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บทสรุปผู	บรหิาร 
 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อระบบเศรษฐกิจและประชาชน

ภายในประเทศ อย�างไรก็ตาม SME ส�วนใหญ�ยังต-องพ่ึงพาการสนับสนุนในด-านต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการ
สนับสนุนด-านเทคนิค องค4ความรู- และป6จจัยพ้ืนฐานในด-านต�างๆ เพ่ือให-สามารถพัฒนาและแข�งขันต�อไปได-ใน
อนาคต การส�งเสริม SME จึงมีความสําคัญอย�างมากต�อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ การส�งเสริม
และพัฒนาผู-ประกอบการ SME อย�างมีประสิทธิภาพจําเป=นต-องได-รับความร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ 
ท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค4กรอิสระ รวมตลอดท้ังสถาบันการศึกษาอย�างบูรณาการตามบทบาทหน-าท่ีของ
แต�และหน�วยงาน ท้ังนี้เพ่ือให-การส�งเสริม SME เป=นไปอย�างเป=นระบบ สอดคล-องเชื่อมโยง และลดความ
ซํ้าซ-อน ดังนั้นเพ่ือให-เกิดประโยชน4สูงสุดกับผู-ประกอบการ SME รวมตลอดท้ังเพ่ือให-การใช-จ�ายงบประมาณ
ของประเทศเป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
พลเอกประยุทธ4  จันทร4โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 339/2558 

แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร4 ประจําปFงบประมาณ 
2560 โดยมี สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) เป=นกรรมการและเลขานุการร�วมใน
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ คณะท่ี 2 ยุทธศาสตร4ด-านการเสริมสร-าง
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ต�อมาสํานักงบประมาณออกระเบียบว�าด-วยการบริหารงบประมาณ
รายจ�ายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือให-ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน�วยงานอ่ืนถือปฎิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ�ายสําหรับแผนงานบูรณาการ ทําให-การขอรับการ
จัดสรรงบประมาณมีความสัมพันธ4เชื่อมโยงกันและสอดคล-องกับแผนงานบูรณาการ เพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงค4
และเปMาหมายท่ีกําหนดไว-ในแผนบูรณาการ อีกท้ังกําหนดให-มีการจัดทํารายงานและประเมินผลรายไตรมาส
และสรุปผลรายงานประจําปFเพ่ือเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและแจ-งสํานักงบประมาณเพ่ือใช-เป=น
ข-อมูลประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณถัดไปและรายงานต�อคณะรัฐมนตรี ต้ังแต�
ปFงบประมาณ 2559 เป=นต-นมา สสว. จึงได-ดําเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือใช-เป=น
ข-อเสนอแนะและเป=นแนวทางการส�งเสริมพัฒนา SME เพ่ือให-การดําเนินโครงการส�งเสริม SME เป=นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน4สูงสุดกับผู-ประกอบการ SME และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต�อไป  

 
กรอบการศึกษา และวัตถุประสงค4หลักของการศึกษานี้ มี 3 ประการสําคัญ คือประการท่ี 1  

เพ่ือติดตามความคืบหน-าและประการท่ี 2 เพ่ือประเมินผลภาพรวมการดําเนินการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อมภายใต-งบประมาณบูรณาการ SMEปF 2560 ตามเปMาหมายของแผนงานบูรณาการส�งเสริม SME 
และแผนแม�บทการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 4 (ปF พ.ศ.2560–2564) และประการท่ี 
3 เพ่ือจัดทําข-อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการดําเนินโครงการในภาพรวมท่ีสามารถนํามาใช-ในการกําหนด
แนวทางการดําเนินโครงการภายใต-งบประมาณบูรณาการ SMEและกรอบแผนแม�บทการส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อมต�อไป 
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การศึกษาโดยใช-ข-อมูลท้ังทุติยภูมิ จากการรายงานผลของผู-ดําเนินการโครงการ และปฐมภูมิ ท้ังจาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ4ผู-รับผิดชอบโครงการ ผู-ประกอบการ และการลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามและประเมินผล 
โครงการภายใต-งบประมาณในลักษณะบูรณาการด-านการส�งเสริม SMEประจําปF 2560 จํานวน 36 โครงการ
จาก 4 แนวทาง ได-แก� แนวทางการส�งเสริมในกลุ�ม Start Up แนวทางการส�งเสริมในกลุ�ม Regular and Turn 
Around แนวทางการส�งเสริมในกลุ�ม Strong และการสร-าง Ecosystem นั้น งานบูรณาการด-านการส�งเสริม 
SME ประกอบด-วย 19 หน�วยงาน (รวม สสว.) ร�วมกันทํางาน ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามและประเมิน  
ท้ังในส�วนของ ทิศทางและความสอดคล-องกับแผนนโยบายระดับประเทศ ผลผลิต ผลลัพธ4 ผลกระทบ และ 
ความคุ-มค�า ได-ดังนี้ 

 
ด	านการติดตาม พบว�า ในด-านงบประมาณนั้น ในภาพรวม ยังเบิกจ�ายตํ่ากว�างบประมาณ  

โดยเบิกจ�ายได- ร-อยละ 70 หรือประมาณ 2,457.5030 ล-านบาท โดยมีงบประมาณตามภาระผูกพันอีก 
210.6582 ล-านบาท จากท้ังหมด 3,487.3408 ล-านบาท ซ่ึงส�วนหนึ่งนั้นมาจากการท่ีบางโครงการยัง
ดําเนินการไม�เสร็จสิ้นและบางโครงการอยู�ระหว�างการเบิกจ�ายงบประมาณตามท่ีผูกพันไว- โดย โครงการใน 
กลุ�ม Strong เบิกจ�ายได-ใกล-เคียงเปMาท่ีสุดท่ีร-อยละ 91 

 
ส�วนด-านผลผลิตของโครงการนั้น พบว�า ตัวชี้วัดหลายตัวสัมฤทธิผลตามเปMาหมายแล-ว ในขณะท่ีมีอีก

หลายตัวชี้วัดก็ใกล-เคียงกับเปMาหมายแล-ว ในขณะท่ีมีอีกบางตัวชี้วัดท่ียังตํ่ากว�าเปMาหมาย และมีบางโครงการ 
ท่ีล-มเลิก หรือยอมรับว�าไม�สามารถทําได-ตามเปMาหมาย ซ่ึงส�วนหนึ่งนั้นจากการสัมภาษณ4ผู-รับผิดชอบโครงการ
พบว�า SME ท่ีเข-าร�วมโครงการเม่ือได-มีการดําเนินการจริงกับท่ีคาดการณ4 SME ท่ีจะเข-าร�วมนั้นมี 
ความแตกต�างกัน ท้ังท่ีในหลายโครงการก็ได-คาดการณ4จากประสบการณ4/สถิติจากท่ีเคยดําเนินการมาใน 
อดีตแล-ว สะท-อนให-เห็นถึงบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในการส�งเสริม SME ในป6จจุบันท่ีจะต-องปรับให-สอดคล-อง
กับความต-องการของ SME มากยิ่งข้ึน ซ่ึงนับว�าเป=นป6จจัยแห�งความสําเร็จของการดําเนินโครงการในป6จจุบัน 
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รูปภาพท่ี 1 : สรุปการเบิกจ ายงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการด	านการส งเสริม SME ประจําป& 2560 
 

 
ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. ข-อมลูรวบรวมล�าสดุ ณ เดือนตุลาคม 2560 

 
การประเมินผล ในการศึกษานี้ได-ใช-ท้ังข-อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ4ผู-บริหาร

โครงการ และผู-ประกอบการท่ีเข-าร�วมโครงการ และการลงพ้ืนท่ี และข-อมูลทุติยภูมิ จากการรายงานผลของ
ผู-ดําเนินการโครงการ เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการในประเด็นสําคัญ ได-แก� ความสอดคล-องเหมาะสม
ของโครงการ (Context) ป6จจัยนํา เข-า  ( Input) กระบวนการทํางาน (Process) ผลผลิต (Output)  
ผลลัพธ4 (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน ผลการศึกษามี ดังนี้ 
 

ความสอดคล	องเหมาะสมของโครงการ (Context) พบว�า มีความสอดคล-องเหมาะสมกับแผนและ
ยุทธศาสตร4ระดับประเทศ ได-แก� ยุทธศาสตร4ชาติระยะ 20 ปF แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  
ฉบับท่ี 12 งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร4ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
แผนการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ฉบับท่ี 4 รวมถึงเม่ือพิจารณาในมิติการพัฒนา SME  
ระดับสากลนั้น โครงการภายใต-งบประมาณในลักษณะบูรณาการครอบคลุมประเด็นสําคัญในการพัฒนา SME 
ท่ี OECD ได-รวบรวมไว- 5 ด-าน1 อย�างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดระดับโครงการ พบว�า โครงการ
ส�วนใหญ� (33 โครงการจากท้ังหมด 36 โครงการ) เป=นโครงการท่ีตอบโจทย4 ยุทธศาสตร4ท่ี 1 (ส�งเสริมและ
พัฒนา SME รายประเด็นภายใต-แผนส�งเสริม SME ฉบับท่ี 4) เนื่องจากยุทธศาสตร4นี้ครอบคลุมประเด็นการ
พัฒนา SME ท่ี OECD ได-รวบรวมไว- 4 จาก 5 ด-าน ท้ังนี้ จากการศึกษายังพบว�า โครงการส�วนใหญ�นั้น ให-
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี (29 จาก 36 โครงการ) รองลงมาคือ การปรับปรุงสภาพแวดล-อม 

                                                           
1ได-แก� การส�งเสริมด-านการเงิน การปรับปรุงสภาพแวดล-อมทางธุรกจิ การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเข-าถึงตลาด 
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ทางธุรกิจ เช�น การปรังปรุงข-อกฎหมาย และด-านการพัฒนาการบริหารจัดการให-แก� SME ส�วนด-านแหล�งทุนมี
เพียง 3 โครงการเท�านั้น ได-รับคะแนน CIPP ด-าน Context 3.3 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
ด	านป=จจัยนําเข	า (Input) การศึกษานี้ได-พิจารณาจากงบประมาณเป=นสําคัญ พบว�าจัดสรร

งบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการท้ังหมดงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 3,487.3408 ล-านบาท มีการใช-
งบประมาณจริงรวมท้ังสิ้น 2,457.5030 ล-านบาท หรือประมาณร-อยละ 70 เท�านั้น โดยแนวทางท่ีมีมูลค�าการ
เบิกจ�ายได-มากท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 1 : Start Up ทําให-การประเมินด-วยกรอบการวิเคราะห4 CIPP พบว�า  
ด-านป6จจัยนําเข-ามีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกแนวทาง 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงหมายความว�ามีการใช-
งบประมาณท่ีเหมาะสมพอประมาณ 
 

ด	านกระบวนการทํางาน (Process) ซ่ึงเป=นป6จจัยสําคัญในการดําเนินการให-ป6จจัยนําเข-าแปลงเป=น
ผลผลิตได-ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ในการศึกษาได-พิจารณาเปรียบเทียบระหว�างผลผลิตและแผนการดําเนินงาน
ผ�านการติดตามรายไตรมาส และได-ให-คะแนนตามความสําเร็จเทียบกับเปMาหมายในแต�ละไตรมาส พบว�า 
ในภาพรวมมีผลสัมฤทธิผลตามเปMาหมายระหว�างการดําเนินการค�อนข-างดีมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.6 จาก 5 คะแนน 
(มีอัตราความสําเร็จตามเปMาหมายระหว�างดําเนินการประมาณร-อยละ 77) นั้นคือ สัมฤทธิผลตามเปMาหมาย
ระหว�างดําเนินการค�อนข-างดี โดยแนวทางท่ีมีกระบวนการทํางานเป=นไปตามแผนดีท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 2 : 
ส�งเสริมให- SME กลุ�มท่ัวไป (Regular ) ให-มีศักยภาพมากข้ึนและให-ความช�วยเหลือ SME ท่ีประสบป6ญหาทาง
ธุรกิจ (Turn Around) มีค�าเฉลี่ยคะแนนท่ี 4.0 จาก 5 คะแนน 
 

ด	านผลผลิต (Product : Output) แม-ในรายละเอียดจะมีความแตกต�างกันไปท้ัง 36 โครงการ  
แต�หากแบ�งออกเป=นกลุ�มใหญ� จําแนกตามหน�วยนับ จะได- 2 กลุ�มสําคัญ คือ ผลผลิตด-านจํานวนผู-เข-าร�วม/
กิจการเข-าร�วม กับ จํานวนเครือข�าย/ศูนย4บริการ SME โดย ด-านจํานวนผู-เข-าร�วม/กิจการ พบว�า มีผลผลิตรวม
ท้ังหมด 186,791 ราย/กิจการ จากเปMาหมาย 162,268 ราย/กิจการ หรือ คิดเป=น ร-อยละ 115.11 ของ
เปMาหมาย ส�วนด-านการพัฒนาศูนย4หรือเครือข�ายนั้น มีผลผลิตท่ี 132 ศูนย4/เครือข�ายจากเปMาหมาย 158 ศูนย4/
เครือข�ายหรือ คิดเป=นร-อยละ 84 ของเปMาหมาย 

 
เม่ือแยกตามแนวทาง และจัดแบ�งตามประเภทกิจกรรม พบว�า ในแนวทางส�งเสริมกลุ�ม Start Up 

นั้น มีผู-เข-าร�วม รวม 41,639 ราย กลุ�ม Regular และ Turn Around มีผู-เข-าร�วม รวม 108,882 ราย กลุ�ม 
Strong มีผู-เข-าร�วม รวม 7,019 รายและกลุ�มพัฒนา Eco-System 29,251 ราย มีคะแนน CIPP ด-านผลผลิต
เฉลี่ยทุกแนวทางท่ี 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

โดยสรุปจึงเห็นได-ว�า ในด-านผลผลิตนั้น ภายใต-งบประมาณในลักษณะบูรณาการด-านการส�งเสริม 
SME ประจําปF 2560 ท้ังหมด 2,457 ล-านบาทนั้น ก�อให-เกิดประโยชน4ต�อ ผู-ท่ีเตรียมตัวเป=นผู-ประกอบการใหม� 
(Start Up) เช�น นักเรียน นักศึกษา 34,160 ราย ผู-ประกอบการใหม� 7,270 กิจการ ศูนย4บ�มเพาะสําหรับ
ผู-ประกอบการใหม� 105 ศูนย4 และนวัตกรรมใหม� 104 นวัตกรรม เกิดประโยชน4แก� SME ท่ัวไปท่ีดําเนินกิจการ
อยู� (Regular) ให-ได-รับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 12,508 กิจการ ให-สามารถเข-าถึงองค4ความรู-
สําคัญ 2,966 กิจการ ได-รับการยกระดับมาตรฐาน 23,556 กิจการ ขยายช�องทางการตลาด 69,824 กิจการ 
เกิดเครือข�าย SME 28 กลุ�ม สําหรับ SME ท่ีมีความเข-มแข็ง ได-รับประโยชน4 ถ�ายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีช�วย
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ยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันให-สูงข้ึนอีก 3,537 กิจการ ได-รับประโยชน4ด-านการขยายตลาด และ
สร-างเครือข�ายอีก 3,482 กิจการ และมี SME ท่ีประสบป6ญหาได-รับความช�วยเหลือผ�านการชดเชยดอกเบ้ีย 
29,251 กิจการ   
 

ตารางท่ี 1 : สรุปผลผลิตรายแนวทางในลักษณะบูรณาการด	านการส งเสริม SME ประจําป& 2560 

แนวทาง 
จํานวนผู	เข	าร วม

โครงการ 
(ราย) 

เปGาหมายจํานวนผู	เข	าร วม
โครงการ 
(ราย) 

จํานวนผู	เข	าร วมโครงการต อ
เปGาหมาย  
(ร	อยละ) 

Start Up  41,639 41,210 101.04 
Regular & 

Turn 
Around  

108,882 91,058 119.57 

Strong  7,019 4,000 175.48 
Eco-System 29,251 26,000 112.50 

Total 186,791 162,268 115.11 

ท่ีมา : มูลนิธิ สวค.  
 

ด	านผลลัพธI (Outcome) จากการประเมินโดยใช-ข-อมูลผลผลิต และการประเมินจากแบบสอบถาม
ท้ังจากของผู-วิจัย และของผู-รับผิดชอบโครงการ สามารถนํามาคํานวณผลลัพธ4ได-ซ่ึงพบว�าในภาพรวมนั้น 
โครงการท้ังหมดสร-างผลลัพธ4ทางเศรษฐกิจประมาณการได-ท่ี 3,478 ล-านบาท ซ่ึงใกล-เคียงกับงบประมาณท่ีได-รับ 
แสดงให-เห็นถึงความคุ-มค�าของโครงการต้ังแต�ระดับผลลัพธ42  
  

                                                           
2 การวิเคราะห4ผลลัพธ4มีแนวคิดสําคัญ คือ การสร-างผลลัพธ4ของการดําเนินงานต�อ SME ผ�านกระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการ คือ การลดต-นทุน 
(C) การเพิ่มมูลค�า (P) การเพิ่มยอดขาย (Q) และการเพิ่มผลผลิต (Y) ท้ังน้ีจากการศึกษาสามารถประมาณมูลค�าจากกิจกรรมต�างๆ ได-ตามตาราง 

สรุปกิจกรรมเพ่ือการประเมินผลลัพธIทางเศรษฐกิจต อผลผลิตหน่ึงหน วย 
กิจกรรม ผลลัพธIเฉลี่ยต อราย (บาท) 

ลดต-นทุน 331,857 
เพิ่มผลผลิต 48,895 
เพิ่มมูลค�า 591,521 
เพิ่มยอดขาย 58,969 

ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2560) ประมวลผลจาก แบบสอบถาม 
การประเมินผลลัพธ4ประมาณการจากค�าเฉล่ียของผลลัพธ4ทางเศรษฐกิจต�อหน่ึงหน�วยผลผลิตของแต�ละกระบวนการ มาคํานวณร�วม (คูณ) กับ
จํานวนผลผลิตภายใต-โครงการน้ัน ก็จะสามารถประมาณค�าผลลัพธ4ทางเศรษฐกิจของโครงการน้ันๆ ได- โดยในการประเมินผลลัพธ4น้ีใช-ข-อมูลในการ
วิเคราะห4 2 ส�วน คือ ข-อมูลปฐมภูมิจากการใช-แบบสอบถามในการวิเคราะห4 และข-อมูลทุติยภูมิจากการรายงานผลของแต�ละหน�วยงานรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 2 : สรุปการประเมินมูลค าทางเศรษฐกิจรายแนวทาง 
ในลักษณะบูรณาการด	านการส งเสริม SME ประจําป& 2560 

แนวทาง ประมาณการมูลค า (บาท) 
Start Up 2,009,545,626 

Regular& Turn Around 1,209,286,357 
Strong 259,281,771 

ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. 
 

ด	านผลกระทบ (Impact) พบว�า นอกจากผลของโครงการท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลลัพธ4ต�อธุรกิจราย
หนึ่งๆ แล-วยังส�งผลต�อเศรษฐกิจในภาพรวมด-วย กล�าวคือ ในโครงการยังนํามาซ่ึงผลกระทบทางบวกต�อ
เศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศอีกด-วย ผ�านท้ังการหมุนเวียนของการใช-จ�ายและลงทุนในกลไกทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพทุนและแรงงานในประเทศ ด-วย แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
ร�วมกับข-อมูลเบ้ืองต-นจึงประเมินได-ว�า GDP ของประเทศจะขยายตัวอีกในระยะยาว รวมเป=นส�งผลให- GDP 
เติบโตท้ังสิ้น 22,052.03 ล-านบาท ซ่ึงส�งผลให-มีรายได-ทางภาษีกลับคืนท่ี 4,711.08 ล-านบาท3 ซ่ึงสูงกว�า
งบประมาณท่ีได-ใช-จ�ายไป (2,477 ล-านบาทจากกรอบงบประมาณท้ังหมด 3,487 ล-านบาท)  

 
ด	านความคุ	มค า พบว�า โครงการท้ังหมดนั้นเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีใช-จ�ายไป มีความคุ-มค�าแทบ

ท้ังสิ้น กล�าวคือ เม่ือเทียบงบประมาณกับมูลค�าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนนั้น โครงการท้ังหมดถ-าไม�คุ-มค�าต้ังแต�
ระดับผลลัพธ4แล-ว ก็จะคุ-มค�าเม่ือรวมผลในระดับผลกระทบอยู�ดี นอกจากนั้น หากพิจารณาภาพรวมจะเห็นได-
ว�า รัฐบาลมีความคุ-มค�าสูงจากโครงการ กล�าวคือ ได-รับเงินภาษีกลับคืนจากการจัดเก็บรายได-ท่ีมากข้ึนจาก
ระบบเศรษฐกิจท่ีขยายตัว และ/หรือ มีประสิทธิภาพมากข้ึน สูงกว�ารายจ�ายท่ีสูญเสียไป กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ มี
ความคุ-มค�าท้ังทางเศรษฐกิจ (EIRR) และความคุ-มค�าทางการเงิน (FIRR) 

 
ตารางท่ี 3 : ผลลัพธI ผลกระทบ งบประมาณ และความคุ	มค า ของแต ละแนวทาง 

 Outcome Impact งบประมาณ ความคุ-มค�า 
รวม 3,478 ล-านบาท 22,052 ล-านบาท 2,458 ล-านบาท คุ-มค�า 

Start Up 2,010 ล-านบาท 5,338 ล-านบาท 1,230 ล-านบาท คุ-มค�า 
Regular& 

Turn Around 
1,209 ล-านบาท 6,331 ล-านบาท 677 ล-านบาท คุ-มค�า 

Strong 259 ล-านบาท 5,589 ล-านบาท 325 ล-านบาท คุ-มค�า 

Eco-System - 4,792 ล-านบาท 226 ล-านบาท คุ-มค�า 
ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. โดย ผลลัพธ4 (Outcome) คํานวณจาก แบบสอบถาม และข-อมูลผลผลิตท่ีรวบรวมจากการรายงานผลของ
ผู-ดําเนินการโครงการ และผลกระทบคํานวณจากแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค ท่ีพัฒนาโดย มูลนิธิ สวค. ร�วมกับ 
กระทรวงการคลัง 

                                                           
3 คํานวณจากแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค ท่ีพัฒนาโดย มูลนิธ ิสวค. ร�วมกับ กระทรวงการคลัง 
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ด	านความย่ังยืน ซ่ึงพิจารณาจากลักษณะการพ่ึงพางบประมาณแผ�นดินของโครงการต�างๆ พบว�า 
โครงการส�วนใหญ� (29 จาก 36 โครงการ) มีความยั่งยืนตํ่า เนื่องจากต-องพ่ึงพางบประมาณแผ�นดินใน 
การดําเนินโครงการอย�างเดียว นอกจากนั้นยังไม�ใช�งบประมาณระยะยาวหรืองบประมาณประจําด-วย ดังนั้น 
หากปFใดไม�ได-รับการอนุมัติก็จะไม�สามารถดําเนินโครงการได- ส�วนโครงการ ท่ีมีความยั่งยืนสูงตามเกณฑ4 
การวิเคราะห4ของท่ีปรึกษา เช�น มีแผนงานระยะยาวและมีเครือข�ายดําเนินโครงการในแต�ละพ้ืนท่ี มีเพียง 5 
โครงการจาก 36 โครงการเท�านั้น กล�าวคือ 1. โครงการการเสริมสร-างศักยภาพผู-ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมด-วยทรัพย4สินทางป6ญญา 2. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อมในสาขาเปMาหมาย 3. โครงการการจัดนําผู-ผลิตชิ้นส�วนอุตสาหกรรมไทยร�วมงาน
แสดงชิ้นส�วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ 4. โครงการกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ซ่ึง
เป=นการส�งเสริมด-านการตลาดและการจับคู�ธุรกิจ และ 5. โครงการกองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม ซ่ึงเป=นการอํานวยความสะดวกและจัดทําแผน 

 
ตารางท่ี 4 : สรุปผลการประเมิน 

 Context Input Process Output Outcome Impact 
ความ
คุ	มค า 

ความย่ังยืน 

รวม 
3.3 จาก  
5 คะแนน 

3.5 จาก  
5 คะแนน 

3.6 จาก 
5 คะแนน 

3.4 จาก 
5 คะแนน 

3,478  
ล-านบาท 

22,052
ล-านบาท 

คุ-มค�า ปานกลาง 

Start Up 
4.1 จาก  
5 คะแนน 

3.9 จาก  
5 คะแนน 

3.7 จาก 
5 คะแนน 

3.5 จาก 
5 คะแนน 

2,010  
ล-านบาท 

5,338 
ล-านบาท 

คุ-มค�า ต่ํา 

Regular& 
Turn Around 

3.2 จาก  
5 คะแนน 

2.9 จาก  
5 คะแนน 

4.0 จาก 
5 คะแนน 

3.1 จาก  
5 คะแนน 

1,209  
ล-านบาท 

6,331 
ล-านบาท 

คุ-มค�า ต่ํา 

Strong 
3.0 จาก  
5 คะแนน 

3.7 จาก  
5 คะแนน 

3.0 จาก 
5 คะแนน 

4.0 จาก 
5 คะแนน 

259 
ล-านบาท 

5,589 
ล-านบาท 

คุ-มค�า 
ปานกลาง
ค�อนสูง 

Eco-System 
3.0 จาก  
5 คะแนน 

3.5 จาก  
5 คะแนน 

3.7 จาก 
5 คะแนน 

3.0 จาก 
5 คะแนน 

- 
4,792 

ล-านบาท 
คุ-มค�า ปานกลาง 

 
ข	อสังเกต: เปรียบเทียบการส งเสริม SME ของไทยกับกรณีศึกษาในต างประเทศ 

 
การศึกษานี้ได-เลือก ญ่ีปุsน กับฟuนแลนด4เป=นกรณีศึกษา เนื่องจาก ญ่ีปุsน เป=นประเทศในเอเชียท่ีได-รับ

การยกย�องจาก OECD ด-านการส�งเสริม SME ส�วนฟuนแลนด4นั้น เป=นประเทศขนาดเล็กท่ีได-รับการยกย�องจาก 
การศึกษาต�างๆ รวมถึงจากสหภาพยุโรปด-วย มาทําการเปรียบเทียบกับไทยใน 5 ประเด็นการส�งเสริม SME ท่ี 
OECD ได-สรุปรวบรวมไว- คือ ด-านการเงิน การพัฒนาสภาพแวดล-อมทางธุรกิจ ด-านการส�งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี การส�งเสริมและพัฒนาด-านการบริหารจัดการ และการเข-าถึงตลาด โดยจากการศึกษาใน 5 
ประเด็นนี้ของไทย พบว�า 

(1) ด-านการเงินนั้น ไทยใช-ระบบของการให-เงินกู-ดอกเบ้ียตํ่า ร�วมกับการคํ้าประกัน อย�างไรก็ตาม  
ไทยยังให-การส�งเสริมในรูปแบบธุรกิจเงินร�วมลงทุน (Venture Capital) และตลาดตราสารทุน 
(Equity Market) สําหรับ SME ไม�มากนัก นอกจากนั้น ไทยไม�มีการยกหนี้ หรือ ช�วยจ�ายหนี้
บางส�วน สําหรับ SME ท่ีดําเนินการแล-วเต็มท่ีแต�ประสบป6ญหาทางธุรกิจ อย�างฟuนแลนด4 
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(2) ด-านสภาพแวดล-อมทางธุรกิจนั้นแม- ไทยจะมีอัตราภาษี SME ตํ่ากว�า บริษัทขนาดใหญ� และมี
มาตรการส�งเสริมทางภาษีสําหรับ SME โดยเฉพาะ กล�าวคือ SME ท่ีมีกําไรสุทธิไม�ถึง 300,000 
บาท จะได-รับการยกเว-นภาษีเงินได-นิติบุคคล แต�ถ-ามีกําไรสุทธิสูงกว�า 300,000 บาท จะ
จัดเก็บท่ีร-อยละ 10 ในขณะท่ีบริษัทขนาดใหญ�ท่ีมีกําไรสุทธิเกิน 300,000 บาท จะจัดเก็บท่ี
ร-อยละ 15 และหากสูงกว�า 3,000,000 บาทจะจัดเก็บท่ี ร-อยละ 20 แต�หากเปรียบเทียบกับ 
มาตรการเก้ือหนุนด-านสภาพแวดล-อมทางธุรกิจของประเทศกรณีศึกษาแล-วพบว�า ไทยยังไม�
ยกเว-นภาษีการขายกิจการ ไม�มี เงินสนับสนุนการจ-างงานช�วงทดลองงาน (แบบญ่ีปุsน) และ ไม�
มี รูปแบบการบริหารหน�วยงานรัฐแบบก่ึงเอกชน (แบบฟuนแลนด4) นอกจากนั้น หากพิจารณา
ด-านดอกเบ้ียยังพบอีกว�า อัตราดอกเบ้ียสําหรับผู-ประกอบการขนาดเล็กนอกจากสูงกว�าราย
ใหญ�แล-ว ยังต-องจ�ายค�าธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกู-อันเนื่องจากไม�มีหลักประกันเพียงพอ 
ในขณะท่ีผู-ประกอบการขนาดใหญ�นั้นสถาบันการเงินมักไม�เรียกหลักประกันมากเท�ากับจํานวน
สินเชื่อท่ีให-กู- กล�าวคือ ป6จจุบันดอกเบ้ียธนาคารกรุงไทยลูกค-ารายใหญ�ชั้นดี (MLR) 6.275 และ
ลูกค-ารายย�อยชั้นดี (MRR) 7.120 เป=นต-น โดยมี ค�าธรรมเนียมคํ้าประกัน (กรณีต-องใช-) 1-2.5 % 
ทําให-ต-นทุนทางการเงินของผู-ประกอบการ SME สูงกว�าผู-ประกอบการขนาดใหญ� 

(3) ด-านเทคโนโลยี ไทยมีแนวทางการพัฒนาท่ีดี มีท้ังแบบ market driven และ แบบ 
technology driven มีท้ังให-เปล�าเต็มวงเงิน และร�วมออกค�าใช-จ�ายและให-ในเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายด-วย 

(4) ด-านความช�วยเหลือในการบริหารจัดการ ส�วนใหญ�เป=น technology driven คือ มาจาก
แรงผลักดันของผู-เชี่ยวชาญเจ-าของเทคโนโลยี แต�ไม�ได-มาจาก demand driven คือ ความ
ต-องการของผู-ประกอบการเอง โครงการส�วนใหญ�ในไทยไม�ใช�โครงการท่ีเปuดช�องหรือส�งเสริมให-
ผู-ประกอบการท่ีเข-าร�วมสามารถจัดหาท่ีปรึกษาเองได- ต�างกับ ญ่ีปุsนท่ีมีการสนับสนุนเงินทุน
ค�าท่ีปรึกษาท่ีผู-ประกอบการจัดหาเอง สาเหตุหนึ่งคาดว�าเป=นเพราะ SME ในไทยจํานวนมากยัง
ไม�เห็นถึงความสําคัญของวิทยาการต�างๆ จึงไม�ตระหนักรู-ถึงความจําเป=นในการจ-างท่ีปรึกษาใน
การพัฒนาด-าน การบริหารจัดการ และ/หรือ การตลาดท่ีเหมาะสม ของ SME แต�ละรายเอง 
ในไทยจึงจําเป=นต-องเริ่มจากการสร-างความตระหนักรู-ถึงความสําคัญของ การบริหารจัดการ 
และ/หรือ การตลาด ในด-านต�างๆ แก� SME ก�อน เพ่ือท่ี SME จะได-ทราบถึงความจําเป=นของ 
การพัฒนาเหล�านั้น ว�าประเด็นใดท่ีเหมาะสมกับตน ก�อนท่ีจะจัดหาท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมให-อีก
ทีหนึ่ง แตกต�างกับญ่ีปุsนท่ี SME ทราบอยู�แล-วว�าตนต-องการการพัฒนาในด-านใด (ตัวอย�างเช�น 
SME ของญ่ีปุsนได-รับการสนับสนุนค�าศึกษาความเป=นไปได-ของโครงการด-วย)  

(5) ด-านการเข-าถึงตลาด แม-ไทยมีการจัด trade fair อยู�อย�างสมํ่าเสมอ อย�างไรก็ตามหากเทียบกับ
ญ่ีปุsน ไทยยังไม�มีแม-แต�แผนส�งเสริมการลงทุนยังต�างประเทศ จึงขาดความช�วยเหลือด-านนี้มาก 
นอกจากนั้น หากเปรียบเทียบกับ ฟuนแลนด4 ก็จะพบว�าการพัฒนาโครงข�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการตลาดนั้น ไทยก็ยังเป=นรองอยู�มาก 
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ตารางท่ี 5 : เปรียบเทียบการสนับสนุน SME ของไทยกับกรณีศึกษา  
ตามแนวทางการส งเสริมสําคัญ 5 แนวทาง 

แนวทางการส�งเสริม การสนับสนุนของไทย 

การเงิน 
เงินกู- และการคํ้าประกันมี venture capital ไม�มาก และ equity market มีใน SET และ MAI 
แต�ตลาดไม�ใหญ�มาก 

สภาพแวดล-อมทางธุรกิจ 

ภาษี SME ต่ํากว�า บริษัทขนาดใหญ� และมมีาตรการส�งเสริมทางภาษีสําหรับ SME ไม�มี เงิน
สนับสนุนการจ-างงานช�วงทดลองงาน และรูปแบบการบรหิารหน�วยงานรัฐแบบก่ึงเอกชน มีแต�
พัฒนาได-อีก ในประเด็นของการเป=นศูนย4บริการเบ็ดเสร็จ และการให-คําปรึกษาวินิจฉัยป6ญหา 
SME และส�งต�อยังหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

เทคโนโลย ี

มีท้ังแบบ market driven (โครงการ/เทคโนโลยีสําคัญในโครงการ ริเริม่จากความต-องการของ
กลุ�ม SME เอง) และ แบบ technology driven (ภาครัฐเป=นผู-กําหนดโครงการและเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให-แก� SME เอง) มีท้ังให-เปล�าเต็มวงเงิน และร�วมออก ให-ในเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายกว�าญี่ปุsน  

บริหารจัดการ 
ส�วนใหญ�เป=น technology driven (ภาครัฐเป=นผู-กําหนดโครงการและเลือกประเด็นการพัฒนาท่ี
เหมาะสมให-แก� SME เอง) แต�ไม�สามารถจัดหาท่ีปรึกษาได-เอง ไม�มีการสนับสนุนเงินทุนค�าท่ี
ปรึกษา  

การเข-าถึงตลาด 
มี trade fair จัดโครงข�ายธุรกิจ ฯลฯ แม-จะยังไม�มีระบบ โครงข�ายแบบ IT ท่ีดีก็ตาม ไม�มี การ
ประกันการลงทุน และ โครงการลงทุนของรัฐบาลต�างประเทศ 

ท่ีมา: รวบรวม โดย มลูนิธิ สวค 
 
ข	อสังเกต: จากการสัมภาษณIและสํารวจภาคสนาม 

 
ด-านผลการประเมิน พบว�า ในรูปแบบการดําเนินงานการส�งเสริม SME ภายใต-งบประมาณแบบ

บูรณาการนั้น เป=นโครงการท่ีมีความคุ-มค�าในรูปแบบการดําเนินงานในภาพรวม กล�าวคือ ด-วยรูปแบบ 
การดําเนินงานท่ีส�งผลให- SME สามารถพัฒนาปรับปรุงในการประกอบกิจการ โดยเฉพาะผ�านการเพ่ิมมูลค�า 
ลดต-นทุน สร-างผลิตภัณฑ4ใหม� สร-าง SME รายใหม� ฯลฯ นั้น ก็ให-เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจมากกว�างบประมาณ
ท่ีใช-จ�ายไปมาก จึงส�งผลให-รายได-ของรัฐบาลท่ีเพ่ิมข้ึนจากมูลค�าทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนเหล�านั้น (ประชาชนมี
รายได-สูงข้ึนจึงจ�ายภาษีมากข้ึน) อย�างไรก็ตาม สําหรับปF พ.ศ. 2560 นั้น ขณะท่ีท่ีปรึกษาเก็บรวบรวมข-อมูล 
การดําเนินการต�างๆ ยังไม�เสร็จสิ้น และ/หรือ อาจมีบางโครงการท่ีทําไม�ได-ตามเปMาหมายท่ีวางไว- ดังนั้นผลทาง
เศรษฐกิจจึงอาจได-น-อยกว�าท่ีคาดการณ4ไว-ในแผนบูรณาการ 
 

ด-านการจัดการในลักษณะบูรณาการ พบว�า ยังมีการบูรณาการไม�ได-เต็มท่ีเท�าท่ีควรซ่ึงส�วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการท่ีเพ่ิงเริ่มต-นดําเนินการในลักษณะบูรณาการนี้เพียง 2 ปFเท�านั้น ป6ญหาท่ีพบ อาทิ ความไม�
ครอบคลุมของโครงการช�วยเหลือ หรือ การทับซ-อนของลักษณะความช�วยเหลือ การติดต�อประสานงาน
ระหว�างกันรวมไปถึงการขาดการบูรณาการด-านการประชาสัมพันธ4ด-วย SME ส�วนใหญ�จึงทราบเฉพาะโครงการ
ท่ีตนเข-าร�วมเท�านั้น ในขณะท่ีโครงการเพ่ือส�งเสริม SME มีจํานวนมาก บางโครงการอาจตรงกับความต-องการ
ของ SME รายนั้นๆ มากกว�า นอกจากนี้สาเหตุอีกส�วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเชื่อมโยงในเปMาหมายการ
ส�งเสริมระหว�างหน�วยงานทําให-ไม�สามารถช�วยเหลือเก้ือกูลกันได-อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ด-านการจัดการอ่ืนๆ ภายใต-โครงการ  พบป6ญหาการวางแผน และ/หรือ อุปสรรคจากระเบียบ
ข-อบังคับต�างๆ ส�งผลให-การเริ่มต-นงานนั้น เกิดความล�าช-า กระทบต�อการดําเนินงานต�างๆ ท่ีมีข-อจํากัดด-วย
เง่ือนเวลา ทําให-ผลการดําเนินงานไม�ดีเท�าท่ีควร โดยเฉพาะอย�างยิ่งบางโครงการท่ีต-องการความต�อเนื่องก็
ส�งผลให-การดําเนินการต-องชะงักงัน นอกจากนั้น ป6ญหาอีกประการหนึ่งท่ีพบคือ การคาดการณ4และ
ต้ังเปMาหมายท่ีผิดพลาด เช�น บางกิจกรรมในบางโครงการนั้น ผู-ดําเนินการโครงการได-ประเมินจากปFท่ีผ�านๆ มา 
จึงคาดการณ4ว�าน�าจะมีอัตราตอบรับและได-รับความสนใจจาก SME ดี แต�ในการดําเนินการจริง ด-วยบริบท
ต�างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส�งผลให-พฤติกรรมและความต-องการของ SME เปลี่ยนแปลงไปด-วย โครงการส�วนหนึ่ง
จึงประสบป6ญหา ดําเนินการได-ไม�ตามเปMาหมาย ในขณะท่ีบางกิจกรรมกลับประสบผลสําเร็จมากกว�าเปMาหมาย
หลายเท�าได- 

 
ด-านบูรณาการข-อมูลโครงการปฏิทินกิจกรรมข-อมูลผู-รับบริการภาครัฐ จากการศึกษาพบว�า การมี

ระบบข-อมูลกลางนั้น นอกจากสะท-อนต�อความสําเร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส�งเสริม SME แล-วยัง
สะดวกต�อการประเมิน ซ่ึงจะนําไปสู�การวางแผนต�างๆ ในอนาคต อย�างไรก็ดี ในการทําให-ระบบข-อมูลกลางมี
ประสิทธิภาพใช-งานได-ดีนั้น ต-องได-รับความร�วมมือจากทุกหน�วยงานภายใต-งบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
แต�ด-วยป6จจัยต�างๆ อาทิ การให-ความสําคัญต�อการเก็บรวบรวมข-อมูลผู-รับบริการท่ีสะท-อนถึงความสําเร็จของ
การพัฒนา SME ความไม�สะดวกและความไม�คุ-นชินกับการใช-ระบบรายงานท่ีพัฒนาข้ึน และข-อจํากัดด-านเวลา
ท่ีเร�งรีบ รวมถึงการท่ีบางหน�วยงานยังไม�เห็นถึงความสําคัญของการให-ข-อมูล ทําให-ระบบข-อมูลกลางยังไม�
สามารถทํางานได-เต็มประสิทธิภาพ 
 
ข	อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษา และข-อสังเกต สามารถนํามาสรุปเป=นข-อเสนอแนะได- 5 ด-าน คือ ด-านโครงการ/

มาตรการช�วยเหลือ SME ในอนาคต ด-านการบริหารจัดการ ด-านการบูรณาการ ด-านข-อมูล ข-อเสนอแนะต�อ
การศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

 
1. ด-านโครงการ/มาตรการช�วยเหลือ SME ในอนาคต จากการเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา การ

สัมภาษณ4 และการลงพ้ืนท่ี พบว�า โครงการท่ีมีอยู�และดําเนินการได-ดีกว�าในหลายประเทศ 
(รวมถึงกรณีศึกษา) คือ โครงการให-ความช�วยเหลือด-านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย�างไรก็ตาม 
โครงการ/มาตรการให-ความช�วยเหลือ ท่ี SME ต-องการ ไทยยังมีความช�วยเหลือไม�มากนัก 
และ/หรือ ในกรณีศึกษามีวิธีการช�วยเหลืออ่ืนท่ีน�าสนใจ มี อาทิ  
(1) ความช�วยเหลือทางการเงินรูปแบบใหม� นอกเหนือจาก เงินกู-ดอกเบ้ียตํ่า และการคํ้า

ประกันเงินกู- เช�น ธุรกิจเงินร�วมลงทุน (Venture Capital) และตลาดตราสารทุน (Equity 
Market) สําหรับ SME หรือ คราวด4ฟ6นด4 

(2) การช�วยจัดหาแรงงานท่ีเหมาะสม หรือ การให-เงินสนับสนุนการจ-างงานช�วงทดลองงาน 
(กรณีญี่ปุsน)  
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(3) การประกันการลงทุน เช�น ในญ่ีปุsนให- SME สามารถทําประกันความล-มเหลวทางธุรกิจได- 
โดยหากการดําเนินธุรกิจมีความผิดพลาด และล-มเหลว (โดยไม�เจตนา) บริษัทประกันจะ
จ�ายเงินชดเชยความเสียหายให- 
 

2. ด-านการบริหารจัดการ มีข-อเสนอแนะว�า เนื่องจากมีหลายโครงการท่ีเป=นลักษณะโครงการ
ต�อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให-การดําเนินการสามารถกระทําได-ต�อเนื่อง จึงควรมีการเปuดช�อง และ/
หรือ แก-ไขกฎระเบียบ ให-เสนอโครงการ และของบประมาณในลักษณะโครงการผูกพันระยะ
ยาวได- 

 
นอกจากนั้น เพ่ือให-โครงการต�างๆ ดําเนินการไปได-อย�างหลากหลายทุกมิติ และตอบโจทย4 

ท่ีครบถ-วน จึงควรมีการสํารวจถึงความครบถ-วนของการให-ความช�วยเหลือตามโครงการต�างๆ ว�าตอบโจทย4 
ทุกด-านของ SME แล-วหรือไม� โดยเฉพาะในด-านท่ีจากการศึกษาพบว�ายังมีโครงการและความหลากหลายใน
การตอบโจทย4ของ SME ไม�มากนัก เช�น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (disruptive technology) 
ความช�วยเหลือทางการเงิน แรงงาน ตลาด การแข�งขันและพฤติกรรมของผู-บริโภคนั้น ควรมีการจัดทํา 
platform ท่ีนําหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง เช�น ท่ีปรึกษา ผู-เชี่ยวชาญ ธนาคาร หรือ สถาบันการเงินรูปแบบใหม�
เข-าร�วมมากข้ึน เป=นต-น 

 
3. ด-านการบูรณาการ มีข-อเสนอสําคัญ 2 ประการ คือ การวางแผนร�วมและการมีระบบ digital 

ร�วมโดยจําเป=นต-องมีหน�วยงานท่ีทําหน-าท่ีและมีบทบาทเป=นแกนกลางท่ีมีอํานาจอย�างสมบูรณ4
ตามกฏหมายในกระบวนการส�งเสริม SME โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในการวางแผนร�วม กําหนด
เปMาหมาย ฐานข-อมูลและงบประมาณ ซ่ึงคณะผู-วิจัยเห็นว�า สสว. มีความเหมาะสมท่ีจะ
ดําเนินการได-ดีในอนาคตโดยรายละเอียดของข-อเสนอ 3 ด-าน มีดังนี้ 
� ด�านการวางแผนร�วม มีข-อเสนอแนะว�า ก�อนการนําเสนอแผนงานต�างๆ นั้น ในแต�ละ

แนวทางควรมีการระดมความคิดเห็นในรูปแบบ focus group ท่ีแต�ละหน�วยงานควรได-มี
โอกาสนําเสนอแผนของแต�ละหน�วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนป6ญหา อุปสรรค ประสบการณ4 
และนําแผนงานและโครงการต�างๆ มาเชื่อมโยงกัน ก�อนท่ีจะทําการกําหนดแผนและ
เปMาหมายร�วมกัน การดําเนินการดังกล�าวนี้ ซ่ึงนอกจากอาจสามารถเปลี่ยนแปลงร�างแผนท่ี
แต�ละหน�วยงานวางไว-ให-มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนแล-ว ยังอาจมีการแลกเปลี่ยนช�วยเหลือ
ระหว�างกันและลดความซํ้าซ-อนของโครงการได- เช�น การแบ�งงานตามความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงอาจมีโครงการใหม�ท่ีเป=นการร�วมมือมากกว�า 1 หน�วยงาน4 ซ่ึงโครงการดังกล�าวอาจ
มีส�วนช�วยส�งเสริมโครงการอ่ืนๆ ได-อีกก็เป=นได-  

� ด�านการมีระบบ digital ร�วม มีข-อคิดเห็นว�า หน�วยงานท้ังหมดภายใต-งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการนั้น ต-องมี platform ประชาสัมพันธ4/ลงทะเบียน ฯลฯ ร�วมกัน โดยเป=น 
platform ท้ังในรูปแบบของ application web base และ/หรือ platform digital อ่ืนๆ 
โดยในระบบนี้ ควรมีรูปแบบการใช-งานจําเป=น (function) อาทิ การวินิจฉัย SME ว�า SME 
รายนั้นๆ ต-องการการช�วยเหลือรูปแบบใดเป=นพิเศษ และ SME รายนั้นมีระดับการพัฒนา

                                                           
4 ยกตัวอย�างเช�น โครงการพัฒนาผู-ประกอบการใหม� ภายใต- กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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ระดับไหน เหมาะสมกับโครงการช�วยเหลือประเภทใด ซ่ึงเม่ือหน�วยงานสร-างความเข-าใจกับ 
SME จนมีความเห็นร�วมกันว�าควรจะมีการสนับสนุนด-านใดตามลําดับก�อนหลัง ในโครงการ
ประเภทใดแล-ว ระบบดังกล�าวจะทําการประชาสัมพันธ4อัตโนมัติถึงโครงการท่ีเหมาะสมท่ีมีอยู� 
และสามารถให- SME ลงทะเบียนเข-าร�วมโครงการได-ด-วยทันที ระบบนี้จึงจะเป=นประโยชน4
กับท้ัง SME และผู-ดําเนินการโครงการในการเป=นอีกช�องทางในการประชาสัมพันธ4หา
ผู-เข-าร�วม รวมถึงช�วยในการวางแผนโครงการ และต้ังเปMาหมายโครงการในอนาคตได-อีกด-วย 

� การส�งต�อ SME ท่ีเข�าร�วมโครงการ มีข-อคิดเห็นว�า SME ต�างๆ ท่ีเข-าร�วมโครงการหลาย
รายได-รับการพัฒนายกระดับจนก-าวพ-นระดับการช�วยเหลือของบางแนวทางไป ยกตัวอย�าง
เช�น การช�วยเหลือ กลุ�ม Start Up นั้น บางรายสามารถพัฒนาจนเป=น SME ท่ียั่งยืนใน
ระดับท่ีสูงกว�าการเป=น Start Up แล-ว จึงไม�สามารถรับความช�วยเหลือของโครงการต�างๆ
ภายใต-การส�งเสริมกลุ�ม Start Up ได- ดังนั้นจึงควรมีการส�งต�อไปยังแนวทางถัดไปคือ กลุ�ม 
regular ก�อนจะส�งผ�านไปยัง กลุ�ม strong ได-ในอนาคต การส�งผ�านนี้ต-องอาศัยการบูรณา
การระหว�างกัน 

 
4. ด-านข-อมูล มีข-อเสนอแนะว�า แต�ละหน�วยงาน โดยเฉพาะหน�วยงานท่ีทํากิจกรรมใกล-เคียง

กิจกรรมเดิม และ/หรือ เป=นโครงการต�อเนื่อง ควรมีการจัดสรรงบประมาณส�วนหนึ่งในการ
ติดตามและประเมินผล และจัดเก็บข-อมูลสําคัญของ SME อาทิ ข-อมูลด-านรายได-เฉลี่ย ข-อมูล
อัตราความสําเร็จของผู-เข-าร�วมโครงการ ข-อมูลด-านประสิทธิภาพในการ ลดต-นทุน เพ่ิมมูลค�า 
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพทุน การสั่งซ้ือเครื่องจักร 
และการจ-างแรงงาน รวมถึง สัดส�วนของทุนต�อยอดขาย ด-วย เพ่ือให-การวิเคราะห4 และ
ประเมินผลเป=นไปได-อย�างถูกต-อง แม�นยํามากข้ึนในอนาคต 

 
ท้ังนี้ เพ่ือให-ข-อมูลต�างๆนั้น มีความทันสมัย และสามารถติดตามนําไปใช-งานได-ทันที  

(real time) โดยใช-งบประมาณตํ่ากว�า/มีประสิทธิภาพมากกว�า การพ่ึงพาแบบสอบถามนั้น ควรมี
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม�ในการเก็บข-อมูลเข-ามาใช- เช�น การทําระบบ digital ร�วม ดังท่ีได-กล�าวไป
แล-ว หรือ การนําระบบ big data เข-ามาใช-ในการเก็บรวบรวม และประเมินผลข-อมูล 
 
5. ข-อเสนอแนะต�อการศึกษาในอนาคต คณะท่ีปรึกษามีข-อเสนอแนะว�า เนื่องจากการประเมินผล

ท่ีใกล-เคียงจริง และละเอียดท่ีสุด จะส�งผลสําคัญต�อการวางแผนในอนาคต ท้ังในเชิงลึก และ 
เชิงกว-าง อย�างไรก็ตาม วิธีในการประเมินผลลัพธ4 และผลกระทบนั้น ยังไม�มีข-อยุติถึงวิธีการท่ี
เป=นท่ียอมรับโดยเอกฉันท4เพียงวิธีเดียว ด-วยเหตุดังกล�าวจึงควรมีการศึกษา เพ่ือหาวิธี
ประเมินผลลัพธ4 และผลกระทบของ SME ท่ีเป=นข-อยุติ จากมติของผู-รับผิดชอบโครงการ
ส�งเสริม SME ท้ังหมด เพ่ือใช-ในการประเมินต�อไป ผลการศึกษาดังกล�าว ซ่ึงนอกจากจะส�งผลดี
ต�อการประเมินแล-ว ในอนาคตยังจะช�วยชี้ให-เห็นได-อีกว�า โครงการต�างๆ นั้นมีความสําคัญ 
ขนาดและมีทิศทางไปในทางใด เพ่ือให-การขับเคลื่อน SME มีความต�อเนื่อง มีการประสานงาน
ของหน�วยร�วม และทุกภาคส�วน (stakeholders) ระหว�างการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให-ได-เห็นเปMาหมายท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนต�อไป   
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รูปภาพท่ี 2: แผนบูรณาการการส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม  
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 2560 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 1. สร-างและพัฒนา
ผู-ประกอบการใหม�เชิง

สร-างสรรค4และนวัตกรรม 
(Startup) แบบครบวงจร 

 2. ส�งเสริมให- SME 
กลุ�มท่ัวไป (Regular) 
ให-มีศักยภาพและผลิต
ภาพมากขึ้น และให-
ความช�วยเหลือ SME 
ท่ีประสบป6ญหาทาง

ธุรกิจ (Turn Around) 

 3. ส�งเสริม SME ท่ีมี
ศักยภาพให-มี

ความสามารถในการ
แข�งขันได-มากขึ้น 

(Strong) 

 4. พัฒนาระบบนิเวศท่ี
เอื้อต�อการประกอบ

ธุรกิจและการส�งเสริม 
SME (Ecosystem) 

             งบประมาณ  
(ล	านบาท) 

 1,673.4297  1,130.3076  335.0970  328.5065 

             หน วยงาน
ดําเนินการ 

 1) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
แห�งชาติ 

 1) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค-า 

 1) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี 

 1) กองทุนส�งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย�อม 

  2) สํานักงานนวัตกรรม
แห�งชาติ (องค4การมหาชน) 

 2) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยีแห�งชาติ 

 2) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยีแห�งชาติ 

 2) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค-า 

  3) กรมส�งเสริม
อุตสาหกรรม 
 

 3) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร4เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห�งชาติ 

 3) สถาบันเทคโนโลยีนวิ
เครียร4แห�งชาติ 
(องค4การมหาชน) 

 3) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบา
ยวิทยาศาตร4
เทคโนโลยี 

  4) กองทุนส�งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม 

 4) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 4) สํานักงานนวัตกรรม
แห�งชาติ (องค4การ
มหาชน) 

   

  5) สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลย ี

 5) กรมส�งเสริม
อุตสาหกรรม 

 5) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

   

  6) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 6) กรมบังคับคดี  6) สํานักงาน
คณะกรรมการการ
ส�งเสริมการลงทุน 

   

  7) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 7) กองทุนส�งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย�อม 

 7) กองทุนส�งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย�อม 

   

    8) กรมทรัพย4สินทาง
ป6ญญา 

     

    9) กรมวิทยาศาสตร4
บริการ 

     

    10) ศูนย4ความเป=นเลิศ
ด-านชีววิทยาศาสตร4 
(องค4การมหาชน) 

     

    11) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา 
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ตารางท่ี 6: งบประมาณจัดสรร (ล	านบาท) 

กระทรวง รับจัดสรร 
เบิกจ ายแล	ว  
(30 ก.ย.60) 

สํานักนายกรัฐมนตร ี 23.8682 21.8011 

กระทรวงพาณิชย4 107.1752 67.9061 

กระทรวงยุติธรรม 1.2008 1.0742 

กระทรวงวิทยาศาสตร4และเทคโนโลย ี 1,606.5898  1302.6659 

กระทรวงศึกษาธิการ 158.336 157.4527 

กระทรวงสาธารณสุข 13.4756 13.2388 

กระทรวงอุตสาหกรรม 485.8805 479.0474 

รัฐวิสาหกิจ 101.4122 22.3037 

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 989.4025 392.0131 

รวม 3487.3408 2457.5030 

หมายเหตุ: ยอดเบิกจ�ายจากการรายงานผลจากหน�วยดําเนินการผ�าน www.data-sme.com ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ซ่ึง
ยังมีภาระผูกพันธ4เบิกจ�ายอีกบางส�วน 

 
สําหรับรูปภาพท่ี 2 และตารางท่ี 6 เป=นส�วนสรุปผลการเบิกจ�ายงบประมาณรายแนวทาง 

การดําเนินงานของแต�ละหน�วยงานแนบเพ่ิมเติม 
 




