
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจของ SME
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริม SME ใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางศักยภาพ SME ใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SME
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มาตรการสงเสริม SME

มาตรการทางการเงิน

มาตรการทางภาษี

มาตรการดานการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขัน

มาตรการดานปจจัย
เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตรตามแผนการสงเสริม SME ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ความเชื่อมโยงระหวางมาตรการสงเสริม SME 
ตามนโยบายรัฐบาลและแผนสงเสริม SME 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

“ รัฐบาลไดออกมาตรการสงเสริม SME ไทย 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั่วถึงอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองตอความตองการ SME  ไทย ”
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานหลักที่ทำหนาที่
    สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายในประเทศ (SME) ไดมีการจัดทำแผนการสงเสริม
        วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) จึงเปนผูมีบทบาทสำคัญ
              ในการวางแผนการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงาน
                   ภายหลังการดำเนินมาตรการสงเสริม SME

มาตรการสงเสริม SME โดย สสว.



ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

มาตรการสงเสริม SME โดย สสว.

การประเมินผลการดำเนินมาตรการสงเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล CIPP Model 
ซ่ึงเปนวิธีการประเมินการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ไ

ดถูกคัดเลือกมาเพื่อเปนเกณฑการประเมิน โดยขอมูลที่นำมาเพื่อการประมวลผลน้ันไดรับจาก
การสำรวจโดยใชแบบสอบถามการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของในการดำเนินมาตรการ 

และการเขาสัมภาษณหนวยงานผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

บทสรุปการประเมินผลมาตรการสงเสริม SME 
ตามนโยบายรัฐบาล ในชวงป พ.ศ. 2557-2559

การประเมินผลการดำเนินมาตรการสงเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล CIPP Model ซึ่งเปนวิธีการประเมิน
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ไดถูกคัดเลือกมาเพื่อเปนเกณฑการประเมิน 

โดยขอมูลที่นำมาเพื่อการประมวลผลนั้นไดรับจากการสำรวจโดยใชแบบสอบถาม 
การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของในการดำเนินมาตรการ และการเขาสัมภาษณหนวยงานผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:      สีเขียว หมายถึง การดำเนินการที่เปนไปในแนวทางที่ดี
                        สีเหลือง หมายถึง การดำเนินการที่ยังมีขอพึงสังเกต
                        สีแดง หมายถึง การดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย หรือขาดการสนับสนุนตามความจำเปน หรือไมมีการดำเนินการ

         จากการศึกษาและประเมินมาตรการการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถสรุปไดวา 
แนวทางการดำเนินการสงเสริม SME ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2559 เปนการดำเนินงานที่เปนไปตามเหตุผล
และความจำเปนของการแกปญหาและใหการสนับสนุนแก SME ไทยในปจจุบัน โดยมีการตั้งเปาหมาย 
และวิธีการดำเนินงานที่สอดคลอง เพื่อการบรรลุผลการดำเนินงานอยางสมบูรณ 

กรอบการประเมิน ผลการประเมิน

สภาวะแวดลอม (Context)
เหตุผลความจำเปนของโครงการ 
ความสอดคลองกับแผนฯ 3 
ความสอดคลองของเปาหมายกับความจำเปนของโครงการ
นโยบายการดำเนินโครงการ 

ทรัพยากร (Input)
ขอตกลงแนวทางการดำเนินงาน
กรอบงบประมาณ
ระยะเวลา
ความสอดคลองระหวางมาตรการกับเปาหมาย 

กระบวนการ (Process)
แผนงานการดำเนินโครงการ
ปญหาของโครงการ
ความเหมาะสมของวิธีการดำเนินงานและมาตรการ
การจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลลัพธ (Product)
ผลผลิตที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค
การพัฒนาของวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ความมีประสิทธิภาพและแนวโนมความยั่งยืนของผลการดำเนินโครงการ

ผลรวมการประเมิน
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มาตรการสงเสริม SME โดย สสว.

ขอพึงสังเกตในการดำเนินงาน

ปจจัยดานงบประมาณการดำเนินโครงการ 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่ไมทั่วถึง 
สงผลใหบางหนวยงานไมไดรับเงินสนับสนุนตามความจำเปน 
ทำใหการดำเนินงานสงเสริม SME เกิดความลาชา 
และไมเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไว 

วิธีการดำเนินงานที่ไมสอดคลองกับบริบทของ SME ไทยสงผลใหมี
จำนวนผูเขารวมโครงการในระดับไมสูงและเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ
เบื้องตนในระดับต่ำ อาทิ โครงการกองทุนรวมลงทุนในกิจการ SMEs 
(SMEs Private Equity Trust Fund) อันมีปญหาการดำเนินงาน
เนื่องมาจากวิธีการดำเนินงานที่ไมเหมาะสมตอความรูความเขาใจ
ของ SME ไทย  

แมการดำเนินมาตรการสงเสริมจะมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 
หากแตขาดการศึกษาระดับการพัฒนาของ SME ที่เขารวมโครงการ 
สงผลใหไมทราบระดับการพัฒนาที่แทจริงของ SME ภายหลังการ
เขารับการสนับสนุน และไมสามารถหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
สงเสริม SME ไดอยางเหมาะสมในอนาคต

฿

1. ความไมพรอมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
         ในการดำเนินธุรกิจในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
         โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology)

3. การขาดความรูในเรื่องของการบริหารธุรกิจที่เปนมาตรฐาน

2. ทัศนคติเชิงลบในการเขารวมโครงการบางประเภท อาทิ มาตรการทางภาษี

ปญหาที่ SME ไทยประสบ ?



การจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานหลัก
ที่มีสวนรวมในการใหความสนับสนุนแก SME 
ควรมีความตอเนื่อง เพื่อการวางแผนโครงการ
และการดำเนินการตามมาตรการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนระบบในระยะยาว 

รัฐบาลควรมีการจัดตั้งงบประมาณ
เพื่อการสนับสนุนทางการเงินแก
SME โดยเฉพาะ

2. การพัฒนาดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ1. การสนับสนุนดานการเงิน

4. กลไกทางสถาบัน

3. การดำเนินมาตรการในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร

5. ความตอเนื่องของการดำเนินมาตรการ 6. การเผยแพรขาวสารและการประชาสัมพันธ

พัฒนาในลักษณะของการเพิ่มเติมบทยกเวนใหมากขึ้น 
เพื่อสงเสริมความคลองตัวและยืดหยุนในการดำเนินงาน
สนับสนุนวิสาหกิจ เนื่องจากปจจุบันขั้นตอนตางๆ 
ตามกฎหมายยังตองใชระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่คอนขางนาน และไมสอดคลองกับความตองการ
การใหความชวยเหลือแก SME ในสถานการณจริง

การดำเนินมาตรการที่มีการดำเนินไปพรอมกับมาตรการ
สงเสริมประเภทอื่น มีแนวโนมประสบความสำเร็จในการพัฒนา
SME สูงกวาการดำเนินเพียงมาตรการเดียวในโครงการ อาทิ 
การดำเนินมาตรการทางการเงินควรดำเนินงานควบคู
กับมาตรการดานการพัฒนาขีดความสามารถ 
และมาตรการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้ออำนวย
ตอการดำเนินกิจการในลักษณะสงเสริมและสอดคลองกัน 
เพื่อเปนการแกปญหาทั้งระบบในคราวเดียว

การคัดเลือกหรือมอบหมายภารกิจ
แกหนวยงานควรพิจารณาภารกิจหลัก
ของหนวยงานนั้นประกอบ 
และมอบหมายงานใหสอดคลองกับ
ภารกิจหลักขององคกร

ภาครัฐควรตั้งหนวยงานกลางเผยแพรขาวสาร
ของโครงการผานชองทางสื่อตางๆ 
เชน สื่อสังคมออนไลน เว็บไซด 
และผานหนวยงานรวมอื่นๆ ตลอดจนการจัด 
Road show ในภูมิภาคตางๆ 
เนื่องจากปจจุบันขาวสารดานการสงเสริม SME 
ยังเปนที่จำกัดในกลุมผูเคยเขารวมโครงการเทานั้น

ขอเสนอแนะตอ
การประเมินผลการสงเสริม SME

ภาครัฐควรมีการจัดทำ
การศึกษาแนวทางสงเสริม 
SME เปนกลุมเฉพาะ ไดแก 

กลุมเมล็ดพันธุ (Seed) 
กลุมเริ่มตน (Start-up) 

กลุมเติบโต (Rising-star) และ 
กลุมฟนฟู (Turn-around) 
เนื่องจากลักษณะกิจการทั้ง 

4 แบบมีรูปแบบความตองการ
การสนับสนุนที่แตกตางกัน 

1. 2. 3. 4.
รัฐบาลควรมอบหนาที่แกหนวยงาน

รัฐเพียงหนึ่งหนวยงานในฐานะ
แกนหลักในการจัดรางคำจำกัดความ 

คำวา “วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม” และ “ประเภทของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม” อยาง
เปนทางการ โดยระดมความคิดเห็น
จากหนวยงานที่มีสวนรวมในการให

การสงเสริม SME  ตลอดจนเผยแพร
คำนิยามนี้แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การประเมินผลการสงเสริม 
SME ควรมีการทำการศึกษา

เพื่อติดตามและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลา 3 ป 
เพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์
อันเกิดจากการสงเสริมที่มี

แนวโนมความยั่งยืน

ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานกลาง
ในการพัฒนาและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับโครงการสงเสริม SME 
ตลอดจน ขอมูลการติดตามและ

ประเมินผลขอมูลทั้งระบบ ตลอดจน
พัฒนาการจัดเก็บฐานขอมูลดวย

ระบบสมัยใหม เชน การรวบรวมผาน 
โปรแกรม Quatric เปนตน เพื่อให

งายแกการเรียกใชขอมูลและ
สามารถทำการแสดงผล

เบื้องตนไดทันทวงที

รัฐบาลควรมอบหนาที่แก
หนวยงานรัฐเพียงหนึ่งหนวยงาน 
ในฐานะแกนหลักในการเรงสราง
การมีสวนรวมระดับหนวยงาน 

อาทิ การรวมราง MOU ระหวาง
หนวยงานตางๆ เนื่องจาก

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมจำเปนตองอาศัย

ความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของที่ชำนาญการเฉพาะดาน 

การศึกษาแนวทาง
การพัฒนาวิสาหกิจ
ตามกลุมเปาหมาย

การกำหนดนิยาม
และศัพทบัญญัติ
ในเชิงบูรณาการ

การกำหนดชวง
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการประเมินผล

ระบบการจัดเก็บขอมูล
การติดตามการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

การบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ขอเสนอแนะตอการดำเนินมาตรการสงเสริม SME

มาตรการสงเสริม SME โดย สสว.

฿฿


