมฯ ได้รับงบประมาณ 23.8 
ล้านบาท และโครงการ CIV ได้รับงบประมาณ 62.6 ล้านบาท 

2. รูปแบบ/กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยภายใต้โครงการที่ดำเนินการ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

เป็นการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นโดยใช้ทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาหลักคือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาคกลาง และภาคใต้  
ที่ปรึกษาหลักคือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการคัดเลือก micro SME/วิสาหกิจชุมชนที่เข้าโครงการนั้น  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค จะเป็นผู้จัดหากลุ่มเป้าหมาย ตามความต้องการพัฒนา ว่าต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ทุนวัฒนธรรมของท้องถิ่น และคัดเลือกมาเข้าโครงการ โดยทำงานประสาน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซึ่งวิสาหกิจชุมชนขึ้นทะเบียน) อุตสาหกรรมจังหวัด และเครือข่ายสมาพันธ์ 
SME กองทุนหมู่บ้าน 

กิจกรรมเริ่มจากการวินิจฉัยประเมินศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จัดทำแผนการดำเนินงาน
และเผยแพร่กิจกรรมโครงการ จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดทำแนวทางการพัฒนาใน 
แต่ละระดับแล้วจึงจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการหรือ
สถานที่ที่เหมาะสม จำนวน 2 ครั้ง/ราย และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ (success case) จำนวน 
60 ราย และนำผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบตลาด  
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน หลังจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กลุ่ม success 
case ไปจัดแสดงและทดสอบตลาดในประเทศ ครั้งที่ 1 จำนวน 60 ราย และนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม success 
case ที่มีความโดดเด่น ไปจัดแสดงและทดสอบตลาดในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ราย พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับคู่ค้าในต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งการจัดส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบและหนังสือต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

โครงการ CIV  

เป็นโครงการที่น้อมนำปรัชญาศาสตร์พระราชา “การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน” และ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างรากฐานชุมชนให้
แกร่งจาก “ข้างใน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็น
เป้าหมายในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ CIV หมายถึง C=consensus (มติหรือความเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่
ยินยอมพร้อมใจกันทำ) I=identity (ความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัว ) และ 
V=valuation (สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการชุมชน ) ในการ
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ดำเนินโครงการ CIV ได้จ้างที่ปรึกษาสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว จัดทำแผนที่/เส้นทางการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเครือข่าย ให้แก่หมู่บ้านที่
ผ่านการคัดเลือกภายใต้ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดและองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 

กิจกรรมภายใต้โครงการ CIV ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดทิศทางการพัฒนา 
และจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อร่วมกิจกรรม จากนั้นจึงรับสมัครและ
คัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ คัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมตามเกณฑ์
ที ่กำหนด หลังจากที่ได้กลุ ่มเป้าหมายแล้วก็ดำเนินการพัฒนาชุมชนเพื ่อยกระดับหมู ่บ้านอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ (1) ให้คำปรึกษาแนะนำเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
การบริหารจัดการชุมชน หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน และ (2) เสริมสร้างศักยภาพในการ
เข้าถึงช่องทางการตลาดและเผยแพร่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ให้คำปรึกษาแนะนำชุมชน เพื ่อพัฒนาความต้องการของแต่ละชุมชนในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการบริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน การบริหารการท่องเที่ยว 
(จุด check-in) การใช้การตลาดดิจิทัล (digital marketing) การพัฒนาอื่นๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมหรือดิจิทัล ที่ช่วยในการพัฒนา หลังจากนั้นจึงได้ลงมือปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุง จุด
ให้บริการท่องเที่ยวชุมชนหรือจุด check-in และจัดกิจกรรมทดสอบตลาดการท่องเที่ยวชุมชนสร้างการรับรู้  
การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แก่กลุ่มเป้าหมาย  

3. การติดตามผลการดำเนินงาน 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน สามารถบรรลุเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ เช่น โครงการทุนวัฒนธรรมฯ ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการนำ
ทุนวัฒนธรรมผสมผสานกับกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการชุมชนแต่ละรายจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น โครงการ CIV มีการจัดทำแผนที่/เส้นทางการท่องเที่ยว (route) แต่ละชุมชน และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายทั้งด้านการท่องเที่ยว การตลาด และการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน แต่การประเมินความสำเร็จของ
โครงการจากยอดขายของผู้เข้าร่วมโครงการนั้นมีเพียงโครงการ CIV ที่มีการเก็บข้อมูลในระหว่างการดำเนิน
โครงการ แต่ทั้ง 2 โครงการยังไม่มีการติดตามเก็บข้อมูลหลังจากจบโครงการ  

4. ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

• ผู้ประกอบการมีจำนวนมาก และมีความหลากหลายของความต้องการ จนบางครั้งความรู้/ความ
เชี่ยวชาญของที่ปรึกษาไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบ 
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• ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั ้ง ช่วงเวลาที่ที ่ปรึกษาลงพื ้นที่อาจจะไม่ได้พบกับผู ้ประกอบการ
เนื่องจากไปขายสินค้า 

โครงการ CIV  

• ความพร้อมของผู้นำชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกไม่เท่ากัน 

• พ้ืนที่กระจายทั่วประเทศและระดับความต้องการของการพัฒนาในแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันทำให้
การทำงานยากข้ึน 

• แต่ละชุมชนมีความเข้าใจในหลักการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง CIV ไม่เท่ากัน จึงต้องใช้ระยะเวลา 
ในการรับรู้และทำความเข้าใจต่างกัน 

• CIV มีหลายมิติ ที่ปรึกษาเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของโครงการ ที่ปรึกษาจึงต้องทุ่มเท แต่
ความรู้/ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาแตกต่างกันจึงมีปัญหาในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

5. แนวทาง/ความร่วมมือในการส่งเสริม SME 

ในการทำงานที่ผ่านมา กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งมี
แนวคิดที่จะร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการนักศึกษา
ยุวชนสร้างชาติ คัดเลือกนักศึกษา ปี 3-4 ในสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยไปลงพื้นที่ที่ได้รับ CIV 5 ดาว คล้ายๆ 
การฝึกงาน เอาความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากสิ่งที่เรียนมาลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 

6. ข้อเสนอแนะ 

• การมีฐานข้อมูลกลางเรื่องการส่งเสริม SME หรือ data management center จะช่วยให้ทราบ
การเข้าอบรม ช่วยเรื่องการบริหารจัดการ จะได้ไม่เข้าอบรมซ้ำระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

• งบประมาณที่จัดสำหรับการส่งเสริม SME แม้จะมีจำนวนมากแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอกับจำนวน SME 
อย่างไรก็ดี หากมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนก็คงไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ 

3.3 สถาบันอาหาร 

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.45-17.45 น. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
ผู้ให้ข้อมูล:  คุณสตินันท์ พงศานุชิต ผู้จัดการแผนกบริการที่ปรึกษาระบบงานอุตสาหกรรม 
ผู้สัมภาษณ:์  นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล นักวิจัย (ที่ปรึกษา) 
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ผลการสัมภาษณ ์

1. จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับ 

สถาบันอาหารจัดอบรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
ปีงบประมาณ 2562 ที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และ
คุณภาพมาตรฐานให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 2 ,000 ราย โดยร่วมมือกับ
กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกจากกลุ่ม OTOP 3-5 ดาว ซึ่งผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่อง 
บรรจุภัณฑ์และการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และหลังจากอบรมแล้วได้มีการคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพ จำนวน 
52 รายเพื่อทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท 

2. รูปแบบ/กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยภายใต้โครงการที่ดำเนินการ 

ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อยคือ 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อ “หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม OTOP 3-5 ดาว ที่เข้าร่วมกิจกรรมใน 5 
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1 เมษายน 2562 และจั งหวัดขอนแก่น 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 3 เมษายน 2562 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 22 เมษายน 2562 ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 24 เมษายน 2562 และภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 26 เมษายน 2562 ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 500 ราย  

2) กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (focus group) ระดมความคิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร/เครื่องดื่มในท้องถิ่นให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด จำนวน 
4 ครั้ง  

3) กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ จำนวน 52 
ราย กิจการละ 3 วัน (manday) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

• วันที่ 1: ศึกษาข้อมูลวัตถุดิบ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการ
ผลิตเพ่ือวางแผนการพัฒนา 

• วันที่ 2: ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

• วันที่ 3: ให้คำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพสถานประกอบการ และการ
จัดทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ 

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 52 ราย 
สามารถส่งผลกระทบแบบทวีคูณ (multiple effect) ให้กับชุมชนในท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ได้ 5 ราย ได้แก่  
1) บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดครอบครัวน้ำพริกไทย 3) สหกรณ์การเกษตรหนองสูง
จำกัด 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ และ 5) วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารทะเล 
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4) กิจกรรมการส่งตัวอย่างสินค้าเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอาหารหรือ
ฉลากโภชนาการ สถาบันอาหารได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาภายใต้การดำเนินงานของโครงการให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำ
สินค้าต้นแบบส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบัน
อาหาร จำนวน 52 ราย (กลุ่มเดียวกับกิจกรรมที่ 3) 

5) กิจกรรมการจัดทำสินค้าต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และทดสอบตลาดเชิงพาณิชย์ จำนวน 52 
ราย (กลุ่มเดียวกับกิจกรรมที่ 3) รายละ 1 ผลิตภัณฑ์ และนำมาร่วมใน “มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
เกษตรแปรรูปสู่โลกอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 20–26 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น G 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 

6) กิจกรรมการคัดเลือกสินค้าต้นแบบจากสินค้าที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ 
และคัดเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ (product champion) จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ ซาลาเปาไส้ครีมทุเรียน 
พัฟมะม่วง น้ำยาปลาช่อนกึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอกปลาปรุงรส และน้ำแกงส้มพร้อมบริโภค 

3. การติดตามผลการดำเนินงาน 

สถาบันอาหารตระหนักว่า SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างแรงกระเพื่อม (multiple effect) ให้แก่
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและระยะเวลาโครงการจึงยังไม่ได้มีการติดตามผล
การดำเนินการหลังจบโครงการอย่างเป็นระบบ เพราะกลุ่ม SME ที่เข้าฝึกอบรมหลายรายยังไม่ได้นำความรู้ไป
ลงมือปฏิบัติเป็นผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง โดยสถาบันอาหารมีแนวคิดที่จะเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานหลั งจาก
จบการฝึกอบรมไปแล้ว 1-2 ปี อย่างไรก็ดี ในกิจกรรมที่ 5 สถาบันอาหารมีการเก็บข้อมูลยอดขายของ SME ที่
ไปร่วมการทดสอบเชิงพาณิชย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 

4. ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน 

• ปัญหาเชิงเทคนิคของการลงทะเบียนผ่าน application SME connect ซ่ึง SME กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและ/หรือไม่ค่อยมีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ไม่สามารถ
ลงทะเบียนได้/ลงทะเบียนเองไม่เป็น 

• การเชิญผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการโดยการสอนภาคทฤษฎีนั้น ผู้ประกอบการไม่ค่อยสนใจ
เพราะเข้าร่วมหลายกิจกรรมแล้วแม้จะเป็นคนละเรื่องก็ตาม แต่ถ้าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์จะสนใจเข้าร่วมมากกว่า โดยอาจจัดเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ 

• ตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ SME ส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนผู้ประกอบการและ
ความสำเร็จของผู้ประกอบการ และงบประมาณสำหรับโครงการต่างๆ จะมีระยะเวลาที่ไ ม่นาน
มาก (ประมาณ 1 ปี) ดังนั้น การจะทำให้โครงการสำเร็จตามตัวชี้วัดจึงต้องเลือกอบรมให้แก่กลุ่ม 
SME ที่มีศักยภาพซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเดิมๆ ทำให้ไม่สามารถครอบคลุมผู้ประกอบการได้มากนัก 
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5. แนวทาง/ความร่วมมือในการส่งเสริม SME 

สถาบันอาหารมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยอิงกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ และใน
การจัดกิจกรรมก็มกีารเชิญหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมบรรยายให้แก่ผู้ประกอบการ 

6. ข้อเสนอแนะ 

ความสำเร็จของโครงการอบรมนั้น ไม่ควรมองแค่ผลผลิต (output) เช่น จำนวน SME ที่ประสบ
ผลสำเร็จ แต่ควรให้ความสำคัญแก่ผลลัพธ์ (outcome) มากขึ้น เช่น SME ที่เข้าร่วมได้ความรู้ แม้ว่าจะไม่
สามารถประสบผลสำเร็จได้หลังการเข้าร่วมโครงการทันที แต่อาจจะนำความรู้จากการอบรมไปใช้และสร้าง
รายได้ในอนาคต รวมทั้งความยั่งยืนของ SME เช่น มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 3-5 ปี 

3.4 ป ญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ัฒนาศักยภา  SME 

• การลงทะเบ ียนเข ้าร ่วมการพ ัฒนาศ ักยภาพต ้องผ ่าน application SME connect แต่
ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ค่อยมีความถนัดในการใช้
โปรแกรมแบบออนไลน์ จึงมีข้อจำกัดในการลงทะเบียนผ่านโปรแกรมดังกล่าว มีหลายรายที่ต้อง
ให้ลูกหลานช่วยลงทะเบียนแทนหรือบางครั้งผู้ดำเนินโครงการก็เป็นผู้ที่ลงทะเบียนให้ 

• กลุ่มวิสาหกิจรายย่อยมีความต้องการที่หลากหลาย กิจกรรมภายใต้การพัฒนาศักยภาพที่จัดขึ้น
อาจจะไมส่ามารถตอบโจทย์ของผู้ประกอบการได้ครบ 

• ผู้ประกอบการมีภารกิจทั้งงานหลักและงาน SME ยามว่าง จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
ทั้งโครงการ เพราะช่วงเวลาไม่ตรงกับเวลาที่ผู้ประกอบการสะดวก โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องทำ
อาชีพหลักและ/หรือผลิตและขายสินค้า 

• ผู้ประกอบการไม่ค่อยสนใจกิจกรรมในภาคทฤษฎี แต่อยากให้เน้นการปฏิบัติมากกว่า 

• หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางของการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพจากภาครัฐทำให้
ผู้ประกอบการบางรายมีการเข้าร่วมซ้ำ โดยเฉพาะในหัวข้อ/ประเด็นเดิม 

• การประเมินผลของโครงการให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้านผลผลิต (output) ทำให้หน่วยงาน
ดำเนินโครงการต้องเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพ่ือให้สำเร็จตามตัวชี้วัด การคัดเลือก
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายจึงไม่กระจาย/ครอบคลุมกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยได้มากนัก 

• ผู้ดำเนินโครงการยังไม่มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
งบประมาณและเวลา โดยโครงการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลหลังจบโครงการ และมีระยะเวลาการดำเนินการเพียง 1 ปี แต่การติดตามผลของการ
เพ่ิมศักยภาพควรต้องมีเวลา 1-3 ปีหลังจบโครงการไปแล้ว 
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บทท่ี 4: การประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME (กลุม่วิสาหกจิรายย่อย) 

4.1 กรอบแนวคิดและวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โครงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย และทดลองนำ
ข้อมูลจริงที่ได้จัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยมาประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ภายใต้งบบูรณาการ SME ในปี 2562 

ในการศึกษานี้ คณะวิจัยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (input-output model) ตามแนวคิดของ 
Leontief (1986) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย  ที่ผ่านมา พบว่ามีการนำแบบจำลองปัจจัยการผลิต -ผลผลิตมาใช้ในการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
แพร่หลาย อาทิ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2562)  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2559)  Office 
for National Statistics (2017)  PricewaterhouseCoopers (2012)  Bess and Ambargis (2011)  OECD 
(2006) 

การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเริ่มต้นจากการสร้างชุดของตัวแปรที่เป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทางตรงเพื่อสะท้อนภาพสถานการณ์ที่ต้องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (scenario)  จากนั้นจึง
นำชุดของตัวแปรที่สร้างขึ้นดังกล่าวมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (input-
output table)  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ประมวลผลดังกล่าวจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น (total effect) จากภาพ
สถานการณ์ท่ีกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นผลรวมของมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม 

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของแนวคิดการวิเคราะห์ดังกล่าว ขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบายดังนี้ (ภาพที่ 
4.1 ประกอบ) สมมติว่าโครงการพัฒนาโครงการหนึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมะม่วงกวน  
หลังจากที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตจนสามารถ
ผลิตมะม่วงกวนที่มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคมากขึ้นและสามารถผลิตได้ในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับ
ปริมาณความต้องการที่มากขึ้น จนทำให้ยอดขายของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น การที่ผู ้เข้าร่วม
โครงการพัฒนานั้นขยายกำลังการผลิตมากขึ้นก็จำเป็นต้องมีการใช้วัตถุดิบต่างๆ เช่น มะม่วง น้ำตาล มากขึ้นจึงมี
การสั่งซื้อวัตถุดิบเหล่านี้มากขึ้น  ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเหล่านี้เมื่อมีคำสั่งซื้อมากขึ้นก็จะต้องมีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบของตนเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกและมีการสั่งซื้อ
ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเมื่อมีคำสั่งซื้อมากขึ้นก็จะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบของตนเพิ่มมากขึ้นด้วย
เช่นกัน  จนเกิดเป็นวงจรความเชื่อมโยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณความต้องการใช้
วัตถุดิบในลักษณะนี้ย้อนไปเรื่อยๆ (backward linkage) ซึ่งมีจุดเริ ่มต้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา  ในขณะเดียวกันการที่ผู ้เข้าร่วมโครงการพัฒนาได้ขยายกำลังการผลิตก็อาจมีการลงทุนซื้อ
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เครื่องจักรอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น เช่น การซื้อถังกวนมะม่วงใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม  เมื่อมี
คำสั่งซื้อมา ผู้ผลิตและจำหน่ายถังกวนก็จะต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบของตน เช่น แผ่นโลหะ เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน  
ซึ่งก็จะทำให้เกิดเป็นวงจรความเชื่อมโยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการ
ใช้วัตถุดิบในลักษณะนี้ย้อนไปเรื่อยๆ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 

 

ภาพที่ 4.1: กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการที่ SME เข้าร่วมการพัฒนา 

 
ที่มา: คณะวิจัย  

 
ในการศึกษานี้ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างชุดของตัวแปรมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงเพื่อสะท้อนภาพ

สถานการณ์ที่ต้องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้จากการสำรวจวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาในด้านต่างๆ  โดยประกอบด้วย หนึ่ง) ข้อมูลยอดขายของวิสาหกิจรายย่อยที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสนับสนุน และ สอง) ข้อมูลมูลค่าการลงทุนของวิสาหกิจรายย่อยที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสนับสนุน 

การทีค่ณะวิจัยใช้ข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุนมาเป็นตัวแทนมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เนื่องจาก
เหตุผล 2 ประการ ได้แก่ หนึ่ง) ข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุนเป็นข้อมูลที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาได้อย่างตรงไปตรงมามากที่สุด และเป็นตัวชี้วัดสัมฤทธิผลที่ SME ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งในแต่ละโครงการอาจมีรูปแบบลักษณะและเป้าประสงค์ของการพัฒนา SME ที่

หน่วยงานภาครัฐด าเนินโครงการพัฒนา SME

SME ที่เข้าร่วมปรับพฤติกรรม
เช่น ลงทุนซื้อเครื่องจักร

SME ที่เข้าร่วมมขีีดความสามารถมากขึ้น
เช่น มียอดขายเพิ่มขึ้น

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นท าให้มีการใช้ปัจจัยการผลิต 1 มากขึ้น

ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต 1 มียอดขายเพิ่มขึ้น
จึงต้องการปัจจัยการผลิต 2 เพิ่มขึ้น

ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต 2 มียอดขายเพิ่มขึ้น
จึงต้องการปัจจัยการผลิต 3 เพิ่มขึ้น

ผู้ผลิตเครื่องจักรมียอดขายเพิ่มขึ้น
จึงต้องการปัจจัยการผลิต 4 เพิ่มขึ้น

ผู้ผลิตปัจจัยการผลิต 4 มียอดขายเพิ่มขึ้น
จึงต้องการปัจจัยการผลิต 5 เพิ่มขึ้น

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางอ้อม
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แตกต่างกัน  สอง) ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นตารางที่พัฒนามาจากมูลค่า
การซื้อขายกันระหว่างสาขาการผลิตต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ (transaction-value-based input-output table) 
(ซึ่งจะกล่าวถึงในลำดับถัดไป)  ไม่ได้พัฒนามาจากมูลค่าทางเศรษฐกิจตัวอื่นๆ เช่น กำไร หรือมูลค่าการจ้างงาน  
ตัวแปรที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์จึงยังถูกจำกัดอยู่เพียงแค่มูลค่าการซื้อขายกัน  อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนา
ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตของประเทศที่พัฒนามาจากมูลค่าในรูปแบบอื่นๆ ก็จะสามารถนำข้อมูลอื่นๆ มาใช้
สร้างตัวแปรสำหรับการวิเคราะห์ได้ 

จากนั้นคณะวิจัยได้สร้างภาพสถานการณ์ที่ต้องการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และทำการจัดกลุ่ม
ชุดข้อมูลในมิติต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาพสถานการณ์นั้นๆ  ในการศึกษานี้มีการสร้างภาพสถานการณ์ผลกระทบ
ที่เกิดจากการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยในแต่ละโครงการ (project-based) โดยแยกผล
การวิเคราะห์ออกมาตามโครงการที่สนใจ 3 โครงการ ได้แก ่หนึ่ง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้กับวิสาหกิจรายย่อย  สอง) โครงการ
ยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจรายย่อย  และ สาม) โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยสถาบันอาหารร่วมกับ สสว.  ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจรายย่อย  ภาพสถานการณ์ที่สร้างขึ้นดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพสถานการณ์ผลกระทบที่
เกิดจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยในรูปแบบต่างๆ (activity-based) ได้อย่างชัดเจน 
เช่น กิจกรรมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมการพัฒนาด้านการตลาด และกิจกรรมการพัฒนาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  แต่ก็พอจะสามารถสะท้อนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
รายย่อยในรูปแบบต่างๆ นั้นได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากโครงการที่ถูกเลือกมาศึกษาแต่ละโครงการนั้นสามารถมีการ
เน้นรูปแบบการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละด้านได้ดังที่ได้กล่าวมา  หากในอนาคตมีการเพ่ิมจำนวนโครงการ
ในแต่ละรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ก็จะสามารถสร้างภาพสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและแม่นยำมากขึ้นได้ 

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง (pilot) ที่เน้นการพัฒนากรอบแนวคิดและเครื่องมือสำหรับใช้ใน
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจ  
รายย่อย และทดลองนำข้อมูลจริงที่ได้จัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยจำนวนหนึ่งมาประมาณการมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  ทำให้มีข้อจำกัดจากการมีจำนวนตัวอย่างรวม 221 ตัวอย่าง ซึ่งไม่สามารถทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งตามชั้นภูมิ (stratified sampling) ให้สามารถกระจายครอบคลุมตัวอย่างได้อย่างครบถ้วนตาม
หลักวิชาการทางสถิติ  คณะวิจัยจึงพบกับความท้าทายอย่างมากในการประมาณการหามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางตรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรที่มีอยู่ประมาณสี่พันกว่าราย  ค่าที่นำไปใช้วิเคราะห์ต่อจึงเป็นค่าของกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจ  ในอนาคตหากมีการเพ่ิมจำนวนตัวอย่างให้มากขึ้นจนสามารถทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามชั้น
ภูมิได้ จะสามารถสร้างประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรได้อย่างมีความ 
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น่าเชื่อมั่นทางสถิติมากขึ้น และจะสามารถสร้างภาพสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุน
วิสาหกิจรายย่อยในแต่ละสาขาศรษฐกิจ (sector-based) ได้ด้วยเช่นกัน 

ในการคำนวณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงนั้น คณะวิจัยได้ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ 
เกิดขึ้นกับตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยแต่ละรายหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้หักทอนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดขึ้นแม้ว่าวิสาหกิจรายนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการออกแล้ว (counterfactual) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระบุว่ายอดขายหรือมูลค่าการลงทุนในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนานั้นได้รับอิทธิพล
มากจากโครงการพัฒนาที่เข้าร่วมนั้นมากน้อยเพียงใด และตั้งข้อสมมติฐานสำคัญดังนี้  หนึ่ง) หากยอดขายหรือ
มูลคา่การลงทุนที่เพ่ิมนั้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากโครงการพัฒนาเลย คณะวิจัยจะไม่นำ
ยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนนั้นมาวิเคราะห์ประมวลผลต่อ  สอง) หากมีการระบุว่าโครงการพัฒนามีอิทธิพลน้อย 
ยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนที่จะนำไปวิเคราะห์ประมวลต่อจะได้จากยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
คูณด้วย 0.25  สาม) หากมีการระบุว่าโครงการพัฒนามีอิทธิพลปานกลาง ยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนที่จะนำไป
วิเคราะห์ประมวลต่อจะได้จากยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นคูณด้วย 0.5  สี่) หากมีการระบุว่าโครงการ
พัฒนามีอิทธิพลมาก ยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนที่จะนำไปวิเคราะห์ประมวลต่อจะได้จากยอดขายหรือมูลค่า
การลงทุนที่เพิ่มขึ้นคูณด้วย 0.75 และ ห้า) หากมีการระบุว่าโครงการพัฒนามีอิทธิพลมากที่สุด ยอดขายหรือ
มูลค่าการลงทุนที่จะนำไปวิเคราะห์ประมวลต่อจะได้จากยอดขายหรือมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นคูณด้วย 1 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิต  ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต 
หรือ ตาราง I-O เป็นตารางที่แสดงให้เห็นการหมุนเวียนของสินค้าและบริการระหว่างสาขาการผลิตต่างๆ ในระบบ
เศรษฐกิจที่สนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีข้อสมมติฐานพื้นฐานว่า แต่ละสาขาการผลิตจะผลิตสินค้าประเภท
เดียวกันและใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เหมือนกัน  หรืออาจกล่าวได้ว่า ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตแสดงโครงสร้าง
การผลิตและการกระจายของผลผลิตทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ โดยด้านแนวตั้งของตารางแสดงโครงสร้างการผลิต 
(input structure) และด้านแนวนอนแสดงการกระจายของผลผลิต (output distribution) ของแต่ละสาขาการ
ผลิตในระบบเศรษฐกิจ 

ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตมีทั้งแบบพื้นฐานและแบบที่มีการดัดแปลงขยายให้สามารถประยุกต์ใช้ใน
การตอบโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นได้1  ในการศึกษานี้ คณะวิจัยจะใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตแบบพื้นฐาน 
(ภาพที่ 4.2) ซึ่งมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ส่วน ได้แก่  

1) ส่วนที่แสดงมูลค่าที่สาขาการผลิตหนึ่งได้รับเงินจากการขายสินค้าของตน (selling sector เขียนแทน
ด้วยสัญลักษณ์ i) ให้กับอีกสาขาการผลิตหนึ่ง (buying sector เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ j) สำหรับใช้เป็นปัจจัย
การผลิตขั้นกลางในการผลิต (intermediate transaction เขียนแทนด้วยสัญลักษณ ์xij) 

 
1 เช่น การประยุกต์ใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตร่วมกับบัญชีเมทริกซ์สังคม (social accounting matrix) เพ่ือประเมินผลกระทบทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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2) ส่วนที่แสดงมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาการผลิต (value added เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ vj) ซึ่งสาขา
การผลิต j จ่ายเป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นต้นให้กับแรงงานในรูปของค่าจ้างแรงงานให้กับผู้ประกอบการใน
รูปของกำไรและภาษีทางอ้อม และให้กับทุนในรูปของค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา 

3) มูลค่าของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของแต่ละสาขาการผลิต (final demand เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ fi) ที่
สินค้าที่ผลิตโดยสาขาการผลิต i ถูกนำไปใช้บริโภคโดยตรงโดยครัวเรือน (household consumption) หน่วย
ธุรกิจในรูปของการลงทุนในประเทศ (domestic investment) ร ัฐบาลในรูปของการใช้จ ่ายของรัฐบาล 
(government expenditure) และผู้ที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจที่สนใจในรูปของการส่งออกสุทธิ (net export) 

4) มูลค่ารวมของผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต (total output เขียนแทนด้วยสัญลักษณ ์xi และ xj) 

ภาพที่ 4.2: องค์ประกอบของตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตแบบพ้ืนฐาน 

 
ที่มา: Leontief (1986) 

เมื่อพิจารณาตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตในแนวตั้ง (column j) ข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นข้อมูลด้านรายจ่าย
ของแต่ละสาขาการผลิตที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิต ทั้งในส่วนทีเ่ป็นปัจจัยการผลิต
ขั้นกลาง (xij) และปัจจัยการผลิตขั้นต้น (vj) ตามความสัมพันธ์นี้ 

j

n

i

ijj vxx +=
=1

 

โดย xj คือ มูลค่า (รายจ่าย) ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิต j  

xij คือ มูลค่าผลผลิตขั้นกลางของสาขาการผลิตที่ j ที่จ่ายให้แก่สาขาการผลิต i 

vj คือ มูลค่าเพ่ิมของปัจจัยการผลิตขั้นต้นของสาขาการผลิต j  

ความต้องการสินค้าและบริการ
ขั้นกลางเพื่อใช้ในการผลิต

(intermediate transaction)
xij

อุปสงค์ขั้นสุดท้าย
(final demand)

fi

มูลค่าผลผลิตรวม
(total output)

xi

ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นต้น
(primary input)

vj

มูลค่าผลผลิตรวม
(total output)

Xj

การแจกแจงผลผลิต

โค
รง

สร
้าง

ปัจ
จัย

กา
รผ

ลิต
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เมื่อพิจารณาตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตในแนวนอน (row i) ข้อมูลที่ปรากฎจะเป็นข้อมูลด้านรายรับของ
แต่ละสาขาการผลิต หรือในอีกมุมหนึ่ง ข้อมูลในแนวนอนแสดงถึงการกระจายผลผลิตให้แก่สาขาการผลิตต่างๆ ใน
รูปของปัจจัยขั้นกลางเพ่ือการผลิต (Xij) และในรูปของผลผลิตขั้นสุดท้ายเพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์ข้ันสุดท้าย (Fi) 
ตามความสัมพันธ์นี้ 

i

n

j

iji fxx +=
=1

 

โดย xi คือ  มูลค่า (รายรับ) ผลผลิตทั้งหมดของสาขาการผลิตที่ i 

xij คือ  มูลค่าผลผลิตขั้นกลางของสาขาการผลิตที่ i ที่ได้รับจากสาขาการผลิต j 

fi คือ  มูลค่าอุปสงค์ข้ันสุดท้ายของสาขาการผลิตที่ i  

ที่จุดดุลยภาพ มูลค่าด้านรายรับ (xi) และรายจ่าย (xj) ของแต่ละสาขาการผลิตจะมีค่าเท่ากัน ทำให้
สามารถเขียนเป็นระบบสมการได้ดังนี้ 

113132121111 fXaXaXaXaX nn +++++=   

223232221212 fXaXaXaXaX nn +++++=    

                     

nnnnnnnn fXaXaXaXaX +++++= 332211  

โดย aij = xij / xj  ซ่ึงเป็นค่าที่แสดงถึงสัดส่วนของมูลค่าในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ i เพ่ือผลิตสินค้า j 
มูลค่า 1 บาท หรือเรียกว่า input-output coefficient 

จากระบบสมการข้างต้น สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้  
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หรือเมื่อลดรูปแล้วจะได้ 
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FAXX +=  

โดย 
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ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเขียนใหม่ได้เป็น 
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ความสัมพันธ์ข้างต้นใช้ในการประเมินผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ (total effect เขียน
แทนด้วยเมทริกซ์ X) เมื่ออุปสงค์ขั ้นสุดท้ายของสาขาการผลิตต่างๆ ที่สนใจเกิดการเปลี่ยนแปลง (increase 
/decrease in final demand เขียนแทนด้วยเมทริกซ์ F) 

ในการศึกษานี้ คณะวิจัยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตที่จำแนกมูลค่าทั้งด้านรายรับและรายจ่ายของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกจากมูลค่าของวิสาหกิจที่ไม่ใช่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (non-
SME) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาพที่ 4.3)  นอกจากการ
ประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมแล้ว การใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตดังกล่าวจะ
ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ด้วย อนึ่ง ผลกระทบที่
เกิดขึ ้นดังกล่าวเป็นผลรวมของผลกระทบทางตรง (direct effect) ที่เกิดจากการที ่วิสาหกิจรายย่อยได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนภายใต้งบบูรณาการ SME  และผลกระทบทางอ้อม (indirect 
effect) ที่เกิดจากการที่ประโยชน์ที่วิสาหกิจรายย่อยได้รับดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังภาคส่วนอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 4.3: โครงสร้างตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตที่สามารถจำแนกมูลค่าด้านรายรับและรายจ่ายของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกจากมูลค่าของวิสาหกิจที่ไม่ใช่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

4.2 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ ัฒนาวิสาหกิจรายย่อย 

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนา
วิสาหกิจรายย่อยในปี 2562 โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจวิสาหกิจรายย่อยจำนวน 221 รายที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 3 โครงการ ได้แก่ หนึ่ง) โครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจ  สอง) โครงการตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาด และ สาม) โครงการตัวแทน 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน 

4.2.1. ผลของการเข้าร่วมโครงการ ัฒนาศักยภา ต่อยอดขายในประเทศของกลุ ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจรายย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง
ใน 3 โครงการที่สนใจจำนวนร้อยละ 53.4 ระบุว่าการเข้าร่วมการพัฒนาช่วยให้ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น2 
อย่างไรก็ตาม มีวิสาหกิจรายย่อยร้อยละ 47.5 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ

 
2 จากการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า มีวิสาหกจิรายยอ่ยที่มกีารส่งออกไปต่างประเทศเพียง 12 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นเพยีงแค่ 7 ราย 
ซ่ึงถือว่ามีจำนวนที่น้อยเกินไปที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้ 
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ทั้งหมดที่ระบุว่าการที่ยอดขายในประเทศของตนเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา (ภาพที่ 
4.4)  ช่องว่างระหว่างตัวเลขทั้งสองสะท้อนว่ารูปแบบและเนื้อหาของโครงการอาจจะยังไม่ค่อยสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ/หรือ ความต้องการของวิสาหกิจรายย่อยจำนวนหนึ่ง  
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบตัวเลขช่องว่างดังกล่าวควรทำด้วยความระมัดระวัง โดยควรเปรียบเทียบกับ
โครงการเดียวกันในแต่ละปี  หรืออย่างน้อยที่สุดหากเป็นคนละโครงการ ควรจะเปรียบเทียบกันระหว่าง
โครงการที่มีรูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือพ้ืนฐานของกลุ่มผู้เข้าร่วมการพัฒนาเป้าหมายที่คล้ายกัน  ดังนั้น การที่
โครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจมีช่องว่างระหว่างตัวเลขดังกล่าวมาก
ที ่ส ุด เมื ่อเปรียบเทียบกับอีก 2 โครงการที ่สนใจ ไม่ได้หมายความว่าโครงการตัวแทนด้านการพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจนั้นทำให้เกิดสัมฤทธิผลต่อยอดขายของวิสาหกิจรายย่อยด้อยกว่า
โครงการอื่นๆ 

ภาพที่ 4.4: ผลต่อยอดขายในประเทศของวิสาหกิจรายย่อยที่การเข้าร่วมการพัฒนา 

 
ที่มา: คณะวิจัยคำนวณจากผลการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 

4.2.2. ผลของการเข้าร่วมโครงการ ัฒนาศักยภา ต่อการตัดสินใจลงทุนของกลุ ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจรายย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เมื่อพิจารณาในด้านการลงทุน (ภาพที่ 4.5) ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ระบุว่าการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม  
โดยมีเพียงร้อยละ 19.5 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ระบุว่า เพราะ
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาทำให้ตนตัดสินใจลงทุนด้านเครื ่องจักรเพิ ่มขึ ้น  โดยลักษณะการลงทุนด้าน
เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามี 5 ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง) การ
ซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หลากหลายขึ้น  สอง) การซื้อเครื่องจักร/
อุปกรณ์ใหม่เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น  สาม) การซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ เพ่ือ

56.2
49.4 50.0 53.4

35.8 39.3
45.9 47.5

บริหารจัดการ การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย

สัดส่วนจ านวนผู้ที่มียอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น (%)

สัดส่วนจ านวนผู้ที่ระบุว่าการเข้าร่วมการพัฒนาช่วยให้ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น (%)
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การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สี่) การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์เดิม เพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หลากหลายขึ้น  และ ห้า) การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์เดิมเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น  เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาไม่มีการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์เดิมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 24.4 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
ระบุว่า เพราะการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทำให้ตนตัดสินใจลงทุนด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น  โดยลักษณะ
การลงทุนด้านการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามี 6 
ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง) การจดทะเบียน/จดแจ้ง ธุรกิจ/สินค้า  สอง) การวางแผนธุรกิจและการวางกลยุทธ์องค์กร  
สาม) การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  สี่) การพัฒนาฝีมือแรงงาน  ห้า) การ
ขอรับรองมาตรฐานสินค้า/บริการ/ระบบ  และ หก) การพัฒนาระบบขนส่ง  เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจรายย่อยที ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาไม่มีการลงทุนด้านการบริหารจัดการในอีก 5 ลักษณะ ได้แก่  
หนึ่ง) การจัดทำบัญชีและงบการเงิน  สอง) การพัฒนางานด้านธุรการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่
ทำงาน  สาม) การเสาะหาคัดสรร และจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณตามต้องการ  สี่) การพัฒนาระบบ
คลังสินค้า  และ ห้า) การพัฒนาระบบการให้บริการหลังการขายและระบบการบริหารจัดการลูกค้า 

และในด้านสุดท้าย มีเพียงร้อยละ 4.1 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดเท่านั้นที่ระบุว่า เพราะการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทำให้ตนตัดสินใจลงทุนด้านการตลาดเพิ่มขึ้น  โดย
ลักษณะการลงทุนด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามี 4 
ลักษณะ ได้แก่ หนึ่ง) การเสาะหาที่จำหน่ายสินค้า/บริการแบบดั้งเดิม เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าทั่ วไป  
สอง) การเสาะหาที ่จำหน่ายสินค้า/บริการออนไลน์ เช ่น เฟสบุ ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม โชปี ้ ลาซาด้า    
สาม) การตลาด การทำโปรโมชั่น และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม เช่น ป้าย โบรชัวร์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์  และ สี่) การตลาด การทำโปรโมชั่น และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์/สื่อสมัยใหม่ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ช้อปปี้ ลาซาด้า  เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาไม่มีการลงทุนเสาะหาที่จำหน่ายสินค้า/บริการผ่านโมเดิร์นเทรด เช่น 
7-11 เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เครือเซ็นทรัล จำนวนวิสาหกิจรายย่อยที่มีการลงทุนด้านการตลาดที่ค่อนข้างต่ำมาก
ดังกล่าวสะท้อนว่าวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการตลาดไม่มากนัก ซึ่ง
ค่อนข้างแตกต่างจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มักมีการลงทุนด้านการตลาดเป็นจำนวนมาก 

เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการที่สนใจในแต่ละโครงการ (ภาพที่ 4.5) 
พบว่า การเข้าร่วมโครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจช่วยให้กลุ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการมากที่สุด (ร้อยละ 
26.3 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด)  รองลงมาเป็นการลงทุนเพ่ิมขึ้นใน
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ด้านเครื่องจักร (ร้อยละ 16.8 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด)  และ
ท้ายสุดคือการลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านการตลาด (ร้อยละ 5.8 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้ารว่ม
โครงการนี้ทั้งหมด) 

ในขณะที่การเข้าร่วมโครงการตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาดส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจราย
ย่อยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านการตลาดเพียงร้อยละ 3.4 ของจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด  แม้จะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวตัดสินใจลงทุนเพ่ิมข้ึนด้านการบริหารจัดการและด้านเครื่องจักรร้อยละ 25.8 และ 23.6 ของ
จำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด ตามลำดับ 

การเข้าร่วมโครงการตัวแทนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านเครื่องจักรและด้านการ
บริหารจัดการในระดับที่เท่ากัน (ร้อยละ 29.6 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนี้
ทั้งหมด)  และช่วยให้กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นในด้าน
การตลาดร้อยละ 4.1 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 

ภาพที่ 4.5: ผลต่อการตัดสินใจลงทุนของวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมการพัฒนา 

 
ที่มา: คณะวิจัยคำนวณจากผลการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 

4.2.3. ผลที่เกิดขึ นกับระบบเศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการ ัฒนาวิสาหกิจรายย่อยด้านต่างๆ 

คณะวิจัยได้ทำการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อย 
3 โครงการดังกล่าว โดยการนำข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุนของวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 221 ราย มาวิเคราะห์ตามแนวคิดการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศที่มี
การจำแนกสาขาการผลิตออกมาเป็นสาขาการผลิตของ SME จำนวน 180 สาขา และสาขาการผลิตของธุรกิจที่
ไม่ใช่ SME จำนวน 180 สาขา  การประเมินพบว่า โครงการพัฒนาที่สนใจช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยมียอดขาย

16.8
23.6

29.6

19.5
26.3 25.8

29.6
24.4

5.8 3.4 4.1 4.1

บริหารจัดการ การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย

สัดส่วนจ านวนผู้ที่ระบุว่าการเข้าร่วมการพัฒนาช่วยให้ตัดสนิใจลงทุนด้านเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (%)

สัดส่วนจ านวนผู้ที่ระบุว่าการเข้าร่วมการพัฒนาช่วยให้ตัดสนิใจลงทุนด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น (%)

สัดส่วนจ านวนผู้ที่ระบุว่าการเข้าร่วมการพัฒนาช่วยให้ตัดสนิใจลงทุนการตลาดเพิ่มขึ้น (%)
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เพ่ิมขึ้นรวม 31.3 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 2.5 ล้านบาท  ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนและ
มูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้ ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 33.8 ล้านบาท ไดก้่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 93.4 ล้านบาท  หรือคิดเป็นค่าตัวทวีคูณประมาณ 2.765  
มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00055 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2562  
เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า โครงการพัฒนาทั้ง 
3 โครงการช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 15.6 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00026 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 

เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายโครงการ พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและค่าตัวทวีคูณมีค่าแตกต่างกัน 
เนื่องจากแต่ละโครงการมีรูปแบบการพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างกัน  มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นและค่าตัวทวีคูณของโครงการที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวจึงไม่ควรถูกนำมาเปรียบเทียบกันโดยตรง แต่
ควรจะมีการนำค่าที่ประเมินได้ในปีนี้ไปเปรียบเทียบกับค่าในปีต่อๆ ไป เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ 

การประเมินพบว่า โครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจช่วยให้
วิสาหกิจรายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นรวม 14.8 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 1.4 ล้าน
บาท  ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นและมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้ ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 16.2 ล้านบาท ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 46.2 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ค่าตัวทวีคูณประมาณ 2.853  มูลค่าทางเศรษฐกิจทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00027 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2562  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่า โครงการนี้ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวม 7.6 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00013 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมปี 2562 

ในขณะที่โครงการตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาดช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นรวม 
14.9 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 1.3 ล้านบาท  ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าการ
ลงทุนที่เพ่ิมขึ้นนี้ ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 16.2 ล้านบาท ไดก้่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 45.5 ล้านบาท  หรือคิดเป็นค่าตัวทวีคูณประมาณ 2.802  มูลค่าทาง
เศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00027 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 2562  เมื่อ
พิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า โครงการนี้ช่วยเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 7.9 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.00013 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 
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ส่วนโครงการตัวแทนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานช่วยให้วิสาหกิจราย
ย่อยมียอดขายเพ่ิมขึ้นรวม 17.1 ล้านบาท และช่วยให้วิสาหกิจรายย่อยตัดสินใจลงทุนรวม 1.8 ล้านบาท  ยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงรวม 19.0 ล้านบาท ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 51.9 ล้านบาท  หรือคิดเป็นค่าตัวทวีคูณ
ประมาณ 2.737 มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.00031 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศปี 2562  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า 
โครงการนี้ช่วยเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม 8.3 ล้านบาท  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.00014 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2562 

ตารางที่ 4.1: ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยที่สนใจปี 2562 

 
บริหาร
จัดการ การตลาด 

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ภาพรวมของ
กลุ่มวิสาหกิจ

รายย่อย 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (ล้านบาท) [1] 16.2 16.2 19.0 33.8 

   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 14.8 14.9 17.1 31.3 
  - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 1.4 1.3 1.8 2.5 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด (ล้านบาท) [2] 46.2 45.5 51.9 93.4 
   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 42.5 41.7 46.8 86.7 

  - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 3.7 3.7 5.1 6.7 

ตัวทวีคูณ [3] = [2] / [1] 2.853 2.802 2.737 2.765 
   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 2.881 2.800 2.735 2.771 

  - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 2.560 2.818 2.750 2.695 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดเทียบกับ GDP (%) 0.00027 0.00027 0.00031 0.00055 
GDP ของ SME ที่เพ่ิมขึ้น (ล้านบาท) 7.6 7.9 8.3 15.6 

   - จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 7.1 7.3 7.6 14.6 

   - จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 0.6 0.5 0.7 1.0 
GDP ของ SME ที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับ GDP ของ SME ปี 
2562 (%) 

0.00013 0.00013 0.00014 0.00026 

หมายเหตุ: วิสาหกิจรายย่อย 1 รายอาจเข้าร่วมโครงการพัฒนามากกว่า 1 โครงการ 
ที่มา: คณะวิจัยคำนวณจากผลการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
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4.2.4. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและตัวทวีคูณไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินโครงการพัฒนาสามารถนำผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและตัวทวีคูณ
ไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น 

ก. การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากโครงการที่มีการเพิ่มรูปแบบกิจกรรมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 
หากหน่วยงานภาครัฐต้องการเปรียบเทียบว่าโครงการที่มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ SME หลายๆ ด้าน

ควบคู่กัน (เช่น มีทั้งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการตลาด) จะก่อให้เกิดผลต่อ SME และระบบเศรษฐกิจมากกว่าโครงการที่มีกิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพ SME เพียงด้านเดียว (เช่น มีเพียงกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจ) หรือไม ่ สามารถทำได้ดังนี้ 

• กำหนดกลุ ่มตัวอย่าง SME ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที ่ต้องการเปรียบเทียบ โดยควรกำหนด 
กลุ่มตัวอย่าง SME ให้มีจำนวนใกล้เคียงกันและมีการกระจายตัวของสาขาเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน  
เพ่ือลดปัญหาอคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง (selection bias) 

• เก็บข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุนด้านต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง SME 

• คำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุน  และคำนวณ
ค่าคัวทวีคูณโดยใช้หลักการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต 

• เปรียบเทียบค่าคัวทวีคูณที่คำนวณได้ โดยโครงการที่มีค่าตัวทวีคูณมากกว่าถือว่าก่อให้เกิดผลต่อ 
SME และระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 

เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คณะผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างการตีความเปรียบเทียบกรณีตัวอย่าง 3 กรณีจาก
การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 221 ตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยที่สนใจปี 2562 ซึ่ง
พบว่า การที่ SME เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมากกว่า 1 โครงการโดยที่โครงการเหล่านั้นมีรูปแบบกิจกรรม
ที่ไม่ซ้ำกันจะทำให้ SME ได้รับประโยชน์มากขึ้น สังเกตได้จากค่าตัวทวีคูณในกรณีท่ี SME เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพมากกว่า 1 โครงการ จะมีค่ามากกว่าค่าตัวทวีคูณในกรณีที่ SME เข้าร่วมโครงการเพียงโครงการเดียว3  
(ตารางที่ 4.2)  หรือสามารถกล่าวได้ในอีกนัยหนึ่งว่า โครงการที่มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ SME หลายๆ ด้าน
ควบคู่กันจะก่อให้เกิดผลต่อ SME และระบบเศรษฐกิจมากกว่าโครงการที่มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ SME 
เพียงด้านเดียว.ในทั้ง 3 กรณ ี
  

 
3
 กรณีแรกคือการเปรียบเทียบค่าตัวทวีคูณของโครงการ [1] เทียบกับค่าตวัทวีคูณของโครงการ [1plus]  กรณีสองคือการเปรียบเทียบค่าตัวทวีคูณ

ของโครงการ [2] เทียบกับคา่ตัวทวีคูณของโครงการ [2plus]  และกรณีสามคือการเปรียบเทียบค่าตัวทวีคูณของโครงการ [3] เทียบกับค่าตัวทวีคูณ
ของโครงการ [3plus] 
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ตารางที่ 4.2: การเปรียบเทียบค่าตัวทวีคูณกรณีวิสาหกิจรายย่อยเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่สนใจมากกว่า 1 โครงการ 

 
กรณทีี ่1 กรณทีี ่2 กรณทีี ่3 

[1] [1plus] [2] [2plus] [3] [3plus] 

ตัวทวีคูณ 2.831 2.861 2.595 2.874 2.709 2.785 

- จากยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 2.853 2.892 2.594 2.880 2.710 2.788 
- จากมูลค่าการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 2.317 2.594 2.722 2.820 2.676 2.774 

หมายเหตุ: [1] หมายถึง SME ที่เข้าร่วมเพียงแค่โครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ 
              [1plus] หมายถึง SME ที่เข้าร่วมโครงการตัวแทนด้านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคู่กับ

โครงการตัวแทนด้านอื่นๆ ด้วย 
              [2] หมายถึง SME ที่เข้าร่วมเพียงแค่โครงการตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาด 
              [2plus] หมายถึง SME ที่เข้าร่วมโครงการตัวแทนด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ควบคู่กับโครงการตัวแทนด้านอื่นๆ ด้วย 
              [3] หมายถึง SME ที่เข้าร่วมเพียงแค่โครงการตัวแทนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน 
              [3plus] หมายถึง SME ที่เข้าร่วมโครงการตัวแทนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน ควบคู่

กับโครงการตัวแทนด้านอื่นๆ ด้วย 
ที่มา: คณะวิจัยคำนวณจากผลการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ข. การเปรียบเทียบผลที่เกิดกับ SME ในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 
หากหน่วยงานภาครัฐต้องการทราบว่าโครงการพัฒนาศักยภาพของตนก่อให้เกิดผลต่อ SME ในแต่ละ

สาขาเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด สามารถทำได้ดังนี้ 

• กำหนดกลุ่มตัวอย่าง SME ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ต้องการเปรียบเทียบ โดยควรกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง SME ในแต่ละสาขาเศรษฐกิจที่สนใจให้มีจำนวนใกล้เคียงกันและมีการกระจายตัวไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ ใกล้เคียงกัน เพ่ือลดปัญหาอคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง (selection bias) 

• เก็บข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุนด้านต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง SME 

• คำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลยอดขายและมูลค่าการลงทุน  และคำนวณ
ค่าคัวทวีคูณโดยใช้หลักการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต 

• เปรียบเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงที่คำนวณได้ โดยสาขาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางตรงมากกว่าถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาศักยภาพได้มากกว่า  หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพนั้นมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ SME ในสาขาเศรษฐกิจนั ้น  ในทางกลับกัน หากสาขาเศรษฐกิจใดมีมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจทางตรงน้อยอาจเป็นเพราะว่าโครงการศักยภาพพัฒนานั้นมีเนื้อหาและรูปแบบที่ไม่
เหมาะสม และ/หรือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ SME ในสาขาเศรษฐกิจนั้น  หน่วยงาน
ภาครัฐเจ้าของโครงการจึงควรพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปแบบของโครงการนั้นๆ 
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• เปรียบเทียบค่าตัวทวีคูณที่คำนวณได้ โดยสาขาเศรษฐกิจที่มีค่าตัวทวีคูณมากกว่าถือว่าเป็นสาขาที่
ก่อให้เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า  ทั้งนี้ สาขาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรงมาก
ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่มีค่าตัวทวีคูณมาก  ขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงของสาขาเศรษฐกิจนั้นกับ
ระบบเศรษฐกิจ 
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บทท่ี 5: สรุปผลการประชุมนำเสนอผลการศึกษา 

คณะวิจัยได้จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ 
ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก โดย ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย
และแผนส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เป็นผู้กล่าวเปิดการ
ประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สสว. 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู ้ประกอบการ หน่วยงานวิชาการ ผู้ประกอบการและ
คณะวิจัย จำนวน 86 ท่าน (รายละเอียดในภาคผนวก ค) อาทิ เช่น คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และกรรมการบริหาร สสว. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ 
สมาพันธ์ SME และกรรมการบริหาร สสว. และนายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หลังการประชุมได้มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

1. ข้อมูลและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

• การพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู ้ประกอบการในแต่ละโครงการจะมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน การ
วิเคราะห์/ประเมินผลอาจจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 

• เนื่องจาก SME ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงควรระมัดระวังและตรวจสอบในเรื่องความ
สม่ำเสมอ (consistency) และ/หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สำรวจ 

• ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการที่สำรวจว่า กลุ่ม SME ที่ประสบ/ไม่ประสบความสำเร็จ 
มีลักษณะ (profile) เป็นอย่างไร 

รูปแบบและวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

• การนำยอดขายมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจต้องตระหนักถึงเรื่องปัจจัย
แวดล้อมอ่ืนๆ ทีอ่าจส่งผลต่อยอดขายได้นอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 

• การนำข้อมูลมาวิเคราะห์อาจจะพิจารณาว่าหลังจากได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว ผู้ประกอบการมี
กำไรมากขึ้นหรือไม่ การใช้ข้อมูลเฉพาะยอดขายอาจไม่เพียงพอ  

• ขนาดของ SME ก็มีความสำคัญต่อผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ หากสามารถแบ่ง SME เป็น
ขนาดย่อม (S), ขนาดกลาง (M), รายย่อย (micro) จะทำให้เห็นภาพที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น 
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• ปัจจุบัน SME มีการขายออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย และเติบโต (scale up) 
เร็วมาก ยอดขายปีต่อไป อาจจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า กรอบวิธีประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจควรมีการ
ปรับหรือไมอ่ย่างไรเพ่ือให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ดังกล่าวได้ 

• การศึกษายังไม่มีมิติของการวิเคราะห์เรื ่องความยั่งยืนของ SME ถ้าใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทาง
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (supply side) จะช่วยให้ประเมินความสามารถของ SME ในระยะยาวได้ดีขึ้น 
โดยอาจจะจัดทำแบบสอบถามที่ลงรายละเอียดมากขึ้น ทำตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเป็นอนุกรมเวลา (time series) 

• หากต้องการวิเคราะห์ผลการพัฒนาศักยภาพ SME ควรจะพิจารณาผลการศึกษาจากข้อมูลตัวไหน 
เช่น เกิดค่าทวีคูณ (multiplier) เท่าไหร่ ทางตรงหรือทางอ้อมเป็นเท่าไหร่ 

• ควรมีการนำผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ SME ในต่างประเทศมาเปรียบเทียบด้วย 

2. แนวทางในการส่งเสริม SME กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย 

สถานการณ์ SME ในตอนนี้ 

• ขายไม่ได ้อยากให้ภาครัฐช่วยหาตลาด 

• ขายได้แต่ไม่มีกำไร 

• มีปัญหาการชำระหนี้ 

แนวคิดการส่งเสริม SME 

หลักการฝั่งภาครัฐ คือ จะทำอย่างไรให้ SME อยู่รอด อยู่เป็น และอยู่ได้ในระยะยาว 

• แนวทางหนึ่งคือ ถ้าทำให้ SME โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย มีกระบวนการขอสินเชื่อที่ง่ายขึ้น 
จะช่วยให้กลุ่ม SME ทีอ่ยู่นอกระบบ สามารถจะเข้าระบบได ้
▪ กู้ให้ง่ายขึ้น ไม่ใช่กู้ได้ง่าย เช่น การอนุมัติควรให้รู้ผลเร็ว (5-7 วัน) จะกู้ได้หรือไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับ 

ว่า SME มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ 

• ต้องเปลี่ยนแนวความคิดจากที่คาดหวังว่า ผู้ประกอบการต้องทำได้ดีทุกเรื่อง เป็นต้องแยกหน้าที่กัน 
ใครมีความสามารถเรื่องไหนก็ทำเรื่องนั้น เช่น ผู้ประกอบการผลิตกาแฟบนดอย แต่ไม่มีความถนัดใน
การขาย ก็ต้องมีช่องทางให้ผู้ผลิตได้เจอกับผู้ทีม่ีความสามารถในด้านการขาย 
▪ โครงการ e-trader ที่เป็นแนวคิดของสมาพันธ์ SME ไทยกำลังจะทำร่วมกับ สสว. เพราะเห็น

ปัญญาที่ว่า SME เชี่ยวชาญการผลิต แต่ไม่ถนัดด้านการขาย จึงเกิดแนวคิดพัฒนาช่องทางการ
ขายโดยให้คนที่ม ีความสามารถด้านการขาย โดยเฉพาะขายแบบ online และจะมอง
ผู้ประกอบการที่ขายอยู่ในพื้นที่ (offline) ร่วมด้วย เป็นการสร้างผู้ขาย (trader) ช่วยชุมชนให้
เป็นหน่วยธุรกิจ (business unit) ในชุมชน ซ่ึงดีกว่าการส่งเสริมให้ทุกคนต้องขายเป็น 
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• การส่งเสริม SME ควรจะเป็นรูปแบบที่ SME ต้องขึ้นทะเบียน และแสดงตัวตน  
▪ เวลาเข้ามาอบรมควรมีระบบกรอง SME แยกกลุ่มที่จด/ไม่จดทะเบียน ไม่ควรเอามาปนกัน 

• การเลือกคนที่จะมาเป็นผู้สอนต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ เคยทำจริง เช่น ผู้ที่สอนการขายก็ต้อง
เคยขาย และถ้าสามารถเป็นตัวอย่างของความสำเร็จได้จะยิ่งดี เพราะ SME อยากได้ผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จในการขาย ทำอย่างไรถึงจะสำเร็จ มาเป็นผู้สอน 

• เนื้อหาโครงการพัฒนาศักยภาพ 
▪ ผู้ประกอบการไม่ชอบนั่งเรียนในห้องเพราะมีแต่ทฤษฎี ต้องเน้นที่การปฏิบัติ 
▪ ต้องให้ผู้ประกอบการเข้าใจ รู้ในสิ่งที่ตัวเองทำ ที่ตัวเองขาย ให้เข้าใจตลาด รู้จักผู้ซื้อ 

• นอกเหนือจากการอบรม การมีที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ให้แก่ SME เช่น ด้านการเงินน่าจะช่วยเสริม
การพัฒนาศักยภาพ SME ไดม้าก 

• งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ SME มีจำกัด ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
▪ ต้องเลือกวิธีการส่งเสริม SME และเรื่องที่จะพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ ้น เช่น การสำรวจความ

ต้องการของ SME 

▪ ต้องมีการประเมิน และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ต้องลงทะเบียน รู้ตัวตน และติดตามผล 
เช่น การเข้าอบรมเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อ ตัววัดผลคือ ต้องมีการกู้จริง เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ
การยื่นกู ้ถ้าไม่ได้ตามนี้ วิทยากรจะไม่ได้ค่าจ้าง เป็นต้น 

▪ ถอดบทเรียนความสำเร็จในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีประสบผลสำเร็จ (success cases) 

• บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ติดตาม (monitor) ผลจากการอบรมแล้วว่าได้อะไรบ้าง 

• ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุ/เหตุผลที่ SME ไม่เข้าสู่ระบบหรือไม่จดทะเบียน 

3. ข้อเสนอแนะเ ิ่มเติม 

ความเห็นจาก SME กลุ่มวิสาหกิจรายย่อยและผู้ดำเนินโครงการ 

• หน่วยงานที่ดำเนินโครงการมักจะเลือก SME ที่มีศักยภาพเพ่ือให้เห็นผลงาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
SME นั้นอาจจะสำเร็จอยู่ก่อนแล้ว ส่งผลทำให้ SME ที่ยังไม่ได้มีศักยภาพก็จะไม่ได้รับการส่งเสริม 

• เห็นด้วยกับการอบรมเชิงปฏิบัติการแทนการนั่งเรียนแต่ในห้อง แต่ถ้าอบรมเชิงปฏิบัติการแค่ 3 ครั้ง
ก็อาจจะไมเ่พียงพอควรจะต้องต่อเนื่องจนทำได้และทำเป็น 

• SME ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะเรื่องการชำระหนี้ ขณะนี้ SME ประสบปัญหาเลิกกิจการ
เป็นจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ 
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• SME มีความพยายามช่วยตัวเอง จะพยายามเข้าร่วมทุกโครงการที่มองเห็นลู่ทางที่จะเกิดประโยชน์ 
เช่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เมื่อก่อน
ผลิตตามใจตัวเอง 

• SME ส่วนมากขายสินค้า/บริการเพราะมีความถนัด และมีใจรัก โดยไม่รู้จักตลาด ซึ่งเป็นความคิด 
(mindset) ที่ควรจะต้องปรับ โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการตอบ
โจทย์ของตลาดไหม ซึ่งหากผู้ประกอบการตระหนักในเรื่องดังกล่าว รัฐก็จะส่งเสริมศักยภาพในกลุ่ม 
SME ที่มีศักยภาพ และช่วยประหยัดงบประมาณได ้

• การกู้ของ SME กู้ได้ยากจริงๆ เช่น ตั้งใจทำธุรกิจ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทำให้เป็น NPL ก็จะกู้ไม่ได้ 
รัฐจะมีแนวทางช่วยอย่างไร ตัวอย่างเช่น เมื่อมีตลาดลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าสนใจอยากให้ไปแสดง
สินค้า แตไ่ม่มีทุน และไม่สามารถกู้ได้ ทำให้เสียโอกาสไป 

• การส่งเสริม SME ขอให้ถามความเห็นและให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการออกความเห็นด้วย เช่น 
การจัดตลาด/สถานที่ให้มาขาย ควรสอบถามผู้ประกอบการก่อนว่าตรงไหนขายดี/ไม่ดี จะได้ไม่ต้อง
เสียค่าเดินทาง เสียเวลา แต่ไม่คุ้มยอดขายและงบประมาณที่ใช้ 
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บทท่ี 6: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เนื่องจาก SME มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้านการจ้างงานและการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ แต่การพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการของไทยยังคงประสบปัญหาใน
หลายๆ ด้าน รวมทั้งยังไม่มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจรายย่อยอย่างเป็นระบบ ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมมือกันประเมินผลของการดำเนินโครงการสำหรับ SME ในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

• สถานการณ์ทางธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและบางครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น กา ร
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ดังนั้น การปรับรูปแบบและเนื้อหาของการพัฒนาศักยภาพให้แก่
ผู ้ประกอบการเพื ่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ SME เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่องทางการขายที่หลากหลาย
รูปแบบ จะช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

• ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในบทที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพมากกว่า 1 โครงการในด้านที่แตกต่างกันมีตัวคูณทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ดังนั้น หากส่งเสริม
ให้ SME เข้าร่วมโครงการที่มีเป้าหมายต่างกันจะสามารถช่วยให้ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
ครอบคลุมในด้านต่างๆ มากขึ้นและส่งผลให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ (synergy) 

• นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์ (การผลิต/บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และ
การตลาด) แล้ว ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องการอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน (ขั้นตอนการขอสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย) 
และช่องทางการขาย (การหาตลาดสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์) 

• การสร้างฐานข้อมูล SME database ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกัน 
SME เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพซ้ำในเรื่องเดิมๆ โดยอาจให้สสว. เป็นเจ้าภาพและศูนย์กลางในการเก็บ
ข้อมูล 

• ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการควรเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
ในด้านนั้นๆ ดังนั้น สสว. ควรเน้นการประสานงาน/อำนวยความสะดวก (facilitator) ในการจัด
โครงการมากกว่าเป็นผู้ลงมือดำเนินการเอง (operator) เหมือนในกรณีที่ สสว. จัดสรรงบประมาณ
ให้สถาบันอาหารเป็นผู้ดำเนินโครงการ 
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• เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีงานหลัก/ประจำอยู่ การทำผลิตภัณฑ์จึงใช้ช่วงเวลาที่ว่าง รวมทั้งต้อง
ใช้เวลาไปกับการขายผลิตภัณฑ์ จึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าร่วมโครงการแบบปกติที ่กำหนด
ช่วงเวลาที่ตายตัวได้ การพัฒนาศักยภาพให้แก่ SME แบบยืดหยุ่นในรูปแบบที่ไม่ใช่โครงการโดย 
SME สามารถเข้าร่วมได้เมื่อสะดวกจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพได้
มากขึ้น เช่น โครงการ Academy 365 ของ สสว. ที่เปิดให้ SME เข้าร่วมได้ทั้งปี (365 วัน) ตาม
ช่วงเวลาที่สะดวก/พร้อม ซ่ึงมีแผนที่จะเริ่มในปี 2564/65 

• ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ ผู้ดำเนินการ/ผู้ที่ประเมินผลโครงการควรให้ความสำคัญกับ
ผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าผลผลิต (output) เพราะการใช้ผลผลิตเป็นตัวชี้วัดจะจูงใจให้ผู้ดำเนิน
โครงการเลือก SME ที่มีศักยภาพซึ่งมีจำนวนไม่มาก จึงต้องเลือกกลุ่มเดิมๆ การเน้นผลลัพธ์ที่ไม่ได้ให้
ความสำคัญกับความสำเร็จของ SME ทันทีหลังจบโครงการจะช่วยให้กระจายกลุ่มเป้าหมายไปยัง 
SME กลุ่มใหม่ๆ ช่วยแก้ปัญหาการเข้าร่วมโครงการของ SME กลุ่มเดิม 

• ผู้ดำเนินโครงการ/หน่วยงานประเมินโครงการควรจัดสรรงบประมาณสำหรับติดตามและประเมินผล
หลังจบโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง (เช่น 1-3 ปี) โดยอาจรวมอยู่ในงบประมาณของโครงการหรือตั้ง
งบประมาณแยกออกมาสำหรับใช้ในภายหลัง 

• การเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานหลังจบโครงการเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ดำเนินโครงการ 
ผู้ประกอบการ (SME) และ สสว. ทั้งนี้ ในการเก็บข้อมูลจาก SME นั้นควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ 
SME ร่วมมือในการให้ข้อมูลสำหรับการประเมินผล เช่น สิทธิในการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพใน
ครั้งต่อไป (การพัฒนาศักยภาพด้านเดิมในข้ันที่สูงขึ้นหรือในด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม) 

6.2 สิ่งที่ควรต้องทำต่อไปในอนาคต (Future work) 

การศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแบบจำลองในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจ
รายย่อย (Micro SME) โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้วยแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม 
แบบสอบถามและแบบจำลองดังกล่าวยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้แบบจำลองที่ มีความสมบูรณ์ 
แม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถสะท้อนการประกอบกิจการของวิสาหกิจรายย่อยให้ได้มากท่ีสุด โดยสิ่งที่ควรจะ
ดำเนินการต่อไปในอนาคตได้แก่ 

• ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพและเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ และนำข้อมูลมาประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าของงบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการที ่เข้าร่วมโครงการ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณสำหรับโครงการในอนาคต 

• ในการเก็บข้อมูลในอนาคตควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างวิสาหกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโดย
อย่างน้อยให้ได้จำนวนขั้นต่ำตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (stratified sampling)  
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รวมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามและแบบจำลองที ่ใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
วิสาหกิจรายย่อยเพื่อให้แบบจำลองสามารถสะท้อนความสามารถของผู้ประกอบการและมีความ
แม่นยำในการประมาณการ 

• นำฐานข้อมูล SME ของการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพมาใช้ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการใน
อนาคตเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถครอบคลุม SME มากขึ้น 

• นำผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเปรียบเทียบเพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ศักยภาพในแต่ละช่วงเวลา (time series) ได้เห็นถึงผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้ทราบถึงผลกา ร
ดำเนินงานเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

• พัฒนาตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (outcome) ที่สะท้อนความยั่งยืนของ SME เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 3-5 ปี 
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 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (โครงการ 3) 
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ส่วนที่ 2 ผลลั ธ์เชิง ฤติกรรม (การเปลี่ยนแนวปฏิบัติและการลงทุน) ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

6. หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ ท่านได้ลงทุนในประเด็นเหล่านี้หรือไม่ (ในการระบุระดับการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ตอบคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลด้วย เช่น ความตั้งใจเดิม 
ของตนเองก่อนเข้าร่วม 3 โครงการ และอิทธิพลที่ได้รับจากโครงการอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 3 โครงการ) 

 มูลค่าการใช้จ่าย 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท) 

(กรณีทำเอง กรุณาระบุ “ทำเอง”) 
ระบุปีที่ให้ข้อมูล ........................ 

 
มูลค่าการใช้จ่าย(บาท) ปี 2562 

(กรณีทำเอง กรุณาระบุ “ทำเอง”) 

การเข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
0: ไม่มีผลเลย 1: มีผลเล็กน้อย 

2: มีผลปานกลาง 3: มีผลมาก 4:มีผลมากที่สุด 

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 
การบริหารธุรกิจ      

6.1 การจดทะเบียน/จดแจ้ง ธุรกิจ/สินค้า      
6.2 การวางแผนธุรกิจและการวางกลยุทธ์องค์กร      

6.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจ 

     

6.4 การจัดทำบัญชีและงบการเงิน      

6.5 การพัฒนาฝีมือแรงงาน      
6.6 การพัฒนางานด้านธุรการ ความปลอดภัย และสุขอนามัย

ในที่ทำงาน 
     

การ ัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และคุณภา มาตรฐาน      
6.7 การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณเ์ดิม เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หลากหลายขึ้น 
     

6.8 การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณเ์ดิม เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น 

     

6.9 การปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณเ์ดิม เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     



69 

 มูลค่าการใช้จ่าย 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท) 

(กรณีทำเอง กรุณาระบุ “ทำเอง”) 
ระบุปีที่ให้ข้อมูล ........................ 

 
มูลค่าการใช้จ่าย(บาท) ปี 2562 

(กรณีทำเอง กรุณาระบุ “ทำเอง”) 

การเข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
0: ไม่มีผลเลย 1: มีผลเล็กน้อย 

2: มีผลปานกลาง 3: มีผลมาก 4:มีผลมากที่สุด 
โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

6.10 การซื้อเครื่องจักร/อุปกรณใ์หม่ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หลากหลายขึ้น 

     

6.11 การซื้อเครื่องจักร/อุปกรณใ์หม่ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดดเด่นขึ้น 

     

6.12 การซื้อเครื่องจักร/อุปกรณใ์หม่ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

6.13 การขอรับรองมาตรฐานสินค้า/บริการ/ระบบ เช่น อย. 
มผช. มอก. OTOP ฮาลาล GMP HACCP ISO มาตรฐาน
ที่กำหนดโดยผู้ซื้อรายใหญ่ 

     

6.14 การเสาะหาคัดสรร และจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
ปริมาณตามต้องการ 

     

การขายและการตลาด      
6.15 การเสาะหาที่จำหน่ายสินค้า/บริการแบบดั้งเดิม เช่น 

ตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้าทั่วไป 
     

6.16 การเสาะหาที่จำหน่ายสินค้า/บริการผ่านโมเดิร์นเทรด 
เช่น 7-11 เทสโก้โลตัส บิ๊กซีเครือเซ็นทรัล 

     

6.17 การเสาะหาที่จำหน่ายสินค้า/บริการออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม โชปี้ ลาซาด้า 
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 มูลค่าการใช้จ่าย 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (บาท) 

(กรณีทำเอง กรุณาระบุ “ทำเอง”) 
ระบุปีที่ให้ข้อมูล ........................ 

 
มูลค่าการใช้จ่าย(บาท) ปี 2562 

(กรณีทำเอง กรุณาระบุ “ทำเอง”) 

การเข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
0: ไม่มีผลเลย 1: มีผลเล็กน้อย 

2: มีผลปานกลาง 3: มีผลมาก 4:มีผลมากที่สุด 
โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

6.18 การตลาด การทำโปรโมชั่น และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแบบดั้งเดิม เช่น ป้าย โบร
ชัวร์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ 

     

6.19 การตลาด การทำโปรโมชั่น และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์/สื่อสมัยใหม่ เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม โชปี้ ลาซาด้า 

     

6.20 การพัฒนาระบบคลังสินค้า      

6.21 การพัฒนาระบบขนส่ง      
6.22 การพัฒนาระบบการให้บริการหลังการขายและระบบการ

บริหารจัดการลูกค้า 
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ส่วนที่ 3 ผลลั ธ์ด้านขีดความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

7. หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ การประกอบธุรกิจของท่านเป็นอย่างไรบ้าง (ในการระบุระดับการมีอิทธิพลต่อผลการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ตอบคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลด้วย เช่น เหตุการณ์ 
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากอยู่แล้ว แม้ตนเองจะไม่ได้เข้าร่วม 3 โครงการที่สนใจ และอิทธิพลที่ได้รับจากโครงการอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 3 โครงการที่สนใจ) 

 จำนวน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ระบุปีที่ให้ข้อมูล 
........................ 

จำนวน 
ปี 2562 

การเข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อธุรกิจ 
0: ไม่มีผลเลย1: มีผลเล็กน้อย 

2: มีผลปานกลาง3: มีผลมาก4:มีผลมากที่สุด 

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

7.1 จำนวนบริษัท/หน่วยธุรกิจ(แห่ง)      

7.2 จำนวนสาขา (แห่ง)      

7.3 จำนวนพนักงาน (คน)      

7.4 ค่าจ้างพนักงาน (บาท)      

7.5 ยอดขายในประเทศ (บาท)      

7.6 ยอดส่งออก (บาท)      

7.7 จำนวนสินค้า/บริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด (รายการ)      

7.8 ค่าวัตถุดิบ (บาท)      

7.9 ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำ ค่าไฟ (บาท)      

7.10 ของเสีย (บาท)      

7.11 ค่ารักษาพยาบาลพนักงานจากการเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
การทำงาน (บาท) 
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 จำนวน 
ก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ระบุปีที่ให้ข้อมูล 
........................ 

จำนวน 
ปี 2562 

การเข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อธุรกิจ 
0: ไม่มีผลเลย1: มีผลเล็กน้อย 

2: มีผลปานกลาง3: มีผลมาก4:มีผลมากที่สุด 

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

7.12 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร นอกเหนือจากข้อ 6 เช่น ค่าเช่าสถานที่ผลิต (บาท)      

7.13 ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด นอกเหนือจากข้อ 6 เช่น ค่าเช่าแผง 
ค่าธรรมเนียมการฝากจำหน่ายสินค้า/บริการ ค่าคอมมิชชั่นพนักงานค่า
โฆษณา ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าคลังสินค้า(บาท) 

     

7.14 ดอกเบี้ยเงินกู้ (บาท)      

7.15 หนี้นอกระบบ (บาท)      

7.16 ภาษี      
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ส่วนที่ 4 ผลกระทบจากการแ ร่ระบาดของเชื อโรคโควิด-19 

8. ในช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ท่านได้ดำเนินการอย่างไรกับ
กิจการของท่าน 

 เพ่ิมกำลังการผลิตสินค้า/บริการ      คงกำลังการผลิตสินค้า/บริการไว้เท่าเดิม 

 ลดกำลังการผลิตสินค้า/บริการลงเหลือประมาณ ..................... %  ปิดกิจการชั่วคราว นาน ........................ สัปดาห์ 

 ปิดกิจการถาวร 

9. ในช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อคดาวน์เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ท่านได้ดำเนินการอย่างไรกับ
ลูกจ้างของท่าน 

 เพ่ิมจำนวนลูกจ้าง ........................... คน คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นรวม ............................................ บาท 

 คงจำนวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม แต่เพ่ิมค่าจ้างให้ คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นรวม ............................................ บาท 

 คงจำนวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม และไม่มีการจ่ายค่าจ้างเพ่ิม 

 คงจำนวนลูกจ้างไว้เท่าเดิม แต่ลดค่าจ้างลง คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานที่ลดลงรวม ............................................ บาท 

 ลดจำนวนลูกจ้าง โดย 

 เป็นการลดชั่วคราว ........................... คน คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานที่ลดลงรวม ............................................ บาท 

 เป็นการเลิกจ้างถาวร ........................ คน คิดเป็นมูลค่าการจ้างงานที่ลดลงรวม ............................................ บาท 

10. มาตรการล็อคดาวน์เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของท่านอย่างไร 
(ระบุ เพ่ิมขึ้น / เท่าเดิม / ลดลง) 

10.1 รายได ้  

10.2 รายจ่าย  

10.3  ก. กำไร   ข.ขาดทุน  

10.4 สินทรัพย์  

10.5 หนี้สิน  

 





 

75 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การลง ื นที่เก็บข้อมูล SME กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย 
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คณะวิจัยลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยจำนวน 221 ราย จากโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน 124 ราย โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบัน
อาหาร จำนวน 54 ราย และโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 43 ราย โดยเป็นการสอบถามด้วยการโทรศัพท์
จำนวน 149 ราย และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการจำนวน 72 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จังหวัดกำแ งเ ชรและจังหวัด ิจิตร ลง ื นที่ในช่วงวันที่ 8 ส.ค. - 17 ส.ค. 2563 

  

   
จังหวัดระยอง ลง ื นทีวั่นที 24 ส.ค. 2563 
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จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ลง ื นที่ในช่วงวันที่ 10 ส.ค. - 22 ส.ค. 2563 

  

  

จังหวัดกรุงเท และสมุทรปราการ ลง ื นที่ช่วงวันที่ 14 ส.ค.- 20 ส.ค. 2563 
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จังหวัดปทุมธานแีละนนทบุรี ลง ื นที่ในช่วงวันที ่10 ส.ค. - 20 ส.ค. 2563 

  

 

จังหวัดตรัง ลง ื นทีใ่นช่วงวันที่ 12 ส.ค. - 25 ส.ค. 2563 
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ภาคผนวก ค 

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟ งความคิดเห็น 
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การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟ งความคิดเห็น 

เรื่อง “โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย)” 

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก 

การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมและผ่าน Zoom จำนวน 86 ท่าน ดังต่อไปนี้  
 
กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1. คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  
2. คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์  SME ไทย 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. ดร  .อภิรดี ขาวเธียร  ยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริมผู้อำนว  SMEs 
4. นางพิมลภา สุวพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
5. นางลักขณา  ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ  SMEs 
6. คุณนัฏฐา ตุณสุวรรณ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 
7. นางสาวลลนา เถกิงรัศมี  นส่งเสริมรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผ  SMEs  
8. นายวรพจน์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs  
9. ดร  .เพชรมณี ดาวเวียง  
10. คุณศุภริน เจริญพานิช 
11. นางสาวธัญยธรณ์ จิรโชติควรพัฒน์ 
12. นางสาวพัชนีกานต์  นาคบัว  
13. นายสุปรีย์ เถระภัทร 
14. นางสาววชิราภรณ์ ศรีสว่างวงศ์ 
15. นางสาวดวงฤดี ศริิเสถียร   
16. นางสาวพิมพ์พิศา  รังษีธนานนท์ 
17. คุณรับพร หงสกุล 
18. คุณอารีรัตน์ พรหมมีศรี 
19. นายสมยศ พิกุลเงิน 
20. คุณณิชาภา แสงสง่าตระกูล 
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21. นางสาวเกศิณี ภพสว่าง   
22. นายกรณัฐ บัวสุวรรณ   
23. นางสาววาริสา พันธุ์สาคู   
24. คุณณัฏฐกฤติ นิธิประภา   
25. นายวิทวัส วันวิเวก   
26. คุณวิลาสินี มุ่งดี   
27. คุณวิมลศิริ เป้าชัง   
28. คุณณัฏฐา รัตนเวชตระกูล 
กรม ัฒนาธุรกิจการค้า   
29. นางสาวนภัส รุ่งโรจน์รัตนากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  
30. นางสาวกัลยา บุญทวีบรรจง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   
31. นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  
สถาบันอาหาร   
32. นางสาวสตินันท์ พงศานุชิต ผู้จัดการแผนกบริการที่ปรึกษาระบบงานอุตสาหกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
33. นางจิตตกานต์ อินเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
34. นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
35. ดร  .ธันยนันท์ ธีรนัฐ พงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
36. นางสาวจารุนันท์ อัจจุตมานัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงาน ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
37. นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
38. นางสาวนันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  
39. นายชรัฐ ตามไท นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
40. นายกิตติสัณฑ์ มงคลสุทธิรัตน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ  
41. นางสาวปนัดดา สละชีพ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ  
42. นางสาวนฐภร วิกรานตเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
43. นางสาวเกศรี ลีลาศรีบรรจง รักษาการ ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล  
44. นางสาวสุวนันท์ แดงบาง นักติดตามและประเมินผล  
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
45. นายณัฐกิจ บัวโต นักวิเคราะห์นโยบาย  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
46. คุณปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข  เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ  
47. คุณณัฐสินี หงษ์ทอง  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชี  (องค์การมหาชน) 
48. นายอัฎฐกร เกษมมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
49. นายรัตตนพล โตทิพย์ นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
ธนาคาร ัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
50. นายพิชิต มิทราวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
51. นายพัฒนพงษ์ วงศ์วัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
52. นายกวิน เอ่ียมตระกูล เศรษฐกรชำนาญการ  
53. นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ กรปฏิบัติการเศรษฐ   
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
54. คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
สำนักงานสภา ัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
55. นายธนพร ปราชญ์เมธีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
บริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด 
56. คุณดวงกมล อารียมิตร ผู้จัดการฝ่าย  Business Development & Special Project  
57. คุณจีรวิชญ์ นิธิศอติพงศ์ ผู้จัดการฝ่าย  operation  
58. คุณนิภาภัทร เกิดในมงคง Senior Business Analyst  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
59. ผศ  .ดร .มานะ ลักษมีอรุโณทัย    
สมา ันธ์ SME ไทย 
60. ดร  .อุดมธิปก  ไพรเกษตร ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนา  SME  
ผู้ประกอบการ 
61. คุณนิรันดร์ เฉลิมลอย นิรันดร์ขนมปังกรอบ  
62. คุณปราณี งอกงาม วิสาหกิจชุมชนไอริช  
63. คุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย วิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง  
64. คุณสร้อยสุดา พิศาลพันธุ รสสุคนธ์ขนมไทย  
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65. คุณอรรณพ เภตรา กลุ่มแม่บ้านชุมชนสวนอ้อย  
66. คุณสุรางค์รัตน์ สมุทรกลิน กลุ่มอาชีพชานนัฐศิลปะ  
67. คุณพัชรี ศรีประเสริฐ กลุ่มอาชีพผูกพันธ์สานรัก  
68. คุณลภัส โชติสิงห์ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแก้วภูภา  
69. คุณอำนวย ชีหรั่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับอำนวยพร  
70. คุณรุจิกาญจน์ พงศ์พิสุทธิ์ วิสาหกิจชุมชน หัตถศิลป์ ดินไทย  
สถาบันวิจัยเ ื่อการ ัฒนาประเทศไทย 
71. ดร  .นณริฏ พิศลยบุตร  นักวิชาการอาวุโส  
72. นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส  
73. นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส  
74. นางสาวจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส  
75. นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล นักวิจัยอาวุโส 
76. นางสาววิไล ทิวากรโกมล เลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชี  (องค์การมหาชน) 
77. นายพิริยพงษ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
78. นางสาวพริมา เกิดอุดม ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
79. นางสาวพรพิมล วรดิถี นักวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน  
80. นาวสาวรัชนีกร อรามรุณ นักวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน  
81. นางสาวนฤมล ศรีสุข พนักงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   
82. นางรัชนี เอ่ียมฐานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
83. นายพิพัฒน์ สมโลก นักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล  
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   
84. นาวสาววรนันท์ โกยทอง นักพัฒนานวัตกรรม  
85. นางสาวภัทรกันช์ นาตศรีสุข นักพัฒนานวัตกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
86. นางสาวอรวรรณ ปิ่นประยูร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ   
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ภาพการประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 
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