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การศึึกษาการประเมินมูลค่่า
ทางเศึรษฐกิจสำำาหรับวิิสำาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(กลุ่มวิิสำาหกิจรายย่อย)

ธุุรกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม (Small and  

Medium Enterprises) หรือ SME ถืือว่่าเป็็นหน่ว่ย่

เศรษฐกิิจท่ี่�ม่คว่ามสำำาคัญและม่บที่บาที่อย่่างยิ่�งต่่อกิาร

พััฒนาเศรษฐกิิจของป็ระเที่ศ ครอบคลุมกิิจกิารผลิต่สิำนค้า 

กิิจกิารให้บริกิาร กิิจกิารค้าส่ำงและค้าป็ล่กิ ช่่ว่ย่ให้โครงสำร้าง

ที่างเศรษฐกิิจ และสัำงคมด่ข้�น เนื�องจากิเป็็นแหล่งผลิต่ 

แหล่งสำร้างงาน ช่่ว่ย่ให้เกิิดกิารกิระจาย่ราย่ได้ส่่ำท้ี่องถิื�น 

อย่่างไรก็ิด่ กิารส่ำงเสำริมวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาด

ย่่อม (SME) ของไที่ย่ผ่านมาแล้ว่กิว่่า 19 ปี็ ม่กิารดำาเนิน

งานมากิกิว่่า 1,000 โครงกิาร แม้ว่่าจะม่กิารป็ระเมินผล

สัำมฤที่ธิุ�ของโครงกิารท่ี่�มุ่งเน้นผลผลิต่และผลลัพัธ์ุหลังจากิ

สิำ�นสุำดโครงกิารเป็็นหลักิ แต่่ยั่งขาดกิารป็ระเมินผลเรื�อง

ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจจากิกิารส่ำงเสำริม SME อย่่างเป็็นระบบ 

โครงกิารศ้กิษาน่�จ้งม่วั่ต่ถุืป็ระสำงค์ในกิารป็ระเมินม่ลค่าที่าง

เศรษฐกิิจสำำาหรับวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม (SME) 

ท่ี่�เข้าร่ว่มโครงกิารภาย่ใต้่งบป็ระมาณบ่รณากิารส่ำงเสำริม 

SME (กิลุ่มวิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่) ปี็ 2562 และพััฒนาเครื�อง

มือกิารป็ระเมินม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจสำำาหรับวิ่สำาหกิิจขนาด

กิลางและขนาดย่่อม และนำาไป็ใช้่ป็ระโย่ช่น์ในกิารจัดที่ำา

มาต่รกิาร/โครงกิารส่ำงเสำริมวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาด

ย่่อมอย่่างม่ป็ระสิำที่ธิุภาพั
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การสำัมภาษณ์เชิิงลึก

คณะวิ่จัย่ได้สัำมภาษณ์หน่ว่ย่งานท่ี่�ดำาเนินกิาร

โครงกิารพััฒนาศักิย่ภาพัให้แก่ิกิลุ่มวิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ 

3 หน่ว่ย่งาน คือ 1) กิรมส่ำงเสำริมอุต่สำาหกิรรมท่ี่�ดำาเนิน

โครงกิารพััฒนาผลิต่ภัณฑ์์บนพืั�นฐานที่างทุี่นวั่ฒนธุรรมและ

ภ่มิปั็ญญาให้ม่อัต่ลักิษณ์ท่ี่�โดดเด่น และโครงกิารย่กิระดับ

หม่่บ้านอุต่สำาหกิรรมสำร้างสำรรค์ส่่ำกิารพััฒนาเศรษฐกิิจอย่่าง

ยั่�งยื่น (CIV) 2) กิรมพััฒนาธุุรกิิจกิารค้าท่ี่�ดำาเนินโครงกิาร

เพิั�มม่ลค่าและสำร้างโอกิาสำที่างกิารต่ลาดผลิต่ภัณฑ์์ OTOP 

Select และโครงกิารพััฒนาสิำนค้าชุ่มช่น Offline 2 Online 

(B2C) และ 3) สำถืาบันอาหารท่ี่�ดำาเนินโครงกิารย่กิระดับผ้่

ป็ระกิอบกิารวิ่สำาหกิิจชุ่มช่นกิลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม โดย่

พับว่่าหน่ว่ย่งานท่ี่�ดำาเนินโครงกิารม่คว่ามร่ว่มมือกัิบหน่ว่ย่

งานอื�นในกิารคัดเลือกิกิลุ่มวิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่มาเข้าร่ว่มกิาร

พััฒนาศักิย่ภาพั เช่่น กิรมกิารพััฒนาชุ่มช่น อุต่สำาหกิรรม

จังหวั่ด โดย่กิิจกิรรมของโครงกิารม่ทัี่�งภาคที่ฤษฎ่ีและ

ป็ฏิิบัติ่ ให้ผ้่ป็ระกิอบกิารได้ลงมือที่ำาจริง ขาย่จริง รว่มทัี่�ง

เก็ิบข้อม่ลย่อดขาย่ในระหว่่างโครงกิาร อย่่างไรก็ิด่ หน่ว่ย่

งานท่ี่�ให้สัำมภาษณ์ยั่งไม่ม่กิารติ่ดต่ามผลกิารดำาเนินงาน

อย่่างเป็็นระบบ เนื�องจากิข้อจำากัิดด้านงบป็ระมาณและเว่ลา 

ทัี่�งน่� กิารพััฒนาศักิย่ภาพัให้ผ้่ป็ระกิอบกิารป็ระสำบปั็ญหา/

อุป็สำรรค ได้แก่ิ SME ม่ข้อจำากัิดในกิารลงที่ะเบ่ย่นผ่าน 

Application SME connect, SME ม่คว่ามต้่องกิารท่ี่�หลากิ

หลาย่ กิิจกิรรมท่ี่�จัดข้�นอาจจะต่อบโจที่ย์่ได้ไม่ครบ, SME ไม่

สำามารถืเข้าร่ว่มกิิจกิรรมได้ต่ลอดโครงกิาร เพัราะช่่ว่งเว่ลา

ไม่ต่รงกัิบเว่ลาของ SME (ผลิต่/ขาย่สิำนค้า), SME ไม่ค่อย่

สำนใจภาคที่ฤษฎ่ี แต่่อย่ากิเน้นกิารป็ฏิิบัติ่มากิกิว่่า, ไม่ม่

ระบบฐานข้อม่ลกิลางของกิารเข้ารับบริกิารพััฒนาศักิย่ภาพั

จากิภาครัฐที่ำาให้บางราย่ม่กิารเข้าร่ว่มซ้ำำ�า (ในหัว่ข้อเดิม) 

และตั่ว่ช่่�วั่ดด้านผลผลิต่ (output) ที่ำาให้ต้่องเลือกิ SME ท่ี่�ม่

ศักิย่ภาพั จ้งไม่กิระจาย่/ครอบคลุมผ้่ป็ระกิอบกิารได้มากินักิ



5ฉบับที่ 177 มิถุนายน 2564

การเก็บข้อมูล SME

คณะวิ่จัย่ลงพืั�นท่ี่�เก็ิบข้อม่ลผ้่ป็ระกิอบกิารจำานว่น 

221 ราย่โดย่ให้พันักิงานสัำมภาษณ์เป็็นผ้่สำอบถืามแบบ 

face to face ต่ามแบบสำอบถืามใน 3 โครงกิาร คือ 1) 

โครงกิารส่ำงเสำริมและพััฒนาวิ่สำาหกิิจชุ่มช่น โดย่กิรมส่ำงเสำริม

อุต่สำาหกิรรมเป็็นตั่ว่แที่นด้านกิารพััฒนาคว่ามสำามารถืใน

กิารบริหารธุุรกิิจ 2) โครงกิารย่กิระดับผ้่ป็ระกิอบกิาร SME 

และผ้่ป็ระกิอบกิารชุ่มช่นส่่ำผ้่ป็ระกิอบกิารท่ี่�ขับเคลื�อนด้ว่ย่

นวั่ต่กิรรม โดย่กิรมพััฒนาธุุรกิิจกิารค้าเป็็นตั่ว่แที่นด้านกิาร

ส่ำงเสำริมด้านกิารต่ลาด และ 3) โครงกิารย่กิระดับผ้่ป็ระกิอบ

กิารวิ่สำาหกิิจชุ่มช่นกิลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม โดย่สำถืาบัน

อาหาร/สำสำว่. เป็็นตั่ว่แที่นด้านกิารพััฒนาผลิต่ภัณฑ์์ บรรจุ

ภัณฑ์์ และคุณภาพัมาต่รฐาน

ผลกิารวิ่เคราะห์ข้อม่ลพับว่่า ผ้่ป็ระกิอบกิารส่ำว่น

ใหญ่กิระจาย่ตั่ว่อย่่่ในภาคกิลาง (ร้อย่ละ 40) ป็ระกิอบ

กิิจกิารในกิลุ่มอาหารและเครื�องดื�ม (ร้อย่ละ 54) และเกิินกิว่่า

คร้�งม่ทุี่นจดที่ะเบ่ย่นไม่เกิิน 50,000 บาที่ (ร้อย่ละ 58) ทัี่�งน่� 

กิลุ่มตั่ว่อย่่างวิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ส่ำว่นใหญ่เป็็นกิิจกิารเจ้าของ

คนเด่ย่ว่ จดที่ะเบ่ย่นกัิบกิรมพััฒนาธุุรกิิจและเข้าร่ว่มเป็็น 

กิลุ่ม OTOP กัิบกิรมกิารพััฒนาชุ่มช่น แต่่ม่เพ่ัย่งร้อย่ละ 4.1 

ท่ี่�จดที่ะเบ่ย่นภาษ่ม่ลค่าเพิั�ม (VAT) โดย่ผ้่ป็ระกิอบกิารร้อย่

ละ 38 (83 ราย่) เข้าร่ว่มรับกิารพััฒนาศักิย่ภาพัมากิกิว่่า 

1 โครงกิาร และสำถืานกิารณ์โควิ่ด 19 ส่ำงผลให้ผ้่ป็ระกิอบ

กิารร้อย่ละ 93 ม่ราย่ได้ลดลง ในขณะท่ี่�ราย่จ่าย่ก็ิลดลง/ไม่

เป็ล่�ย่นแป็ลงถ้ืงร้อย่ละ 75 ซ้้ำ�งส่ำว่นใหญ่ยั่งคงม่กิำาไรแต่่ใน

จำานว่นท่ี่�ลดลง แสำดงให้เห็นว่่า SME ส่ำว่นใหญ่ม่ส่ำว่นต่่าง

กิำาไร (margin) ค่อนข้างส่ำง ในช่่ว่งโควิ่ด 19 กิลุ่มตั่ว่อย่่าง 

SME รับมือกัิบสำถืานกิารณ์ด้ว่ย่กิารลดกิำาลังกิารผลิต่ (ร้อย่

ละ 37.1) หรือปิ็ดกิิจกิารชั่�ว่คราว่ (ร้อย่ละ 46.7) โดย่ยั่งคง

จำานว่นล่กิจ้างไว้่เท่ี่าเดิม (ร้อย่ละ 77.2)

การประเมินมูลค่่าทางเศึรษฐกิจสำำาหรับ SME

 คณะวิ่จัย่ได้ที่ำากิารป็ระเมินม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจท่ี่�

เกิิดข้�นจากิกิารดำาเนินโครงกิารพััฒนาศักิย่ภาพัวิ่สำาหกิิจ

ราย่ย่่อย่ 3 โครงกิาร โดย่กิารนำาข้อม่ลย่อดขาย่และม่ลค่า

กิารลงทุี่นของวิ่สำาหกิิจท่ี่�เข้าร่ว่มโครงกิารท่ี่�ได้จากิกิลุ่ม

ตั่ว่อย่่างจำานว่น 221 ราย่ มาวิ่เคราะห์ต่ามแนว่คิดกิาร

วิ่เคราะห์ต่ารางปั็จจัย่กิารผลิต่และผลผลิต่ของป็ระเที่ศท่ี่�

จำาแนกิสำาขากิารผลิต่ออกิเป็็นสำาขากิารผลิต่ของ SME 

จำานว่น 180 สำาขา และสำาขากิารผลิต่ของธุุรกิิจท่ี่�ไม่ใช่่ 

SME จำานว่น 180 สำาขา กิารป็ระเมินพับว่่า โครงกิารพััฒนา

ศักิย่ภาพัทัี่�ง 3 โครงกิารช่่ว่ย่ให้วิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ม่ย่อดขาย่

เพิั�มข้�นรว่ม 31.3 ล้านบาที่ และช่่ว่ย่ให้เกิิดกิารลงทุี่นรว่ม 

2.5 ล้านบาที่ ย่อดขาย่ท่ี่�เพิั�มข้�นและม่ลค่ากิารลงทุี่นท่ี่�เพิั�ม

ข้�นน่� เป็็นม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจที่างต่รงรว่ม 33.8 ล้านบาที่ 

ก่ิอให้เกิิดผลกิระที่บต่่อระบบเศรษฐกิิจของป็ระเที่ศคดิเป็็น

ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจรว่ม 93.4 ล้านบาที่ หรือคิดเป็็นค่าตั่ว่

ที่ว่่ค่ณป็ระมาณ 2.765 ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจทัี่�งหมดท่ี่�เกิิด

ข้�นดังกิล่าว่คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00055 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ล

รว่มในป็ระเที่ศปี็ 2562 เมื�อพิัจารณาเฉพัาะผลกิระที่บต่่อ

ระบบเศรษฐกิิจของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม 

พับว่่า โครงกิารพััฒนาทัี่�ง 3 โครงกิารช่่ว่ย่เพิั�มผลิต่ภัณฑ์์

มว่ลรว่มในป็ระเที่ศให้กัิบวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาด

ย่่อมรว่ม 15.6 ล้านบาที่ หรือคิดเป็็นร้อย่ละ 0.00026 ของ

ผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและ

ขนาดย่่อมปี็ 2562

เมื�อพิัจารณาแย่กิเป็็นราย่โครงกิาร พับว่่า ม่ลค่า

ที่างเศรษฐกิิจท่ี่�เกิิดข้�นและค่าตั่ว่ที่ว่่ค่ณม่ค่าแต่กิต่่างกัิน 

เนื�องจากิแต่่ละโครงกิารม่ร่ป็แบบกิารพััฒนาและกิลุ่ม

วิ่สำาหกิิจท่ี่�เข้าร่ว่มโครงกิารแต่กิต่่างกัิน ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจ

ท่ี่�เกิิดข้�นและค่าตั่ว่ที่ว่่ค่ณของโครงกิารท่ี่�ม่คว่ามแต่กิต่่าง

กัินดังกิล่าว่จ้งไม่คว่รถ่ืกินำามาเป็ร่ย่บเท่ี่ย่บกัินโดย่ต่รง แต่่

คว่รจะนำาค่าท่ี่�ป็ระเมินได้ในปี็น่�ไป็เป็ร่ย่บเท่ี่ย่บกัิบค่าในปี็

ต่่อๆ ไป็ หรือคว่รจะม่กิารนำาค่าของแต่่ละสำาขาเศรษฐกิิจ
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ไป็เป็ร่ย่บเท่ี่ย่บกัิน เพืั�อวิ่เคราะห์ทิี่ศที่างของกิารพััฒนา

ป็รับป็รุงร่ป็แบบและเนื�อหาดำาเนินโครงกิารแต่่ละโครงกิาร

กิารป็ระเมินพับว่่า โครงกิารตั่ว่แที่นด้านกิารพััฒนา

คว่ามสำามารถืในกิารบริหารจัดกิารธุุรกิิจช่่ว่ย่ให้วิ่สำาหกิิจ

ราย่ย่่อย่ม่ย่อดขาย่เพิั�มข้�นรว่ม 14.8 ล้านบาที่ และช่่ว่ย่

ให้วิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ตั่ดสิำนใจลงทุี่นรว่ม 1.4 ล้านบาที่ ย่อด

ขาย่ท่ี่�เพิั�มข้�นและม่ลค่ากิารลงทุี่นท่ี่�เพิั�มข้�นน่� ซ้้ำ�งเป็็นม่ลค่า

ที่างเศรษฐกิิจที่างต่รงรว่ม 16.2 ล้านบาที่ ได้ก่ิอให้เกิิด

ผลกิระที่บต่่อระบบเศรษฐกิิจของป็ระเที่ศคิดเป็็นม่ลค่า

ที่างเศรษฐกิิจรว่ม 46.2 ล้านบาที่ หรือคิดเป็็นค่าตั่ว่ที่ว่่ค่ณ

ป็ระมาณ 2.853 ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจทัี่�งหมดท่ี่�เกิิดข้�นดัง

กิล่าว่คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00027 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มใน

ป็ระเที่ศปี็ 2562 เมื�อพิัจารณาเฉพัาะผลกิระที่บต่่อระบบ

เศรษฐกิิจของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม พับว่่า 

โครงกิารน่�ช่่ว่ย่เพิั�มผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศให้กัิบ

วิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมรว่ม 7.6 ล้านบาที่ หรือ

คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00013 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศ

ของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมปี็ 2562

ในขณะท่ี่�โครงกิารตั่ว่แที่นด้านกิารส่ำงเสำริมด้านกิาร

ต่ลาดช่่ว่ย่ให้วิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ม่ย่อดขาย่เพิั�มข้�นรว่ม 14.9 

ล้านบาที่ และช่่ว่ย่ให้วิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ตั่ดสิำนใจลงทุี่นรว่ม 

1.3 ล้านบาที่ ย่อดขาย่ท่ี่�เพิั�มข้�นและม่ลค่ากิารลงทุี่นท่ี่�

เพิั�มข้�นน่� ซ้้ำ�งเป็็นม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจที่างต่รงรว่ม 16.2 ล้าน

บาที่ ได้ก่ิอให้เกิิดผลกิระที่บต่่อระบบเศรษฐกิิจของป็ระเที่ศ

คิดเป็็นม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจรว่ม 45.5 ล้านบาที่ หรือคิดเป็็น

ค่าตั่ว่ที่ว่่ค่ณป็ระมาณ 2.802 ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจทัี่�งหมดท่ี่�

เกิิดข้�นดังกิล่าว่คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00027 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ล

รว่มในป็ระเที่ศปี็ 2562 เมื�อพิัจารณาเฉพัาะผลกิระที่บต่่อ

ผลการประเมินมูลค่่าทางเศึรษฐกิจของโค่รงการพััฒนาวิิสำาหกิจรายย่อยที่สำนใจปี 2562

ที�มา: คณ์ะวิิจััยคำานวิณ์จัากผลั่การสำารวิจักลัุ่่มวิิสาหกิจัรายย่อยที�เข้าร่วิมโครงการ
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ระบบเศรษฐกิิจของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม พับ

ว่่า โครงกิารน่�ช่่ว่ย่เพิั�มผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศให้กัิบ

วิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมรว่ม 7.9 ล้านบาที่ หรือ

คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00013 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศ

ของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมปี็ 2562

ส่ำว่นโครงกิารตั่ว่แที่นด้านกิารพััฒนาผลิต่ภัณฑ์์ 

บรรจุภัณฑ์์ และคุณภาพัมาต่รฐานช่่ว่ย่ให้วิ่สำาหกิิจ 

ราย่ย่่อย่ม่ย่อดขาย่เพิั�มข้�นรว่ม 17.1 ล้านบาที่ และช่่ว่ย่ให้

วิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่ตั่ดสิำนใจลงทุี่นรว่ม 1.8 ล้านบาที่ ย่อด

ขาย่ท่ี่�เพิั�มข้�นและม่ลค่ากิารลงทุี่นท่ี่�เพิั�มข้�นน่� ซ้้ำ�งเป็็นม่ลค่า

ที่างเศรษฐกิิจที่างต่รงรว่ม 19.0 ล้านบาที่ ได้ก่ิอให้เกิิด

ผลกิระที่บต่่อระบบเศรษฐกิิจของป็ระเที่ศคิดเป็็นม่ลค่า

ที่างเศรษฐกิิจรว่ม 51.9 ล้านบาที่ หรือคิดเป็็นค่าตั่ว่ที่ว่่ค่ณ

ป็ระมาณ 2.737 ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจทัี่�งหมดท่ี่�เกิิดข้�นดัง

กิล่าว่คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00031 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มใน

ป็ระเที่ศปี็ 2562 เมื�อพิัจารณาเฉพัาะผลกิระที่บต่่อระบบ

เศรษฐกิิจของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม พับว่่า 

โครงกิารน่�ช่่ว่ย่เพิั�มผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศให้กัิบ

วิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมรว่ม 8.3 ล้านบาที่ หรือ

คิดเป็็นร้อย่ละ 0.00014 ของผลิต่ภัณฑ์์มว่ลรว่มในป็ระเที่ศ

ของวิ่สำาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมปี็ 2562

ข้อเสำนอแนะเชิิงนโยบาย

• กิารป็รับร่ป็แบบและเนื�อหาให้สำอดคล้องกัิบสำภาพั

แว่ดล้อมที่างธุุรกิิจท่ี่�เป็ล่�ย่นแป็ลงอย่่างรว่ดเร็ว่และ

คว่ามต่้องกิารของผ่้ป็ระกิอบกิาร เช่่น กิารอบรมเช่ิง

ป็ฏิิบัต่ิกิาร

• กิารเข้าร่ว่มโครงกิารที่่�ม่เป็้าหมาย่ต่่างกัินช่่ว่ย่ให้ 

SME ม่กิารพััฒนาศักิย่ภาพัให้ครอบคลุมในด้าน

ต่่างๆ มากิข้�นและสำ่งผลให้ได้รับป็ระโย่ช่น์เพัิ�มข้�นได้ 

(synergy)

• กิารอำานว่ย่คว่ามสำะดว่กิในเรื�องกิารเข้าถื้งแหล่งทุี่น

และช่่องที่างกิารขาย่ 

• กิารสำร้างฐานข้อม่ล SME database ในเรื�องกิาร

พััฒนาศักิย่ภาพั เพัื�อป็้องกิัน SME เข้าร่ว่มพััฒนา

ศักิย่ภาพัซ้ำำ�าในเรื�องเดิมๆ

• สำำานกัิงานสำง่เสำรมิว่สิำาหกิจิขนาดกิลางและขนาดย่อ่ม 

(สำสำว่.) คว่รเน้นกิารป็ระสำานงาน/อำานว่ย่คว่ามสำะดว่กิ 

(facilitator) ในกิารจัดโครงกิาร มากิกิว่่าเป็็นผ่้ลงมือ

ดำาเนินกิารเอง (operator)

• กิารพััฒนาศักิย่ภาพัให้แกิ่ SME แบบย่ืดหยุ่่นในร่ป็

แบบท่ี่�ไม่ใช่่โครงกิารโดย่ SME สำามารถืเข้าร่ว่มได้

เมื�อสำะดว่กิจะช่่ว่ย่ให้ผ่้ป็ระกิอบกิารเข้าถื้งกิารพััฒนา

ศักิย่ภาพัได้มากิข้�น

• ในกิารป็ระเมินคว่ามสำำาเร็จของโครงกิาร ผ่ด้ำาเนินกิาร/

ผ่ท่้ี่�ป็ระเมนิผลโครงกิารคว่รใหค้ว่ามสำำาคัญกิบัผลลพััธ์ุ 

(outcome) มากิกิว่่าผลผลิต่ (output) ซ้้ำ�งจะช่่ว่ย่แกิ้

ป็ัญหากิารเข้าร่ว่มของ SME กิลุ่มเดิม

• โครงกิารพัฒันาศักิย่ภาพัคว่รม่กิารจัดสำรรงบป็ระมาณ

สำำาหรับติ่ดต่ามและป็ระเมินผลหลังจบโครงกิารไป็แล้ว่

ระย่ะหน้�ง (1-3 ป็ี) โดย่อาจรว่มอย่่่ในงบป็ระมาณของ

โครงกิารหรือต่ั�งแย่กิออกิมาสำำาหรับใช่้ในภาย่หลัง

• ผ่้ดำาเนินโครงกิารคว่รม่กิารสำร้างแรงจ่งใจให้ SME 
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ร่ว่มมือในกิารให้ข้อม่ลสำำาหรับกิารป็ระเมินผล เช่่น 

สำิที่ธุิในกิารเข้าร่ว่มกิารพััฒนาศักิย่ภาพัในครั�งต่่อไป็

สำิ�งที่ค่วิรต้้องทำาต้่อไปในอนาค่ต้ (Future work)

• ต่ิดต่ามผลกิารพััฒนาศักิย่ภาพัและเก็ิบข้อม่ลเป็็น

ระย่ะๆ และนำาข้อม่ลมาป็ระเมินม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจ

ของกิลุ่มว่ิสำาหกิิจราย่ย่่อย่ (Micro SME) เพัื�อให้

ที่ราบถื้งคว่ามคุ้มค่าของงบป็ระมาณในกิารพััฒนา

ศักิย่ภาพัของผ้่ป็ระกิอบกิารที่่�เข้าร่ว่มโครงกิาร และ

นำามาใช่เ้ป็็นแนว่ที่างในกิารจดัสำรรงบป็ระมาณสำำาหรับ

โครงกิารในอนาคต่

• ในกิารเก็ิบข้อม่ลในอนาคต่คว่รเพัิ�มจำานว่นต่ัว่อย่่าง

ว่ิสำาหกิิจราย่ย่่อย่ที่่�เข้าร่ว่มโครงกิารพััฒนาโดย่อย่่าง

นอ้ย่ให้ได้จำานว่นขั�นต่ำ�าต่ามหลักิกิารสำุม่ตั่ว่อย่่างแบบ

แบง่เป็็นช่ั�นภ่มิ (stratified sampling) รว่มทัี่�งป็รับป็รุง

แบบสำอบถืามและแบบจำาลองท่ี่�ใช่้ในกิารป็ระเมิน

ม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจของกิลุ่มวิ่สำาหกิิจราย่ย่่อย่เพัื�อ

ให้แบบจำาลองสำามารถืสำะที่้อนคว่ามสำามารถืของผ่้

ป็ระกิอบกิารและม่คว่ามแม่นย่ำาในกิารป็ระมาณกิาร

• นำาฐานข้อม่ล SME ของกิารเข้ารับกิารพััฒนา

ศักิย่ภาพัมาใช่้ในกิารคัดเลือกิผ่้เข้าร่ว่มโครงกิารใน

อนาคต่เพัื�อลดคว่ามซ้ำำ�าซ้ำอ้นของกิารเข้ารว่่มกิจิกิรรม

และสำามารถืครอบคลุม SME มากิข้�น

• นำาผลกิารป็ระเมินม่ลค่าที่างเศรษฐกิิจมาเป็ร่ย่บ

เท่ี่ย่บเพัื�อใหท้ี่ราบถืง้ผลลพััธ์ุท่ี่�เกิดิข้�นจากิกิารพัฒันา

ศกัิย่ภาพัในแต่ล่ะช่่ว่งเว่ลา (time series) ได้เหน็ถืง้ผล

กิารดำาเนินงานของผ่้ป็ระกิอบกิารที่่�เข้าร่ว่มโครงกิาร

เป็็นระย่ะๆ รว่มที่ั�งกิารเป็ร่ย่บเท่ี่ย่บกิับกิรณ่ศ้กิษา

ในต่่างป็ระเที่ศเพัื�อให้ที่ราบถื้งผลกิารดำาเนินงานเมื�อ

เที่่ย่บกิับป็ระเที่ศอื�นๆ

• พัฒันาตั่ว่ช่่�ว่ดัด้านผลลัพัธุ ์(outcome) ที่่�สำะท้ี่อนคว่าม

ย่ั�งย่ืนของ SME เช่่น ม่ราย่ได้เพัิ�มข้�นอย่่างต่่อเนื�อง 

3-5 ป็ี
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