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บทสรุปผูຌบริหาร 
 

 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนยบายผลักดัน฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ป็นวาระ
หงชาติ ประกอบกับส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี มีภารกิจหลักตาม
พระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. 2543 วาดຌวยการสนอนะนยบายละ
ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม รวมทัๅงมีหนຌาทีไ฿นการติดตามผลการสงสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางละขนาดยอม ิSME) เดຌมีการจัดท าผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 
ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ซึไงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ส าหรับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของเทย ดังนัๅน สสว. 
จึงหในถึงความจ าป็น฿นการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 
ิพ.ศ. โ555-โ55้ี พืไอ฿หຌผูຌบริหารละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม เดຌรับทราบผลการพัฒนาละสงสริม อันสอดคลຌองกับป้าหมายของผนการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ละการ฿ชຌประยชน์฿นการจัดท าผนการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมฉบับตอเป ฿หຌป็นเป฿นทิศทางทีไหมาะสมละสอดคลຌองกันอยางบูรณาการ 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการพัฒนา ละปรับปรุงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
฿นอนาคต 

 

การศึกษานีๅมีวัตถุประสงค์หลักพืไอวิคราะห์ละประมินผลสัมฤทธิ์ของผนการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅน น าเปสู 
การจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบายทีไสามารถน ามาก าหนดนวทางการด านินงานดຌานการพัฒนาละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นอนาคต 

 

การประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี
ส าหรับการศึกษานีๅ บงการน าสนอนืๅอหาออกป็น ไ สวนหลัก เดຌก การคัดลือกครงการทีไมีความส าคัญ
พืไอการประมินผล วิธีการประมินผล สรุปผลการประมินผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ละขຌอสนอนะชิงนยบาย ดังมีรายละอียดดังนีๅ 

 

การคัดลือกครงการทีไมีความส าคัญพืไอการประมินผล  
 

฿นระหวางป พ.ศ. โ555–โ55้ หนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาด 
กลางละขนาดยอม ิสสว.ี เดຌด านินครงการทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
จ านวนทัๅงสิๅน โ่ใ ครงการการศึกษานีๅคัดลือกครงการทีไมีความส าคัญพืไอการประมินผลจ านวน โเ 
ครงการ พืไอประมินผลชิงลึก ดยมีหลักกณฑ์การคัดลือกครงการ ประกอบเปดຌวย 5 กณฑ์หลัก เดຌก 
ประภทของครงการ ความชืไอมยงกับป้าหมายการสงสริมตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามยุทธศาสตร์
การสงสริม พืๅนทีได านินการ ละมูลคาครงการหรือผลลัพธ์ของครงการ  
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(1) ประภทของครงการ  
การ฿หຌระดับคะนน฿นหลักกณฑ์ประภทของครงการ บงครงการทีได านินงานสงสริม SME 

ภาย฿ตຌกองทุนสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ  
ขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555–โ55้ี ออกป็น แี ครงการตามภารกิจพืๅนฐาน ละ โี ครงการ 
ตามผนปฏิบัติการสงสริมฯ ทัๅงนีๅ  การคัดลือกครงการจะ฿หຌความส าคัญมุงนຌนประภทครงก าร 
ตามผนปฏิบัติการสงสริมฯ มากกวาครงการตามภารกิจพืๅนฐาน 

 
(2) การชืไอมยงกับป้าหมายการสงสริมตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ซึไงประกอบเปดຌวย 5 ป้าหมายหลัก เดຌก 
1. วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมีการจดทะบียนนิติบุคคลพิไมขึๅนละสามารถด านิน

ธุรกิจเดຌอยางตอนืไองละยัไงยืน เมนຌอยกวา 250,000 วิสาหกิจ ภาย฿นป 2559 
2. วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นสาขากลุมป้าหมายเดຌรับการพัฒนาขีดความสามารถ

การขงขัน฿นชิงลึกเมนຌอยกวา 30,000 รายภาย฿นป 2559 
3. ครือขายวิสาหกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความขຌมขใง

เมนຌอยกวา 60 ครือขายวิสาหกิจตอป 
4. ปัจจัยวดลຌอม฿นการด านินธุรกิจเดຌรับการพัฒนา ปรับปรุง กຌเข฿หຌลดอุปสรรคละ

อืๅออ านวยความสะดวก฿นการด านินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมากขึๅน 
5. การบริหารจัดการดຌานงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม มีประสิทธิภาพละ

ท างานชิงบูรณาการ 
 
ทัๅงนีๅ การคัดลือกครงการทีไจะประมินผลส าหรับการศึกษา฿นสวนนีๅ จะพิจารณาคัดลือกครงการ

สงสริม SME ทีไมีความสอดคลຌองกับป้าหมายการสงสริมตามผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ดยพิจารณาการด านินงานของครงการดังกลาว ทีไมีลักษณะความชืไอมยง 
กับป้าหมายดังกลาว จ านวนมากกวา แ ป้าหมาย  

 
(3) ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามยุทธศาสตร์การสงสริม 
การคัดลือกครงการทีไ จะประมินผล จะพิจารณาคัดลือกครงการส ง สริม SME ทีไ มี 

ความครอบคลุมหลากหลายประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามยุทธศาสตร์การสงสริม เดຌก 
o กลมเมลดพนธ์คว มคิด (Seed) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไริไมมีนวคิดหรืองานวิจัย 

ชิงนวัตกรรม฿นการด านินธุรกิจ ตຌองการการบมพาะนวทางละการสนับสนุนบืๅองตຌนพืไอ  
อาเป฿ชຌ฿นการริไมด านินธุรกิจจริง 

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

o กลมเติบโต (Rising-Star/Strong) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพละความสามารถ฿น
การขงขันสูง ดยมีผลการประกอบธุรกิจติบตตอนืไองติดตอกัน โ-ใ ป ภาย฿ตຌผลิตภัณฑ์หรือ
บริการดิมทีไมีอยูลຌว ละริไมมีผลก าเรละงินทุนสะสมบຌางลຌว ตຌองการสนับสนุนพืไอขยาย
ธุรกิจดังกลาว หรือตอยอดสูนวคิดการขยายสายผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไกีไยวนืไองพิไมมากขึๅน 
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o กลมฟ้ืนฟ (Turn Around) ซึไงหมายถึง ผูຌประกอบการทีไประสบปัญหา ดยมีผลประกอบการ
ลดลงตอนืไองติดตอกัน โ-ใ ป อันนืไองจากสาหตุตางโ ชน ขาดสภาพคลอง ขาดคลน
ทคนลยีละนวัตกรรม เมมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ฿หมโ ทีไตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา  
ทีไปลีไยนปลงเป ป็นตຌน ละมีนวนຌมสูผลประกอบการทีไขาดทุนละกอหนีๅทีไเมสามารถสรຌาง
รายเดຌ ิNPLี ถຌาเมเดຌรับการสนับสนุนอาจท า฿หຌจ าป็นตຌองปຂดกิจการ 
 

(4) พืๅนทีได านินการ 
การคัดลือกครงการทีไจะประมินผล จะพิจารณามุงนຌนครงการสงสริม SME ทีไมีความครอบคลุม

฿นทุกพืๅนทีได านินการ 
 
(5) มูลคาครงการ/ผลกระทบ/ผลลัพธ์ 
การคัดลือกครงการทีไจะประมินผลมีการพิจารณามุงนຌนครงการทีไมีความส าคัญ ดยมีผลกระทบ

ชิงบวกตอการสงสริม SME ฿นระดับสูงละยัไงยืน ชน ครงการทีไมีมูลคาครงการสูง ครอบคลุม SME 
จ านวนมาก มีประยชน์ตอ SME ทีไผานการสงสริมละสนับสนุน฿นระยะยาว รวมทัๅงการพิจารณาผลการ
ด านินงานดยปรียบทียบกับป้าหมายทีไวางผนเวຌ 
 
วิธีการประมินผล 
 

การศึกษาการประมินผลผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ  ใ 
ิพ.ศ. โ555-โ55้ี ประยุกต์฿ชຌครืไองมือหลัก เดຌก บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค ิMacroeconomic 
model) บบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป ิComputable General Equilibrium: CGE) ละหลักกณฑ์
การประมินของคณะกรรมการ฿หຌความชวยหลือพืไอการพัฒนา ิDevelopment Assistance Committee: 
DAC) พืไอ฿หຌทราบถึงความสอดคลຌอง฿นการด านินครงการ ความป็นเปเดຌ฿นการบรรลุป้าหมาย ตลอดจน
ผลลัพธ์ละผลกระทบภายหลังการด านินครงการ ทัๅง฿นระดับยุทธศาสตร์ ละ฿นระดับศรษฐกิจมหภาค 
นอกจากนีๅ การศึกษานีๅตรวจสอบการด านินงานพืไอการวิคราะห์ชองวาง ิGap Analysis) ของการขับคลืไอน
ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555-2559) พืไอวิคราะห์การ฿หຌ
ความส าคัญของการด านินครงการทีไผานมา ละน าเปสูการน าสนอขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอป็น
นวทาง฿นการพัฒนาการด านินงาน฿นอนาคตเดຌอยางสมบูรณ์มากยิไงขึๅน 
 

 บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic model) 
บบจ าลองศรษฐกิจมหภาค1  (Macroeconomic Model) ป็นครืไองมือ฿นการพยากรณ์ 

ศรษฐกิจเทย ป็นบบจ าลองทีไสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวปร฿นศรษฐกิจเทยทัๅง 5 ภาคทีไส าคัญ เดຌก 
ภาคศรษฐกิจจริง ภาคการงิน ภาครัฐบาล ภาคระหวางประทศ ละภาคราคา ดย฿ชຌทฤษฎีศรษฐศาสตร์
ก าหนดความสัมพันธ์ระหวางตัวปรละระหวางภาคศรษฐกิจพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจทีไกิดขึๅน
จริง ดยบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคทีไสรຌางขึๅนสามารถ฿ชຌวิคราะห์สถานการณ์ศรษฐกิจ฿นชิงลึก พืไอนຌน
การน าผลการประมาณการเป฿ชຌ฿นชิงรุก ชน การวิคราะห์สถานการณ์พืไอการก าหนดนยบายทีไมี
                                                           
1 บบจ าลองศรษฐกิจมหภาคทีไสรຌางขึๅนนีๅ ป็นบบจ าลองทางศรษฐมิติ (Econometrics) ทีไผสมผสานระหวางปรกรม E-view ละปรกรม 
Excel ขຌาดຌวยกัน นืไองจาก ตຌองการวิคราะห์การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ฿นชิงลึก ละตຌองการหในกระบวนการปรับตัวอยางชัดจน 



บทสรุปผูຌบริหาร 4 

ประสิทธิภาพละทันทวงที การวิคราะห์ผลกระทบของการปลีไยนปลงหตุการณ์ละนยบายส าคัญทาง
ศรษฐกิจตอศรษฐกิจมหภาค ชน ผลกระทบของอัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจของประทศคูคຌาหลัก 
ผลกระทบของราคานๅ ามันดิบ฿นตลาดลก ละผลกระทบของอัตราลกปลีไยนทีไจะมีตอภาวะศรษฐกิจ 
ตลอดจนการประมินผลของการ฿ชຌนยบายศรษฐกิจตางโ ของรัฐบาล  

 
 บบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป ิComputable General Equilibrium: CGE) 
บบจ าลองค านวณดุลยภาพทัไวเป (Computable General Equilibrium) ป็นบบจ าลองค านวณ

ดุลยภาพทัไวเปของทัๅงระบบศรษฐกิจ  ซึไงความสัมพันธ์ของหนวยศรษฐกิจตางโ  ถูกชืไอมยงผานรายรับ 
รายจาย  ความตຌองการของหนวยศรษฐกิจ  ละภาวะดุลยภาพของตลาด  ดยมีราคาป็นกลเก฿นการก าหนด
ปริมาณของสินคຌาทัๅงหมดทีไถูกผลิตละบริภค  บบจ าลอง  CGE  ยังประกอบเปดຌวยพฤติกรรมของหนวย
ศรษฐกิจ฿นการบรรลุป้าหมายสูงสุดภาย฿ตຌขຌอจ ากัดทางดຌานทคนลยี  สถาบัน ละทรัพยากร  ดังนัๅน มืไอมี
การปลีไยนปลง฿ดโ  กิดขึๅน  ชน นยบายของภาครัฐ  บบจ าลองจะสดง฿หຌหในถึงผลกระทบทีไมีตอผูຌผลิต
ละผูຌบริภคทัๅงระบบศรษฐกิจ ผานทางกลเกราคาของตลาดตางโ 

 
 หลักกณฑ์การประมินของคณะกรรมการ฿หຌความชวยหลือพืไอการพัฒนา (Development 

Assistance Committee: DAC)  
การศึกษา฿นสวนนีๅ฿ชຌหลักกณฑ์การประมินของคณะกรรมการ฿หຌความชวยหลือพืไอการพัฒนา 

ิDevelopment Assistance Committee: DAC) จัดท าดยองค์การพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจละการ
พัฒนา ิOrganization for Economic Cooperation and Development: OECD) ฿นป ค.ศ. แ้้แ ซึไงประกอบเป
ดຌวย 5 กณฑ์การประมิน ดังตอเปนีๅ 

(1) กณฑ์ความสัมพันธ์กัน (Relevance) ป็นการวัดระดับของความสอดคลຌองกันระหวาง
ครงการทีไจะ฿หຌความชวยหลือพืไอการพัฒนากับล าดับความส าคัญของนยบายของ
กลุมป้าหมาย ผูຌรับความชวยหลือ ละหนวยงานผูຌรับผิดชอบครงการ 

(2) กณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) เดຌผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเม 
(3) กณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) วัดผลผลิต ิoutputs) (ทัๅงชิงคุณภาพ ละปริมาณี 

ปรียบทียบกับปัจจัยน าขຌา (inputs) 
(4) กณฑ์ผลกระทบ (Impact) การปลีไยนปลงจากครงการ ิทัๅงทางบวกละลบี ิทางตรง

ละอຌอมี ิตัๅง฿จละเมตัๅง฿จี 
(5) กณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) วัดประยชน์ทีไเดຌจากครงการ ดยพิจารณาความ

ตอนืไองของการพัฒนา  
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สรุปผลการประมินผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555-โ55้ี 
 

(1) การประมินผลครงการภาย฿ตຌผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2555–2559) 
การประมินผลครงการภาย฿ตຌผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ 

ิพ.ศ. โ555–โ55้ี นวทางตามคณะกรรมการ฿หຌความชวยหลือพืไอการพัฒนา ิDAC) พบวา ฿นภาพรวม 
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นชวงป พ.ศ. โ555–โ55้ ปรากฏผลป็นทีไนาพึงพอ฿จ 
ิSatisfactory) หรือคิดป็นรຌอยละ ่ใ.็5 ดยมีผลการประมินกณฑ์ความสัมพันธ์ ิRelevanceี  
รຌอยละ ่็.5เ กณฑ์ดຌานประสิทธิผล ิEffectivenessี ละกณฑ์ดຌานประสิทธิภาพ ิEfficiencyี ป็นทีไนาพึง
พอ฿จป็นอยางมาก ิHighly Satisfactory) คิดป็นรຌอยละ แเเ สวนกณฑ์ดຌานผลกระทบ ิImpactี มีผลการ
ประมิน฿นระดับทีไนาพึงพอ฿จปานกลาง ิModerately Satisfactory) หรือคิดป็นรຌอยละ ๆใ ละมีผลการ
ประมินความยัไงยืนป็นทีไนาพึงพอ฿จ ิSatisfactory) คิดป็นรຌอยละ ็5 ตามล าดับ ดังสดงการสรุปผล
ภาพรวม฿นผนภาพ 

 
ผลการประมินภาพรวมการสงสริม SME ฿นชวงป พ.ศ. โ555-โ55้ ดย฿ชຌกณฑ์ DAC 
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(2) การประมินผลกระทบของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 
(พ.ศ. 2555–2559) 

฿นกรณีทีไเมมีครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅง฿นสวนครงการภาย฿ตຌ  
การด านินงานของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละครงการนอกกองทุนงบประมาณ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ศรษฐกิจของเทยจะจริญติบต ิGDP growth) ฿นอัตราฉลีไย 
(ป พ.ศ. 2555-2559) พียงรຌอยละ 2.99 หรือคิดป็นมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ิGDP) ฉลีไย฿นชวง
วลาดังกลาวทากับ 13,244,902 ลຌานบาท มืไอพิจารณาบทบาทการด านินครงการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม ิตามจ านวนงบประมาณทีไมีการบิกจายจริงี ฿นชวงป พ.ศ. 2555-2559 จะสงผล฿หຌ
ศรษฐกิจเทยจริญติบตพิไมขึๅนป็นรຌอยละ 3.41 คิดป็นมูลคา GDP ฉลีไย฿นชวงวลาดังกลาวทากับ 
13,304,345 ลຌานบาท คิดป็นมูลคา GDP ของประทศทีไพิไมขึๅนฉลีไยปละ 59,442 ลຌานบาท หรืออัตราการ
จริญติบตทางศรษฐกิจ ิGDP growth) ทีไพิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ 0.43 ตอป รายละอียดสดง฿นผนภาพ 

 
ผลการประมินภาพรวมระดับมหภาคทีไสงผลกระทบตอรายเดຌประชาชาติ ิGDPี 

 
 
 

12,276,923 

12,842,719 

13,168,660 

13,636,490 

14,299,719 

13,244,902 

12,357,397 

12,921,166 

13,203,739 

13,672,865 

14,366,557 

13,304,345 

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

14,500,000

15,000,000

2555 2556 2557 2558 2559 5-yrs Avg.

M
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n 
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B 

GDP current price (Million THB) Base Case GDP current price (Million THB) Actual Case

+80,474 

+35,079 

+36,375 

+78,447 

+59,442 

+66,838 
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กรณีทีไเมมีครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ทัๅง฿นสวนครงการภาย฿ตຌการ
ด านินงานของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละครงการนอกกองทุนงบประมาณ
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ศรษฐกิจของเทยมีการจຌางงาน ิฉลีไย 5 ป ฿นชวง พ.ศ. โ555-โ55้ี 
จ านวน ใ่,ใแๆ,็ไ5 คน อยางเรกใตาม มืไอพิจารณาบทบาทการด านินครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ิตามจ านวนงบประมาณทีไมีการบิกจายจริงี ฿นชวงป พ.ศ. โ555-โ55้ จะสงผล฿หຌศรษฐกิจ
เทยดยภาพรวมมีการจຌางงานพิไมขึๅนป็นจ านวน 38,324,942 คน หรือพิไมขึๅนฉลีไยจ านวน 8,แ้็ คน 
รายละอียดสดง฿นผนภาพ 

 
ผลการประมินภาพรวมระดับมหภาคทีไสงผลกระทบตอการจຌางงาน

 

 

 
 
 
 

 38,929,138  
 38,886,182  

 38,072,650  
 38,011,391  

 37,684,364  

 38,316,745  

 38,941,120  
 38,897,340  

 38,077,430  
 38,016,170  

 37,692,650  

 38,324,942  

 37,200,000
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+11,982 

+11,158 

+4,780 

+8,197 

+8,286 

+4,779 
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กรณีทีไเมมีครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิBase case) ทัๅง฿นสวนครงการ
ภาย฿ตຌการด านินงานของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ละครงการนอกกองทุน
งบประมาณสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ศรษฐกิจของเทยมีการกระจายรายเดຌ ฿นสวนรายเดຌ
ภาคครัวรือน ิHousehold Income) ดยฉลีไย 5 ป ฿นชวง พ.ศ. โ555-โ55้ ทากับ ็,ไไโ,แใ้ ลຌานบาท 
อยางเรกใตาม มืไอพิจารณาบทบาทการด านินครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิตาม
จ านวนงบประมาณทีไมีการบิกจายจริงี ฿นชวงป พ.ศ. โ555-โ55้ ิActual case) จะสงผล฿หຌศรษฐกิจเทย
ดยภาพรวมมีการกระจายรายเดຌ฿นสวนรายเดຌภาคครัวรือนพิไมขึๅนป็น ็,ไ็5,5ไๆ ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนดย
ฉลีไยทากับ ใใ,ไเ็ ลຌานบาท 

 
ผลการประมินภาพรวมระดับมหภาคทีไสงผลกระทบตอการกระจายรายเดຌภาคครัวรือน ิHousehold Income)

 

ทีไมา: ผลจากบบจ าลองศรษฐกิจมหภาคละบบจ าลอง Computable General Equilibrium (CGE)  
ประมวลผลดย: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง ดย฿ชຌขຌอมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ ิGDPี ของป พ.ศ. โ555-โ55้ จาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
หมายหตุ: Base Case หมายถึง กรณีเมมีครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
 Actual Case หมายถึง กรณีมีครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิบิกจายจริงี 
 

7,013,128 

7,174,602 

7,458,467 

7,529,673 

8,034,827 

7,442,139 

7,058,354 

7,218,689 

7,478,181 

7,550,115 

8,072,390 

7,475,546 

6,400,000
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6,800,000

7,000,000

7,200,000

7,400,000

7,600,000

7,800,000

8,000,000

8,200,000

2555 2556 2557 2558 2559 5-yrs Avg.

M
ill

io
n 

TH
B 

Household Income Base Case Household Income Actual Case

+45,226 
+44,087 

+19,714 
+20,443 

+37,563 

+33,407 
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(3) การประมินผลสัมฤทธิ์ของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 
ิพ.ศ.2555-2559ี 

 ผลการประมินป้าหมายของผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ.
โ555-โ55้ี พบวาเดຌบรรลุผลสัมฤทธิ์ 4 ป้าหมายจาก 5 ป้าหมายทีไก าหนดเวຌ ดังนีๅ   

 ป้าหมายทีไ 1 บรรลุผลสัมฤทธิ์฿นการด านินการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌมี
การจดทะบียนนิติบุคคลพิไมขึๅนละสามารถด านินธุรกิจเดຌอยางตอนืไองละยัไงยืน  โ้โุ้5ๆ ราย จาก
ป้าหมายทีไก าหนดเวຌ 250,000 วิสาหกิจภาย฿นป พ.ศ. 2559 หรือสูงกวาป้าหมายรຌอยละ 17.18   

 ป้าหมายทีไ 2 บรรลุผลสัมฤทธิ์จากการทีไวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นสาขา
กลุมป้าหมายเดຌรับการพัฒนาขีดความสามารถการขงขัน฿นชิงลึกจ านวน 173,435 ราย  ซึไงสูงกวาป้าหมาย
ทีไก าหนดเวຌ 30,000 ราย ภาย฿นป พ.ศ. โ55้  

 ป้าหมายทีไ 3 เมบรรลุผลสัมฤทธิ์฿นการสรຌางละพัฒนาครือขายวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอม฿หຌมีความขຌมขใงเมนຌอยกวา 60 ครือขายวิสาหกิจตอป นืไองจากมีการสรຌางครือขายสูงกวาป้าหมายทีไ
ก าหนดเวຌสามปจากหຌาป คือ ป พ.ศ. 2555 จ านวน 306 ครือขาย ป พ.ศ. 2556 จ านวน 143 ครือขาย ละ
ป พ.ศ. 2558 จ านวน 65 ครือขาย ซึไงสูงกวาป้าหมายทีไก าหนดเวຌ 60 ครือขายวิสาหกิจตอป  ขณะทีไอีกสอง
ป คือ ป พ.ศ. โ55็ ละ ป พ.ศ. 2559 มีการสรຌางละพัฒนาครือขายวิสาหกิจจ านวนทากันคือปละ แ5 
ครือขาย ซึไงเมป็นเปตามป้าหมายทีไเดຌก าหนดเวຌ ๆเ ครือขายวิสาหกิจตอป  

 ป้าหมายทีไ 4 บรรลุสัมฤทธิ์฿นการกิดปัจจัยวดลຌอมทีไสงสริม สนับสนุนตอการด านินธุรกิจ 
฿หຌกผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม เดຌอยางครบถຌวน฿น 4 ดຌานหลักคือ ิ1ี ดຌานกฎหมาย 
กฎระบียบ มาตรการ  ิ2ี ดຌานการงิน ิ3ี ดຌานการวิจัยละพัฒนา นวัตกรรม การตลาด ละ ิ4ี ดຌานปัจจัย
อืไนโ ทีไอืๅอตอการด านินธุรกิจ  

 ป้าหมายทีไ 5 บรรลุสัมฤทธิ์จากการทีไส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ิสสว.ี มีบทบาทพืไอประสานความรวมมือกับหนวยงานรวมตางโ ภายหลังจากทีไ สสว. ด านินงานภาย฿ตຌ 
การบังคับบัญชาขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรี  จึงท า฿หຌกิดการท างานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ลดความซๅ าซຌอน 
ละท างาน฿นชิงบูรณาการ ดยฉพาะ฿นป พ.ศ.2559 ทีไนับป็นจุดริไมตຌน฿นการติดตามละประมินผลการ
ด านินงานภาย฿ตຌงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการ   
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ขຌอสนอนะชิงนยบาย 
 

 ดຌานปัจจัยวดลຌอมทีไอืๅออ านวยตอการด านินธุรกิจของ SME 
 

 การสงสริม฿หຌ SME จดทะบียนนิติบุคคลมากขึๅน 
ถึงมຌวาหลังจากสรใจสิๅนผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ ใ ิพ.ศ. โ555–โ55้ี 

การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามป้าหมายทีไ แ ของผนดังกลาว 
ซึไงวาดຌวยการด านินการสงสริม฿หຌมีการจดทะบียนนิติบุคคลพิไมขึๅนละสามารถด านินธุรกิจเดຌอยางตอนืไอง
ละยัไงยืน จ านวน โ้โุ้5ๆ วิสาหกิจ จากคาป้าหมายทีไก าหนดเวຌ฿หຌมี SME จดทะบียนนิติบุคคลเมนຌอยกวา 
โ5เุเเเ วิสาหกิจภาย฿นป พ.ศ. โ55้ อันป็นผลมาจากนยบาย/ครงการสงสริมผลักดัน฿หຌกิด
ผูຌประกอบการ฿หมมากขึๅน รวมทัๅงมาตรการทางภาษีพืไอสงสริม฿หຌบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจ฿นรูปของ 
นิติบุคคล ทีไสงสริม฿หຌผูຌประกอบการทีไป็นบุคคลธรรมดาจดทะบียนป็นนิติบุคคลมากขึๅน ตจ านวน SME 
ทีไป็นบุคคลธรรมดายังคงมีอัตราสวนสูงถึงรຌอยละ ็่   

 
ดังนัๅน ครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ควรมีขຌอก าหนด฿หຌมุงนຌนผูຌประกอบการ

ทีไจดทะบียน฿นรูปบบนิติบุคคลป็นงืไอนเขส าคัญ จึงจะสามารถขຌารวมครงการสงสริมเดຌ พืไอป็น
รงผลักดันละจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการจดทะบียนนิติบุคคลมากขึๅน ทัๅงนีๅ ควรยกวຌนครงการสงสริมวิสาหกิจ
ทีไจัดอยู฿นกลุมมลใดพันธุ์ความคิด (Seed) ซึไงยังเมมีกิจการป็นรูปธรรม การสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการจด
ทะบียนนิติบุคคล นอกจากจะท า฿หຌ SME ขຌาสูรูปบบธุรกิจทีไชัดจนตามกฎหมาย กิจการ฿นรูปบบ 
นิติบุคคลยังป็นครืไองบงชีๅวากิจการมีศักยภาพมากกวาการป็นบุคคลธรรมดา นืไองจากผูຌประกอบธุรกิจตຌอง
สดงผลประกอบการทีไทຌจริง พืไอป็นการสดงความปรง฿ส ความนาชืไอถือละป็นการสรຌางฐานภาษี 
ทีไยัไงยืนระยะยาวรวมทัๅงยังสะดวกตอการกใบขຌอมูลของระบบติดตาม฿นอนาคตอีกดຌวย 

 
นอกจากนีๅ ภาครัฐสามารถสงสริมการจดทะบียนนิติบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

เดຌดยการยกวຌนหรือลดคาธรรมนียมส าหรับการจดทะบียนดังกลาว พืไอลดตຌนทุนของผูຌประกอบการ ละ
ภาครัฐสามารถอ านวยความสะดวก฿นกระบวนการหรือขัๅนตอนการจดทะบียนนิติบุคคล฿หຌมีความคลองตัว
ละสะดวกรวดรใวมากขึๅน 

 

 การพัฒนาระบบติดตามวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ปัจจุบันครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมสวน฿หญนัๅนมีพียงการติดตามผลลัพธ์

หลังขຌารวมครงการทานัๅน ตเมมีการติดตามอยางตอนืไองหลังจากขຌารวมครงการสงสริม ดังนัๅน พืไอ฿หຌ
ทราบวา ผูຌรับบริการดังกลาวมีพัฒนาการหลังขຌารวมครงการอยางเร รวมถึงการขຌารวมครงการสงสริม 
฿นภายหลังอยางเรบຌาง ดังนัๅน หนวยงานตางโ ซึไงมีหนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
จึงเมทราบผลของครงการสงสริมทีไทຌจริง ละพัฒนาการของวิสาหกิจหลานีๅ฿นระยะยาว 

 
การพัฒนาระบบติดตามดยการกใบขຌอมูลจากวิสาหกิจตัๅงตระยะริไมตຌนของธุรกิจ กลาวคือ 

กใบขຌอมูลตัๅงตริไมกอตัๅงกิจการ หรือตัๅงตขຌารวมครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมครัๅงรก 
ประวัติการขຌารวมครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  รวมถึงการติดตามพัฒนาการ 
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ปัญหาอุปสรรค ละการน าขຌอมูลมาวิคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พืไอวางผนการ
สงสริมบบ Tailor made ฿หຌหมาะสมกับตละกลุมป้าหมาย อันป็นการสรຌางปัจจัยสูความส ารใจของธุรกิจ
฿หຌรวดรใวละตรงประดในยิไงขึๅน ดยจຌงขาวสารกีไยวกับผลการวิคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ครงการสงสริมทัๅงหมด รวมถึงครงการสงสริมทีไนะน า฿หຌขຌารวมป็นพิศษ พืไอ฿หຌวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมน าเปปรับปรุง พัฒนาละลือกสรรดຌวยตนอง 

 
ขຌอมูลทีไเดຌจากระบบติดตามดังกลาวนีๅ นอกจากจะชวย฿หຌสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม

เดຌตรงประดใน ยังสามารถน าขຌอมูลทีไเดຌเปวิคราะห์ผลดຌานตางโ พืไอพัฒนาครงการสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอม฿นอนาคต นอกจากนีๅ  ยังชวย฿หຌสามารถสงสริมทีไมีศักยภาพทีไทຌจริงเดຌอยางหมาะสม
ฉพาะกลุม ละงบประมาณทีไลงทุนสนับสนุนนัๅนกิดประยชน์สูงสุด ดังสดง฿นผนภาพตอเปนีๅ 

 
ตัวอยางรูปบบระบบติดตามวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบติดตาม SME SME Big data  

(1) ขຌอมูลบืๅองตຌน 

(2) ประวัตกิารขຌารวมครงการสงสริม 
SME 

(3) การติดตามหลังขຌารวมครงการ
สงสริม SME ป็นระยะโ 

 

             สะทຌอน 

 

พัฒนาการ SME 

ความตຌองการของ SME 

ปัญหา/อุปสรรค 

 

ประยชน์ตอหนวยงานสนับสนุน 

- เดຌ feedback จาก SME ป็นระยะโ 
- น าขຌอมูลเปวิคราะห์ศักยภาพ SME  
- กຌปัญหานยบาย/ครงการสงสรมิ SME ตรงประดใน 

- matching ครงการสงสรมิ SME ตามศักยภาพ ละ
ความตຌองการของ SME 

- จຌงขาวสารก SME เดຌดยตรง 

ประยชน์ตอ SME 

- จຌง feedback ครงการเดຌดยตรง 
- รับขาวสารการสนับสนุน SME ครบถຌวน มีการนะน า
อยางตรงจุด 

 

วิคราะห์ขຌอมูล 

 

  

ความทຌาทาย 

- การสรຌาง platform ทีไขຌา฿จงาย 

- ความขຌา฿จระบบตดิตามของ SME 

- การบูรณาการระหวางหนวยงานพืไอการ
จัดกใบขຌอมลูทีไมีประสิทธิภาพ  
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 ดຌานการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของ SME 
 

 การสงสริมขีดความสามารถกระจายตามภาคธุรกิจ 
ผลการส ารวจรูปบบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมจากผูຌรับบริการ พบวา 

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมด านินธุรกิจ฿นภาคการผลิต คิดป็นรຌอยละ ไแ มากกวาสัดสวนดย
ภาพรวมของประทศ ซึไงมีสัดสวนรຌอยละ โใ ฿นทางกลับกัน ผูຌรับบริการ฿นภาคการบริการมีจ านวนรຌอยละ โแ 
นຌอยกวาสัดสวนดยภาพรวมของประทศ ซึไงมีสัดสวนรຌอยละ แ็ ชน ดียวกับผูຌรับบริการ฿นภาคการคຌา 
ซึไงนຌอยกวาสัดสวนดยภาพรวมของประทศ ซึไงมีสัดสวนรຌอยละ แแ 

 
จากผลการส ารวจดังกลาว สามารถวิคราะห์เดຌวาครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

ภาย฿ตຌผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 3 ิพ.ศ. โ555–โ55้ี นัๅน มีการกระจายตัว
ของครงการเปยังภาคการคຌา ละภาคการบริการคอนขຌางนຌอย ดยครงการสวน฿หญกระจุกตัวอยู฿นภาคการ
ผลิต ดังนัๅน การกระจายครงการ฿หຌหมาะสมกับจ านวนวิสาหกิจ฿นตละภาคธุรกิจ จะชวย฿หຌวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมขຌาถึงความชวยหลือจากครงการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมมากขึๅน  

 
ดังนัๅน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานกลาง฿นการ

ด านินนยบายการพัฒนาละสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ควรมีการบูรณาการกับหนวยงาน 
ทีไสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นภาคบริการมากขึๅน อาทิ กรมการทองทีไยว กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา ป็นตຌน ทัๅง฿นสวนของการบูรณาการตามผนการสงสริม การด านินงานสงสริมตามภารกิจพืๅนฐาน 
ละ฿นดຌานการจัดสรรงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ ดย สสว. สามารถก าหนด฿หຌ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับภาคบริการดังกลาว ขຌามามีสวนรวม฿นการบูรณาการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมรวมกัน฿นทุกโ อกาส อาทิ การจัดการประชุมพืไอระดมความคิดหใน การจัดตัๅงคณะกรรมการ
ทีไรวมกันหลายหนวยงาน ละกระบวนการติดตามละประมินผลการด านินงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ป็นตຌน  
 

 ความสอดคลຌองสัมพันธ์กันระหวางครงการสงสริม 
การสงสริมละชวยหลือวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทางดຌานการงิน ิFinancial Measure) ควร

มีความสอดคลຌองสัมพันธ์กัน ิConsistencyี กับการสงสริมทางดຌานการพัฒนาขีดความสามารถอืไนโ  
ิNon-Financial Measure) นืไองจากปัญหาการขຌาถึงหลงงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมนัๅน 
นอกหนือจากการขาดหลักประกันการกูຌยืม อีกสาหตุหนึไงกิดจากการขาดระบบการบริหารธุรกิจทีไป็น
มาตรฐาน ชน การขาดระบบการท าบัญชี ป็นตຌน ท า฿หຌกิจการขาดความนาชืไอถือทางการงินละเม
ขຌากณฑ์พืๅนฐานของสถาบันการงิน฿นกระบวนการขอสินชืไอเดຌ  

 
ดังนัๅน หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรสงสริมองค์ความรูຌ฿หຌกวิสาหกิจ ฿หຌสามารถด านินกิจการอยาง  

มีมาตรฐาน ดยฉพาะอยางยิไง ความรูຌรืไองการบริหารธุรกิจ อาทิ การท าการตลาด ป็นตຌน ดังนัๅน หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองควรสงสริมองค์ความรูຌทีไจ าป็น฿นบริบทปัจจุบัน อาทิ การจัดการอบรมการท า E-commerce การจัด 
workshop ดຌานการผลิตอยางมาตรฐานสากล ป็นตຌน พืไอ฿หຌวิสาหกิจสามารถด านินกิจการเดຌอยางมัไนคง ควบคู
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กับการพิไมอกาสการขຌาถึงหลงงินทุน ซึไงจะสงผล฿หຌวิสาหกิจสามารถด านินกิจการเดຌอยางยัไงยืน ภาย฿ตຌบริบท
ทางธุรกิจทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว฿นปัจจุบัน 

 
 ดຌานการสงสริมบทบาท SME ฿นชิงพืๅนทีไ 
 

 การสงสริมภาคบริการ฿หຌติบตอยางสมดุลตามศักยภาพของพืๅนทีไ 
ครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทีไ 3 ภาย฿ตຌการด านินงานดย฿ชຌงบประมาณ฿นกองทุนสงสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางละขนาดยอม สวน฿หญป็นการสงสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอ
การทองทีไยวทีไชืไอมยงกับวัฒนธรรมทຌองถิไน ครงการยกระดับผูຌประกอบการหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์บบ
บูรณาการ ิOTOP PLUS) ครงการสงสริมละพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามนวพระราชด าริ  ป็นตຌน 
ขณะทีไศักยภาพของทຌองถิไนมีศักยภาพ฿นภาคการคຌา ละภาคการบริการ การสงสริมดຌานดังกลาวดยฉพาะ
การทองทีไยว ดยสงสริมการน าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นการสรຌางมูลคา฿หຌกับ
สินคຌาละบริการ จะชวย฿หຌกิดการกระจายรายเดຌสูชุมชน ละสงสริม฿หຌกิดการจຌางงาน฿นพืๅนทีไ  

 

 การ฿หຌความชวยหลือละสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌหมาะสมกับบริบท 
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมควรด านินการ฿หຌหมาะสมกับบริบทชิงพืๅนทีไ 

ซึไงตละพืๅนทีไมีการมุงนຌนสาขาอุตสาหกรรม ิSectorี ทีไตกตางกัน มืไอพิจารณาควบคูกับนวคิดละ
หลักการของการพัฒนาละสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไค านึงถึงความตกตางกัน 
(Heterogeneity) ตามตละกลุมป้าหมาย หรือประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ซึไงระดับ 
การพัฒนาละการด านินกิจการยอมมีความตຌองการทีไตางกัน ดังนัๅน การ฿หຌความชวยหลือละสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นตละพืๅนทีไควร฿หຌมีความหมาะสม฿นตละบริบท (Tailor made) 
การจัดท าการศึกษาละผยพรกหนวยงานทีไกีไยวขຌองจึงควร฿หຌความส าคัญ พืไอการด านินการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌตรงตามป้าหมาย 

 
 ดຌานการสงสริม SME ฿หຌชืไอมยงการคຌาระหวางประทศ 

 

 การสรຌางละพัฒนาผูຌน าครือขายทีไมีความขຌมขใง 
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถด านินธุรกิจทีไชืไอมยงการคຌาละการ

ลงทุนระหวางประทศ จ าป็นตຌองมกีารสรຌางละพัฒนาผูຌน าครือขายทีไมีความขຌมขใง ทัๅง฿นดຌานการประกอบ
ธุรกิจละครือขายของคลัสตอร์฿นประภทดียวกัน ทัๅง฿นประทศละชืไอมยงตางประทศ  รวมทัๅงการ
ชืไอมยงหวงซมูลคา฿นระดับภูมิภาค ิRegional Value Chainี ละระหวางประทศ ิGlobal Value Chain)  

 
นอกจากนีๅ ฿นกระบวนการสรຌางละพัฒนาครือขายดังกลาว ควรมีการก าหนดป้าหมายทีไชัดจน 

ของตละครือขาย ละพัฒนาครือขาย฿หຌมีความยัไงยืน ตลอดจนการสรຌาง Platform รวมกัน 
 

 การสงสริมดຌานการตลาดส าหรับสินคຌาละบริการพืไอการสงออก  
การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นบริบททีไ ชืไอมยงการคຌาระหวางประทศ 

ควรหาจุดดน สรຌางความตกตาง ละพิไมมูลคาของสินคຌาทีไป็นผลิตภัณฑ์สงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
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ละขนาดยอม ชน สินคຌาชิงนวัตกรรม฿หม ละสินคຌาทีไคูขงขຌามาขงขันเดຌยาก ิBarrier to entryี 
นืไองจากตຌอง฿ชຌองค์ความรูຌทางการวิจัยละพัฒนาสูง ดยปรับกลยุทธ์จากการผลิตสินคຌาดยทัไวเปทีไสวน฿หญ
ป็นสินคຌาทีไทดทนเดຌ ฿หຌป็นสินคຌาทีไมีอัตลักษณ์ฉพาะทຌองถิไน หรือมีความป็นอกลักษณ์ของประทศ 
ดยพิจารณารวมถึงการลดความสีไยงจากการพึไงพาการคຌาภาย฿นประทศ หรือการสวงหาตลาด฿หมโ 
พืไอลดปัญหาความผันผวนทางศรษฐกิจของประทศตลาดดิม ละตรียมพรຌอมกับสถานการณ์฿นกรณี
ประทศคูคຌาหลานัๅนกิดการชะลอตัว หรือประสบปัญหาทางธุรกิจ 

 
 ดຌานการบูรณาการระหวางหนวยงานสงสริม SME 

 

 การก าหนดนิยามของ วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  อยางบูรณาการ 
ปัจจุบันค าจ ากัดความของค าวา วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อม ของตละหนวยงาน 

ยังมีความตกตางกัน อาทิ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ก าหนดลักษณะ
ธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ตามพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
พ.ศ. 2543 ดังตาราง฿นตารางตอเปนีๅ 

 
นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามกฎกระทรวง 

ลักษณะวิสาหกจิ 
จ านวนการจຌางงาน ิคนี จ านวนสนิทรัพย์ถาวร ิลຌานบาที 

ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินคຌา เมกิน 50 51-200 เมกิน 50 51-200 

กิจการคຌาสง เมกิน 25 26-50 เมกิน 50 51-100 
กิจการคຌาปลีก เมกิน 15 16-30 เมกิน 30 31-60 

กิจการ฿หຌบริการ เมกิน 50 51-200 เมกิน 50 51-200 
ทีไมา: ส านักงานสงสรมิวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

 

฿นขณะทีไ กรมสรรพากร ก าหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยอาศัยอ านาจ 
ตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมายพืไอสนับสนุนสงสริม฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษี  ดยมีหลักกณฑ์ลักษณะ 
฿ดลักษณะหนึไง ดังสดง฿นตารางดังตอเปนีๅ 

 

นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามกรมสรรพากร 
ล าดับ ลักษณะ 

แ 
ป็นบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลทีไมีทุนจดทะบียนช าระลຌว฿นวันสุดทຌายของรอบระยะวลาบัญชี เมกิน 5 ลຌาน
บาท ละมีรายเดຌจากการขายสินคຌาละบริการ฿นรอบระยะวลาบัญชีเมกิน 30 ลຌานบาท 

โ 
ป็นบริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรเมรวมทีไดินเมกิน 200 ลຌานบาท ละจຌางรงงานเมกิน 200 
คน 

ใ 
ป็นกิจการขายสินคຌาหรือ฿หຌบริการทีไอยู฿นบังคับภาษีมูลคาพิไมทีไมีรายรับเมกิน 1.8 ลຌานบาทตอปหรือตอรอบ
ระยะวลาบัญชีเดຌรับการยกวຌนภาษีมูลคาพิไม 
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* การ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษีจะก าหนดหลักกณฑ์ธุรกิจ SMEs ลักษณะ฿ดลักษณะหนึไง ฿นการ฿หຌสิทธิประยชน์
นัๅน โ ชน บริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลทีไมีทุนจดทะบียนช าระลຌว฿นวันสุดทຌายของรอบระยะวลาบัญชี เมกิน 5 ลຌาน
บาท ละมีรายเดຌจากการขายสินคຌาละ฿หຌบริการเมกิน 30 ลຌานบาทตอรอบระยะวลาบัญชี จะเดຌสิทธิประยชน์ยกวຌนภาษี
งินเดຌนิติบุคคลส าหรับก าเรสุทธิ 300,000 บาทรก หรือบริษัทฯ ทีไมีรงงานเมกิน 200 คน จะเดຌรับสิทธิประยชน์ทางภาษี
หักคาสึกหรอ ละคาสืไอมราคา ฿นอัตรารง ป็นตຌน 

** รายเดຌจากการขายสนิคຌาละ฿หຌบริการเมกิน 30 ลຌานบาทตอรอบระยะวลาบัญชี มีผลบังคับ฿ชຌ฿นรอบระยะวลา
บัญชี ป 2555  

 

จะหในเดຌวาการสงสริมของกรมสรรพากรมีขຌอก าหนดดຌานรายเดຌ ละทุนจดทะบียนพิไมติม  
จากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ทีไก าหนดรืไองการจຌางงานละมูลคาทรัพย์สิน
ถาวร นอกจากนีๅ บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี มีการก าหนดวิสาหกิจขนาดกลาง  
ละขนาดยอมทีไสงสริมพียงวามีทรัพย์สินถาวรเมกิน โเเ ลຌานบาท ิเมรวมทีไดินี ทัๅง฿นนามบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ซึไงกใขัดยຌงกับนิยามของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย 
ิธพว.ี ทีไสงสริมฉพาะวิสาหกิจทีไป็นนิติบุคคล 

 
นอกจากนีๅ ควรมีการก าหนดนิยามละศัพท์บัญญัติ อืไนโ ทีไ กีไยวขຌอง฿นชิงบูรณาการ อาทิ 

ความหมายของ ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม จ านกตามระดับการพัฒนา 
ิกลุมการสงสริมี  อันเดຌก กลุมมลใดพันธุ์ความคิด ิSeedี กลุมริไมตຌน ิStart-upี กลุมติบต 
ิRising-starี ละ กลุมฟ้ืนฟู ิTurn-aroundี สงผล฿หຌกิดความสับสน฿นการสงสริมวิสาหกิจดังกลาว 
นืไองจากเมทราบความตຌองการทีไทຌจริงของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นตละกลุมป้าหมาย 

 
ดังนัๅน พืไอขจัดปัญหาขຌางตຌน ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็น

หนวยงานกลาง฿นการบูรณาการดังกลาว พืไอก าหนดค าจ ากัดความละขอบขต ค าวา วิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม ละ ประภทของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม อยางป็นทางการ ดยระดมความ
คิดหในจากหนวยงานทีไมีสวนรวม฿นการ฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทุกภาคสวน  
พืไอ฿หຌเดຌค าจ ากัดความทีไครอบคลุมสมบูรณ์ ละกิดการยอมรับ฿หຌมากทีไสุด ละผยพร ค านิยามนีๅก
หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสนับสนุนทัๅงหมด พืไอ฿หຌหนวยงานมีความรูຌความขຌา฿จทีไตรงกัน ละสามารถ
ก าหนดกลุมป้าหมายการสงสริมเดຌตรงตามความตຌองการทีไทຌจริงของวิสาหกิจ฿นตละประภทเดຌอยาง  
มีประสิทธิภาพละป็นเป฿นทิศทางดียวกันทัไวประทศ อันจะชวย฿หຌการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอมบบบูรณาการกิดขึๅนละสมบูรณ์บบมากขึๅน 

 

 ความหลากหลายละครบถຌวนของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ควรป็นหนวยงานกลาง฿นการสรຌาง

ความรวมมือละมีสวนรวมของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของ
ประทศ฿นภาพรวม ดังนัๅน ควรมีหนวยงานอืไนโ พิไมติมทีไมีพันธกิจ฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมทีไปัจจุบันเมเดຌรวม฿นการจัดสรรงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ ขຌามามีสวนรวม
฿นการด านินการรวมกัน ชน กรมการทองทีไยว กระทรวงทองทีไยวละกีฬา ละสถาบันการงินฉพาะกิจ
ของรัฐ ป็นตຌน 
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 ดຌานการติดตามละประมินผล 
 

 การพัฒนาละก าหนด฿หຌมีการท าบบฟอร์มรายงานการด านินครงการออนเลน์ละ
อพพลิคชัไนมือถือ การจัดท าคูมือ ละปຂดอบรมกผูຌทีไกีไยวขຌอง  

การรายงานผลการด านินครงการ ควรมีการจัดท าบบฟอร์ม ิCheck-Listี ส าหรับรายงานผลการ
ด านินงานของครงการ พืไอ฿หຌหในความชืไอมยงระหวางครงการละผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอม฿นประดในตางโ  

 

ทัๅงนีๅ ผูຌปฏิบัติงานจริงสวน฿หญมักมีการลงพืๅนทีไพืไอด านินกิจกรรม จึงควรมีการพัฒนาระบบติดตาม
ละ อยางเรกใตาม ควรมีการจัดท าคูมือผยพรละปຂดอบรมกผูຌทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌางความขຌา฿จตอการ฿ชຌ
งานทัๅงระบบหลักละอพพลิคชัไนมือถือ 

 
ตัวอยางการรายงานผลการด านินครงการ 

 
ทีไมา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนยบายศรษฐกิจการคลัง 
 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการด านินครงการ 

   

 

ล าดับทีไ  ครงการ....  

ระดับครงการ 

 ความคิดหในผูຌติดตามละ
ประมินผล 

 หนวยงาน 

 หลักการละหตุผล 

 วัตถุประสงค์ 
 ตัวชีๅวัด  
 กลุมป้าหมาย 

 กิจกรรม 

 ความคืบหนຌา ิกิจกรรม+KPI) 
 ปัญหาอุปสรรค-การกຌเข 

 ขຌอสนอนะ 

 ผูຌประสานงาน 

ผนการสงสริม SME 

ชืไอมยงกับ ... 
 ยุทธศาสตร์ ิขຌอ ?) 
 ป้าหมาย ิขຌอ ?) 
 กลุมป้าหมาย ิขຌอ ?ี  ชืไอมยงกับ 

ระดับผน SME 
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 การรวบรวมตารางการจัดกิจกรรมของครงการ฿นระบบหรือวใบเซต์หลักพืไอประชาสัมพันธ์
ตอผูຌประกอบการ฿หຌพิไมขึๅน 

นืไองจากครงการมีการจัดกิจกรรมหลายครัๅง ละสวน฿หญครงการตางโ มักประสบปัญหา 
รืไองผูຌขຌารวมกิจกรรมของครงการทีไมีนຌอย หรือการ฿หຌความส าคัญของผูຌประกอบการ ฿นการขຌาอบรม฿หຌครบ
ตามระยะวลาการอบรมทีไก าหนด นอกจากนีๅ บางครงการมีความนาสน฿จ ตการประชาสัมพันธ์นຌอย หากมี
การประชาสัมพันธ์ผานวใบเซต์หลักของส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
ซึไงรวบรวมกิจกรรมตางโ ของตละครงการจะชวย฿หຌขຌาถึงผูຌประกอบการเดຌป็นวงกวຌางมากขึๅน ละป็นการ
คัดกรองผูຌทีไมีความสน฿จขຌารวมกิจกรรม฿นอีกทางหนึไง  

 
นอกจากนีๅ ยังป็นการลดปัญหาการทับซຌอนของตารางวลา ิTimeline) การด านินครงการ 

พืไอการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม สามารถกระท าเดຌดยการก าหนด฿หຌมีหนวยงานกลาง
อยางชนส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ป็นหนวยงานกลางผูຌมีอ านาจ฿น  
การควบคุม ละกระจายมใดงินสูองค์กรผูຌด านินครงการตางโพืไอสนองตอมาตรการ นืไ องจากส านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานหลักทีไมีหนຌาทีไสงสริมวิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมละมีผลการศึกษาการสงสริมวิสาหกิจดຌานตางโ ยอมป็นหนวยงานทีไมีความช านาญการ
ละทราบถึงความตຌองการของวิสาหกิจมากทีไสุด การมอบหมายหนวยงานกลางชนนีๅ น าเปสูการท างานอยาง
บูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐทัๅงระบบ นืไองจากตละหนวยงานสามารถวางผนการด านินงานของตน
฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจหลักขององค์กร ดยลดปัญหาการทับซຌอนของการด านินครงการสงสริม฿นลักษณะ
ดียวกัน นืไองจากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี ฿นฐานะหนวยงานกลางยอม
สามารถ฿หຌค านะน าละจัดการปัญหาการทับซຌอนของการด านินครงการสงสริมหลานัๅนเดຌ ซึไงรวมถึงการ
ทราบถึงตารางวลา ิTimeline) ของชวงระยะวลาการด านินครงการพืไอการสงสริมตางโ ป็นอยางดี 
ละสามารถจัดการกับปัญหาการทับซຌอนของระยะวลาการด านินครงการตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 




