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ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 3 
การเกษตร ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งใน
ส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 
 

กระแสโลกาภิวัฒน์ประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาค
การผลิตที่ลดและเลิกพึ่งพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
อันส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เช่น โครงสร้างการค้าที่ปรับรูปแบบอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องล้มเลิกกิจการไป ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบท
ปัจจุบัน “คน” จึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น 
“ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ  
โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา เพื่อผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินและฐานข้อมูลที่ทันสมัย เสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้ วัดส าคัญที่อยู่ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (Y2) ประเด็น 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว คือ เป้าหมาย “ผู้ประกอบการ
ในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” 
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ตารางที่ 1 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

08000101 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 

 ผู้ประกอบการยุคใหม่ คือ ผู้ประกอบการที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการด าเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการขยายกิจกรรมหรือธุรกิจ 
โดยมี 4 แผนย่อย ดังนี้ 
 

1) แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานระบบการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณ

ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของ
แรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ  

เป้าหมาย 1 “การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตรา
การขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “ความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ 

นอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

1.2) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ 
และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  
รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
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1.3) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้ 
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

1.4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ 
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
การแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง  
กับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเช่ือมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

1.5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง 
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้
เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
ให้ความส าคัญกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้า
ที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

เป้าหมาย 1 “สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตรา
การขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)” เป้าหมาย 2 “มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด ทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตรามูลค่าการระดม
ทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรม

รูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่ เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการ  
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ 

2.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการ  
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2.3) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทยที่มี  
ความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
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2.4) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวก 
มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติ  
ด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน 

2.5) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสมโดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงิน
และระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจน
การให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 

2.6) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย รวมทั้ง
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงิน 
 

3) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ส าหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 

เป้าหมาย 1 “มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “การขยายตัว
ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เป้าหมาย 2 “ความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD” เป้าหมาย 3 “การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
3.1) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัดให้

ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงพร้อมทั้ง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดต่างประเทศ 

3.2) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตร
อินทรีย์ สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นต้น 

3.3) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทาง
การตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและ
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ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และ
มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

3.4) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของ
ประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า
และการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค
กับเศรษฐกิจโลก 

 

4) แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่  

โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร้าง
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันบูรณาการ 
และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมทั้ง
สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเพื่อพัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลย ี

เป้าหมาย “อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย” 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดย

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและ
นวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผล  
บนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่ เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
และบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

4.2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ ทั้งใน
และระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
การพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ
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ทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

4.3) สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล  
องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม ่

4.4) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดยส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

4.5) ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพื่อแก้จุดอ่อนและ
เสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ได้แก่ 
การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการที่มี
ความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพิ่มบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนดมาตรฐานในเวที
สากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น สามารถ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อก าหนด 
อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูงหรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

4.6) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบัน
ในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐและเอกชน
ถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อให้
สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจ
เริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

08010101 ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 15 

ขยายตัว  
ร้อยละ22 

ขยายตัว  
ร้อยละ 25 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

08010201 อันดับที ่1 ใน 36 อันดับที ่1 ใน 30 อันดับที ่1 ใน 25 อันดับที ่1 ใน 20 

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่
รายใหญ่ (ร้อยละ) 

08020101 ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่
เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพิ่มขึ้น 

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ร้อยละ) 

08020201 ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 12 

ขยายตัว  
ร้อยละ 14 

ขยายตัว  
ร้อยละ 16 

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
มูลค่าพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของประเทศ
เพิ่มขึ้น 

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

08030101 เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศโดย IMD 

08030201 อันดับที ่1 ใน 5 อันดับที ่1 ใน 5 อันดับที ่1 ใน 5 อันดับที ่1 ใน 5 

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) 

08030301 ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 25 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 25 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 30 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 30 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบาย 

08040101 อันดับที ่15 อันดับที ่12 อันดับที่ 10 อันดับที ่10 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     10 

ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศ 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
เป้าหมายที่ 1 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 

เพิ่มมากขึ้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด SME Contribution to GDP หรือ MSMEs 
Contribution to GDP ที่ เสนอโดยประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เช่น ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย รัสเซีย 
อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น และที่เสนอโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่น  
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Union เป็นต้น โดยหนว่ยงาน
ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศน าไปใช้จัดท านโยบายที่เน้นการช่วยเหลือรัฐสมาชิกให้บรรลุถึงการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายในภาพรวมของหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศนั้น ๆ  

 รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความของผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน โดยบางประเทศเรียกว่า SMEs (Small and Medium-sized 
Enterprises) หรือ MSMEs (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) โดยมีตัวอย่างรายละเอียด 
ค านิยามหรือค าจ ากัดความ อาท ิ

(1) สหภาพยุโรป ได้ก าหนดนิยามของ SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) ไว้ใน EU 
Recommendation 2003/361 โดยได้เสนอปัจจัยที่จะก าหนดว่าบริษัทอยู่ในหมวด SMEs ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ 
(1) จ านวนลูกจ้างหรือคนท างานในบริษัท (Number of Employees) และ (2) ผลประกอบการ (Turnover) หรือ 
(3) งบดุลรวม (Balance Sheet Total) ของบริษัท 

 

ตารางที่ 3 นิยามหรือค าจ ากัดความของ SMEs ในสหภาพยุโรป 

องค์กร 
จ านวนแรงงาน 

(คน) 

งบดุลทางการเงิน 
ผลประกอบการ 

(Million) 
หรือ 

งบดุล 
(Million) 

Medium-size (วิสาหกิจขนาดกลาง) <250 ≤€50 
 

≤€43 
Small (วิสาหกิจขนาดย่อม) <50 ≤€10 ≤€10 
Micro (วิสาหกิจรายย่อย) <10 ≤€2 ≤€2 

 

ค าจ ากัดความดังกล่าว มีผลบังคับในประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปทั้งหมดและในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยธนาคาร European Investment Bank (EIB) และ กองทุน European Investment Fund 
(EIF) รวมทั้งการจัดท าสถิติต่าง ๆ การด าเนินการด้านนโยบายต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปที่สนับสนุน SMEs เช่น กองทุน
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ต่าง ๆ  เช่น Structural fund, Framework Programmer for Research and Development โครงการเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน และโครงการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 

(2) ประเทศสหรัฐอเมริกา การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก ก าหนดจ าแนกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อมตามอุตสาหกรรม โครงสร้างความเป็นเจ้าของ รายได้ และจ านวนพนักงาน  เช่น บริษัท
ภาคการผลิตที่มีจ านวนพนักงาน 500 คนหรือน้อยกว่า หรือธุรกิจท าเหมืองแร่ที่มีพนักงานได้มากถึง 1 ,500 
คน ก็สามารถเป็น SMEs ได้เช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro) ใช้เกณฑ์เดียวกับสหภาพ
ยุโรปที่น้อยกว่า 10 คน   

นอกจากนี้ ในส่วนกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดวิสาหกิจขนาดกลางและ
เล็กว่า ต้องมียอดขายสินค้าและบริการรวมไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี พนักงานน้อยกว่า 500 คน และ
มีการใช้พลังงานในแต่ละปีของบริษัทมากกว่า 100,000 ดอลลาร์ แต่ต้องไม่เกิน 2.5 ล้านดอลลาร์ 

(3) ประเทศไทย ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ก าหนดนิยาม
ของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใหม่อย่างเป็นทางการ ในปี 2563 ตามกฎกระกระทรวง
ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 
มกราคม 2563 และประกาศ สสว. เรื่องการก าหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย วันที่ 21 มกราคม 2563 
โดยเน้นการใช้จ านวนการจ้างงานและรายได้ในการแบ่งขนาดผู้ประกอบการ และเพิ่มกลุ่มวิสาหกิจ 
รายย่อย (Micro) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ขนาดของวิสาหกิจและโครงสร้างทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี ้

 

ตารางที่ 4 การแบ่งนิยาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-size) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

  

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีจ านวนมากในประเทศไทย 
ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้า ผลิตสินค้า หรือให้บริการ  
 จะเห็นได้ว่า ค านิยามหรือค่าจ ากัดความของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การใช้ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการเลือกนิยามและค าจ ากัดความที่เหมาะสมของบริบท
แต่ละประเทศ 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
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 วิธีการค านวณ การหา GDP of SMEs มาจากการวัดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของกิจการ
ต่อปี หรือรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย และ
ท าการค านวณหาสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ มีสูตรดังต่อไปนี ้

𝐺𝐷𝑃 𝑜𝑓 𝑆𝑀𝐸𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑃
∗ 100 

 
 การจัดเก็บ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยวัดจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของกิจการต่อปี 

หรือรายได้ (Resource Cost - Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในวิสาหกิจ 
3 ขนาด ได้แก่ รายย่อย (Micro), ขนาดย่อม (Small), และขนาดกลาง (Medium-sized) ซึ่งในแต่ละประเทศ 
มีค าจ ากัดความและการนิยามของกิจการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กร
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ SMEs ในแต่ละประเทศจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันทางสถิติ 
กระทรวง หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และสถาบันวิจัยและอื่น ๆ ในประเทศนั้น ๆ  
ในการรวบรวมข้อมูล 
 

Y1.1  แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา 

การขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่พบว่า มีองค์กรระหว่างประเทศหรือ 
ประเทศใดใช้ตัวชี้วัดนี้อย่างเป็นกิจลักษณะ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาเหตุ ยังไม่มีการรับรองนิยามของวิสาหกิจตั้งต้น
อย่างเป็นทางการ โดยจากการทบทวนเอกสารต่างประเทศ พบว่า  ถึงแม้โดยทั่วไป วิสาหกิจเริ่มต้น  
หรือ Startup จะหมายถึง กิจการขนาดเล็กที่ก าลังเริ่มเติบโตและใช้นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการ 
แต่ประเทศต่าง ๆ ก็ได้ก าหนดนิยามในรายละเอียดเพ่ิมเติม แยกได้ออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

(1) เกณฑ์ลักษณะของกิจการ มีเกณฑ์ย่อยอยู่ 2 ข้อ ได้แก่ องค์กรที่มีขนาดเล็กและมีนวัตกรรม  
ซึ่งหมายถึง วิสาหกิจเริ่มต้นเป็นกิจการขนาดเล็กที่อยู่ในขั้นตอนแรกของการด าเนินการ และขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีซึ่งจะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเกิดผลิตภัณฑ์ (หรือ
ผลลัพธ์) ในรูปแบบใหม่ที่มีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้าง  

(2) ระยะเวลาการด าเนินกิจการ โดยมีการน าเอาปัจจัยทางด้านระยะเวลามาเป็นตัวก าหนดการ
เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น เนื่องจากกิจการลักษณะนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงให้ควรมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจการที่จะถือว่ายังคงได้รับประโยชน์ทางการเงิน เช่น ธุรกิจที่
ประกอบการมาไม่เกิน 5 ปี ถือเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นต้น  

(3) ผลประกอบการต่อปีของวิสาหกิจเริ่มต้น ในบางประเทศมีการก าหนดด้วยเกณฑ์ 
ผลประกอบการต่อปีของวิสาหกิจเริ่มต้น เช่น สหภาพยุโรปวิสาหกิจเริ่มต้นต้องมีอัตราการเติบโตของ 
ผลประกอบมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีการให้เงินอุดหนุนหรือให้  
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ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กิจการนั้น ท าให้ภาครัฐจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมา เพราะภาครัฐ  
ไม่สามารถให้เงินสนับสนุนแก่ทุกกิจการได้ ดังนั้นเกณฑ์ดังกล่าวนี้จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการนิยาม
วิสาหกิจเริ่มต้น 
 ส าหรับประเทศไทย หากต้องการให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายที่แตกต่างกัน ในการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นแล้ว จ าเป็นต้องสร้างความชัดเจน
ในการแยกความแตกต่างระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับวิสาหกิจการเริ่มต้น เพราะวิสาหกิจ 
ทั้ง 2 กลุ่มถึงแม้จะมีขนาดเล็กเช่นเดียวกัน แต่จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการเติบโตทางธุรกิจ
และวิธีหาเงินทุน กล่าวคือ SMEs เติบโตแบบคงที่ค่อยเป็นค่อยไปและการขยายธุรกิจเป็นไปแบบวิธีดั้งเดิม 
เช่น การลงทุนเพิ่มในทรัพย์สิน การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนเพิ่ม เป็นต้น ท าให้ธุรกิจของ SMEs นั้น
เติบโตได้ไม่เร็วนัก เมื่อเทียบกับ วิสาหกิจเริ่มต้น โดยที่วิสาหกิจเริ่มต้น จะหมายถึงธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ก้าวกระโดด รวมถึงการขยายธุรกิจก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน และ
ขยายตลาดได้ 

จากการขาดความชัดเจนในการนิยามวิสาหกิจเริ่มต้น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ 
Startup จึงด าเนินการได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและออกกฎหมายรับรองได้  
ส่งผลให้ต่างประเทศไม่มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นการเฉพาะ แต่จะให้การสนับสนุน  
เฉกเช่นเดียวกับการสนับสนุนที่ให้กับธุรกิจ SMEs 

เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น มีตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล พบว่า มีความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด Use of digital tools and technologies ที่เสนอโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
International Institute for Management Development (OECD) ซึ่งติดตามการพัฒนาความสามารถของ
ประเทศต่าง ๆ ในการสร้างและรักษาสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม Use of digital tools and technologies หมายถึง การใช้อุปกรณ์และการประยุกต์ 

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 หน่วยวัด อันดับ (Rank) การจัดอันดับคะแนน จาก 63 ประเทศทั่วโลก 
 วิธีการค านวณ การจัดอันดับความสามารถจากค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจข้อมูลใน

ตัวชี้วัดต่าง ๆ ตั้งแต่ 0 คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไม่ดีที่สุด ถึง 10 คือการใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด 

 การจัดเก็บ การส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) เป็นรายปี จากผู้บริหารระดับสูง 
(Executive Opinion Survey: EOS) ซึ่งมีการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ โดยจะพิจารณา



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     15 

เป็นสัดส่วนกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศนั้น ๆ และมีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร
ภาคเอกชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารระดับกลาง-สูง 
CEOs CFOs หรือเจ้าของกิจการ ที่มีประสบการณ์การท างานระดับนานาชาติ หรืออยู่บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ 
การด าเนินงานระดับสากล และเป็นคนสัญชาติในประเทศที่ก าลังประเมินหรือเป็นคนต่างชาติซึ่งอาศัยและ
ท างานอยู่ในประเทศอย่างน้อย 12 เดือน การกระจายแบบสอบถามจะเป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละ
อุตสาหกรรม ทั้งภาคธุรกิจต้นน้ า ภาคการผลิต และภาคบริการและการเงิน 

ในการให้ส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็น (Perception) จ านวน 92 เกณฑ์ชี้
วัด ภายใต้รูปแบบการตอบในสเกล 1 ถึง 6 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 6 คือมากที่สุด จากนั้นจะน ามาค านวณค่าให้
อยู่ในสเกล 0 - 10 โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้

 

    (×∗ 2) − 2 โดย x เป็นค่าเฉลี่ย 
 

Y1.2  แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมายที่ 1 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา

การขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด Loan 
volumes and borrowing costs ที่ เสนอโดยของหน่วยงานที่ เป็นองค์กรระหว่างประเทศ European 
Investment Fund ซึ่งมี 27 ประเทศเป็นสมาชิก อาทิเช่น เบลเยี่ยม อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี เป็นต้น ใช้
ในการวัดความก้าวหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทางการเงินของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ 1 ของแผนย่อยการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม สินเชื่อหรือเงินกู้ยืม จากสถาบันทางการเงินทั้งในและนอกระบบของผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในปีปัจจุบันเทียบกับของ

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ในปีก่อนหน้า 
 การจัดเก็บ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และใช้การสัมภาษณ์

ในการเก็บข้อมูล  โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ประเทศในกลุ่ม EU 28 ประเทศ 2) แบ่งขนาดองค์กร
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนาดเล็ก (พนักงาน 1-9 คน) ขนาดเล็ก (พนักงาน 10-49 คน) และขนาดกลาง 
(พนักงาน 50-249 คน) 3) แบ่งสาขาออกเป็น 4 สาขาได้แก่ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การค้า การบริการ 

เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด Equity Capital และ Debt Financing  
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ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยงาน European Investment Fund ซึ่งมีเป้าหมาย สร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงทางการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความใกล้เคียงกับ
เป้าหมายที่ 2 ของแผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน อย่างไรก็ดี จากปัญหาการขาดนิยามของ
วิสาหกิจเริ่มต้นตามที่ได้น าเสนอไปแล้ว หน่วยธุรกิจที่ก าหนดในตัวชี้วัดจึงก าหนดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม โดยไม่มีการระบุถึงวิสาหกิจเริ่มต้น 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม ตลาดทุน เป็นแหล่งเพื่อการระดมทุนและการลงทุนระยะยาวกว่า 1 ปี โดยสามารถ

แบ่งย่อยได้อีกตามประเภทของตราสารหรือสิทธิที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ตลาดหลักทรัพย์ 
หรือ ตราสารทุน (Equity Capital) เป็นช่องทางการระดมทุนของภาคธุรกิจผ่านการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ โดยผู้
ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของ และ (2) ตราสารหนี้ (Debt Financing) ซึ่งผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ โดยตราสารที่ใช้ซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนมีทั้งพันธบัตรรัฐบาลที่ภาครัฐเป็นผู้ออกและหุ้นกู้ระยะยาวที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  

ส าหรับตราสารอนุพันธ์ เป็นการซื้อขายตราสารทางการเงินที่ราคาขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยตราสาร
อนุพันธ์จะมีสินทรัพย์อ้างอิงได้หลากหลาย เช่น เงินตราสกุลต่าง ๆ หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้า
เกษตร ตราสารอนุพันธ์อาจเป็น Forward Futures Swap หรือ Option โดยนิยมใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น จึงไม่ได้ถือ
ว่าเป็นการระดมทุนของผู้ประกอบจากตลาดทุน 

ดังนั้น การวัดมูลค่าของการระดมทุนผ่านตลาดทุนของผู้ประกอบการจึงจ าเป็นจะต้องวัดจากตัวชี้วัด  
2 ชนิด ได้แก่ (1) ตราสารทุน (Equity Capital) และ (2) ตราสารหนี้ (Debt Financing)  

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน (Equity Capital) และ 

ตราสารหนี้ (Debt Financing) ในปีปัจจุบันเทียบกับมูลค่าของตราสารทุน (Equity Capital) และตราสารหนี้  
(Debt Financing) ในปีก่อนหน้า  

 การจัดเก็บ การส ารวจเป็นรายปี โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสัมภาษณ์จากทางออนไลน์และโทรศัพท์ โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่  
(1) ประเทศในกลุ่ม EU 28 ประเทศ (2) แบ่งขนาดองค์กรออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนาดเล็ก (พนักงาน  
1-9 คน) ขนาดเล็ก (10-49 คน) และขนาดกลาง (50-249 คน) และ (3) แบ่งสาขาออกเป็น 4 สาขาได้แก่ 
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การค้า การบริการ 
 

Y1.3  แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ การขยายตัว

ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่พบถึง ตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกัน 
ที่น าเสนอโดยองค์การระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปัญหาในการรวบรวมข้อมูลของ 
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ SMEs เนื่องจากในระบบอินเทอร์เน็ต ทุกธุรกิจสามารถซื้อหรือขายสินค้า 
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ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพบหน้าหรือท าสัญญากัน จึงเป็นการยากที่จะเก็บข้อมูลได้โดยตรง แต่พบถึงตัวชี้วัดอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน E-Commerce ได้แก่ (1) มูลค่าการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (B2B) หมายถึงการซื้อ-ขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัท A กับ บริษัท 
B และ (2) มูลค่าการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบกับผู้บริโภค (B2C) หมายถึงการซื้อ-ขาย
สินค้าและบริการ ระหว่าง บริษัท A และ ผู้บริโภค B เป็นต้น เนื่องจากการท าธุรกรรมผ่าน E-Commerce จ าเป็น
จะต้องมีการระบุสถานะหรือตัวตนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจึงท าให้มีข้อมูลในส่วนนี้  

เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น มีตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้องกับ คือ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD พบว่า มีความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้าน International Trade ที่เสนอโดยของหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
International Institute for Management Development  

รายละเอียดตวัชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม อันดับความสามารถในการแข่งขันจากการวัดสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ด้านการค้า

ระหว่างประเทศ 
 หน่วยวัด อันดับ (Rank)  
 วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัด 25 ตัว จากการวัดสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ด้านการค้า

ระหว่างประเทศ ได้แก่ ยอดเงินในบัญชีปัจจุบัน ดุลการค้า ดุลบริการเชิงพาณิชย์ การส่งออกสินค้า การส่งออก
เชิงพาณิชย์ การน าเข้าสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ รายรับจากการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อน ามาจัดอันดับจาก
ประเทศทั้ง 63 ประเทศทั่วโลก 

 การจัดเก็บ ข้อมูลทุติยภูมินี้จัดท าเป็นรายปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ  
ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (Partner 
Institutes) ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 56 หน่วยงานทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การการค้าโลก 
(WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ มาจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ชี้วัด (Criteria Rankings) ระดับ 
กลุ่มเกณฑ์ชี้วัด (Factor Rankings) และระดับภาพรวมเปรียบเทียบทุกประเทศ (Overall Rankings)  

เป้าหมายที่ 3 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัด 
ที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
(ร้อยละ) พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด Export of SMEs ที่เสนอโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
European Union (EU) ร่วมกับ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม Export of SMEs หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศจาก

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวิสาหกิจต้องมีจ านวนแรงงานไม่เกิน 250 คน และมีผล
ประกอบการไม่เกิน 50 ล้านยูโร/ปี หรือมีงบดุลไม่เกิน 43 ล้านยูโร/ปี 
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 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ การค านวณหาสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อการส่งออกรวมของประเทศ มีสูตรดังต่อไปนี ้
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑀𝐸𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡
∗ 100 

 การจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิมูลค่าการซื้อ -ขายของสินค้าและบริการที่ผ่าน 
ด่านชายแดนของประเทศในสหภาพยุโรปเป็นรายเดือนหรือรายปี โดยนับจากมูลค่าสินค้าที่ใช้ FOB (Free ON 
Board) ในการค านวณส าหรับการส่งออกสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 
Y1.4   แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมยุคใหม ่ 
เป้าหมายที่ 1 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ 

ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้าน Government Policies: 
Support and Relevance ที่เสนอโดยหน่วยงานรายงานวิจัยระหว่างประเทศ Global Entrepreneurship Monitor  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน  
 ค านิยาม การประเมินความเชื่อมั่นของผู้ประกอบที่มีต่อภาครัฐในการสนับสนุนนโยบายหรือ

แผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ ตัวอย่างเช่น การออกแถลงการณ์ การจัดประชุมหรือสัมมนา เพื่อชี้แจง
นโยบายเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบในการปรับปรุงเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

 หน่วยวัด อันดับ (Rank) จาก 54 ประเทศ  
 วิธีการค านวณ การจัดอันดับความสามารถตามการค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจข้อมูล

ในตัวช้ีวัดต่าง ๆ ตั้งแต่ 0 คือ บริบทที่แย่ที่สุด ถึง 10 คือบริบทที่ดีที่สุด  
 การจัดเก็บ การส ารวจข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การใช้แบบสอบถามส ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างจากการสุ่มกลุ่มประชากรอย่างน้อย 2,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี ในแต่ละประเทศ และ  
(2) การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริบทของการท าธุรกิจ  

ในภาพรวม พบว่า รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ และองค์กรนานาชาติ เห็นพ้องตรงกันว่า 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และได้ก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่คล้ายคลึงกัน  
แต่ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ต่างประเทศก็ให้ความส าคัญกับ “วิสาหกิจเริ่มต้น” เช่นเดียวกับไทย แต่ก็ยังไม่พบ
ตัวชี้วัดและนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิสาหกิจกลุ่มนี้
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ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

ประเด็นผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม ่

ผู้ประกอบการในทุกระดับ
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่ มี บทบาทต่ อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

08000101 ร้อยละ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

จัดท านโยบายที่ เน้นการ
ช่วยเหลือรัฐสมาชิกให้บรรลุ
ถึ งการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจ 

/  ค านิยาม ในประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกได้ให้นิยาม
หรือค่าจ ากัดความของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน  
 วิธีการค านวณ การหา GDP of SME มาจาก
การวัดวัดจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของ
กิ จการต่อปี  หรื อรายได้  (Resource Cost - 
Income Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและ
บริการขั้นสุดท้าย และท าการค านวณหาสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 การจัดเก็บ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดย
วัดจากมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของกิจการต่อ
ปี  หรื อรายได้  (Resource Cost - Income 
Approach) ที่ได้จากการขายสินค้าและบริการขั้น
สุดท้าย ในวิสาหกิจ 3 ขนาด ได้แก่ รายย่อย 
(Micro), ขนาดย่อม (Small), และขนาดกลาง 
(Medium-size) ซึ่งในแต่ละประเทศมีค าจ ากัด
ความและการนิยามของกิจการที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานหรือ
องค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับ SMEs ในแต่ละ 

ประเทศต่าง ๆ  หลายประเทศ 
อาทิเช่น  

ประเทศสงิค์โปร์ มาเลเซีย 
รัสเซีย อินโดนเีซีย สหรฐั
อาหรับเอมเิรตส์ เป็นต้น 

และองค์กรระหว่างประเทศ 
เช่น Organisation for 

Economic Co-operation 
and Development, 

European Union เปน็ต้น 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

        ประเทศจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
สถาบันทางสถิติ กระทรวง หน่วยงานส่งเสริม
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และสถาบันวิจัย
และอื่น ๆ  ในประเทศนั้น ๆ  ในการรวบรวมข้อมูล 

 

แผนย่อยการสร้างความ
เข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ 

การขยายตัวของวิสาหกิจ
เริ่ มต้ นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้ง
วิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

08010101 ร้อยละ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

x x ไม่พบว่า มีองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศ
ได้ใช้ตัวชี้วัดนี้อย่างเป็นกิจลักษณะ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสาเหตุ ยังไม่มีการรับรองนิยามของ
วิสาหกิจตั้งต้นอย่างเป็นทางการ  

  

แผนย่อยการสร้างความ
เข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ 

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

08010201 อันดับ - / 
เพื่ อมุ่ ง เน้ นการพั ฒนา
ความสามารถของประเทศ 
ต่าง ๆ  ในการสร้างและรักษา
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ให้เอื้อต่อการเสริมสร้างและ
พัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน 

/  ค านิยาม การใช้อุปกรณ์และการประยุกต์ที่
เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
หรือสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 วิธีการค านวณ การจัดอันดับความสามารถ
จากค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจข้อมูลใน
ตัวชี้วัดต่างตั้งแต่ 0 คือ การใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพไม่ดีที่ สุ ด ถึ ง 10 คือการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 
 การจัดเก็บ การส ารวจความคิดเห็น (Survey 
Data) จากผู้บริหารระดับสูง (Executive Opinion 
Survey: EOS) ซึ่งมีการก าหนดจ านวนกลุ่ม  

International Institute for 
Management 

Development (IMD) โดยมี 
63 ประเทศร่วมจัดอันดับ 
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 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 

ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

        ตัวอย่างในแต่ละประเทศ โดยจะพิจารณาเป็น
สัดส่วนกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ
นั้น ๆ  

 

แผนย่ อยการสร้ าง
โอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) 

08020101 ร้อยละ - / 
มีความใกล้ เคียงกับสร้าง
โอกาสในการเข้ าถึ งทาง
การเงินของผู้ประกอบการ 
SMEs ให้ มี ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

/  ค านิยาม สินเชื่อหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันทาง
การเงินทั้งในและนอกระบบของผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
ของสินเชื่อธุรกิจ SMEs  ในปีปัจจุบัน เทียบกับ
ของสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในปีก่อนหน้า  
 การจัดเก็บ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 
ข้อ ได้แก่ (1) ประเทศในกลุ่ม EU 28 ประเทศ  
(2) แบ่งขนาดองคก์รออกเปน็ 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนาด
เล็ก (พนักงาน 1-9 คน) ขนาดเล็ก (10-49 คน) 
และขนาดกลาง (50-249 คน) (3) แบ่งสาขา
ออกเป็น 4 สาขาได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
การค้า การบริการ 

European Investment 
Fund โดยมี 27 ประเทศ

สมาชิก อาทเิช่น เบลเยี่ยม 
อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส 

เยอรมนี เป็นตน้ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อยการสร้ าง
โอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน 

มูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม
เพิ่มขึ้น 

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาด
ทุนของกิจการที่ เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ร้อยละ) 

08020201 ร้อยละ - / 
มีความใกล้ เคียงกับสร้าง
โอกาสในการเข้ าถึ งทาง
การเงินของผู้ประกอบการ 
SMEs ให้ มี ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  

/ 
ไม่มีข้อมูล

การระดมทุน
ส าหรับ
วิสาหกิจ 
ตั้งต้น 

 ค านิยาม การวัดมูลค่าของการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของผู้ประกอบการจึงจ าเป็นจะต้องวัด
จากตัวชี้วัด 2 ชนิด ได้แก่ (1) ตราสารทุน (Equity 
Capital) และ (2) ตราสารหนี้ (Debt Financing) 
 วิธีการค านวณ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของตราสารทุน (Equity Capital) และ  
ตราสารหนี้ (Debt Financing) ในปีปัจจุบัน เทียบ
กับมูลค่าของตราสารทุน (Equity Capital) และ 
ตราสารหนี้ (Debt Financing) ในปีก่อนหน้า  
 การจัดเก็บ การส ารวจเป็นรายปี โดยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพื่อสัมภาษณ์จากทาง
ออนไลน์และโทรศัพท์ โดยใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ 
ได้แก่ (1) ประเทศในกลุ่ม EU 28 ประเทศ (2) แบ่ง
ขนาดองค์กรออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนาดเล็ก 
(พนักงาน 1-9 คน) ขนาดเล็ก (10-49 คน) และ
ขนาดกลาง (50-249 คน) (3) แบ่งสาขาออกเป็น 4 
สาขาได้แก่ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การค้า  
การบริการ 

European Investment 
Fund โดยมี 27 ประเทศ

สมาชิก อาทเิช่น เบลเยี่ยม 
อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส 

เยอรมนี เป็นต้น 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อยการสร้ าง
โอกาสเข้าถึงตลาด 

มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศเพิ่มขึ้น 

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

08030101 ร้อยละ ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

x x ไม่พบถึง ตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกันที่น าเสนอ
โดยองค์การระหว่างประเทศหรือต่างประเทศ 
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ปัญหาในการรวบรวมข้อมูล
ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ SMEs 
เนื่องจากในระบบอินเทอร์เน็ต ทุกธุรกิจสามารถ
ซื้อหรือขายสินค้าได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพบ
หน้าหรือท าสัญญากัน จึงเป็นการยากที่จะเก็บ
ข้อมูลได้โดยตรง แต่พบถึงตัวชี้วัดอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน E-Commerce 
ได้ แก่  (1 )  มู ลค่ าการท าธุ รกิ จพาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ระหว่ างผู้ประกอบการกับ
ผู้ประกอบการ (B2B) หมายถึงการซื้อ-ขายสินค้า
และบริการระหว่างบริษัท A กับ บริษัท B  และ 
(2) มูลค่าการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างผู้ประกอบกับผู้บริโภค (B2C) หมายถึง
การซื้อ-ขายสินค้าและบริการ ระหว่าง บริษัท A 
และ ผู้บริโภค B เป็นต้น เนื่องจากการท าธุรกรรม
ผ่าน E-Commerce จ าเป็นจะต้องมีการระบุ
สถานะหรือตัวตนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจึงท าให้
มีข้อมูลในส่วนนี้ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อยการสร้ าง
โอกาสเข้าถึงตลาด 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย 
ดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศโดย 
IMD 

08030201 อันดับ - เพื่อมุ่งเน้นความสามารถของ
ประเทศต่าง ๆ  ในการสร้าง
และรักษาสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจจให้เอื้อต่อการ
เสริ มสร้ า งและพั ฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน 

/  ค านิยาม อันดับความสามารถในการแข่งขัน
จากการวัดสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 
 วิธีค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัด 25 ตัว เช่น 
ยอดเงินในบัญชีปัจจุบัน ดุลการค้า ดุลบริการ
เชิงพาณิชย์ การส่งออกสินค้า การส่งออกเชิง
พาณิชย์ การน าเข้าสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ 
รายรับจากการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อน ามาจัด
อันดับจากประเทศทั้ง 63 ประเทศ 
 การจัดเก็บ ข้อมูลทุติยภูมิที่ ได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศทั้งระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (Partner 
Institutes)  

International Institute for 
Management 

Development (IMD) โดยมี 
63 ประเทศร่วมจัดอันดับ 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่ อยการสร้ าง
โอกาสเข้าถึงตลาด 

การขยายตัวการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการ
ส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) 

08030301 ร้อยละ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

การสร้างกรอบนโยบายใน
การช่วยเหลือรัฐสมาชิกให้
บรรลุถึงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

/  ค านิยาม มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ
ของประเทศจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยวิสาหกิจต้องมีจ านวน
แรงงานไม่เกิน 250 คน และมีผลประกอบการไม่
เกิน 50 ล้านยูโร/ปี หรือมีงบดุลไม่เกิน 43 ล้าน 
ยูโร/ปี 
 วิธีการค านวณ มูลค่าการส่งออกของธุรกิจ 
SMEs/มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ 
 การจัดเก็บ การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิมูลค่า
การซื้อ-ขายของสินค้าและบริการที่ผ่านด่าน
ชายแดนของประเทศในสหภาพยุโรปเป็นราย
เดือนหรือรายปี โดยนับจากมูลค่าสินค้าที่ใช้ 
FOB (Free ON Board) ในการค านวณส าหรับ
การส่งออกสินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

European Union ร่วมกับ 
Organisation for 

Economic Co-operation 
and Development 

(OECD) 
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ตารางที่ 5 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท าขอ้มูล
ตัวชี้วัดในประเทศ

ไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีเป้าหมาย/

ตัวชี้วัดทีเ่หมือนกัน 
หรือคลา้ยกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่อยการสร้างระบบ
นิ เ วศที่ เอื้ อต่ อการ
ด าเนินธุรกิจผู้ประกอบ 
การและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ 

อันดับนโยบายของภาครัฐ 
ที่ มี ต่ อวิ ส าหกิ จและ
ผู้ประกอบการด้านการ
สนั บสนุ นและความ
สอดคล้องของนโยบาย 
ดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบาย 

08040101 อันดับ - / 
การส ารวจนโยบายภาครัฐใน
การสนับสนนุผู้ประกอบการ 

/  ค านิยาม การประเมินความเชื่อมั่นของ 
ผู้ประกอบที่มีต่อภาครัฐในการสนับสนุนนโยบาย
หรือแผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ 
ตัวอย่างเช่น การออกแถลงการณ์ การจัดประชุม
หรือสัมมนา เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับกฎหมาย
หรื อระเบี ยบในการปรั บปรุ ง เกี่ ยวกั บ
ผู้ประกอบการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
 วิธีการค านวณ การจัดอันดับความสามารถ
ตามการค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจ
ข้อมูลในตัวชี้วัดต่าง  ๆ ตั้งแต่ 0 คือ บริบทที่แย่
ที่สุด ถึง 10 คือบริบทที่ดีที่สุด 
 การจัดเก็บ การส ารวจข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผู้ประกอบการจากการสุ่มกลุ่มประชากรอย่าง
น้อย 2,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี โดยใช้
แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บริบทของผู้ประกอบการในประเทศต่าง ๆ  

54 ประเทศทัว่โลก  
ผ่านการน าเสนอของ Global 
Entrepreneurship Monitor 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมลูประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี  
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชีว้ัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณา ประกอบกับผลคะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดใน
แต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 6
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่ 
ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

/  /  

แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 / /  

ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม 

   / 

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(ร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่
เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพิ่มขึ้น 

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

/  /  
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ตารางที่ 6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่ 
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศโดย IMD 

/  /  

สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ (ร้อยละ) 

  /  

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด การขยายตั วการส่ งออกของวิ สาหกิ จ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) 

/  /  

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) 

  /  

แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
ด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคลอ้ง
ของนโยบาย 

/  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวช้ีวัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย  
(2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตาม
ความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (8) 
เป้าหมาย: ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
Code 08000101: ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิต ขึ้นมาด้วย
ทรัพยากรของชาติใด  

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการและกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและการจ้างงาน 
ไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

ตารางการแบ่งนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-size) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ =        

    
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
× 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 73 9 18 
Measurable 90 0 10 
Controllable 78 11 11 
Affordable 89 11 0 
Comparable 89 0. 11 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ไม่มีประเด็นความเห็นในที่ประชุม 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เสนอค่าเป้าหมายที่เหมาะสม ดังนี้ 

(1) ตามการประมาณการ GDP ของประเทศไทย ปี 2563 - 2564 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2565 - 2568 โดย IMF และ 
ปี 2569 - 2570 โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(2) ตามการประมาณการ GDP MSME ปี 2563 - 2570 โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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จากการเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายดังกล่าวควรอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 35 โดยในแต่ละปีจะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.2-0.3 ต่อปี ซึ่งในแต่ละช่วง 5 ปี ควรปรับเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 1.5 ซึ่งจะท าให้ในปี พ.ศ. 2566 - 2570  
ควรมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 36.5 ในปี พ.ศ. 2571 - 2575 ควรมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 38 และในป ีพ.ศ. 2576 - 2580 ควรมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 39.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) (2563) และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2564) 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่ สสว. ก าหนด เนื่องจาก ค่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้อ้างอิงจากนิยาม SMEs เดิม จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดค่าเป้าหมาย
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ภายใต้นิยามใหม่ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยกว่านิยามเดิมของ SMEs ที่ สสว. เคยก าหนดขึ้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ล้านบาท /  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายปี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ล้านบาท) - - 4,366,685 4,786,716 5,262,536 5,657,965 5,963,156  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ล้านบาท) 12,915,159 13,230,304 13,743,465 14,554,569 15,451,958 16,318,033 16,879,027  

ที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 
ที่มา: https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20190909095851.pdf  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ดส่ วนผลิ ตภัณฑ์ 
มวลรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่ อมต่ อผลิ ตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

    

 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่ วยงานที่ ขั บเคลื่ อน
เป้าหมายก าหนดข้ึน 

    
 ร้อยละ 35 ร้อยละ 36.5 ร้อยละ 38 ร้อยละ 39.5 

ผลการด าเนินงาน - - 31.77 32.88 34.0 34.6 35.3       
หมายเหต:ุ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนิยามใหม่จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
เป้าหมาย: การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
Code 08010101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 - ไม่มีการก าหนดนิยามหรือค าจ ากัดความที่เป็นทางการของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย- 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 - ไม่มีการก าหนดนิยามหรือค าจ ากัดความที่เป็นทางการของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยท าให้ไม่สามารถวัดและค านวณข้อมูล- 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 45 37 18 
Measurable 55 27 18 
Controllable 57 43 0 
Affordable 57 43 0 
Comparable 57 43 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ควรมีการก าหนดนิยามของค าว่า วิสาหกิจเริ่มต้น ที่ชัดเจน โดยในประเทศไทยนิยามของ วิสาหกิจเริ่มต้น อาจเป็นไปได้หลายความหมาย อาทิ กลุ่มคนที่เริ่มต้น 

ท าธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากนิยามในต่างประเทศ ที่เรียก วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง Startup ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่  
เปิดบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที และรวมถึงการท าธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้จ านวนมาก แตกต่างจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ SMEs ดังนั้น การก าหนดนิยามที่สอดคล้องหรือค าจ ากัดของค าว่า วิสาหกิจเริ่มต้น ในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งส าคัญในการอธิบายตัวช้ีวัดได้ตรงประเด็น 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรเพิ่มเติมนิยามของ วิสาหกิจเริ่มต้น ให้มีความชัดเจนและเป็นทางการเหมือนการก าหนดเกณฑ์ของ วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งมีการออกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะรับรองที่ชัดเจน 
ควรเริ่มเก็บข้อมูลวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ก่อนน าข้อมูลมาใช้เป็นเวลา 1 ปี และควรก าหนดนิยามหรือค าจ ากัดความของที่เป็นทางการไทย จากการทบทวน

เอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup จะพบว่า ในต่างประเทศ อาทิ อิตาลี ฟิลิปปินส ์อินเดีย มีการร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจเริ่มต้น ที่เป็นกฎหมาย
เฉพาะส าหรับ Startup ซึ่งมีลักษณะจากหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

(1) ระยะเวลาการด าเนินกิจการ หมายถึง วิสาหกิจเริ่มต้นควรมีกรอบระยะเวลาการเริ่มด าเนินกิจการหรือเริ่มท าธุรกิจในระยะสั้น เช่น ประเทศอิตาลีได้ก าหนด
ว่า “วิสาหกิจเริ่มต้นต้องมีการด าเนินกิจการมาไม่เกิน 5 ปี” เป็นต้น 

(2) การก าหนดด้วยเกณฑ์ผลประกอบการต่อปีของวิสาหกิจเริ่มต้น เนื่องจาก วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแตกต่างวิสาหกิจทั่วไป  
จึงควรมีการก าหนดผลประกอบการที่มากกว่าวิสาหกิจทั่วไปที่ชัดเจน เช่น ประเทศอิตาลีได้ก าหนดว่า “วิสาหกิจเริ่มต้นต้องมีอัตราการเติบโตของผลประกอบไม่ต่ ากว่า  
5 ล้านยูโรต่อปี” เป็นต้น  

ดังนั้น อาจสรุปตัวอย่างนิยามของ วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง วิสาหกิจที่เป็นกิจการขนาดเล็กเริ่มต้นกิจการในระยะเวลาสั้นนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยด าเนินกิจการด้วย
นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากการใช้เทคโนโลยซีึ่งก่อให้เกิดการเติบโตของผลประกอบต่อปีมากกว่าวิสาหกิจทั่วไป เป็นต้น 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ก าหนดให้ วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง วิสาหกิจแบบ Early stage ซึ่งนับรวมเฉพาะที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมีอายุการด าเนินกิจการระหว่าง 0 -3 ปี  
เป็นตัวแทนในการวัดจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากข้อมูลจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นแบบ Early Stage ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมีอายุการด าเนินกิจการระหว่าง 0-3 ปี ในนิยามใหม่ที่ สสว.  

ก าหนดขึ้น พบว่ามีอัตราลดลง ในช่วงปี 2561 - 2562 ร้อยละ 3 และ 1 ตามล าดับ และคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงอีกในปี 2563  
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรในการใช้วิสาหกิจแบบ Early Stage ซึ่งจัดเก็บเฉพาะที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นตัวแทนในการวัดจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เนื่องจาก 
การก าหนดนิยามของวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup เป็นเพียงร่างนิยามกว้าง ๆ เท่านั้น ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งตามร่าง “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ เริ่มต้น พ.ศ. ...” 
ฉบับรับฟังความคิดเห็น (24 สิงหาคม 2561) ที่ก าหนดความหมายของค าว่า วิสาหกิจเริ่มต้น หมายถึง กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจ อีกทั้งยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใตน้ิยามดังกล่าว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรให้มีการปรับค่าเป้าหมายใหม่ เนื่องจาก ค่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้อ้างอิงจากนิยาม SMEs เดิม จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดค่าเป้าหมายใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นของ SMEs ภายใต้นิยามใหม่ ที่มีจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นน้อยกว่านิยามเดิมของ SMEs ที่ สสว. ก าหนดขึ้น โดยจาก
ข้อมูลจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในปี 2561 - 2562 ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจาก สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า และปัญหาจากไวรัส COVID-19 ดังนั้น ควรมีการปรับ 
ค่าเป้าหมายใหม่ให้ในช่วงปี 2561 - 2565 เป็นขยายตัวร้อยละ 3 และในช่วงถัดไปขยายตัวร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 9 ตามล าดับ 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)” 
ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ให้ค านิยามของ ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น  (Early Stage) หมายถึง กลุ่มผู้สนใจจะเริ่มต้น
ธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่ก่อตั้งวิสาหกิจ โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก จากนิยามการเป็น
ผู้ประกอบการตามร่าง “พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ เริ่มต้น พ.ศ. ...” 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ  

วัดจากผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่ก่อตั้งวิสาหกิจและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีสูตรการค านวณอัตราการขยายตัวดังต่อไปน้ี 
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อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น = 
จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจ Early Stage ปีปัจจบุัน−จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจ Early Stage ปีก่อนหนา้

จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจ Early Stage ปีก่อนหนา้
× 100 

 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อน หน่วยงานรับผิดชอบ ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้ ง
วิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น  
(Early Stage) 

ร้อยละ /  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น - 58,914 59,086 63,295 73,149 70,762 70,025  

ที่มา: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjkyMzJlMTYtM2MwYS00MzNmLTlmNmQtOTZlZmZlZjIyNTk2IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGU wNWNhNSI 
sImMiOjEwfQ 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjkyMzJlMTYtM2MwYS00MzNmLTlmNmQtOTZlZmZlZjIyNTk2IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NG
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการขยายตัว
จ านวนการก่อตั้ง
วิ สาหกิ จเริ่ มต้ น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยุคใหม่ แผนย่อยการสร้างความ
เข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

     

ขยายตัว ร้อยละ 10 ขยายตัว  
ร้อยละ 15 

ขยายตัว 
ร้อยละ 22 

ขยายตัว 
ร้อยละ 25 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     
ขยายตัว ร้อยละ 3 ขยายตัว  

ร้อยละ 5 
ขยายตัว 
ร้อยละ 7 

ขยายตัว 
ร้อยละ 9 

ผลการด าเนินงาน - - 0.02 7.12 15.56 -3.26 -1.04       
หมายเหต:ุ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนิยามใหม่จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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เป้าหมาย: ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
Code 08010201: ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน Code 08010201_1: ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม 
นิยามของตัวชี้วัด   

International Institute for Management Development (IMD) ได้ให้ค านิยามของ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล หมายถึง การใช้อุปกรณ์และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มื อถือหรือสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น โดยใช้ผลการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking   
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

การจัดอันดับความสามารถจากค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจข้อมูลในตัวชี้วัดต่างๆ ตั้งแต่ 0 คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพไม่ดีที่สุด ถึง 10 คือการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยใช้การส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) เป็นรายปี จากผู้บริหารระดับสูง (Executive Opinion Survey: EOS) ซึ่งมีการก าหนด
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจาก 63 ประเทศทั่วโลก จัดท าโดย International Institute for Management Development (IMD) 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 67 25 8 
Measurable 64 36 0 
Controllable 78 22 0 
Affordable 67 22 11 
Comparable 78 22 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ตัวชี้วัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั่วไปอาจส่งผล ให้ไม่สามารถ

อธิบายถึงความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้โดยตรง  
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการส ารวจความสามารถของธุรกิจ SMEs ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทุก ๆ 2 ปี โดยในปัจจุบันธุรกิจ SMEs ของ

ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ SMEs 2.0 ซึ่งหมายถึง ธุรกิจที่เริ่มน าเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยในการด าเนินธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูล
และน ามาใช้ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ เริ่มมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น  ดังนั้น หากน าผลส ารวจดังกล่าวมาใช้ อาจท าให้ได้
ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีของ SMEs ในประเทศไทยที่ตรงประเด็นและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ธุรกิจ SMEs มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ตามข้อเสนอของที่ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้มีความครอบคลุมเป้าหมายและแผนแม่บทฯ 
ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย  
ในทุก ๆ 2 ปี จึงเห็นควร น าผลการส ารวจดังกล่าวมาใช้เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติ่ม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย 
นิยามตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

การก าหนดนิยามของระดับความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  
(1) SME 1.0 หมายถึง ระดับของธุรกิจที่ใช้เครื่องทุ่นแรงแบบง่าย ๆ ด าเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นระบบมากนัก เป็นการบริหารแบบที่ใช้ความรู้สึกนึกคิดในการตัดสินใจ   
(2) SME 2.0 หมายถึง ธุรกิจที่เริ่มน าเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยในการด าเนินธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลและน ามาใช้

ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ เริ่มมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น  
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(3) SME 3.0 หมายถึง ธุรกิจที่ใช้กลไกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิต มีการน าข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อย่างครบถ้วน มีการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด มีระบบจัดการการผลิต ระบบบริหารจัดการลูกค้ามีการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาลูกค้า เริ่มให้ความส าคัญกับ
การวิจัยพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม สามารถแข่งขันได้ในระดบัประเทศ และ  

(4) SME 4.0 หมายถึง ธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลครบวงจร มีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ มีระบบสมองกลฝังตั ว  
เป็นการพัฒนาจนถึงเครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองได้ ส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ซึ่งจะน ามาสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่อิงกับ
งานวิจัยและพัฒนา เป็นธุรกิจที่ท าน้อยได้มาก ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ค วามคิดสร้างสรรค์ และความรู้  
อย่างแท้จริง สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ควรปรับตัวชี้วัดเดิมตาม IMD ออก และเหลือตัวชี้วัดตัวเดียวเป็น ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมใน

ประเทศไทย เนื่องจาก ตัวชี้วัดเดิมตาม IMD เป็นการประเมินในหลายมิติ ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่ได้วัดการใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม ไม่สะท้อนตัวเป้าหมายที่ต้องการไดอ้ย่างแท้จริง 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือในการส ารวจข้อมูลในตัวชี้วัดดังกล่าว แต่อาจจะต้องมีการจัดสรร

งบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติมในการส ารวจดังกล่าว เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ควรน าโครงการส าคัญ (Flagship) ที่ผ่านค าของบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล และ

โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ เพื่อประกอบการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลของ
วิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เป็นตัวชี้วัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย  2 ปี เพื่อน ามาท า Baseline โดยการตั้งค่าเป้าหมาย 

อาจก าหนดจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของ SME ระดับ SME 4.0 (ร้อยละ) ที่มีในประเทศไทย 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ควรมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็น ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย เนื่องจาก ตัวชี้วัดเดิมตาม IMD เป็นการประเมินในหลายมิติในการใช้อุปกรณ์และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่ได้วัดการใช้เครื่องมือในอุตสาหกรรม ท าให้สะท้อนตัวเป้าหมายได้แท้จริง 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย เป็นตัวชี้วัดใหม่จึงไม่สามารถ ก าหนด 
ค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพิอน ามาท า Baseline  

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด “อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล” เป็นตัวช้ีวัด ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย ได้ดังนี ้
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 08010201_1: ตัวชี้วัด ระดับขีดความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกจิขนาดกลางและย่อม 
นิยามของตัวชี้วัด 

ความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม  แบ่งระดับความสามารถของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับธุรกิจ 
ขนาดกลางและย่อมออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 SME 1.0 หมายถึง ระดับของธุรกิจที่ใช้เครื่องทุ่นแรงแบบง่าย ๆ ด าเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นระบบมากนัก เป็นการบริหารแบบที่ใช้ความรู้สึกนกึคิดในการตัดสินใจ   
 SME 2.0 หมายถึง ธุรกิจที่เริ่มน าเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยในการด าเนินธุรกิจ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลและน ามาใช้

ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ เริ่มมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น  
 SME 3.0 หมายถึง ธุรกิจที่ใช้กลไกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิต มีการน าข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอ ร์

อย่างครบถ้วน มีการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด มีระบบจัดการการผลิต ระบบบริหารจัดการลูกค้ามีการใช้อินเตอร์เน็ตในการหาลูกค้า เริ่มให้ความส าคัญกับ
การวิจัยพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 

 SME 4.0 หมายถึง ธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลครบวงจร มีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง  ๆ มีระบบสมองกลฝังตัว  
เป็นการพัฒนาจนถึงเครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองได้ ส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ซึ่งจะน ามาสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่อิงกับ
งานวิจัยและพัฒนา เป็นธุรกิจที่ท าน้อยได้มาก ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ค วามคิดสร้างสรรค์ และความรู้ 
อย่างแท้จริง สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ใช้โครงสร้างการนิยามและวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากการส ารวจ ภายใต้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมทั่วประเทศไทย เพื่อวั ดระดับการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการคิดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0-100 คะแนน เพื่อน ามาจัดล าดับในแต่ละระดับ ที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังที่กล่าวมาในนิยามข้างต้น และ
น ามาค านวณหาอัตราการการขยายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับ SME 4.0 (ร้อยละ)  
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผล 
การด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ระดับขีดความสามารถของการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม 

ความสามารถของการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อม 

ระดับ  / ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 
กระทรวงอุตสาหกรรม และ

สภาอุตสาหกรรม 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ความสามารถของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดับขีดความสามารถของการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม 

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 
ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการทางการเงิน 
เป้าหมาย: สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 
Code 08020101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ธุรกิจที่ไม่ใช่รายใหญ่ หมายถึง ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเกณฑ์การแบ่ง ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ 
ขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและการจ้างงานไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียด
ตามตารางดังนี้ 

 

ตารางการแบ่งนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-size) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

 

 ธนาคารแห่งประเทศได้ก าหนดนิยามของ เงินให้สินเชื่อ หมายถึง การให้กู้ยืมทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเบิกเกิ นบัญชี ซื้อ  
ซื้อลด รับช่วงซื้อลดต๋ัวเงิน และการจ่ายเงินชดใช้ตามภาระผูกพัน ทุกประเภท เป็นต้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่   =  
มูลค่าสินเชื่อทีใ่ห้กับธุรกิจรายใหม่ทีไ่ม่ใช่รายใหญ่ปีปัจจุบัน−มลูค่าสินเชือ่ที่ให้กับธุรกิจรายใหมท่ี่ไมใ่ช่รายใหญป่ีก่อนหนา้

มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ปีก่อนหนา้
× 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 91 9 0 
Measurable 91 9 0 
Controllable 89 11 0 
Affordable 89 11 0 
Comparable 89 11 0 

 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ไม่มีประเด็นความเห็นในที่ประชุม 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่จากการตรวจสอบพบว่า ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในรูปแบบ Outstanding ท าให้

ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่สินเชื่อธุรกิจรายใหม่แต่เพียงอย่างเดียว  
 ธนาคารพาณิชย์ในแต่ละแห่ง มีการนิยาม “รายใหม่” ที่แตกต่างกันท าให้การประเมินผลอาจมีความคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
การอ้างอิงนิยาม “รายใหม่” ที่แตกต่างกันของธนาคารพาณิชย์ ท าให้ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนได้  จึงจ าเป็นต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ปรับนิยามและรูปแบบการเก็บข้อมูลก่อน เพื่อให้การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

การใชธ้นาคารพาณิชย์ในแต่ละแห่ง มีการนิยาม “รายใหม่” ที่แตกต่างกัน ท าให้การประเมินผลอาจมีความคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้น จึงเสนอให้มี
การรวบรวมข้อมูลก าหนดนิยามรายใหม่ที่ชัดเจน อาทิ ธุรกิจที่เพิ่งด าเนินกิจการไม่เกิน 3 ปี เป็นต้น  เพื่อให้ข้อมูลที่อ้างอิงมีความถูกต้องต่อการน าไปตอบเป้าหมาย 
ที่ก าหนดขึ้น และให้ สสว. ท าการกลั่นกรองข้อมูลนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

การก าหนดนิยาม “รายใหม่” ที่แตกต่างกันของธนาคารพาณิชย์ ท าให้การประมาณค่าเป้าหมายอัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่  
อาจไม่ถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องปรับนิยาม “รายใหม่” ให้เหมือนกันทุกธนาคาร ก่อนการก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนั้น ควรเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดนิยาม 
ที่ชัดเจนของ“รายใหม่” และให้ สสว. ท าการกลั่นกรองข้อมูลนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อนการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้สามารถก าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมได ้ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บช้อมูล ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ 
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ )ร้อยละ(  

มูลค่าสินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

ร้อยละ /  กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รายปี 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) (ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลจาก สสว.) - - 5.7 1.8 2.0 4.4 -2.1  

ที่มา: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx?reportID=829&language=th 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ตัวชี้วัด อัตราการ
ขยายตัวสินเชื่อ
ธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ ใช่ รายใหญ่  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

     

ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ จ าเป็นต้องปรบันิยามและรูปแบบการเก็บข้อมูลก่อน 
ผลการด าเนินงาน - - 5.7 1.8 2.0 4.4 -2.1       

หมายเหต:ุ ผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านการกลั่นกรองจาก สสว.  
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เป้าหมาย: มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
Code 08020201: ตัวชี้วัด อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการและกิจการ ค้าส่งและค้าปลีก ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและการจ้างงาน 
ไม่เกิน 200 คน 

  ไม่มีการก าหนดนิยามหรือค าจ ากัดความที่เป็นทางการของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 
  ธนาคารแห่งประเทศได้ก าหนดนิยามของ ตลาดทุนมาจากตราสาร 2 ชนิด ได้แก่ (1) ตราสารทุน (Equity Capital) คือ ตราสารที่เป็นช่องทางการระดมทุน

ของภาคธุรกิจผ่านการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ โดยผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าของ และ (2) ตราสารหนี้ (Debt Financing) คือ ตราสารที่ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ โดยตราสาร
ที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนมีทั้งพันธบัตรรัฐบาลที่ภาครัฐเป็นผู้ออกและหุ้นกู้ระยะยาวที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

-ไม่ปรากฏวิธีในการวัดและการค านวณ- 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 25 37 38 
Measurable 25 37 38 
Controllable 29 42 29 
Affordable 29 42 29 
Comparable 29 42 29 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 นิยามของกิจการเริ่มตั้งต้นไม่มีความชัดเจน ท าให้ไม่สามารถก าหนดกรอบความสามารถในการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดทุน ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจ SMEs ที่มี 

ความชัดเจนในค าจ ากัดความและนิยามตามกฏหมาย 
 โอกาสในการเข้าสู่ตลาดทุนของกิจการเริ่มตั้งต้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก ข้อจ ากัดหรือกฏเกณฑ์ของตลาดทุนในหลายด้าน 
 ธุรกิจ SMEs สามารถจดทะเบียนได้ในตลาด MAI ได้ แต่กิจการเริ่มตั้งต้นยังไม่มีระบบทะเบียนที่ช่วยให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการเริ่มตั้งต้นที่เข้าสู่ตลาดทุน

หรือตลาด MAI ได้ชัดเจน ท าให้การเก็บข้อมูลของกิจการเริ่มต้ังต้น เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
 ในอนาคตตลาดหลักทรัพย์ก าลังมีการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดตลาดทุนเฉพาะส าหรับธุรกิจ  SMEs เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ SMEs  

ในอนาคตให้สามารถเข้าสู่ตลาดทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่งผลให้เป็นฐานในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับตัวช้ีวัดดังกล่าว 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ยังไม่เหมาะสม เพราะไม่น่าจะสามารถวัดได้จริง เนื่องจากยังขาดการก าหนดนิยามที่ชัดเจนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและยังไม่มีระบุแหล่งที่มาของการระดมทุนและ
ตลาดทุนที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถก าหนดแหล่งที่มาของการเก็บข้อมูลในตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่ให้มีควา มเฉพาะส าหรับการระดมทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกิจการเริ่มต้นในตลาดทุน เป็น อัตราการขยายตัวของมูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

 กิจการส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไม่ถือว่าเป็น SMEs ตามนิยามของ สสว. โดยจากการกลั่นกรองข้อมูลที่ตามนิยามที่ สสว. ก าหนดขึ้นในตลาด
หลักทรัพย์ MAI การระดมทุนของ SMEs ในตลาด MAI จะอยู่ในหลักประมาณ 10-20 ล้านบาท ต่อปี หรือมีเพียงไม่กี่บริษัท/กิจการเท่านั้น ที่เข้าค่ายการเป็น SMEs ตาม
นิยามที่ สสว. ก าหนด 

 ข้อสังเกตของฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.)  ในการสัมมนาวันที่ 2 
กรกฏาคม 2564 เสนอว่า การปรับตัวชี้วัดดังกล่าวอาจจะยังไม่สะท้อนการระดมทุนของ SMEs ทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ส่วนมาก
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ไม่ได้มีสถานะเป็น SME ตามนิยามของ สสว. โดยในปัจจุบัน SMEs สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยเครื่องมือที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยส านักงาน ก.ล.ต. ได้ออก
หลักเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เกิดช่องทางระดมทุน ดังนี ้

(1) เกณฑ์การระดมทุนในวงจ ากัดของ SME (Private Placement - SME)  
(2) เกณฑ์การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding  
(3) หลักเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้างของ SME (Public Offering - SME) และตลาดรองส าหรับ SME (SME Board) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

โดยการระดมทุนผ่านหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทที่ระดมทุนส าเร็จจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานผลการขายหลักทรัพย์มายังส านักงาน ก.ล.ต. ทุกก รณี ดังนั้น  
ส านักงาน ก.ล.ต. จึงมีข้อมูลการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME ในทุกช่องทางดังกล่าว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมายเดิมยังไม่เหมาะสม เนื่องจากจะต้องก าหนดนิยามช่องทางการระดมทุนของ SMEs ให้ชัดเจนกว่าเดิม และยังมีปัญหาในการคัดกรองข้อมูลให้ตรงกับ

นิยาม SME ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จ าเป็นต้องปรับค่าเป้าหมายที่มีอยู่เดิมใหม่ 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรตามข้อเสนอแนะของส านักงาน ก.ล.ต. โดยรวบรวมข้อมูลที่มีการรายงานไปยังส านักงาน ก.ล.ต. และให้ส านักงาน ก.ล.ต. กับ สสว. ประสานงานร่วมกัน
เพื่อท าการกลั่นกรองข้อมูลตามนิยาม SME ที่ถูกต้อง ก่อนน าไปใช้  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ยังไม่สามารถรวบรวมและคัดกรองข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ Baseline ได้ จึงยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ที่เหมาะสมได้  
โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)” ได้ดังนี ้
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นิยามของตัวชี้วัด 

การระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หมายถึง การระดมในตลาดทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีการกลั่นกรองนิยามการเป็น SMEs ที่ถูกต้องตามการก าหนดของ สสว. โดยมีช่องทางการระดมทุนผ่าน 3 ช่องทางดังตอ่ไปน้ี 

(1) เกณฑ์การระดมทุนในวงจ ากัดของ SME (Private Placement - SME) หมายถึง การเสนอขายขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD") ตามการออก
หลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงของ SME ตามที่ ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดขึ้น 

(2) เกณฑ์การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding หมายถึง การระดมทุนสาธารณะเป็นรูปแบบการระดมทุนที่มีต้นทุนต่ า ใช้เวลาในการระดมทุนไม่มาก  
ทั้งเป็นการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ต้องการการลงทุนจ านวนมาก จึงเป็นแหล่งเงินทุนที่สะดวกและเหมาะสมส าหรับ SME 

(3) หลักเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้างของ SME (Public Offering - SME) และตลาดรองส าหรับ SME (SME Board) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ โดยสามารถน ามาปรับใช้ได้ในอนาคต 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วัดจากมูลค่าการระดมทุนในตลาดทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้า 
(มูลค่าการระดมทุนในตลาดทนุของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีปัจจุบัน −

มูลค่าการระดมทุนในตลาดทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีก่อนหน้า)
มูลค่าการระดมทุนในตลาดทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีก่อนหน้า

× 100 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน
ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) 

มูลค่าการระดมทุนในตลาดทุนของวิสาหกิจ
เริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ร้อยละ /  กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย ์

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
การระดมทุนในวงจ ากัดของ SME (Private Placement - SME) (ล้านบาท)        204.1 
การระดมทุนผ่านระบบ Crowdfunding (ล้านบาท)        359.1 
การระดมทุนในวงกว้างของ SME (Public Offering - SME) และตลาดรองส าหรับ SME (SME Board) (อยู่ระหว่างด าเนินการ)        - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อั ตรามู ลค่ าการ
ระดมทุนผ่านตลาด
ทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

     

ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัว 
ร้อยละ 12 

ขยายตัว 
ร้อยละ 14 

ขยายตัว 
ร้อยละ 16 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ จ าเป็นต้องกลัน่กรองข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้นิยามกับ สสว. ก่อน 
ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการสร้างโอกาสเขา้ถึงตลาด   
เป้าหมาย: มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 
Code 08030101: ตัวชี้วัด การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
นิยามของตัวชี้วัด 

 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ค านิยาม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) หมายถึง การด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการและกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและการจ้างงาน 
ไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 

 

ตารางการแบ่งนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-size) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดท าข้อมูลเป็นรายงานประจ าปี โดยได้ระบุการแบ่งประเภทของผู้ประกอบตามรา ยได้  

E-commerce ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี เป็นธุรกิจประเภท SMEs เก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 58 

การสอบถามทางออนไลน์ (Online Questionnaire) และผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ E-commerce มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี ถูกจัดให้เป็นธุรกิจ
ประเภท Enterprises เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Face to Face Interview) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 91 9 0 
Measurable 82 11 0 
Controllable 89 11 0 
Affordable 89 11 0 
Comparable 89 11 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ตรวจสอบนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ใช้ในการวัดและการค านวณมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
การเก็บข้อมูลมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรปรับเปลี่ยนนิยาม SMEs ที่เดิม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ใช้กลุ่มธุรกิจที่มี

รายได้น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี เป็นตัวแทนของ SMEs ในการส ารวจข้อมูล ซึ่งเป็นนิยามที่แตกต่างจากนิยาม SME ของ สสว. ตามที่ไดน้ าเสนอข้างต้น 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
นิยาม SMEs ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แตกต่างจากนิยามของ สสว. ที่ก าหนดขึ้น ท าให้ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนได ้

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

จากการก าหนดนิยามที่แตกต่างกันของระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูล คือ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่ก าหนด
นิยามหลัก SMEs คือ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องตามนิยามที่แท้จริง ควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 
ในการกรองข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดที่ถูกต้อง 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

การก าหนดนิยาม SMEs ที่แตกต่างกับ สสว. ท าให้การประมาณค่าเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ SMEs อาจไม่ถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องปรับนิยาม 
ให้เหมือนกับ สสว. ก่อนการก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนั้น ควรเสนอให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ใช้นิยามเช่น เดียวกับ สสว. ก่อน  
เพื่อให้เกิดการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เมื่อมีการปรับนิยาม เห็นควรก าหนดค่าเป้าหมายเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เช่น เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 10 เป็นต้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของวิ สาหกิ จ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

เท่า /  กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ล้านบาท) (ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลจาก สสว.) 

- 324,824 365,263 376,083 453,903 1,184,389   

ที่มา: https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/documents-for-download.aspx?page=2 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
การขยายตัวของมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

     

เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 
1 เท่า 

เพิ่มขึ้น 
1 เท่า 

เพิ่มขึ้น 
1 เท่า 

ไม่สามารถก าหนดค่าเปา้หมายได้ จ าเป็นต้องปรบันิยามและรูปแบบการเก็บข้อมูลก่อน 
ผลการด าเนินงาน   12.44 2.96 20.69 160.93        

หมายเหต:ุ ผลการด าเนินงานจากนิยามของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทีย่ังไม่ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลจาก สสว. เพราะยังไม่มีค่า Baseline จากนิยามใหม่ของ สสว. 
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เป้าหมาย: ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
Code 08030201: ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย Code 08030201_1: สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ (ร้อยละ)  
นิยามของตัวชี้วัด 
 International Institute for Management Development (IMD) ได้ให้ค านิยามว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันจากการวัดสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ หมายถึง สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ยอดเงินในบัญชีปัจจุบัน ดุลการค้า ดุลบริการเชิงพาณิชย์ การส่งออกสินค้า การส่งออก 
เชิงพาณิชย์ การน าเข้าสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ รายรับจากการท่องเที่ยว เป็นต้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 ค านวณจากตัวชี้วัด 25 ตัว จากการวัดสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ  ได้แก่ ยอดเงินในบัญชีปัจจุบัน ดุลการค้า ดุลบริการเชิงพาณิชย์  
การส่งออกสินค้า การส่งออกเชิงพาณิชย์ การน าเข้าสินค้าและบริการเชิงพาณิชย์ รายรับจากการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อน ามาจัดอันดับจากประเทศทั้ง 63 ประเทศทั่วโลก 
โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (Partner Institutes) ซึ่งใน
ปัจจุบันมีอยู่ 56 หน่วยงานทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA) เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ มาจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ช้ีวัด (Criteria Rankings) ระดับกลุ่มเกณฑ์ชี้วัด (Factor Rankings) 
และระดับภาพรวมเปรียบเทียบทุกประเทศ (Overall Rankings) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 70 20 10 
Measurable 60 30 10 
Controllable 86 14 0 
Affordable 86 14 0 
Comparable 86 14 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ตัวชี้วัดอาจไม่สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการวัดของ International Institute for Management 
Development (IMD) เป็นการวัดความสามารถทางการค้าโดยรวมทั้งประเทศ ซึ่งไม่ได้จ าแนกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ ท าให้อาจไม่สามารถทราบถึง
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าที่แท้จริงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้โดยตรง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้มีความครอบคลุมขึ้น และสะท้อนถึงผลของความสา มารถทางการค้าของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แท้จริงตามเป้าหมายของ แผนแม่บทฯ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 

ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง  อาทิ อัตราการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) เป็นต้น เพื่อให้สะท้อนผลของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ชัดเจน 
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ตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม อัตราการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) หมายถึง อัตรากา รขยายของมูลค่า 
การส่งออกสินค้าและบริการของประเทศจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวิสาหกิจดังกล่าวต้องมีรายได้ไม่เกิน  500 ล้านบาทต่อปี และ 
การจ้างงานไม่เกิน 200 คน ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติ่มตัวชี้วัดเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

ข้อมูลจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อ้างอิงจากการนับจ านวน ตัวแทน/บริษัท ของผู้ส่งออก ไม่ได้นับจ านวน SMEs  
ที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่ได้มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับความเป็นจริง 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

มีความเหมาะสมดีแล้ว 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

เป็นตัวช้ีวัดที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ท าให้ข้อมูลในการสนับสนุนการก าหนด Baseline ยังไม่เพียงพอในการต้ังค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีแล้ว และควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดใหม่ สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อมทั้งประเทศ (ร้อยละ) เพื่อให้สะท้อนความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเดิม 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

เป็นตัวช้ีวัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี เพื่อน ามาท า Baseline 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง 
ผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศโดย IMD 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยใน IMD World 
Competitiveness Yearbook ของ International 
Institute for Management Development (IMD) 

อันดับ /  กระทรวงพาณิชย์ International Institute for 
Management 

Development (IMD) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยใน IMD World Competitiveness Yearbook ของ International 
Institute for Management Development (IMD) 

    3 6 6  

ที่มา: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า
ระหว่ างประเทศโดย 
IMD 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและ
วิ สาหกิ จขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

     

อันดับที่ 1 ใน 5 อันดับที่ 1  
ใน 5 

อันดับที่ 1 ใน 
5 

อันดับที่ 1  
ใน 5 

ผลการด าเนินงาน     3 6 6       
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย 
Code 08030201_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสนิค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ (ร้อยละ)  
นิยามของตัวชี้วัด 
 สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ ย่อมทั้งประเทศ (ร้อยละ) หมายถึง  
การเปรียบเทียบจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศโดยไม่มี
ตลาดหรือลูกค้าในต่างประเทศ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ = 
จ านวนวสิาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

จ านวนวิสาหกจิขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ 
× 100 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความถี่ 

สัดส่วนจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศต่อจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ )ร้อยละ(  

จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
ที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 

จ านวน /  ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายป ี

จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 
ทั้งประเทศ 

จ านวน /  ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายป ี
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ - - - - - 24,233 23,939 - 
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมทั้งประเทศ - 2,660,852 2,761,863 3,001,541 3,040,309 3,070,759 3,105,096 3,148,739 

 

ที่มา: รายงานประจ าปีของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200825165155.pdf 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ด ส่ ว น จ า น ว น วิ ส า หกิ จ 
ขนาดกลางและย่อมที่ส่งออก
สินค้ าไปยั งต่ างประเทศต่อ
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อมทั้งประเทศ )ร้อยละ(  

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหมท่ี่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 
ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
Code 08030301: ตัวชี้วัด สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดเพิ่มเตมิเพื่อให้ครอบคลุมเปา้หมาย Code 08030301_1: อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

 การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อมตาม 
ที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ 
ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและการจ้างงานไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 

 

ตารางการแบ่งนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-sized) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

 

 การส่งออกรวมของประเทศ หมายถึง มูลคา่การส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมดของประเทศไทย 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม =  
มูลค่าการสง่ออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มูลค่าการสง่ออกรวมของประเทศไทย
× 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 90 0 10 
Measurable 90 0 10 
Controllable 86 0 14 
Affordable 86 0 14 
Comparable 86 0 14 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 การวัดเพียงสัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก หากมูลค่าการส่งออกรวมของ

ประเทศมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่ามูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดและขนายด่อม จะส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลดลง จึงควร
วัดที่มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรงเพ่ือให้สะท้อนผลของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ชัดเจน 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) ซึ่งเป็นระบบที่เน้นในเรื่อง การผลิตสินค้าตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้าที่มีความสนใจจะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของตนเอง ส่งผลให้มูลค่าของสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้อยกว่ามูลค่า
ของธุรกิจรายใหญ่เสมอและไม่สามารถครองตลาดได้เท่ากับธุรกิจรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวหรือแบบเดียวกันจ านวนมาก ๆ 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้มีความครอบคลุมขึ้น และสะท้อนถึงผลของการขยายตั วการส่งออกของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แท้จริงตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
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ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง  อาทิ อัตราการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) เป็นต้น เพื่อให้สะท้อนผลของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ชัดเจน 
ตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม อัตราการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) หมายถึง อัตราการขยายของมูลค่า 

การส่งออกสินค้าและบริการของประเทศจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวิสาหกิจดังกล่าวต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และการจ้าง
งานไม่เกิน 200 คน ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
มีความเหมาะสมดีแล้ว และควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัดใหม่เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

ควรมีการปรับค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ของ MSME ที่ สสว. ก าหนดขึ้น โดยสัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ  
การส่งออกรวมของประเทศ ในปี 2565 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 13.5 ในปี 2566 - 2570 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 16 ในปี 2571 - 2575 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 18 และ 
ในปี 2576 - 2580 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
ตัวชี้วัดใหม ่

การก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรอยู่ในอัตราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตัวชี้วัดสั ดส่วนการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มเติ่มตัวชี้วัด อัตราการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) เพื่อให้
สะท้อนผลของการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเดิม 

เห็นควรตามการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของ สสว. เนื่องจาก ค่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้อ้างอิงจากนิยาม SMEs เดิม และจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก 
ที่ตกต่ า และปัญหาจากไวรัส COVID-19 เป็นต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดค่าเป้าหมายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามใหม่และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

จากข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2558  - 2563 พบว่า มีอัตราการแปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างผันผวน และ 
เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10 เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตกต่ า และปัญหาจากไวรัส COVID-19 เป็นต้น ดังนั้น ควรก าหนด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพิ่มเติมดังกล่าว ในปี 2561 - 2565 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ในปี 2566 - 2570 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ในปี 2571 - 2575 เป็นไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 และในปี 2576 - 2580 เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ  
(ร้อยละ) 

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ร้อยละ /  กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายปี 

มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ ร้อยละ /  กระทรวงพาณิชย์ รายปี 
 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ล้านบาท) - - 1,076,036 990,712 963,738 1,015,918 1,023,712 765,177 
มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ (ล้านบาท) - 7,311,089 7,225,722 7,550,704 8,006,256 8,108,299 7,628,400 - 

ที่มา: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU1NDYzMTQtMTIyMi00MGZmLTlkNDQtN2RlY2I3OGVlNzU2IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYWIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ== 
 http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThBalanceYearly 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ข น า ด ย่ อ ม ต่ อ ก า ร
ส่งออกรวมของประเทศ 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  8
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

     

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 13.5 ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 16 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 18 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงาน - - 12.03 13.12 14.89 12.03 12.52       
หมายเหต:ุ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนิยามใหม่จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 08030301_1: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รอ้ยละ)  
นิยามของตัวชี้วัด 

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) หมายถึง การขยายของมูลค่าการส่งออกสินค้าและ
บริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2563 ได้ก าหนดว่า SMEs ในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีและการจ้างงานไม่เกิน 200 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
 

ตารางการแบ่งนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 
(Medium-sized) วิสาหกิจรายย่อย (Micro) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

รายได้ต่อปี 
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
(คน) 

การผลิต ≤1.8 ≤5 ≤100 ≤50 100-500 50-200 
บริการ/ค้าส่ง/ค้าปลีก ≤1.8 ≤5 ≤50 ≤30 50-300 30-100 

 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉลี่ยร้อยละ) = 

(มูลค่าการสง่ออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีปัจจุบัน −

มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีก่อนหน้า)
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีก่อนหน้า

× 100 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ความถ่ี 

อัตราการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้า
และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม )ร้อยละ(  

มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ร้อยละ /  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (ล้านบาท) 

  1,076,036 990,712  963,738 1,015,918 1,023,712 765,177 

ที่มา: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU1NDYzMTQtMTIyMi00MGZmLTlkNDQtN2RlY2I3OGVlNzU2IiwidCI6ImExZmZjMjhhLTEzZmMtNDhiMC05NGRmLWYyYIyOGUwNWNhNSIsImMiOjEwfQ== 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อั ตราการขยาย
มูลค่าการส่งออก
สินค้าและบริการ
ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 7.5 
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 10 

ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 12.5 

ผลการด าเนินงาน    7.92 -2.72 5.41 7.67 -25.25  
    

หมายเหต:ุ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามนิยามใหม่จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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แผนย่อยการสร้างระบบนเิวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่  
เป้าหมาย: อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
Code 08040101: ตัวชี้วัด อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย 
นิยามของตัวชี้วัด 

Global Entrepreneurship Monitor ได้ให้ค านิยามของ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย 
หมายถึง การประเมินความเชื่อมั่นของผู้ประกอบที่มีต่อภาครัฐในการสนับสนุนนโยบายหรือแผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ ตัวอย่า งเช่น การออกแถลงการณ์  
การจัดประชุมหรือสัมมนา เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบในการปรับปรุงเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

การค านวณจากการจัดอันดับความสามารถตามการค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการส ารวจข้อมูลในตัวชี้วัดต่าง ๆ ตั้งแต่ 0 คือ บริบทที่แย่ที่สุด ถึง 10 คือบริบท 
ที่ดีที่สุด โดยใช้การส ารวจข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การใช้แบบสอบถามส ารวจกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มกลุ่มประชากรอย่างน้อย 2,000 คน ที่มีอายุระหว่าง  
18-64 ปี ในแต่ละประเทศ และ (2) การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริบทของการท าธุรกิจ  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 67 33 0 
Measurable 67 33 0 
Controllable 86 14 0 
Affordable 86 14 0 
Comparable 86 14 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
การประเมินความเชื่อมั่นของผู้ประกอบของ Global Entrepreneurship Monitor ใช้การส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบโดยรวมทั้งประเทศ  

โดยไม่ได้ท าการแบ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่สะท้อนถึงนโยบายของภาครัฐที่มีต่อผู้ประกอบวิ สาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่ชัดเจน 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้มีความครอบคลุมเป้าหมายและแผนแม่บทฯ ประเด็นผู้ ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่มากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ควรมีการเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบขนาดกลางและย่อมโดยตรง ซึ่งส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ได้มีการจัดท าแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 และได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ได้รับการ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเอื้อให้ 
การด าเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากขึ้น จึงควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ อาทิ จ านวน กฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ได้รับการ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับ SMEs 
หรือ การวัดความพึงพอใจในการให้บริการของธุรกิจ SMEs ที่มีต่อ สสว. มาเป็นตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ในเป้าหมายดังกล่าว 
นิยามตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

นิยามของตัวชี้วัด จ านวน กฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ได้รับการ ปรับปรุงเพื่อเอื้อให้การด าเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากขึ้น หมายถึง จ านวน
กฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ได้รับการ ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ SME ในประเทศไทย เพื่อให้วิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐมีความสะดวกต่อ 
SME ในการขอรับบริการต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเอื้อและลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 การใช้ข้อมูล GEM อาจไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  

ได้แท้จริง เนื่องจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยและไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง การเก็บข้อมูลไม่เก็บเป็นประจ าในทุก ๆ ปี 
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 การใช้ข้อมูล จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ได้รับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ SME ในประเทศไทย จ าเป็นจะต้องมี 
การก าหนดนิยามและขอบเขตที่ชัดเจน เนื่องจาก การตีความจ านวนในการปรับปรับทางกฏหมายการเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ SME เป็นไปได้ยาก ส าหรับการวัด
ความพึงพอใจในการให้บริการอาจไม่ครอบคลุมเป้าหมาย เนื่องจาก ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจอาจไม่สะท้อนถึงการส่งเสริมนโยบายของ SMEs ให้ดีขึ้น 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ควรปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายใหม่ เนื่องจาก ไม่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจริงกับอันดับ ณ ปัจจุบัน  

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

จาการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นของที่ปรึกษา สรุปว่าให้ใช้ตัวชี้วัด อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย เพียงตัวชี้วัดเดียว เนื่องจาก ตัวชี้วัดทีเ่คยมีการเสนอเพิ่มเติมยังไม่สามารถสะท้อนถึงการส่งเสริมนโยบายของ SMEs ให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ควรมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย โดยจากการจัดอันดับของ Global Entrepreneurship Monitor  (GEM) ในหัวข้อ Government Policies: Support and 
Relevance ของประเทศไทยย้อนหลัง พบว่า มีอันดับที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอันดับที่ 34 ในปี 59 มาเป็นที่ 19 ในปี 60 ซึ่งเพิ่มขึ้น 15 อันดับ และในปี 60 ลดลงเป็นอันดับที่ 22 
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ควรปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายในปี 2561 - 2565 ควรอยู่ที่อันดับ 18 ในปี 2566 - 2570 ควรอยู่ที่อันดับ 16 ในปี 2571 - 2575 ควรอยู่ที่อันดับ 15 
และในปี 2576 - 2580 ควรอยู่ที่อันดับ 13 ตามล าดับ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความจริงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย 

อันดับของประเทศไทยใน Government 
policies: support and relevance ขอ ง 
Global Entrepreneurship Monitor 

อันดับ /  ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

ส านักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

- 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อันดับของประ เทศไทยใน Government policies: support and 
relevance ของ Global Entrepreneurship Monitor 

  32 34 19 22 23  

ที่มา: https://www.gemconsortium.org/report/gem-2018-2019-global-report 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อันดับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 8 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผน
ย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม ่

     

อันดับ 15 อันดับ 12 อันดับ 10 อันดับ 10 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     
อันดับ 18 อันดับ 16 อันดับ 15 อันดับ 13 

ผลการด าเนินงาน   32 34 19 22 23       
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