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บทสรุปผูຌบริหาร 
 

 
ปัจจุบันรัฐบาลเดຌ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย นืไองจาก 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมปรียบสมือนฟันฟืองส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจเทย฿หຌสามารถ
ติบตอยางมีสถียรภาพ ตลอดจนป็นหลงของการจຌางงานทีไส าคัญ ทัๅง฿นภาคการผลิต ภาคการบริการ  
ละภาคการคຌาปลีกคຌาสง  

 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว. ี ฿นฐานะหนวยงานหลักทีไมีภารกิจ 

อันบัญญัติตามพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. โ5ไใ วาดຌวย การจัดท า
ขຌอสนอนะชิงนยบายละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม เดຌมีการจัดท าผนการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 -โ55้ี ซึไงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามภารกิจของส านักงานฯ ดังนัๅน การประมิน
ผนฯ ดังกลาวจึงมีความส าคัญ ดยท า฿หຌทราบถึงขຌอจ ากัด ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงพืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมเดຌรับทราบผลการพัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทีไสอดคลຌองกับป้าหมายของ
ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.  โ555-โ55้ี ละน าเปสูการจัด 

ท าขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการพัฒนาการด านินครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

฿นอนาคต นอกจากนีๅ การด านินครงการตางโ พืไอสนองตอมาตรการตามนยบายรัฐบาล จึงป็นการ
ด านินการอันสอดคลຌองละสงสริมผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ  ใ 

ิพ.ศ.โ555-โ55้ี ชนกัน ดังนัๅน การศึกษานีๅจึงเดຌท าการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงระหวางป พ.ศ. โ55็–โ55้ พืไอ฿หຌทราบถึงผลการด านินงาน ละเดຌ
ขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการพัฒนาการด านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿นอนาคตตอเปชนกัน 

 
การศึกษานีๅมีวัตถุประสงค์หลักพืไอประมินผลสัมฤทธิ์ของการด านินมาตรการการสงสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. 2557-2559 น าเปสูการจัดท าขຌอสนอนะ 

ชิงนยบายทีไสามารถน ามาก าหนดนวทางการด านินงานดຌานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿นอนาคต 

 
การประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป 

พ.ศ. โ55็–โ55้ ส าหรับการศึกษานีๅ บงการน าสนอนืๅอหาออกป็น ไ สวนหลัก เดຌก ความชืไอมยง
ระหวางมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาลละผนการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555-2559) การคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญพืไอ 

การประมินผล สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล 
฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ ละขຌอสนอนะชิงนยบาย ดังมีรายละอียดดังนีๅ 
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ความชืไอมยงระหวางมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล  
ละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี 

 
การศึกษานีๅบงมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาลออกป็น  

ไ ประภท เดຌก มาตรการทางการงิน มาตรการทางภาษี มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿น  

การขงขัน ละมาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ านวย฿นการด านินธุรกิจ มืไอพิจารณาความชืไอมยงระหวาง
มาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาลละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ฿นระดับยุทธศาสตร์ พบวา การด านินมาตรการทางการงิน 
มาตรการทางภาษี ละมาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ านวย฿นการด านินธุรกิจ ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป 
พ.ศ. โ55็–โ55้ มีความชืไอมยงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ทีไ แ ซึไงมุงนຌนการสนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌ  
อืๅอตอการด านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย ยุทธศาสตร์ทีไ ใ ซึไงมุงนຌนการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืๅนทีไ ละยุทธศาสตร์ทีไ ไ 

ซึไงมุงนຌนการสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจ  

ระหวางประทศ ฿นขณะทีไการด านินมาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันตามนยบาย
รัฐบาล฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ มีความชืไอมยงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ทีไ โ ซึไงมุงนຌนการสริมสรຌาง 
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย ยุทธศาสตร์ทีไ ใ ซึไงมุงนຌน  

การสง สริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌ ติบตอยางสมดุลต ามศักยภาพของพืๅนทีไ 
ละยุทธศาสตร์ทีไ ไ ซึไงมุงนຌนการสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยง
กับศรษฐกิจระหวางประทศ ดังสดงรายละอียดดังตารางขຌางลางนีๅ 

 
มาตรการสงสรมิ SME ยุทธศาสตร์ตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี 

มาตรการทางการงิน 
ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การสนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืๅนทีไ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ : การสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวางประทศ 

มาตรการทางภาษ ี
ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การสนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืๅนทีไ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ : การสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวางประทศ 

มาตรการดຌานการ 
พัฒนาขีดความสามารถ 

฿นการขงขัน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืๅนทีไ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ : การสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวางประทศ 

มาตรการดຌาน 
ปัจจัยอืๅออ านวย 

฿นการด านินธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ทีไ แ : การสนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย 
ยุทธศาสตร์ทีไ ใ : การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืๅนทีไ 
ยุทธศาสตร์ทีไ ไ : การสริมสรຌางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวางประทศ 

ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
ส าหรับความสอดคลຌองละชืไอมยงของตละประภทมาตรการ มีความตกตางกัน฿นระดับกลยุทธ์ 

ภาย฿ตຌตละยุทธศาสตร์ตางขຌางตຌน นืไองจากการด านินครงการตางโ พืไอสนองตอยุทธศาสตร์ดังกลาว 
ดยทัไวเปมีบริบททีไตกตางกันเปตามหตุผลละความจ าป็นของการด านินครงการ  
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การคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญพืไอการประมินผล 
 

฿นระหวางป พ.ศ. โ55็–โ55้ รัฐบาลเดຌออกมาตรการพืไอการด านินครงการการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม จ านวนทัๅงสิๅน โ้ มาตรการ การศึกษานีๅคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญพืไอ 

การประมินผล ดยมีกณฑ์฿นการคัดลือก ๆ กณฑ์หลัก ประกอบดຌวย ประภทมาตรการการสงสริมประภท
ของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิกลุมป้าหมายี ตามนวทางการสงสริม ความชืไอมยงกับ
ยุทธศาสตร์การสงสริมตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 -โ55้ี 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ฿นการด านินมาตรการ พืๅนทีได านินการ ละมูลคาครงการหรือผลลัพธ์ของครงการ 

 
(1) ประภทมาตรการการสงสริม 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามาตรการ฿หຌมีความกระจายตัว ดยครอบคลุมทัๅง 

4 มาตรการ ซึไงป็นมาตรการหลัก฿นการด านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของรัฐบาล
ระหวางป พ.ศ. โ55็ - โ55้ ประกอบดຌวย  

1) มาตรการดຌานการงิน  
2) มาตรการดຌานภาษี  
3) มาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน  
4) มาตรการดຌานปัจจัยอืๅออ านวย฿นการด านินธุรกิจ 
 

(2) ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวทางการสงสริม 
การคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญทีไจะประมินผล จะพิจารณามาตรการ฿หຌมีความกระจายตัว 

ดยครอบคลุมกลุมป้าหมายของการสงสริมทัๅง 4 กลุม฿หຌมากทีไสุด ซึไงเดຌก 
2.1 กลุมเมลใดพันธุ์ความคิด (Seed) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไริไมมีนวคิดหรืองานวิจัย 

ชิงนวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ตຌองการการบมพาะนวทางละการสนับสนุนบืๅองตຌนพืไอ
อาเป฿ชຌ฿นการริไมด านินธุรกิจจริง 

2.2 กลุมเริไมตຌน (Start-Up) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไริไมประกอบธุรกิจลຌวเมกิน แ ป  
มีผลิตภัณฑ์หรือบริการตຌนบบ ิPrototypeี ทีไผานการทดสอบวิจัย พรຌอมรับการสนับสนุน
฿หຌตอยอดขยายผลเปยังตลาดชิงพาณิชย์ ิCommercial Scaleี ตอเป 

2.3 กลุมเติบโต (Rising-Star/Strong) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพละความสามารถ 

฿นการขงขันสูง ดยมีผลการประกอบธุรกิจติบตตอนืไองติดตอกัน โ -ใ ป ภาย฿ตຌ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิมทีไมีอยูลຌว ละริไมมีผลก าเรละงินทุนสะสมบຌางลຌว ตຌองการ
สนับสนุนพืไอขยายธุรกิจดังกลาว หรือตอยอดสูนวคิดการขยายสายผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ทีไกีไยวนืไองพิไมมากขึๅน 
2.4 กลุมฟ้ืนฟู (Turn Around) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไประสบปัญหา ดยมีผลประกอบการ

ลดลงตอนืไองติดตอกัน โ-ใ ป อันนืไองจากสาหตุตางโ ชน ขาดสภาพคลอง ขาดคลน
ทคนลยีละนวัตกรรม เมมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ฿หมโ ทีไตอบสนองความตຌองการของ
ลูกคຌาทีไปลีไยนปลงเป ป็นตຌน ละมีนวนຌมสูผลประกอบการทีไขาดทุนละกอหนีๅ 
ทีไเมสามารถสรຌางรายเดຌ ิNPLี ถຌาเมเดຌรับการสนับสนุนอาจท า฿หຌจ าป็นตຌองปຂดกิจการ 
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(3) การชืไอมยง฿นระดับยุทธศาสตร์การสงสริมตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ 
ขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ซึไงประกอบเปดຌวย ไ ยุทธศาสตร์หลัก เดຌก 
o ยุทธศาสตร์ทีไ แ สนับสนุนปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅอตอการด านินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางละ

ขนาดยอมเทย  
o ยุทธศาสตร์ทีไ โ สริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอมเทย  
o ยุทธศาสตร์ทีไ ใ สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌติบตอยางสมดุล 

ตามศักยภาพของพืๅนทีไ  
o ยุทธศาสตร์ทีไ ไ สริมสรຌางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿หຌชืไอมยงกับ

ศรษฐกิจระหวางประทศ  
 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณาคัดลือกมาตรการทีไสงสริม  SME ทีไม ี

ความสอดคลຌองกับผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี  
ดยพิจารณาการด านินงานของมาตรการตามนยบายรัฐบาลดังกลาว ทีไมีลักษณะความชืไอมยงกับผนฯ ใ 
฿นหลายยุทธศาสตร์ 

 

(4) หนวยงานทีไรับผิดชอบ  
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามาตรการตามนยบายรัฐบาล฿นชวงป  

พ.ศ. โ55็-โ55้ ทีไมีการสงสริม SME ฿นชิงบูรณาการ ดยมุงนຌนครงการทีไมีความรวมมือกันหลาย
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅ การพิจารณาคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล฿นการศึกษานีๅ ฿หຌความส าคัญ
กับหนวยงานทีได านินการอันสอดคลຌองดยตรงกับวิสัยทัศน์ ชิงนยบาย หรือกรอบความคิดหลักของ 
การพัฒนาศรษฐกิจของประทศ อันเดຌก Thailand 4.0 ทีไมีนวความคิดการพัฒนาประทศเปสูศรษฐกิจ 

ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม ทคนลยี ละความคิดสรຌางสรรค์ (ศรษฐกิจฐานนวัตกรรม) ป็นตຌน 
 

(5) พืๅนทีได านินการ 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามุงนຌนมาตรการสงสริม SME ตามนยบาย

รัฐบาล ทีไมีความครอบคลุมทุกพืๅนทีได านินการ 
 
(6) มูลคาครงการ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ 
การคัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล จะพิจารณามุงนຌนมาตรการทีไมีความส าคัญ ดยมีผลกระทบ

ชิงบวกตอการสงสริม SME ฿นระดับสูงละยัไงยืน ชน ครงการทีไมีมูลคาครงการสูง ครอบคลุม SME 
จ านวนมาก ละมาตรการสงสริม SME ดังกลาว ควรป็นประยชน์กับ SME ทีไขຌารวมครงการ฿นระยะยาว 
รวมทัๅง การพิจารณาผลการด านินงานดยปรียบทียบกับป้าหมายทีไวางผนเวຌ นอกจากนีๅ การพิจารณา
คัดลือกมาตรการทีไจะประมินผล฿นการศึกษานีๅ ฿หຌความส าคัญกับครงการทีไมีผลกระทบครอบคลุมชิง 
กวຌางตอ SME ทีไกีไยวขຌองกับหลายลักษณะของการสงสริม ิCross Cutting Measure) ซึไงมีความสัมพันธ์
ชืไอมยงกับหลายประดในหัวขຌอสาระส าคัญ ชน ครงการทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมประสิทธิภาพ SME 
ดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิICTี ขาวสารขຌอมูล ละคอมพิวตอร์ ป็นตຌน  
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มืไอพิจารณามาตรการตามนยบายรัฐบาล฿นชวงป พ.ศ. โ55็-โ55้ ทัๅงหมด ดย฿ชຌกณฑ์การ
คัดลือกมาตรการทัๅง ๆ ขຌอขຌางตຌน การศึกษานีๅคัดลือกมาตรการ จ านวน 5 มาตรการ อันสอดคลຌอง 
กับหลักกณฑ์การคัดลือกมาตรการทีไมีความส าคัญพืไอการประมินผล ซึไงมีรายชืไอดังตอเปนีๅ 

1) ครงการสงสริมมาตรการขຌาถึงหลงทุนละสิทธิประยชน์ ิAccess to Funding Sources 
and Incentives Promotion Project)  

2) มาตรการลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ SMEs ิทีไมีก าเร 300,001 บาท ขึๅนเปี  
3) ครงการกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)  
4) ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า (Policy Loan)  
5) ครงการสงสริม Digital Marketing ส าหรับ SMEs เทย  

 

สรุปผลการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล  
฿นชวงปี พ.ศ. โ55็–โ55้ 

 

วิธีการประมินผลหลักส าหรับการประมินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. 2557–2559 การศึกษานีๅ ฿ชຌ ครืไองมือ CIPP Model ซึไงถูกพัฒนา 
ตามนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam ิแ้ๆ็ี ละถูก฿ชຌป็นวิธีการประมินผลภายหลังจากการท าการ
กใบขຌอมูลดຌวยวิธีการสัมภาษณ์หนวยงาน การส ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม ละการศึกษานวทางการ
ด านินงานผานอกสารประกอบครงการจากหนวยงานทีได านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ทัๅงนีๅ CIPP Model ป็นการศึกษาชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ทีไนຌนการประมิน฿นลักษณะ
การสรุปภาพรวมของครงการ ิSummative Evaluation) ดยพิจารณาวิคราะห ์ไ ปัจจัยหลัก ประกอบดຌวย 
การประมินสภาพวดลຌอม ิContext Evaluation) การประมินปัจจัยบืๅองตຌน/ปัจจัยน าขຌา ิInput Evaluation) 
การประมินกระบวนการ ิProcess Evaluation) ละการประมินผลิตผล ิProduct Evaluation) พืไอ฿หຌ
ทราบถึงความสอดคลຌอง฿นการด านินครงการ ความป็นเปเดຌ฿นการบรรลุป้าหมาย ตลอดจนผลลัพธ์
ภายหลังการด านินครงการ  

 

การประมินผลการด านินงานดຌวยครืไองมือ CIPP Model น ามาประยุกต์฿ชຌพืไอการวิคราะห์
ชองวาง (Gap) ของการด านินครงการทีไอาจมีอยู ละสามารถน าเปสูการน าสนอขຌอสนอนะชิงนยบาย
พืไอป็นนวทาง฿นการพัฒนาการด านินงาน฿นอนาคตเดຌอยางสมบูรณ์มากยิไงขึๅน 

 

จากการประมินผลรายมาตรการจากครงการทีไคัดลือกทัๅง 5 ครงการ สามารถท าการสรุปผลการ
ประมินนวนยบายของรัฐบาลพืไอการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดยรวม ฿นชวงระหวางป 
พ.ศ. โ55็ - โ55้ เดຌดังนีๅ 

 

กรอบการประมิน ผลการประมิน 
สภาวะวดลຌอม ิContext)  

 

        หตุผลความจ าป็นของครงการ  
 

        ความสอดคลຌองกับผนฯ 3 
 

        ความสอดคลຌองของป้าหมายกับความจ าป็นของครงการ  
 

        นยบายการด านินครงการ 
 

  

ทรัพยากร ิInput) 
 

        ขຌอตกลงนวทางการด านินงาน 
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กรอบการประมิน ผลการประมิน 
        กรอบงบประมาณ 

 

        ระยะวลา 
 

        ความสอดคลຌองระหวางมาตรการกับป้าหมาย 
 

  กระบวนการ ิProcess) 
 

         ผนงานการด านินครงการ 
 

         ปัญหาของครงการ 
 

         ความหมาะสมของวิธีการด านินงานละมาตรการ 
 

         การจัดท าครงการติดตามละประมินผลครงการ 
 

  
ผลลัพธ์ ิProduct) 

 

          ผลผลิตทีไกิดขึๅนตามวัตถุประสงค์ 
 

          การพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ 
 

          ผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ 
 

          ความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืน  
 

ผลรวมการประมิน 
 

ทีไมา: มูลนิธสิถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
หมายหตุ:   สีขียว   หมายถึง การด านินการป็นเป฿นนวทางทีไดี 

  สีหลือง หมายถึง การด านินการยังมีขຌอพึงสังกต 
  สีดง    หมายถึง การด านินการตไ ากวาป้าหมาย หรือการขาดการสนับสนุนตามความจ าป็น  

    หรือเมมีการด านินการ 
 

จากการศึกษาละประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไคัดลือกพืไอ
การประมินผล สามารถสรุปดยรวมเดຌวา นวทางการด านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ดยภาพรวมป็นการด านินงานทีไป็นเปตามหตุผลละความจ าป็นของการกຌปัญหาละ฿หຌการสนับสนุน  

กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นปัจจุบัน ดยมีการตัๅงป้าหมาย ละวิธีการด านินงานทีไสอดคลຌอง  
พืไอการบรรลุผลการด านินงานอยางสมบูรณ์ 

 

อยางเรกใตาม มีขຌอพึงสังกต฿นปัจจัยดຌานงบประมาณการด านินครงการ บางหนวยงานเดຌรับ 

งินสนับสนุนจากภาครัฐ ฿นขณะทีไบางหนวยงานเมเดຌรับงินสนับสนุน นอกจากนีๅ  ฿นสวนของผลกระทบทาง
ศรษฐกิจบืๅองตຌน พบวา การด านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนยบาย
รัฐบาล พบวา ยังเมมีผลกระทบ฿นระดับสูง มืไอปรียบทียบกับงบประมาณทีไมีการจัดตัๅงเวຌ ดยฉพาะอยางยิไง
ครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นลักษณะกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs (Venture 
Capital) ซึไงผลการประมินพบวามีขຌอจ ากัดละปัญหาการด านินงาน นืไองมาจากวิธีการด านินงานทีไเม
สอดคลຌองกับบริบทละทัศนคติความป็นจຌาของกิจการของสังคมเทย 

 

ผลการศึกษาละการประมินผลดยภาพรวมสามารถสรุปเดຌวา การด านินมาตรการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมป็นเปเดຌอยางนาพึงพอ฿จ หากตมีขຌอพึงสังกต฿นรืไองของงบประมาณ
การด านินครงการ ผลกระทบทางศรษฐกิจบืๅองตຌน ละความมีประสิทธิภาพละนวนຌมความยัไงยืน 

ดยทุกครงการมีการด านินการศึกษาระดับการพัฒนาของวิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ พืไอทราบถึงระดับการ
พัฒนาทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมภายหลังการขຌารับการสนับสนุน พืไอการพัฒนาการ
ด านินครงการ฿นอนาคต  
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ขຌอสนอนะชิงนยบาย 
 

การด านินครงการตางโ พืไอสนองตอมาตรการของรัฐบาลทีไจ าป็นส าหรับการพัฒนาละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตละมาตรการมีจุดประสงค์พืไอบรรทาปัญหาละป้าหมายการสงสริม  

ทีไตกตางกันออกเป อยางเรกใดี จากผลการศึกษาการประมินผลมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนยบายรัฐบาล ฿นชวงป พ.ศ. โ55็–โ55้ สามารถสรุปเดຌวา ภาครัฐอันป็นสมือนฟันฟือง
หลัก฿นการออกนยบายพืไอการสนับสนุนละอ านวยความสะดวก฿หຌการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละ 

ขนาดยอมป็นเปอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ พึงมีการสนับสนุนชิงนยบาย ดังนีๅ 
 
o ขຌอสนอนะชิงนยบายตอการด านินมาตรการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
1. การสนับสนุนดຌานการงิน  
รัฐบาลควรมีการจัดตัๅงกองงบประมาณพืไอการสนับสนุนทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลาง  

ละขนาดยอม ดยผานธนาคารของรัฐป็นผูຌชวย฿นการขຌาถึงวิสาหกิจ  ดยป็นการจัดสรรงบประมาณ
ฉพาะทีไมิ฿ชการด านินงานดยพึไงพามใดงินจากธนาคารของรัฐป็นหลัก พืไอการลดอุปสรรค฿นการพิจารณา
ถึงความสีไยง฿นการ฿หຌการสนับสนุนทางการงิน นืไองจากการ฿ชຌงินกองทุนจากสถาบันการงินอง สงผล฿หຌ
กิดขຌอจ ากัด฿นการด านินธุรกรรมตามกระบวนการปกติ ซึไงท า฿หຌการขຌาชวยหลือทางการงินเมบรรลุตาม
ป้าหมายทีไวางเวຌ 

 
ทัๅงนีๅ งบประมาณดังกลาวควรมีการจัดสรรพืไอวัตถุประสงค์การชวยหลือละสงสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางละขนาดยอมจากงินงบประมาณภาครัฐทัๅงจ านวน ภาย฿ตຌผนงานการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมป็นการฉพาะ ดย฿หຌส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
ป็นหนวยงานกลาง฿นการจัดสรรงินทุนละกระจายงบประมาณสูหนวยงานหรือสถาบันการงินผูຌด านิน
ครงการพืไอสนองตอมาตรการทางการงิน นืไองจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานหลักทีไมีหนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละป็นหนวยงานกลาง฿น
การบูรณาการผลการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมดຌานตางโ พรຌอมทัๅง
ทราบถึงความตຌองการของวิสาหกิจ จึงท า฿หຌกิดการ฿ชຌงบประมาณพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประยชน์ดຌานการลดความทับซຌอนของครงการ฿นชวงระยะวลา
ดียวกันนืไองจากหนวยงานทีไมีหนຌาทีไดูลงบประมาณยอมสามารถก าหนดตารางวลา (Timeline) ของชวง
ระยะวลาการด านินครงการพืไอการสงสริมดຌานตางโ ป็นอยางดี 

 

2. ครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 
การปรับปรุงกຌเขขຌอบัญญัติทางกฎหมาย฿หຌมีบทยกวຌนมากขึๅน จะสงผล฿หຌกิดความคลองตัวละ

ยืดหยุน฿นการด านินงานสนับสนุนวิสาหกิจ หากมีการด านินการอันป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี  
อาทิ พระราชบัญญัติทรัสต์พืไอธุรกรรม฿นตลาดทุน พ.ศ. โ55เ ป็นตຌน ขຌอทีไพึงเดຌรับการปรับปรุงอยางชัดจຌง
฿นขຌอกฎหมายนัๅน หากการด านินงานป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี  ควรมีบทยกวຌน฿นกฎหมายฉบับตางโ 

ถึงระยะวลาการพิจารณาจัดตัๅงกรอบงบประมาณละการจัดตัๅงครงการ฿หຌกิดความกระชับมากยิไงขึๅน 

ดยมิ฿ชพียงตการจัดตัๅงกองทุนทรัสต์ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์พืไอธุรกรรม฿นตลาดทุน พ.ศ. โ55เ ขຌางตຌน 
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หากหมายรวมถึงการจัดตัๅงครงการละการอนุมัติงบประมาณตางโ นืไองจากป็นทีไชัดจนวา มຌภาครัฐจะ
ทราบถึงปัญหาละอุปสรรคกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตดຌวยขຌอระบียบตางโ ฿นการด านิน  

การจัดตัๅงครงการละการอนุมัติงบประมาณ สงผล฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมบางสวนทีไเมสามารถ
คๅ าจุนตนองพืไอความอยูรอดเดຌ ณ วลานัๅน อาจกิดการปຂดตัวลง฿นทีไสุด นืไองจากเมสามารถทนตออุปสรรค
ละความกดดันทางธุรกิจเดຌ อาทิ ฿นกรณีของงินกองทุนพืไอชวยหลือวิสาหกิจทีไประสบอุทกภัย ป็นตຌน 

 
3. การทับซຌอนของการด านินมาตรการ 
หนวยงานทีไ กีไยวขຌองควรปรับปรุงตารางการด านินครงการตละครงการ (Timeline) 

ดยประสานการก าหนดมาตรการประภทดียวกันอยางบูรณาการ ผานหนวยงานกลางอยางส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี พืไอลดปัญหาการทับซຌอนของครงการ นืไองจากการทับซຌอนของ
ครงการทีไมีลักษณะคลຌายกันนัๅน สงผล฿หຌครงการอืไนโ ทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน฿นชวงวลาดียวกันเดຌรับ
ผลกระทบ ดยอาจกอ฿หຌกิดผลการด านินงานทีไเมดีทาทีไควรหรือเมป็นเปตามป้าหมายทีไคาดเวຌ ดังนัๅน 

จะหในวาปัญหาดังกลาวท า฿หຌกิดการสงสริมทีไซๅ าซຌอน ละป็นการสิๅนปลืองทรัพยากรดยเมกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอยางชน กรณีของครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิPolicy loan) ทีไรวมด านินการดย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี ละบรรษัทประกันสินชืไอ
อุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี มีชวงระยะวลาด านินครงการ฿นชวงวลาทีไซับซຌอนกันกับครงการสินชืไอ
ดอกบีๅยตไ า (Soft loan) ของธนาคารออมสิน สงผล฿หຌครงการ Policy loan ซึไงมีงืไอนเขทีไมีรงจูง฿จละ 

อืๅอประยชน์ตอวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไนຌอยกวา จ าป็นตຌองขยายระยะวลาด านินการออกเป
พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายการด านินครงการทีไตัๅงเวຌ 

 
การลดปัญหาการทับซຌอนของตารางวลา (Timeline) การด านินครงการพืไอการสงสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอม สามารถกระท าเดຌดยการก าหนด฿หຌมีหนวยงานกลางอยางชนส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงานกลางผูຌมีอ านาจ฿นการควบคุม ละกระจายมใดงิน 

สูองค์กรผูຌด านินครงการตางโพืไอสนองตอมาตรการ นืไองจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานหลักทีไมีหนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละ  

มีผลการศึกษาการสงสริมวิสาหกิจดຌานตางโ ยอมป็นหนวยงานทีไมีความช านาญการละทราบถึงความ
ตຌองการของวิสาหกิจมากทีไสุด การมอบหมายหนวยงานกลางชนนีๅ น าเปสูการท างานอยางบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐทัๅงระบบ นืไองจากตละหนวยงานสามารถวางผนการด านินงานของตน฿หຌสอดคลຌอง  

กับภารกิจหลักขององค์กร ดยลดปัญหาการทับซຌอนของการด านินครงการสงสริม฿นลักษณะดียวกัน 
นืไองจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานกลางยอมสามารถ฿หຌ
ค านะน าละจัดการปัญหาการทับซຌอนของการด านินครงการสงสริมหลานัๅนเดຌ ซึไงรวมถึงการทราบถึง
ตารางวลา (Timeline) ของชวงระยะวลาการด านินครงการพืไอการสงสริมตางโ ป็นอยางดี ละสามารถ
จัดการกับปัญหาการทับซຌอนของระยะวลาการด านินครงการตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. มาตรการ฿นลักษณะการบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ 
การด านินมาตรการทางการงินควรด านินการควบคูกับมาตรการดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ 

ละมาตรการพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿หຌอืๅออ านวยตอการด านินกิจการ฿นลักษณะสงสริมละสอดคลຌองกัน 
นืไองจากปัญหาการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน นอกหนือจากการขาด
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หลักประกันการกูຌยืม อีกสาหตุหนึไงกิดจากการขาดระบบการบริหารธุรกิจทีไป็นมาตรฐาน ชน การขาดระบบ
การท าบัญชี ป็นตຌน ท า฿หຌกิจการขาดความนาชืไอถือทางการงินละเมขຌากณฑ์พืๅนฐานของสถาบันการงิน
฿นกระบวนการขอสินชืไอเดຌ ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรสงสริมองค์ความรูຌ฿หຌกวิสาหกิจ ฿หຌสามารถ
ด านินกิจการอยางมีมาตรฐาน  

 
นอกจากนีๅ การ฿หຌการสนับสนุนทางการงินดยปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ 

ด านินธุรกิจ จะสงผล฿หຌป็นการ฿หຌความชวยหลือพียงระยะสัๅ นละเมกิดความยัไ งยืน กลาวคือ 

จากผลการศึกษาพบวา วิสาหกิจจ านวนมากทีไเมมีความสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไนคง สวน฿หญมีสาหตุ
อันกิดจากการขาดความรูຌรืไองการบริหารธุรกิจ อาทิ การท าการตลาด ป็นตຌน ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ควรสงสริมองค์ความรูຌทีไจ าป็น฿นบริบทปัจจุบัน อาทิ การจัดการอบรมการท า E-commerceการจัด 
workshop ดຌานการผลิตอยางมาตรฐานสากล ป็นตຌน พืไอ฿หຌวิสาหกิจสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไนคง 
ควบคูกับการพิไมอกาสการขຌาถึงหลงงินทุน ซึไงจะสงผล฿หຌวิสาหกิจสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไงคัไง  

ละยัไงยืน ภาย฿ตຌบริบททางธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว฿นปัจจุบัน 
 
5. กลเกทางสถาบัน 
การคัดลือกหรือมอบหมายภารกิจพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน 

ควรพิจารณาภารกิจหลักของหนวยงานนัๅนโ ละความสอดคลຌองกับหนຌาทีไการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม นืไองจากการมอบหมายภารกิจพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไอาจ
กระทบถึงภารกิจหลักของหนวยงาน อาจสงผล฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเมบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทาทีไควร ชน การมอบหมาย฿หຌธนาคารกรุงเทย ซึไงมีภารกิจหลักทีได านินกิจการธนาคารพาณิชย์
฿หຌป็นหนวยงานหลัก฿นการชวยหลือ SME ดຌานการงิน ตามมาตรการทางการงินละมาตรการการพิไมขีด
ความสามารถกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นครงการกองทุนรวมลงทุน  (SMEs Private Equity 
Trust Fund) ซึไงสงผล฿หຌผลของการด านินครงการมีความคืบหนຌาทีไลาชຌา นืไองจากขຌอจ ากัดดຌานกฎระบียบ
ทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ ท า฿หຌมีกระบวนการตรวจสอบทีไขຌมงวดละซับซຌอน 

 
6. ความตอนืไองของการด านินมาตรการ 
การจัดสรรงบประมาณกหนวยงานหลักทีไมีสวนรวม฿นการ฿หຌความสนับสนุนกวิสาหกิจ  

ขนาดกลางละขนาดยอม ควรมีความตอนืไอง฿นปัจจัยดຌานงบประมาณสนับสนุน ทัๅงนีๅพืไอการวางผน
ครงการละการด านินการตามมาตรการเดຌอยางมีประสิทธิภาพป็นระบบ฿นระยะยาว ละสามารถพัฒนา
ผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมอยางตอนืไองสอดคลຌองกับระดับการพัฒนา  

 
ดังนัๅน รัฐบาลควรมีการบริหารงินงบประมาณจัดสรรพืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ดยการรางผนการจัดสรรงบประมาณพืไอการด านินครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ดยมีการจัดท ากรอบงบประมาณผูกพัน฿นชวงระยะวลาอยางนຌอย ใ ปอยางตอนืไอง พืไอตอบสนองครงการ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไมีความจ าป็นตຌองพัฒนา฿หຌกิดความตอนืไอง พืไอ฿หຌวิสาหกิจ 

มีนวนຌมการด านินกิจการเปเดຌอยางยัไงยืน 
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7. การผยพรขาวสารละประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานกลางพืไอบูรณาการ

ครงการทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทัๅงระบบ รวมทัๅงท าการผยพรขาวสาร
ของครงการผานชองทางสืไอตางโ ชน สืไอสังคมออนเลน์ วใบเซต์ ละประชาสัมพันธ์ผานหนวยงานรวมอืไนโ 
ตลอดจนการจัด Road show ฿นภูมิภาคตางโ นืไองจากปัจจุบันขาวสารดຌานการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมยังคอนขຌางจ ากัด สงผล฿หຌวิสาหกิจทีไเมคยขຌารวมครงการเมทราบขຌอมูลการจัดครงการละ
พลาดอกาสการขຌารวม 
 

o ขຌอสนอนะชิงนยบายตอการประมินผลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 
1. การศึกษานวทางการพัฒนาวิสาหกิจตามกลุมป้าหมาย 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรมีการจัดท าการศึกษานวทาง

พัฒนาวิสาหกิจตามกลุมป้าหมายตละประภท ประกอบดຌวย กลุมมลใดพันธุ์ความคิด ิSeedี กลุมริไมตຌน 
ิStart-upี กลุมติบต ิRising-starี ละ กลุมฟ้ืนฟู ิTurn-aroundี ละก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฉพาะกลุม นืไองจากลักษณะกิจการทัๅง ไ บบมีรูปบบการด านินกิจการ ระยะวลาการด านินกิจการ 
ตลอดจนความตຌองการความชวยหลือทีไตางกัน  

 
ทัๅงนีๅ ครงการการศึกษาดังกลาวควรมีการศึกษาดຌวยระบียบวิธีวิจัยทัๅ งชิงคุณภาพ (Qualitative 

Methodology) ละชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) พืไอ฿หຌสะทຌอนผลการศึกษาทัๅง฿นระดับ
ภาพรวมละชิงลึกอันสอดคลຌองกับความตຌองการการพัฒนา ระดับการพัฒนา ขຌอจ ากัด รวมถึงปัญหาละ
อุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเทย฿นบริบทของธุรกิจปัจจุบัน ละสามารถน าผลการศึกษา฿น
ตละฉบับมาประกอบการจัดท ารางผนยุทธศาสตร์พืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ตามตละกลุมป้าหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากทีไสุด 

 

2. การก าหนดนิยามละศัพท์บัญญัต฿ินชิงบูรณาการ 
ปัจจุบันหนวยงานผูຌ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหลายหนวยงานมีการก าหนด

นิยามหรือค าจ ากัดความของค าวา วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทีไตกตางกัน หรือมีกณฑ์฿นการ
จ านกขนาดของวิสาหกิจตางโ ทีไยังเมสอดคลຌองกัน ตลอดจน การก าหนดนิยามของประภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมทีไตกตางกัน อันเดຌก กลุมมลใดพันธุ์ความคิด ิSeedี กลุมริไมตຌน ิStart-upี 
กลุมติบต ิRising-starี ละ กลุมฟ้ืนฟู ิTurn-aroundี สงผล฿หຌกิดความสับสน฿นการสงสริม
วิสาหกิจดังกลาว นืไองจากเมทราบความตຌองการทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นตละ
กลุมป้าหมาย 

 
ดังนัๅน พืไอขจัดปัญหาขຌางตຌน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็น

หนวยงานกลาง฿นการบูรณาการดังกลาว พืไอก าหนดค าจ ากัดความละขอบขต ค าวา วิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ละ ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม อยางป็นทางการ ดยระดมความ
คิดหในจากหนวยงานทีไมีสวนรวม฿นการ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทุกภาคสวน  พืไอ฿หຌ
เดຌค าจ ากัดความทีไครอบคลุมสมบูรณ์ ละกิดการยอมรับ฿หຌมากทีไสุด ละผยพรค านิยามนีๅกหนวยงาน  
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ทีไกีไยวขຌองกับการสนับสนุนทัๅงหมด พืไอ฿หຌหนวยงานมีความรูຌความขຌา฿จทีไตรงกัน ละสามารถก าหนด
กลุมป้าหมายการสงสริมเดຌตรงตามความตຌองการทีไทຌจริงของวิสาหกิจ฿นตละประภทเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละป็นเป฿นทิศทางดียวกันทัไวประทศ 

 
3. การก าหนดชวงระยะวลาทีไหมาะสม฿นการประมินผล 
การท าการศึกษา฿นครงการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555 - โ55้ี พบวา มีขຌอจ ากัดดຌานขຌอมูล฿นการศึกษาละระยะวลาภายหลังการด านิน
ครงการเมพรຌอมกการประมินทีไครบถຌวนสมบูรณ์มากนัก นืไองจากบางครงการมีการด านินครงการทีไสรใจ
สิๅนมาป็นระยะวลาหลายป จึงขาดความสมบูรณ์฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลของผลการสงสริมละรายละอียด
วิสาหกิจทีไขຌารวมครงการ ฿นทางตรงขຌาม บางครงการมีระยะวลาด านินครงการทีไคอนขຌางสัๅน สงผล฿หຌเม
สามารถติดตามละประมินผล฿นประดในความยัไ งยืนของการด านินกิจการอันป็นผลจากการสงสริม 

ของวิสาหกิจเดຌ 
 
ดังนัๅน การจัดท าครงการประมินผลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ควรมีการจัด

ท าการศึกษาพืไอติดตามละประมินผลสัมฤทธิ์ของการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿น
ระยะวลาประมาณ ใ ป พืไอ฿หຌทราบถึงผลสัมฤทธิ์อันกิดจากการสงสริมทีไมีนวนຌมความยัไงยืน นืไองจาก
การท าการศึกษา฿นระยะวลาทีไตไ ากวา ใ ป อาจเมสามารถทราบถึงนวนຌมความยัไงยืนของผลการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌอยางทຌจริง ฿นทางตรงขຌาม หากท าการศึกษาประมินผลมืไอครงการ
ตางโ ด านินการสรใจสิๅนลຌวมากกวา ใ ป การศึกษาอาจประสบกับขຌอจ ากัด฿นดຌานการรวบรวมขຌอมูล ชน 
ขຌอจ ากัด฿นการติดตอจຌาหนຌาทีไหรือบุคคลากรทีไรับผิดชอบครงการพืไอการสัมภาษณ์ หรือขຌอมูลทีไกใบรวบรวม
จากหนวยงานรับผิดชอบเมสมบูรณ์ ป็นตຌน ท า฿หຌเมสามารถทราบถึงผลการสงสริมเดຌอยางครบถຌวน  

 
4. ระบบการจัดกใบขຌอมูลการติดตามการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
การจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของหนวยงานรัฐ

ยังขาดการบูรณการละการจัดกใบทีไป็นระบบ สงผล฿หຌการศึกษาการประมินผลสัมฤทธิ์ละผลกระทบของ
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีขຌอจ ากัด  

 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานทีไมีบทบาทส าคัญ฿น

การ฿หຌการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ควรป็นหนวยงานกลาง฿นการพัฒนาระบบฐานขຌอมูล
พืไอรวบรวมขຌอมูลการด านินการครงการของหนวยงานตางโ ทัๅงหมด ดยอาศัยทคนลยีละระบบบริหาร
จัดการสมัย฿หมทีไสามารถพิไมติมละปรับปรุงขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบัน สามารถสดงผล฿นหลายรูปบบ฿นมิติ
ตางโ เดຌทันทีมืไอตຌองการทราบ ชน การรวบรวมขຌอมูลผานปรกรม Qualtrics ทีไป็นปรกรมบบส ารวจ
ละสามารถท าการสดงผลบืๅองตຌนเดຌทันที฿นรูปของผนภาพ ละตารางตางโ ป็นตຌน พืไอการรวบรวมทีไ
ป็นระบบ ละป็นมาตรฐานดียวกันทัไวประทศ 

 
นอกจากนีๅ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานกลาง฿น

การรวบรวมละผยพรขຌอมูลทีไ กีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ชน 

มติคณะรัฐมนตรี฿นการจัดท าครงการ Policy Loan ป็นตຌน นืไองจากปัจจุบันขาวสารการสงสริมวิสาหกิจ 
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ขนาดกลางละขนาดยอมมีมากมายละอาจท า฿หຌกิดความสับสนของผูຌรับบริการ฿นกรณีทีไขຌอมูลกิดความ
ขัดยຌงกัน ซึไงสงผล฿หຌป็นอุปสรรคกผูຌศึกษา฿นการรวบรวมขຌอมูลพืไอการศึกษาละการประมินผล ดยการ
รวมรวมนัๅนควรมีการผยพรผานทางวใบเซต์ของส านักงาน พืไอความสะดวก฿นการขຌาถึง 

 
5. การบูรณาการระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานหลัก฿นกระบวนการ

รงสรຌางการมีสวนรวม฿นระดับหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

อาทิ การรวมราง MOU ระหวางหนวยงาน฿นการด านินการรวมกัน นืไองจากการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมจ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานทีไ กีไ ยวขຌองทีไช านาญการฉพาะดຌาน ชน 

การสงสริมวิสาหกิจ฿นบริบททีไชืไอมยงกับตลาดตางประทศ ภารกิจดังกลาวป็นความชีไยวชาญตามภารกิจ
พืๅนฐานของกรมการคຌาตางประทศ กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ ละส านักงานคณะกรรมการสงสริม
การลงทุน (BOI) ป็นตຌน ซึไงป็นหนวยงานภาครัฐทีไมีความชีไยวชาญฉพาะดຌาน อีกทัๅงพืไอลดอุปสรรคดຌาน
ความเมลงรอยกัน ิInconsistencyี ฿นการจัดท าการประมินผลการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม฿นอนาคต 




