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ผลการประเมิน...

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

โดย...

ธุรกิจ SME  กับบทบาทสำคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในดาน...
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รายไดประชาชาติ การจางงาน การกระจายรายไดภาคครัวเรือน

ครอบคลุมในทุกภาคธุรกิจ ภาคการคา ภาคการผลิต 
ภาคธุรกิจการเกษตร และภาคบริการ 

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายผลัดดันใหการสงเสริม SME 
เปนหนึ่งในวาระแหงชาติ

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

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่

เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

“พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย ใหเติบโตอยางสมดุล
และยั่งยืน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย”

งบประมาณการดำเนินงานสงเสริม SME 
ภายใตแผนสงเสริม SME ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)
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สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
หรือ  สสว. ในฐานะหนวยงานหลักที่มีภารกิจสงเสริม SME 

ภายในประเทศ จึงไดมีการจัดทำแผนการสงเสริม SME 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ
ภายใตแผนดังกลาว

จำนวนทั้งสิ้นกวา 15,402 ลานบาท



การประเมินแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
ไดแบงผลการประเมินออกเปน 3 ดานคือ การประเมินผลโครงการ การประเมินผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลกระทบของแผนสงเสริม SME ในสวนนี้ จะใชแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic model) และแบบจำลองคำนวนดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium : CGE) 
เปนเครื่องมือในการประเมินผลทางเศรษฐกิจ โดยประเมินเปรียบเทียบการดำเนินงานโครงการ กับ กรณีที่ไมมีโครงการสงเสริม SME ทั้งในสวนโครงการภายใตการดำเนินงาน และโครงการนอกกองทุนงบประมาณของสสว. 

และกรณีที่มีโครงการสงเสริม SME ดังกลาวจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในดานรายไดประชาชาติ การจางงาน และการกระจายรายไดภาคครัวเรือน ดังนี้

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

1. การประเมินผลโครงการโดยใชเกณฑการวิเคราะหของ DAC

          ผลการประเมินโครงการโดยใชเกณฑการวิเคราะหของคณะกรรมการ
ใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (Development Assistance Committee : DAC) 
ในภาพรวม พบวา เปนที่นาพึงพอใจ (Satisfactory) หรือคิดเปนรอยละ 83.75 

- เกณฑความสัมพันธ (Relevance) รอยละ 87.50 
        ( เนื่องจากโครงการสวนใหญมีความสอดคลองอยางนอย 1 ยุทธศาสตร )

- เกณฑดานประสิทธิผล (Effectiveness) และ
- เกณฑดานประสิทธิภาพ (Efficiency) คิดเปนรอยละ 100 
        ( เปนที่นาพึงพอใจเปนอยางมาก )

- เกณฑดานผลกระทบ (Impact) รอยละ 63
       ( ผลการประเมินในระดับที่นาพึงพอใจปานกลาง )

- เกณฑดานความยั่งยืน (Sustainability) รอยละ 75
       ( เปนที่พึงพอใจ ) 

              และเนื่องจากโครงการสงเสริม SME สวนใหญมีกิจกรรมเปนการ
สรางเครือขาย การอบรมนักศึกษา การอบรมกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะที่มิใชการ
ใหความชวยเหลือทางดานการเงิน (Non-Financial) จึงสงผลตอผลประกอบการ
ของธุรกิจในระยะสั้น ยังไมสะทอนผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนัก

2. การประเมินผลกระทบของแผนสงเสริม SME ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
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ดานรายไดประชาชาติ

ดานการจางงาน

ดานการกระจายรายไดภาคครัวเรือน

กรณีไมมีการสงเสริม SME กรณีมีการสงเสริม SME โดย สสว.

GDP เฉลี่ย 5 ป (พ.ศ.2555-2559) GDP เฉลี่ย 5 ป (พ.ศ.2555-2559)

การจางงาน เฉลี่ย 5 ป (พ.ศ.2555-2559) การจางงาน เฉลี่ย 5 ป (พ.ศ.2555-2559)

รายไดครัวเรือน เฉลี่ย 5 ป (พ.ศ.2555-2559) รายไดครัวเรือน เฉลี่ย 5 ป (พ.ศ.2555-2559)

13,244,902 ลานบาท 13,304,345 ลานบาท

2.99% 3.41%

38,316,745
คน

38,324,942
คน

7,442,139
ลานบาท

7,475,546
ลานบาท



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

เปาหมายที่ 1 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้น
และสามารถดำเนินธุรกิจไดอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ไมนอยกวา 
250,000 วิสาหกิจภายในป พ.ศ. 2559  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจดทะเบียน
นิติบุคคลเพิ่มขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน292,956 ราย 

หรือรอยละ 117.18  สูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว

1. SME  ยึดติดกับการเปนเจาของธุรกิจคนเดียว 
     ไมตองการโอนทรัพยสินใหเปนของบริษัท  
     และไมตองการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับทางการคา 
2. SME บางสวนไมเห็นความสำคัญของการเขาสูระบบ 
     เพราะเขาใจวามีคาใชจายการดำเนินการมาก 
     และตองเสียภาษีสูงขึ้นกวาเดิมในภายหลัง
3. การเขาสูระบบตองดำเนินงานดานบัญชี 
     ซึ่งบางสวนมองวามีความยุงยากหรือไมมีความรู

เปาหมายที่ 2 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในสาขากลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน
ในเชิงลึกไมนอยกวา 30,000 ราย
ภายในป พ.ศ. 2559 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสาขากลุมเปาหมาย
ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันในเชิงลึก

จำนวน 173,435 ราย  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 
30,000 ราย ภายในป พ.ศ. 2559

1. การสงตอโครงการเพื่อการพัฒนา SME รวมกันของ
    หนวยงาน ทำใหยังคงอบรมความรูจากหนวยงานใน
    ประเด็นตางๆ ที่คลายคลึงกัน
2. บางโครงการถูกยกเลิก ทำใหสูญเสียโอกาสใน
    การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเชิงลึก
    ใหแก SME 

เปาหมายที่ 3 
เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดรับการพัฒนาใหมี
ความเขมแข็งไมนอยกวา 60 เครือขาย
วิสาหกิจตอป 

เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับ
การพัฒนาใหมีความเขมแข็งไมนอยกวา 60 เครือขาย

วิสาหกิจตอป ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 3 ป คือ 
 

1. การเริ่มตนพัฒนาคลัสเตอรในระยะแรกมักรวมตัวกลุม
    กันไดคอนขางยาก โดยเฉพาะการรวมกลุมกันให
    ครบทั้งหวงโซอุปทาน

- ป พ.ศ. 2555 จำนวน 306 เครือขาย 
- ป พ.ศ. 2556 จำนวน 143 เครือขาย 
- ป พ.ศ. 2558 จำนวน 65 เครือขายและยังไมบรรลุ
  ผลสัมฤทธิ์ 2 ป คือ 
       - ป พ.ศ. 2557 มีจำนวน 15 เครือขาย
       - ป พ.ศ. 2559 จำนวน 15 เครือขาย 

เปาหมายที่ 4 
ปจจัยแวดลอมในการดำเนินธุรกิจ
ไดรับการพัฒนาปรับปรุง แกไข
ใหลดอุปสรรคและเอื้ออำนวยความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น 

เกิดปจจัยแวดลอมที่สงเสริม สนับสนุนตอการดำเนินธุรกิจ 
ใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
1.ดานกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ
2.ดานการเงิน
3.ดานการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การตลาด
4.ดานปจจัยอื่นๆที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจ

1. ปญหาของผูSME แตกตางกัน และเฉพาะเจาะจง 
    จึงทำใหบางปจจัยที่ควรจะสรางการสนับสนุนกลับ
    กลายเปนผลเสียตอการสงเสริมวิสาหกิจ
2. การออกกฎหมายหรือมาตรการตางๆ เพื่อSME 
    ในสถานการณวิกฤติ ตองใชเวลาในการดำเนินงาน 
    ดังนั้นจึงอาจไมสามารถเขาไปชวยเหลือไดทันทวงที
3. การที่SME ไมเขาใจวัตถุประสงคของ กฎหมาย 
    มาตรการ หรือ ปจจัยเอื้อที่เกิดขึ้นจึงทำให ไมไดรับ
    ผลประโยชนอยางเต็มที่

เปาหมายที่ 5 
การบริหารจัดการดานการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
มีประสิทธิภาพและทำงานเชิงบูรณาการ

o ภายหลังจากที่สสว. เปนหนวยงานของรัฐ ภายใต
   การบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงสงผลให 
   มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดเริ่มตนใน
   ป พ.ศ. 2559 ซึ่งสสว. ไดมีบทบาทเปนหนวยงานหลัก
   เพื่อการสงเสริม SME ผานการเสนอแนะนโยบาย 
   แผนการดำเนินการ ตลอดจนการติดตามและประเมิน
   ผลการดำเนินงานของหนวยงานรวมตางๆ ภายใต
   งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
o เครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย 175 เครือขาย

1. เกิดเครือขายจำนวนมาก แตการทำงานในเชิง
    บูรณาการยังไมครอบคลุมหนวยงานสำคัญ 
    เชน กรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
    และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เปนตน
2. การสื่อสารและกำหนดทิศทางการทำงานของ
    หนวยงานรวม ในทิศทางเดียวกัน

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

เปาหมายของแผน ผลการสงเสริม SME
ป พ.ศ. 2555-2559 ปญหา/อุปสรรค



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

1. ดานปจจัยแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินธุรกิจของ SME

1.1 การสงเสริมให SME จดทะเบียนนิติบุคคลมากขึ้น  
 แมเปาหมายที่ 1 จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการสงเสริม SME ใหมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเ
 พิ่มขึ้นสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ 17.18  แตจำนวน SME ที่เปนบุคคลธรรมดายังคงมี
 อัตราสวนสูงถึงรอยละ 78  จึงสมควรใหมีการสงเสริมการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นตอไป 
1.2การพัฒนาระบบติดตาม SME 
 การพัฒนาระบบติดตาม SME (Big Data) จะชวยใหสามารถวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ รวมถึง
 ชองวาง (Gap Analysis) ของการสงเสริม SME ในประเด็นตางๆ ไดตรงจุดขึ้น 

2. ดานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SME
2.1  การสงเสริมขีดความสามารถกระจายตามภาคธุรกิจ
 ผลการสำรวจรูปแบบธุรกิจของผูรับบริการพบวา อยูในภาคการคาและภาคบริการคอนขางนอย 
 (รอยละ 31 และรอยละ 21 ตามลำดับ) โดยโครงการสวนใหญกระจุกตัวอยูในภาคการผลิต (รอยละ 41) 
 ดังนั้น การกระจายโครงการใหเหมาะสมกับจำนวนวิสาหกิจในแตละภาคธุรกิจ จะชวยให SME เขาถึง
 ความชวยเหลือของหนวยงานตางๆ ไดมากขึ้น 
2.2 ความสอดคลองสัมพันธกันระหวางโครงการสงเสริม
 การชวยเหลือ SME ดานการเงิน (Financial Measure) ควรมีความสอดคลองกัน (Consistency) 
 กับการสงเสริมขีดความสามารถดานอื่นๆ (Non-Financial Measure) เนื่องจาก SME สวนใหญ 
 มีปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน การขาดหลักประกัน และการขาดระบบการบริหารธุรกิจที่เปนมาตรฐาน 
 เชน การขาดระบบการทำบัญชี ทำใหขาดความนาเชื่อถือไมเขาเกณฑพื้นฐานของสถาบันการเงิน

3. ดานการสงเสริมบทบาท SME ในเชิงพื้นที่

3.1 การใหความชวยเหลือและสงเสริมSME ใหเหมาะสมกับบริบท
 การใหความชวยเหลือ SME ในแตละพื้นที่ควรมีความเหมาะสมในแตละบริบท (Tailor made) 
 การจัดทำการศึกษาและเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความสำคัญ 
 เพื่อการดำเนินการไดตรงตามเปาหมาย 

4. ดานการสงเสริม SME ใหเชื่อมโยงการคาระหวางประเทศ
4.1 การสรางและพัฒนาผูนำเครือขายที่มีความเขมแข็ง
 การสงเสริม SME ใหเชื่อมโยงการคาและการลงทุนระหวางประเทศ จำเปนตองมีการสราง
 และพัฒนาผูนำเครือขายที่มีความเขมแข็ง ทั้งในดานการประกอบธุรกิจและเครือขายของ
 คลัสเตอร ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในระดับภูมิภาค 
 (Regional Value Chain) และระหวางประเทศ (Global Value Chain) 
4.2 การสงเสริมดานการตลาดสำหรับสินคาและบริการเพื่อการสงออก
 SME ควรหาจุดเดน สรางความแตกตางและเพิ่มมูลคาของสินคา เชน สินคาเชิงนวัตกรรมใหม 
 และสินคาที่คูแขงเขามาแขงขันไดยาก (Barrier to entry) โดยปรับกลยุทธจากการผลิตสินคา
 ที่ทดแทนได ใหเปนสินคาที่มีอัตลักษณเฉพาะทองถิ่น 

5.1 การกำหนดนิยามของ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” อยางบูรณาการ 
 เนื่องจากการกำหนดนิยามที่แตกตางกันของหนวยงาน เชน สสว.และกรมสรรพากร 
 มีผลตอการสงเสริมวิสาหกิจ อันนำไปสูความซ้ำซอนและชองวางของวิสาหกิจผูรับ
 บริการจากหนวยงานตางๆ
5.2 ความหลากหลายและครบถวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่ไมไดเขารวมในการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
 ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม SME เชน กรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
 และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เปนตน

5. ดานการบูรณาการระหวางหนวยงานสงเสริม SME

6. ดานการติดตามและประเมินผล
6.1 การพัฒนาและกำหนดใหมีการทำแบบฟอรมรายงานการดำเนินโครงการออนไลน
       และแอพพลิเคชั่นมือถือการจัดทำคูมือ และเปดอบรมแกผูที่เกี่ยวของ 
 ควรมีการจัดทำแบบฟอรม (Check-List) สำหรับรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางโครงการและแผนการสงเสริม SME ในประเด็นตางๆ 
 เนื่องจากผูปฏิบัติงานมักมีการลงพื้นที่จริงเพื่อดำเนินกิจกรรม จึงควรมีการพัฒนาระบบติดตาม
 ใหสามารถเขาถึงได และจัดทำคูมือเผยแพรและเปดอบรมแกผูที่เกี่ยวของ
6.2 การประชาสัมพันธกิจกรรมในระบบหรือเว็บไซตหลักแก SME 
 หากมีการประชาสัมพันธผานเว็บไซตหลักของ สสว. ซึ่งรวบรวมกิจกรรมตางๆ ของแตละ
 โครงการจะชวยใหเขาถึงผูประกอบการไดเปนวงกวางมากขึ้น และเปนการคัดกรองผูที่มี
 ความสนใจเขารวมกิจกรรมในอีกทางหนึ่ง 


