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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ปัจจุบันประทศเทยประสบปัญหาทางศรษฐกิจทีไส าคัญทีไสงผลตอ SMEs โ ดຌานดຌวยกัน คือ  
จากปัญหาศรษฐกิจดิมภาย฿ตຌครงสรຌางศรษฐกิจกาทีไรียกวา กับดักรายเดຌปานกลาง กับ ปัญหาศรษฐกิจ
อุบัติ฿หมทีไสงผลอยางรุนรงอยาง ควิดูแ้ ทีไสงผลตอการท าธุรกรรม รายเดຌ ละก าลังบริภคของทัๅง฿น 
ละตางประทศ กลาวอีกนัยหนึไง คือ ประสบปัญหา โ ดຌาน คือ ควิด ูแ้ ทีไซๅ าติมปัญหากับดักรายเดຌ 
ปานกลาง จทย์ส าคัญของการศึกษานีๅ คือ การประมินวา มาตรการทีไเดຌสงสริม SMEs ทีไผานมานัๅน 
ด านินการเดຌผลป็นอยางเร ซึไงจะน าเปสูนวทาง฿นการพัฒนาปรับปรุงมาตรการหลานัๅนพืไอ฿หຌ SMEs ละ
ประทศกຌาวพຌนปัญหาทางศรษฐกิจทัๅง โ ดຌาน ตามทีไกลาวมาเดຌ 

 

การศึกษานีๅจึงเดຌท าการศึกษา ใ ขัๅนตอน คือ ิแี การศึกษาถึงลักษณะมาตรการสงสริม SMEs  
฿นภาพรวมของประทศ ิโี การศึกษาชิงลึกละประมินผลการด านินการของมาตรการดน ิ ครงการ 
ทีไมีความครอบคลุม ละ฿ชຌงบประมาณสูงี ละ ิใี การสรุปผลการศึกษา ละวิคราะห์ พืไอจัดท าขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย ดยเดຌ฿ชຌวิธีการศึกษา เดຌก การศึกษาดຌวยขຌอมูลทุติยภูมิ การวิคราะห์ดຌวยบบจ าลองทาง
ศรษฐศาสตร์ การสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นมาตรการ การจัดท าบบสอบถาม การจัดประชุมกลุมยอย 
ละการจัดสัมมนาสนอผลการศึกษา ผลการศึกษาทีไส าคัญ฿นตละสวนมี ดังนีๅ 
 

การศึกษาถึงลักษณะมาตรการสงสริม SMEs ฿นภาพรวมของประทศ พบวา ล ำพังมำตรกำร 
฿นปัจจุบันนัๅน เมพียงพอ฿หຌประทศกຌำวพຌนวิกฤติศรษฐกิจทัๅงระยะสัๅน ละระยะยำวเปเดຌ นืไองจาก 
มำตรกำรสงสริม SMEs ทัๅง฿นอดีต ละปัจจุบัน มุงนຌนมำตรกำรดຌำนกำรงินป็นหลัก  ิรຌอยละ ้้  
ของงบประมาณรวม) ฿นขณะทีไมาตรการพัฒนาศักยภาพ SMEs ละพัฒนาปัจจัยวดลຌอม฿นการด านินธุรกิจ
เดຌรับงบประมาณนຌอยกวามาก ิรຌอยละ แ ของงบประมาณรวมี ดย มาตรการทางการงิน ชน ครงการ 
บัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง ละ ครงการสินชืไอ Soft Loan มຌจะ฿หຌผลรใว ละสงผล฿น 
วงกวຌาง ิมีความครอบคลุมสูงี ตเมสรຌางการพัฒนาศักยภาพ฿นการขงขัน ละ฿หຌผลตอบทนตอรายเดຌรัฐ
นຌอยกวางบประมาณ จึงหมาะสมฉพาะ฿นระยะสัๅน สวนมาตรการพัฒนาฯ ชน พิไมประสิทธิภาพการผลิต 
ละลดตຌนทุนการผลิต ของ SMEs นัๅน มຌจะ฿หຌผลตอการพัฒนาศักยภาพ฿นการขงขัน ละยัไงยืน฿นระยะ
ยาว ตป็นครงการทีไผลการด านินการหในผลชຌา ละด านินการยาก การด านินการจึงเมครอบคลุม SMEs 

สวน฿หญของประทศ ครงการประภทนีๅจึงป็นครงการทีไหมาะกับการพัฒนา฿นระยะยาว มิ฿ชกระตุຌน
ศรษฐกิจระยะสัๅน ดังนัๅน มืไอประสบภาวะศรษฐกิจชน฿นปัจจุบันทีไปัญหาทวีความรุนรงมาก จากการศึกษา
จึงพบวา SMEs ทีไขຌาเมถึงความชวยหลือของรัฐ ิครงการ Soft Loanี นัๅน รຌอยละ แ5 ยอมรับวาอาจตຌอง
ปຂดกิจการ ฿นขณะทีไผูຌทีไขຌาถึงความชวยหลือนัๅนมຌจะเดຌรับผลกระทบนຌอยกวามาก ตกใมีสัดสวนสูงถึง  
รຌอยละ ่ ทีไยอมรับวาอาจตຌองปຂดกิจการ ดังนัๅนล าพังนยบาย฿นปัจจุบันจึงอาจเมพียงพอ ละจ าป็นตຌอง฿ชຌ
นยบายผสม   
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การศึกษาชิงลึกละประมินผลการด านินการของมาตรการดน เดຌลือก โ มาตรการทีไมีความดดดน
มาศึกษา คือ มาตรการ Soft Loan ฯ ละมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ซึไงประกอบเปดຌวย
ครงการยอย คือ ครงการบัตรสวัสดิการหงรัฐฯ ละครงการคนละครึไงฯ ทัๅง โ มาตรการ ป็นมาตรการทีไ
ครอบคลุม ละมีผูຌกีไยวขຌอง/ขຌารวมครงการมาก ตทัๅง โ มาตรการ มีกลุมปງาหมาย ลักษณะการด านินการ 
ทีไตกตางกัน จึงสงผลตอการด านินการตกตางกัน กลาวคือ  
 

ดຌานมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ประกอบเปดຌวยครงการบัตรสวัสดิการหงรัฐ  
ละครงการคนละครึไง ดยครงการบัตรสวัสดิการหงรัฐ ด านินการพิไมวงงิน฿หຌกผูຌถือบัตรสวัสดิการ  
หงรัฐพืไอ฿ชຌจาย฿นรຌานธงฟງาประชารัฐ สวนครงการคนละครึไง ป็นการปຂด฿หຌประชาชนละ SMEs 
ดยฉพาะรຌานคຌาขຌารวมครงการผานอปพลิคชัน พืไอ฿ชຌจาย ดยรัฐจะออกคา฿ชຌจาย฿หຌครึไงหนึไงของยอด
การ฿ชຌจายตจะเมกินวงงินทีไก าหนด฿นตละวัน จากการศึกษา พบวา ฿นภาพรวม ครงการประสบ
ความส ารใจดี฿นชิงปริมาณ กลาวคือ ป็นครงการทีไกลุมปງาหมายสามารถขຌารวมครงการเดຌกินกวา
ปງาหมายทีไตัๅงเวຌ อีกทัๅง฿นงของการ฿ชຌงานกใมีผลตอบรับทีไดี คือ มียอด฿ชຌจายฉลีไยตอราย฿กลຌคียงกับวงงินทีไ
รัฐอุดหนุน฿นตละวัน ิ฿ชຌจายตใมวงงินี จึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์฿นการพิไมระดับการบริภคเดຌ ป็น
อยางดี มຌวา฿นระยะริไมตຌนอาจมีปัญหา฿นการด านินการบຌาง ต฿นปัจจุบันกใเดຌมีการจัดการ฿หຌดีขึๅน ชน การ
฿ชຌอปพลิคชันตางโ ฿นการปรับปรุง฿หຌมีการ฿ชຌงานเดຌงายขึๅน ป็นตຌน ผลจากความส ารใจ฿นการขຌารวม
สะทຌอน฿หຌหในถึงความหมาะสมของนยบาย กลาวคือ สงผลดีตอ SMEs ทัๅง฿นงของการพยุงระดับรายเดຌ การ
กระตุຌนศรษฐกิจ฿หຌขยายตัว สงผลตอการจຌางงาน ละรายเดຌทีไพิไมขึๅนของ SMEs ท า฿หຌศรษฐกิจดยรวมเดຌรับ
ผลทางบวกเปดຌวย นอกจากนัๅน฿นงของ SMEs ละผูຌบริภคอง ยังเดຌรับการพัฒนาตามงืไอนเขของครงการ ฿หຌ
ตຌอง รียนรูຌการ฿ชຌระบบดิจิทัล อันจะป็นการสงผล฿หຌกิดสังคมเรຌงินสด ละระบบการคຌาอิลใกทรอนิกส์  
(E-Commerce) ทางอຌอมดຌวย 

 
นอกจากนัๅน มาตรการนีๅยังมีจุดดน ฿นดຌานของการ ป็นครงการ/มาตรการ อุดหนุนตามความ 

สมัคร฿จ กลาวคือ ผูຌขຌารวมมาตรการสามารถลือกรับความชวยหลือตามความหมาะสมของตนองเดຌ 
(Voluntary Subsidies) ดย มຌครงการคนละครึไงรัฐจะ฿หຌคาชดชยตอรายสูงกวาบัตรสวัสดิการหงรัฐ  
ตกใมีงืไอนเขวา฿นครงการคนละครึไงนัๅน ผูຌรับการอุดหนุนจะตຌองออกคา฿ชຌจายองอีกครึไงหนึไง ดຌวยหตุดังกลาว
ผูຌทีไมีรายเดຌมากพอทีไจะออกคา฿ชຌจายองครึไงหนึไง กใยอมจะตຌองลือกอยางมีหตุผล฿นการ฿ชຌครงการคนละครึไง 
พราะเดຌรับประยชน์สูงกวา ฿นขณะทีไผูຌมีรายเดຌนຌอยจนเมสามารถออกคา฿ชຌจายองอีกครึไงเดຌจะตຌองลือก฿ชຌ
บัตรสวัสดิการหงรัฐฯ ทัๅงทีไเดຌรับประยชน์รวมนຌอยกวา รัฐจึงเมจ าป็นตຌองมีระบบคัดกรองทีไยุงยากต 
อยาง฿ด หากมีความชวยหลือทีไพียงพอ ละตอบสนองกับทุกกลุมรายเดຌ ทุกประภท พราะประชาชน  
ผูຌลือกรับสิทธิ์ ยอมสามารถลือกความชวยหลือทีไหมาะสมกับตนองเดຌ  
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อยางเรกใตาม มาตรการนีๅ ป็นการกระตุຌนศรษฐกิจ฿นระยะสัๅน ละ เมเดຌสงสริม฿หຌ SMEs  
พิไมความสามารถการขงขัน฿นระยะยาว ดยการประมินชิงปริมาณดຌวยบบจ าลองทางศรษฐศาสตร์
พบวา มูลคาภาษีกลับคืน หรือรายเดຌของรัฐทีไพิไมขึๅนจากครงการนีๅนัๅน นຌอยกวางบประมาณทีไ ฿ชຌเป 
ครงการนีๅจึงมีจุดดຌอยรืไองของความยัไงยืน ละเมควร฿ชຌ฿นระยะยาว มຌจะหมาะสม฿นการกຌ/ยียวยาวิกฤติ
฿นระยะสัๅนกใตาม นอกจากนัๅน จุดทีไควรปรับปรุงของครงการนีๅ คือ การหຌาม฿ชຌสิทธิครงการ฿นการซืๅอขาย
ออนเลน์ ละ฿หຌ฿ชຌสิทธิฉพาะซืๅอขายทีไรຌานทานัๅน งืไ อนเขนีๅขัดยຌงกับทัๅงสถานการณ์ทีไรัฐตຌองการ฿หຌ
ประชาชนหยุดอยูบຌาน ละพิไมระยะหางทางสังคมพืไอหลีกลีไยงการติดตอของควิด ูแ้ ละยังขัดยຌงกับ
นวทาง฿นการพัฒนา฿หຌประชาชน ละSMEs พัฒนาสูระบบ E-Commerce ดຌวย งืไอนเขดังกลาวจึง
จ าป็นตຌองเดຌรับการกຌเข  

 

มาตรการ Soft Loan ฯ ป็นมาตรการทีไมีผูຌด านินการหลักคือ ธนาคารหงประทศเทย ละธนาคาร
พาณิชย์ ดยธนาคารหงประทศเทย฿หຌสินชืไอกธนาคารพาณิชย์฿นอัตรารຌอยละ เ.เแ ตอปพืไอ฿หຌธนาคาร
พาณิชย์น าเปปลอยกูຌตอก SMEs ทีไป็นลูกหนีๅดิม ดย฿หຌวงงินกูຌเมกินรຌอยละ โเ ของวงงินกูຌดิม  
฿นอัตราเมกินรຌอยละ โ ตอป ผลการประมินพบวา ครงการมีผลการด านินการตไ ากวาปງาหมายมาก 
ทัๅงดຌานจ านวนผูຌเดຌรับความชวยหลือ ละมูลคาความชวยหลือ ซึไงปัญหาส าคัญกิดจากงืไอนเขของครงการ 
กลาวคือ การ฿หຌฉพาะลูกหนีๅดิมกูຌ ละ฿หຌกูຌเดຌเมกินรຌอยละ โเ ของวงงินกูຌดิมนัๅน ขัดกับสถานการณ์  
ปัจจุบันของ SMEs ทีไหลายรายอาจเมคยกูຌมากอน หรือคยกูຌตปัจจุบันตຌองกูຌมากขึๅน พืไอพยุงสถานะทาง
ศรษฐกิจทีไเดຌรับผลกระทบอยางรุนรงจากวิกฤติ ควิดูแ้ ดຌวยหตุดังกลาวครงการ Soft Loan จึงเม
ประสบความส ารใจทาทีไควร นอกจากนัๅนยังเมพบผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาศักยภาพของ SMEs  
อยางมีนัยส าคัญ มาตรการนีๅจึงเมสงผลตอความยัไงยืนของ SMEs นอกจากนัๅน ยังเมมีผลตอความยัไงยืน 
ของการคลังประทศดຌวย กลาวคือ จากการศึกษาดຌวยบบจ าลองทางศรษฐศาสตร์ พบวา มาตรการนีๅ฿หຌภาษี/
รายเดຌรัฐกลับคืน ทีไพิไมจากการด านินการครงการนຌอยกวางบประมาณทีไ฿ชຌเป จึงเมอาจป็นครงการ  
ทีไหมาะสม฿นระยะยาว  

 
อยางเรกใตาม จากการศึกษาพบวา มืไอปรียบทียบระหวางผูຌเดຌรับงินกูຌ ละผูຌเมเดຌรับนัๅน ฿หຌผลทีไ

ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ ทัๅงตอการพยุงการจຌางงาน การพยุงรายเดຌกิจการ ละการพยุงคาจຌางละการจຌาง
รงงาน รวมถึงการพยุงการปຂดกิจการดຌวย ดยฉพาะดຌานการปຂดตัวของกิจการนัๅน ผูຌเมเดຌรับงินกูຌรຌอยละ แ5 
ยอมรับวาอาจตຌองปຂดกิจการ ปรียบทียบกับผูຌเดຌรับงินกูຌรຌอยละ ่ ยอมรับวาอาจตຌองปຂดกิจการ ขຌอมูล
ดังกลาวสะทຌอน฿หຌหในวา มาตรการ Soft Loan สามารถชะลอความสียหายจากวิกฤติศรษฐกิจเดຌ  
อยางเรกใตาม อัตราความป็นเปเดຌ฿นการปຂดกิจการทีไรຌอยละ ่ ทัๅงทีไสามารถขຌาถึงงินกูຌเดຌนัๅน กใยังป็นสัดสวน
ทีไสูงละตຌองเดຌรับการกຌปัญหาดຌวยมาตรการอืไนประกอบตอเป ชีๅ฿หຌหในเดຌวา ล าพังมาตรการ Soft Loan  
เมประคับประคองวิกฤติศรษฐกิจ฿นขณะนีๅเดຌ ละจ าป็นตຌองมีปรับปรุง รวมถึงตຌองมาตรการอืไนโ  
ประกอบ ดຌวย   
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การศึกษาสามารถสรุปผลเดຌวา ล าพังมาตรการชวยหลือ/สงสริม SMEs ฿นปัจจุบัน เมอาจชวยหลือ
฿หຌ SMEs ละศรษฐกิจ฿นภาพรวมของประทศกຌาวพຌนวิกฤติควิดูแ้ ละกับดักรายเดຌปานกลาง เปเดຌ 
นืไองจาก มาตรการชวยหลือ/สงสริม SMEs สวน฿หญ฿นปัจจุบันป็นมาตรการดຌานการงิน ซึไงมาตรการดຌาน
การงิน฿หຌผล฿นวงกวຌาง ละรใว ตเม฿หຌผลดีตอการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละผลดีตอการคลัง฿นระยะ
ยาว กลาวอีกนัยหนึไง มาตรการการงินเม฿ชมาตรการทีไยัไงยืน ฿นขณะทีไมาตรการดຌานการพัฒนาฯ สงผลดีตอ
การพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละยัไงยืนตอการคลัง฿นระยะยาว ต฿หຌผลชຌา ละเมครอบคลุม ดังนัๅน฿นระยะ
สัๅนจึงตຌองรงมาตรการดຌานการงินทีไตรงจุด ดยมีงืไอนเขทีไหมาะสม สวน฿นระยะยาวจ าป็นตຌอง฿หຌความส าคัญ
กับครงการพัฒนาฯ มากขึๅน 
 

จากขຌอสรุปดังกลาวสามารถสนอนะขຌอสนอนะชิงนยบายตามมาตรการหลัก ไ ดຌาน คือ  
ิแี มาตรการชวยหลือภาคประชาชน ละกระตุຌนการบริภค ิโี มาตรการการงิน SMEs ิใี มาตรการ
พัฒนายกระดับ SMEs ละ ิไี มาตรการพัฒนา Eco-System สงสริม SMEs ดยตละมาตรการหลักมี
มาตรการยอย ดังนีๅ 
 

มาตรการชวยหลือภาคประชาชน ละกระตุຌนการบริภค เดຌก บัตรสวัสดิการหงรัฐ คนละครึไง 
ละชຌอปดีมีคืนนัๅน มีขຌอสนอนะวา ควรปຂดอกาส฿หຌลงทะบียน฿หม/ปลีไยนปลงสิทธิ์เดຌตามชวงวลาทีไ
หมาะสม ดย฿นตละครงการเมควรจ ากัดจ านวนผูຌมีสิทธิ ละเมควรก าหนดงืไอนเขทีไยุงยาก นืไองจาก
ประชาชนสามารถลือกมาตรการทีไหมาะสมกับตนองทีไสุดเดຌดຌวยตนอง นอกจากนัๅน ควรพิไมชองทาง฿นการ
ท าธุรกรรมทีไหลากหลายขึๅน ชน ผานธุรกรรมออนเลน์ ละบริการอืไนโ เดຌดຌวย ป็นตຌน ละ฿นระยะยาวควร
มีการสงสริม฿หຌผูຌ฿ชຌสิทธิ์ ตຌองท าการอบรมทักษะตางโ หรือสงสริม฿หຌกิดการออม฿นระยะยาวดຌวย ป็นตຌน 
 

อนึไง อีกครงการทีไหมาะสมละจ าป็นรงดวน คือ มาตรการยียวยาผูຌประกอบการรຌานอาหาร  
ละผูຌมีรายเดຌนຌอย ผานการซืๅออาหารจากผูຌประกอบการรຌานอาหารทีไเดຌรับผลกระทบพืไอจกจาย฿หຌกับ
ประชาชนทีไมีรายเดຌนຌอย ดยริไมจากการ฿หຌผูຌน าชุมชนภาย฿ตຌการควบคุมของจຌาหนຌาทีไปกครอง ส ารวจ
รຌานอาหาร ละผูຌตຌองการอาหาร กอนทีไจะท าการจัดซืๅอละจกจายอาหารตามคหะสถานนัๅน ิ พืไอปງองกัน
การรวมกลุมพืไอรับอาหารี ทัๅงนีๅจากการศึกษาพบวา กิจการทีไกีไยวกับอาหาร ทัๅงการรຌานอาหาร ละการปรรูป
อาหารนัๅน ป็นกิจการทีไมีคาตัวทวีทางศรษฐกิจสูง พราะกีไยวขຌองกับกิจกรรมทางศรษฐกิจหลายกิจกรรม 
ทัๅง ภาคกษตร ผูຌผลิตอาหารปรรูป พนักงาน ลูกจຌางรຌานอาหาร ผูຌผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ดังนัๅนมาตรการนีๅ
นอกจากจะป็นการชวยหลือปัจจัยด ารงชีวิตทีไจ าป็นลຌว ยังชวยกระตุຌนศรษฐกิจเดຌดຌวย 
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มาตรการการงิน SMEs สนอนะ฿หຌ มีมาตรการจ าพาะ฿น SMEs ตละประภททีไตกตาง คือ  
กลุม SMEs ทีไมีฐานะการงินดี ละตຌองการกูຌพืไอปรับสภาพหรือสริมความขใงกรง กลุมนีๅควร฿หຌวงงินสูง 
ภาย฿ตຌอัตราดอกบีๅยทีไตไ าทีไสุด พราะ ป็นกลุมทีไมีศักยภาพ฿นการยกระดับศรษฐกิจของประทศ กลุม SMEs 
ทีไมีฐานะการงินดี ิตตຌองการกูຌพืไอพยุงธุรกิจี กลุมนีๅอาจมีอัตราดอกบีๅยสูงกวากลุมรกลใกนຌอย ตตຌอง฿หຌ
วงงิน฿หຌตามความจ าป็น ดยพิจารณาวงงินจากรายเดຌสุทธิทีไผานมา ทนการพิจารณาจากวงงินกูຌดิม  
กลุม SMEs ราย฿หม หรือ start up กลุมนีๅสามารถกระท าเดຌ โ วิธีการ ิตาม Finland Model) คือ ิแี การ฿หຌ
กูຌดอกบีๅยตไ า วงงินเมสูง ละตຌองมีการติดตามอยาง฿กลຌชิด1 ิโี การระดมทุนรูปบบ฿หม ชน Crowd 
funding venture capital (VC) ละ Angel Fund กลุม SMEs ทีไมีปัญหา credit bureau กลุมนีๅยั งคง
สามารถพิจารณา฿หຌกูຌเดຌอยู (USA Model) ละจ าป็นตຌอง฿หຌอกาส ดยฉพาะอยางยิไงกับ SMEs ทีไผิดพลาด
ทางธุรกิจอยางเมตัๅง฿จ อยางเรกใตามงืไอนเขส าหรับกลุมนีๅจ าป็นตຌองพิจารณาถึงผนธุรกิจ ละจ ากัดวงงินเวຌ 
นอกจากนัๅนยังจ าป็นตຌองติดตามอยาง฿กลຌชิดดຌวย  
 

มาตรการพัฒนายกระดับ SMEs ป็น มาตรการ฿นระยะยาว ดย ริไมจากการจูง฿จ฿หຌ SMEs ขຌาสู
ระบบธุรกิจทางการ ชน การจดทะบียนธุรกิจ ผานสิทธิประยชน์สงสริมการลงทุน ิยกวຌนภาษี ใ ถึง 5 ปี 
กอนทีไจะมีมาตรการสงสริมอืไนตามมา ชน ฿หຌค าปรึกษาวินิจฉัยปัญหาของ SMEs การอบรมออนเลน์ฟรี  
การขຌารวมหลักสูตรอบรมฟรี การสนับสนุนทุนศึกษาวิจัยพืไอพัฒนาธุรกิจ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ การทีไจะออกบบ
มาตรการ฿หຌมีความหมาะสมทีไสุดจ าป็นตຌองมีระบบฐานขຌอมูลทีไดี จึงมีขຌอสนอนะ฿หຌ สสว. ป็นหนวยงาน
กลางท าหนຌาทีไบูรณาการขຌอมูล SMEs จากหนวยงานตางโ พืไอการวางผนพัฒนา SMEs ทีไหมาะสมตอเป 

 
มาตรการพัฒนา Eco-System สงสริม SMEs มีขຌอสนอนะ฿นการ฿หຌความส าคัญกับมาตรการดຌาน

นีๅมากขึๅนกวา฿นปัจจุบัน ทัๅงผาน การพิไมงบประมาณ ละความตอนืไอง ดยควรพัฒนา Eco-System ็ ดຌาน 
เดຌก การปรับปรุงกฎระบียบภาครัฐพืไอพิไมความสะดวก฿นการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business)  
การพัฒนาระบบตลาด ฿หຌงายตอ SMEs รายลใก฿นการขຌาสูมดอร์นทรด SMEs ขนาดกลาง฿นการขຌาถึง
ตลาดตางประทศ ละพิไมความป็นธรรม (Fairness) ฿นระบบตลาด ดຌานการจัดการฐานขຌอมูล ทีไนຌน 
การจัดการระบบฐานขຌอมูลขนาด฿หญ ดຌวยทคนลยี Artificial Intelligent ิAI) ละการวิคราะห์ชิงพืๅนทีไ 
(Spatial Analysis) รวมทัๅงการสงสริมวัฒนธรรมการลกปลีไยนขຌอมูล (Data Sharing) ดຌานระบบทคนลยี
สารสนทศ ทีไตຌองพัฒนาสูระบบ 5G ครอบคลุมทัๅงประทศ ดຌานระบบขนสงลจิสติกส์ ดຌานหลงทุน  
ทัๅงการสงสริมหลงทุนรูปบบ฿หม ละหลงทุนบบดัๅงดิมทีไตຌองด านินการชิงรุกมากขึๅน ละดຌาน
ทคนลยี องค์ความรูຌ ทีไตຌองตอบจทย์ความตຌองการของ SMEs ดຌวย 

                                           
1 ดย฿นฟຂนลนด์จะท าการยกหนีๅ฿หຌทัๅงหมดหรือบางสวน ฿นกรณีทีไคณะกรรมการหในวามีความพยายามด านินธุรกิจอยางตใมทีไตเมประสบ
ความส ารใจ 
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ตำรำง สรุปขຌอสนอนะชิงนยบำย 
กลุมป้ำหมำย มำตรกำร ระยะวลำด ำนินกำร ลักษณะกำรด ำนินกำร ผูຌกีไยวขຌอง หนຌำทีไ หตุผล/หมำยหตุ 

ประชาชน: ผูຌมีรายเดຌนຌอย บัตรสวัสดิการหงรัฐ ด านินการตอเดຌทันท ี ด านินการตอ จากมาตรการดิม 
พิไม ลงทะบียนผูຌมีรายเดຌนຌอย
กลุม฿หม ลด งืไอนเขผูຌมีสิทธิ 
พิไม การอบรมความรูຌ 

กระทรวงพาณิชย์ ปຂดลงทะบียนผูຌมีสิทธิพิไมจัด
คอร์สอบรมออนเลน์ ิเมสดี 
ดย฿นกรณีทีไผูຌมีรายเดຌนຌอยเม
สามารถขຌาถึงอินตอร์นใต  
฿หຌ฿ชຌของชุมชน หรือนัดวลา
อบรมทีไรຌานธงฟງา การด านินการ
อืไน ท าตามครงการดิม 

1. ภาย฿ตຌวิกฤติศรษฐกิจท า฿หຌ
จ านวนผูຌมีรายเดຌนຌอย/ยากจน 
สูงขึๅน ฿นขณะทีไเมเดຌมีการส ารวจ 
ละปຂด฿หຌลงทะบียนพิไม จึง
ตຌองพิไมความชวยหลือ฿หຌ
ครอบคลุมยิไงขึๅน 
2. เมตຌองก าหนดงืไอนเขการ
ขຌารวมทีไยุงยาก นืไองจากหาก
ผูຌขຌารวมมีรายเดຌสูงจะลือก฿ชຌ
มาตรการอืไนทีไหมาะสมกวาอง 
3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูຌมี
รายเดຌนຌอย ฿หຌสามารถป็นผูຌมี
รายเดຌปานกลาง หรือ สูง เดຌ 

กระทรวงการคลัง ออกบบมาตรการ ควบคุม 
ติดตาม ละประมินผล 

ยกระดับผูຌรับบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ 

ริไมกลางป 2565 พิไมติมงืไอนเขผูຌรับบตัรสวสัดิการฯ 
ตຌอง ิ1) รายงานตนองกับจຌาหนຌาทีไ 
หรือ อัพหลดขຌอมูลสวนบุคคล฿น
ระบบทุก 3 ดือน ิ2) อบรมพัฒนา
ทักษะทุกดือน ิ3) ลงทะบียนหา
งาน ิ4) ยอมรับการจຌางงานจากรัฐ 
กรณีเมสามารถหางานเดຌ ิ5) จຌง
ยกลิกรับบัตรมืไอหางานเดຌ 

กรมการจัดหางาน รับลงทะบียนหางาน ละ
ประสานอกชน฿นพืๅนทีไทีไ
ตຌองการจຌางงาน 

หนวยงานรัฐอืไน ครงการพัฒนา฿นพืๅนทีไ ดຌวยการ
จัดจຌางหมา คาตอบทนราย
ดือน ีชน จຌางกใบสถิติตางโ฿น
พืๅนทีไ ิ 6-12 ดือน 

ชวยรຌานชวยรา ริไมเดຌทันที ิดยฉพาะอยาง
ยิไงกรณีทีไมีการลຌอกดาวน์ี 
จนกวาสถานการณ์การระบาด
ของควิดูแ้ คลีไคลาย 

ส ารวจผูຌตຌองการอาหาร ละ
รຌานอาหารทีไเดຌรับผลกระทบ 
ด านินการหมุนวียนซืๅออาหารจาก
รຌานอาหาร฿นพืๅนทีไ จกจายกผูຌ
ตຌองการอาหาร฿นพืๅนทีไ 3 มืๅอ ตอ วัน 

หัวหนຌาชุมชน ีหญบຌานชน ผูຌ฿  
ประธานชุมชน  ิภาย฿ตຌก ากับ
ของจຌาหนຌาทีไฝຆายปกครอง 

ส ารวจผูຌตຌองการอาหาร ละ
รຌานคຌาทีไตຌองการขຌารวม
ครงการ พรຌอมจัดซืๅออาหาร
จกจาย ละควบคุมคุณภาพ 

ปัจจุบันมีผูຌประสบปัญหา
ศรษฐกิจทีไกลายป็นผูຌมีรายเดຌ
นຌอย ทีไ ตกส ารวจ ละเมเดຌ
สิทธิบัตรสวัสดิการหงรัฐ  
หลายครอบครัวประสบปัญหา
ทุพภิกขภัย ิขาดอาหารี  
฿นขณะดียวกันรຌานอาหาร
จ านวนมากกใเดຌรับผลกระทบจาก
ภาวะควิดู19 ละการจ ากัดการ
ขาย นอกจากนีๅ ผลกระทบทาง
ศรษฐกิจจากธุรกิจรຌานอาหารมี
ความชืไอมยงกับหวงซมูลคา
มาก ครงการนีๅจึงชวยเดຌทัๅงการ
กระตุຌนการบริภค ละชวยหลือ
ยียวยาผูຌประสบปัญหาเดຌพรຌอมกนั 

กระทรวงการคลัง คาดการณ์จ านวนผูຌมีรายเดຌนຌอย 
ก าหนดคาอาหารตอมืๅอ สนอ
ครงการละขออนุมัติ
งบประมาณ 

รຌานอาหาร ขຌารวมครงการ ผลิตอาหารทีไมี
คุณภาพภาย฿ตຌงบประมาณ
คาอาหาร 

ประชาชน ผูຌขຌาครงการ ีผูຌตຌองการอาหาริ  
เมมีสิทธิขຌารวมครงการคนละ
ครึไง ละชຌอปดีมีคืน 

ประชาชน: ผูຌมีรายเดຌปานกลาง คนละครึไง ด านินการตอเดຌทันท ี ด านินการตอ จากมาตรการดิม 
ลด งืไอนเขผูຌมีสิทธ ิกลาวคือ  

กระทรวงการคลัง ลดงืไอนเขการขึๅนทะบียน ละ
เมจ ากัดจ านวนผูຌ฿ชຌสิทธิ ยกลิก

1. เมตຌองก าหนดงืไอนเขการ
ขຌารวมทีไยุงยาก นืไองจากหาก
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กลุมป้ำหมำย มำตรกำร ระยะวลำด ำนินกำร ลักษณะกำรด ำนินกำร ผูຌกีไยวขຌอง หนຌำทีไ หตุผล/หมำยหตุ 
เมจ ากัดจ านวนผูຌมีสิทธิ ละ
ลงทะบียนงาย พิไม การอนุญาต
ซืๅอออนเลน์ พิไม การ฿ชຌ฿นบริการ
ตางโ ชน คาขนสง คาดยสาร 

ขຌอจ ากัดหຌามซืๅอขายออนเลน์ 
อนุญาตพิไมการ฿ชຌสิทธิกับ
บริการตางโ ชน คาขนสง  
คาดยสาร การด านนิการอืไน 
ด านินการตามดิม 

ผูຌขຌารวมมีรายเดຌสูงจะลือก฿ชຌ
มาตรการ ชຌอปดีมีคนือง หรือ
หากป็นผูຌมีรายเดຌนຌอยจะลือก฿ชຌ 
บัตรสวัสดิการฯ อง 
2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพ 
ผูຌมีรายเดຌปานกลาง ฿หຌป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณคา สรຌาง
มูลคาพิไมทางศรษฐกิจสูงเดຌ 

คนละครึไงอยางขຌมขใง ริไมกลางป 2565 พิไมติมจากครงการคนละครึไง ฿หຌ
ผูຌขຌารวมมีงืไอนเข ตຌองขຌารับการ
อบรมออนเลน์ ฿นหลักสูตรทีไสน฿จ 
หรือ ตามความตຌองการของนายจຌาง 

กระทรวงการคลัง จัดคอร์สอบรมออนเลน์ ีเมสด ิ
พรຌอมบบทดสอบ 

ประชาชน  :ผูຌมีรายเดຌสูง  ชຌอปดีมีคืน ด านินการตอเดຌทันท ี ด านินการตอ จากมาตรการดิม 
พิไม ระยะวลา฿นการซืๅอละ
สะสม฿บสรใจพืไอลดหยอน พิไม 
ชนิดสินคຌาละบริการ 

กระทรวงการคลัง ด านินการตามดิม พืไอระยะวลา 
ละชนิดสินคຌาละบริการ 

ู 

ชຌอปดีมีออม ริไมปลายป 2565 ฿หຌลือกเดຌระหวางการลดหยอนภาษี 
กับการพิไมสมทบ฿นประกันสังคม 
หรือกองทุนส ารองลีๅยงชีพ 

กระทรวงการคลัง ศึกษา ออกบบ มาตรการพืไอ
สงสริมการออม 

ู 

SMEs ทีไมีศักยภาพ สินชืไอพืไอพัฒนายกระดับ 
SMEs 

ปรับพิไมจาก Soft loan ดิม ฿หຌงืไอนเขพิศษ ิดอกบีๅยตไ า วงงินกูຌ
สูงตามความหมาะสมของครงการี 
พรຌอมศึกษาความป็นเปเดຌทาง
การงิน ก SMEs ทีไสถานะการงินดี 
ตตຌองการกูຌพืไอพัฒนายกระดับ 

ธนาคารหงประทศเทย ก าหนดงืไอนเข Soft Loan ดิม เมเดຌจ านก
งืไอนเข วงงิน อัตราดอกบีๅย 
ฯลฯ ตามประภท SMEs ซึไงมี
ความตกตางกันมาก รวมถึง
งืไอนเข ละการปฏิบัติการทีไ
สงผลตอการขຌาถึงของ SMEs 
สงผล฿หຌความส ารใจของครงการ
เมสูงทาทีไควร 

ธนาคารพาณิชย์ พิจารณา฿หຌกูຌ ฿หຌค าปรึกษาการกูຌ 
ละค าปรึกษาดຌานธุรกิจอืไนโ  

SMEs ทีไประสบปัญหาธุรกิจ
จาก ควิดู19 

สินชืไอหมุนวียน ปรับพิไมจาก Soft loan ดิม ดอกบีๅยรຌอยละ 2 วงงินตามฐาน
รายเดຌกิจการ ีcash flow) ยຌอนหลัง 

ธนาคารหงประทศเทย ก าหนดงืไอนเข 
ธนาคารพาณิชย์ พิจารณา฿หຌกูຌ ฿หຌค าปรึกษาการกูຌ 

ละค าปรึกษาดຌานธุรกิจอืไนโ 
นัดหมาย SMEs รายงานความ
คืบหนຌาทุก 3 ดือน 

SMEs รายงานความคืบหนຌาทุก 3 ดือน 
SMEs ทีไประสบปัญหา 
ครดิตบูร ละ ควิดู19 

สินชืไอชุบชีวิต SMEs ปรับพิไมจาก Soft loan ดิม ดอกบีๅยรຌอยละ 2 วงงินตไ า ธนาคารหงประทศเทย ก าหนดงืไอนเข 
ธนาคารพาณิชย์ พิจารณา฿หຌกูຌ ฿หຌค าปรึกษาการกูຌ 

ละค าปรึกษาดຌานธุรกิจอืไนโ 
นัดหมาย SMEs รายงานความ
คืบหนຌาทุก 3 ดือน 

SMEs รายงานความคืบหนຌาทุก 3 ดือน 
SMEs ยุค฿หม การงินพืไอ Start Up ด านินการเดຌทันท ี สรຌางพลตฟอร์ม฿นการระดมทุน/

pitching ทีไขຌาถึงเดຌงาย 
ธนาคารหงประทศเทย ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการ

สงสริมสนับสนุน ธนาคาร
พาณิชย์฿นการสรຌางพลตฟอร์ม 
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กลุมป้ำหมำย มำตรกำร ระยะวลำด ำนินกำร ลักษณะกำรด ำนินกำร ผูຌกีไยวขຌอง หนຌำทีไ หตุผล/หมำยหตุ 
SMEs ฿นภาพรวม บัตรสงสริมการลงทุน SMEs ด านินการเดຌทันท ี ฿หຌ SMEs ทีไจดทะบียนบริษัท ละ

เดຌรับการรับรองจาก สสว. เดຌบัตร
สงสริมการลงทุน ยกวຌนภาษี ใ ป 
ิกรณี SMEs ทัไวเปี ละ 5 ป ิกรณี 
SMEs ทีไมีทคนลยี฿หมี 

BOI พิไมประภทกิจการทีไเดຌรับการ
สงสริม ละ/หรือ ปรับสิทธิ฿น
การสงสริม SMEs 

การศึกษาพบวา มาตรการดຌาน
การพัฒนา สงผลดี฿นระยะยาว 
ดยฉพาะการยกระดับ SMEs  
฿หຌผลักดันประทศพຌนกับดัก
รายเดຌปานกลางเปเดຌ ต฿น
ปัจจุบันมาตรการพัฒนาฯ  
มีสัดสวนทีไนຌอยกวามาตรการทาง
การงินมาก จึงตຌองพิไมสัดสวน
มาตรการพัฒนาฯ ทัๅงการจูง฿จ฿หຌ 
SMEs ขຌาสูระบบ ละการพัฒนา
ตางโ ดຌวย 

ตรวจสุขภาพ SMEs กลางป 2565  SMEs มีอกาสขอค าปรึกษา ละ
วินิจฉัยวา มีมิติ฿ดทีไควรปรับปรุง 

สสว. ฿หຌค าปรึกษา ละนะน า 
ชืไอมยงกับผูຌชีไยวชาญทีไ
หมาะสม 

อบรม ีออนเลน์ ิฟรี ตลอด
ชีพ 

กลางป 2565 อบรมออนเลน์ ิเมสดี ฿หຌ SMEs 
ลือกขຌารับการอบรมหลักสูตร฿ดกใเดຌ 

สสว. ท า อปพลิคชันกลาง ส าหรับ
หนวยงานตางโ อัพหลด การ
อบรมออนเลน์ตางโ พรຌอม
บบทดสอบ 

หนวยงานสงสริม SMEs 
ตางโ ิหนวยรวมภาย฿ตຌงบ
บูรณาการ SMEsฯี 

จัดท า การอบรมออนเลน์ตางโ 
พรຌอมบบทดสอบ 

หลักสูตรอบรมฟรี ปลายป 2565 หลักสูตรอบรม 6 ดือน ถึง 1 ป พืไอ
พัฒนาศักยภาพ ละครือขายธุรกิจ 
ฟรี 1 ครัๅง 1 หลักสตูร ตอราย 

หนวยงานสงสริม SMEs 
ตางโ ิหนวยรวมภาย฿ตຌงบ
บูรณาการ SMEsฯี 

จัดท า หลักสูตรอบรม 

SMEs ลือกหลักสูตร ดยฉพาะทีไ
หมาะสมสอดคลຌองจากผล
ภาย฿ตຌมาตรการ ตรวจสุขภาพ 
SMEs 

ทุนวิจัย 20:80 ด านินการตอ ดยท าการ
ขยายผล ขยายประภท
งานวิจัย 

รัฐสนับสนุนคาวิจัยรຌอยละ 80 ของ
งบประมาณงานวิจัยทีไผานการ
คัดลือก SMEs สามารถน าผลวิจัยเป
฿ชຌพัฒนา฿นองค์กรเดຌ 

หนวยงานสงสริม SMEs 
ตางโ ทีไคยด านินการลຌว 

ด านินการตอนืไอง 

หนวยงานสงสริม SMEs ทีไเม
คยด านินการรูปบบนีๅ 

ด านินการ฿นรูปบบดียวกัน 
ตตางประภทงานวิจัย ชน 
ดຌานการตลาด การงนิ ป็นตຌน 

กองทุน VC หงชาต ิ กลางป 2565 จัดตัๅงกองทุน ฿หຌทุนวจิัย ละกองทุน
ขຌาถือหุຌน฿นกิจการของ SMEs 

สสว  .ละ กระทรวงการคลัง 
กระทรวง อว.  

ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการ
จัดตัๅงกองทุน VC หงชาติ ดย
ศึกษาจากรูปบบ฿น
ตางประทศ 

บูรณาการฐานขຌอมูล SMEs ริไมปงบประมาณ 2565 พัฒนาพลตฟอร์ม พืไอการรวบรวม
ขຌอมูล SMEs จากครงการตางโ ละ
ประมวลผล 

สสว. พัฒนาพลตฟอร์ม ท า MOU 
กับหนวยงานตางโ ฿นการ
ชืไอมยงขຌอมูล SMEs ขຌาดຌวยกัน 
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กลุมป้ำหมำย มำตรกำร ระยะวลำด ำนินกำร ลักษณะกำรด ำนินกำร ผูຌกีไยวขຌอง หนຌำทีไ หตุผล/หมำยหตุ 
ศรษฐกิจ฿นภาพรวมของ
ประทศ 

รงรัดพัฒนาระบบ Eco-
System  

กลางป 2565 ศึกษารวบรวมระบบครงสรຌาง
พืๅนฐาน/Eco-System ทีไจ าป็นตอ 
SMEs ละรงปຂดประมูลจัดซืๅอจัด
จຌาง 

ทุกกระทรวง ศึกษา ละรงปຂดประมูลจัดซืๅอ
จัดจຌาง การพัฒนาระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐานทีไส าคัญ 

การศึกษาพบวา ครงการดຌาน 
Eco-System มีผลกระทบทาง
ศรษฐกิจสูงทีไสุด ละหในผลรใว 
อยางเรกใตาม พบวามีสัดสวน
นຌอยมากหากปรียบทียบกับ
มาตรการดຌานการงิน จึงตຌองรง 
ละพิไมรายจาย฿นสวนนีๅ 

จัดซืๅอจัดจຌางรูปบบ฿หม กลางป 2565 นຌนการจัดซืๅอจัดจຌางทีไรวมการซอม
บ ารุงระยะยาว 

กรมบัญชีกลาง สงสริม ละ /หรือ ก าหนด
หลักกณฑ์พืไอสงสริมการ
จัดซืๅอจัดจຌางทีไรวมการซอมบ ารุง
ระยะยาว 

ภาย฿ตຌวิกฤติศรษฐกิจ อกชน
ตຌองการรายเดຌนนอน฿นระยะ
ยาว การจัดซืๅอจัดจຌางรวมการ
ซอมบ ารุงจึงป็นการประกัน
รายเดຌระยะยาวจากการซอม
บ ารุง สวนรัฐกใจะมัไน฿จเดຌถึง
คุณภาพสินคຌา/งาน 
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บท 1 
 

บทน ำ 
 

 
ภาย฿ตຌการด านินงานครงการจຌางทีไปรึกษา 
พืไอด านินงานการประมวลผลงานสงสริม SMEs 
ตามนยบายรัฐ มีรายละอียดหลักการ ละหตุผล 
วัตถุประสงค์ ขอบขตการด านินงาน กรอบนวคิด  
฿นการศึกษา ละผนการด านินงาน ดังนีๅ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล  
 
พระราชบัญญัติส งสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ละขนาดยอม พ.ศ. 2543 ก าหนด฿หຌส านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว.ี 
ท าหนຌาทีไหลัก ใ ประการ เดຌก 
1. การสนอนะนยบายละผนสงสริม SMEs 
2. ป็นศูนย์ประสานงานสงสรมิ SMEs ของหนวยงาน 
3. ติดตามละประมินผลงานสงสริม SMEs 
 
SMEs ถือป็นกลเกส าคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ
ของประทศ อีกทัๅง ยังป็นหลงจຌางงานทีไส าคัญ 
ทีไผานมา ภาครัฐ฿หຌความส าคัญกับ SMEs ดยมี
นยบายละมาตรการตางโ ออกมาพืไอสนับสนุน
ละสงสริม SMEs พืไอ฿หຌติบตอยางยัไงยืนละ
สามารถขงขันเดຌ฿นวทีการคຌาลก 

สถานการณ์รคระบาดเวรัสครนา ิCOVID-แ้ี 
฿นชวงตຌนปี โ5ๆใ ทีไพรระบาดเปทัไวลกสงผล 
กระทบตอภาวะศรษฐกิจของประทศอยางรุนรง
฿นวงกวຌาง ดยฉพาะ SMEs ทีไเดຌผลกระทบจาก
ภาวะดังกลาวอยางหลีกลีไยงเมเดຌ ภาครัฐจึงเดຌ
ออกมาตรการชวยหลือผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจาก
สถานการณ์นีๅ อยางตอนืไองทัๅงมาตรการทางดຌาน
การคลัง การงิน ละมาตรการดຌานภาษี  

 
ดังนัๅนฝຆายติดตามละประมินผล สสว. จึงหในสมควร
มีขຌอมูลอຌางอิงละ฿ชຌประยชน์จากการศึกษา฿น
รืไองของผลประยชน์ทีไ กิดจากนยบายละ
มาตรการภาครัฐทีไเดຌ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ 
SMEs พืไอป็นนวทาง฿นการน าสนอถึงความ-

พอพียงของนยบาย การขຌาถึงมาตรการสงสริม
ของผูຌประกอบการ ละความคุຌมคาทางศรษฐกิจ
ทีไกิดกับศรษฐกิจดยรวมของประทศ 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
 
1. พืไอ฿หຌทราบถึงประยชน์ของมาตรการรัฐทีไมี

ตอผูຌประกอบการ SMEs 
2. พืไอน าผลละขຌอสนอนะทีไเดຌจากการประมวล 

เป฿ชຌประยชน์ป็นนวทาง฿หຌกับหนวยงาน
ภาครัฐตรียมความพรຌอม ส าหรับปรับปรุง
นยบาย฿นการชวยหลือละสงสริม SMEs 
ตอเป 
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

1. จัดท ารายละอียดผนการด านินงาน ละระยะวลาการท างานตัๅงตริไมจนสิๅนสุดการด านินงาน 
2. รวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs ฿นระหวางปี 2560-2563 ฿นประดใน 

ทีไกีไยวขຌองดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ ดຌานการพัฒนา/สงสริมพิไมขีดความสามารถ หรือดຌาน
การสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ ละมาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 
(COVID-19) ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs พรຌอมทัๅงทบทวนขຌอมูล฿นบืๅองตຌน ถึงความป็นเปเดຌ 
฿นการศึกษานยบายหรือมาตรการหลานัๅน ลຌวจึงน าสนอก สสว. พืไอคัดลือกนยบายหรือมาตรการ  
ทีไจะท าการศึกษา ดยบงป็น นยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs ฿นระหวางปี 2560-2563 
ิกลุมพัฒนาสงสริม SMEsี จ านวน 1 มาตรการ ละมาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัส 
ครนา 2019 (COVID-19) ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs จ านวน 1 มาตรการ 

3. สรຌางนวคิดละทฤษฎีป็นครืไองมือการวิคราะห์ละประมวลผลตามหลักวิชาการละวิชาชีพ ละสรຌาง
บบสอบถามป็นครืไองมือจัดกใบขຌอมูล ซึไงผานความหในชอบของคณะกรรมการตรวจรับลຌว 

4. ด านินการกใบขຌอมูลทุติยภูมิละปฐมภูมิ ดยมีผนลงพืๅนทีไละบบส ารวจจัดกใบขຌอมูลภาคสนาม 
฿นรูปบบของบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์บบ Face-to-Face หรือการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์ 
หรือการบันทึกภาพ/บันทึกสียง หรือการจัดประชุมระดมสมองกลุมยอย ิFocus Group) จากผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย ชน หนวยงานผูຌออกบบมาตรการ หนวยงานผูຌด านินการขับคลืไอนมาตรการ ละ SMEs 
ผูຌเดຌรับประยชน์จากมาตรการ ทัๅงทางตรงละทางอຌอม ป็นตຌน 

5. วิคราะห์ละประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐทีไคัดลือกลຌวตามขຌอ 2 พืไอ฿หຌทราบถึงศักยภาพ
ของนยบายละมาตรการ ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปງาหมาย
บรรลุผลส ารใจ ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศทัๅงทางตรงละทางอຌอมละ 
ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ ปัญหาอุปสรรค฿นการการขຌาถึงมาตรการ 
ขຌอจ ากัด รวมถึงขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไนโ ตอเป 

6. จัดสัมมนาผยพรผลการประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐ จ านวน 1 ครัๅง พืไอรับฟังความคิดหใน
ของผูຌทีไกีไยวขຌอง ละน ามาปรับปรุงรายงานฯ 

7. จัดท ารายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ พรຌอมบทสรุปผูຌบริหาร สงส านักงานฯ จ านวน 1 รืไอง  
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1.4 กรอบแนวคดิในกำรศกึษำ 
 

พืไอ฿หຌการศึกษามาตรการภาครัฐ฿นการสงสริม SMEs สะทຌอนถึงประยชน์ของมาตรการรัฐทีไมี 
ตอผูຌประกอบการ SMEs พรຌอมทัๅงสามารถน าผลละขຌอสนอนะทีไเดຌจากการประมวล เป฿ชຌประยชน์ 
ป็นนวทาง฿หຌกับหนวยงานภาครัฐตรียมความพรຌอมส าหรับปรับปรุงนยบาย฿นการชวยหลือละสงสริม 
SMEs ตอเปเดຌอยางสัมฤทธิ์ผล จึงก าหนดกรอบนวคิด฿นการศึกษาเวຌ ไ ขัๅนตอนหลัก ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
 
1. รวบรวมขຌอมลูละวิคราะห์นยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs 

 
การรวบรวมละวิคราะห์นยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs ประกอบดຌวย ใ สวน เดຌก  

การรวบรวมขຌอมูล การทบทวนขຌอมูลละวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษา ละคัดลือกนยบายหรือ
มาตรการพืไอด านินการศึกษาตอเป 
 
2. สรຌางนวคิดละทฤษฎีป็นครืไองมือการวิคราะห์ละประมวลผลการด านนิมาตรการสงสริม SMEs 

รวมถึงการสรຌางบบสอบถามป็นครืไองมือจัดกใบขຌอมูล   
 
พืไอ฿หຌทราบถึง แี ศักยภาพของมาตรการ โี ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ  

ใี ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศทัๅงทางตรงละทางอຌอม ไี ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌ
มาตรการทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ 5ี ปัญหาอุปสรรค฿นการการขຌาถึงมาตรการ รวมถึง ๆี ขຌอจ ากัด ละ
ขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไนโ ตอเป จึงเดຌทบทวนละวิคราะห์ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับ 
การประมวลผล ละประมินผลการด านินนยบายหรือมาตรการ ทัๅง JICA Guidelines for Operations, 
Evaluation UNDP Evaluation Guidelines, Result chain ละนวคิด/ทฤษฎีอืไนทีไกีไยวขຌอง พบวาการประมวลผล
งานสงสริม SMEs ตามนยบายรัฐ฿นประดในศึกษาทัๅง ๆ ประดในขຌางตຌน สามารถประยุกต์฿ชຌกณฑ์การประมิน
ตามนวทาง OECD-DAC evaluation criteria1 ทัๅง 5 หลักกณฑ์ เดຌก ความสอดคลຌอง ิRelevance) 
ประสิทธิผล ิEffectivenessี ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) ละความยัไงยืน ิSustainabilityี 
ดยประยุกต์฿ชຌรวมกับนวคิดหวงซผลสัมฤทธิ์ ิResults chain) ละนวคิดดัชนีสะทຌอนศักยภาพการด านิน
นยบาย ิPolicy Potential Indexี2 
  

                                                 
1 OECD, The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Development Assistance Committee (DAC) 
2 QuotedData, https://quoteddata.com/glossary/policy-potential-index/ 
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3. ด านนิการกใบขຌอมูลทุติยภมูิละปฐมภูมิ 
 
การด านินการกใบขຌอมูลทุติยภูมิจาก หนวยงานผูຌจัดท านยบายหรือมาตรการ หนวยงานผูຌด านิน

นยบายหรือมาตรการ ละหนวยงานรวมด านินนยบายหรือมาตรการ รวมถึงการจัดกใบขຌอมูลปฐมภูมิ 
จากผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับการด านินนยบายหรือมาตรการ ชน หนวยงานผูຌออกบบมาตรการ หนวยงาน
ผูຌด านินการขับคลืไอนมาตรการ ละ SMEs ผูຌเดຌรับประยชน์จากมาตรการทัๅงทางตรงละทางอຌอม ป็นตຌน 
ดຌวยวิธีการประชุมกลุมยอย ิFocus Group) จ านวน โ ครัๅง รวมกับวิธีการกใบบบสอบถาม  

 
4. วิคราะห์ละประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐทีไคัดลือกลຌว 

 
การวิคราะห์ละประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐทีไคัดลือกลຌวตามนวทางทีไเดຌศึกษา  

ละสังคราะห์ขึๅนตามวิธีการด านินงานขຌอ โ ขຌางตຌน กลาวคือ ประยุกต์฿ชຌกณฑ์การประมินตามนวทาง 
OECD-DAC evaluation criteria ทัๅ ง 5 หลักกณฑ์  เดຌก  ความสอดคลຌอง ิRelevance) ประสิทธิผล 
ิEffectiveness) ประสิทธิภาพ ิEfficiency) ผลกระทบ ิ Impact) ละความยัไงยืน ิSustainability) ดย
ประยุกต์฿ชຌรวมกับนวคิดหวงซผลสัมฤทธิ์  ิResults chain) ละนวคิดดัชนีสะทຌอนศักยภาพการด านิน
นยบาย ิPolicy Potential Index) 

 
อนึไง ภายหลังการส ารวจรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ละประมวลผลการสงสริม SMEs ตามนยบายรัฐ 

ทีไคัดลือกลຌว มูลนิธิ สวค. จะรวมกับ สสว. ฿นการจัดงานสัมมนาผยพรผลการประมวลผลนยบายละ
มาตรการของจ านวน แ ครัๅง ซึไงคาดวาจะจัดขึๅนชวงดือนมิถุนายนูกรกฎาคม โ5ๆไ พืไอน าความคิดหในละ
ขຌอสนอนะมาปรับปรุง฿นรายงานผลการศึกษาพืไอสนอตอ สสว. ตอเป ดยมูลิธิ สวค. เดຌก าหนดนวทาง  
การด านินงานตลอดครงการดังสดง฿นภาพ  
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ภาพ 1-1: นวทางการด านนิงานครงการ 

 
หมายหตุ: ตัวลข฿นวงลใบ หมายถึง หัวขຌอ฿นขอบขตการด านินงาน  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
  

จัดท าผนการด านินงานละระยะวลา 
ท างานตัๅงตริไมจนสิๅนสดุการ
ด านินงาน                     

ิแี 
รวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการ
ภาครัฐ฿นการสงสริม SMEs  
• กลุมพัฒนาสงสริม SMEs  

ปี โ5ๆเูโ5ๆใ 
• กลุมบรรทาผลกระทบจาก COVIDูแ  ้

ิโี 

กิจกรรม ผลลัพธ์ 

แ5/เโ/64 

นยบายหรือมาตรการภาครัฐทีไคัดลอืก 

• มาตรการพัฒนาสงสริม SMEs  
• ป ีโ5ๆเูโ5ๆใ จ านวน แ มาตรการ  
• มาตรการบรรทาผลกระทบจาก 

COVID ูแ้ จ านวน แ มาตรการ 
 

ทบทวนละสรຌางนวคิดละทฤษฎี
ป็นครืไองมือการวิคราะห์  
• ครืไองมือ฿นการวิคราะห์ ละ

ประมวลผลนยบายหรือมาตรการ 
• ครืไองมือ฿นการจัดกใบขຌอมูล 

 ิใี  

นวทางศึกษา 

• ผนการด านินงาน 

• ผลการทบทวนละคัดลือกนยบาย
หรือมาตรการภาครัฐ฿นการสงสริม 
SMEs 

รายงานขัๅนตຌน 

กใบขຌอมูลทุติยภูมิละปฐมภูมิ 

• ขຌอมูลทุติยภูมิ: สสว. ส านักลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ  
• ขຌอมูลปฐมภูมิ: การประชุมกลุมยอย 

โ ครัๅง รวมกับการกใบบบสอบถาม 

 ิไี 

ประชุมน าสนอผลการรวบรวมละ
วิคราะห์ขຌอมูล  
• สรุปผลการรวบรวมละวิคราะห์

นยบายหรือมาตรการ 
• คัดลือกมาตรการพืไอศึกษา 

ประชุมน าสนอความกຌาวหนຌา 
การด านินงาน  
• น าสนอครืไองมือ฿นการวิคราะห์ 

ละครืไองมือ฿นการจัดกใบขຌอมูล 

• ปรับปรุงครืไองมือตามขຌอสนอนะ
ของ สสว . 

• สรุปผลการกใบขຌอมูล 

• สรุปการวิคราะห์ละประมวลผล
มาตรการทีไคัดลือก 

รายงานความกຌาวหนຌา 

วิคราะห์ละประมวลผลนยบาย 

ละมาตรการของรัฐทีไคัดลือกลຌว  
฿น ๆ ประดใน ดังนีๅ 
• ศักยภาพมาตรการ 
• ประสิทธิภาพกลเกขับคลืไอน 

• ประยชน์ทีไกิดขึๅน 

• ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ 
• ปัญหาอุปสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ 
• ขຌอจ ากัดละขຌอสนอชิงนยบาย  

 ิ5ี 

งานสัมมนาผยพรผลการประมวลผล
มาตรการภาครัฐ 
หนวยงานชิญรวมงาน เดຌก 
• ผูຌจัดท านยบายหรือมาตรการ 
• ผูຌด านินงานหลัก 

• ผูຌด านินงานรวม 

• ผูຌขຌารวมนยบาย 

• ผูຌมีสวนเดຌสวนสียอืไน   
ิๆี 

รายงานฉบับสมบรูณ ์

ผลการวิคราะห์ละประมวลผล
นยบายของรัฐทีไคัดลือก ละปรับปรงุ
ตามขຌอสนอนะ฿นงานสมัมนา    

เ6/เ็/64 

ใเ/เ็/64 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำนและกำรส่งมอบงำน 
 

ระยะวลาด านินการ 
 

วันทีไ โไ ธันวาคม โ5ๆใ – วันทีไ ใเ กรกฎาคม โ5ๆไ 
 

ผนการด านินงาน  
 

พืไอ฿หຌการด านินครงการครบถຌวนตามขอบขตการด านินงาน ละสามารถสงมอบตอส านักงาน
สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมเดຌตามกรอบระยะวลาการสงมอบงานทีไก าหนดเวຌ มูลนิธิสถาบันวิจัย
นยบายศรษฐกิจการคลัง เดຌก าหนดผนการด านินงานตลอดระยะวลาด านินครงการ ดังนีๅ 

 

ตาราง 1-1: ผนการด านินงาน 

ผนการด านินงาน 
ปี โ564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
แ.แ จัดท าผนการท านินงานตลอดระยะวลาครงการ        
แ.โ รวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการภาครัฐ฿นการสงสริม SMEs ฿น  

ปี โ5ๆเูโ5ๆใ น ามาวิคราะห์ละคัดลือกนยบายหรือมาตรการทีไ 
จะสนอตอ สสว. พืไอท าการศึกษา จ านวน โ มาตรการ 

       

1.3 ประชุมน าสนอผลการศึกษาละรวมคัดลือกมาตรการ  แเ ก.พ.      

แ.4 รวบรวมผลการศึกษาละจัดท ารายงานขัๅนตຌน  แ5 ก.พ.      

1.5 ประชุมน าสนอ/ตรวจรับรายงานขัๅนตຌน  22 ก.พ.      
โ.แ ทบทวนละสรຌางนวคิดละทฤษฎีป็นครืไองมือการวิคราะห์ พรຌอมจัดท า

รูปบบละประดใน฿นการจัดกใบขຌอมูล ดຌวยวิธกีารประชุมกลุมยอย รวมกับ
การจัดท าบบสอบถาม 

       

2.2 ประชุมน าสนอความกຌาวหนຌา฿นการศึกษาครืไองมือการวิคราะห์        
โ.3 จัดกใบขຌอมูลกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียกบัมาตรการของรัฐทีไคัดลือกลຌว  

ทัๅงขຌอมูลทุติยภูมิละปฐมภูม ิ
       

โ.4 วิคราะห์ละประมวลผลนยบายละมาตรการของรฐัทีไคัดลือกลຌว 
฿นประดในศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประยชน์ ละผลทีไกิดขึๅนจาก 
การด านินมาตรการ รวมถงึปญัหาอุปสรรค ละขຌอสนอนะชงินยบาย  

       

โ.5 รวบรวมผลการศึกษาละจัดท ารายงานความกຌาวหนຌา       6 ก.ค. 
โ.ๆ ประชุมน าสนอ/ตรวจรับรายงานความกຌาวหนຌา        
ใ.แ จัดสมัมนาผยพรผลการประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐ        20 ก.ค. 
ใ.โ ปรับปรุงรายงานภายหลงัเดຌความคิดหในพิไมติมจากงานสัมมนา         
ใ.ใ รวบรวมผลการศึกษาละจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์       ใเ ก.ค. 
ใ.ไ ประชุมน าสนอ/ตรวจรับรายงานฉบบัสมบรูณ ์        

หมายหต:ุ ผนการด านินงานสามารถปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม   
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การสงมอบงาน 

 
การสงมอบรายงานทัๅง ใ งวดงานภาย฿ตຌครงการศึกษามีรายละอียดขอบขตการด านินงานละ 

การบิกจาย ดังนีๅ 
 

ตาราง 2-1: การสงมอบงาน 
 งานงวดทีไ แ งานงวดทีไ โ งานงวดทีไ ใ 

รายงานทีไสงมอบ 
รายงานขัๅนตຌน  

Iิnception Report) 
รายงานความกຌาวหนຌา
ิProgress Report) 

รายงานฉบับสมบูรณ์
ิFinal Report) 

นืๅอหาทีไสงมอบครอบคลุมนืๅองานตามขอบขตการด านินงาน ขຌอ แูโ ขຌอ แู5 ขຌอ แู็ 
จ านวนรายงานทีไสงมอบ 7 ลม 7 ลม โเ ลม  
การส ารองขຌอมูลทัๅงหมด฿น CD ROM หรือ DVD ู ู โเ ผน 
ก าหนดสงมอบงาน 15 กุมภาพันธ์ 2564 6 กรกฎาคม โ5ๆไ ใเ กรกฎาคม โ5ๆไ 
การจายคาจຌางทีไปรึกษามืไอคณะกรรมการเดຌตรวจรับงานรียบรຌอยลຌว รຌอยละ 30 รຌอยละ ไ0 รຌอยละ 30 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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บท 2 

 

การรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะหน์โยบาย 
หรือมาตรการรัฐ 

ในการสง่เสริม SMEs 

 

 

การรวบรวมละวิคราะห์นยบาย หรือมาตรการรัฐ
฿นการสงสริม SMEs ประกอบดຌวย ใ สวน เดຌก 
1. การรวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการรัฐ 

฿นการสงสริม SMEs  
2. การทบทวนขຌอมูลละวิคราะห์ความป็นเปเดຌ 

฿นการศึกษา  
3. การคัดลือกนยบายหรือมาตรการพืไอด านิน

การศึกษาตอเป  
 
ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2-1: นวคิด฿นการรวบรวมละวิคราะห์
ขຌอมูลนยบายหรือมาตรการสงสริม SMEs 

 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

มาตรการรัฐการสงสริม SMEs กลุมพัฒนา
สงสริม SMEs ละกลุมบรรทาผลกระทบ
จาก COVIDู19 

 ดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ 
 ดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ 
 ดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ 

 

รวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการรัฐ
฿นการสงสริม SMEs 

 

 ระดับความครอบคลุมกลุม SMEs 

 มูลคาหรือขนาดของนยบายหรือมาตรการ 
 การสิๅนสุดของนยบายหรือมาตรการ 

ทบทวนขຌอมูล ละวิคราะห์ 
ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษา 

พิจารณาคัดลือกนยบายหรือมาตรการ 
 กลุมพัฒนาสงสริม SMEs จ านวน แ มาตรการ 
 กลุมบรรทาผลกระทบจาก COVIDู19 จ านวน  

แ มาตรการ 

คัดลือกนยบายหรือมาตรการ 
พืไอด านินการศึกษาตอเป 
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2.1 การรวบรวมข้อมูลนโยบายหรือมาตรการรัฐในการส่งเสริม SMEs  
 

การรวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs พืไอด านินการคัดลือกนยบายหรือ
มาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs จ านวน โ มาตรการ ทีไจะด านินการศึกษาตอเปนัๅน ประกอบดຌวย แี สถานการณ์ 
SMEs โี นวคิดการรวบรวมขຌอมูล ละ ใี มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆเูโ5ๆใ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ  
 
โ.แ.แ สถานการณ์ SMEs  

 
฿นชวงป โ5ๆเูโ5ๆโ ทีไผานมา มูลคาศรษฐกิจของ SMEs ติบต฿นอัตรารຌอยละ ใู็ ซึไงป็นการติบต 

เปพรຌอมกับของศรษฐกิจประทศเดຌอยางตอนืไอง กระทัไงมีมูลคาทางศรษฐกิจสูงถึง 5.้ๆ ลຌานลຌานบาท  
฿นป โ5ๆโ คิดป็นรຌอยละ ใ5.ใ ของ GDP ประทศ฿นขณะนัๅน อยางเรกใดี ดຌวยสถานการณ์การพรระบาด 
ของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ฿นตຌนป โ5ๆใ ประกอบกับการพรระบาดระลอกสองซๅ า฿นปลายป โ5ๆใ  
ป็นผล฿หຌมูลคาทางศรษฐกิจของ SMEs หดตัวลงอยางมาก ดยคาดการณ์วาจะหดตัวลงมากถึงรຌอยละ ่.โ5 
สูงกวาการหดตัวของ GDP ประทศทีไคาดวาจะหดตัวรຌอยละ ๆ.ๆ สะทຌอนวา ฿นสถานการณ์ปกติ GDP SMEs 
มีนวนຌมขยายตัว฿นอัตรารงทีไสูงกวา GDP ประทศ ขณะดียวกันมืไอกิดสถานการณ์วิกฤตขึๅนกับระบบ
ศรษฐกิจ GDP SMEs กใหดตัวลง฿นอัตราทีไสูงกวา GDP ประทศชนกัน 

 

ภาพ 2-2: GDP SMEs ละ GDP ประทศ ีบาทลຌานลຌานิ  

 
ทีไมา: ค านวณดย มูลนิธิ สวค.ุ ขຌอมูลจาก สสว. ละ ธปท. 
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ตาราง 2-1: สถานการณ์ GDP SMEs 

ปี GDP 
ิลຌานลຌานบาที 

GDP SMEs 
ิลຌานลຌานบาที 

GDP SMEs 
sharing 

GDP SMEs 
growth 

2560 15.49 5.26 34.00ั 7.00ั 
2561 16.37 5.66 34.60ั 5.50ั 
2562 16.88 5.96 35.30ั 3.00ั 
2563 15.77 5.47 34.10ั ู8.โ5ั 

หมายหตุ: GDP ป โ5ๆใ ป็นมูลคาคาดการณ์ 
ทีไมา: ค านวณดย มูลนิธิ สวค.ุ ขຌอมูลจาก สสว. ละ ธปท.  
 

 

โ.แ.2 นวคิดการรวบรวมขຌอมูล 

 
การรวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการพัฒนาสงสริม SMEs ฿นระหวางป โ5ๆเูโ5ๆใ 

รวมถึงมาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVIDูแ้ี ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม 
SMEs ดยสามารถจ านกมาตรการตามประภทการสงสริมเดຌ ใ ดຌาน ดังนีๅ  

1. ดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ  
2. ดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ  
3. ดຌานการสรຌางปัจจยัอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ  

 
ตาราง 2-2: นวคิดการรวบรวมขຌอมูลละจัดกลุมนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม  

SMEs ปี โ56เูโ56ใ 
กลุมมาตรการ 

ประภทการสงสรมิ 
กลุมพัฒนาสงสริม SMEs 
฿นระหวางปี โ56เูโ56ใ   

กลุมบรรทาผลกระทบจาก 
รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 

1. ดຌานการงิน/งินทนุูกองทุน/สนิชืไอ 
มาตรการ แ 
มาตรการ โ 
มาตรการ ... 

มาตรการ แ 
มาตรการ โ 
มาตรการ ... 

2. ดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ 
มาตรการ แ 
มาตรการ โ 
มาตรการ ... 

มาตรการ แ 
มาตรการ โ 
มาตรการ ... 

3. ดຌานการสรຌางปัจจยัอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ 
มาตรการ แ 
มาตรการ โ 
มาตรการ ... 

มาตรการ แ 
มาตรการ โ 
มาตรการ ... 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 
ทัๅงนีๅ มูลนิธิ สวค. จะด านินการรวบรวมขຌอมูลนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs  

฿นประดในตางโ เดຌก ประภท งบประมาณ กลุมป้าหมาย ลักษณะการด านินงาน หรือวัตถุประสงค์ รวมถึง
หนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงานบืๅองตຌน  

 
ดยรวบรวมขຌอมูลขຌางตຌนจากหลงขຌอมูลตางโ อาทิ ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 

หนวยงานผูຌออกบบมาตรการ หนวยงานผูຌด านินการขับคลืไอนมาตรการ ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ผูຌซึไงรวบรวมรายละอียดมติคณะรัฐมนตรี ป็นตຌน 
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โ.แ.3 มาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56เูโ56ใ 
 

(1) ภาพรวมมาตรการสงสริม SMEs 
มืไอพิจารณามาตรการสงสริม SMEs ของภาครัฐ฿นชวงป โ5ๆเูโ5ๆใ พบวา ฿นตละปมาตรการ

สงสริม SMEs สวน฿หญป็นการสงสริม฿นดຌานการงิน ทัๅงสินชืไอ การคๅ าประกัน ละกองทุน ยกวຌนพียง 
ป โ5ๆแ ละป โ5ๆโ ทีไสัดสวนมาตรการดຌานพัฒนาศักยภาพละดຌานปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจสูงกวา  
ดຌานการงิน ตามล าดับ  

 
ทัๅงนีๅ มีขຌอสังกตวา แี ฿นป โ5ๆแ มาตรการสงสริม SMEs จ านวน แ็ มาตรการ ป็นมาตรการ 

ดຌานพัฒนาศักยภาพสูงถึง ้ มาตรการ ซึไงสามารถตัๅงขຌอสมมติฐานเดຌวามาตรการดຌานพัฒนาศักยภาพหลานีๅ
อาจมีผล฿นการขับคลืไอน GDP SMEs ฿หຌติบตสูงถึง 5.้ๆ ลຌานลຌานบาท฿นป โ5ๆโ ละ โี ชวงสถานการณ์ 
การพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ มาตรการสงสริม SMEs สวน฿หญป็นมาตรการดຌานการงิน
สูงถึง ใ1 มาตรการ จากทัๅงหมด ใ7 มาตรการ 
 

ภาพ 2-3: ภาพรวมมาตรการสงสริม SMEs ของภาครัฐ฿นปี โ56เู2563 

 
หมายหตุ: ตัวลขสดงจ านวนมาตรการตละดຌาน฿นตละปุ GDP หนวย: ลຌานลຌานบาท  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค.   
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2560 2561 2562 2563 2563 Covid-19

ดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ
฿นการด านินธุรกิจ

ดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือ
พิไมขีดความสามารถ

ดຌานการงิน/งินทุน-
กองทุน/สินชืไอ

แ4 มาตรการ 

แ7 มาตรการ 

10 มาตรการ 

37 มาตรการ 

แ4 มาตรการ 
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(2) มาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56เูโ56ใ 
มืไอพิจารณามาตรการสงสริม SMEs ฿นตละป ระหวางป โ5ๆเูโ5ๆใ พบวา มีสัดสวนประภทการ

สงสริมหลักละสัดสวนภทยอย รวมถึงรายละอียดมาตรการทีไตางกัน ดยมีรายละอียดมาตรการ฿น  
ตละป ดังนีๅ 

 
โ.แี มาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56เ 
มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆเ สวน฿หญกวารຌอยละ 5เ จัดป็นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนู

กองทุน/สินชืไอ รองลงมาดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ ละดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿น 
การด านินธุรกิจ ตามล าดับ 
 

ภาพ 2-4: สัดสวนประภทการสงสริมของมาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56เ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 
ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาประภทยอย฿นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ พบวา สวน฿หญ

ประกอบดຌวยการพัฒนาสงสริม฿หຌ SMEs สามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน อาทิ มาตรการสินชืไอ ิสินชืไอ
ผูຌประกอบการ฿น ใ จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ละสินชืไอ SMEs Transformation Loanี มาตรการคๅ าประกัน
สินชืไอ ิPGS6ี ละกองทุนหมุนวียน นอกจากนีๅ ยังมีมาตรการภาษี พืไอลดภาระคา฿ชຌจายผูຌประกอบการ 
SMEs ฿นกลุมอุตสาหกรรมป้าหมาย  

 
ขณะทีไมาตรการดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ ประกอบดຌวย มาตรการพิไม  

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีละครืไองประดับ มาตรการพัฒนาผูຌประกอบการ ิสงสริมความรูຌ฿น
การป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยนี รวมถึงมาตรการดຌานรงงาน ิก าหนดอัตราคาจຌางตามมาตรฐาน
ฝมือี สวนมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ มีทัๅงการขยายระยะวลาการ฿หຌสิทธิประยชน์
ทางภาษี การก าหนดกฎระบียบตางโ พืไออืๅอตอการด านินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม 
฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสระกຌว 
  

21%

29%

50%

ดຌานการสรຌางปัจจัยเอืๅอ
ในการด าเนินธุรกิจ

ดຌานการพัฒนา/สงเสริมหรือเพิไมขีดความสามารถ

ดຌานการเงิน/เงินทุน-กองทุน/สินเชืไอ
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ตาราง 2-3: รายชืไอมาตรการสงสริม SMEs ปี โ56เ 
ประภท ประภทยอย มาตรการ 

ดຌานการงิน/
งินทุนูกองทุน/
สินชืไอ 

สินชืไอ - ครงการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบการ฿น ใ จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 
- มาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ SMEs ผานครงการสินชืไอ SMEs Transformation Loan 

คๅ าประกันสินชืไอ - มาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ SMEs ผานครงการคๅ าประกันสินชืไอ SMEs ทวีทุน ิPortfolio 
Guarantee Scheme ระยะทีไ ๆี 

- ครงการคๅ าประกันสินชืไอ SMEs ทวีทุน ิPortfolio Guarantee Scheme ระยะทีไ 6ี ปรับปรุง฿หม 
กองทุน - การสนอความหในการขอจัดตัๅงทุนหมุนวียนของคณะกรรมการนยบายการบริหารทุนหมุนวียน 

- ขอความหในชอบ฿นหลักการนวทางการชวยหลือวิสาหกิจชุมชน 
ภาษี - กรอบนวทางการสงสริมการวิจัยละพัฒนาดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ส าหรับ  

5 กลุมอุตสาหกรรมหลัก ภาย฿ตຌครงการสานพลังประชารัฐ ละการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษี 
ดຌานการพัฒนา/
สงสริมหรือพิไมขีด
ความสามารถ 

อุตสาหกรรม - มาตรการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีละครืไองประดับ 
ผูຌประกอบการ - มาตรการพิไมขีดความสามารถละสงสริมความรูຌ฿หຌกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นการป้องกัน

ความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน 
รงงาน - การก าหนดอัตราคาจຌางตามาตรฐานฝมือ 
อืไนโ - ผนการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฉบับทีไ 4 ิพ.ศ. 2560ู2564ี 

ดຌานการสรຌางปัจจัย
อืๅอ฿นการด านิน
ธุรกิจ 

กฎระบียบ - ขอขยายระยะวลาการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษีพืไอสนับสนุนกิจการงินรวมลงทุนละสงสริม
ผูຌประกอบการกิจการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมราย฿หม 

- กฎหมาย / พ.ร.บ. / พ.ร.ฎ. / ประกาศ ฯลฯ 
ขตศรษฐกิจพิศษ - การลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสระกຌว 

ทีไมา: รวบรวมดย มูลนิธิ สวค., ขຌอมูลจาก สสว. ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

อนึไง รายละอียดของตละมาตรการสงสริม SMEs อาทิ งบประมาณ กลุมป้าหมาย ลักษณะ 
การด านินงาน หรือวัตถุประสงค์ รวมถึงหนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงานบืๅองตຌน ปรากฏ฿น
ภาคผนวก ก 
  

โ.โี มาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56แ 

มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆแ สวน฿หญกวารຌอยละ 5ใ จัดป็นมาตรการดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือ
พิไมขีดความสามารถ รองลงมาป็นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ ละดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ 
฿นการด านินธุรกิจ ตามล าดับ 

 
ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาประภทยอย฿นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ พบวา สวน฿หญ

ประกอบดຌวยการพัฒนาสงสริม฿หຌ SMEs สามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน อาทิ มาตรการสินชืไอ ิขับคลืไอน 
SMEs สูยุค ไ.เ ละสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอปรับปลีไยนครืไองจักรี มาตรการคๅ าประกันสินชืไอ ิMicro 
Entrepreneursี มาตรการพักช าระหนีๅละสนับสนุนบีๅยประกันภัย ิขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดน
ภาค฿ตຌี นอกจากนีๅ ยังมีมาตรการภาษีพืไอลดภาระคา฿ชຌจายผูຌประกอบการ SMEs 
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ภาพ 2-5: สัดสวนประภทการสงสริมของมาตรการาสงสริม SMEs ปี โ56แ 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ขณะทีไมาตรการดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ ประกอบดຌวย มาตรการสงสริม
อุตสาหกรรม ิอุตสาหกรรมขียว อุตสาหกรรมทคนลยีทางการงิน ละอุตสาหกรรมชีวภาพี มาตรการ
พัฒนาผูຌประกอบการ ิสงสริมความรูຌการป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยนี ละมาตรการดຌานรงงาน 
ิก าหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไ า ผลิตอาชีวะพันธุ์฿หม พิไมประสิทธิภาพการผลิต ละผลกระทบดຌานรงงานี 
รวมถึงมาตรการดຌานอืไนโ ชน การจัดพืๅนทีไตลาด ป็นตຌน สวนมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านิน
ธุรกิจ มีทัๅงการก าหนดกฎระบียบตางโ พืไออืๅอตอการด านินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม
฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสงขลา 

 

ตาราง 2-4: รายชืไอมาตรการสงสริม SMEs ปี โ561 
ประภท ประภทยอย มาตรการ 

ดຌานการงิน/
งินทุนูกองทุน/
สินชืไอ 

สินชืไอ - มาตรการพิศษขับคลืไอน SMEs สูยุค 4.0 
- ขยายระยะวลาการบิกจายสินชืไอ "ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอปรับปลีไยนครืไองจักรละ 

พิไมประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEsี 
คๅ าประกันสินชืไอ - มาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการรายยอยละผูຌประกอบการ SMEs ผานครงการคๅ าประกัน 

สินชืไอของบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม 
- ขยายระยะวลารับค าขอคๅ าประกันสินชืไอครงการคๅ าประกันสินชืไอพืไอผูຌประกอบการ Micro 

Entrepreneurs ระยะทีไ 2 
ภาษี - ดຌานกฎหมาย/พ.ร.บ./พ.ร.ฎ./ประกาศ ฯลฯ 
อืไนโ  - มาตรการดຌานการงินส าหรับขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ 

ดຌานการพัฒนา/
สงสริมหรือพิไม 
ขีดความสามารถ 

อุตสาหกรรม - ครงการสนับสนุนผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSmall and Medium Enterprises: 
SMEsี มุงสูอุตสาหกรรมขียวดยการประยุกต์฿ชຌทคนลยีคาร์บอนตไ า ิGreening Industry through 
Low Carbon Technology Application for SMEsี 

- นวทางการพัฒนาละสงสริมอุตสาหกรรมทคนลยีทางการงิน ิFinancial Technology: FinTechี 
- มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของเทย ป พ.ศ. 2561ู2570 

ผูຌประกอบการ - การกຌเขรายละอียดมาตรการพิไมขีดความสามารถละการสงสริมความรูຌ฿หຌกับวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตราละปลีไยน 

รงงาน - การก าหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไ า 
- ครงการผลิตอาชีวะพันธุ์฿หมละบัณฑิตพันธุ์฿หมพืไอสรຌางก าลังคนทีไมีสมรรถนะสูงส าหรับอุตสาหกรรม 

New Growth Engine ตามนยบาย Thailand 4.0 ละการปฏิรูปการอุดมศึกษาเทย 
- มาตรการพิไมประสทิธิภาพการผลิตละการบริหารธุรกิจ SMEs ฿นการลดผลกระทบจากการขึๅนคารงขัๅนตไ า 
- มาตรการชวยหลือผูຌประกอบการพืไอลดผลกระทบดຌานรงงาน 

อืไนโ - ครงการตลาดประชารัฐ 
ดຌานการสรຌาง 
ปัจจัยอืๅอ฿น 
การด านินธุรกิจ 

กฎระบียบ - ราง พรบ. สงสริมวิสาหกิจพืไอสังคม 
ขตศรษฐกิจพิศษ - การลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสงขลา 

ทีไมา: รวบรวมดย มูลนิธิ สวค., ขຌอมูลจาก สสว. ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

12%

53%

35%

ดຌานการสรຌางปัจจัยเอืๅอ
ในการด าเนินธุรกิจ

ดຌานการพัฒนา/สงเสริมหรือเพิไมขีดความสามารถ

ดຌานการเงิน/เงินทุน-กองทุน/สินเชืไอ
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อนึไง รายละอียดของตละมาตรการสงสริม SMEs อาทิ งบประมาณ กลุมป้าหมาย ลักษณะ 
การด านินงาน หรือวัตถุประสงค์ รวมถึงหนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงานบืๅองตຌน ปรากฏ฿น
ภาคผนวก ก 

 
โ.ใี มาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56โ 

มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆโ สวน฿หญกวารຌอยละ 50 จัดป็นมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿น
การด านินธุรกิจ รองลงมาป็นดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ ละดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีด
ความสามารถ ตามล าดับ 
 

ภาพ 2-6: สัดสวนประภทการสงสริมของมาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56โ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
 

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาประภทยอย฿นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ พบวา สวน฿หญ
ประกอบดຌวยการพัฒนาสงสริม฿หຌ SMEs สามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน อาทิ มาตรการสินชืไอ ิขับคลืไอน 
SMEs สูยุค ไ.เี มาตรการคๅ าประกันสินชืไอ ิStartูup & Innobizี ละมาตรการกระตุຌนศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลัง  

 
ขณะทีไมาตรการดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ ประกอบดຌวย มาตรการพัฒนา

ผูຌประกอบการ ิสงสริมความรูຌการป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยนี ละมาตรการสงสริมการขึๅนทะบียน
ละพิไมมูลคาการตลาดของการจ าหนายสินคຌาสิไงบงชีๅทางภูมิศาสตร์ สวนมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿น 
การด านินธุรกิจ มีทัๅงการก าหนดกฎระบียบตางโ พืไออืๅอตอการด านินธุรกิจ ละนวทางการด านินงานสงสริม 
SMEs ดຌานปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ 

 
ตาราง 2-5: รายชืไอมาตรการสงสริม SMEs ปี โ56โ 

ประภท ประภทยอย มาตรการ 
ดຌานการงิน/
งินทุนูกองทุน/
สินชืไอ 

สินชืไอ - ขยายระยะวลาละรายละอียดการด านินงานมาตรการพิศษพืไอขับคลืไอน SMEs สูยุค ไ.เ  
ิมาตรการดຌานการงินี 

- การขอ฿หຌกระทรวงการคลังคๅ าประกันหุຌนกูຌ วงงินรวมเมกิน โแ,เเเ ลຌานบาท ฿หຌก 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมหงประทศเทย ิธพว.ี 

คๅ าประกัน
สินชืไอ 

- มาตรการ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการ SMEs ผานครงการคๅ าประกันสินชืไอ พืไอผูຌประกอบการ฿หม 
ละผูຌประกอบการทคนลยีนวัตกรรม ิStartูup & Innobizี 

อืไนโ  - มาตรการกระตุຌนศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง 
- รางพระราชบัญญัติสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิฉบับทีไ...ี พ.ศ.... 

50%

14%

36%

ดຌานการสรຌางปัจจัยเอืๅอ
ในการด าเนินธุรกิจ

ดຌานการพัฒนา/สงเสริมหรือเพิไมขีดความสามารถ

ดຌานการเงิน/เงินทุน-กองทุน/สินเชืไอ
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ประภท ประภทยอย มาตรการ 
ดຌานการพัฒนา/
สงสริมหรือพิไมขีด
ความสามารถ 

ผูຌประกอบการ - มาตรการพิไมขีดความสามารถละสงสริมความรูຌ฿หຌกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม  
฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน 

อืไนโ - มาตรการสงสริมการขึๅนทะบียนละพิไมมูลคาการตลาดของการจ าหนายสินคຌาสิไงบงชีๅทางภูมิศาสตร์ 
ิGeographical Indications : GIี  

ดຌานการสรຌางปัจจัย
อืๅอ฿นการด านิน
ธุรกิจ 

กฎระบียบ - รางประกาศกระทรวงรงงาน รืไอง การอนุญาต฿หຌคนตางดຌาวขຌามาท างาน฿นราชอาณาจักรป็นกรณีพิศษ 
ส าหรับผูຌชีไยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผูຌบริหารระดับสูง ละผูຌประกอบการวิสาหกิจริไมตຌน 

- รางกฎกระทรวงวาดຌวยการก าหนดจ านวนการจຌางงานหรือรายเดຌของวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. ... 
- รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความ฿นประมวลรัษฎากรวาดຌวยการลดอัตรารัษฎากร ิฉบับทีไ...ี พ.ศ.... 

ิมาตรการภาษีพืไอสงสริมการลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษี 
- รายงานผลการจัดอันดับความยากูงาย฿นการประกอบธุรกิจของธนาคารลก Doing Dusiness โเแ้ ละ

การขับคลืไอนการอ านวยความสะดวก฿นการประกอบธุรกิจ ิDoing Businessี ประจ าปงบประมาณ  
พ.ศ. โ5ๆแูโ5ๆโ 

- นวทางการด านินการกีไยวกบักฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตามตัวชีๅวัดการพฒันาการเดຌรับสินชืไอ  
ิGetting Creditี ของการปรบัปรุงสภาพวดลຌอมส าหรับการประกอบธุรกิจ฿นประทศเทยของธนาคารลก 
ิEase of Doing Businessี 

- นวทางการขับคลืไอนการสงสริมระบบนิวศของวิสาหกิจริไมตຌน ิStartup Ecosystemี 
- รางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ิฉบับทีไ...ี พ.ศ.... 

ทีไมา: รวบรวมดย มูลนิธิ สวค., ขຌอมูลจาก สสว. ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
อนึไง รายละอียดของตละมาตรการสงสริม SMEs อาทิ งบประมาณ กลุมป้าหมาย ลักษณะ 

การด านินงาน หรือวัตถุประสงค์ รวมถึงหนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงานบืๅองตຌน ปรากฏ฿น
ภาคผนวก ก 
 

โ.ไี มาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56ใ ิกลุมพัฒนาสงสรมิ SMEsี 
มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆใ สวน฿หญกวารຌอยละ 80 จัดป็นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/

สินชืไอ ทีไหลือป็นมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ มีขຌอสังกตวา เมมีมาตรการ 
ดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ฿นป โ5ๆใ นืไองจากสถานการณ์฿นปดังกลาว ผูຌประกอบการ
SMEs ประสพปัญหาดຌานการงินป็นสวน฿หญละรงดวนกวามาตรการอืไนโ  

 

ภาพ 2-7: สัดสวนประภทการสงสริมของมาตรการสงสริม SMEs ป ีโ56ใ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 

20%

0%

80%

ดຌานการสรຌางปัจจัยเอืๅอ
ในการด าเนินธุรกิจ

ดຌานการพัฒนา/สงเสริมหรือเพิไมขีดความสามารถ

ดຌานการเงิน/เงินทุน-กองทุน/สินเชืไอ



การ ระมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโย ายรฐั 

  2-10 

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาประภทยอย฿นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ พบวา สวน฿หญ
ประกอบดຌวยการพัฒนาสงสริม฿หຌ SMEs สามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌมากขึๅน อาทิ มาตรการสินชืไอ ิขับคลืไอน 
SMEs สูยุค ไ.เ กระตุຌนศรษฐกิจ฿นชวงปลายป โ5ๆโ ละตอติม สริมทุน SMEs สรຌางเทยี มาตรการรวมลงทุน
฿นกิจการ SMEs นอกจากนีๅ ยังมีมาตรการภาษีพืไอลดภาระคา฿ชຌจายผูຌประกอบการ SMEs 

 

ขณะทีไมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ ป็นการรักษาระดับการบริภคของประทศ 
ดยการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌผูຌบริภค รวมถึงการปรับนิยาม SMEs ของกิจการผลิตสินคຌา กิจการ฿หຌบริการ กิจการคຌาสง 
ละกิจการคຌาปลีก 

 

อนึไง รายละอียดของตละมาตรการสงสริม SMEs อาทิ งบประมาณ กลุมป้าหมาย ลักษณะ 
การด านินงาน หรือวัตถุประสงค์ รวมถึงหนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงานบืๅองตຌน ปรากฏ฿น
ภาคผนวก ก 
 

ตาราง 2-6: รายชืไอมาตรการสงสริม SMEs ปี โ56ใ ิกลุมพัฒนาสงสริม SMEs  ี
ประภท ประภทยอย มาตรการ 

ดຌานการงิน/งินทุนู
กองทุน/สินชืไอ 

สินชืไอ - มาตรการกระตุຌนศรษฐกิจ฿นชวงปลายป โ5ๆโ 
- มาตรการพิศษพืไอขับคลืไอน SMEs สูยุค ไ.เ 
- มาตรการตอติม สริมทุน SMEs สรຌางเทย 
- มาตรการการงินการคลังพืไอบรรทาผลกระทบ ตอภาคธุรกิจการทองทีไยว ป 2563 
- การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ละสนอมาตรการชวยหลือ SMEs พิไมติม 

ภาษี - รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความ฿นประมวลรัษฎากร วาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร ิฉบับทีไ ..ี  
พ.ศ. .. [ขยายระยะวลามาตรการภาษีพืไอสงสริม การด านินธุรกิจของ SMEs] ิมาตรการพีไชวยนຌองี 

- รางกฎกระทรวง ฉบับทีไ .. ิพ.ศ. ...ี ออกตามความ฿นประมวลรัษฎากร วาดຌวยการยกวຌนรัษฎากร 
ิมาตรการภาษีพืไอสงสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมวิสาหกิจชุมชนี โ5ๆโ 

อืไนโ  - การขอปรับครงสรຌางกองทุนรวมลงทุน฿นกิจการ SMEs ิกองทุนยอยกองทีไ แี 
ดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ
฿นการด านินธุรกิจ 

กฎระบียบ - รางกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม พ.ศ. …. 
ก าลังซืๅอผูຌบริภค - มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

ทีไมา: รวบรวมดย มูลนิธิ สวค.ุ ขຌอมูลจาก สสว. ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
 

โ.5ี มาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 
มาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ สวน฿หญกวารຌอยละ 84 จัดป็นมาตรการ

ดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ รองลงมาป็นมาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ ละ
มาตรการดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ ตามล าดับ  

 
ภาพ 2-8: สัดสวนประภทการสงสริมของมาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

13%

3%

84%

ดຌานการสรຌางปัจจัยเอืๅอ
ในการด าเนินธุรกิจ

ดຌานการพัฒนา/สงเสริมหรือเพิไมขีดความสามารถ

ดຌานการเงิน/เงินทุน-กองทุน/สินเชืไอ



การ ระมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโย ายรฐั 

  2-11 

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาประภทยอย฿นมาตรการดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ พบวา สวน฿หญ 
ป็นมาตรการสินชืไอละภาษี ดย฿ชຌรวมกับมาตรการงินอุดหนุน การพักช าระหนีๅ ละกองทุน  

 
ขณะทีไมาตรการารดຌานการพัฒนา/สงสริมหรือพิไมขีดความสามารถ ป็นการจัดฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ 

สริมอาชีพ ฿หຌกับผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของเวรัส COVIDูแ้ สวนดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿น 
การด านินธุรกิจ ป็นการปรับปรุงกฎระบียบละงืไอนเขตางโ พืไออืๅอตอการด านินธุรกิจ  

 
ตาราง 2-7: รายชืไอมาตรการบรรทาผลกระทบจากรคตดิชืๅอเวรสัครนา 2019 

ประภท ประภทยอย มาตรการ 
ดຌานการงิน/
งินทุนูกองทุน/
สินชืไอ 

สินชืไอ ผู้ประกอบการ 
- มาตรการสินชืไอดอกบีๅยตไ าพืไอชวยหลือผูຌประกอบการทีไเดຌรับผลกระทบทัๅงทางตรงละทางอຌอมจาก 

การระบาดของชืๅอเวรัสครนา ิCOVIDูแ้ี 
ผู้ประกอบการ SMEs 

- ครงการสินชืไอพืไอชวยหลือผูຌประกอบการรายยอยทีไเดຌรบัผลกระทบจากการระบาดของเวรัสครนา  
ิCOVIDูแ้ี 

- รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบ 
จากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา พ.ศ. .... ิราง พ.ร.ก. Soft loan 5เเ,เเเ ลຌานบาที 

อื่นๆ 

- ครงการสินชืไอพืไอป็นคา฿ชຌจายส าหรบัผูຌมีอาชีพอิสระทีไเดຌรับผลกระทบจากเวรสัครนา ิCOVIDูแ้ี 
- ครงการสินชืไอพืไอป็นคา฿ชຌจายส าหรบัผูຌมีรายเดຌประจ าทีไเดຌรับผลกระทบจากเวรัสครนา ิCOVIDูแ้ี 
สถาบันการงินละธุรกิจการงินอืน่ 

- ครงการสินชืไอดอกบีๅยตไ าส าหรับส านักงานธนานุคราะห์พืไอชวยหลือประชาชนฐานรากทีไเดຌรับผลกระทบ 
ทัๅงทางตรงละทางอຌอมจากการระบาดของเวรัสครนา ิCOVIDูแ้ี 

- มาตรการสินชืไอดอกบีๅยตไ าส าหรับผูຌประกอบธุรกิจการงินทีไเม฿ชสถาบันการงิน ิNonูbanksี 
พักช าระหนีๅ - มาตรการพักตຌนงินลดดอกบีๅยละขยายระยะวลาช าระหนีๅกลูกหนีๅทีไเดຌรับผลกระทบจากเวรัสครนา  

ิCovidูแ้ี ของสถาบันการงินฉพาะกิจ 
สินชืไอละงิน
อุดหนุน 

- มาตรการ฿หຌความชวยหลือกผูຌเดຌรับผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ หรือควิด แ้ 
- ชุดมาตรการทีไมีวัตถุประสงค์พืไอชวยหลือ ละยียวยาประชาชนทีไเดຌรับผลกระทบจาก COVIDูแ้  

ละดຌานการพทย์ละสาธารณสุขพืไอกຌเขปัญหาการระบาดจาก COVIDูแ้ 
- ชุดมาตรการทีไมีวัตถุประสงค์พืไอดูลศรษฐกิจภาย฿นประทศ 

ภาษี ผู้ประกอบการหรอืนิติบุคคล 

- มาตรการคืนสภาพคลอง฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นประทศ 
- มาตรการภาษีพืไอลดภาระดอกบีๅยจายของผูຌประกอบการ 
- มาตรการรงคืนภาษีมูลคาพิไม฿หຌกผูຌประกอบการภาย฿นประทศ 
- มาตรกรลืไอนวลาการช าระภาษีงินเดຌนิติบุคคล 
- มาตรการขยายวลาการช าระภาษี฿หຌกผูຌประกอบการอุตสาหกรรมสินคຌานๅ ามันละผลิตภัณฑ์นๅ ามัน 
- มาตรการขยายวลาการยืไนบบรายการภาษีพรຌอมกับช าระภาษีของสถานบริการทีไประกอบกิจการตามบัญชี

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. โ5ๆเ 
บุคคลธรรมดา 

- มาตรการลืไอนวลาการช าระภาษีงินเดຌบุคคลธรรมดา 
- มาตรการยกวຌนภาษีงินเดຌบคุคลธรรมดาส าหรับคาตอบทน฿นการสีไยงภัยของบุคลากรทางการพทย์ 

ละสาธารณสุข 
- มาตรการพิไมวงงินหักลดหยอนคาบีๅยประกันสุขภาพ 
- มาตรการลืไอนวลาการยืไนบบสดงรายการ น าสง ละช าระภาษี 
บุคคลธรรมดาละนิติบุคคล 

- มาตรการทางภาษีอากรละคาธรรมนียมพืไอสนับสนุนการปรับปรุงครงสรຌางหนีๅ 
อื่นๆ 

- มาตรการสรຌางความชืไอมัไน฿นระบบตลาดทุน 
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ประภท ประภทยอย มาตรการ 
- มาตรการสงสริมสถียรภาพของการจຌางงาน฿นสถานการณ์การระบาดของรคติดชืๅอเวรัส COVIDูแ้ 
- มาตรการยกวຌนอากรขาขຌาของทีไ฿ชຌรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันรคติดชืๅอเวรัสครนา ิCOVIDูแ้ี 

งินอุดหมุน - มาตรการ฿หຌความชวยหลือกผูຌเดຌรับผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ หรือควิด แ้ 
- มาตรการบรรทาคาครองชีพกประชาชนจากผลกระทบของการพรระบาดของชืๅอเวรัส COVIDูแ้ 
- มาตรการชดชยรายเดຌกลูกจຌางของสถานประกอบการทีไเดຌรับผลกระทบหรือผูຌเดຌรับผลกระทบอืไนโ  

ของการพรระบาดของเวรัสครนา ิCOVIDูแ้ี 
 อืไนโ - มาตรการบรรทาภาระคาธรรมนียม คาชา คาตอบทน฿นการ฿หຌบริการของสวนราชการละรัฐวิสาหกิจ 

- มาตรการบรรทาภาระการจายคานๅ าคาเฟ 
- มาตรการลดงินสมทบขຌากองทุนประกันสังคมของนายจຌางละลูกจຌาง 

ดຌานการพัฒนา/
สงสริมหรือพิไมขีด
ความสามารถ 

ผูຌประกอบการ - มาตรการสริมสรຌางความรูຌ 

ดຌานการสรຌางปัจจัย
อืๅอ฿นการด านิน
ธุรกิจ 

กฎระบียบ - รางพระราชก าหนดการสนับสนนุสภาพคลองพืไอดูลสถียรภาพตราสารหนีๅภาคอกชน พ.ศ. .... ิราง พ.ร.ก. BSFี 
ส าหรับพิไมสภาพคลองละรักษาสถียรภาพของตลาดตราสารหนีๅภาคอกชนละระบบการงิน 

- รางพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนงินฝากทีไเดຌรับการคุຌมครองป็นการทัไวเป พ.ศ. .... 
- การปรับลดอัตรางินน าสงจากสถาบันการงินป็นการชัไวคราว 

อืไนโ - มาตรการ฿หຌความชวยหลือลูกหนีๅทีไเดຌรับผลกระทบจากสถานการณ์ทีไสงผลตอศรษฐกิจเทย 
- มาตรการพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌจายงินงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ 

ทีไมา: รวบรวมดย มูลนิธิ สวค.ุ ขຌอมูลจาก สสว. ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

อนึไง รายละอียดของตละมาตรการสงสริม SMEs อาทิ งบประมาณ กลุมป้าหมาย ลักษณะ 
การด านินงาน หรือวัตถุประสงค์ รวมถึงหนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงานบืๅองตຌน ปรากฏ฿น
ภาคผนวก ก 

 
ทัๅงนีๅ มืไอจัดประภทนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs ฿นระหวางป โ5ๆเูโ5ๆใ ทัๅงกลุม

พัฒนาสงสริม SMEs ละกลุมบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ออกป็น ใ ประภท 
การสงสริมหลัก รวมถึงประภทยอย ตลอดจนรวบรวมขຌอมูลบืๅองตຌน฿นตละมาตรการ อาทิ งบประมาณ 
กลุมป้าหมาย ลักษณะการด านินงานหรือวัตถุประสงค์ รวมถึงหนวยงานด านินมาตรการ ละผลการด านินงาน
บืๅองตຌนลຌว ฿นล าดับถัดเปจะน าขຌอมูลดังกลาวมาทบทวนละวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษาตอเป  

 
 

2.2 การทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการศกึษา 
 

โ.โ.แ นวคิดการทบทวนขຌอมลูละวิคราะหค์วามป็นเปเดຌ฿นการศึกษา 
 
ภายหลังการรวบรวมละจัดกลุมนยบายหรือมาตรการรัฐ฿นหัวขຌอ โ.แ ลຌว การศึกษา฿นล าดับถัดเป

ป็นการทบทวน ละวิคราะห์นยบายหรือมาตรการรัฐ พืไอคัดลือกละน าสนอตอ สสว. พืไอด านิน
การศึกษา฿นขัๅนถัดเป ดยบงป็น นยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs ฿นระหวางป โ5ๆเูโ5ๆใ 
ิกลุมพัฒนาสงสริม SMEsี จ านวน แ มาตรการ ละมาตรการบรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา 
โเแ้ ิCOVIDูแ้ี ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs จ านวน แ มาตรการ ดยพิจารณาจากหลักกณฑ์  
จ านวน 3 กณฑ์ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ   
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1) ระดับความครอบคลุม SMEs ของนยบายหรือมาตรการ กลาวคือ พิจารณาวานยบายหรือ
มาตรการก าหนดกลุมป้าหมาย฿นการด านินมาตรการทีไครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs ทัๅงประทศจ านวน 
ใุแเ5ุเ้ๆ ราย พียง฿ด ดยพิจารณาถึงความครอบคลุม฿นมิติของสาขาธุรกิจ พืๅนทีได านินการ ละ/หรือ
จ านวนป้าหมายด านินการ ป็นตຌน ทัๅงนีๅการพิจารณาระดับความครอบคลุม SMEs สะทຌอนถึงระดับของ
ผลประยชน์ ิBenefitี ทีไกิดก SMEs ตลอดจนธุรกิจกีไยวนืไอง จากการด านินมาตรการนัๅนโ  

 
ตัวอยางชน มาตรการดຌานการงินส าหรับขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ   

ซึไงมีกลุมป้าหมายมาตรการ คือ หຌางหุຌนสวนละบริษัทจ ากัดทีไมีส านักงาน฿หญตัๅงอยู฿นทຌองทีไจังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา สงขลา ิบางอ าภอี ละจากขຌอมูลสถิติจ านวนผูຌประกอบการ SMEs ฿นป โ5ๆใ สามารถ
ค านวณจ านวน SMEs ฿นพืๅนทีไดังกลาวเดຌทัๅงสิๅน 5ไ,ใ้แ ราย คิดป็นรຌอยละ โ ของ SMEs ทัๅงประทศ สดงวา 
มาตรการดังกลาวมีระดับความครอบคลุม SMEs ทากับรຌอยละ โ 

 
2) มูลคาหรือขนาดของนยบายหรือมาตรการ กลาวคือ พิจารณาความส าคัญของนยบายหรือ

มาตรการผานมูลคางบประมาณของนยบายหรือมาตรการนัๅน ทัๅงนีๅ มีขຌอสังกตวา บางมาตรการเมเดຌ฿ชຌงิน
งบประมาณ฿นการด านินการ ชน มาตรการทางภาษีอากรละคาธรรมนียมพืไอสนับสนุนการปรับปรุง
ครงสรຌางหนีๅ ฿นกรณีนีๅสามารถอนุลม฿ชຌมูลคาทีไรัฐบาลคาดการณ์วาจะสูญสียรายเดຌจ านวน แ,โใ5 ลຌานบาท 
ทนมูลคางบประมาณด านินมาตรการเดຌ  

 
อยางเรกใดี บางมาตรการเมมีทัๅงงบประมาณละมูลคารายเดຌรัฐบาลสูญสียทีไคาดการณ์จาก 

การด านินมาตรการ ชน นวทางการขับคลืไอนการสงสริมระบบนิวศของวิสาหกิจริไมตຌน ิStartup 
Ecosystemี ดย฿นกรณีนีๅ  ตัวลขมูลคางบประมาณทีไทากับศูนย์เมเดຌสะทຌอนวามาตรการดังกลาวเมมี
ความส าคัญตอยาง฿ด ทัๅงนีๅระดับของผลประยชน์จากการด านินมาตรการทีไกิดก SMEs ยังคงสะทຌอนอยู฿น
ระดับความครอบคลุม SMEs ฿นหลักกณฑ์รก  

 
3) การสิๅนสุดของนยบายหรือมาตรการ นยบายหรือมาตรการทีไมีระยะวลาด านินงานทีไสิๅนสุดลຌว 

หรือ฿กลຌระยะวลาสิๅนสุดครงการภาย฿น ใ ดือน สดงถึงความป็นเปเดຌ฿นการศึกษาละการกใบรวบรวม
ขຌอมูลนยบายหรือมาตรการ พืไอ฿ชຌ฿นการศึกษาละประมินนยบายหรือมาตรการหลังสิๅนสุดครงการ 
ิExูpost evaluationี หรือประมินชวงกอนสิๅนสุดครงการ ิTerminal evaluationี ซึไงป็นการประมิน
ประภททีไสามารถสะทຌอนผลการด านินงานเดຌ฿นทัๅง 5 กณฑ์ เดຌก ความสอดคลຌอง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ ละความยัไงยืน ตามนวทางของ JICA1 ซึไงครอบคลุมประดในทีไครงการฯ ตຌองการจากการประมิน
มาตรการ ทัๅงศักยภาพของมาตรการ ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอน ประยชน์ทีไกิดขึๅนกับ SMEs  
ละศรษฐกิจทัๅงประทศ ละผลทีไกิดจากการท ามาตรการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ขຌอจ ากัด ละขຌอสนอนะ
ชิงนยบาย   

                                                 
1 JICA, Issues in Exูante and Exูpost Evaluations, 
https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/tech_and_grant/guides/pdf/guideline03ู02.pdf. 
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โ.โ.โ การค านวณดชันีผลกระทบ ละการคัดลือกมาตรการ฿นตละประภทการสงสริม SMEs 
 
จากขຌอมูลมาตรการทีไเดຌรวบรวมละจ านกประภทการสงสริม฿นหัวขຌอ โ.แ ประกอบกับ 

การทบทวนละวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษาตามหลักกณฑ์ ใ ประการขຌางตຌน ฿นหัวขຌอ โ.โ.แ ละ 
พืไอคัดลือกมาตรการศึกษาตอเป จะน าผลการวิคราะห์หลักกณฑ์มาค านวณดัชนีผลกระทบทีไคาดการณ์
บืๅองตຌน กลาวคือ ค านวณจากผลคูณระหวางมูลคางบประมาณ ละระดับความครอบคลุม SMEs ดยป็น 
คาดัชนีทีไเมมีหนวย สะทຌอนถึงระดับผลกระทบหรือผลประยชน์จากการด านินมาตรการทีไมีตอ SMEs  
ธุรกิจกีไยวนืไอง ละศรษฐกิจดยรวม อนึไง ดัชนีนีๅยังเม฿ชมูลคาผลกระทบทีไทຌจริง ป็นพียงการคาดการณ์
บืๅองตຌนพืไอศึกษา฿นล าดับถัดเป ซึไงสามารถสรุปรายละอียดมาตรการทีไนาสน฿จ฿นตละประภทการสงสริม 
SMEs ตามคาดัชนีผลกระทบ เดຌดังตอเปนีๅ 
 

ตาราง 2-8: สรปุมาตรการทีไนาสน฿จ฿นตละประภทการสงสริม SMEs 

ประภทมาตรการ 

กลุมมาตรการ
พัฒนาสงสริม 

SMEs 
ปี โ56เูโ56ใ 

กลุมมาตรการ
บรรทา

ผลกระทบจาก 
COVIDู19 

มาตรการทีไนาสน฿จ ิHigh Impactี 

มาตรการ 

งบประมาณ 
ิลຌานบาที 

 
ิแี 

ระดับความ
ครอบคลุม 

SMEs 
ิโี 

ดัชนี
ผลกระทบ 

 
ิแีึิโี 

ดຌานการงิน/
งินทนุูกองทนุ/
สินชืไอ 

โ6 มาตรการ ใ1 มาตรการ รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงิน 
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบ
จากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา พ.ศ. โ5ๆใ 
ิราง พ.ร.ก. Soft loan 5เเ,เเเ ลຌานบาที 

5เเุเเเ 21ั แเไใเเ 

มาตรการสงสริมสถียรภาพของการจຌางงาน 
฿นสถานการณ์การระบาดของรคติดชืๅอเวรัส 
ครนา 2019 

ๆไุเเเ 24ั 15115 

ดຌานการพัฒนา/
สงสริมหรอืพิไมขีด
ความสามารถ 

แ5 มาตรการ 1 มาตรการ ครงการตลาดประชารัฐ 562 3ั 19 
มาตรการพิไมขีดความสามารถละสงสริมความรูຌ
฿หຌกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นการป้องกัน
ความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน 

260 2ั 5 

ดຌานการสรຌาง
ปัจจัยอืๅอ฿น 
การด านนิธรุกิจ 

แ4 มาตรการ 5 มาตรการ มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 50,922.78 32ั 16410 
การลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไขต 
พัฒนาศรษฐกิจพิศษสงขลา 

2,890 2ั 53 

รวม 55 มาตรการ ใ7 มาตรการ  

หมายหต:ุ ดัชนีผลกระทบค านวณจากผลคูณระหวางมูลคางบประมาณ ละระดับความครอบคลุม SMEs ดยป็นคาดัชนีทีไเมมีหนวย 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 
มาตรการ฿นตาราง โู่ มีรายละอียดมาตรการ เดຌก ประภทยอย งบประมาณ วัตถุประสงค์ หรือ

ลักษณะการด านินงาน กลุมป้าหมาย ระดับความครอบคลุม SMEs หนวยงานด านินมาตรการ รวมถึงผล 
การด านินงานบืๅองตຌน ดังตอเปนีๅ   
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1) มาตรการสงสริม SMEs ดຌานการงนิ/กองทุนูงินทนุ/สนิชืไอ 
 

มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆเูโ5ๆใ จัดป็นมาตรการดຌานการงนิ/
งินทุนูกองทุน/สินชืไอมากถึง 5็ มาตรการ ดยประกอบดຌวย 
มาตรการดຌานสินชืไอป็นหลัก รองลงมาป็นมาตรการดຌานภาษี  
การคๅ าประกัน การ฿หຌงินอุดหนุน กองทุน ละอืไนโ  
 

ทัๅงนีๅ พืไอวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษามาตรการตามกณฑ์ทีไ
ก าหนดทัๅง ใ ประการขຌางตຌน จึงพิจารณา 5็ มาตรการดຌานการงิน/
งินทุนูกองทุน/สินชืไอ ดยคัดกรองมาตรการทีได านินการสรใจสิๅน
ลຌวหรือ฿กลຌระยะวลาสิๅนสุดครงการภาย฿น ใ ดือน ประกอบกับ
ขຌอมูลงบประมาณละระดับความครอบคลุม SMEs พบวา มาตรการทีไมีคาดัชนีผลกระทบ ิงบประมาณ ึระดับ
ความครอบคลุม SMEsี สูงสุด โ อันดับรก เดຌก  
 

(1) รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับ
ผลกระทบจากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา ิราง พ.ร.ก. Soft loan 500,000 ลຌานบาที 
 

 ประภทยอย สินชืไอ 
 งบประมาณ 5เเุเเเ ลຌานบาท 
 ปีงบประมาณ ป โ5ๆใ ิกลุมมาตรการบรรทาผลกระทบจาก COVIDู19ี 
 วัตถุประสงค์/ลักษณะการด านินงาน  

- ธนาคารหงประทศเทยสามารถปลอยสินชืไอดอกบีๅยตไ า ิSoft Loanี ฿หຌกธนาคารพาณิชย์ 
ละสถาบันการงินฉพาะกิจ฿นอัตรารຌอยละ เ.เแ ตอป วงงิน 5เเุเเเ ลຌานบาท 

- พืไอ฿หຌธนาคารพาณิชย์ละสถาบันการงินฉพาะกิจเปปลอยสินชืไอ฿หมพิไมติม฿หຌกผูຌประกอบการ 
SMEs ทีไมียอดสินชืไอคงคຌางดิมเมกิน 500 ลຌานบาท ทีไเมอยู฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 
ละเมป็น NPL ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ 

- ดยผูຌประกอบการ SMEs จะเดຌรับสินชืไอพิไมติมเมกินรຌอยละ 20 ของยอดสินชืไอดิม ฿นอัตรา
ดอกบีๅยเมกินรຌอยละ 2 ตอป ทัๅงนีๅ ผูຌประกอบการเมตຌองช าระงินตຌนละดอกบีๅยส าหรับสินชืไอทีไเดຌ
พิไมติม฿นระยะ 6 ดือนรก  

- นอกจากนีๅ ยังมีครงการ฿หຌธนาคารพาณิชย์ละสถาบันการงินฉพาะกิจสามารถพักช าระหนีๅดิมทัๅง
งินตຌนละดอกบีๅย฿หຌผูຌประกอบการ SMEs ป็นระยะวลา 6 ดือน เดຌก ผูຌประกอบการ SMEs ทีไป็น
ลูกหนีๅชัๅนดี ณ วันทีไ 31 ธันวาคม โ562 ละมีวงงินสินชืไอเมกิน 100 ลຌานบาท 

 กลุมป้าหมาย SMEs ทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 
 ระดบัความครอบคลุม SMEs 647,723 ราย2 คิดป็นรຌอยละ 21 ของจ านวน SMEs ทัๅงประทศ  
 หนวยงานผูຌด านินมาตรการ ธนาคารหงประทศเทย ธนาคารพาณิชย์ ละสถาบันการงินฉพาะกจิ 
 ผลการด านินงานบืๅองตຌน มียอดปลอยสินชืไอ แ.โใ สนลຌานบาท ละผูຌเดຌรับสินชืไอจ านวน ็.ใ้ หมืไนราย 
 ดยสรุป ป็นมาตรการทีไอยูระหวางด านินการ มีวงงินงบประมาณ 500,000 ลຌานบาท ละระดับ 

ความครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ โแ ค านวณดัชนผีลกระทบเดຌทากับ แเไใเเ 

                                                 
2 ค านวณจากจ านวน SMEs ทัๅงหมด ึ อัตราสวนการขຌาถึงหลงงินทุน฿นระบบรຌอยละ โเ.่ๆ 
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(2) มาตรการสงสริมสถียรภาพของการจຌางงาน฿นสถานการณ์การระบาดของรคตดิชืๅอเวรัสครนา 2019 

 
 ประภทยอย ภาษี 
 งบประมาณ ๆไุเเเ ลຌานบาท3 
 ปีงบประมาณ ป โ5ๆใ ิกลุมมาตรการบรรทาผลกระทบจาก COVIDู19ี 
 วัตถุประสงค์/ลักษณะการด านนิงาน  

- บริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลหักรายจายเดຌ ใ ทา ส าหรับรายจายทีไเดຌจายเปป็นคาจຌางของดือน 
มษายน โ5ๆใ ถึงดือนกรกฎาคม โ5ๆใ ฿หຌกลูกจຌางทีไป็นผูຌประกันตนตามกฎหมายวาดຌวย
ประกันสังคมละเดຌรับคาจຌางเมกิน แ5ุเเเ บาทตอคนตอดือน ดยตຌองป็นบริษัทหรือหຌางหุຌนสวน
นิติบุคคลทีไมีรายเดຌครบ แโ ดือน฿นรอบระยะวลาบัญชีสุดทຌายละมีวันสุดทຌายของรอบระยะวลา
บัญชีสิๅนสุดกอนหรือ฿นวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆโ เมกิน 5เเ ลຌานบาท ละมีการจຌางรงงานเมกิน 
โเเ คน 

- บริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคลตามขຌอรกจะตຌองมีจ านวนลูกจຌางทีไป็นผูຌประกันตนตัๅงตวันทีไ  
แ มษายน โ5ๆใ ถึงวันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆใ เมนຌอยกวาจ านวนลูกจຌางทีไป็นผูຌประกันตน ณ  
วันสุดทຌายของดือนธันวาคม โ5ๆโ ดย฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด 

 กลุมป้าหมาย บริษัทหรือหຌางหุຌนสวนนิติบุคคล ทีไมีรายเดຌเมกิน 5เเ ลຌานบาท ละจຌางรงงานเมกิน 
โเเ คน 

 ระดับความครอบคลุม SMEs ็ใใุใใไ ราย คิดป็นรຌอยละ โไ ของจ านวน SMEs ทัๅงประทศ 
 หนวยงานผูຌด านินมาตรการ กรมสรรพากร 
 ผลการด านนิงานบืๅองตຌน เมปรากฏขຌอมูลทุติยภูม ิ
 ดยสรุป ป็นมาตรการทีได านินการสรใจสิๅนลຌว ซึไงภาครัฐคาดวาจะสูญสียรายเดຌภาษี ๆไุเเเ ลຌานบาท 

ละระดับความครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ โไ ค านวณดัชนีผลกระทบเดຌทากับ แ5แแ5 
 

  

                                                 
3 รายเดຌภาษีทีไคาดวาจะสูญสียจากการด านินมาตรการดังกลาว 
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2) มาตรการสงสริม SMEs ดຌานการพัฒนา/สงสริม หรือพิไมขีดความสามารถ  
 
มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆเูโ5ๆใ จัดป็นมาตรการดຌาน 
การพัฒนา/สงสริม หรือพิไมขีดความสามารถมากถึง แๆ มาตรการ 
ดยประกอบดຌวย มาตรการดຌานรงงานป็นหลัก รองลงมาป็น
มาตรการดຌานการพัฒนาอุตสาหกรรม ผูຌประกอบการ ละการตลาด 
 
ทัๅงนีๅ พืไอวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษามาตรการตามกณฑ์
ทัๅง ใ ประการขຌางตຌน จึงพิจารณา แๆ มาตรการดຌานการพัฒนา/
สงสริม หรือพิไมขีดความสามารถ ดยคัดกรองมาตรการทีได านินการ สรใจสิๅนลຌวหรือ฿กลຌระยะวลาสิๅนสุด
ครงการภาย฿น ใ ดือน ประกอบกับขຌอมูลงบประมาณละระดับความครอบคลุม SMEs พบวา มาตรการทีไมี
คาดัชนีผลกระทบ ิงบประมาณึระดับความครอบคลุม SMEsี สูงสุด โ อันดับรก เดຌก  
 
(1) ครงการตลาดประชารัฐ 

 
 ประภทยอย การตลาด 
 งบประมาณ 5ๆโ ลຌานบาท 
 ปีงบประมาณ ป โ5ๆแ 
 วัตถุประสงค์/ลักษณะการด านนิงาน  

1) พัฒนาพืๅนทีไตลาด฿หม ขยายพืๅนทีไการตลาดดิม ละ/หรือพิไมวันท าการพืไอ฿หຌผูຌประกอบการราย฿หมเดຌ 
มีอกาสขายตอเป 

2) สงสริมกษตรกร ผูຌมีรายเดຌนຌอย ละผูຌประกอบการทีไเดຌรับความดือดรຌอนจากการเมมีสถานทีไคຌาขาย
฿หຌมีพืๅนทีไการคຌาขาย  

 กลุมป้าหมาย ผูຌประกอบการราย฿หมมีพืๅนทีไท าการคຌาพิไมขึๅน จ านวน แเโุ่ไไ ราย 
 ระดับความครอบคลุม SMEs แเโุ่ไไ ราย คิดป็นรຌอยละ ใ ของจ านวน SMEs ทัๅงประทศ 
 หนวยงานผูຌด านินมาตรการ กระทรวงมหาดเทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกษตรละสหกรณ์

การกษตร กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ธ.ก.ส. ละบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด 
 ผลการด านนิงานบืๅองตຌน  

1) กระทรวงมหาดเทยเดຌด านินการจัดงาน ตลาดประชารัฐ สรຌางอกาส สรຌางอาชีพ สรຌางรายเดຌ ขึๅน
ระหวางวันทีไ 5ู็ ธันวาคม โ5ๆเ ณ บริวณริมคลองผดุงกรุงกษม มีผูຌประกอบการขຌารวมจ าหนาย
สินคຌา จ านวน แ่เ ราย มียอดผูຌขຌาชมงาน จ านวน โแ,้โ็ คน รวมยอดขายทัๅงสิๅน ่,ๆ่ใ,่โโ บาท 
฿นสวนของตลาดประชารัฐทุกจังหวัดทัไวประทศ ิแ,แ็ใ หงี มีผูຌประกอบการจ าหนายสินคຌา จ านวน 
ไ็,ๆ็็ราย มีผูຌชมงาน จ านวน 55ๆ,ไโ็ คน รวมยอดขายทัๅงสิๅน ๆ่,5โไ,้ๆ้ บาท 

2) กระทรวงมหาดเทยเดຌก าหนด฿หຌหนวยงานจຌาของตลาด฿หຌความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกติกาของ  
ตละตลาด ความรูຌชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ระบบบัญชี ทคนิคการขาย฿หຌกับผูຌประกอบการ ดยมี
ผูຌประกอบการขຌารวมรับการอบรม จ านวน ใ่,เโแ ราย คิดป็นรຌอยละ ใแ.5็ ของผูຌลงทะบียนทัๅงหมด 
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3) การจัดสรรผูຌประกอบการครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดทัไวประทศละกรุงทพมหานคร 
ปัจจุบันมีผูຌลงทะบียนป็นผูຌประกอบการทีไเดຌรับการจัดสรรพืๅนทีไตลาดลຌว จ านวน ็แ,้ไๆ ราย  
คิดป็นรຌอยละ ่5.5้ ของผูຌทีไมีความพรຌอม฿นการจ าหนายสินคຌา 

 ดยสรุป ป็นมาตรการทีได านินการสรใจสิๅนลຌว ดຌวยวงงินงบประมาณ 5ๆโ ลຌานบาท ละระดับ 
ความครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ ใ ค านวณดัชนีผลกระทบเดຌทากับ แ้ 
 

(2) มาตรการพิไมขีดความสามารถละสงสริมความรูຌ฿หຌกบัวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นการปอ้งกัน
ความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน 

 
 ประภทยอย ผูຌประกอบการ 
 งบประมาณ โๆเ ลຌานบาท 
 ปีงบประมาณ ปงบประมาณ โ5ๆแูโ5ๆใ 
 วัตถุประสงค์/ลักษณะการด านินงาน ด านินครงการตามมาตรการพิไมขีดความสามารถละ 

สงสริมความรูຌ฿หຌกับวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นการป้องกันความสีไยงจากอัตราลกปลีไยน  
฿นระยะรก ดยจัดการอบรมสริมสรຌางความรูຌ฿หຌกผูຌประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
ละออกคูปองพืไอซืๅอขายงินตราตางประทศ ส าหรับการท าธุรกรรมซืๅอขายงินตางประทศ FX Options 

 กลุมป้าหมาย ผูຌประกอบการสงออกูน าขຌาเมกิน ไเเ ลຌานบาทตอป 
 ระดับความครอบคลุม SMEs จ านวน SMEs ทีไมีการสงออกูน าขຌา 57ุ693 ราย คิดป็นรຌอยละ โ ของ 

จ านวน SMEs ทัๅงประทศ 
 หนวยงานผูຌด านินมาตรการ ธนาคารพืไอการสงออกละน าขຌาหงประทศเทย ธนาคารหงประทศเทย 

สมาคมธนาคารเทย ละธนาคารพาณิชย์ ่ หง 
 ผลการด านนิงานบืๅองตຌน  

รายละอียดผลการด านินงาน 
ระยะทีไ แ 

ิตุลาคม โ56เูกันยายน โ56แี 
ระยะทีไ โ  

ิพฤศจิกายน โ56แูธันวาคม โ56โี รวม 

ผูຌประกอบการ SMEs ขຌารับการอบรม  โุๆ่ใ ราย แ,ๆใเ ราย ไ,ใแใ ราย 
ผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับสิทธิซืๅอ FX Option โุโๆ้ ราย แ,ไไ5 ราย ใ,็แไ ราย 
ผูຌประกอบการ SMEs ฿ชຌสิทธิซืๅอ FX Option   ๆแ่ ราย 5ๆ5 ราย แ,แ่ใ ราย 
จ านวนสัญญา FX Option  แ,5ๆ้ สัญญา โ,ใ5ๆ สัญญา ใ,้โ5 สัญญา 
มูลคาสัญญา FX Option 55.เใ ลຌานหรียญสหรัฐ ๆ5.โ ลຌานหรียญสหรัฐ แโเ.โใ ลຌานหรียญสหรัฐ 
คา Premium แๆ.เๆ ลຌานบาท โโ.เ5 ลຌานบาท ใ่.แแ ลຌานบาท 

ทีไมา: มติคณะรัฐมนตรี วันทีไ แ5 มษายน โ5ๆใ 
 

 ดยสรุป ป็นมาตรการทีได านินการสรใจสิๅนลຌว ดຌวยวงงินงบประมาณ โๆเ ลຌานบาท ละระดับ 
ความครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ โ ค านวณดัชนีผลกระทบเดຌทากับ 5 
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3) มาตรการสงสริม SMEs ดຌานการสรຌางปจัจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ 

 
มาตรการสงสริม SMEs ป โ5ๆเูโ5ๆใ จัดป็นมาตรการดຌาน 
การสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจจ านวน แ9 มาตรการ 
ดยประกอบดຌวย มาตรการดຌานการกຌเขกฎระบียบป็นหลัก 
รองลงมาป็นมาตรการดຌานการสงสริมละพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ  
 
ทัๅงนีๅ พืไอวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษามาตรการตามกณฑ์ทัๅง 
ใ ประการขຌางตຌน จึงพิจารณา แ9 มาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿น
การด านินธุรกิจ ดยคัดกรองมาตรการทีได านินการสรใจสิๅนลຌวหรือ
฿กลຌระยะวลาสิๅนสุดครงการภาย฿น ใ ดือน ประกอบกับขຌอมูลงบประมาณละระดับความครอบคลุม SMEs 
พบวา มาตรการทีไมีคาดัชนีผลกระทบ ิงบประมาณึระดับความครอบคลุม SMEsี สูงสุด โ อันดับรก เดຌก  
 

(1) มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

 
ภาย฿ตຌมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ประกอบดຌวย โ ครงการ เดຌก ครงการพิไม

ก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไง ดยมีรายละอียดครงการ ดังนีๅ 
 ประภทยอย ก าลังซืๅอผูຌบริภค 
 งบประมาณ 5เ,้โโ.็่ ลຌานบาท 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
โเ,้โโ.็่ ลຌานบาท ใเุเเเ.00 ลຌานบาท 

 
 ปีงบประมาณ ป โ5ๆใ 
 ระดับความครอบคลุม SMEs แ,เเเ,ๆแโ ราย4 คิดป็นรຌอยละ ใโ ของจ านวน SMEs ทัๅงประทศ 
 วัตถุประสงค์/ลักษณะการด านินงาน  

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
พืไอพิไมก าลังซืๅอ ละลดภาระคา฿ชຌจาย฿หຌกกลุมผูຌมี 
บัตรสวัสดิการหงรัฐ ิผูຌมีบัตรฯี ฿นชวงทีไมีสถานการณ์ 
COVIDูแ้ ซึไงท า฿หຌกลุมผูຌมีบัตรฯ ทีไมีรายเดຌลดลงละ 
เมสามารถหารายเดຌจากหลงอืไนมาทดทนเดຌ ดยการ
พิไมวงงินคาซืๅอสินคຌาบริภคอุปภคทีไจ าป็นจากรຌานธง
ฟ้าราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไน ิรຌานธงฟ้าฯี 
จ านวน 5เเ บาทตอคนตอดือน ป็นระยะวลา ใ ดือน 
อันจะป็นการพิไมอุปสงค์การบริภค฿นทຌองถิไน กระตุຌน
ศรษฐกิจฐานราก ละชวยหลือละฟ้นฟูสภาวะ
ศรษฐกิจ฿หຌกลับมาป็นปกติดยรใวตอเป 

พืไอฟ้นฟูศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก ดยการลดภาระ
คา฿ชຌจายของประชาชน฿นสวนของคาอาหาร ครืไองดืไม 
ละสินคຌาทัไวเป อันจะป็นการพิไมอุปสงค์การบริภค
ภาย฿นประทศ ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌประกอบการรายยอย 
ดยฉพาะกลุมหาบร ผงลอย ฿หຌมีรายเดຌจากการขาย
สินคຌา 

 

                                                 
4 ค านวณจากจ านวน SMEs ทีไเมเดຌป็นนิติบุคคล ฿นภาคธุรกิจการขายปลีกยกวຌนยานยนต์ ละจักรยานยนต์ รวมกับภาคธุรกิจการบริการดຌาน
อาหารละครืไองดืไม  
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 กลุมป้าหมาย  
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ จ านวน แใ,้ไ่,5แ่ คน ประชาชนสัญชาติเทยทีไมีอายุ แ่ ปบริบูรณ์ขึๅนเป฿นวัน
ลงทะบียน มีบัตรประจ าตัวประชาชน ละเมป็น 
ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ จ านวนเมกิน แเ ลຌานคน 

 
 หนวยงานผูຌด านินมาตรการ ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
 ผลการด านินงานบืๅองตຌน  

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
ด านินการอนงินขຌาบัตรสวัสดิการหงรัฐ฿หຌกับผูຌถือ
บัตรสวัสดิการหงรัฐ จ านวน 14 ลຌานคน ทุกวันทีไ 1 ของ
ดือน ตลอดระยะวลาครงการ 
 
 
หมายหต:ุ ขຌอมูล ณ วันทีไ ใเ ธันวาคม โ5ๆใ 

1) รຌานคຌาขຌารวมครงการ จ านวน ็.แ็ สนรຌานคຌา 
2) ผูຌ฿ชຌสิทธิ์ จ านวน ่.็็ ลຌานคน 
3) ยอดการ฿ชຌจายสะสม แุ่็้็ ลຌานบาท บงป็นงิน

ทีไประชาชนจาย ุ้5่แ ลຌานบาท ละงินทีไภาครัฐ
รวมจาย ุ้โแๆ ลຌานบาท 

หมายหต:ุ ขຌอมูล ณ วันทีไ แ่ พฤศจิกายน โ5ๆใ 

 
 ดยสรุป ป็นมาตรการทีได านินการสรใจสิๅนลຌว฿นป โ5ๆใ อยางเรกใดี มีการขยายมาตรการระยะทีไ โ 

อีก ใ ดือน ซึไงมีก าหนดลຌวสรใจ฿นวันทีไ ใแ มีนาคม โ5ๆไ ทัๅงนีๅ ดຌวยวงงินงบประมาณ รวม 5เ,้โโ.็่  
ลຌานบาท ละระดับความครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ ใโ ค านวณดัชนีผลกระทบเดຌทากับ 
แๆไแเ 

 
(2) การลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสงขลา 
 ประภทยอย ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ 
 งบประมาณ โุ่้เ.ไเ ลຌานบาท 
 ปีงบประมาณ ป โ5ๆแ 
 วัตถุประสงค์/ลักษณะการด านินงาน การลงทุนจัดตัๅงนิคมอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ

สงขลา จะจัดตัๅงขึๅน฿นพืๅนทีไต าบลส านักขาม อ าภอสะดา จังหวัดสงขลา บนพืๅนทีไดินราชพัสดุประมาณ 
้โ็.้โ5 เร ซึไงปัจจุบันเดຌท าสัญญาชาทีไดินประมาณ ๆโ้.ไโ5 เร ิระยะทีไ แี กับกรมธนารักษ์ป็นวลา 5เ ป 
ิสวนทีไหลือ ิระยะทีไ โี จะท าสัญญาชาจนครบตใมพืๅนทีไตอเปี ดยระยะทีไ แ คาดวาจะ฿ชຌวลาพัฒนา
ครงการประมาณ แ5 ดือน สวนระยะทีไ โ ริไมกอสรຌาง฿นปงบประมาณ โ5ๆใ คาดวาจะ฿ชຌระยะวลา
ประมาณ แโ ดือน ละคาดวาจะ฿หຌชาพืๅนทีไกผูຌประกอบการอุตสาหกรรมละนักลงทุนเดຌหมดภาย฿น ๆ ป  

 กลุมป้าหมาย อุตสาหกรรมปรรูปสินคຌากษตร อุตสาหกรรมลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบา อุตสาหกรรมผลิต
ชิๅนสวนยานพาหนะหรือครืไองจักร อุตสาหกรรมผลิตครืไองเฟฟ้า ละชิๅนสวนอิลใกทรอนิกส์ ละ
อุตสาหกรรมบริการ 

 ระดับความครอบคลุม SMEs 5็ุแไ5 ราย คิดป็นรຌอยละ โ ของจ านวน SMEs ทัๅงประทศ 
 หนวยงานผูຌด านินมาตรการ การนิคมอุตสาหกรรม 
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 ผลการด านินงานบืๅองตຌน  
- คาดวาจะสรຌางนิคมอตุสาหกรรมสงขลา ระยะทีไ โ ลຌวสรใจ฿นป โ5ๆไ 
- การลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสงขลา ณ ดือนตุลาคม โ5ๆใ มีครงการลงทุนทีไเดຌรับ 

สิทธิประยชน์฿นการสงสริมการลงทุน จ านวน แๆ ครงการ วงงินลงทุนรวม ุ่้ใโ.เๆ ลຌานบาท  
มีธุรกิจตัๅง฿หมจ านวน โ็ใ ราย วงงินลงทุนรวม ่ใๆ.ไ็ ลຌานบาท ละมีคลังสินคຌาทัณฑ์บนประภท
รຌานคຌาปลอดอากรวงงิน ๆเ ลຌานบาท 

 ดยสรุป ป็นมาตรการทีไคาดวาจะลຌวสรใจ฿นป โ5ๆไ ดຌวยวงงินงบประมาณ โุ่้เ.ไเ ลຌานบาท ละ
ระดับความครอบคลุมผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ โ ค านวณดัชนีผลกระทบเดຌทากับ 5ใ  

 

2.3  การคัดเลือกนโยบายหรือมาตรการเพ่ือด าเนนิการศึกษาต่อไป 
 

จากการน าขຌอมูลมาตรการทีไ เดຌรวบรวมละจ านกประภทการสงสริม฿นหัวขຌอ โ.แ มา  
คัดลือกมาตรการทีไนาสน฿จพืไอทบทวนละวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษาตามหลักกณฑ์ดຌานงบประมาณ 
ระดับความครอบคลุม SMEs ละการสิๅนสุดของครงการ ฿นหัวขຌอ โ.โ ขຌางตຌน พบวา ฿นตละประภท 
การสงสริมมีมาตรการดนทีไมีคาดัชนีผลกระทบ ิมูลคางบประมาณ ึ ระดับความครอบคลุม SMEsี สูงทีไสุด ดังนีๅ 

 
ดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ เดຌก รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงิน 

กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา พ.ศ. โ5ๆใ 
ิราง พ.ร.ก. Soft loan 5เเ,เเเ ลຌานบาที ดຌวยระดับความครอบคลุม SMEs ถึงรຌอยละ โแ ท า฿หຌมีดัชนี
ผลกระทบถึง แเไใเเ 

 
ดຌานการพัฒนา/สงสริม หรือพิไมขีดความสามารถ เดຌก ครงการตลาดประชารัฐ วงงินงบประมาณ 

5ๆโ ลຌานบาท ประกอบกับระดับความครอบคลุม SMEs รຌอยละ ใ ท า฿หຌมีดัชนีผลกระทบทากับ แ้ 
 
ดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ เดຌก มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

วงงินงบประมาณ 5เ,้โโ.็่ ลຌานบาท ประกอบกับระดับความครอบคลุม SMEs รຌอยละ ใโ ท า฿หຌมีดัชนี
ผลกระทบทากับ แๆไแเ 

 
ตาราง 2-9: สรุปผลการวิคราะห์ความป็นเปเดຌ฿นการศึกษามาตรการ 

ประภท 
การสงสริม 

มาตรการ งบประมาณ 
ิลຌานบาที 

ระดับความ 
ครอบคลุม SMEs 

ดัชนี 
ผลกระทบ 

ปีงบประมาณ 

ดຌานการงิน/
งินทุนูกองทุน/
สินชืไอ 

รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงิน
กวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบ
จากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา  
พ.ศ. โ5ๆใ ิราง พ.ร.ก. Soft loan 5เเ,เเเ ลຌานบาที 

500,000.00 21ั แเไใเเ โ5ๆใ 

ดຌานการพัฒนา/
สงสริม หรือพิไม
ขีดความสามารถ 

ครงการตลาดประชารัฐ 562.00 3ั 19 2561 

ดຌานการสรຌาง
ปัจจัยอืๅอ฿นการ
ด านินธุรกิจ 

มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 5เ,้โโ.็่ ใโั 16410 2563 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ทัๅงนีๅ หากพิจารณาจากคาดัชนีผลกระทบจะพบวา รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือ 
ทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของรคติดชืๅอ 
เวรัสครนา พ.ศ. โ5ๆใ ิราง พ.ร.ก. Soft loan 5เเ,เเเ ลຌานบาที ฿นป โ5ๆใ ละมาตรการรักษาระดับการ
บริภคของประทศ฿นป โ5ๆใ ป็น โ มาตรการทีไมีคาดัชนีผลกระทบสูงทีไสุด ละพืไอ฿หຌการศึกษามาตรการ
สงสริม SMEs ตามนยบายรัฐ สามารถสะทຌอนผลการด านินมาตรการ รวมถึง฿หຌขຌอสนอนะชิงนยบาย฿น
การสงสริม SMEs ของภาครัฐ พืไอ฿หຌการด านินมาตรการสงสริม SMEs ฿นอนาคตสามารถขับคลืไอน GDP 
SMEs เดຌอยางสัมฤทธิ์ผลยิไงขึๅน  

 
มูลนิธิ สวค. จึงขอสนอมาตรการทัๅงสองมาตรการขຌางตຌน พืไอด านินการศึกษา฿นล าดับถัดเป ซึไงจัดป็น

นยบายหรือมาตรการรัฐ฿นการสงสริม SMEs ฿นระหวางป โ5ๆเูโ5ๆใ จ านวน แ มาตรการ ละมาตรการ
บรรทาผลกระทบจากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID แ้ี ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม SMEs จ านวน  
แ มาตรการ 
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บท 3 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
ในการวิเคราะหแ์ละ

ประมวลผลนโยบายหรือ
มาตรการภาครัฐ 

 

 
บททีไ 3 มีจุดประสงค์พืไอจัดท ำครืไองมือ฿นกำร
วิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรทีไหมำะสม 
ตอครงกำรประมวลผลงำนสงสริม SMEs ตำม
นยบำยรัฐ ซึไงเดຌมีกำรรวบรวมนวคิดละทฤษฎี
ทีไ กีไยวขຌองกับกำรวิ ครำะห์ละประมวลผล
มำตรกำร รวมถึงครืไองมือ฿นกำรจัดกใบขຌอมูล
ประภทตำงโ ละสังครำะห์วิธีกำรจัดกใบขຌอมูล
ป็นกำรฉพำะขึๅน อันป็นวิธีกำรทีไมีมำตรฐำน 
ตำมหลักวิชำกำร ละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป 
 
นวคิดละทฤษฎี฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผล
นยบำยหรือมำตรกำรภำครัฐมีนืๅอหำรียงตำม
หนวยงำนทีไ เดຌ ลือกท ำกำรทบทวนจ ำนวน 4 
หนวยงำน คือ UNEG OECD-DAC ILO ละ JICA 
ดยนืๅอหำภำย฿นประกอบเปดຌวย 3 ประดใน 
เดຌก 1) นวคิดหรือทฤษฎีทีไกีไยวขຌองบืๅองหลัง 
2) หลักกณฑ์ทีไ ลือก฿ชຌ฿นกำรวิ ครำะห์ละ
ประมวลผลมำตรกำร ละ  3) ตัวอยำงกำร
วิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรบำงสวน ซึไง
นืๅอหำ฿นสวนนีๅจะน ำเปสูกำรก ำหนดหลักกณฑ์ทีไ
หมำะสมตอกำร฿ชຌกับครงกำรประมวลผลงำน
สงสริม SMEs ตำมนยบำยรัฐ  

นวคิดละทฤษฎี฿นกำรจัดกใบขຌอมูล ป็นกำร
อธิบำยครืไองมือ฿นกำรจัดกใบขຌอมูลละงืไอนเขทีไ
หมำะสมตอกำร฿ชຌครืไองตละชนิด ดังจะหในวำ
ครืไองมือบำงชนิดหมำะกับกำรจัดกใบขຌอมูลจริง 
ละขຌอมูลภำคสนำม ขณะทีไครืไองมือบำงชนิด
หมำะกันกำรจัดท ำขຌอมูลประมำณกำรณ์ตำม
สมมติฐำน ป็นตຌน 

 
฿นสวนสุดทຌำยของบททีไ 3 ป็นกำรสังครำะห์
ครืไองมือฉพำะทีไหมำะสมจะ฿ชຌกับครงกำร
ประมวลผลมำตรกำรสงสริม SMEs ของภำครัฐ 
ซึไ งเดຌบงประดในกำรศึกษำป็น 6 ประดใน 
ตำมกรอบกำรด ำ นินงำนของครงกำรคือ 
ศักยภำพ ประสิทธิภำพ ประยชน์ทีไกิดขึๅนก 
SMEs ละศรษฐกิจ ผลทีไ กิดขึๅนจำกกำร฿ชຌ
มำตรกำรทัๅ ง ชิงบวกละชิงลบ ปัญหำละ
อุปสรรค฿นกำรขຌำถึงมำตรกำร ละขຌอจ ำกัด 
รวมถึงขຌอสนอนะชิงนยบำยพืไอกำรจัดท ำ
มำตรกำรอืไนโ ตอเป  

 
ประดในทัๅง 6 ทีไเดຌกลำวถึงจะมีกรอบหลักกณฑ์
ตำมหลักกณฑ์กำรวิครำะห์ละประมวลผลของ 
OECD-DAC 5 ดຌำน เดຌก Relevance, Effectiveness, 
Efficiency, Impact ละ Sustainability ละ฿น
ตละหลักกณฑ์จะมีครืไองมือทีไหมำะสมตอกำร
จัดกใบขຌอมูล รำยละอียดดังตอเปนีๅ 
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3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประมวลผลงานส่งเสริม SMEs และ 
การจัดเก็บข้อมูล 

 
ภำย฿ตຌหัวขຌอนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับกำรวิครำะห์ละประมวลผลงำนสงสริม SMEs ละ

กำรจัดกใบขຌอมูล บงป็น 2 หัวขຌอ฿หญเดຌก หัวขຌอ นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับกำรวิครำะห์ละ
ประมวลผลงำนสงสริม SMEs ซึไงคณะผูຌวิจัยเดຌรวบรวมนวคิดละทฤษฎี หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละ
ประมวลผลมำตรกำร ละตัวอยำงของกำรน ำเป฿ชຌบำงสวนขององค์กรระดับสำกลจ ำนวน 4 องค์กร พืไอป็น
ขຌอมูลพืๅนฐำน฿นกำรออกบบหลักกณฑ์ละวิธีกำรประมวลผลมำตรกำรของครงกำรประมวลผลงำนสงสริม 
SMEs ตำมนยบำยรัฐตอเป ละหัวขຌอ นวคิดละทฤษฎี฿นกำรจัดกใบขຌอมูล 
 
นวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับการวิคราะห์ละประมวลผลงานสงสริม SMEs 

 
฿นหัวขຌอนีๅเดຌท ำกำรทบทวนนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละ

ประมวลผลมำตรกำร ละตัวอยำงของกำรน ำเป฿ชຌ จำกองค์กรระหวำงประทศ จ ำนวน 4 องค์กร เดຌก  
1. กลุมประมินผลหงองค์กรสหประชำชำต ิิUnited Nations Evaluation Group :UNEG  
2. คณะกรรมกำรควำมชวยหลือพืไอกำรพัฒนำ ิThe Development Assistance Committee :DACี 

ขององค์กำรพืไอควำมรวมมือทำงศรษฐกิจละกำรพัฒนำ ิOrganization for Economic Coู
operation and Development :OECDี หรือ OECD-DAC 

3. ส ำนักประมินผลหงองค์กำรรงงำนระหวำงประทศ ิILO Evaluation Office : EVALี ละ 
4. องค์กำรควำมรวมมือระหวำงประทศหงประทศญีไปุຆน ิJapan International Cooperation 

Agency) 
 
ซึไงคณะผูຌวิจัยพบวำนวคิดหรือทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผล

มำตรกำร ละกรณีตัวอยำงกำรวิครำะห์ประมวลผลมำตรกำรสนับสนุน SMEs ของทัๅง 4 องค์กร ป็นดังนีๅ 
 
กลุมประมินผลหงองค์กรสหประชาชาต ิิUnited Nations Evaluation Group: UNEGี 

 
UNEG ตຌองกำรผลักดัน฿หຌประทศตำงโ ทัไวลกมุงเปสู SDGs จึงมีกำรทบทวนนวทำงกำรวิครำะห์

ละประมวลผลมำตรกำรตำงโ ทีไกิดขึๅนทัไวลกทัๅง฿นระดับประทศหรือระดับองค์กร฿หຌป็นเป฿นทิศทำง
ดียวกันดย฿ชຌนวคิดทฤษฎีกำรปลีไยนปลง ิTheory of Change: ToC) ป็นนวคิดบืๅองหลัง ซึไงนวคิด
ดังกลำวป็นกำรวำงปງำหมำยเวຌลຌวยຌอนกลับมำดูกระบวนกำรตำงโ ทีไกิดขึๅนระหวำงทำงวำป็นกระบวนกำร
ทีไสนับสนุนละน ำเปสูปງำหมำยนทีไวำงเวຌหรือเม ซึไง฿นบริบทของ UNEG คือ กำรขับคลืไอนองคำพยพทัไวลก
฿หຌกຌำวเปสู SDGs   
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นวคิดหรือทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
฿นภำพรวมระดับนยบำย UNEG เดຌจัดท ำผนกลยุทธ์ประจ ำป ค.ศ. โเโเูโเโไ ิThe UNEG 

Strategy 2020ู2024ี ดยมีนวคิดทีไจะผลักดัน฿หຌนำนำชำติปรับตัวตำมปງำหมำยกำรพัฒนำทีไยัไงยืน  
ป ค.ศ. โเใเ ิSustainable Development Goals: SDGsี ซึไงวัตถุประสงค์ ใ ขຌอ เดຌก วัตถุประสงค์ 
ขຌอทีไ แ กำรพัฒนำละรักษำควำมชีไยวชำญดຌำนนวทำง มำตรฐำน ละบรรทัดฐำนของกำรวิครำะห์ 
ละประมวลผลมำตรกำร ดย UNEG จะติดตำมกระบวนกำรประมวลผลมำตรกำร ทัๅง฿นชิงของกำรตีควำม
หลักกณฑ์พืไอก ำหนดตัวชีๅวัด กำรออกบบวิธีกำรจัดกใบขຌอมูล ละกำรน ำเป฿ชຌภำคปฏิบัติขององค์กรละ
หนวยงำน฿นประทศตำงโ พืไอน ำผลกำรติดตำมมำพัฒนำ สรຌำงบรรทัดฐำน ละสรຌำงมำตรฐำนทำงกำร
วิครำะห์ละประมวลผลของมำตรกำร฿นอนำคต วัตถุประสงค์ทีไ โ กำรพิไมควำมชีไยวชำญละศักยภำพ  
ป็นกำรน ำผลลัพธ์จำกวัตถุประสงค์ขຌอทีไ 1 มำขยำยผลกับบุคลำกรทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กร ละ
วัตถุประสงค์ทีไ ใ สงสริม฿หຌมีกำรน ำผลจำกกำรประมวลผลมำตรกำรมำป็นขຌอสนอนะ฿นกำรก ำหนด
นยบำยละนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน 
 

ทัๅงนีๅ ผนกลุยทธ์ UNEG ประจ ำป ค.ศ. 2020-2024 ฿ชຌทฤษฎีกำรปลีไยนปลง ิTheory of Change: 
ToCี  ป็นทฤษฎีสนับสนุน  ดย ToC ป็นทฤษฎีว ำดຌวยกำรก ำหนดปງำหมำยกำรปลีไ ยนปลง 
฿นอนำคตระยะยำว ซึไงมีกำรก ำหนดปງำหมำยของกำรปลีไยนปลงทีไตຌองกำร฿หຌกิดขึๅน฿นอนำคตลຌวยຌอนกลับ
มำหำค ำตอบวำปัจจัย฿ดป็นสวนชืไอมตอส ำคัญ วิครำะห์วำยังมีสวน฿ดทีไขำดหำยเป พืไอทีไจะสำมำรถ
ออกบบมำตรกำร฿หຌมีประสิทธิภำพตอปງำหมำยกำรปลีไยนปลงเดຌดียิไงขึๅน ดย฿นกรณีของผนกลยุทธ์ 
UNEG ประจ ำป ค.ศ. โเโเูโเโไ ทำง UNEG เดຌก ำหนด฿หຌมุงเปสู ปງำหมำยกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน  
ป ค.ศ. โเใเ ิSustainable Development Goals: SDGsี ดยเมทิๅง฿ครเวຌขຌำงหลัง ิNoูone left behindี 

 
สังกตวำระดับผลผลิตหรือผลลัพธ์ของ UNEG ตำม ToC บงป็น 5 ระดับตำมรูปภำพขຌำลำง  

เดຌก ระดับทีไ 1 ระดับภำย฿นองค์กร UN พืไอก ำกับทิศทำงละติดตำมประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน ระดับทีไ 2 
ระดับกลุมงำนประมินผลมำตรกำร พืไอก ำหนดทิศทำง฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำร฿หຌมีควำม
สอดคลຌองละป็นเปตำมปງำหมำย ตอบสนองตอผลลัพธ์฿นระดับทีไสูงขึๅน ระดับทีไ 3 ระดับกำรขยำยผลลัพธ์ 
ป็นกำรน ำผลกำรวิครำะห์ละประมวลผลจำกกลุมงำนประมินผลมำตรกำรมำจัดท ำขຌอสนอนะ฿นกำร
ด ำนินมำตรกำร฿หຌกับหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก UN ระดับทีไ 4 ระดับผลกระทบตอกำรปลีไยนปลง
ชิงครงสรຌำงของ UN ละนวทำงกำรท ำงำนทีไมีควำมสอดคลຌองละประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละระดับทีไ 5 
ระดับของกำรป็น SDGs ดยเมทิๅง฿ครเวຌขຌำงหลัง 
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ภาพ 3-1: ทฤษฎีการปลีไยนปลงของ UNEG ิTheory of Changeี 

 
ทีไมำ: UNEG ิ2019ี  
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หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละประมวลผลมาตรการ 
หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละประมวลมำตรกำรของ UNEG ฿ชຌหลักกณฑ์ตำมนวทำงของ 

คณะกรรมกำรกำรชวยหลือดຌำนกำรพัฒนำ ิDevelopment Assistant Committee: DACี หงองค์กำร
พืไ อควำมรวมมือละกำรพัฒนำทำงศรษฐกิจ  ิOrganization for Economic Coูoperation and 
Development: OECDี หรือ OECD-DAC 5 หลักกณฑ์ เดຌก หลักกณฑ์ดຌำนควำมสอดคลຌอง ิRelevance) 
หลักกณฑ์ดຌำนประสิทธิผล ิEffectiveness) หลักกณฑ์ดຌำนประสิทธิภำพ ิEfficiencyี หลักกณฑ์ดຌำน
ผลกระทบ ิImpactี ละหลักกณฑ์ดຌำนควำมยัไงยืน ิSustainabilityี ซึไงจะเดຌอธิบำยตอเป฿นหัวขຌอของ 
OECD-DAC 
 

กรณีตัวอยางการวิคราะห์ประมวลผลมาตรการสนับสนุน SMEs 
อนึไงส ำหรับ฿นกรณีตัวอยำงของกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรตำมนวทำง ODCD-DAC  

ของ UN ตัวอยำงชน ฿นป ค.ศ. โเแๆ อลใกซำนดอร์ ดอสท์ ิAlexandre Daoustี เดຌท ำรำยงำนกำร
ประมินผลครงกำรดຌำนกำรพิไมขีดควำมสำมำรถของคณะรัฐมนตรีดຌำนกำรวำงผนละกำรคຌำของประทศ
พัฒนำนຌอยทีไสุดทีไถูกคัดลือกดยทีไประชุมกำรคຌำละกำรพัฒนำหงสหประชำชำติ ิThe United Nations 
Conference on Trade and Development: UNCTADี ซึไงวัตถุประสงค์ของกำรประมินผลครัๅงนัๅนกใพืไอ
วิครำะห์นวทำง฿นกำรน ำครืไองมือดຌำนกำรคຌำมำพัฒนำประทศละลดควำมยำกจน ดยกำรประมินผล
ของดอสท์฿ชຌหลักกณฑ์ ไ ดຌำนตำม OECD-DAC เดຌก ควำมสอดคลຌอง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ละควำม
ยัไงยืน ทัๅงนีๅ ดอสท์เดຌท ำกำรประมินผลกระทบ฿นภำพรวมทำนัๅน  
 
คณะกรรมการความชวยหลือพืไอการพัฒนา ิThe Development Assistance Committee: DAC) ของ
องค์การพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจละการพัฒนา ิOrganization for Economic Co-operation and 
Development: OECD) หรือ OECD-DAC 
 

คณะกรรมกำรควำมชวยหลือพืไอกำรพัฒนำ1 ิThe Development Assistance Committee: DAC
ี ขององค์กำรพืไอควำมรวมมือทำงศรษฐกิจละกำรพัฒนำ ิOrganization for Economic Coูoperation 
and Development: OECDี ริไมตຌนตัๅงตป ค.ศ. แ้้แ ดยเดຌวำงหลักกณฑ์กำรประมินประกอบดຌวย 5 
หลักกณฑ์ เดຌก  Relevance, Effectiveness, Efficiency, Impact ละSustainability รียกสัๅนโ วำ 
OECDูDAC 5 criteria หลักกณฑ์ทัๅง 5 ประกำรถูก฿ชຌ฿นครงกำรพัฒนำระหวำงประทศ ครงกำรละ
นยบำยพืไอปງำหมำยดຌำนมนุษยชน ละป็นกณฑ์ส ำหรับกิจกรรมทีไกีไยวกับนยบำยสำธำรณะตำงโ 
ิOECD, โเแ้ี   

                                           
1 ค ำปลตำม กรมควำมรวมมือระหวำงประทศ ิThailand International Cooperation Agency: TIC กระทรวงกำรตำงประทศ ิกรมควำม
รวมมือระหวำงประทศ, โ55ๆี 
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นวคิดหรือทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
OECDูDAC 5 criteria ป็นหลักกณฑ์ทีไสรຌำงขึๅนพืไอประมินครงกำรควำมชวยหลือพืไอกำร

พัฒนำอยำงป็นทำงกำร ิOfficial Development Assistance: ODAี ของประทศสมำชิก OECD ทีไ฿หຌกับ
ประทศตำงโ ทีไปรำกฏ฿นรำยชืไอประทศก ำลังพัฒนำผูຌรับควำมชวยหลือของ DAC ละองค์กรพหุภำคี 
ทีไขຌำเปพัฒนำ฿หຌกประทศผูຌรับ ทัๅงนีๅ OECD เดຌก ำหนดควำมชวยหลือ ใ ประภท คือ งิน฿หຌปลำละ 
ควำมรวมมือทำงวิชำกำร ิGrantี งินกูຌผอนปรน ิSoft Loanี ละงินบริจำค฿หຌกองค์กรระหวำงประทศ 
ิContribution to International Organizationี ิกรมควำมรวมมือระหวำงประทศ, โ55ๆี 

 

วำระกำรพัฒนำทีไส ำคัญของลกมีกำรยกระดับละพิไมควำมหลำกหลำย เดຌก ปງำหมำย  
กำรพัฒนำอยำงยัไงยืนก ำหนดปງำหมำยภำย฿นป โเใเ ิThe Sustainable Development Goals: SDGsี 
ละควำมตกลงปำรีสภำย฿ตຌกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติวำดຌวยกำรปลีไยนปลงสภำพภูมิอำกำศ ิ the 
Paris Agreement within United Nations Framework Convention on Climate Changeี ดังนัๅน กำร
ปรับปรุงละทบทวนหลักกณฑ์ 5 OECDูDAC criteria จึงถูกริริไมขึๅน ละด ำนินกำรระหวำงป โเแู่โเแ้ 
ดຌวยกำรส ำรวจควำมหใน สัมภำษณ์ ละกำรประชุมลกปลีไยนปลงควำมคิดหใน รวมถึงกำรส ำรวจ  
องค์ควำมรูຌจำกวรรณกรรม ิOECD, 2019ี 
 

หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละประมวลผลมาตรการ 
หลักกณฑ์กำรประมินผลมำตรกำรตำมนวทำงของ OECD-DAC รำยละอียดป็นดังนีๅ OECD-DAC 

เดຌจัดท ำหลักกณฑ์พืไอกำรประมินผลครงกำรดຌำนกำรพัฒนำขึๅน ซึไงหลักกณฑ์ดังกลำวป็นหลักกณฑ์ทีไ
เดຌรับกำรยอมรับละถูกน ำมำ฿ชຌป็นรูปบบ฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรของหนวยงำนหรือ
องค์กร฿นระดับสำกล ดยหลักกณฑ์ดังกลำวประกอบเปดຌวย 5 ดຌำน เดຌก  

1. หลักกณฑ์ดຌำนควำมสอดคลຌอง ิRelevanceี ป็นหลักกณฑ์วำดຌวยควำมสอดคลຌองละ
หมำะสมของครงกำรตอนยบำย สถำนกำรณ ์ละกลุมปງำหมำย   

โ. หลักกณฑ์ดຌำนประสิทธิผล ิEffectivenessี ป็นหลักกณฑ์วำดຌวยผลผลิตหรือผลลัพธ์ทีไกิดขึๅน
จำกกำรด ำนินครงกำรดยปรียบทียบกับปງำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของครงกำร  

ใ. หลักกณฑ์ดຌำนประสิทธิภำพ ิEfficiencyี ป็นหลักกณฑ์วำดຌวยกำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงคุຌมคำพืไอ
กำรด ำนินครงกำร  

ไ. หลักกณฑ์ดຌำนผลกระทบ ิImpactี ป็นหลักกณฑ์วำดຌวยกำรปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนภำยหลัง
จำกกำรด ำนินครงกำรทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ ละ  

5. หลักกณฑ์ดຌำนควำมยัไงยืน ิSustainabilityี ป็นหลักกณฑ์วำดຌวยกำรด ำรงอยูของผลประยชน์
ของครงกำร฿นระยะยำว ดยทีไเมตຌองมีด ำนินมำตรกำรชวยหลือบบดิม฿นอนำคต 
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นอกจำกนีๅ  ฿นภำยหลัง OECD-DAC ยังเดຌ พิไมหลักกณฑ์ดຌำนควำมชืไอมยง ิCoherenceี  
ป็นหลักกณฑ์ทีไ ๆ มืไอป ค.ศ. โเแ้ อยำงเรกใตำม ฿นหลักกณฑ์ Coherence ยังเมมีขຌอนะน ำ฿นทำงปฏิบัติ 
ตดยหลักกำรบืๅองตຌนวำดຌวยกำรประมิน Coherence คือกำรประมินวำครงกำรมีควำมซๅ ำซຌอนหรือเม 
ดยตຌองประมินทัๅงควำมซๅ ำซຌอนภำย฿นองค์กรหรือครือขำย ิ Internal Coherenceี ละควำมซๅ ำซຌอนกับ
ภำยนอกองค์กร ิExternal Coherenceี พืไอพิจำรณำนอกหนือจำกวำครงกำรมีควำมถูกตຌองหมำะสมตำม
หลักกณฑ์ Relevance ลຌว ครงกำรยังมีควำมชืไอมยงอยำงลงตัวกับกิจกรรมอืไนทีไมีปງำหมำยดียวกัน  

 
ภาพ 3-2: หลักกณฑ์การประมวลผลมาตรการของ OECD-DAC 

 
ทีไมำ: OECD 

 
กรณีตัวอยางการวิคราะห์ประมวลผลมาตรการสนับสนุน SMEs 
ส ำหรับนวทำงกำรวิครำะห์ละประมวลผลครงกำรทีไกีไยวขຌองกับ SMEs ดยฉพำะของ OECD 

นัๅน ตัวอยำงชน มืไอวันทีไ โโูโใ กุมภำพันธ์ ป ค.ศ. โเแ่ ทีไมืองมใกซิก ซิตีๅ ประทศมใกซิก OECD  
เดຌจัดกำรประชุมระดับรัฐมนตรีทีไ กีไยวขຌองกับ SMEs ขึๅน ภำย฿ตຌหัวขຌอกำรติดตำมละประมินผล 
 ค ร งกำรดຌ ำน  SMEs ละควำม ป็ นผูຌ ป ระกอบกำร  ิMonitoring and Evaluation of SMEs and 
Entrepreneurship Programsี ผลจำกกำรประชุมพบวำทีไผำนมำการติดตามละประมินผลครงการ
ประภทการสนับสนุน SMEs มีนຌอยมาก ละยังเมป็นมาตรฐาน ดยทีไประชุมตຌองกำร฿หຌมีกำรประมินผล
ครงกำรดຌำนกำรสนับสนุน SMEs พืไอสดงถึงควำมคุຌมคำทำงศรษฐกิจ อีกทัๅงตຌองกำร฿หຌมีกำรประมินผล
ตำมหลักกำรสะทຌอนขຌอทใจจริง ิCounterfactualี ทัๅงนีๅ ทีไประชุมเดຌสรุปกรอบกำรประมินผลนยบำยละ
ผนดຌำนกำรสนับสนุน SMEs ละควำมป็นผูຌประกอบกำร ิThe OECD Framework for the Evaluation 
of SMEs and Entrepreneurship Policies and Programsี ป็น ๆ ขัๅนตอนดังรูปภำพ ดยสอดคลຌองกับ
หลักกณฑ์ประมินผลขຌำงตຌน ทัๅงนีๅขัๅนตอนทีไ 6 ป็นขัๅนตอนทีไมีควำมซับซຌอนทีไสุดพรำะป็นกำรสกัดขຌอมูลพืไอ
ลดคำควำมอนอียง ิBiasี ฿นกำรประมินผลมำตรกำร 
 

ภาพ 3-3: หกขัๅนตอนการประมินผลนยบายดຌาน SMEs 
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ทีไมำ: OECD ิ2018ี 

 

ส านักประมินผลหงองค์การรงงานระหวางประทศ ิILO Evaluation Office: EVALี 
 

องค์กำรรงงำนระหวำงประทศ ิInternational Labor Organization: ILOี ป็นองค์กรทีไมีสวน
กีไยวขຌองกับกำรพัฒนำ SMEs ฿นดຌำนทรัพยำกรบุคคลำกร กำรสริมสรຌำงทักษะรงงำน ละกำรคุຌมครองสิทธิ
รงงำน ซึไง ILO มีส ำนักประมินผลหงองค์กำรรงงำนระหวำงประทศ ิILO Evaluation Office: EVALี 
ท ำหนຌำทีไป็นผูຌติดตำมละก ำกับนวทำงกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรขององค์กร ILO ทัๅงหมด 
พืไอ฿หຌกิดกำรบูรณำกำรละน ำเปสูปງำหมำยขององค์กร ดยหลักกณฑ์ทีไ EVAL ฿ชຌ฿นกำรติดตำมละ
ประมินผลมำตรกำรป็นหลักกณฑ์ดียวกันกับ OECD-DAC 

 

ทัๅงนีๅ ฿นประดในของ ILO จะชวย฿หຌหในรูปบบกำรจัดตัๅงครือขำยกำรประมวลผลมำตรกำรของ
องค์กรขนำด฿หญ 
 

นวคิดหรือทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
องค์กร ILO เดຌออกบบวิธีกำรประมวลผลครงกำร ละกำรก ำกับดูล พืไอ฿หຌทุกผนงำนสอดคลຌอง

ละด ำนินเป฿นทิศทำงดียวกัน ทัๅงนีๅ ดຌวยลักษณะขอบขตละขนำดทีไตกตำงกันมำกของตละครงกำร 
องค์กร ILO จึงเดຌจ ำนกวิธีกำรวิครำะห์ละประมวลผลครงกำรตกตำงกันตำมมูลคำครงกำร ละ
ระยะวลำกำรด ำนินครงกำร ดยมีหลักกำรวำครงกำรทีไมีขนำดลใกละระยะสัๅน ผูຌด ำนินครงกำรสำมำรถ
ท ำเดຌอง สวนครงกำรทีไมีขนำด฿หญละระยะวลำนำน ควรมีผูຌชวยหรือผูຌชีไยวชำญรวมป็นคณะประมวลผล
ครงกำร มีรำยละอียดดังนีๅ  
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ตาราง 3-1: ตารางสดงนวทาง฿นการติดตามละประมินผลมาตรการของ ILO 

มูลคาครงการ ีUSDิ ตไ่ากวา 18 ดือน 18  ู 30 ดือน มากกวา 30 ดือน 
ครงการตอนืไอง  
ีMultiphaseิ 

มำกกวำ 5 ลຌำน ก ำกับดูลดย EVAL ก ำกับดูลดย EVAL ก ำกับดูลดย EVAL ก ำกับดูลดย EVAL ทัๅงนีๅ ครงกำรตຌองมี
กรอบระยะวลำ 

1 ู 5 ลຌำน กำรประมินผลอิสระบบสมบูรณ์  
(Final Independent Evaluation) 

• กำรประมินผลตนองหรือภำย฿น
องค์กรระยะกลำง ิMid-term Self 
or Internal) ละ 

• กำรประมินผลอิสระบบสมบูรณ์ 
ิFinal Independent 
Evaluation) 

• • รำยงำนประจ ำป ิAnnual 
Review) 

• กำรประมินผลตนองหรือภำย฿น
องค์กรระยะกลำง ิMid-term Self 
or Internal) ละ 

• กำรประมินผลอิสระบบสมบูรณ์ 
ิFinal Independent 
Evaluation) 

กำรประมินผลอิสระบบสมบูรณ์ ิFinal 
Independent Evaluation) 

5เเ,000 – 1,0เเ,000 กำรประมินผลภำย฿นองค์กรบบสมบูรณ์ 
(Final Interval Evaluation) 

• รำยงำนประจ ำป ิAnnual 
Review) ละ 

• กำรประมินผลภำย฿นองค์กรบบ
สมบูรณ์ ิFinal Interval 
Evaluation) 

• รำยงำนประจ ำป ิAnnual 
Review) 

• ประมินตนองระยะกลำง ิMid-
term Self) ละ 

• กำรประมินผลภำย฿นองค์กรบบ
สมบูรณ์ ิFinal Interval 
Evaluation) 

 

ตไ ำกวำ 500,000 กำรประมินผลดຌวยตนองบบสมบูรณ์ 
(Final Self-evaluation) 

• รำยงำนประจ ำป ิAnnual 
Review) ละ 

• กำรประมินผลดຌวยตนอง ิFinal 
Self-evaluation) 

• รำยงำนประจ ำป ิAnnual 
Review) 

• ประมินตนองระยะกลำง ิMid-
term Self) ละ 

• กำรประมินผลดຌวยตนองบบ
สมบูรณ์ ิFinal Self-evaluation) 

 

ทีไมำ: ILO ิ2018ี  
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ดย EVAL จ ำนกประภทครงกำรตำมมูลคำครงกำร ไ กลุม เดຌก กลุมทีไ แ กลุมครงกำรทีไมีมูลคำ
ตไ ำกวำ 5เเ,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ กลุมทีไ โ กลุมครงกำรทีไมีมูลคำระหวำง 500,000 ถึง แ ลຌำนหรียญสหรัฐฯ 
กลุมทีไ ใ กลุมครงกำรทีไมีมูลคำระหวำง แ ู 5 ลຌำนหรียญสหรัฐฯ ละกลุมทีไ ไ กลุมครงกำรทีไมีมูลคำ
มำกกวำ 5 ลຌำนหรียญสหรัฐฯ  

 

พรຌอมกันนีๅยังเดຌมีกำรจ ำนกตำมระยะวลำด ำนินครงกำรอีก ไ กลุม เดຌก กลุมทีไ แ กลุมครงกำรทีไ
ระยะวลำด ำนินกำรตไ ำกวำ แ่ ดือน กลุมทีไ โ กลุมครงกำรทีไมีระยะวลำด ำนินกำรระหวำง แ่ ู ใเ ดือน 
กลุมทีไ ใ กลุมครงกำรทีไมีระยะวลำด ำนินกำรมำกกวำ ใเ ดือน ละกลุมทีไ ไ กลุมครงกำรทีได ำนินกำร
ตอนืไอง ิMultiphase Projectsี  

 

หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละประมวลผลมาตรการ 
หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรประมวลผลมำตรกำรของ ILO ด ำนินเป฿นทิศทำงดียวกับ OECD-DAC ทัๅง 5 

หลักกณฑ์ ตกำรล ำดับละจัดกลุมมีควำมหลืไอมกัน ดยสำมำรถสรุปเดຌดังนีๅ 
 

ตาราง 3-2: ค่าอธบิายหลกักณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการประมวลผลมาตรการของ ILO 
หลักกณฑ์ประมวลผล ค่าอธิบาย 

สอดคลຌองละสอดรับกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของมำตรกำรสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรระดับประทศ ระดับสำกล 
หุຌนสวน ละผูຌ฿หຌทุน 

กำรออกบบมำตรกำรมีควำมถูกตຌอง กำรออกบบสมหตุสมผล  
ควำมกຌำวหนຌำของมำตรกำร ละประสิทธิผล กำรปรียบทียบควำมสัมพันธ์ระหวำงผลกำรด ำนินมำตรกำรตอปງำหมำยทีไคำดหวัง 
ประสิทธิภำพ฿นกำร฿ชຌทรัพยำกร กำรประหยัดทรัพยำกร หรือปัจจัยน ำขຌำ ชน ทุน ผูຌชีไยวชำญ ระยะวลำ หรืออืไนโ  
ประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรจัดกำร ศักยภำพ฿นกำรบริหำรจัดกำรพืไอ฿หຌมำตรกำรบรรลุปງำหมำย 
ผลกระทบ ละควำมยัไงยืนของมำตรกำร ผลลัพธ์จำกกำรด ำนินมำตรกำรมีนัยส ำคัญตอกำรน ำเปสูผลกระทบทีไกวຌำงขึๅน  

มีระยะวลำยำวนำน ละปลีไยนปลง฿นทิศทำงทีไมีควำมยัไงยืนมำกขึๅน 

ทีไมำ: ILO ิ2018) 
 

กรณีตัวอยางการวิคราะห์ประมวลผลมาตรการสนับสนุน SMEs 
กรณีตัวอยำงทีไกีไยวขຌองกับ SMEs ของ ILO ตัวอยำงชน ฿นป ค.ศ. 2017 ILO ส ำนักงำนภูมิภำค

อชียปซิฟຂก ิILO Regional Office for Asia and the Pacific: ROAP) เดຌท ำกำรวิครำะห์ละประมวลผล
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำควำมป็นผูຌประกอบกำร฿นมียนมำ ิEntrepreneurship Development and SMEs 
Support in Myanmar) ละกำรสนับสนุนกำรทองทีไยว฿นมียนมำดຌวยกำรอบรมกำรบริหำรธุรกิจ 
ิSupporting Tourism in Myanmar through Business Management Training) ดยกำรวิครำะห์ละ
ประมวลผล฿ชຌขຌอมูลกำรศึกษำอกสำร กำรวิครำะห์นยบำย กำรสัมภำษณ์ กำรประชุมกลุมยอยกับผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย รวมถึงมีกำรสอบถำมทำงอีมล์ส ำหรับบำงกลุมปງำหมำยทีไมีขຌอจ ำกัด฿นกำรขຌำถึง ทัๅงนีๅกำรวิครำะห์
ละประมวลผลดังกลำว ILO ฿ชຌหลักกณฑ์ของ OECD-DAC ฿นกำรจัดท ำขຌอสนอนะ   
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องค์การความรวมมือระหวางประทศหงประทศญีไปุຆน ิJapan International Cooperation Agency: JICA) 
 

องค์กำรควำมรวมมือระหวำงประทศหงประทศญีไปุຆน ิJapan International Cooperation 
Agency: JICA) ฿ชຌหลักกณฑ์฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรตำมนวทำงของ OECD-DAC 
ชนดียวกัน ต JICA เดຌพิไมติมประดในนวทำง฿นกำรก ำหนดประภทขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละ
ประมวลผลมำตรกำร ดยกำรก ำหนดประภทขຌอมูลควรก ำหนดตำมสถำนภำพของมำตรกำรตำมชวงวลำทีไเดຌ
ท ำกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำร  
 

นวคิดหรือทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
ควำมพรຌอมของขຌอมูล฿นกำรประมวลผลมำตรกำร฿นตละชวงวลำทีไท ำกำรวิครำะห์ละประมวลผล

มำตรกำรมีควำมตกตำงกัน ผูຌวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรตຌองค ำนึงถึงสถำนภำพของมำตรกำร 
฿นขณะทีไก ำลังด ำนินกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำร ดย JICA เดຌบงสถำนภำพของมำตรกำรป็น 
4 ชวง เดຌก  

ชวงทีไ 1 กอนกำรด ำนินมำตรกำร ควร฿ชຌกำรวิครำะห์ละประมวลผลบบ Ex-ante Evaluation  
ชวงทีไ 2 ระหวำงกำรด ำนินมำตรกำร  ควร฿ชຌกำรวิครำะห์ละประมวลผลบบ Mid-term 

Evaluation  
ชวงทีไ 3 ชวง ณ สิๅนสุดกำรด ำนินมำตรกำร ควร฿ชຌกำรวิครำะห์ละประมวลผลบบ Terminal 

Evaluation ละ 
ชวงทีไ 4 ภำยหลังจำกกำรด ำนินมำตรกำรสรใจสิๅนลຌวระยะวลำหนึไง ควร฿ชຌกำรวิครำะห์ละ

ประมวลผลบบ Ex-post Evaluation ดังสดง฿นรูปภำพขຌำงลำง  
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ภาพ 3-4: สถานภาพของครงการกบัการก่าหนดนวทางการประมินผลละ 
การจัดกใบขຌอมูลตามนวทางของ JICA 

 
ทีไมำ: JICA 
 

หลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละประมวลผลมาตรการ 
จำกรูปบบ฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผลตำมสถำนภำพของมำตกำร 4 รูปบบขຌำงตຌน มืไอน ำมำ

พิจำรณำรวมกับหลักกณฑ์กำรวิครำะห์ละประมวลผลทัๅง 5 หลักกณฑ์ตำมนวทำงของ OECD-DAC  
จะสะทຌอน฿หຌหในถึงประภทขຌอมูลทีไหมำะสมตอรูปบบละหลักกณฑ์฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผล
มำตรกำรดังรูปภำพขຌำงลำง 
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ตาราง 3-3: ประภทขຌอมูลทีไหมาะสมตามนวทางละหลักกณฑ์฿นการวิคราะห ์
ละประมวลผลมาตรการ 

 
ทีไมำ: JICA 
 

รำยละอียดของกำรก ำหนดลักษณะขຌอมูลตำม 4 ชวงสถำนภำพกำรด ำนินมำตรกำรป็นดังนีๅ  
 
ชวงทีไ 1 ชวงกอนกำรด ำนินมำตรกำร฿ชຌกำรวิครำะห์ละประมวลผลบบ Ex-ante Evaluation 

ป็นชวงทีไขຌอมูลนอกหนือจำกผนกำรด ำนินงำนป็นขຌอมูลสมมติฐำนทีไกิดขึๅนจำกผูຌออกบบมำตรกำร 
ดังนัๅนจึงมีฉพำะหลักกณฑ์ Relevance สำมำรถ฿ชຌขຌอมูลจริง฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผลเดຌ ขณะทีไ
หลักกณฑ์อืไนตຌอง฿ชຌขຌอมูลจำกคำประมำณกำร 

 
ชวงทีไ  2 ชวงระหวำงกำรด ำนินมำตรกำร฿ชຌกำรวิ ครำะห์ละประมวลผลบบ Mid-term 

Evaluation ป็นชวงทีไมำตรกำรเดຌริไมด ำนินกำรเปลຌวตยังเมลຌวสรใจ ดังนัๅนนอกหนือจำกหลักกณฑ์ 
Relevance ทีไสำมำรถ฿ชຌขຌอมูลจริงลຌว หลักกณฑ์ Efficiency ซึไง฿ชຌขຌอมูลกำร฿ชຌทรัพยำกรของมำตรกำรกใ
อำจสำมำรถ฿ชຌขຌอมูลจริงเดຌ฿นดຌำนกำร฿ชຌงบประมำณ สวนกำร฿ชຌทรัพยำกรดຌำนอืไนตຌอง฿ชຌคำคำดกำรณ์จำกผล
กำรด ำนินงำนบืๅองตຌน ละส ำหรับหลักกณฑ์ Effectiveness ละหลักกณฑ์ Impact สำมำรถ฿ชຌคำ
คำดกำรณ์จำกผลกำรด ำนินงำนบืๅองตຌน สวนหลักกณฑ์ Sustainability ตຌอง฿ชຌขຌอมูลจำกคำประมำณกำร  
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ชวงทีไ 3 ชวง ณ สิๅนสุดกำรด ำนินมำตรกำร ควร฿ชຌกำรวิครำะห์ละประมวลผลบบ Terminal 
Evaluation ดยป็นชวงทีไมีกำรสรุปผลผลิตละผลกำร฿ชຌทรัพยำกรป็นทีไรียบรຌอยลຌว ดังนัๅน฿นกำร
วิครำะห์ละประมวลผลตำมหลักกณฑ์ Relevance Effectiveness ละ Efficiency จึงสำมำรถ฿ชຌขຌอมูล
จริงเดຌ ฿นขณะทีไหลักกณฑ์ Impact ยังคง฿ชຌขຌอมูลคำคำดกำรณ์จำกผลกำรด ำนินมำตรกำร ละหลักกณฑ์ 
Sustainability ฿ชຌขຌอมูลคำประมำณกำรพรำะป็นผลทีไอำจกิดขึๅน฿นอนำคตระยะยำว 

 
ชวงทีไ 4 ภำยหลังจำกกำรด ำนินมำตรกำรสรใจสิๅนลຌวระยะวลำหนึไง฿ชຌกำรวิครำะห์ละประมวลผล

บบ Ex-post Evaluation ซึไงป็นชวงทีไหยุดด ำนินมำตรกำรเปลຌว จึงสำมำรถ฿ชຌขຌอมูลจริงมำวิครำะห์ละ
ประมวลผลมำตรกำรเดຌครบทัๅง 5 หลักกณฑ์ วຌนตหลักกณฑ์ผลกระทบละควำมยัไงยืนของบำงมำตรกำรทีไ
ตຌองกำรระยะวลำกำรสดงผลมำกกกวำ ณ ชวงวลำทีไท ำกำรวิครำะห์ละประมวลผล นอกจำกนีๅ ยຌอนกลับ
เปทีไหลักกณฑ์ Relevance กำรวิครำะห์ละประมวลผลจะถูกปรับตำมขຌอมูล ณ ปัจจุบันทีไมีควำมสมบูรณ์
มำกกวำชวงทีได ำนินมำตรกำรซึไงอำจตຌองรีบตัดสิน฿จด ำนินมำตรกำรพืไอ฿หຌทันตอสถำนกำรณ์เปกอนตอำจ
เม฿ชทำงลือกทีไดีทีไสุดหำกน ำกลับมำทบทวน 
 

กรณีตัวอยางการวิคราะห์ประมวลผลมาตรการสนับสนุน SMEs 
มืไอป ค.ศ. 2017 JICA เดຌท ำกำรประมวลผลมำตรกำร ครงกำรพืไอกำรพัฒนำกำรงินของ

ผูຌประกอบกำรขนำดกลำงละขนำดยอม ระยะทีไ 2 ิProject for the Development of Finance for 
Small and Medium-sized Enterprises (Phase โีี ดย฿ชຌหลักกำร Ex-Ante นืไองจำกครงกำรดังกลำว
จะริไมด ำนินกำร฿นวันทีไ 29 มีนำคม ป ค.ศ. 2018 ซึไงนอกหนือจำกหลักกณฑ์ควำมสอดคลຌองทีไ฿ชຌขຌอมูลจริง
฿นกำรพิจำรณำ หลักกณฑ์ดຌำนอืไน฿ชຌคำประมำณกำรณ์ทัๅงหมด นอกจำกนีๅ กำรประมวลผล ณ ขณะนัๅนยังเดຌ
ก ำหนดตัวชีๅวัดพืไอรอขຌอมูลจริงทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตผืไอเวຌอีกดຌวย ชน ยอดขำย ก ำเร ละกำรลงทุนพิไมติม
ของ SMEs ทีไเดຌประยชน์ อัตรำสวนหนีๅระยะกลำงตอระยะยำว จ ำนวนกำรอนุมัติสินชืไอ ละอัตรำสวนหนีๅ
สีย ป็นตຌน รวมถึงมีกำรก ำหนด฿หຌมีกำรประมวลผลมำตรกำรอีกครัๅง฿น 2 ปขຌำงหนຌำมืไอด ำนินมำตรกำร
สรใจสิๅน 
 
สรุปนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับการวิคราะห์ละประมวลผลงานสงสริม SMEs 
 

อนึไงจำกขຌำงตຌน สำมำรถสรุปนวคิดละทฤษฎี ละหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผล
งำนสงสริม SMEs ดังนีๅ 
  



การ ระมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโย ายรฐั 

 

  3-15 

ตาราง 3-4: ตารางนวคิดทฤษฎี ละหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์มาตรการของ ไ หนวยงาน 
หนวยงาน นวคิดละทฤษฎี หลักกณฑ์ 

กลุมประมินผลหงองค์กรสหประชำชำติ 
ิUnited Nations Evaluation Group: UNEG) 

฿ชຌทฤษฎีกำรปลีไยนปลง ิTheory of Change: 
ToC) พืไอขับคลืไอนทุกภำคสวนเปสู SDGs 

ตำมนวทำงของ OECD 

คณะกรรมกำรควำมชวยหลือพืไอกำรพัฒนำ 
ิThe Development Assistance 
Committee: DAC) ขององค์กำรพืไอควำม
รวมมือทำงศรษฐกิจละกำรพัฒนำ 
ิOrganization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) หรือ OECD-DAC 

พัฒนำหลักกณฑ์ขึๅนพืไอประมินครงกำรควำม
ชวยหลือพืไอกำรพัฒนำอยำงป็นทำงกำร ิOfficial 
Development Assistance: ODA) ของประทศ
สมำชิก OECD ละชวยหลือประทศทีไก ำลังพัฒนำ 
ซึไงป็นทีไยอมรับพรหลำย ละมีกำรน ำมำ฿ชຌ
ประมวลผลมำตรกำรพืไอป็นมำตรฐำนดียวกัน 

หลักกณฑ์ 5 ดຌำน Relevance, Effectiveness, 
Efficiency, Impact ละ Sustainability 
ดยมีหลักกณฑ์ทีไ 6 Coherence ซึไงอยู
ระหวำงกำรพิจำรณำ 

ส ำนกัประมินผลหงองค์กำรรงงำนระหวำง
ประทศ ิILO Evaluation Office: EVAL) 

กำรบริหำรจัดกำรนวทำงกำรวิครำะห์ละประมวลผล
มำตรกำรขององค์กรขนำด฿หญ ตำมขนำดละ
ระยะวลำของมำตรกำรทีไท ำกำรประมวลผล 

ตำมนวทำงของ OECD 

องค์กำรควำมรวมมือระหวำงประทศหง
ประทศญีไปุຆน ิJapan International 
Cooperation Agency: JICA) 

สถำนภำพของมำตรกำร ณ ชวงทีไท ำกำรปะมวลผล
มำตรกำรมีควำมตกตำงกัน ดังนัๅน จึงควรลือก฿ชຌ
ขຌอมูลอยำงหมำะสม 

ตำมนวทำงของ OECD ตพิไมรืไองของ
ควำมพรຌอมของขຌอมูล ละสถำนของมำตรกำร
ตำมชวงวลำทีไท ำกำรประมวลมำตรกำร  

ทีไมำ: มูลนิธิ สวค.  
 

ขຌอคຌนพบจำกกำรทบทวนนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับกำรวิครำะห์ละประมวลผลพบวำ 
หนวยงำนสำกล฿ชຌหลักกณฑ์ตำมนวทำงของ OECD-DAC ทัๅง 5 ดຌำน นืไองจำกป็นหลักกณฑ์ทีไครอบคลุม
ละยกประดในชัดจน สะดวกตอกำรพิจำรณำประดในปัญหำละปัจจัยหงควำมส ำรใจ อยำงเรกใดี  
฿นกำรน ำเป฿ชຌนัๅน ตละหนวยงำนมีนวทำง฿นกำรด ำนินกำรวิครำะห์ละประมวลผลทีไตกตำงกัน 
นืไองจำกลักษณะวัตถุประสงค์ พันธกิจ ละขนำดขององค์กร ทัๅงนีๅ ส ำหรับกำรประมวลผลมำตรกำรสงสริม 
SMEs ของภำครัฐ คณะผูຌประมวลผลมำตรกำรจะเดຌน ำหลักกณฑ์ทีไเดຌท ำกำรทบทวนนีๅเปสังครำะห์รวมกับ
ครืไองมือกำรจัดกใบขຌอมูลทีไหมำะสมตำมงืไอนเขของขຌอมูลประภทตำง โ ตอเป 
 

นวคิดละทฤษฎี฿นการจัดกใบขຌอมูล 
 

สืบนืไองจำกหัวขຌอนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับกำรวิครำะห์ละประมวลผลมำตรกำรซึไงท ำ฿หຌเดຌ
หลักกณฑ์฿นกำรประมวลผลทัๅง 5 หลักกณฑ์พบวำ ตละหลักกณฑ์ตຌองกำรขຌอมูล฿นลักษณะทีไตกตำงกัน
ส ำหรับวิครำะห์ ดังนัๅน ฿นหัวขຌอนวคิดละทฤษฎี฿นกำรจัดกใบขຌอมูลจึงป็นหัวขຌอทีไจะชวยคัดลือกครืไองมือ
กำรจัดกใบขຌอมูลทีไหมำะสมพืไอน ำขຌอมูลเปตอบวัตถุประสงค์ของหลักกณฑ์ทัๅง 5 เดຌ 

 

นืๅอหำภำย฿ตຌหัวขຌอนวคิดละทฤษฎี฿นกำรจัดกใบขຌอมูลบงป็น 2 สวน เดຌก ประภทของขຌอมูล 
ละนวทำง฿นกำรน ำขຌอมูลมำประมวลผล รำยละอียดดังนีๅ 
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ประภทของขຌอมูล 
 

ขຌอมูลบงป็น 2 ประภท เดຌก ขຌอมูลชิงปริมำณ ละขຌอมูลชิงคุณภำพ 
 

ขຌอมูลชิงปริมำณคือ ขຌอมูลทีไสำมำรถจัดกใบ฿นรูปบบตัวลขเดຌ ดยสำมำรถน ำมำวิครำะห์฿น 
ชิงสถิติ รวมถึงกำรวิครำะห์ดยกำรจัดอันดับละปรียบทียบ ซึไงมีขຌอดีคือมีควำมชัดจนละป็นทีไยอมรับ
ดยทัไวเป อยำงเรกใตำม ขຌอมูลชิงปริมำณ฿หຌภำพของสิไงทีไก ำลังศึกษำคอนขຌำงกวຌำงละเมสำมำรถอธิบำยเดຌ
฿นชิงลึก ทัๅงนีๅ กำรเดຌมำซึไงขຌอมูลชิงปริมำณสำมำรถเดຌรับจำกทัๅงกำรรวบรวมดຌวยตนอง กำรสืบคຌนจำก
หลงขຌอมูลตຌนทำง หรือหลงรวบรวมขຌอมูลสถิติอืไนโ  

 

ขຌอมูลชิงคุณภำพคือ ขຌอมูลทีไเมสำมำรถจัดกใบป็นตัวลขเดຌ ดยป็นขຌอมูลชิงบรรยำย สำมำรถ
ขยำยควำมชิงลึก฿หຌกับประดในทีไตຌองกำรศึกษำเดຌ ตกำรน ำมำวิครำะห์ปรียบทียบตຌอง฿ชຌทักษะละ
ประสบกำรณ์฿นกำรตีควำมของผูຌ฿ชຌขຌอมูล ทัๅงนีๅ ขຌอมูลชิงคุณภำพมีวิธีกำรจัดกใบขຌอมูลทีไตกตำงกัน ดังนีๅ 
 

นวทาง฿นการน าขຌอมูลมาประมวลผล 
 

นวทำง฿นกำรน ำขຌอมูลมำประมวลผลตัๅงตกำรจัดท ำดัชนีถวงนๅ ำหนัก กำรจัดกใบบบสอบถำม  
กำร฿ชຌผลชิงประจักษ์ กำรประมำณคำดຌวยบบจ ำลองศรษฐมิติ บบจ ำลองตำรำงปัจจัยน ำขຌำูผลผลิต 
ตำรำงบัญชีทำงสังคมละบบจ ำลองดุลยภำพทัไวเป ละกำรวิจัยชิงปฏิบัติกำร ซึไงสังกตวำป็นกำร
รียงล ำดับจำกกำร฿ชຌขຌอมูลจริง คำคำดกำรณ์ เปจนถึงคำประมำณกำรณ์ ซึไงสอดคลຌองกับนวทำงกำร฿ชຌ
ขຌอมูลของ JICA  

 

การวิคราะห์ดຌวยดัชนีถวงน  าหนัก 
฿นกำรจัดท ำดัชนีถวงนๅ ำหนักนัๅน มຌวำจะมีกณฑ์฿นกำรคิดค ำนวณตำงโ ตกตำงกันเปตำมตละ

ประภทดัชนี ต฿นกำรจัดท ำดัชนีนัๅน จะประกอบเปดຌวยองค์ประกอบส ำคัญ฿นกำรจัดท ำทีไส ำคัญทีไหมือนกัน 
ใ ประกำร คือ กำรค ำนวณคำดัชนีรวม กำรคิดคำถวงนๅ ำหนัก กำรค ำนวณคำดัชนียอย ฿นสวนนีๅจะอธิบำยถึง
นวทำงกำรค ำนวณทีไตกตำงกัน฿นรูปบบตำงโ รวมถึง ตัวอยำงมิติทีไถูกบง฿ชຌ฿นกำรค ำนวณ ละตัวอยำง
ขຌอมูลทีไน ำมำ฿ชຌ฿นกำรค ำนวณมิติตำงโ  

 

ดຌำนมิติทีไน ำมำ฿ชຌ฿นกำรค ำนวณนัๅน จำกกำรศึกษำวรรณกรรมปริทัศน์ พบวำ ขึๅนอยูกับนวคิดละ
ทฤษฎีทีไ฿ชຌประกอบตัวชีๅวัดนัๅนโ ซึไงสำมำรถพัฒนำปลีไยนปลงเปเดຌตำมสถำนกำรณ์ ละกำรพัฒนำดัชนี 
฿นตละครัๅ ง ยกตัวอยำงชน Global Competitiveness Index ของ World Economic Forum นัๅน  
จะมีกำรปลีไยนปลงปรับปรุงพิไมติม/ตัดทอน มิติตำงโ อยูป็นประจ ำทุกป พืไอ฿หຌดัชนีมีควำมหมำะสมกับ
บริบทปัจจุบันมำกทีไสุด  
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ดຌำนกำรถวงนๅ ำหนัก พบวำ ควำมหลำกหลำย฿นกำรถวงนๅ ำหนักทีไส ำคัญ เดຌก 
ิแี กำรถวงนๅ ำหนักทำกัน฿นตละมิติยอย วิธีนีๅ มຌจะสะดวกตกใจะมีจุดดຌอยคือ ควำม 

เมสมหตสุมผล฿นกำร฿หຌควำมส ำคัญทำกันทุกมิต ิ
ิโี ถวงนๅ ำหนักจำกกำรท ำบบสอบถำมกับผูຌชีไยวชำญ วิธีนีๅจะท ำกำรสงบบสอบถำมพืไอถำม  

ควำมคิดหในจำกผูຌชีไยวชำญวำมิติ฿ดส ำคัญทีไสุดมำกนຌอยพียง฿ด ลຌวจึงท ำกำรรวบรวม  
หำคำฉลีไยมำค ำนวณป็นคำถวงนๅ ำหนัก วิธีนีๅมຌจะสมหตุสมผลกวำวิธีรก ตกใมี ขຌอจ ำกัด฿น
รืไองของระยะวลำ รวมถึง ควำมนำชืไอถือละครอบคลุมของสำขำผูຌชีไยวชำญ 

ิใี ฿ชຌศรษฐมิติ฿นกำรค ำนวณ ตัวอยำงชน กำรท ำ poverty scorecard ดยผูຌศึกษำจะตຌองหำคำ
ดัชนีคำดียวทีไป็นตัวทน฿กลຌคียงกับคำดัชนีรวม ชน รำยเดຌประชำกรทียบกับสຌนควำมยำกจน 
มำก ำหนด฿หຌป็นตัวปรตำม ิendogenous variableี ลຌวน ำคำมิติตำงโ ทีไชีๅวัดมำก ำหนด฿หຌ
ป็นคำตัวปรตຌน ิexogenous variableี ลຌวน ำมำค ำนวณหำคำสัมประสิทธิ์ ิcoefficientี 
ลຌว฿ชຌคำสัมประสิทธิ์นัๅนป็นคำถวงนๅ ำหนัก วิธีนีๅท ำ฿หຌเดຌคำถวงนๅ ำหนักทีไคอนขຌำงสมหตุผล ต
จะมีขຌอจ ำกัดคือกำรหำคำทีไมำตัๅงป็นตัวปรตำมทีไ฿กลຌคียงกับคำดัชนีรวมทีไตຌองกำรมำกทีไสุด 
ดยฉพำะมืไอคำนัๅนป็นคำทีไเดຌจำกกำรรวมทุกมิติขຌำดຌวยกัน 

ิไี กำรถวงนๅ ำหนักบบล ำดับขัๅน ิhierarchical weightedี วิธีกำรนีๅ฿ชຌ฿นดัชนีทีไมีล ำดับขัๅนตำงโ  
หลำยล ำดับ ชน ฿น Global Competitiveness index ละ European Regional Competitiveness 
index ดยจะ฿หຌนๅ ำหนักมำกนຌอยลดหลัไนเปตำมล ำดับขัๅน ยกตัวอยำงชน หำกมีมิติ฿หญทัๅงหมด 

ไ มิติ ฿นตละมิติ฿หญกใจะมีคำถวงนๅ ำหนักมิติละ แ
ไ
 ซึไงหำกมิติ฿หญมิติรก มีมิติยอยอีก ใ มิติ  

฿นมิติยอยของมิติ฿หญมิติรกกใจะมีคำถวงนๅ ำหนัก มิติละ แ
แโ

 นัๅนอง วิธีกำรนีๅนัๅนเมยุงยำกซับซຌอน
มำกนัก ละสมหตุสมผลกวำกำรถวงนๅ ำหนักทุกมิติทำกัน 

 
ดຌำนกำรค ำนวณคำดัชนีถวงนๅ ำหนักรวม จำกกำรศึกษำ พบวำ มีวิธีค ำนวณ โ รูปบบ คือ  
ิแี กำรรวมคะนนทุกมิติคูณคำถวงนๅ ำหนัก หรือ 



n

i i

i 1

W X  ซึไงวิธีนีๅพบ฿นดัชนีสวน฿หญ 

ิโี ค ำนวณดຌวยคำฉลีไยรขำคณิต ิGeometric Meanี หรือ  
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X
 วิธีนีๅเมนิยมมำกนัก ดยพบ 

฿นบำงดัชนี ชน Human Development Index ป็นตຌน 
 

ส ำหรับกำรค ำนวณคำดัชนียอยนัๅน มีอยูหลำยวิธี ตสวน฿หญจะตຌองปลง฿หຌป็นฐำนดียวกันสียกอน 
ซึไงท ำเดຌทัๅงกำรปรับ฿หຌคะนนตใมทำกัน หรือกำรค ำนวณจำกกำรอิงกณฑ์ กลำวคือ คิดจำกคำของสิไงทีไถูก  
ชีๅวัดทีไมีคะนนสูงละตไ ำสุด มำปรียบทียบกับคำของสิไงทีไก ำลังจะถูกชีๅวัดอยูนัๅน ชน  
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หำกมีสิไงทีไถูกชีๅวัด ใ สิไง คือ X Y ละ Z ฿หຌ X มีคะนน ไ ตใม 5 Y มีคะนน โ ตใม 5 ละ Z 
มีคะนน ไ.5 ตใม 5 มืไอค ำนวณคำดัชนียอยของ X ดຌวย 

วิธีรก คือ กำรปรับ฿หຌคะนนตใมทำกับ แเเ จะมีคำทำกับ ไ
5
×แเเ = ่เ 

วิธีทีไสอง คือ คิดจำกคะนนสูงสุดละตไ ำสุดอืไน จะมีคำทำกับ ไูโ
ไ.5ูโ

= เ.่ 
 

หในเดຌวำ ดัชนีถวงนๅ ำหนัก มีจุดดน฿นงของควำมชัดจน ครอบคลุม ละเมซับซຌอน฿นกำรด ำนินงำน 
อยำงเรกใตำมกำรประมินดຌวยวิธีนีๅตຌองขึๅนอยูกับขຌอมูลจำกหลงตำงโ ป็นส ำคัญ นอกจำกนัๅนหัว฿จส ำคัญของ
กำรท ำดัชนีถวงนๅ ำหนักทีไดี คือ ผูຌประมินจะตຌองมีควำมขຌำ฿จ฿นครงกำรละสำมำรถลือก฿ชຌดัชนียอยเดຌอยำง
ถูกตຌองดຌวย 
 

บบสอบถาม 
บบสอบถำมป็นครืไองมือหนึไงทีไนิยม฿ชຌคอนขຌำงมำก฿นกำรประมินผลครงกำรตำงโ ทัๅง฿นเทย  

ละตำงประทศ พรำะสำมำรถตอบจทย์เดຌหลำกหลำย อยำงเรกใตำม บบสอบถำมมีจุดดຌอยส ำคัญ  
2 ประกำร กลำวคือ 

1. ปัญหำดຌำนควำมนำชืไอถือ กลำวคือ บบสอบถำมป็นกำรกระจำยสุมถำมควำมคิดหในจึงมีขຌอ
ค ำถำมมำกมำยกีไยวกับควำมนำชืไอถือของกำรกใบบบสอบถำมตละครัๅง ชน ปัญหำดຌำนกำร
กระจำยตัวของกลุม ปริมำณทีไสอบถำมกับประชำกรทัๅงหมดหมำะสมลຌวหรือเม ลักษณะกำร
ถำมทีไชีๅน ำ อคติองค์ควำมรูຌของกลุมผูຌตอบบบสอบถำม ฯลฯ 

 

อนึไง฿นงำนของ Lee ิ2018ี เดຌตัๅงขຌอสงสัยถึงควำมหมำะสม฿นกำร฿ชຌบบสอบถำม฿นกำรประมินผล
ครงกำรตำงโ ของ หนวยงำน KOICA ฿นกำหลี฿ตຌ ดย Lee ิ2018ี พบวำ กำรประมินดຌวยบบสอบถำม
สงผล฿หຌครงกำรทีไ฿หຌผลผลิต ผลลัพธ์ดี ดยฉพำะมืไอทียบกับตຌนทุน฿นบำงครัๅงกลับมีคะนนทำกับ หรือตไ ำ
กวำ ครงกำรทีไ฿หຌผลผลิต ผลลัพธ์ตไ ำ  

 

2. ตຌนทุนคอนขຌำงสูง พืไอ฿หຌปริมำณบบสอบถำมมีควำมหมำะสม ละกระจำยตัวดี ผูຌกใบบบสอบถำม
จึงตຌองกใบบบสอบถำม฿นปริมำณมำก มืไอรวมกับควำมตຌองกำร฿นกำรตอบค ำถำมทีไหลำกหลำย
ท ำ฿หຌบบสอบถำม 1 ชุดมีจ ำนวนค ำถำมมำก สงผล฿หຌผูຌจัดกใบตຌอง฿ชຌวลำ ละบุคลำกร฿นกำร
จัดกใบมำกตำมเปดຌวย นอกจำกนัๅนบบสอบถำมทีไมีชุดจ ำนวนค ำถำมมำกยังสงผลตอควำม
ถูกตຌอง฿นกำรตอบค ำถำมของผูຌตอบบบสอบถำมดຌวย   
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ผลชิงประจักษ ์
กำร฿ชຌผลชิงประจักษ์ คือ กำร฿ชຌผลทีไกิดขึๅนหลังครงกำรมำอຌำงอิง฿นกำรประมวล ชน ฿ชຌรำยเดຌของ

ผูຌขຌำครงกำรปรียบทียบกอนละหลังขຌำครงกำร มำ฿ชຌ฿นกำรวัดผลกระทบของครงกำร ป็นตຌน วิธีนีๅ มຌ
จะเมยุงยำก ละมีควำมชัดจน ตมีจุดบกพรองส ำคัญ฿นงของควำมถูกตຌองทำงวิชำกำร ดยฉพำะอยำงยิไง
กำรอຌำงผลกินควำมจริง ิOver Claimedี นืไองจำกผลชิงประจักษ์ทีไกิดขึๅนนัๅนอำจกิดมำจำกหตุปัจจัยอืไน 
นอกจำกกำรด ำนินครงกำรกใป็นเดຌ วิธีนีๅรียกอีกอยำงวำ Reflexive Comparison ซึไงเมเดຌรับกำรยอมรับ
฿นทำงวิชำกำร ิจะกลำวถึงตอเปี 
 

ศรษฐมิต ิ
วิธีกำรทำงศรษฐมิติ ป็นวิธีกำรทีไตຌองอำศัยชุดขຌอมูลทำงสถิติยຌอนหลังคอนขຌำงมำก วิธีนีๅป็นทีไนิยม  

฿นกำรท ำรำยงำนชิงวิชำกำรทำงศรษฐศำสตร์ ละพบ฿นรำยงำนทีไนຌนกำรวิครำะห์ ผลกระทบกำร
ด ำนินกำรครงกำรพียงอยำงดียว ประดในดียว ป็นหลัก นืไองจำกมຌจะป็นวิธีทีไมีจุดดน คือ  
มีควำมนำชืไอถือป็นทีไยอมรับสูง฿นทำงวิชำกำร สำมำรถประยุกต์เปสูขຌอสนอนะตำงโ สำมำรถ฿ชຌพยำกรณ์
ผลกระทบ฿นอนำคต ละตอบจทย์เดຌอยำงหลำกหลำยลຌวนัๅน ศรษฐมิติกลับมีจุดดຌอยทีไเมนิยม฿ชຌ 
฿นกำรประมินผลทำ฿ดนัก คือ ควำมยุงยำกซับซຌอนของวิธีประมิน กลำวคือ นอกจำกผูຌประมินจะตຌองกใบ
รวบรวมขຌอมูลทำงสถิติยຌอนหลังป็นจ ำนวนมำกลຌว ผูຌประมินตຌองขຌำ฿จ มีประสบกำรณ์ละองค์ควำมรูຌ  
ทัๅง฿นสวนของลักษณะครงกำร ละศรษฐมิติคอนขຌำงสูงดຌวย นอกจำกนัๅนบบจ ำลองศรษฐมิติทีไดียังตຌอง
ผำนกำรทดสอบ ิTestี ควำมหมำะสมหลำยดຌำนดຌวยจึงจะสำมำรถน ำเป฿ชຌอຌำงอิงทำงวิชำกำรเดຌ จึงเมพบ
กำรประมินทีไ฿ชຌศรษฐมิติ฿นกำรประมินครบกณฑ์ทุกดຌำน฿นกำรประมินทำ฿ดนัก 
 

ตารางปัจจัยน าขຌาูผลผลิต ตารางบญัชีทางสังคม ละบบจ าลองดุลยภาพทัไวเป 
ตำรำงปัจจัยน ำขຌำูผลผลิต ิIูO tableี ตำรำงบัญชีทำงสังคม ิSocial Account Matrix: SAMี ละ

บบจ ำลองดุลยภำพทัไวเป ิComputable General Equilibrium: CGEี ป็นครืไองมือทีไตอบจทย์เดຌ
หลำกหลำยมำก ทัๅงดຌำนศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม นอกจำกนัๅน฿นกำรท ำงำน 1 ครัๅง บบจ ำลองดุลย
ภำพทัไวเปสำมำรถตอบจทย์พรຌอมกันหลำยจทย์เดຌ฿นครัๅงดียว มีควำมนำชืไอถือทำงวิชำกำรสูง อยำงเรกใ
ตำม฿นกำรด ำนินกำรวิครำะห์ บบจ ำลองดุลยภำพทัไวเปมีควำมซับซຌอนสูงมำก ละยำกตอกำรด ำนินกำร  
ผูຌวิครำะห์จ ำป็นตຌองมีควำมรูຌดຌำนบบจ ำลองดุลยภำพทัไวเปดยฉพำะ นืไองจำก฿นกำรพัฒนำ CGE จะตຌอง
ริไมจำกกำรท ำ IูO table ละขยำยจำก IูO table ป็น SAM กอนจะพัฒนำพิไมจำก SAM ป็น CGE จึงเม
พบวิธีกำรนีๅมำกนัก฿นกำรประมินครบกณฑ์ทุกดຌำนทำ฿ดนัก จะพบฉพำะ฿ชຌส ำหรับกำรประมินผลกระทบ
ป็นหลักทำนัๅน 
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ตาราง 3-5: IูO table ของ Leontieff 

 
ทีไมำ: www.referenceforbusiness.com อຌำงถึง Wassily Leontief ิOxford, 1986ี 

 
ตาราง 3-6: ปรียบทียบตาราง IูO table กับ ตาราง SAM 

 
ทีไมำ: มูลนิธิ สวค. 
  

http://www.referenceforbusiness.com/
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การวิจัยชิงปฏิบัติการ 
กำรวิจัยชิงปฏิบัติกำร ป็นชืไอรียกดยรวมของกำรวิจัยทีไอยูบนฐำนของกำรปฏิบัติกำรจริง ครืไองมือ

฿นดຌำนนีๅมี อำทิ ปฏิบัติกำรชิงสຌน ิLinear Programingี ปฏิบัติกำรชิงปງำหมำย ิGoal Programmingี 
ทฤษฎีกำรตอถว ิQueuing Theoryี ป็นตຌน อยำงเรกใตำม Hamdy Taha ิโเแแี จึงเดຌสรุปขัๅนตอนกำร
ด ำนินงำนเวຌ ไ ขัๅนตอน คือ  

ิแี ก ำหนดปัญหำ 
ิโี สรຌำงบบจ ำลอง 
ิใี หำค ำตอบจำกบบจ ำลอง 
ิไี ตรวจสอบควำมถูกตຌองละน ำเป฿ชຌงำนจริง  
 
ทัๅงนีๅครืไองมือตำมทีไเดຌอธิบำยขຌำงตຌนสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌเดຌตำมควำมหมำะสมตำมควำมพรຌอม

ของขຌอมูล พืไอตอบวัตถุประสงค์฿นตละหลักกณฑ์ของกำรประมวลผลมำตรกำร ดยงืไอนเขของขຌอมูลทีไ
หมำะสมกับครืไองมือจัดกใบขຌอมูลตละชนิด รำยละอียดดังนีๅ 

 
ตาราง 3-7: สรุปครืไองมือการจัดกใบขຌอมูลตามงืไอนเขความพรຌอมของขຌอมูล 

ครืไองมือการจัดกใบขຌอมูล งืไอนเขของขຌอมูล 
กำรวิครำะห์ดຌวยดัชนีถวงนๅ ำหนัก หมำะกับขຌอมูลชิงปริมำณ ิหำกมีขຌอมูลชิงคุณภำพสำมำรถปรับป็นขຌอมูลชิง

ปริมำณเดຌี สำมำรถ฿ชຌป็นครืไองมือพืไอกำรรวมคะนนละวัดผลสัมฤทธิ์เดຌ  
บบสอบถำม หมำะกับหลักกณฑ์ทีไตຌองกำรทรำบขຌอมูล ขຌอทใจจริง ละควำมคิดหในจำก

ประชำกร ิผูຌตอบบบสอบถำมี กลุม฿หญ อยำงเรกใตำม บบสอบถำมมีขຌอจ ำกัดคือ 
บบสอบถำมอำจสรຌำงควำมอนอียง฿หຌกับผูຌตอบบบสอบถำมอง รวมถึงมีตຌนทุน
฿นจัดกำรทีไสูง 

ผลชิงประจักษ์ ขຌอมูลตำมกำรรำยงำน อำจมีขຌอพึงพิจำรณำดຌำนกำร Overclaimed ของผลทีไเดຌรับ 
ศรษฐมิติ บบจ ำลองทำงศรษฐศำสตร์฿นกำรประมำณคำผลกระทบทีไอำจกิดขึๅน หมำะกับ

ขຌอมูลชิงปริมำณ ละป็นขຌอมูลทีไยังเมสำมำรถหำขຌอมูลจริงเดຌ ณ วลำทีไท ำกำร
ประมวลผลมำตรกำร 

ตำรำงปัจจัยน ำขຌำูผลผลิต ตำรำงบัญชีทำงสังคม 
ละบบจ ำลองดุลยภำพทัไวเป 

บบจ ำลองทำงศรษฐศำสตร์พืไอ฿ชຌ฿นกำรประมำณคำผลกระทบทีไอำจกิดขึๅน ดย
วิครำะห์฿นรูปบบมตริกของสินคຌำละบริกำรทุกชนิดทีไมีอยู฿นระบบศรษฐกิจ 
หมำะกับขຌอมูลชิงปริมำณ ละป็นขຌอมูลทีไยังเมสำมำรถหำขຌอมูลจริงเดຌ ณ วลำทีไ
ท ำกำรประมวลผลมำตรกำร 

กำรวิจัยชิงปฏิบัติกำร กำรสรຌำงบบจ ำลองดยก ำหนด฿หຌสภำพวดลຌอมทุกอยำง฿กลຌคียงควำมป็นจริง
ตำมกลุมตัวอยำงทีไตຌองกำรทดสอบทัๅงหมด หมำะกับขຌอมูลทีไยังเมสำมำรถหำขຌอมูล
จริงเดຌ ณ วลำทีไท ำกำรประมวลผลมำตรกำร 

ทีไมำ: มูลนิธิ สวค. 
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3.2 การสรา้งเครื่องมือการวิเคราะห์และประมวลผล 
 

จำกกำรทบทวนนวทำง หลักกณฑ์ ละครืไองมือ฿นกำรจัดกใบขຌอมูล ฿นหัวขຌอทีไ 3.1 สำมำรถน ำมำ
สรຌำงครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์ละประมวลผลงำนสงสริม SMEs เดຌดยประยุกต์กรอบหลักกณณ์ 
กำรประมวลมำตรกำรของ OECD-DAC ทัๅง 5 หลักกณฑ์ ขຌำกับประดในกำรประมวลผลตำมนวทำงของ
ครงกำรประมวลผลงำนสงสริม SMEs ตำมนยบำยรัฐ ดังนีๅ 

1. ศักยภำพของนยบำยละมำตรกำร ิRelevance, Effectiveness) 
2. ประสิทธิภำพของกลเกกำรขับคลืไอนกำรท ำมำตรกำรพืไอ฿หຌปງำหมำยบรรลุผลส ำรใจ 

(Efficiency) 
3. ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ ทัๅงทำงตรงละทำงอຌอม (Impact) 
4. ผลทีไกิดขึๅนจำกกำร฿ชຌมำตรกำร ทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ (Impact, Sustainability) 
5. ปัญหำอุปสรรค฿นกำรกำรขຌำถึงมำตรกำร (Relevance) 
6. ขຌอจ ำกัด รวมถึงขຌอสนอนะชิงนยบำยพืไอกำรจัดท ำมำตรกำรอืไน โ ตอเป 
 
ส ำหรับครืไองมือ฿นกำรวิครำะห์ละตัวชีๅวัดทีไจะน ำมำ฿ชຌ฿นตละประดในนัๅน สำมำรถบงเดຌ 3 กลุม 

คือ กลุมทีไ฿ชຌขຌอมูลจริงจำกทัๅงหลงขຌอมูลปฐมภูมิ กำรสัมภำษณ์ชิงลึก ละกำรกใบบบสอบถำม ละกลุมทีไ
฿ชຌคำคำดกำรณ์ละประมำณกำรณ์ ซึไง฿นกลุมรกทีไ฿ชຌขຌอมูลจริงคำดวำป็นประดในกำรศึกษำดຌำนศักยภำพ
ของนยบำยละมำตรกำร ประดในประสิทธิภำพของกลเกกำรขับคลืไอนกำรท ำมำตรกำร ประดในประยชน์
ทีไกิดขึๅนก SMEs ประดในปัญหำอุปสรรค฿นกำรกำรขຌำถึงมำตรกำร ละประดในขຌอจ ำกัด รวมถึง
ขຌอสนอนะชิงนยบำย 

 
ส ำหรับประดในทีไคำดวำจะ฿ชຌคำคำดกำรณ์ ละคำประมำณกำร฿นกำรวัดผลคือ ประดในประยชน์ทีไ

กิดขึๅนตอศรษฐกิจของประทศ ละผลทีไกิดขึๅนจำกกำร฿ชຌมำตรกำร ทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ 
 
ทัๅงนีๅ กำร฿หຌคะนนละรวมคะนนพืไอวัดผลจะ฿ชຌวิธีกำรวิครำะห์ดຌวยดัชนีถวงนๅ ำหนักอยำงงำย 

ิฉลีไยทำกันี สำมำรถกำรสรุปรำยละอียด วิธีกำรวัดผล ละขຌอมูลทีไส ำคัญ รำยประดในกำรศึกษำ เดຌดังนีๅ 
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ตาราง 3-8: สรุปรายละอยีด วิธีการวัดผล ละขຌอมูลทีไส่าคัญ รายประดในการศกึษา 

ประดในศึกษา นวคิด/ความหมาย 
หลักกณฑ์ ิCriteriaี/รายละอียด/ 

ค่าถามส่าคัญ 
วิธีวัดผล/ขຌอมูลทีไตຌองการ 

ขຌอ
มูล

ทุต
ิยภ

ูม ิ

ขຌอมูลปฐมภูมิ 

หลงขຌอมูล 
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1. ศักยภำพของนยบำย
ละมำตรกำร 

• ประสิทธิผลของนยบำย 
(The Effect of policy) ฿ชຌ
ดัชนีศักยภำพนยบำย 
ิPolicy Potential Indexี 
ละผลกำรด ำนินมำตรกำร 
ิPerformanceี2 

• ระดับกำรตอบสนองตอ
ปัญหำ ิDegree to 
responds to the 
problemี3  

• หลักกณฑ์ประสิทธิผล ิEffectivenessี 
Qแ: ผลผลิตบรรลุปງำหมำย? 
Qโ: ผลผลิตมีสวนกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำร? 

• Output ของมำตรกำร ทียบกับปງำหมำย 
หรือควำมตຌองกำรของกลุมปງำหมำย 
สะทຌอนถึง effect ฿นกำรกຌเขปัญหำ฿น
ขณะนัๅน 

√ 
 

ู 
 

ู ู 
 

• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

• กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำร/กำรกຌเขปัญหำู
สถำนกำรณ์ 

• กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของมำตรกำร 
ิOutcome) 

• ระดับกำรกຌเขปัญหำของมำตรกำร 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

ู 
 
√ 

• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
 

• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

• กำรขຌำถึงมำตรกำร 
ิAccessibility) 

กำรขຌำถึงมำตรกำรมีผลตอ
ศักยภำพ ิEffectี ของ
มำตรกำร 

• หลักกณฑ์ควำมสอดคลຌอง ิRelevance)  
- ควำมจ ำป็น ิNecessityี สอดคลຌองกับสถำนกำรณ์/ควำม

ตຌองกำรของกลุมปງำหมำย฿นพืๅนทีได ำนินกำร 
Q: มีควำมสอดคลຌองละเดຌรับกำรสนับสนุนจำกสวนกลำง? 

• กลุมปງำหมำย 
- ผลจำกกำรศึกษำ 
- ควำมคิดหในของผูຌจัดท ำ ละผูຌด ำนิน

มำตรกำร 
- ควำมคิดหในของ SMEs 

 
√ 
ู 
 
ู 

 
√ 
√ 
 
√ 

 
√ 
ู 
 
ู 

 
ู 
ู 
 
√ 

 
• ผูຌจัดท ำมำตรกำร 
• ผูຌด ำนินมำตรกำร 

 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

- ควำมพียงพอ ิAdequacy) ควำมครอบคลุม/พียงพอของ
มำตรกำรตอควำมตຌองกำร 

Q: กำรก ำหนดกลุมปງำหมำยของมำตรกำรมีควำมพียงพอกับผูຌมี
ควำมตຌองกำรขຌำรวมมำตรกำรทัไวประทศ? 

- สัดสวนของกลุมปງำหมำยผูຌขຌำรวม
มำตรกำรกับกลุมผูຌตຌองกำรขຌำรวม
มำตรกำรทัไวประทศ 

- ควำมคิดหในของภำคสวนทีไกีไยวขຌอง 

√ 
 
 
ู 

ู 
 
 
√ 

ู 
 
 
√ 

ู 
 
 
√ 

• ผูຌจัดท ำมำตรกำร 
• ผูຌด ำนินมำตรกำร 

 
• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

                                           
2 https://quoteddata.com/glossary/policyูpotentialูindex/ 
3 https://www.policynl.ca/policydevelopment/documents/PolicyูAnalysisูandูDecisionูMakingูPresentationูSlides.pdf 
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ประดในศึกษา นวคิด/ความหมาย 
หลักกณฑ์ ิCriteriaี/รายละอียด/ 

ค่าถามส่าคัญ 
วิธีวัดผล/ขຌอมูลทีไตຌองการ 

ขຌอ
มูล

ทุต
ิยภ

ูม ิ

ขຌอมูลปฐมภูมิ 

หลงขຌอมูล 
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- อันดับควำมส ำคัญ ิPriority) กำรด ำนินมำตรกำรสอดคลຌอง
กับ Priority ของนยบำย/ยุทธศำสตร์ประทศ 

Q: ผลผลิตของมำตรกำรมีควำมสอดคลຌองกับนยบำยประทศ? 

• สถำนกำรณ์ 
- ขຌอมูลสถำนกำรณ์ 
- ขຌอมูลนยบำยระดับประทศ/

อุตสำหกรรม 

√ 
 

√ 
 

ู ู • หลงขຌอมูลทุติยภูมิ 
• ผูຌจัดท ำมำตรกำร 
• ผูຌด ำนินมำตรกำร 

 

• ปัจจัยวดลຌอม ิEcosystem) อืๅอตอกำรขຌำถึงมำตรกำรของ
กลุมปງำหมำย? 

• ชองทำงขຌำถึง ละปัจจัยวดลຌอม
สนับสนุนกำรขຌำถึงมำตรกำรพียงพอหรือ
ตรงกับลักษณะ SMEs ปງำหมำย 

√ √ √ 
 

√ • ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

 
2. ประสิทธิภำพของ 

กลเกกำรขับคลืไอน 
กำรท ำมำตรกำรพืไอ฿หຌ
ปງำหมำยบรรลุผล
ส ำรใจ  

 ประสิทธิภำพ ิEfficiencyี • หลักกณฑ์ประสิทธิภำพ ิEfficiency) ปรียบทียบผลผลิตทัๅง฿น
ชิงปริมำณละคุณภำพตอทรัพยำกรทีไ฿ชຌเป 

Q: กำรด ำนินมำตรกำรเดຌรับผลผลิตตำมผนระยะวลำหรือ
งบประมำณทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม? 

• ประสิทธิผล/ประสิทธิภำพกำร฿ชຌปัจจัย
น ำขຌำ ิInputs) 
- ขຌอมูลผลผลิต฿นชิงปริมำณ ละ

คุณภำพ ละขຌอมูลกำร฿ชຌระยะวลำ
ด ำนินมำตรกำร 

√ 
 

ู ู ู • ผูຌด ำนินมำตรกำร 
 

• กระบวนกำรด ำนินมำตรกำร ิImplementation process) 
พิจำรณำควำมกຌำวหนຌำละควำมรำบรืไนของกำรด ำนินมำตรกำร 
Q1: กำรด ำนินมำตรกำร฿นตละสวนงำน฿ชຌระยะวลำตำมผน? 
Q2: กฎหมำย กฎระบียบ ละขຌอบังคบัสงผลตอ 
กำรด ำนินมำตรกำร? 

• กิจกรรมยอยภำย฿ตຌมำตรกำร฿ชຌระยะวลำ
เดຌหมำะสม เมสงผลกระทบลูกซตอกำร
ด ำนินมำตรกำร฿นภำพรวม 

• กฎหมำย กฎระบียบ ละขຌอบังคับ 

√ 
 
√ 
 

√ 
 
√ 

ู 
 
√ 

ู 
 
ู 

• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
 

• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

3. ประยชน์ทีไกิดขึๅนก 
SMEs ละศรษฐกิจ 
ของประทศ ทัๅงทำงตรง
ละทำงอຌอม 

ผลกระทบตอศรษฐกิจ 
ิImpact on Economyี  

• หลักกณฑ์ผลกระทบ ิImpact) 
ผลกระทบตอศรษฐกิจ ิทัๅงทำงตรงละทำงอຌอม บงป็น 2 ระดับ 
คือระดับประทศ ละระดับผูຌขຌำรวมมำตรกำร 
Qแ: ศรษฐกิจ฿นชวงกอนละหลังด ำนินมำตรกำร? 
Qโ: ระดับกำรบริภคภำย฿นประทศ? 
Qใ: ศักยภำพของ SMEs? 

กำรปรียบทียบกอนูหลัง 
• ประมินผลกระทบตอศรษฐกิจจำกผล

กอน ูหลังด ำนินมำตรกำร  
• ระดับกำรบริภคภำย฿นประทศ 
• ผลจำกกำรขຌำรวมมำตรกำรของ SMEs 

ิกำรปรียบทียบกอนูหลังี 

√ 
 
√ 
ู 
√ 

√ 
 
ู 
√ 
ู 

ู 
 
ู 
ู 
ู 

ู 
 
ู 
√ 
√ 

• หลงขຌอมูลทุติยภูมิ 
• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 
• SMEs นอกมำตรกำร 
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ประดในศึกษา นวคิด/ความหมาย 
หลักกณฑ์ ิCriteriaี/รายละอียด/ 

ค่าถามส่าคัญ 
วิธีวัดผล/ขຌอมูลทีไตຌองการ 

ขຌอ
มูล

ทุต
ิยภ

ูม ิ

ขຌอมูลปฐมภูมิ 

หลงขຌอมูล 
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4. ผลทีไกิดขึๅนจำกกำร฿ชຌ
มำตรกำร ทัๅง฿นชิงบวก
ละชิงลบ 

ผลกระทบดຌำนอืไน ิImpact 
on other aspectsี  

• หลักกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ละควำมยัไงยืน 
(Sustainability) 

ผลกระทบดຌำนอืไนทีไเม฿ชศรษฐกิจ ชน สังคม ละสิไงวดลຌอม 
Q1: กิจกำร SMEs คงอยู? 
Q2: ผลกระทบทัไวถึงกลุมตำงโ ฿นสังคม? 
Q3: ผลกระทบตอสิไงวดลຌอม? 
Q4: ผลกระทบตอควำมยัไงยืน? 

• กำรคงอยูของกิจกำร 
• ปรียบทียบผลกระทบรำยพืๅนทีไจำก

สัดสวนกำรขຌำถึงมำตรกำรตอปງำหมำย  
• ขຌอคิดหในดຌำนสิไงวดลຌอม 
• ขຌอคิดหในจำกภำคสวนตำง โ ทีไกีไยวขຌอง 

√ 
 
 
ู 
ู 

√ 
 
 
√ 
√ 

√ 
 
 
√ 
√ 

ู 
 
 
ู 
ู 

• หลงขຌอมูลทุติยภูมิ 
• ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 
• SMEs นอกมำตรกำร 

 

5. ปัญหำอุปสรรค฿นกำร
กำรขຌำถึงมำตรกำร 

กำรขຌำถึงมำตรกำร 
ิAccessibilityี 

• หลักกณฑ์ควำมสอดคลຌอง ิRelevanceี ดຌำนปัจจัยวดลຌอม 
ิEcosystemี สนับสนุนกำรขຌำถึงมำตรกำรของกลุมปງำหมำย  

กำรวิครำะห์ปัญหำอุปสรรคส ำคัญ฿นกำร
ขຌำถึงมำตรกำรของกลุมปງำหมำย 

√ √ √ √ • ผูຌด ำนินมำตรกำร 
• ผูຌขຌำรวมมำตรกำร 

6. ขຌอจ ำกัด รวมถึง
ขຌอสนอนะชิงนยบำย
พืไอกำรจัดท ำมำตรกำร
อืไนโ ตอเป 

ขຌอจ ำกัดดຌำนนยบำย ละ
ขຌอสนอนะชิงนยบำย  

จัดท ำขຌอสนอนะดຌำนขຌอจ ำกัดดຌำนนยบำย ละขຌอสนอนะชิง
นยบำย ดยพิจำรณำตำมหลักกณฑ์ 5 ดຌำนของ DAC/OECD  

ประมวลบทสรุปละขຌอสนอนะจำกผลกำร
วิครำะห์ละประมวลผล฿นประดใน
กำรศึกษำ 5 ขຌอขຌำงตຌน  

√ √ √ ู ประมวลขຌอสนอนะจำกผลทีไ
เดຌรับ฿นประดในกำรศึกษำ 5 
ประดในขຌำงตຌน 
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ส ำหรับนวค ำถำมพืไอ฿หຌเดຌมำซึไงค ำตอบทีไสอดคลຌองกับ 6 ประดในกำรศึกษำ ป็นดังนีๅ 
 

1. ศักยภาพของนยบายละมาตรการ 
ศักยภำพของนยบำยละมำตรกำรวิครำะห์จำกขຌอมูล 3 ดຌำน เดຌก 1. ประสิทธิผลของนยบำย 

ิThe Effect of Policy) 2. ระดับกำรตอบสนองตอปัญหำ (Degree to responds to the problemี  
3. กำรขຌำถึงมำตรกำร ิAccessibilityี 
 

1.1 ประสทิธิผลของนยบาย ิThe Effect of Policyี 
ประสิทธิผลของนยบำยวัดจำกสัดสวนผลผลิตตอปງำหมำยผลผลิตของมำตรกำร (Output/target 

Ratioี ดยขຌอมูลส ำคัญตอกำรวัดผลคือปງำหมำยผลผลิตของมำตรกำร ละขຌอมูลผลผลิตของมำตรกำร 
 
หลงขຌอมูลทีไคำดวำจะเดຌรับมำจำกกำรทบทวนรำยงำนของมำตรกำรกับหลงขຌอมูลทุติยภูมิอืไน ชน 

ขำวสำร บทวิครำะห์ หรือประกำศทีไกีไยวขຌองกับมำตกำร ป็นตຌน รวมถึงกำรตรวจสอบควำมถูกตຌองกับ
ผูຌจัดท ำมำตรกำร ผูຌด ำนินมำตรกำร หรือผูຌขຌำรวมมำตรกำรหำกจ ำป็น 
 

1.2 ระดับการตอบสนองตอปัญหา (Degree to responds to the problemี 
ระดับกำรตอบสนองตอปัญหำ฿ชຌขຌอมูล โ สวน เดຌก ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ

มำตรกำร ละขຌอมูลสถำนกำรณ์พืไอพิจำรณำระดับกำรกຌเขปัญหำของมำตรกำร 
 
ขຌอมูลกีไยวกับวัตถุประสงค์ของมำตรกำร ซึไงสำมำรถรวบรวมขຌอมูลเดຌจำกกำรทบทวนรำยงำนของ

มำตรกำร ละกำรตรวจสอบควำมถูกตຌองกับผูຌจัดท ำมำตรกำร 
 
ขຌอมูลกีไยวกับสถำนกำรณ์฿นชวงทีได ำนินมำตรกำร เดຌจำกผลกำรวิครำะห์สถำนกำรณ์ดย฿ชຌขຌอมูล

หลงขຌอมูลทุติยภูมิ อำทิ ขำวสำร หรือบทวิครำะห์ ป็นตຌน รวมถึงกำรพิจำรณำรวมกับผูຌด ำนินมำตรกำร 
ละผูຌขຌำรวมมำตรกำรผำนชองทำงกำรสัมภำษณ์ ละกำรประชุมกลุมยอย  
 

1.3 การขຌาถึงมาตรการ ิAccessibilityี 
กำรขຌำถึงมำตรกำร฿นขัๅนประดในศักยภำพของนยบำยละมำตรกำร ป็นกำรพิจำรณำปัจจัยซึไงสงผล

ตอกำรขຌำถึงมำตรกำรของกลุมปງำหมำยของมำตรกำร฿นดຌำนตำง โ เดຌก ดຌำนควำมจ ำป็น ิNecessityี 
ควำมพียงพอ (Adequacyี กำรอันดับควำมส ำคัญ ิPriorityี ละปัจจัยวดลຌอม (Ecosystemี  

 
ขຌอมูลดຌำนควำมจ ำป็นของมำตรกำรพิจำรณำจำกขຌอมูลผลกำรศึกษำบืๅองตຌนกีไยวกับสถำนกำรณ์

ละควำมจ ำป็นของมำตรกำร ซึไงอำศัยขຌอมูลจำกหลงขຌอมูลมูลทุติยภูมิ ชน ขำวสำร หรือบทวิครำะห์  
ป็นตຌน รวมถึงกำรสัมภำษณ์ผูຌจัดท ำมำตรกำรละผูຌด ำนินมำตรกำรผำนกำรสัมภำษณ์ละประชุมกลุมยอย 
พืไอรับทรำบถึงหลักคิดบืๅองหลัง ทำงลือก หรือนวทำงปฏิบัติรองทีไผูຌจัดท ำมำตรกำรเดຌจัดตรียมเวຌ 
นอกจำกนีๅ ยังสำมำรถสัมภำษณ์ละจัดท ำบบสอบถำมพืไอรวบรวมขຌอคิดหในของกลุม SMEs ปງำหมำยทีไมี
ตอมำตรกำร พืไอรับทรำบถึงขຌอปัจจัยทีไทຌจริงซึไงสงผลตอกำรขຌำถึงมำตรกำรจำก SMEs ดยตรง 
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ขຌอมูลดຌำนควำมพียงพอ พิจำรณำ โ สวน เดຌก สวนทีไ แ พิจำรณำจำกขຌอมูลกลุมปງำหมำยซึไงควรเดຌ
ขຌำรวมมำตรกำร ดยป็นกำรรวบรวมขຌอมูลจำกหลงขຌอมูลทุติยภูมิ ทัๅงกำรรวบรวมดยตรงจำกผูຌจัดท ำ
มำตรกำร ละผูຌด ำนินมำตรกำรดยตรง รวมถึงกำรน ำขຌอมูลสถิติอืไนมำประกอบกำรวิครำะห์ ชน สสว. หรือ
กรมสงสริมอุตสำหกรรม ิกสอ.ี ป็นตຌน พืไอวิครำะห์กลุม SMEs ปງำหมำยซึไงควรเดຌขຌำรวมมำตรกำรอยำง
ทຌจริง ซึไงมืไอเดຌคำของจ ำนวน SMEs ทีไควรเดຌขຌำรวมมำตรกำรอยำงทຌจริงลຌว ฿นขัๅนตอเป สวนทีไ โ จึงป็น
กำรน ำคำดังกลำวมำปรียบทียบป็นสัดสวนกับจ ำนวนกลุม SMEs ปງำหมำยทีไมำตรกำรก ำหนด 
 

ขຌอมูลดຌำนกำรอันดับควำมส ำคัญพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์฿นชวงทีได ำนินมำตรกำร ดยวิครำะห์จำก
ขຌอมูลสถำนกำรณ์ซึไงเดຌจำกกำรรวบรวมขຌอมูลจำกหลงทุติยภูมิตำงโ อำทิ ขำวสำร หรือบทวิครำะห์ ป็นตຌน 
รวมถึงกำรพิจำรณำรวมกับผูຌด ำนินมำตรกำรผำนกำรสัมภำษณ์ชิงลึก ทัๅงนีๅ มຌวำขຌอมูล฿นสวนกำรอันดับ
ควำมส ำคัญของมำตรกำรอำจคลຌำยคลึงกับกำรพิจำรณำขຌอมูล฿นขຌอ แ. โ ดຌำนขຌอมูลกีไยวกับสถำนกำรณ์ ต฿น
หัวขຌอนีๅจะนຌนกำรวิครำะห์฿นดຌำนกำรขຌำถึงมำตรกำรของ SMEs ปງำหมำยป็นหลัก 

 
ขຌอมูลดຌำนปัจจัยวดลຌอม พิจำรณำถึงชองทำงละปัจจัยวดลຌอมตำงโ ทีไอืๅอตอกำรขຌำถึงมำตรกำร

ของ SMEs ปງำหมำย ดยพิจำรณำควำมพรຌอมตละดຌำน อำทิ ควำมพรຌอมของบุคลำกรด ำนินมำตรกำร 
ควำมพรຌอมของระบบ฿หຌบริกำรของมำตรกำร ละควำมพรຌอมของอุปกรณ์ของผูຌขຌำรวมมำตรกำร ป็นตຌน 
ดยวิครำะห์จำกขຌอมูลทุติยภูมิซึไงเดຌรับจำกรำยงำนของมำตรกำร กำรติดตำมขำวสำร หรือบทวิครำะห์  
ป็นตຌน รวมถึงกำรสัมภำษณ์ละประชุมกลุมยอยกับผูຌด ำนินมำตรกำร ละกำรกใบบบสอบถำมจำก
ผูຌขຌำรวมมำตรกำรพิไมติม 
 

2. ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปງาหมายบรรลุผลส ารใจ 
ประสิทธิภำพของกลเกกำรขับคลืไอนกำรท ำมำตรกำรพืไอ฿หຌปງำหมำยบรรลุผลส ำรใจด ำนินกำรตำม

หลักกณฑ์ประสิทธิภำพ ิEfficiencyี ของ DAC/OECD ดยขຌอมูลทีไ฿ชຌพิจำรณำคือขຌอมูลกำร฿ชຌทรัพยำกร฿น
ดຌำนงบประมำณ ละระยะวลำ ซึไงคำดวำผูຌด ำนินมำตรกำรป็นผูຌกใบรวบรวมขຌอมูล ทัๅงนีๅ วิธีกำรวิครำะห์คือ
กำรน ำขຌอมูลกำร฿ชຌทรัพยำกรมำปรียบทียบสัดสวนกับปງำหมำยกำร฿ชຌทรัพยำกร ลຌวจึงน ำเปวิครำะห์
รวมกับขຌอมูลตำมหลักกณฑ์ประสิทธิผลตำมหัวขຌอ แ. แ ซึไงจะท ำ฿หຌทรำบถึง คำประสิทธิภำพทัๅง฿นระดับ
มำตรกำร ละ฿นระดับครงกำรยอย 
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ขຌอมูลอีกสวน฿นกำรพิจำรณำประสิทธิภำพของกลเกกำรขับคลืไอนมำตรกำรคือ กำรพิจำรณำกำรลຌว
สรใจละกำรซຌอนทับของหวงซวลำกำรด ำนินมำตรกำร฿นรำยครงกำรยอย ซึไงหำกครงกำรยอยมีกำร
ด ำนินกำรลຌวสรใจ฿นตละรำยครงกำรยอยตำมผนงำน เมสรຌำงควำมซับซຌอนหรือพิไมงืไอนเขระหวำงกัน
กับครงกำรยอยอืไนภำย฿ตຌมำตรกำร ถือวำมำตรกำรดังกลำวมีกระบวนกำรด ำนินมำตรกำรทีไมีประสิทธิภำพ 
฿นทำงกลับกันหำกกิดกรณีกำรส ำรใจงำนหลืไอมกัน เมป็นเปตำมผน ละพิไมควำมซับซຌอน฿หຌกับกำร
ด ำนินครงกำรยอยอืไน ถือวำมำตรกำรดังกลำวมีประสิทธิภำพของกระบวนกำรด ำนินมำตรกำรตไ ำ ซึไงขຌอมูลทีไ
฿ชຌวิครำะห์คำดวำจะเดຌรับจำกกำรรวบรวมขຌอมูลทุติยภูมิ ชน รำยงำนของมำตรกำร ละขำวสำร ป็นตຌน 
รวมถึงกำรสัมภำษณ์ ผูຌด ำนินมำตรกำร 

 
นอกจำกนีๅ ยังมีกำรรวบรวมขຌอมูลกฎหมำย กฎระบียบ ละขຌอบังคับซึไงสงผลตอประสิทธิภำพของ

กระบวนกำรด ำนินมำตรกำรอีกดຌวย ดยรวบรวมขຌอมูลจำกหลงขຌอมูลทุติยภูมิ ชน ประมวลกฎหมำย ละ
บทวิครำะห์ ป็นตຌน รวมถึงกำรรับทรำบขຌอคิดหในผำนกำรสัมภำษณ์ชิงลึก ละประชุมกลุมยอยกับผูຌด ำนิน
มำตรกำร ละผูຌขຌำรวมมำตรกำร 
 

3. ประยชน์ทีไกิดขึ นก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ ทั งทางตรงละทางอຌอม 
ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ ทัๅงทำงตรงละทำงอຌอมป็นกำรวิครำะห์

ตำมหลักกณฑ์ผลกระทบ (Impactี ดຌำนศรษฐกิจ ดยพิจำรณำ โ ระดับ เดຌก ผลกระทบระดับประทศ 
คือขຌอมูลกำรมำตรกำร ซึไงผลกระทบ฿นระดับรก ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์มละผลกระทบ฿นระดับผูຌขຌำรว

หลังกำรด ำนินมำตรกำร ดยผลกระทบทำงตรงวิครำะห์จำกผลกำรูปรียบทียบสภำวะศรษฐกิจกอน
สัมภำษณ์ผูຌด ำนินมำตรกำร ผูຌขຌำรวมมำตรกำร ละผูຌทีไมีลักษณะดียวกันกับผูຌขຌำรวมมำตรกำรตเมเดຌขຌำ
รวมมำตรกำร ละผลกระทบทำงอຌอมวิครำะห์จำกหลงขຌอมูลทุติยภูมิ อำทิ ขำวสำร ละบทวิครำะห์ ป็น
ตຌน รวมกับกำรสัมภำษณ์ผูຌด ำนินมำตรกำร ผูຌขຌำรวมมำตรกำร ละผูຌทีไมีลักษณะดียวกันกับผูຌขຌำรวม
มำตรกำรตเมเดຌขຌำรวมมำตรกำร  

 

ส ำหรับผลกระทบ฿นระดับผูຌขຌำรวมมำตรกำรสำมำรถวิครำะห์เดຌจำกขຌอมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูຌด ำนิน
มำตรกำร รวมถึงกำรกใบบบสอบถำมกับผูຌขຌำรวมมำตรกำร ละผูຌทีไมีลักษณะดียวกันกับผูຌขຌำรวมมำตรกำร
ตเมเดຌขຌำรวมมำตรกำรดยตรง ดยมีประดในส ำคัญคือ ประยชน์ทีไเดຌรับจำกกำรขຌำรวมมำตรกำรของ 
SMEs ดยปรียบทียบกับกำรทีไเมเดຌขຌำรวมมำตรกำร 
 

4. ผลทีไกิดขึ นจากการ฿ชຌมาตรการ ทั ง฿นชิงบวกละชิงลบ 
ผลทีไกิดขึๅนจำกกำร฿ชຌมำตรกำร ทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ ป็นกำรวิครำะห์ตำมหลักกณฑ์ผลกระทบ 

ิImpactี ฿นสวนทีไเมกีไยวขຌองกับศรษฐกิจ ดยมีกำรวิครำะห์ทัๅงมิติดຌำนสังคม สิไงวดลຌอม ละควำมยัไงยืน  
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ดย฿นดຌำนสังคมจะวิครำะห์ถึงระดับกำรขຌำถึงมำตรกำรของ SMEs ปງำหมำย฿นตละพืๅนทีไดย
ปรียบทียบ บนหลักนวคิดควำมทำทียมละกำรกระจำยผลประยชน์ของมำตรกำร ขຌอมูลทีไ฿ชຌ
ประกอบดຌวยคำสถิติบงชีๅขนำดละพืๅนทีได ำนินมำตรกำรซึไงตຌองป็นคำสถิติทีไสำมำรถน ำมำปรียบทียบ
ระหวำงพืๅนทีไเดຌ ดยคำดวำจะเดຌรับจำกหลงขຌอมูลทุติยภูมิ นอกจำกนีๅ พืไอ฿หຌกำรระบุระดับกำรขຌำถึง
มำตรกำรของกลุมปງำหมำย฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅน จึงควรมีกำรสัมภำษณ์ชิงลึก ละประชุมกลุมยอยกับผูຌด ำนิน
มำตรกำรพิไมติม 

 

ดຌำนสิไงวดลຌอม ควำมยัไงยืน ละดຌำนอืไน ป็นประดในพิจำรณำพิไมติม ดยขຌอมูลทีไน ำมำวิครำะห์จะ
ป็นขຌอมูลจำกกำรสัมภำษณ์ ประชุมกลุมยอยรวมกับภำคสวนตำง โ รวมถึงกำรกใบบบสอบถำมจำก
ผูຌขຌำรวมมำตรกำร ละ SMEs นอกมำตรกำร 
 

5. ปัญหาอุปสรรค฿นการการขຌาถึงมาตรการ 
กำรวิครำะห์อุปสรรค฿นกำรด ำนินมำตรกำรป็นกำรพิจำรณำผลตอจำกกำรขຌำถึงมำตรกำร฿นหัวขຌอรก 

ดย฿นขัๅนนีๅจะป็นกำรจัดท ำสรุปขຌอปัญหำอุปสรรคส ำคัญ ละนวทำงกำรลดหรือขจัดขຌอปัญหำอุปสรรค
ดังกลำว  

 
6. ขຌอจ ากัด รวมถึงขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไน โ ตอเป 
ประดในกำรศึกษำสุดทຌำย ป็นกำรวิครำะห์ผลกำรศึกษำทัๅงหมด฿น 5 ประดในกำรศึกษำขຌำงตຌน  

ตำมนวทำงกำรวิครำะห์หลักกณฑ์ทัๅง 5 ดຌำนของ DAC/OECD ประกอบเปดຌวย ควำมสอดคลຌอง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ผลกระทบ ละควำมยัไงยืน ดยจัดท ำป็นสรุปขຌอจ ำกัดของกำรด ำนินมำตรกำร 
ละขຌอสนอนะชิงนยบำยพืไอกำรจัดท ำมำตรกำรอืไนตอเป฿นอนำคต 
 

จำกตำรำงสรุปหลักกณฑ์ ละครืไองมือจัดกใบขຌอมูลทีไเดຌท ำกำรสรุปเวຌ คณะผูຌประมวลผลมำตรกำร
จะเดຌท ำนวทำงตำมตำรำงดังกลำวเปประยุกต์฿ชຌกับกำรประมวลผลมำตรกำรภำย฿ตຌครงกำรประมวลผลงำน
สงสริม SMEs ตำมนยบำยรัฐตอเป 
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บท 4 

 

การเก็บข้อมูลทุติยภูม ิ

และข้อมูลปฐมภมูิ 
 

 
การประมวลผลมาตรการสงสริม SMEs ทัๅงสอง
มาตรการทีไ เดຌคัด ลือกเวຌ ฿นบททีไ  2 ดຌวยวิ ธี
วิคราะหຏละประมวลผลทีไเดຌทบทวนละก าหนด
เวຌ฿นบททีไ 3 ทีไผานมานัๅน จ าปຓนตຌองมีการกใบ
ขຌอมูลทุติยภูมิละปฐมภูมิจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กับมาตรการดังกลาวอยางครอบคลุมทุกภาคสวน 
เดຌก หนวยงานผูຌออกบบมาตรการ หนวยงาน
ผูຌด านินการขับคลืไอนมาตรการ ละ SMEs  
ผูຌเดຌรับประยชนຏจากมาตรการทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอม ปຓนตຌน 
 
การจัดกใบขຌอมูลทุติยภูมิ คณะวิจัยเดຌจัดกใบ
ขຌอมูลตลอดชวงระยะวลาด านินงานครงการจาก
หลงขຌอมูลซใปเซตຏหนวยงานทีไกีไยวขຌองตางโ 
อาทิ ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
ศรษฐกิจการคลัง ธนาคารหงประทศเทย 
ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ศูนยຏบริหารสถานการณຏพรระบาดของ
รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ละหนวยงานอืไนโ 
ปຓนตຌน  

การจัดกใบขຌอมูลปฐมภูมิ คณะวิจัยเดຌก าหนด
วิธีการจัดกใบขຌอมูลทัๅงสิๅน 3 รูปบบ เดຌก  
1. การจัดกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณຏชิงลึก 
3. การประชุมระดมความคิดหในกลุมยอย 

ิFocus groupี 
 
ดยมีรายละอียดผลการจัดกใบขຌอมูลปฐมภูมิ฿น
ตละรูปบบ ดังนีๅ 
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4.1 การจัดเก็บข้อมูลดว้ยแบบสอบถาม 
 
การกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถามกับผูຌประกอบการ SMEs ฿นชวงดือนมษายน 2564 ทีไผานมาทัๅง

ผูຌประกอบการกลุมทีไขຌารวมละเมเดຌขຌารวมมาตรการ สามารถสรุปประดในส าคัญเดຌ ดังนีๅ 
 

ตาราง 4-1: จ านวนผูຌตอบบบสอบถาม 

จ านวนผูຌตอบ
บบสอบถาม 

มาตรการความชวยหลือทางการงนิตาม 

พระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือ 

ทางการงนิกผูຌประกอบวสิาหกจิทีไเดຌรบั
ผลกระทบจากการระบาดของรคตดิชืๅอ 

เวรสัครนา 2019 (พ.ร.ก. Soft Loan) 

มาตรการรกัษาระดับการบริภคของประทศ 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌก 
ผูຌมีบัตรสวสัดกิารหงรฐั 

ครงการคนละครึไง 

จ านวนทัๅงหมด 102 ราย 105 ราย 101 ราย 
จ านวนทีไขຌารวมมาตรการ 50 ราย 54 ราย 51 ราย 
จ านวนทีไเมขຌารวมมาตรการ 52 ราย 51 ราย 50 ราย 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถาม฿นทัๅงสองมาตรการขຌางตຌน มีคุณลักษณะทีไหลากหลาย กลาวคือ 
มีประภทกิจการทัๅง฿นรูปบบบุคลลธรรมดาละนิติบุคคล กิจการประกอบธุรกิจสินคຌาละบริการชนิดตางโ 
รวมถึงมีทีไตัๅงกิจการกระจายอยูทัไวประทศ ดยมีรายละอียดผลการจัดกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถาม ราย
มาตรการ ดังนีๅ 

 
มาตรการความชวยหลือทางการงินตามพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบ
วิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (พ.ร.ก. Soft Loan) 

 
ผูຌตอบบบสอบถามกีไยวกับมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ดยสวน

฿หญมีต าหนง฿นระดับผูຌมีอ านาจตัดสิน฿จ฿นกิจการ ละปຓนกิจการประภทนิติบุคคลกระจายตัวตาม 
หัวมือง฿หญทัไวประทศ เดຌก กรุงทพฯ ชลบุรี ชียง฿หม ขอนกน ละสงขลา ซึไงการกใบบบสอบถามเดຌ
กใบกับ 2 กลุมตัวอยางซึไงมีลักษณะ฿กลຌคียงกันทัๅงภาคธุรกิจละประภทธุรกิจ ดยประภทธุรกิจสวน฿หญคือ
กลุมรຌานคຌาปลีก/คຌาสง ละรຌานบริการอาหารละครืไองดืไม รายละอียดดังนีๅ 
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ภาพ 4-1: ต าหนง฿นกิจการของผูຌตอบบบสอบถาม 

  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ภาพ 4-2: ประภทกิจการละภาคธุรกจิของผูຌตอบบบสอบถาม 

  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ภาพ 4-3: ประภทธุรกิจของผูຌตอบบบสอบถาม 

 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค.   
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ภาพ 4-4: ทีไตัๅงกิจการของผูຌตอบบบสอบถาม 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 
ภาพ 4-5: ปัญหาละอุปสรรค฿นการด านนิกิจการ฿นระหวางป โ5ๆใูโ5ๆไ  

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ภาพ 4-6: วัตถุประสงค์ของการขຌารวมมาตรการ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ภาพ 4-7: ผลชิงประจักษ์ตอรายเดຌ การจຌางงาน ละคาจຌางรงงานของผูຌตอบบบสอบถาม 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ภาพ 4-8: ความคิดหในตอการปลีไยนปลงของผลประกอบการของผูຌตอบบบสอบถาม 

 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

 

ม ตรก รรกษ ร ดบก รบรโภคของปร เทศ 
 

จากการกใบขຌอมูลดຌวยบบสอบถามกับผูຌประกอบการรຌานคຌา฿นชวงดือนมษายน 2564 ทีไผานมาทัๅง
ผูຌประกอบการกลุมทีไขຌารวมละเมเดຌขຌารวมมาตรการรวมทัๅงหมด 206 ราย มีคุณลักษณะ฿นตละครงการ 
ดังนีๅ 
 

82%
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58%
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80%

100%

พิไมขึๅน เมปลีไยนปลง ลดลง

รายเดຌของผูຌตอบบบสอบถาม

SMEs ขຌารวมมาตรการ SMEs เมขຌารวมมาตรการ

22%

78%
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67%
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พิไมขึๅน เมปลีไยนปลง ลดลง

การจຌางงานของผูຌตอบบบสอบถาม

SMEs ขຌารวมมาตรการ SMEs เมขຌารวมมาตรการ
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คาจຌางรงงานของผูຌตอบบบสอบถาม

SMEs ขຌารวมมาตรการ SMEs เมขຌารวมมาตรการ
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ตาราง 4-1: ขຌอมูลทัไวเปของผูຌประกอบการทีไตอบบบสอบถาม 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

จ านวนผูຌประกอบการตอบบบสอบถามทัๅงหมด 105 ราย ปຓนบุคคลธรรมดามากถึง 
รຌอยละ ้เ ดยสวน฿หญปຓนรຌานจ าหนายสินคຌาอุปภคบริภครຌอยละ ่ๆ รองลงมาปຓน
รຌานสินคຌากษตรหรือกษตรปรูปรຌอยละ แโ รຌานธูปทียน ละครืไองสักการะรຌอยละ แ 
ละรຌานขายยารักษารครຌอยละ แ  

จ านวนผูຌประกอบการตอบบบสอบถามทัๅงหมด 10แ ราย ทัๅงหมดปຓนบุคคลธรรมดา ดย
สวน฿หญปຓนรຌานอาหารละครืไองดืไมรຌอยละ 5โ รองลงมาปຓนรຌานสินคຌาทัไวเปรຌอยละ ใใ
รຌานรับหมา งานชาง หรือท าความสะอาดรຌอยละ แแ ทีไหลือปຓนรຌาน OTOP รຌานสุขภาพู
การพทยຏ รຌานสุขภาพูความงาม ละรຌานธงฟງาฯ ประภทละรຌอยละ แ 

  

  

 

  
 

บุคคลธรรมดา-รຌานคຌา
ทัไวเป
86%

บุคคลธรรมดา-รถรขาย
สินคຌา
4% นิติบุคคล

10%

ประภทกิจการ

1%

1%

12%

86%

ยารักษารค

ธูปทียน ละครืไอง…

สินคຌากษตร/กษตร…

สินคຌาอุปภคบริภค

ประภทสินคຌาทีไจ าหนาย

17%

17%

20%

20%

26%

ชลบุรี

ขอนกน

ชียง฿หม

สงขลา

กรุงทพมหานคร

ทีไตัๅงกิจการ
พนักงาน/ลูกจຌาง

6%

จຌาของรຌาน-ญาต-ิหุຌนสวน
94%

ต าหนงผูຌตอบบบสอบถาม

1%

1%

1%

1%

11%

33%

52%

รຌานธงฟງาฯ
สุขภาพ-ความงาม
สุขภาพ-การพทยຏ

กิจการ OTOP

รับหมา งานชาง หรือท าความ…
สินคຌาทัไวเป

รຌานอาหารละครืไองดืไม

ประภทรຌานคຌา

8%

10%

12%

19%

51%

สงขลา

ขอนกน

ชลบุรี

ชียง฿หม

กรุงทพมหานคร

ทีไตัๅงกิจการ

พนักงาน/ลูกจຌาง, 
3%

จຌาของรຌาน-ญาต-ิหุຌนสวน, 
97%

ต าหนงผูຌตอบบบสอบถาม
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ตาราง 4-2: ปัญหาหลักของกิจการ฿นชวงป 2563 - 2564 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ตาราง 4-3: การขຌารวมครงการ ิรายี 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
  

1%

6%

12%

13%

21%

47%

คาจຌางรงงานสูง

อืไน โ

ยอดขายลดลง

ขาดคลนงินทุนหมุนวียน

ตຌนทุนสูง

จ านวนลูกคຌาลดลง

5%

9%

28%

58%

ขาดคลนงินทุนหมุนวียน

ยอดขายลดลง

ตຌนทุนสูง

จ านวนลูกคຌาลดลง

39

15

51

ขຌารวมครงการระยะทีไ 1-2

ขຌารวมครงการระยะทีไ 2

เมขຌารวมครงการ

27

24

50

ขຌารวมครงการระยะทีไ 1-2

ขຌารวมครงการระยะทีไ 2

เมขຌารวมครงการ
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ตาราง 4-4: การปลีไยนปลง฿นผลประกอบการ 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

การปลีไยนปลง฿นรายเดຌผูຌประกอบการ 

  

การปลีไยนปลง฿นการจຌางงาน 

  
การปลีไยนปลง฿นจ านวนลูกคຌา 

  
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
  

34
%

-1
7%

 ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ ทีไ  
1 - 2

เ ม  ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร

55
%

-4
1%

 ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ ทีไ  
1 - 2

เ ม  ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร

9%

3%

 ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ ทีไ  
1 - 2

เ ม  ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร

0%

-1
1%

 ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ ทีไ  
1 - 2

เ ม  ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร

-5
9%

9%

 ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ ทีไ  
1 - 2

เ ม  ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร

56
%

-4
1%

 ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร ร ะ ย ะ ทีไ  
1 - 2

เ ม  ขຌ า ร ว ม  ค ร ง ก า ร
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4.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 
การสัมภาษณຏชิงลึกหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการด านินมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม 

พระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบวิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของ
รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิพ.ร.ก. Soft Loan) ละมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ สามารถ
สรุปรายละอียดการสัมภาษณຏ ละประดในส าคัญทีไกีไยวขຌองเดຌ ดังนีๅ 
 

ตาราง 4-5: สรุปรายชืไอหนวยงานสัมภาษณ์ชิงลึก 

หนวยงาน วันทีไสัมภาษณ์ 

มาตรการความชวยหลือ
ทางการงนิตาม 

พระราชก าหนดการ฿หຌ
ความชวยหลือ 

ทางการงนิกผูຌประกอบ
วิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบ
จากการระบาดของรคติด
ชืๅอเวรัสครนา 2019 

(พ.ร.ก. Soft Loan) 

มาตรการรักษาระดับการบริภค
ของประทศ 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ
฿หຌกผูຌมีบัตร

สวัสดิการหงรัฐ 
ครงการคนละครึไง 

1. กรมการคຌาภาย฿น กระทรวงพาณิชย์ 
หนวยงานผูຌด านินมาตรการ 

วั นทีไ  20  มษ ายน  2564 
วลา 9.30 น. − √ − 

2. ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
หนวยงานผูຌออกบบละด านินมาตรการ 

วันทีไ  โใ มษายน โ5ๆไ 
วลา ้.เเ น. − √ √ 

3. ธนาคารหงประทศเทย 

หนวยงานผูຌออกบบละด านินมาตรการ 
วันทีไ  5 พฤษภาคม โ5ๆไ 
วลา ้.ใเูแเ.ใเ น. √ − − 

4. ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
หนวยงานผูຌออกบบมาตรการ 

วันทีไ  ้  มิ ถุ นายน โ5ๆไ  
วลา แเ.เเูแแ.เเ น. √ − − 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

1. กรมการคຌาภาย฿น 

กรมการคຌาภาย฿น กระทรวงพาณิชยຏ ปຓนหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับมาตรการรักษาระดับการบริภค
ของทศ ทัๅงครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไง ฿นฐานะหนวยงาน
รวมด านินมาตรการ กลาวคือ กรมการคຌาภาย฿นปຓนหนวยงานรับสมัครรຌานคຌาขຌารวมครงการธงฟງา  
ราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไน ิรຌานธงฟງาฯี ดยรຌานธงฟງาฯ สามารถขຌารวมมาตรการรักษาระดับการ
บริภคของทศเดຌทัๅงสองครงการ 

 
การสัมภาษณຏกรมการคຌาภาย฿น มืไอวันทีไ โเ มษายน โ5ๆไ วลา ้.ใเูแเ.ใเ น. เดຌรับความ

อนุคราะหຏจากบุคลากรกรมการคຌาภาย฿น฿หຌสัมภาษณຏจ านวน แ ทาน ดังนีๅ 
1. คุณปรัชญา  นารภิชาต  นักวิชาการพาณิชยຏช านาญการพิศษ  
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การสัมภาษณຏกรมการคຌาภาย฿นขຌางตຌน มีรายละอียดสรุปเดຌ ดังนีๅ 
ความป็นมาของมาตรการชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอยพิไมติมผานบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

- นายสนธิรัตนຏ สนธิจิรวงศຏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยຏ ฿นขณะนัๅน สนอมาตรการนีๅขຌา 
ทีไประชุมคณะรัฐมนตรี ดยมีนวคิดมาตรการ  คือ พืไอชวยหลือประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย  
ดยการ฿หຌงินเป฿ชຌจายซืๅอสินคຌาทีไจ าปຓนตอการด ารงชีพผานบัตรสวัสดิการฯ ทนการ฿หຌงินสด 

- มาตรการชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอยพิไมติมผานบัตรสวัสดิการหงรัฐ ริไมด านินการตัๅงตป โ5ๆแ 
ปຓนตຌนมา ดยมีการด านินครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐสริมขຌามา฿นชวง
ดือนตุลาคม โ5ๆใ – มีนาคม โ5ๆไ พืไอบรรทาผลกระทบจากการระบาดของรถติดชืๅอเวรัส 
ครนา โเแ้ 

 
การด านินมาตรการชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอยพิไมติมผานบัตรสวัสดิการหงรัฐ ฿นชวงรก  
ิป โ5ๆแูโ5ๆโี 
- กรมบัญชีกลางละธนาคารกรุงเทยจัดตรียมครืไองรับช าระงินอิลใกทรอนิกสຏ ิElectronic Data 

Capture: EDCี จ านวน ใเุเเเ ครืไอง ส าหรับรຌานธงฟງาฯ ทีไขຌารวมมาตรการ 
- ชวงรกมีรຌานคຌาสมัครขຌามาตรการจ านวนนຌอย นืไองจากยังเมขຌา฿จมาตรการละกรงรืไองภาษี 

ซึไงตอมากรมพัฒนาธุรกิจการคຌาเดຌชวยประชาสัมพันธຏมาตรการกับกลุมรຌานคຌาปງาหมาย ท า฿หຌมี
ยอดรຌานคຌาสมัครขຌารวมมาตรการพิไมขึๅน 

- รຌานคຌาสวน฿หญทีไสมัครขຌารวมมาตรการ ปຓนรຌานขายของช า ละรຌานขายปลีก฿นทຌองถิไน ชน  
ทวีกิจ CJ ปຓนตຌน ดยรຌานธงฟງาฯ จะเดຌรับครืไอง EDC แ ครืไองตอรຌานทานัๅน 

 
การด านินมาตรการฯ ฿นปัจจุบัน 

- ปัจจุบันมีรຌานคຌาสมัครขຌารวมมาตรการกวา แ5เุเเเ รຌานคຌา ละเดຌรบัอนุมัติขຌารวมมาตรการ
กวา แเเุใเเ รຌานคຌา ดยกรมการคຌาภาย฿นรายงานจ านวนรຌานคຌากับกรมบัญชีกลางทุกสัปดาหຏ
ิทุกวันจันทรຏี  

- การสมัครปຓนรຌานธงฟງาฯ ฿ชຌวลาประมาณ ใูไ สัปดาหຏ ดยสมัครกับกระทรวงพาณิชยຏ ซึไงจะ
ประสานขຌอมูลเปยังกรมบัญชีกลางละธนาคารกรุงเทย ปัจจุบันปຓนการสงขຌอมูลระหวางกนั฿น
รูปบบเฟลຏ Excel อยางเรกใดี ฿นปงบประมาณ โ5ๆไ มีผนงานจะปรับปรุงระบบการสงขຌอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐ฿หຌระบบ รวดรใว ละ Real-time มากยิไงขึๅน 
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ผลการด านินงาน 

- ประสิทธิผล: ครงการนีๅมีประสิทธิผลดี กลาวคือ ความชวยหลือลงเปถึงกลุมคนรากหญຌาจริงโ 
ละทัไวถึง 

- ความยัไงยืน: ครงการรຌานธงฟງาฯ ปຓนริไมตຌนของทักษะดຌานทคนยี การสรຌางความสัมพันธຏ 
ิConnectionี ระหวางผูຌผลิตละรຌานคຌาปลีก ละ knowhow ตางโ กลาวคือ แี มีบริษัทอกชน
ท าระบบการซืๅอขายละขนสงออนเลนຏ฿หຌกับผูຌผลิตละผูຌขายสินคຌากษตรละกษตรปรรูป ละ 
โี มีการจับคูระหวางรຌานคຌาปลีกละผูຌผลิต ิSuppliersี ละมีการ฿ชຌฟลตฟอรຏมออนเลนຏ฿นการ
สงสินคຌา ชน จังหวัดขอนกนมีรຌานธงฟງาฯ ขຌารวมครงการสงสินคຌาออนเลนຏกวา ใเเ หง  

 

ขຌอสนอนะ  
- สนับสนุนหลงงินทุน ชน สินชืไอปลอดดอกบีๅย หรือสินชืไอทีไ฿หຌกูຌปຓนสินคຌากผูຌประกอบการ 

 
2. ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
ส านักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปຓนหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับมาตรการรักษาระดับการ

บริภคของประทศ ทัๅงครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไง ฿นฐานะ
หนวยงานผูຌออกบบละด านินมาตรการ  
 

การสัมภาษณຏส านักงานศรษฐกิจการคลัง มืไอวันทีไ โ3 มษายน โ5ๆไ วลา ้.0เูแเ.0เ น. เดຌรับ
ความอนุคราะหຏจากบุคลากรส านักงานศรษฐกิจการคลัง฿หຌสัมภาษณຏจ านวน โ ทาน ดังนีๅ 

1. นางสาวกาญจนา  ตัๅงปกรณຏ  ผูຌอ านวยการส านักนยบายภาษี 
2. นายพงศกร  กຌวหลใก ศรษฐกรช านาญการ 

 
การสัมภาษณຏส านักงานศรษฐกิจการคลังขຌางตຌน มีรายละอียดสรุปเดຌ ดังนีๅ 
1) ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ ระยะทีไ แูโ 

- ความป็นมา: จากสถานการณຏการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา฿นชวงตຌนป โ5ๆใ สงผล
ปຓนวงกวຌางตอศรษฐกิจ อุปสงคຏการจຌางงานลดลง ละจ านวนนักทองทีไยวตางชาติลดลง 
ขณะดียวกันกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นฐานขຌอมูลถือปຓนกลุมปราะบาง฿นสังคม กลาวคือ ทัๅงหมดมี
รายเดຌตไ าวา แเเุเเเ บาทตอป ดย฿นจ านวนนีๅกวารຌอยละ ็ไ มีรายเดຌตไ ากวา ใเุเเเ บาทตอป 
ละกวารຌอยละ ้เ มีทรัพยຏสินทางการงินเมกิน 5ุเเเ บาท รຌอยละ ไเ มีหนีๅสินทัๅง฿นระบบละ
นอกระบบ ซึไงกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยนีๅ สศค. มองวาปຓนฐานรากทีไเดຌรับผลกระทบดยตรงจาก
สถานการณຏการพรระบาดของรคติดชืๅอฯ ดังกลาว จ าปຓนตຌองเดຌรับความชวยหลือยียวยา฿หຌมี
รายเดຌพียงพอตอการด ารงชีพขัๅนพืๅนฐาน 
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- ลักษณะครงการ: ปຓนการพิไมวงงิน฿นบัตรสวัสดิการ 5เเ บาทตอดือน฿นทุกกลุมรายเดຌ   
- ป้าหมาย: ครงการก าหนดจ านวนผูຌมีบัตรสวัสดิการปງาหมายจ านวน แใ,้ไ่,5แ่ คน฿นระยะทีไ แ 

ละ แใ,็5ๆ,้้5 คน฿นระยะทีไ โ 
- หลงงินทุน: จ านวนผูຌมีบัตรฯ ปງาหมายขຌางตຌนน าเป฿ชຌค านวณปຓนวงงินประมาณครงการ ซึไง

฿ชຌหลงงินทุนงินกูຌภาย฿ตຌผนงานทีไ โ ตามบัญชีทຌายพระราชก าหนด฿หຌอ านาจกระทรวงการคลัง 
กูຌงินพืไอกຌเขปัญหา ยียวยา ละฟืຕนฟูศรษฐกิจละสังคมทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของ
รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ พ.ศ. โ5ๆใ 

- ผูຌประกอบการ: รຌานธงฟງาฯ ณ ดือนตุลาคม โ5ๆใ มีจ านวน ้โุ่เโ หง รับช าระงินดຌวยครืไอง 
EDC จ านวน ใเุเเเ หง ทีไหลือปຓนรຌานทีไรับช าระงินดຌวยอพลิคชัไนถุงงิน 

- ประสิทธิผลของครงการคอนขຌางดี กลาวคือ ฿นระยะทีไ แ ละระยะทีไ โ ผูຌมีบัตรสวัสดิการมียอด
การ฿ชຌจายงินดยฉลีไยกือบตใมวงงิน 5เเ บาทตอดือน 

 

ตาราง 4-6: สรุปการ฿ชຌจายงินดยฉลีไยของผูຌมีบัตรฯ 
 ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ 
คา฿ชຌจายฉลีไยตอดือน ไ้้.ไโ บาท/คน/ดือน ไ้่.ไไ บาท/คน/ดือน 
คา฿ชຌจายฉลีไยตอครัๅง ไแๆ.แใ บาท/ครัๅง/ดือน ไ่5.ไ็ บาท/ครัๅง/ดือน 

ทีไมา: ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
 

- ดຌานประสิทธิภาพครงการถือวาดี กลาวคือ ด านินการครงการปຓนเปตามระยะวลาทีไก าหนดเวຌ 
- ผลการบิกจาย: ครงการระยะทีไ แ-โ มียอดการ฿ชຌจายของผูຌมีบัตรสวัสดิการรวม ไเุโ่็.็่ ลຌานบาท 
- ผลกระทบ: ส านักงานศรษฐกิจการคลังคาดการณຏวาการ฿ชຌจาย฿นครงการดังกลาวจะสามารถ

กระตุຌนระดับการบริภคภาย฿นประทศ฿หຌพิไมขึๅนรຌอยละ เ.5็ สงผล฿หຌ  GDP ขยายตัวรຌอยละ 
เ.แโ มืไอทียบกับกรณีเมมีครงการ 

- ปัญหาละอุปสรรค : มีรຌานธงฟງาฯ บางหงท าผิดกฎดยการรับลกงินสดกับผูຌมีบัตรฯ  
ซึไงมืไอตรวจพบกใเดຌด านินการปຂดด านินการรຌานดังกลาวเปรียบรຌอยลຌว  
 

2) ครงการคนละครึไง ระยะทีไ แูโ 

- ความป็นมา: ตຌองการกระตุຌนศรษฐกิจภาย฿นประทศ นืไองจากผลกระทบจาการพรระบาด 
ของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ชนดียวกับครงการบัตรสวัสดิการฯ ดยมองผูຌประกอบการ 
ตัวลใกโ ทีไปຓนบุคคลธรรมดา  

- ลักษณะครงการ: ภาครัฐรวมจายรຌอยละ 5เ เมกิน แ5เ บาทตอวัน ฿นการ฿ชຌจายสินคຌาอุปภค
บริภค ยกวຌนครืไองดืไมอลกอฮอลຏ บุหรีไ ลใอตตอรีไ ละบริการตางโ รวม ใุ5เเ บาทตอคน  
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- ป้าหมายประชาชน: ครงการก าหนดจ านวนประชาชนขຌารวมครงการจ านวน แเ ลຌานคน 
฿นระยะทีไ แ ละพิไมปຓน แ5 ลຌานคน฿นระยะทีไ โ 

- งืไอนเขรຌานคຌา: คุณสมบัติตຌองปຓนรຌานคຌาประภทบุคคลธรรมดา เมมีฟรนเชสຏ ดยสมัคร 
ผานธนาคารกรุงเทย 

- ระยะวลา: ด านินครงการตัๅงตวันทีไ โใ ตุลาคม โ5ๆใ – วันทีไ ใแ มีนาคม โ5ๆไ 

- ประชาชนขຌารวมครงการละ฿ชຌสิทธิ์ภาย฿น แไ วันส ารใจจ านวน แไ.็ ลຌานคน จากผูຌลงทะบียน
ขຌารวมครงการทัๅงสิๅน แ5 ลຌานคน 

- รຌานคຌาสมัครขຌารวมครงการทัๅงสิๅนจ านวน แุ5้เุไโใ หง ฿นจ านวนนีๅสมัครผานจ านวน 
แุแใใุ็ใเ หง สมัครเมผานนืไองจากปຓนนิติบุคคลจ านวนกวา ุ่เเเ หง ละติดตอเมเดຌหรือ
ปลีไยน฿จเมสมัครลຌวอีกกวา 5 สนหง  

- การ฿ชຌจายผานรຌานคຌา฿นครงการสวน฿หญปຓนยอด฿ชຌจายกับรຌานอาหารละครืไองดืไมรຌอยละ ไแ 
รองลงมาปຓนรຌานคຌาทัไวเปรຌอยละ ใ็ รຌานธงฟງาฯ รຌอยละ แ5 ละรຌานคຌา OTOP รຌอยละ ็ ตามล าดับ 

- ผลการบิกจาย: ครงการระยะทีไ แ-โ มียอดการ฿ชຌจาย฿นครงการรวม แเโุเๆ5.ใ ลຌานบาท 
จ านกปຓนการ฿ชຌจายของประชาชนจ านวน 5โุโ5แ.ใเ ลຌานบาท ละภาครัฐจ านวน ไุ้่แไ 
ลຌานบาท 

- ผลกระทบ: ส านักงานศรษฐกิจการคลังคาดการณຏวาการ฿ชຌจาย฿นครงการดังกลาวจะสามารถ
กระตุຌน฿หຌ GDP ขยายตัวรຌอยละ เ.โ5 มืไอทียบกับกรณีเมมีครงการ 

- ปัญหาละอุปสรรค: ฿นชวงรกทีได านินครงการมีปัญหาความลาชຌา฿นกระบวนการสมัครละ
ยืนยันตัวตนของรຌานคຌาคนละครึไง นืไองจากขຌอจ ากัดของจ านวนบุลากรธนาคารกรุงเทย ซึไง฿น
ภายหลังกระทรวงการคลังเดຌขอความชวยหลือจากกระทรวงมหาดเทย฿นการชวยยืนยันตัวตน
ของรຌานคຌาทีไสมัครขຌารวมครงการ ท า฿หຌกระบวนการสมัครละยืนยันตัวตนของรຌานคຌาคนละครึไง
ท าเดຌรวดรใวยิไงขึๅน 

- ปัญหาละอุปสรรค: การบิกจายงินจากภาครัฐ฿หຌรຌานคຌา฿นชวงรกเมสามารถบิกจายเดຌ฿น
วันหยุดราชการ ขณะทีไผูຌประกอบการรຌานคຌาจ าปຓนตຌอง฿ชຌ งินพืไอลงทุน฿นวันถัดเป 
กระทรวงการคลังจึงท าบันทึกขຌอตกลงเปยังกรมบัญชีกลางขอ฿หຌสามารถจายงิน฿หຌรຌานคຌา฿น
ครงการเดຌทุกวันเมวຌนวันหยุดราชการ 

 

3. ธนาคารหงประทศเทย 

ธนาคารหงประทศเทยปຓนหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. 
Soft Loan ฿นฐานะหนวยงานผูຌออกบบละด านินมาตรการ 
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การสัมภาษณຏธนาคารหงประทศเทย มืไอวันทีไ 5 พฤษภาคม 2564 วลา 9.30-10.30 น. เดຌรับ
ความอนุคราะหຏจากบุคลากรของธนาคารหงประทศเทย฿หຌสัมภาษณຏจ านวน 1 ทาน คือ 

1. นายอานุภาพ คูวินิชกุล ผูຌอ านวยการอาวุส ฝຆายตรวจสอบ โ สายก ากับสถาบันการงิน แ 
 

การสัมภาษณຏธนาคารหงประทศเทยขຌางตຌน มีรายละอียดสรุปเดຌ ดังนีๅ 
 
วัตถุประสงค์฿นการด านินมาตรการ 
- มืไอชวงตຌนป 2563 กิดการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 ิCOVID-19) ภาครัฐ 

จึงตຌองท าการลใอคดาวนຏซึไงสงผลกระทบตอผูຌประกอบวิสาหกิจรายยอยทีไมีสายปຆานสัๅน  
- ชวงทีไริไมออกบบมาตรการมีการพิจารณาวาผลกระทบจะอยูเมนาน  
- การชวยหลือมุงนຌนทีไลูกหนีๅรายดิมของสถาบันการงิน พราะชืไอวาสถาบันการงินรูຌจักลูกหนีๅ

กลุมดังกลาวปຓนอยางดี สามารถพิจารณา฿หຌการชวยหลือเดຌทันที  
- พืไอดูลเม฿หຌวงงินเปถึงผูຌประกอบการราย฿หญจึงก าหนดกรอบพดานยอดหนีๅ ณ ป 2562 ของ 

ผูຌทีไจะสามารถท าการกูຌเดຌเวຌทีไ 500 ลຌานบาท ดย฿หຌลูกหนีๅสามารถกูຌเดຌเมกินรຌอยละ 20 ของยอด
หนีๅ ณ สิๅนป 2562 

- การน าวงงินเป฿ชຌ SMEs สามารถน าเป฿ชຌเดຌตามวัตถุประสงคຏของตัวอง อาทิ การช าระจຌาหนีๅการคຌา 
การจายคาจຌางรงงาน หรือการปรับปรุงกิจการ ปຓนตຌน วຌนตการน าเปช าระหนีๅดิม ิรีเฟนนซຏี 

 
สถานะของมาตรการ 
- ฿นชวง 1 ปทีไผานมา มีการปลอยสินชืไอรวม 51 ครัๅง ผานสถาบันการงิน 25 หง ดยวงงินเปถึง

ผูຌประกอบการประมาณ 78,000 ราย คิดปຓนวงงินรวมประมาณ 138,000 ลຌานบาท  
- ลูกหนีๅรายลใก ิยอดหนีๅตไ ากวา โเ ลຌานบาที ขຌาถึงวงงินคิดปຓนปຓนรຌอยละ 70 ดยประมาณ 

สดง฿หຌหในวาลูกหนีๅสวน฿หญทีไขຌาถึงมาตรการ Soft Loan กูຌงินเมกิน 4 ลຌานบาท อนึไงคาฉลีไย
ของการกูຌทัๅงหมดคือ 1.7-1.8 ลຌานบาทตอราย  

- ยอดดังกลาวชวยรักษาการจຌางงานของ SMEs ละชวยหลือการ฿ชຌชีวิตของลูกจຌางเดຌหลาย 
สนครอบครัว อยางเรกใตาม กใตຌองยอมรับวาดຌวยปງาหมายวงงินทีไตัๅงเวຌ 500,000 ลຌานบาท  
ท า฿หຌมาตรการอาจจะบรรลุตามวัตถุประสงคຏบางสวนตกใเมถือวาประสบความส ารใจ 

- ผลการด านินมาตรการมีสถาบันการงินทีไปลอยสินชืไอ Soft Loan รวมทัๅงหมด 25 หง บงปຓน
฿นประทศ 14 หง สถาบันการงินฉพาะกิจ 5 หง นอกหนือจากนีๅปຓนสถาบันการงินระหวาง
ประทศ อนึไง ยอดการปลอยสินชืไอ Soft Loan รຌอยละ 80 ปลอย฿หຌกูຌผานสถาบันการงินหลัก 
5 หง เดຌก ธนาคารกรุงทพ ธนาคารกสิกรเทย ธนาคารเทยพาณิชยຏ ธนาคารกรุงเทย ละ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
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- ภาคธุรกิจทีไเดຌรับวงงิน Soft Loan สูง ชน กลุมบริการซอม หรือซืๅอ/ขายยานยนตຏ 6,000 ราย 
วงงินประมาณ 1.2 หมืไนลຌานบาท ละกลุมทองทีไยวละรงรมประมาณ 5,000 ราย วงงิน
ประมาณ 1 หมืไนลຌานบาท ปຓนตຌน 

 
ขຌอปัญหาละอุปสรรคของการด านินมาตรการ 
- มาตรการออกบบมาพืไอการชวยหลือ SMEs ทีไรวดรใว ตนຌนลูกหนีๅรายดิมท า฿หຌมี SMEs 

บางสวนทีไสามารถท าธุรกิจเดຌดี฿นชวงกอน COVID-19 ละเมคยกูຌ งินกับสถาบันการงิน  
เมสามารถขຌาถึงมาตรการ฿หຌความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan เดຌ  

- ลูกหนีๅบางสวนยังเมตຌองการน าวงงินเป฿ชຌพราะเมสามารถสรຌางรายเดຌเดຌ มຌวาอัตราดอกบีๅยตไ า
ตกใถือปຓนตຌนทุนทีไเมสามารถบกรับเหวสงผล฿หຌมียอดคืนวงงินสินชืไอกอนก าหนดประมาณ  
6-7 พันลຌานบาท  

- หลักกณฑຏละงืไอนเขของการชดชยความสียหายกสถาบันการงินยังเมพียงพอตอการจัดการ
ความสีไยงของสถาบันการงิน สถาบันการงินจึงตຌองการหลักประกันอืไนพิไมติมจาก SMEs  

- ฿นชวงรกธนาคารออมสินออก Soft Loan ของตัวองดຌวยชนกัน ซึไงกลุมปງาหมายคือกลุม
ดียวกัน  

 
การพัฒนารูปบบละงืไอนเขของมาตรการพืไอชวยหลือ SMEs 

- ธปท. เดຌออกมาตรการ฿หมคือ มาตรการ฿หຌความชวยหลือพืไอฟืຕนฟูผูຌประกอบธุรกิจ ประกอบเป
ดຌวย 2 มาตรการ เดຌก มาตรการสนับสนุนสินชืไอผูຌประกอบการ ละการท า Asset Warehousing 
มาตรการ พักทรัพยຏ พักหนีๅ 

- มาตรการสนับสนุนสินชืไอผูຌประกอบการ ปรับงืไอนเขจากมาตรการ฿หຌความชวยหลือทางการงิน
ตาม พ.ร.ก. Soft Loan ดิม ดังนีๅ  
o ฿หຌลูกหนีๅราย฿หมสามารถขຌาถึงวงงิน Soft Loan เดຌเมกิน 20 ลຌานบาทตอราย ละลูกหนีๅ

รายกาเดຌรับการขยายวงงินจากดิมรຌอยละ 20 ของยอดหนีๅปຓนรຌอยละ 30 ของยอดหนีๅ  
o ขยายสภาพคลอง฿หຌกับ SMEs จาก 2 ป ปຓน 5 ป  
o ปลีไยนวิธีการคๅ าประกันสินชืไอ฿หຌ บสย. ขຌามาชวยคๅ าประกัน 

- มาตรการ Soft Loan ปຓนพียงหนึไง฿นอีกหลายมาตรการทีไภาครัฐเดຌออกมาตรการมาพืไอ
ชวยหลือ SMEs ละประชาชนทีไเดຌรับผลกระทบ 
 

4. ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
ส านักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปຓนหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับมาตรการความชวยหลือ

ทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ฿นฐานะหนวยงานผูຌออกบบมาตรการ  
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การสัมภาษณຏส านักงานศรษฐกิจการคลัง มืไอวันทีไ ้ มิถุนายน โ5ๆไ วลา แเ.เเูแแ.เเ น. เดຌรับ
ความอนุคราะหຏจากบุคลากรของส านักงานศรษฐกิจการคลัง฿หຌสัมภาษณຏจ านวน แ ทาน คือ 

1. นายนรพรรษ  พใชรตระกูล ผูຌอ านวยการส านักนยบายระบบการงินละสถาบันการงิน 
 
การสัมภาษณຏส านักงานศรษฐกิจการคลังขຌางตຌน มีรายละอียดสรุปเดຌ ดังนีๅ 
 

สถานะการด านินมาตรการ 
- มาตรการสิๅนสุดลຌว ดยมีขຌอมูลการปลอยสินชืไอปຓนวงงิน 132,835 บาท  
- มีผูຌประกอบวิสาหกิจ SMEs ทีไเดຌวงงินสินชืไอ Soft Loan จ านวน 77,787 ราย ฉลีไยตอราย 1.8 

ลຌานบาท 
- หากจ านกตามขนาดลูกหนีๅ ณ สิๅนป 2562 พบวา  
o กลุมลูกหนีๅขนาดลใก ิSmall) ทีไมีวงงินตไ ากวา 20 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 76.1 
o กลุมลูกหนีๅขนาดกลาง ิMedium) ทีไมีวงงินระหวาง 20-100 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 17.6 
o ละกลุมลูกนีๅขนาด฿หญ ิLarge) ทีไมีวงงินระหวาง 100-500 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 6.4 

 
ขຌอปัญหาละอุปสรรคตอการด านินมาตรการ 
- ฿นชวงทีไมีการออกบบมาตรการ สศค. กับ ธปท. มีสมมติฐานวาผลกระทบจากรค COVID-19 

จะกระทบกับศรษฐกิจปຓนระยะวลา 2 ป อยางเรกใตาม ณ ปัจจุบันกลับพบวาผลกระทบจากรค 
COVID-19 มีความยืดยืๅอละยาวนานมากกวานัๅน  

- ดຌวยหตุนีๅจึงเมเดຌปรับงืไอนเขตาง โ ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณຏมากขึๅน ละออกมาตรการ฿หม 
2 มาตรการซึไงเดຌปรับปรุงรูปบบละวิธีการจากขຌอจ ากัดของมาตรการ Soft Loan รอบรกทีไ
สิๅนสุดระยะวลาการรับค าขอกูຌลຌว ดยมาตรการ฿หมมีการปรับระยะวลา฿หຌนานขึๅน มีการขยาย
วงงิน ละปรับรูปบบการชวยหลือกรณีกิดความสียหายกสถาบันการงินดังนีๅ 

- การขยายระยะวลา เดຌมีการขยายระยะวลาก าหนดช าระคืนงินกูຌจาก 2 ป ปຓน 5 ป  
อยางเรกใตาม ฿น 2 ปรกยังคงปຓนชวงทีไผูຌประกอบการวิสาหกิจ SMEs มีความล าบาก฿นการ
ประกอบธุรกิจ ภาครัฐจึงยังคงตรึงพดานอัตราดอกบีๅยเม฿หຌกินรຌอยละ 2 ตอป ดยยังคงอุดหนุน
ดอกบีๅย6 ดือนรกชนดิม ตมืไอถึงปทีไ 3-5 ภาครัฐพิจารณาลຌววาสถานการณຏมีนวนຌมทีไจะ
คลีไคลายมากขึๅนจึงเดຌปลดลใอคพดานอัตราดอกบีๅยรຌอยละ 2 ตอป ลຌวปลอย฿หຌสถาบันการงิน
สามารถรียกกใบ฿นอัตราทีไสูงขึๅนเดຌเมกินรຌอยละ 5 ตอป  

- นวทางการชดชยความสียหายทีไกิดขึๅนจากการด านินมาตรการกสถาบันการงิน จาก พ.ร.ก. 
Soft Loan ฉบับดิมมืไอป 2563 ภาครัฐ฿ชຌวิธีการค านวณคาชดชยความสียหายภายหลังจาก
สิๅนสุดระยะวลาการช าระหนีๅ ตอุปสรรคทีไพบคือลูกหนีๅบางรายปຓนหนีๅสูญตัๅงตปรก ิยังเมครบ
ก าหนดระยะวลาการช าระหนีๅี ปຓนหตุ฿หຌสถาบันการงินตຌองด านินการบริหารจัดการงินสวน
ส ารองละหนีๅสียดຌวยศักยภาพของสถาบันการงินอง ดังนัๅน พ.ร.ก. ฉบับ฿หมจึงเดຌปรับวิธีการ
ชดชยความสียหายผานชองทางของบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม ิบสย.ี  
ซึไงจะสามารถจายงินชดชย฿หຌกับสถาบันการงินเดຌทันวลา ทัๅงนีๅ หากปรียบทียบกับมาตรการ 
Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ทีไ บสย. เดຌด านินมากอนหนຌา บสย. เดຌท าการรับประกัน
ประมาณรຌอยละ 20-30 ของยอดหนีๅลຌวตกรณี ตส าหรับมาตรการ฿หຌความชวยหลือฟืຕนฟู 
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ผูຌประกอบธุรกจิ ิมาตรการทีไปรับปรุงจากมาตรการ฿หຌความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft 
Loan) เดຌพิไมการจายงินชดชยปຓนรຌอยละ 40   

- ธุรกิจการทองทีไยวละรงรมเมเดຌตຌองการสินชืไอพืไอน ามาประกอบธุรกิจ ตตຌองสินชืไอพืไอคง
สินทรัพยຏอาเวຌพืไอรอวันทีไสถานการณຏดีขึๅนลຌวจะกลับมาท าธุรกิจเดຌ ต฿นยามทีไธุรกิจยังขาด
รายเดຌขຌามาการรักษาสินทรัพยຏอาเวຌจึงปຓนรืไองล าบากพราะตຌองบริหารจัดการคา฿ชຌจายตางโ 
ชน ดอกบีๅยของสินทรัพยຏ ละคาบ ารุงรักษา ปຓนตຌน ดังนัๅนภาครัฐจึงเดຌปรับมาตรการ฿หมพืไอ
ตอบจทยຏผูຌประกอบการกลุมดังกลาวมากขึๅน ดຌวยการออกมาตรการพักทรัพยຏ พักหนีๅ ิAsset 
Warehousing) ดย฿หຌผูຌประกอบการสามารถตีอนสินทรัพยຏดังกลาวมาปຓนของภาครัฐ ลຌวมืไอ
ถึงวลาทีไผูຌประกอบการคิดวาจะสามารถกลับมาท าธุรกิจเดຌลຌวจึงกลับมาเถถอนสินทรัพยຏคืนตาม
ราคาทีไเดຌตกลงกันเวຌ ณ วันตีอน ซึไงภาครัฐจะสนับสนุนคาธรรมนียม฿นการท าธุรกรรมทัๅงหมด 
ละเมคิดภาษีทีไกิดขึๅนจากธุรกรรม 

- การประมินความสียหายตอ SMEs ละศรษฐกิจของประทศยังท าเดຌยาก นืไองจากชวงทีไผาน
มาเดຌมีมาตรการอืไนนอกหนือจากสินชืไอดอกบีๅยตไ าสริมขຌาเปพืไอชวยหลือ SMEs ผลทีไกิดขึๅน
จึงยังเมอาจประมาณคาเดຌ 

 

4.3 การจัดประชุมระดมความคดิเหน็กลุ่มย่อย (Focus Group) 
 
หนึไง฿นรูปบบของการจัดกใบขຌอมูลปฐมภูมิ ทีไ มูลนิธิ สวค. ลือก฿ชຌ คือการประชุมระดมความคิดหใน

กลุมยอย ิFocus Group) จากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย จ านวน โ ครัๅง พืไอน าขຌอมูลเปวิคราะหຏละประมวลผล
มาตรการทีไคัดลือก จ านวน โ มาตรการ ตอเป เดຌจัดขึๅน฿นวันทีไ 28-29 มิถุนายน 2564 ดยมีรายละอียดงาน 
ดังนีๅ 
 

1. ก รปร ชุมร ดมคว มคดเหนกลุ่มย่อย ิFocus Group) ครงท 1 
การประชุมกลุมยอยพืไอระดมความคิดหในจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นการด านินมาตรการรักษาระดับ

การบริภคของประทศจัดขึๅนมืไอวันทีไ โ่ มิถุนายน โ5ๆไ วลา แใ.เเูแๆ.เเ น. ผานระบบอิลใกทรอนิกสຏ  
มีผูຌขຌารวมประชุมทัๅงสิๅนจ านวน ไแ คน รายละอียดการประชุม เดຌดังนีๅ 
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1.1 ก าหนดการประชุม 
 

การประชุมระดมความคิดหในกลุมยอย ิFocus Group) ครัๅงทีไ แ 
การประมวลผล มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

วันจันทรຏทีไ โ่ มิถุนายน โ5ๆไ วลา แใ.เเูแๆ.เเ น. 
หຌองประชุม Zoom Meeting ID: ้ใแ ้็5็ ่ไๆแ Passcode: ใโ่โไเ 

https://usเๆweb.zoom.us/j/้ใแ้็5็่ไๆแ?pwd=cWQrRWFUYkMrcแdใOHJtMใZiZDYแQTเ้ 
 

วลา รายการ 
13.00-13.30 น. ลงทะบียนขຌารวมงาน 
13.30-13.45 น. กลาวปຂดการประชุมฯ ดยนางพิมลภา สุวพานิช ผูຌอ านวยการฝຆายติดตามละประมินผลส านักงาน

สงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
13.45-14.15 น. การประชุมกลุมยอยชวงทีไ แ  

หัวขຌอ ผลการประมวล มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศบืๅองตຌน 
ดย ดร. พิศษพร วศวงศຏ ละคุณชญาณิศา ฿จซืไอกุล  มูลนิธิ สวค . 

14.15-14.30 น. พัก 15 นาที 
14.30-16.00 น. การประชุมกลุมยอยชวงทีไ โ  

การสวนาละรวมสดงความคิดหใน มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ  ด านิน
รายการดยคุณสุวิทยຏ สรรพวิทยศิริ ละ ดร .พิศษพร วศวงศຏ มูลนิธิ สวค. 

16.00 น. จบการประชุมกลุมยอย 
 
 

1.2 สรุปประดในการประชุม 
ประดในส าคัญ฿นการประชุมบงออกปຓน ใ ชวง ดังนีๅ 

 

ชวงกลาวปຂดงานประชุม 

นางพิมลภา สุวพานิช ผูຌอ านวยการฝຆายติดตามละประมินผลส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมเดຌกลาวถึงบทบาทของส านักงานฯ ความส าคัญละวัตถุประสงคຏของมาตรการรักษาระดับการ
บริภคของประทศทัๅงสองครงการ รวมถึงวัตถุประสงคຏของการจัดงานประชุมกลุมยอย฿นครัๅงนีๅ 
 

การประชุมชวงทีไ แ ผลการประมวลมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศบืๅองตຌน 

สถานการณຏการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 ฿นชวงป 2563 ปຓนตຌนมา สงผล฿หຌ
ประชาชนจ านวนมากเมสามารถประกอบอาชีพเดຌตามปกติ มีรายเดຌลดลง ก าลงซืๅอลดลง ซึไงสงผลตอนืไองเป
ยังผูຌประกอบการรຌานคຌาทีไมีรายเดຌลดลงจากการบริภคทีไลดลงของประชาชน ดังนัๅน ส านักงานศรษฐกิจการ
คลัง฿นฐานะหนวยงานทีไก ากับดูลนนบายการขับคลืไอนละรักษาสถียรภาพศรษฐกิจเทย เดຌสนอ
มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ประกอบดຌวย ครงการพิไมก าลัง฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
ละครงการคนละครึไง   
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ทัๅงสองครงการด านินงาน฿นชวงดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ฿ชຌงบประมาณรวมกวา 
รวมงบประมาณมาตรการทัๅงสิๅน ้ไ,เ5่.โ็ ลຌานบาท  

 

ผลการด านินงาน มีประชาชนผูຌมีบัตรสวัสดิการขຌารวมครงการกวา แใ.็ๆ ลຌานคน รวมกับ
ประชาชน฿นครงการคนละครึไง แไ.็ ลຌานคน ปຓน โ่.ไๆ ลຌานคน ทัๅงยังมีรຌานคຌาขຌารวมมาตรการ 
ประกอบดຌวยรຌานธงฟງาฯ จ านวน แเเ,ใโๆ หง ละรຌานคຌาคนละครึไง จ านวน แ,แใ็,ๆใเ หง รวมกวา แ.โไ 
ลຌานหง  
 

อนึไง ครงการพิไมก าลังซืๅอฯ มียอดการ฿ชຌจายรวม ไเุโ่็ ลຌานบาท จากวงงินงบประมาณ 
ไแุ55่.โ็ ลຌานบาท ครงการคนละครึไงมียอด฿ชຌจายรวม แเโุเๆ5 ลຌานบาท บงปຓนการ฿ชຌจายของ
ประชาชน 5โุโ5แ ลຌานบาท ละการ฿ชຌจายของภาครัฐ ไ้,่แไ ลຌานบาท จากวงงินงบประมาณ 5โ,5เเ 
ลຌานบาท 

 

ผลการประมวลมาตรการ ฿นภาพรวมมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศมีศักยภาพ฿นการ
กຌเขสถานการณຏปัญหา฿นขณะนัๅนเดຌดี ิผลการประมิน ้่.ใไ คะนนี  มีประสิทธิภาพของกลเกการ
ขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปງาหมายบรรลุผลส ารใจ฿นระดับดี ิผลการประมิน ้แ.ใใ คะนนี  

 

ประยชนຏทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ พิจารณาประยชนຏทีไกิดขึๅนทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอม พบวา ฿นทางตรงสงผล฿หຌผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ มีรายเดຌพิไมขึๅนรຌอยละ 5แู้ๆ ซึไงสงผล
ตอนืไองเปยังการรักษาละพิไมระดับการจຌางงาน฿นภาคธุรกิจดังกลาวอีกกวา แ.เ5 ลຌานคน นอกจากนีๅ  
ยังสงผล฿นภาพรวมของประทศ฿หຌมีการบริภคของภาคอกชนพิไมขึๅน ละผลิตภัณฑຏมวลรวมประทศ ิGDP) 
ขยายตัวกวา ๆใุแโใ ลຌานบาท หรือรຌอยละ เ.ใ็ ของ GDP ป โ5ๆโ สรຌางรายเดຌภาษีภาครัฐอีกราว ุ้ไๆ่ 
ลຌานบาท 

 

ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินมาตรการ มีทัๅงจากฝัດงหนวยงานด านินมาตรการ เดຌก ฿นชวงรก฿ชຌ
วลาการสมัครรຌานคຌาคนละครึไงนาน นืไองจากจຌาหนຌาทีไธนาคารกรุงเทยมีจ านวนจ ากัด จึงขอความชวยหลือ
จากกระทรวงมหาดเทยชวย฿นการยืนยันตัวตนผูຌสมัคร มีขຌอจ ากัดรืไองการจายงินของระบบราชการทีไเม
สามารถจายงิน฿นวันหยุดราชการเดຌ ขณะทีไรຌานคຌาจ าปຓนตຌอง฿ชຌงินปຓนทุนซืๅอสินคຌาบบวันตอวัน จึงท า
ความตกลงเปยังกรมบัญชีกลางขอ฿หຌจายงิน฿หຌรຌานคຌาเดຌทุกวัน รวมถึงปัญหาจากฝัດงผูຌประกอบการทีไขຌารวม
ครงการ เดຌก รຌานธงฟງาฯ ตรียมสินคຌาเมพียงพอตอความตຌองการของผูຌมีบัตรฯ ฿นชวงรก นืไองจากเม
ทราบวาครงการจะนานพียง฿ด ตภายหลังกใปรับตัวเดຌ ละมีรຌานธงฟງาฯ บางหงท าผิดกฎ ชน รับลกงิน
สด ซึไงกใถูกด านินการปຂดรຌานเป ละปัญหาดຌานอืไนโ เดຌก สินคຌาทีไจ าหนาย฿นรຌานธงฟງาฯ ซึไงกรมการคຌา
ภาย฿นปຓนผูຌจัดหารผูຌผลิตมา฿หຌนัๅนมีความหลากหลาย฿นประภทสินคຌานຌอย ละยังเมตอบสนองตຌองความ
ตຌองการซืๅอของผูຌบริภคทาทีไควร ละอพลิคชัไนถุงงิน฿ชຌงานเดຌชຌาบางวลา   
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จากการประมวลผลมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ พบวา การด านินมาตรการฯ 
มีศักยภาพละประสิทธิภาพ฿นการชวยหลือกลุมปງาหมายเดຌอยางครอบคลุม ตลอดจนกຎอ฿หຌกิดประยชนຏตอ 
SMEs ละศรษฐกิจของประทศ฿นภาพคอนขຌางดี อยางเรกใดี การด านินมาตรการบางสวนยังมีขຌอจ ากัด 
รวมถึงปัญหาละอุปสรรคบางประการ ละพืไอ฿หຌการด านินมาตรการฯ ดังกลาวกอ฿หຌกิดประยชนຏตอ SMEs 
ละศรษฐกิจของประทศตอนืไองเป฿นระยะยาวละมีประสิทธิผลยิไงขึๅน จึงสรุปปຓนขຌอสนอนะชิงนยบาย 
ตอการด านินมาตรการฯ ฿นดຌานตางโ ดังภาพ 

 
ภาพ 4-1: สรุปขຌอสนอนะชิงนยบายตอมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

การประชุมชวงทีไ โ การสวนาละรวมสดงความคิดหใน มาตรการรักษาระดับการบริภค 

ของประทศ 

 

การขຌาถึงมาตรการ 
- นืไองจากมีประชาชนประสงคຏจะขຌารวมครงการคนละครึไงจ านวนมาก อีกทัๅงสถานการณຏการ

พรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ยังเมคลีไคลายลง ผูຌด านินครงการจึงขยาย
ระยะวลาด านินครงการตอ฿นระยะทีไ ใ พรຌอมทัๅงพิไมจ านวนกลุมปງาหมายผูຌขຌารวมครงการ
ปຓน ใแ ลຌานคน พืไอ฿หຌพียงพอกับความตຌองการของประชาชนทีไเดຌรับความดือนรຌอน฿นขณะนีๅ 

- ครงการคนละครึไง฿นฝัດงประชาชนทีไขຌารวมครงการนัๅน มีตผูຌมีรายเดຌ มีงินดือนขຌารวม
ครงการ ยังเปเมถึงกลุมรากหญຌาจริงโ ดยฉพาะประชาชนทีไเมมี Smartphone ละ WiูFi 
ละ฿นฝัດงรຌานคຌาองกใยังมีรຌานคຌาทีไเมมี Smartphone ละ WiูFi ซึไงเมสามารถขຌารวมครงการเดຌ 
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ผลการด านินมาตรการ 
- จ านวนผูຌถือบัตรฯ ทีไลดลง฿นการด านินครงการระยะทีไ โ จากระยะทีไ แ จ านวน แ้แุ5โใ คน 

ปຓนผลมาจากการสียชีวิต การคืนบัตรมืไอมีรายเดຌพิไมขึๅน หรือตຌองการขຌารวมครงการอืไนโ 
อยางเรกใดี ยอมรับวาฐานขຌอมูลผูຌมีบัตรฯ เมเดຌ “pdate มานานกวา ใ ป จึงปຓนผล฿หຌอาจมีกลุม
ผูຌมีรายเดຌนຌอยบางสวนทีไยังเมเดຌขຌารวมครงการดังกลาวปัญหา อุปสรรค฿นการด านินมาตรการ 

- ครงการคนละครึไงกอ฿หຌกิดการบริภคทีไเมตรงกับความตຌองการทีไทຌจริงของผูຌบริภค กลาวคือ 
การก าหนดวงงินรายวันทีไครงการฯ จายสมทบจ านวน แ5เ บาทตอวัน หาก฿ชຌเมหมดผูຌขຌารวม
ครงการฯ เมสามารถน ายอดทีไหลือทบ฿นวันถัดเปเดຌนัๅน ท า฿หຌผูຌขຌารวมครงการฯ ซืๅอสินคຌา฿น
รຌานคนละครึไงทุกวัน ดยอาจเมตรงกับความตຌองการทา฿ดนัก ขณะทีไ฿นฝัດงของรຌานคຌาคนละครึไง
อง กใประสพกับกลุมลูกคຌาทีไเมตรงกับปງาหมายของรຌานคຌา ตขຌามาซืๅอสินคຌา พียงพราะวาจะ
฿ชຌสิทธิคนละครึไงทานัๅน ซึไงมีความปຓนเปเดຌสูงวามืไอสิๅนสุดครงการกลุมลูกคຌานีๅจะเมกลับมาซืๅอ
ซๅ าอีก สะทຌอนวาครงการเมเดຌชวยพิไมฐานลูกคຌา฿นระยะยาว฿หຌกຌรຌานคຌา฿นครงการ  

 

ขຌอสนอนะตอมาตรการ 
- ภาครัฐควรมีมาตรการชวยกຌเขปัญหาคาคอมมิชชัไนทีไรຌานอาหารตຌองจาย฿หຌกับอพสัไงอาหาร 

ิคา GPี พง ชน การ฿หຌงินอุดหนุนคา GP หรือการก าหนดกรอบพดานอัตราคา GP ฿หຌอยู
฿นชวงทีไหมาะสม เมสูงจนกินเป ทัๅงนีๅ อพลิคชัไนรบินฮูຌดทีไธนาคารเทยพาณิชยຏพัฒนาขึๅนมา
฿หຌ฿ชຌดยเมกใบคา GP ถือปຓนรืไองดี ตอพลิคชัไนนีๅยังมีจ านวน “ser นຌอยกวาอพลิคชัไนอืไนโ 
อยูมาก ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุน฿หຌมี “ser มา฿ชຌบริการผานอพลิชัไนรบินฮูຌดดຌวย  

- หลายครงการมีความซๅ าซຌอนกัน ภาครัฐควรรวมครงการ฿นลักษณะดียว ฿หຌลงทะบียนชองทาง
ดียวกัน สืไอสารดຌวยชืไอดียวกัน เมควรยกยอยหลายครงการ หลายชืไอ 

 

ประดในอืไนโ 

- ภาครัฐควรมีมาตรการชวยหลือผูຌประกอบการ฿นธุรกิจสงออกดຌวย ชน ชวยอุดหนุนคา฿ชຌจาย฿น
การสงสินคຌาเปยังตางประทศ ปຓนตຌน  

 
2. ก รปร ชุมร ดมคว มคดเหนกลุ่มย่อย ิFocus Group) ครงท 2 

 
การประชุมกลุมยอยพืไอระดมความคิดหในจากผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นการด านินมาตรการความ

ชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan จัดขึๅนมืไอวันอังคารทีไ โ9 มิถุนายน โ5ๆไ วลา แใ.เเูแๆ.เเ น. 
ผานระบบอิลใกทรอนิกสຏ มีผูຌขຌารวมประชุมทัๅงสิๅนจ านวน ไ5 คน รายละอียดการประชุม เดຌดังนีๅ 
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2.1 ก าหนดการประชุม 
 

การประชุมระดมความคิดหในกลุมยอย ิFocus Group) ครัๅงทีไ โ 
การประมวลผลมาตรการความชวยหลือทางการงินตามพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือ 

ทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาด 
ของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-แ้ี พ.ศ. โ5ๆใ ิพ.ร.ก. Soft Loan) 

วันทีไ โ้ มิถุนายน โ5ๆไ วลา แใ.เเูแๆ.เเ น. 
หຌองประชุม Zoom Meeting ID: ้ๆโ โใแโ ใเ็้ Passcode: ้็เเ็็ 

https://us06web.zoom.us/j/96223123079?pwd=bnFlTW1JUldJREJRZDA1YVhmdlVzUT09 
 

วลา รายการ 
13.00-13.30 น. ลงทะบียนขຌารวมงาน 
13.30-13.45 น. กลาวปຂดการประชุมฯ ดยนายมติชน มาตรชัยสิงหຏ รองผูຌอ านวยการฝຆายติดตามละประมินผล 

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
13.45-14.15 น. การประชุมกลุมยอยชวงทีไ แ  

หัวขຌอ ผลการประมวล มาตรการความชวยหลือทางการงินตามพระราชก าหนดการ฿หຌความ
ชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของ
รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-แ้ี พ.ศ. โ5ๆใ ิพ.ร.ก. Soft Loan) บืๅองตຌน 
ดย นายสุวิทยຏ สรรพวิทยศิริ ละนายธนานันตຏ วรสาร มูลนิธิ สวค. 

14.15-14.30 น. พัก 15 นาที 
14.30-16.00 น. การประชุมกลุมยอยชวงทีไ โ  

การสวนาละรวมสดงความคิดหใน มาตรการความชวยหลือทางการงินตามพระราชก าหนดการ
฿หຌความชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพร
ระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-แ้ี พ.ศ. โ5ๆใ ิพ.ร.ก. Soft Loan)  
ด านินรายการดยนายสุวิทยຏ  สรรพวิทยศิริ มูลนิธิ สวค. 

16.00 น. จบการประชุมกลุมยอย 
 

2.2 สรุปประดในการประชุม 

ประดในส าคัญ฿นการประชุมบงออกปຓน ใ ชวง ดังนีๅ 
 

ชวงกลาวปຂดงานประชุม 

นายมติชน มาตรชัยสิงหຏ รองผูຌอ านวยการฝຆายติดตามละประมินผล ส านักงานสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมเดຌกลาวถึงบทบาทของส านักงานฯ ความส าคัญละวัตถุประสงคຏของมาตรการความ
ชวยหลือทางการงินตามพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-แ้ี พ.ศ. โ5ๆใ ิพ.ร.ก. 
Soft Loan) รวมถึงวัตถุประสงคຏของการจัดงานประชุมกลุมยอย฿นครัๅงนีๅ   
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การประชุมชวงทีไ แ ผลการประมวลมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศบืๅองตຌน 

การน าสนอผลการประมวลผลมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ดย 
คณะผูຌประมวลผลมาตรการของมูลนิธิ สวค. ซึไงประดในการน าสนอประกอบดຌวย 3 หัวขຌอหลัก เดຌก 
ภาพรวมมาตรการ การประมวลผล฿น 6 ประดในหลัก ละการประดในหารือ 

 

฿นภาพรวมของมาตรการ มาตการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ปຓนมาตรการ 
ทีไชวย฿หຌ SMEs มีหลงงินทุนหมุนวียน฿นอัตราดอกบีๅยตไ าพืไอประคับประคองธุรกิจจนกวาจะพຌนภาวะการ
ระบาดของรค COVID-19 ซึไงลักษณะการด านินมาตรการคือ ฿หຌ ธปท. จัดสรรสภาพคลองพิไมติม฿หຌกับ
สถาบันการงินลຌวสถาบันการงินจึงน าเป฿หຌสินชืไอ฿นอัตราดอกบีๅยเมกินรຌอยละ 2 ตอป ระยะวลา 2 ปกับ 
SMEs ทีไปຓนลูกหนีๅดิม มียอดหนีๅ ณ สิๅนป 2562 เมกิน 500 ลຌานบาท   

 

ผลการประมวลผล฿น 6 ประดใน พบวา  
ประดในศักยภาพ มຌมาตรการจะมีความสอดคลຌองกับสถานการณຏทีไ SMEs ตຌองการสินชืไอพิไมติม  

มีจ านวน SMEs ทีไปຓนลูกหนีๅกับธนาคารพาณิชยຏประมาณ 5.2 สนราย ตมาตรการสามารถชวย SMEs  
เดຌพียงบางกลุมสงผล฿หຌมาตรการเมสามารถ฿ชຌศักยภาพเดຌตใมทีไ ดยมีการปลอยสินชืไอเดຌ แใโ,่ใ5  
ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ โๆ.5็ จากวงงินสินชืไอของมาตรการ 5เเ,เเเ ลຌานบาท 

 

ประดในดຌานประสิทธิภาพ ส าหรับดຌานประสิทธิภาพการ฿ชຌระยะวลาละงบประมาณ นืไองจาก
ประสิทธิผลของมาตรการตไ าจึงสงผลตอนืไอง฿หຌประสิทธิภาพของมาตรการตไ าดຌวยดยฉพาะดຌานระยะวลาซึไง
สิๅนสุดระยะวลาการรับค าขอกูຌงินลຌว ตดຌานงบประมาณพบวายังคงมีประสิทธิภาพ฿นระดับปานกลาง 
นืไองจาก SMEs สวน฿หญปຓน SMEs ศักยภาพซึไงการกิด NPL จะตไ ามาก ทัๅงนีๅ฿นการประมวลกรอบ
งบประมาณเดຌน ากรณีทีไลวรຌายทีไสุดหรือ฿ชຌงบประมาณสูงสุดมาปรียบทียบ ละส าหรับดຌานประสิทธิภาพ
การ฿หຌบริการของมาตรการพบวา มาตรการมีประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ฿นระดับปานกลางคอนขຌางตไ า  
ดຌวยระยะวลาการพิจารณาสินชืไอกินกวา 1 สัปดาหຏดยฉลีไย 

 

ประดในดຌานผลประยชนຏทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจดยรวม พบวา มาตรการชวย฿หຌ SMEs  
ทีไขຌารวมมาตรการมีผลประกอบการทีไดีกวากลุมทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการ ละดຌานศรษฐกิจพบวามาตรการ
เมเดຌชวยการขยายตัวของศรษฐกิจ ตชวยประคับประคองศรษฐกิจเดຌ  

 

ประดในผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการทัๅงชิงบวกละชิงลบปຓนผลการประมวลบบสอบถามจาก 
SMEs ทีไเดຌขຌารวมมาตรการ฿นรืไองของการจຌางงาน คาจຌางรงงาน ละการปรับตัว ซึไงพบวามาตรการ
สามารถชวย SMEs เดຌดี 
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ประดในดຌานปัญหาละอุปสรรค คณะผูຌประมวลผลมาตรการเดຌน าสนอตอทีไประชุมระดมความ
คิดหในกลุมยอย฿น 3 ประดในหลัก เดຌก 1) SMEs บางรายยังเมตຌองการวงงินสินชืไอพิไมติม พียงต
ตຌองการมาตรการบางอยางพืไอรักษาสินทรัพยຏเวຌพืไอรอสถานการณຏคลีไคลาย 2) SMEs บางรายตຌองการขຌา
รวมมาตรการตเมสามารถขຌารวมเดຌพราะเมคยปຓนลูกหนีๅกับสถาบันการงิน หรือคยปຓนตมีประวัติการกูຌ
งินยอดตไ ามาก ละ 3) การสนับสนุนงินชดชยความสียหายมีลักษณะการจายงินเมสอดคลຌองกับ 
การด านินงานของสถาบันการงิน  

 

ประดในดຌานขຌอสนอนะ คณะผูຌประมวลผลมาตรการจึงเดຌสนอ฿น 2 ประดในหลัก เดຌก  
1) การตรียมความพรຌอมดຌานขຌอมูลของภาคสวนตางโ พืไอ฿หຌรูຌจักทัๅง SMEs ละสถาบันการงินเดຌดีพอ  
มืไอสถานการณຏยากล าบากกิดขึๅนจะท า฿หຌสามารถออกบบมาตรการเดຌมนย า ละชวยหลือเดຌอยางรวดรใว
มากขึๅน ละ 2) การชวยหลือชิงรุกละลดความสับสน ปຓนผลทีไตຌองอาศัยขຌอมูลจากขຌอสนอนะรก ซึไง
การรูຌจัก SMEs ดีจะชวย฿หຌการออกบบมาตรการมีความฉพาะจาะจง สามารถวางปງาหมายเดຌอยาง
หมาะสม ละการรูຌจักการด านินงานของสถาบันการงินมากขึๅน จะชวยขจัดขຌอจ ากัดละท า฿หຌสถาบัน
การงินตัดสิน฿จเดຌรใวยิไงขึๅน มืไอ 2 สิไงมีความพรຌอมจะท า฿หຌการด านินมาตรชวยหลือสามารถรุกขຌาหา
กลุมปງาหมายเดຌทันที  

 

ประดในหารือทีไคณะผูຌประมวลผลมาตรการสนอ฿นทีไประชุมระดมความคิดหในกลุมยอย เดຌก 
- ความคิดหในตอการประมวลผลมาตรการ Soft Loan 
- ประดในทีไนาสน฿จพิไมติม 
- ปัญหาอุปสรรคอืไนนอกหนือจากผลการศึกษา 
- ความคิดหใน ละขຌอสนอนะตอการด านินมาตรการความชวยหลือทางการงิน฿นอนาค 
 

การประชุมชวงทีไ โ การสวนาละรวมสดงความคิดหใน มาตรการรักษาระดับการบริภค 

ของประทศ 

ผูຌทนจากสมาพันธຏอสอใมอีเทย: 
- ธุรกิจรายลใกขຌาเมถึง นืไองจากงืไอนเข ดย SMEs ทีไเดຌรับสินชืไอตຌองปຓนลูกหนีๅรายดิมละตຌอง

ปຓนลูกคຌาชัๅนดีทานัๅน 
- มาตรการส าหรับรายยอยละราย฿หญควรยกออกจากกัน พราะรายยอยมืไอตຌองผานกระบวนการ

ยืไนขอสินชืไอหลายครัๅงมักจะทຌอละลือก฿ชຌสินชืไอจากหลงทุนอืไน 
- สินชืไอทีไเดຌรับจริงเมพียงพอ฿นการด านินธุรกิจตอ 
- กระบวนการอนุมัติสินชืไอยืดยืๅอละดูซๅ าซຌอน 
- SMEs ทีไขຌารวมมาตรการปຓน SMEs ศักยภาพ ละนาจะกิด NPL ตไ ามาก 
- มาตรการทีไ฿ชຌเดຌผล฿นชวงภาวการณຏพรระบาดของรค COVID-19 คือ มาตรการคนละครึไงละ

มาตรการบัตรสวัสดิการหงรัฐ   
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ผูຌทนจากสมาคมผูຌคຌาปลีกเทย:  
- เดຌรับความรวมมือจากครือซในทรัล ิCRC) ละธนาคารกสิกรเทย ิKBANK) ปลอยสินชืไอ฿หຌ

ธุรกิจรຌานคຌากวา 1,000 ราย จากรຌานทีไสมาคมเดຌสงสนอตอธนาคาร 5,000 ราย 
- งืไอนเขการขอรับสินชืไอปຓนปัญหาตอธุรกิจขนาดลใก 
- การปຂดหนຌารຌาน ตขาย delivery เมทากับปຂดกิจการ จึงยังตຌองการสินชืไอพืไอด านินธุรกิจ 
- ตຌองการ฿หຌพิจารณางืไอนเขการชวยหลือจากรายจาย ทนรายเดຌพราะ฿นภาวะการพรระบาด

ของรค COVID-19 สงผล฿หຌ SMEs มีรายเดຌตไ า 
 
ผูຌทนจากธนาคารกรุงเทย: 
- มองวากลุมทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการอาจกิดจากความตຌองการของ SMEs องทีไมองวาอนาคต 

ของธุรกิจทีไเปตอเมเหว฿นอนาคต บวกกับยอดขายทีไลดลงอยางมีนัยยะ  
 
ผูຌทนจากธนาคารหงประทศเทย:  
- ชวงรกของมาตรการตຌองการ฿ชຌ฿หຌครอบคลุมทุกกลุม ตຌองการ฿หຌสามารถด านินมาตรการเดຌ

ทันทีจึง฿หຌกูຌผานธนาคารพาณิชยຏ ละมองวา COVIDู19 ปຓนผลกระทบ฿นระยะสัๅนทานัๅน 
 

ผูຌทนผูຌประกอบการ SMEs:  
- ตຌองการ฿หຌชวยลดขัๅนตอน ละระยะวลา฿นการพิจารณาสินชืไอ 
- ตຌองการหในมาตรการชิงรุกจากธนาคาร ดยฉพาะการชวยหลือกลุม SMEs ทีไอยูนอกระบบ 
- มุมมองตอมาตรการฟืຕนฟู ิมาตรการตอนืไองของ Soft Loan) ตຌองการ฿หຌคงอัตราดอกบีๅย 

รຌอยละ 2 ตอป ขยายระยะวลาออกเปอีก ดยมองวาเดຌประยชนຏจากอัตราดอกบีๅยภาครัฐทีไ
ลดลง ตมืไอกิน 2 ปลຌวอัตราดอกบีๅยจะสูงขึๅน อีกทัๅง SMEs ตຌองจายคาประกันหนีๅของ บสย. 
อีกรຌอยละ 1.7 มืไอรวมกับอัตราดอกบีๅยลຌวภาระของ SMEs คอนขຌางสูงมาก 

- นะน า฿หຌภาครัฐ฿ชຌประยชนຏจากฐานขຌอมูลประกันสังคม ละฐานขຌอมูลทางดຌานภาษี พืไอดึงคน
ขຌาสูระบบ฿หຌมากขึๅน 
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บท 5 
 

มาตรการความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

ตามพระราชก าหนดการให ้
ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(พ.ร.ก. Soft Loan) 
 

 

5.1 ภาพรวมการประมวลผลมาตรการ  
 
ดຌวยการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019  
(COVID-19) เดຌส งผลกระทบ฿นวงกวຌ าง  ละ 

มีนวนຌมรุนรง รัฐบาล ดยกระทรวงการคลัง 
ละธนาคารหงประทศเทย ิธปท.ี จึงรวมกันวาง
นวทางพืไอรักษาสถียรภาพระบบศรษฐกิจละ
ระบบการงิน฿นสภาวการณ์ทีไมีการพรระบาดของ 
COVID-19 กผูຌประกอบการ SMEs ซึไงป็นผูຌจຌาง
รงงานรຌอยละ 80 ของประทศ ทีไอาจประสบ
ปัญหาขาดสภาพคลอง ละสงผล฿หຌมีการลิกจຌาง
งานละผิดนัดช าระหนีๅ 
 
มาตรการการ฿หຌความชวยหลือทางการงินตาม 
พ.ร.ก. Soft Loan คือการ฿หຌสินชืไอกสถาบัน
การ งิน ฿นอัตราดอกบีๅ ยตไ า  อัตราดอกบีๅ ย 

รຌอยละ เ.เแ  ตอป  ระยะวลาช าระหนีๅ  โ ป   
ิป พ.ศ. 2563 - 2565) พืไอ฿หຌสถาบันการงิน 
น าสินชืไอดังกลาวเปกระจาย฿หຌกับผูຌประกอบการ
SMEs อีกทอดหนึไง฿นอัตราดอกบีๅยเมกินรຌอยละ โ 

ตอป ระยะวลาช าระหนีๅ โ ป ละเม฿หຌรียกกใบ
ดอกบีๅย฿น 6 ดือนรก ิรัฐบาลอุดหนุนี 
 
ผลการด านินงานมาตรการดยสรุปคือ สิๅนสุด
ระยะวลาการปลอยสินชืไอลຌว สถาบันการงิน
สามารถปลอยงินกูຌกผูຌประกอบการเดຌ แใโ,835 
ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 26.57 จากวงงินสินชืไอ
ของมาตรการ 5เเ,000 ลຌานบาท ป็นการปลอย
สินชืไอ฿หຌกับลูกหนีๅรายลใกทีไมียอดหนีๅเมกิน 20 
ลຌานบาท ิรຌอยละ 76ี  
 
ดຌานจ านวนผูຌประกอบการพบวา SMEs ทีไขຌารวม
มาตรการมีจ านวน 76,713 ราย มืไอจ านกตาม
สาขาธุรกิจพบวา 3 สาขาธุรกิจรก ดຌานการพาณิชย์
มีสัดสวนสูงทีไสุดรຌอยละ 52 ดยสวน฿หญป็นรຌาน 
คຌาปลีก/คຌาสงทัไวเป รองลงมาคือดຌานอุตสาหกรรม 
การผลิต รຌอยละ 20 ดยฉพาะกลุ มปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารละครืไองดืไม ละดຌานบริการ 
รຌอยละ 14 ซึไงป็นรຌานอาหารดยสวน฿หญ  
 
฿นการปลอยสินชืไอ Soft Loan มีสถาบันการงิน
รวมด านินมาตรการ 25 หง ดยวงงินสินชืไอ 

รຌอยละ 80 ของมาตรการปลอยผานสถาบันการงิน 
5 หงเดຌก ธนาคารกรุงทพ ธนาคากสิกรเทย 
ธนาคารเทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทย ละธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา  
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สรุปผลการประมวลมาตรการ฿นบืๅองตຌน 

 
ศักยภาพของมาตรการ มีคะนนจากการประมวลผล 
5โ.ไ5 คะนน1 นืไองจากยอดการปลอยสินชืไอ 
เมตใมตามวงงินทีไตัๅงเวຌ ละมาตรการคลอบคลุม
ชวยหลือผูຌประกอบการ SMEs เดຌบางสวน 
 
การขຌาถึงมาตรการ การขຌาถึงมาตรการ โๆ.ไ5 
คะนน สัดสวนของศักยภาพของมาตการสามารถ
ชวย SMEs เดຌประมาณ โ.้ สนราย ตอจ านวน 
SMEs ทีไป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย์ 5.โ สนราย 

 

ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอน ผลการ
ประมวลมาตรการอยู฿นระดับปานกลาง มีคะนนจาก
การประมวลผล 42.โ5 คะนน นืไองจากสิๅนสุด
ระยะวลาการรับค าขอกูຌลຌวตเมสามารถปลอยกูຌเดຌ
ตามปງาหมายวงงิน ละประสิทธิภาพ฿นการบริการ
ของมาตรการมีระยะวลาการรอผลการอนุมตินาน
มากกวา แ สัปดาห ์
 

ประยชน์ทีไ กิดขึๅนก  SMEs ละศรษฐกิจ  
ผลการประมวลมาตรการ ๆ็.5่ คะนน ดย
ผลประยชน์ตอ SMEs ดีมาก พราะชวยพยุง
รายเดຌของ SMEs กลุมทีไ ขຌารวมมาตรการเดຌดี 
มืไอปรียบทียบกับกลุมทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการ 
อยางเรกใตาม ประยชน์ตอศรษฐกิจของประทศ
ยังอยู฿นระดับปานกลาง นืไองจากสามารถกระตุຌน
ระบบศรษฐกิจเดຌตไ ากวารຌอยละ 1  
 
ปัญหาละอุปสรรค 

ปัญหาอุปสรรคของมาตรการมี 2 ลักษณะ คือ  
การก าหนดงืไอนเขทีไสงผล฿หຌผูຌประกอบการ SMEs 
บางสวนเมสามารถขຌาถึงมาตรการเดຌ ละการ
สนับสนุนงินคาชดชยความสียหายกสถาบัน
การงินเมสอดคลຌองกับสภาพการด านินงานทีไ
ทຌจริง กลาวคือ หากกิดหนีๅสีย สถาบันการงิน
อาจตຌองบริหารจัดการงินส ารองเปกอน พราะ
                                                 
1 หมายหตุ: คะนนตใม 100 คะนน 

ภาครัฐจะอุดหนุนคาชดชยความสียหาย฿นอีก  
2 ปขຌางหนຌา ิป 2565) ซึไงผลตอตຌนทุนการบริหาร
จัดการสภาพคลองของสถาบันการงิน  
 
ขຌอสนอนะชิงนยบาย ขຌอสนอนะบงป็น 

4 ชวง เดຌก (1) ชวงตรียมความพรຌอม (2) ชวง
วางผน (3) ชวงริไมด านินมาตรการ ละ (4) ชวง
ระหวางด านินมาตรการ มีลักษณะการด านินงาน
฿นตละชวงดยสังขปคือ ชวงทีไ (1) ละ (2) กอน
กิดวิกฤติทางศรษฐกิจเมวาจะดຌวยหตุอัน฿ด  
ิ฿นสภาวะปกติี ควรมีการตรียมความพรຌอมละ
วางผน ดยฉพาะการตรียมพรຌอมดຌานขຌอมูล 
พืไอ฿หຌสามารถจ านกประภท SMEs ตามขนาด 
ศักยภาพ ละงืไอนเขฉพาะ รวมถึงส ารวจ
หนวยงาน หรือองคาพยพทีไส าคัญทีไหมาะสมกับ
การชวยหลือ SMEs ตามประภททีไเดຌจ านกเวຌ 
ลຌวออกบบผลิตภัณฑ์ทางการงินทีไหมะสมพืไอ
ชวยหลือ SMEs ตามความหมาะสมตามประภท
ตอเป สวน฿นชวงทีไ (3) ละ (4) ความส าคัญ คือ
ความรวดรใวละชัดจน จึงบงป็นขຌอสนอนะ
การด านินงานชิงรับ คือ การมีศูนย์บริการขຌอมูล
ละสงตอ SMEs ผูຌ ดือดรຌอนทีไ ขຌามาติดตอ฿หຌ
ขຌาถึงการชวยหลือ ละการด านินงานชิงรับ คือ 
การประชาสัมพันธ์ละติดตอเปยัง SMEs ทีไคาดวา
ก าลังดือดรຌอนตามฐานขຌอมูลทีไเดຌตรียมเวຌตัๅงต
มืไอริไมตຌน มืไอ SMEs ขຌาถึงการชวยหลือลຌว  
สิไ งทีควรด า นินการป็นอยางยิไ งคือการป็น 

ทีไปรึกษาธุรกิจ฿หຌกับ SMEs ดยควรมีการติดตาม
การด านินธุรกิจของ SMEs ภาย฿ตຌมาตรการอยาง
฿กลຌชิด฿นลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจ มากกวา
ความสัมพันธ์บบจຌาหนีๅ ูลูกหนีๅ ซึไงมืไอผานพຌน
วิกฤติเปลຌวจะชวย฿หຌผูຌด านินมาตรการทราบ 
ละขຌ า ฿จ SMEs ดีขึๅ น  พรຌอมทัๅ งส งตอเปยั ง
มาตรการ฿นภาวะปกติทีไหมาะสมตามประภทของ 
SMEs ทีไเดຌท าการชวยหลือตอเป   
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ภาพ 5-1: สรุปภาพรวมมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. ประมวลผลจาก ธปท.  
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5.2 เกี่ยวกับมาตรการ 
 

มาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินก 
ผูຌประกอบวิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ พ.ศ. โ5ๆใ  
(พ.ร.ก. Soft Loan) ตຌองการชวยหลือกลุมผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพละป็นลูกหนีๅดิมของสถาบันการงิน 
ดย ธปท. จะ฿หຌสถาบันการงินมากูຌยืมงินจาก ธปท. ฿นอัตราดอกบีๅยรຌอยละ เ.เแ ตอป ระยะวลาช าระ
งินกูຌ โ ป ละ฿หຌสถาบันการงินน าสินชืไอดังกลาวเป฿หຌกูຌยืมกผูຌประกอบการทีไมียอดหนีๅคงคຌางกับสถาบัน
การงิน ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ เมกิน 5เเ ลຌานบาท ดยผูຌประกอบการสามารถขอกูຌยืมงินกับสถาบัน
การงินเดຌเมกินรຌอยละ โเ ของยอดหนีๅคงคຌาง ละจะเดຌรับอัตราดอกบีๅยเมกินรຌอยละ โ ตอป ระยะวลา
ช าระงินกูຌ โ ป พรຌอมทัๅงเมตຌองช าระดอกบีๅย฿น ๆ ดือนรก ทัๅงนีๅ มาตรการความชวยหลือทางการงินตาม 
พ.ร.ก. Soft Loan มีระยะวลาการรับค าขอกูຌ  1 ป ตัๅงต 19 มษายน 2563 ถึง 18 มษายน 2564 
รายละอียดดังนีๅ 

 

5.2.1 ทีไมาหรือมติคณะรัฐมนตรทีีไกีไยวขຌอง 
 

มืไอวันทีไ ็ มษายน โ5ๆใ คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบ รืไอง มาตรการดูลละยียวยาผลกระทบ
จากรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ตอศรษฐกิจเทยทัๅงทางตรงละทางอຌอม ระยะทีไ ใ ตามทีไกระทรวงการคลัง
สนอ ตอจากนัๅนจึงเดຌมีการประกาศ พระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบ
วิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ พ.ศ. โ5ๆใ ิพ.ร.ก. Soft Loan)  
฿นราชกิจจานุบกษามืไอวันทีไ แ้ มษายน โ5ๆใ ซึไง ธปท. เดຌด านินการตามพระราชก าหนดดังกลาว ละ
ออกประกาศ ธปท. อีกจ านวน ใ ฉบับ ดังนีๅ 

 

ประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ สกสแ. โ/โ5ๆใ รืไอง การ฿หຌความชวยหลือทางการงินก 
ผูຌประกอบวิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ลงวันทีไ โโ มษายน 
พ.ศ. โ5ๆใ ป็นประกาศหลักกณฑ์ละงืไอนเขของการด านินมาตรการทีไ ธปท. เดຌประกาศออกมาครัๅงรก
พืไอ฿ชຌ฿นการด านินมาตรการกอนทีไจะมีการปลีไยนปลงงืไอนเขบางสวน฿นประกาศฉบับถัดเป 

 

ประกาศธนาคารหงประทศเทย ทีไ สกสแ. ๆ/โ5ๆใ รืไอง การ฿หຌความชวยหลือทางการงินก 
ผูຌประกอบวิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิฉบับทีไ โี ลงวันทีไ 
แๆ ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆใ ป็นประกาศ ธปท. ฉบับทีไ โ กีไยวกับการขยายวลา฿หຌสถาบันการงินยืไนค าขอกูຌยืม
งินตอ ธปท. ออกเปอีกป็นระยะวลา ๆ ดือน ิถึงวันทีไ แ่ มษายน โ5ๆไี ละขยายคุณสมบัติของ
ผูຌประกอบการทีไพึงเดຌรับสินชืไอ Soft Loan ฿หຌครอบคลุมถึงบริษัททีไมีหลักทรัพย์จดทะบียน฿นตลาด
หลักทรัพย์ อใม อ เอ ิMarket for Alternative Investment: MAI) 
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ประกาศธนาคารหงประทศเทย ทีไ สกสแ. ็/โ5ๆใ รืไอง การ฿หຌความชวยหลือทางการงินก 
ผูຌประกอบวิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิฉบับทีไ ใี 

ลงวันทีไ โโ ธันวาคม พ.ศ. โ5ๆใ ป็นประกาศ ธปท. ฉบับทีไ ใ กีไยวกับการปรับปรุงนิยามของกลุมธุรกิจ  
ละปรับวิธีปฏิบัติ฿หຌผูຌประกอบการสามารถยืไนขอกูຌสินชืไอพิไมติม ิSoft Loan) เดຌเมกิน โ ครัๅง จากดิม 

ทีไก าหนดเวຌครัๅงดียว  
 

5.2.2 วัตถุประสงค ์

 
มาตรการมีวัตถุประสงค์พืไอสนับสนุนหรือชวยหลือผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม 

฿หຌผานพຌนสถานการณ์การระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ดยการ฿หຌสินชืไอพิไมติมพืไอสริม  
สภาพคลองกผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอม รวมถึงมีการชะลอการช าระหนีๅพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
ความสามารถ฿นการช าระหนีๅของผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอมทีไคาดวาจะลดลงอยางรุนรงจาก
ผลกระทบของการพรระบาดของรค COVID-19 

 
5.2.3 กลุมป้าหมาย  

 
ผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาดยอมทีไลักษณะตามทีไ ธปท. ก าหนดเวຌ ๆ ขຌอ อันเดຌก 
แ. วิสาหกิจทีไมีวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌสินชืไอพืไอสริมสภาพคลองส าหรับประกอบธุรกิจ  

ลดผลกระทบตอการจຌางาน 
โ. ป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีไจดทะบียน฿นประทศเทย ทีไมีสถานประกอบการละ

ประกอบธุรกิจ฿นประทศเทย 
ใ. มีวงงินสินชืไอรวมทัๅงกลุมธุรกิจของผูຌประกอบวิสาหกิจทีไมีกับสถาบันการงินตละหงเมกิน 

5เเ ลຌานบาท ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม พ.ศ. โ5ๆโ ตเมรวมถึงวงงินตามภาระผูกพัน วงงินสินชืไอ
สวนบุคคลภาย฿ตຌการก ากับ วงงินสินชืไอรายยอยพืไอการประกอบอาชีพภาย฿ตຌก ากับ ละวงงิน
สินชืไอบัตรครดิต อนึไงกลุมธุรกิจหมายถึงกลุมบุคคลธรรมดาละกลุมนิติบุคคลนัๅน ฿นกรณี
บุคคลธรรมดาพิจารณาจากบุคคลทีไมีความสัมพันธ์฿กลຌชิด฿นฐานะสามี ภรรยา ละ฿นกรณีนิติ
บุคคลพิจารณาจากบริษัททีไมีความสัมพันธ์฿นลักษณะบริษัทลูกของผูຌประกอบการดยถือหุຌนกิน
กวารຌอยละ 5เ พียงหนึไงทอด2    

                                                 
2 ปรับ฿นประกาศ ธปท. ฉบับทีไ 3 ดิมประกาศ ธปท. ฉบับรก ธปท. เดຌนิยามกลุมธุรกิจเวຌวา บุคคลหลายคนทีไฐานะการงินละความสามารถ฿น
การช าระหนีๅมีความกีไยวนืไองสัมพันธ์กันอยาง฿กลຌชิดจนสมือนวาการ฿หຌสินชืไอกบุคคล฿ดบุคคลหนึไงทีไมีความสัมพันธ์ดังกลาวป็นการ฿หຌสินชืไอ
กบุคคลดียวกัน ชน บริษัทม บริษัทลูก บริษัทรวม หรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับบุคคลนัๅน ตามประกาศ ธปท. วาดຌวยหลักกณฑ์การก ากับ ลูกหนีๅราย
฿หญ ิSingle Lending Limit) 



การ ระมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโย ายรฐั 

  
5-6 

ไ. เมป็นลูกหนีๅทีไถูกจัดชัๅนป็นสินทรัพย์จัดชัๅนตไ ากวามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชัๅนสงสัย สินทรัพย์  
จัดชัๅนสงสัยจะสูญ สินทรัพย์จัดชัๅนสูญ ตามประกาศธนาคารหงประทศเทยวาดຌวยหลักกณฑ์
การจัดชัๅนละการกันงินส ารอง ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ 

5. เมป็นบริษัททีไมีหลักทรัพย์จดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย วຌนตป็นบริษัททีไมี
หลักทรัพย์จดทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์ อใม อ เอ MAI3  

ๆ. เมป็นผูຌประกอบธุรกิจทางการงิน  
 

5.2.4 ลักษณะการด านนิมาตรการ 
 

ภาพ 5-2: สรุปขัๅนตอนการด านินมาตรการ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท.  

 
จากประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ สกสแ. โ/โ5ๆใ ประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ  

สกสแ. ๆ/โ5ๆใ สกสแ. ละประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ สกสแ. ็/โ5ๆใ ลักษณะการด านินมาตรการ
ป็นดังนีๅ 

 
ธปท. จะ฿หຌกูຌยืมงินกสถาบันการงิน พืไอ฿หຌสถาบันการงินน างินดังกลาวเป฿หຌกูຌยืมพิไมติมก  

ผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพพืไอสริมสภาพคลอง สามารถขຌาถึงหลงงินทุนทีไมีตຌนทุนตไ า รักษาระดับ 

การจຌางงาน ทัๅงนีๅ สถาบันการงินจะรงกระจายสินชืไอพิไมติม฿หຌกผูຌประกอบการดยรใวละป็นเปอยาง
ทัไวถึง รวมทัๅงมีการติดตามดูล฿หຌผูຌประกอบการน างินสินชืไอเป฿ชຌส าหรับการด านินธุรกิจ ชน การช าระหนีๅ
กจຌาหนีๅการคຌา ละการจายคารงงาน ป็นตຌน ละติดตามดูลเม฿หຌผูຌประกอบการน างินสินชืไอมาช าระ
หนีๅดิมทีไมีอยูกับสถาบันการงิน 

  

                                                 
3 ขยายคุณสมบัติของผูຌประกอบวิสาหกิจ฿นประกาศ ธปท. ฉบับทีไ 2 ซึไง฿นฉบับรกเมนับรวมผูຌประกอบการ฿นตลาดหลักทรัพย์ อใม อ เอ ิMAI) 
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ดย ธปท. อาศัยอ านาจตามมาตรา ใ มาตรา ็ มาตรา ่ มาตรา ้ ละมาตรา แแ หง พ.ร.ก. Soft 
Loan ด านินมาตรการดยบงขัๅนตอนการด านินมาตรการเดຌ 5 ขัๅนตอน เดຌก ิแี ธปท. ฿หຌกูຌยืมงิ นก
สถาบันการงิน ิโี สถาบันการงินน างินเป฿หຌกูຌยืมกผูຌประกอบการ ิใี การคืนงินกูຌยืมกอนก าหนดละ 

การช าระหนีๅกูຌยืม ิไี การรายงานขຌอมูล ละ ิ5ี การอุดหนุนงินชดชย ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ  
 

ภาพ 5-3: วิธีการ ละก าหนดระยะวลา฿นการยืไนขอกูຌยืมงินตอ ธปท. ของสถาบันการงิน 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท.  

 

(1) ธปท. ฿หຌกูຌยืมงินกสถาบันการงิน 

สถาบันการงินสามารถยืไนขอกูຌยืมงินกับ ธปท. ฿นวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ กอนวลา แแ.เเ น. 
หรือตามวันละวลาทีไ ธปท. ก าหนดพิไมติม ทัๅงนีๅ หากวันจันทร์ของสัปดาห์฿ดตรงกับวันหยุดท า การของ 
ธปท. สถาบันการงินสามารถยืไนค าขอกูຌยืมงินตอ ธปท. ฿นวันท าการถัดเปกอนวลา แแ.เเ น. ดย ธปท. 
พิจารณา฿หຌกูຌยืมงินตามล าดับกอนหลังของการยืไนค าขอกูຌยืมงินของสถาบันการงิน  

 

มืไอ ธปท. พิจารณาค าขอกูຌยืมงินขຌางตຌนลຌว ธปท. จะจຌงผลการพิจารณา฿หຌสถาบันการงินทีไยืไน 

ค าขอ฿หຌทราบดยรใว ทัๅงนีๅ ธปท. จะอนุมัติ฿หຌกูຌยืมตามจ านวนทีไ ธปท. หในสมควร 
 

฿นการขอกูຌยืมงินตละครัๅง สถาบันการงินตຌองด านินการ ไ ขัๅนตอน ดังนีๅ 
1 ท าหนังสือความตกลงพืไอกูຌยืมงินตามบบทีไก าหนดดย ธปท. 
2 ออกต็ัวสัญญา฿ชຌงินตามบบทีไก าหนดดย ธปท. ซีไงมีรายละอียดดังนีๅ 

- ระบุจ านวนงินทีไขอกูຌยืม 
- วันถึงก าหนดช าระเมกินระยะวลา โ ป นับตวันทีไสถาบันการงินเดຌรับงินกูຌยืมจาก ธปท. 
- ก าหนดอัตราดอกบีๅยรຌอยละ เ.เแ ตอป   
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3 ฿นการยืไนขอกูຌยืมงินกับ ธปท. ติครัๅงรก ฿หຌสถาบันการงินท าหนังสือยืนยันการปฏิบั ตาม
หลักกณฑ์ ละวิธีการการจายงินชดชยทีไคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชยก าหนด  ดย
สถาบันการงินเมตຌองด านินการขຌอนีๅ฿นครัๅงถัดเป 

4 ตรวจสอบละรับรองวาผูຌประกอบการทีไมาขอสินชืไอพิไมติมตามหนังสือความตกลงพืไอกูຌยืม
งินมีลักษณะตามทีไ ธปท. ก าหนด  
 

ภาพ 5-4: การ฿หຌกูຌยืมกผูຌประกอบวิสาหกิจ ละการรับงินชดชยของสถาบันการงิน 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท.  
 

(2) สถาบันการงินน างนิเป฿หຌกูຌยืมกผูຌประกอบการ 

สถาบันการงินตຌองพิจารณาจัดสรรงินกูຌยืมละกระจายความชวยหลืออยางทัไวถึงกผูຌประกอบการ
ทีไมีลักษณะทุกขຌอตามทีไเดຌกลาวเวຌ฿นหัวขຌอปງาหมาย ดยมีงืไอนเขของวงงินสินชืไอ การก าหนดอัตราดอกบีๅย 
ละการรียกกใบคาธรรมนียมตาง โ ฿นการ฿หຌสินชืไอกผูຌประกอบการดังนีๅ 

 

วงงินสินชืไอทีไสถาบันการงินจะ฿หຌผูຌประกอบการกูຌยืมสินชืไอพิไมติมจากวงงินสินชืไอดิมเมกิน
รຌอยละ 20 ของยอดหนีๅคงคຌาง ณ วันทีไ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดยผูຌประกอบการสามารถยืไนขอกูຌสินชืไอ
พิไมติม ิSoft Loan) เดຌเมกิน โ ครัๅง ละวงงินสินชืไอ Soft Loan ทัๅง โ ครัๅงรวมกันตຌองเมกินรຌอยละ โเ 
ของยอดหนีๅคงคຌางตามขຌางตຌน4 
  

                                                 
4 ฿นประกาศ ธปท. ฉบับรกก าหนด฿หຌผูຌประกอบวิสาหกิจสามารถยืไนขอกูຌสินชืไอ soft loan เดຌพียงครัๅงดียว ละเดຌมีการปรับวิธีการปฏิบัติ 
฿นประกาศ ธปท. ฉบับทีไ 3 
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การนับยอดนีๅคงคຌางนับรวมจากยอดหนีๅคงคຌางของวงงินสินชืไอธุรกิจทุกประภททีไผูຌประกอบการ 
มีกับตละสถาบันการงิน ยกวຌนวงงินสินชืไอสวนบุคคล วงงินสินชืไอรายยอยพืไอการประกอบอาชีพ ละ
วงงินสินชืไอบัตรครดิต  

 
ทัๅงนีๅ สถาบันการงินจะ฿หຌสินชืไอ Soft Loan ป็นวงงินสินชืไอ฿หมดยประภทสินชืไอขึๅนอยูกับ 

ความตຌองการของผูຌประกอบการ ชน สินชืไองินทุนหมุนวียน ิWorking Capital) หรือสินชืไอมีก าหนด
ระยะวลา ิTerm Loan) ซึไงสถาบันการงินจะติดตามดูล฿หຌผูຌประกอบการน างินสินชืไอเป฿ชຌพืไอด านิน
ธุรกิจ ชน การช าระหนีๅกจຌาหนีๅการคຌา ละการจายคารงงาน ป็นตຌน ละติดตามดูลเม฿หຌผูຌประกอบการ
น างินสินชืไอมาช าระหนีๅดิมทีไมีอยูกับสถาบันการงิน ดยระยะวลาการช าระหนีๅของสินชืไอ Soft Loan  
อาจกินกวา 2 ป หรือเดຌรับการพิจารณาตออายุวงงินออกเปอีกหลังจากครบก าหนดระยะวลา 2 ป  

 
สถาบันการงินคิดอัตราดอกบีๅย฿นสวนสินชืไอพิไมติมส าหรับระยะวลา โ ปรก฿นอัตราเมกิน 

รຌอยละ โ ตอป ดยเมรียกกใบดอกบีๅยจากผูຌประกอบการป็นระยะวลา ๆ ดือนรกนับตวันทีไ
ผูຌประกอบการเดຌรับสินชืไอพิไมติม ทัๅงนีๅ สถาบันการงินสามารถพิจารณาปรับปลีไยนอัตราดอกบีๅยหลังครบ
ก าหนดระยะวลา โ ปตามตຌนทุนละความสีไยงของสถาบันการงิน 

 
สถาบันการงินเมรียกกใบคาธรรมนียม฿ด โ รวมถึงดอกบีๅยผิดนัดจากลูกหนีๅ฿นสวนสินชืไอทีไ฿หຌ

พิไมติม ละเมก าหนดขຌอสัญญา฿ด โ ฿หຌผูຌประกอบการตຌองช าระบีๅยปรับ หรือคาสียหายกสถาบันการงิน 
 

(3) การคืนงินกูຌยมืกอนก าหนดละการช าระหนีๅกูຌยืม 

การคืนงินกูຌยืมกอนก าหนดกิดขึๅนเดຌ 4 กรณี ทัๅงการช าระกอนก าหนดบางสวน การช าระกอนก าหนด
ทัๅงหมด ผูຌประกอบการสดงความประสงค์เม฿ชຌสินชืไอพิไมติม ละการช าระกอนก าหนดพราะ
ผูຌประกอบการมีลักษณะเมถูกตຌองตามงืไอนเขของมาตรการ สวนการช าระหนีๅกูຌยืมของสถาบันการงิน สถาบัน
การงินตຌองช าระผานบัญชีงินฝากของสถาบันการงินทีไ ธปท. รายละอียดดังนีๅ 

 
฿นการคืนงินกูຌยืมกอนก าหนด กรณีทีไ 1) ผูຌประกอบการช าระหนีๅ฿หຌกสถาบันการงินบางสวนกอน

ครบก าหนดวลา สถาบันการงินเมตຌองน าสงงินดังกลาวก ธปท. สวนกรณีทีไ 2 ถึง 4 ตัๅงตกรณีทีไ โี
ผูຌประกอบการช าระหนีๅคืนกสถาบันการงินทัๅงหมด ใี ผูຌประกอบการสดงความประสงค์เม฿ชຌสินชืไอ
พิไมติม ละ ไี ผูຌประกอบการมีลักษณะเมถูกตຌองตามหลักกณฑ์งืไอนเข สถาบันการงินตຌองช าระหนีๅคืนก 
ธปท. ดยกรณีทีไ 2 กับ 3 สถาบันการงินตຌองช าระหนีๅคืนภาย฿น 30 วัน สวนกรณีทีไ 4 สถาบันการงินตຌอง
ช าระหนีๅคืนตามระยะวลาทีไ ธปท. ก าหนด รายละอียดสดงเวຌดังตาราง 
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ตาราง 5-1: ตารางสรุปขຌอก าหนดของ ธปท. ตามกรณีการคืนงนิกูຌยมืกอนก าหนด 
กรณีการคืนงินกูຌยืมกอนก าหนด ขຌอก าหนดของ ธปท. 

กรณีทีไ แ: ผูຌประกอบการช าระหนีๅบางสวน฿หຌกสถาบัน
การงินกอนครบก าหนดวลาทีไสถาบันการงินตຌอง
ช าระหนีๅก ธปท. 

สถาบันการงินเมตຌองน าสงงินดังกลาวก ธปท. 

กรณีทีไ 2: ผูຌประกอบการช าระหนีๅคืนกสถาบันการงิน
ทัๅงหมดละปຂดบัญชีกอนครบก าหนดวลาทีไสถาบัน
การงินตຌองช าระหนีๅก ธปท. 

สถาบันการงินตຌองช าระหนีๅคืน ธปท. ตามจ านวนงินทีไลูกหนีๅ
ช าระหนีๅคืนทัๅงหมดละปຂดบัญชีภาย฿น 30 วันท าการนับต
วันทีไเดຌรับการช าระหนีๅคืนทัๅงหมดจากผูຌประกอบการ 

กรณีทีไ 3: ผูຌประกอบการสดงความประสงค์เม฿ชຌสินชืไอ
พิไมติม 

สถาบันการงินตຌองช าระหนีๅคืน ธปท. ตามจ านวนงินทีไลูกหนีๅ
เมประสงค์จะ฿ชຌดังกลาว ภาย฿น 30 วันท าการนับตวันทีไเดຌรบั
จຌงตามความประสงค์จากผูຌประกอบการ 

กรณีทีไ 4: ภายหลังจากทีไสถาบันการงินรับงินกูຌยืมจาก ธปท. 
ละพบวาสถาบันการงินน างินดังกลาวเป฿หຌกูຌยืม

เมถูกตຌองตามหลักกณฑ์หรือการทีไกผูຌประกอบ
งืไอนเขตามพระราชก าหนด 

สถาบันการงินตຌองคืนงินกูຌยืมตามจ านวนทีไมีการปฏิบัติเม
ถูกตຌองตามหลักกณฑ์หรืองืไอนเข฿หຌก ธปท. ตามระยะวลา
ทีไ ธปท. ก าหนด 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก ธปท.  
 

การช าระหนีๅกูຌยืมของสถาบันการงิน ธปท. จะหักงินจากบัญชีงินฝากของสถาบันการงินพืไอช าระ
หนีๅ ดย฿นวันทีไมีการช าระหนีๅตามก าหนด฿นตั็วสัญญา฿ชຌงิน หรือวันครบก าหนดคืนงินกูຌยืมกอนก าหนด 
สถาบันการงินตຌองด ารงงินฝากเวຌทีไ ธปท. ฿หຌมีจ านวนพียงพอทีไ ธปท. จะหักช าระหนีๅเดຌ หากกิดกรณีทีไงิน
฿นบัญชีงินฝากของสถาบันการงินเมมีหรือมีเมพอหักช าระหนีๅดังกลาว ธปท. จะท าการจ าหนายทรัพย์สิน
อยางอืไนของสถาบันการงินทีไมีอยูทีไ ธปท. ละด านินการอืไน฿ดกใตามทีไจะท า฿หຌเดຌงินมาช าระหนีๅ 

 

฿นกรณีทีไสถาบันการงินประสงค์จะช าระหนีๅทัๅงหมดหรือบางสวนกอนวันทีไ ตั็วสัญญา฿ชຌงินของ
สถาบันการงินถึงก าหนด฿ชຌงิน หรือคืนงินกูຌยืมกอนก าหนด สถาบันการงินตຌองท าหนังสือขอช าระหนีๅตาม
บบทีไก าหนดดย ธปท. ละจຌง฿หຌ ธปท. ทราบลวงหนຌาเมนຌอยกวา 5 วันท าการ 

 

มืไอตั็วสัญญา฿ชຌงินถึงก าหนด฿ชຌงิน หรือมืไอถึงวันครบก าหนดคืนงินกูຌ ยืมกอนก าหนด ธปท.  
จะหักงินจากบัญชีงินฝากของสถาบันการงินทีไ ธปท. ตามจ านวนหนีๅพรຌอมดอกบีๅย ทัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไครบ
ก าหนดตรงกับวันหยุดท าการ สถาบันการงินตຌองช าหระหนีๅ฿นวันท าการถัดเป ดย ธปท. จะรียกกใบดอกบีๅย
ส าหรับวันหยุดดังกลาวจนถึงวันทีไสถาบันการงินช าระหนีๅ 

 

(4) การรายงานขຌอมูล 

ตามขຌอความของประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ สกสแ. โ/โ5ๆใ สถาบันการงินตຌองสงรายงาน
สถานะผูຌประกอบการทีไเดຌรับสินชืไอพิไมติมตาม พ.ร.ก. Soft Loan ณ สิๅนดือนของทุกดือน ดยรายงาน฿น
ระบบทีไมีชืไอวา DMS DA Extranet ภาย฿นวันทีไ โแ ของดือนถัดเป ริไมตัๅงตงวดสิๅนดือนพฤษภาคม 
โ5ๆใ ป็นตຌนเป   
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(5) การอุดหนนุงนิชดชย 

ตามขຌอความของประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ สกส แ .โ/โ5ๆใ การอุดหนุนงินชดชย 

มีกระบวนการดังตอเปนีๅ ธปท. ท าหนຌาทีไค านวณยอดงินทีไพึงชดชยกสถาบันการงินสนอตอคณะกรรมการ
ก ากับการจายงินชดชย จากนัๅนคณะกรรมการจะท าการวินิจฉัยลຌวจຌง฿หຌสถาบันการงินทราบพรຌอมทัๅงปຂด
อกาส฿หຌสถาบันการงินเดຌตຌยຌงภาย฿น 30 วันนับจากวันทีไเดຌรับจຌงการเดຌรับงินชดชย หากพຌน 30 วันลຌว 
ถือวาการวินิจฉัยของคณะกรรมการป็นทีไสุด ลຌวคณะกรรมการจะท าการสรุปละจຌง฿หຌกระทรวงการคลัง
ทราบพืไอสนอตอคณะรัฐมนตรีตอเป 

 

ดยคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชยประกอบดຌวยปลัดกระทรวงการคลังป็นประธานกรรมการ 
ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผูຌวาการ ธปท. คนหนึไงซึไงเดຌรับการมอบหมายจากผูຌวาการ ธปท.  
ผูຌอ านวยการส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ ละผูຌอ านวยการส านักงานศรษฐกิจการคลัง ละมีพนักงานทีไ 
ผูຌวาการ ธปท. มอบหมายป็นลขานุการ ซึไงอ านาจละหนຌาทีไของคณะกรรมการประกอบดຌวย 

- การก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการการจายงินชดชย฿หຌกสถาบันการงิน 
- การตรวจสอบการค านวณงินชดชย฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธกีาร ละงืไอนเขทีไ ธปท. ก าหนด 
- การจຌง฿หຌกระทรวงการคลังทราบถึงจ านวนงินชดชยละสถาบันการงินทีไเดຌรับงินชดชย  
 

฿นการอุดหนุนงินชดชยบงป็น 2 สวน เดຌก ิ1) การชดชยความสียหายของสถาบันการงิน 
จากการ฿หຌกูຌยืมงินกผูຌประกอบวิสาหกิจ ละ ิ2) การชดชยดอกบีๅยทีไสถาบันการงินเมรียกกใบจาก 
ผูຌประกอบการ฿นชวงระยะวลา 6 ดือนรกนับตวันทีไผูຌประกอบการเดຌรับสินชืไอพิไมติม ดยมืไอครบ 2 ป 
6 ดือนนับตวันทีไพระราชก าหนด฿ชຌบังคับ ธปท. จะด านินการค านวณงินชดชยทีไสถาบันการงินจะเดຌรับ
ลຌวสนอตอคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชยตามหลักกณฑ์ละวิธีการดังตอเปนีๅ 

 

การชดชยความสียหายของสถาบันการงินจากการ฿หຌกูຌยืมงินกผูຌประกอบวิสาหกิจ 
฿นการชดชยความสียหายของสถาบันการงินจากการ฿หຌกูຌยืมงินกผูຌประกอบวิสาหกิจ ธปท.  

จะด านินการค านวณงินชดชย 2 ครัๅง คือ มืไอครบ 2 ป 6 ดือนนับตวันทีไ พ.ร.ก. Soft Loan ฿ชຌบังคับ  
ิป 2565) ธปท. จะท าการค านวณลຌวสนอตอคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชย฿หຌจายงินชดชยความ
สียหายกสถาบันการงินรຌอยละ 80 จากคาทีไค านวณเดຌ จากนัๅนมืไอครบ 4 ป 6 ดือนนับตวันทีไ พ.ร.ก. 
Soft Loan ฿ชຌบังคับ (ป 2567) ธปท. จะท าการค านวณอีกครัๅง หากเดຌผลการค านวณการจายงินชดชย 

ความสียหายทีไมากกวาจ านวนงินทีไเดຌจายชดชยความสียหายกสถาบันการงินมืไอ 2 ปกอน ธปท. 
จะสนอตอคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชย฿หຌจายงินชดชยความสียหายสวนทีไยังขาดหลือพิไ มติม
กสถาบันการงิน หรือ฿นทางกลับกัน หาก ธปท. ค านวณลຌวเดຌผลการค านวณตไ ากวาจ านวนงินทีไเดຌจาย
ชดชยความสียหายกสถาบันการงินมืไอ 2 ปกอน ธปท. จะสนอตอคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชย
฿หຌรียกงินคืนจากสถาบันการงิน฿นสวนตางดังกลาว ซึไงรายละอียดวิธีการค านวณงินชดชยความสียหาย
ของสถาบันการงินป็นดังนีๅ   
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จ านวนงินทีไสถาบันการงินจะเดຌรับชดชย ธปท. จะค านวณจากจ านวนงินทีไสถาบันการงิน  
ตຌองกันส ารองพิไมติมจากยอดหนีๅรวมของลูกหนีๅคูณดຌวยอัตราสวนของยอดหนีๅ฿หมสวนพิไมตามมาตรการ 

ความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan กับยอดหนีๅรวม ละน ามาคูณดຌวยอัตรารຌอยละ 

ทีไกระทรวงการคลังจะจายงินชดชย฿นตละกรณี5ตามทีไก าหนด฿นประกาศธนาคารหงประทศเทยวาดຌวย
อัตราการจายงินชดชยความสียหายกสถาบันการงินตามมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. 
Soft Loan ดยสามารถขียน฿นรูปสมการเดຌดังนีๅ 

 

การจายงินชดชย = ส ารองสวนพิไม ×
ยอดหนีๅ฿หม (Soft Loan)

ยอดหนีๅรวม
×อัตราการจายงินชดชย 

 

ส ารองสวนพิไม หมายถึง จ านวนสวนตางระหวางงินส ารองทีไสถาบันการงินตຌองกันส ารองส าหรับ
ผูຌประกอบการ ณ วันทีไครบ 2 ป หรือ 4 ป นับตวันทีไผูຌประกอบการเดຌรับงินสินชืไอพิไมติมกับงินส ารองทีไ
สถาบันการงินตຌองกันส ารองส าหรับผูຌประกอบการ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 อนึไงยอดหนีๅคงคຌาง฿นการ
ค านวณงินส ารองคือยอดหนีๅคงคຌางฉพาะงินตຌน เมรวมดอกบีๅยคຌางรับ คาธรรมนียม หรืองินทดรองอืไน฿ด 
เมรวมยอดหนีๅคงคຌางของวงงินสินชืไอทีไสถาบันการงิน฿หຌกผูຌประกอบการภายหลังวันทีไ 31 ธันวาคม 2562 
ละเมรวมถึงวงงินสินชืไอ฿ด โ ทีไบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอมคๅ าประกัน ส าหรับมูลคา
หลักประกัน฿นการค านวณงินส ารองอຌางอิงตามสรุปประภทของหลักประกัน ละมูลคาของหลักประกัน 
ทีไสามารถน ามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนีๅกอนการกันงินส ารองตามอกสารนบ฿นประกาศ  
ของ ธปท.  

 

ยอดหนีๅ฿หม หมายถึง ยอดหนีๅของวงงินสินชืไอพิไมติม ิSoft Loan)  
 

ยอดหนีๅรวม หมายถึง ยอดหนีๅ฿หมรวมกับยอดหนีๅดิม ซึไงยอดหนีๅดิมคือยอดหนีๅค งคຌางมืไอครบ 

2 ป หรือ 4 ป นับตวันทีไผูຌประกอบการเดຌรับงินสินชืไอพิไมติมของวงงินสินชืไอ ณ วันทีไ 31 ธันวาคม 2562 
ทัๅงนีๅ ยอดหนีๅดิม เมนับรวมยอดหนีๅของวงงินสินชืไอทีไบรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอมคๅ า
ประกัน ละเมนับรวมยอดหนีๅของวงงินสินชืไอทีไสถาบันการงิน฿หຌกผูຌประกอบการภายหลังวันทีไ 
31 ธันวาคม 2562  

 
฿นการค านวณรอบรก มืไอครบก าหนด 2 ป 6 ดือนนับตวันทีไ พ.ร.ก. Soft Loan มีผล฿ชຌบังคับ 

ธปท. จะค านวณยอดงินชดชยความสียหายรอบรก฿นอัตรารຌอยละ 80 ของงินทีไค านวณเดຌตามวิธีการ
ค านวณขຌางตຌนซึไงการค านวณจะ฿ชຌจ านวนงินทีไสถาบันการงินกันส ารองดือนสุดทຌายกอนวันครบก าหนด 2 ป 
นับตวันทีไผูຌประกอบการตละรายเดຌรับสินชืไอพิไมติมวันรก หักดຌวยจ านวนงินทีไสถาบันการงินกันส ารอง 
ณ สิๅนดือนธันวาคม 2562   

                                                 
5 กรณียอดหนีๅรวมตไ ากวา 50 ลຌานบาท ภาครัฐชดชยรຌอยละ 70 ละกรณียอดหนีๅตัๅงต 50 ลຌานบาทขึๅนเป ภาครัฐชดชยรຌอยละ 60 
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ส าหรับการค านวณรอบทีไ 2 มืไอครบก าหนด 4 ป 6 ดือนนับตวันทีไ พ.ร.ก. Soft Loan มีผล฿ชຌ
บังคับ ธปท. จะค านวณยอดงินชดชยความสียหายตามวิธีการค านวณขຌางตຌนชนดียวกัน ซึไงการค านวณจะ
฿ชຌจ านวนงินทีไสถาบันการงินกันส ารองดือนสุดทຌายกอนวันครบก าหนด 4 ป นับตวันทีไผูຌประกอบการตละ
รายเดຌรับสินชืไอพิไมติมวันรก หักดຌวยจ านวนงินทีไสถาบันการงินกันส ารอง ณ สิๅนดือนธันวาคม 2562  

 
ทัๅงนีๅ หากงินชดชยรอบทีไ 2 มากกวาจ านวนงินทีไเดຌรับชดชย฿นรอบรก ถือวางินสวนทีไมากกวา

ดังกลาวป็นงินทีไสถาบันการงินพึงเดຌรับชดชยพิไมติม฿นรอบทีไ 2 ตตຌองเมกินรຌอยละ 20 ของงินทีไค านวณ
เดຌตามวิธีการ฿นรอบรก ตหากงินชดชยทีไค านวณเดຌ฿นรอบทีไ 2 ตไ ากวาทีไ ธปท. ค านวณเดຌ฿นรอบรก 
สถาบันการงินตຌองคืนงินชดชยตามสวนตางทีไค านวณเดຌดังกลาวตามหลักกณฑ์ละวิธีการการจายงิน
ชดชยทีไคณะกรรมการก ากับการจายงินชดชยก าหนด 
 

การชดชยดอกบีๅยทีไสถาบันการงินเมรียกกใบจากผูຌประกอบการ฿นชวงระยะวลา 6 ดือนรก 
ธปท. จะด านินการค านวณงินชดชยทีไสถาบันการงินจะเดຌรับจากดอกบีๅยทีไสถาบันการงินเมรียก

กใบจากผูຌประกอบการ฿นชวงระยะวลา 6 ดือนรกนับตวันทีไผูຌประกอบวิสาหกิจเดຌรับสินชืไอพิไมติมงวด
รก ฉพาะสินชืไอพิไมติมทีไเดຌ฿หຌกผูຌประกอบการทีไป็นเปตามหลักกณฑ์ ละงืไอนเขตาม พ.ร.ก. Soft 
Loan ดย ธปท. ค านวณงินชดชยดอกบีๅยดังกลาวตามวิธีการปกติของการธนาคาร 

 
5.2.5 งบประมาณละหลงงินทนุ 

 
งบประมาณสามารถบงเดຌป็น 3 สวน เดຌก ิ1) งินทุนหมุนวียน ิ2) รายเดຌ ละ ิ3) คา฿ชຌจายของ

มาตรการ ดังนีๅ 
1. งินทุนหมุนวียนของมาตรการ: มาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan มี

วงงิน฿หຌกูຌยืมกสถาบันการงินพืไอด านินมาตรการ฿นวงงินทัๅงสิๅนเมกิน  500,000 ลຌานบาท 
ดยป็นการ฿ชຌสภาพคลองของ ธปท. ฿นการด านินมาตรการ  

2. รายเดຌของมาตรการ: กิดรายเดຌตอ ธปท. ดยสถาบันการงินออกตั็วสัญญา฿ชຌงินกับ ธปท. ฿น
อัตราดอกบีๅยรຌอยละ เ.เแ  ตอป ระยะวลาช าระงินคืน โ ป  

3. คา฿ชຌจายของมาตรการ: มาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan จะอุดหนุน
ดอกบีๅยทีไสถาบันการงินเมรียกกใบจากผูຌประกอบการ฿นชวงระยะวลา 6 ดือนรก ละจาย
คาชดชยหากกิดความสียหายจากการด านินมาตรการตอสถาบันการงิน  

 
ทัๅงนีๅ ฿นการจายงินชดชยสถาบันการงินรัฐบาลจะเดຌมีการประชุมสภาพืไอก าหนดมตินวทางละ

รูปบบ฿นการ฿หຌกระทรวงการคลังจายงินชดชยกสถาบันการงินตอเปมืไอครบระยะวลา 2 ป 6 ดือน  
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5.3  ผลการด าเนินงานมาตรการ 
 
ธปท. เดຌด านินมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ดยปຂดรับค าขอกูຌงิน 

ตัๅงตมืไอวันทีไ 19 มษายน 2563 ละยุติการรับค าขอกูຌงินมืไอวันทีไ 18 มษายน 2564 มีผลการด านิน
มาตรการดังนีๅ 

 
ปริมาณสินชืไออนุมัติ 132,835 ลຌานบาท คิดป็นสินชืไออนุมัติฉลีไย 1.7 ลຌานบาทตอราย ละ 

มืไอพิจารณาตามขนาดของลูกหนีๅดังนีๅ ลูกหนีๅรายลใก วงงินสินชืไอ 0-20 ลຌานบาท ลูกหนีๅรายกลาง  
วงงินสินชืไอ 20-100 ลຌานบาท ละลูกหนีๅราย฿หญ วงงินสินชืไอ 100-500 ลຌานบาท พบวา ลูกหนีๅรายลใก
ขอรับสินชืไอจากมาตรการคิดป็นสัดสวนมากถึงรຌอยละ 76 กลาวคือ ปริมาณสินชืไอประมาณ 100,955 ลຌานบาท 
ถูกปลอย฿หຌกับลูกหนีๅรายลใก 
 

ภาพ 5-5: สัดสวนสินชืไอทีไอนุมัติลຌว บงตามขนาดของลูกหนีๅ 

 
ทีไมา: ธปท. 

 
ดຌานจ านวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมมาตรการพบวา มีจ านวนผูຌประกอบการทีไเดຌรับ Soft Loan 

จ านวน ็ๆุ็แใ ราย มืไอจ านกตามสาขาธุรกิจพบวา ดຌานการพาณิชย์มีจ านวนผูຌประกอบวิสาหกิจขຌารวม
มาตรการสูงสุดรຌอยละ 5โ รองลงมาคือดຌานอุตสาหกรรมการผลิต รຌอยละ 20 บริการละอืไน โ รຌอยละ 14 
กอสรຌางละอสังหาริมทรัพย์รຌอยละ 9 ละรงรมละทีไพักรຌอยละ 5  
  

ลูกหนีๅราย฿หญ
6%

ลูกหนีๅรายกลาง
18%

ลูกหนีๅรายลใก
76%
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ภาพ 5-6: สัดสวนสาขาธุรกิจทีไเดຌรับสนิชืไอ Soft Loan 

 
ทีไมา: ธปท. 
 

อนึไงจากการสัมภาษณ์บุคลากรของ ธปท. พบวา ดยวงงินสวน฿หญรຌอยละ 80 ของวงงินมาตรการ
ปลอยผานสถาบันการงินหลัก 5 หง เดຌก ธนาคารเทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทย ธนาคารกสิกรเทย ธนาคาร
กรุงทพ ละธนากรุงศรีอยุธยา ซึไงมืไอพิจารณารวมกับยอดการปลอยสินชืไอรวมของธนาคารพาณิชย์รายธนาคาร 
มืไอสิๅนป 2562 พบวา ธนาคารพาณิชย์ทัๅง 5 หงนัๅนมีปริมาณการปลอยสินชืไอสูงตกตางจากธนาคารพาณิชย์
หงอืไนอยางชัดจน มຌวาขຌอมูลดังกลาวป็นขຌอมูลการปลอยสินชืไอดยรวมละเมเดຌยกขนาดของลูกหนีๅ 
อยางเรกใตาม ขຌอมูลดังกลาวกใป็นสิไงสะทຌอนความเดຌปรียบ฿นการด านินมาตรการซึไงมีงืไอนเขจ ากัดฉพาะ
ผูຌประกอบการทีไตຌองป็นลูกหนีๅรายดิมกับสถาบันการงินทานัๅน 

  

รงรมละทีไพัก
5% กอสรຌางละอสังหาฯ

9%

พาณิชย์
52%

อุตสาหกรรมการผลิต
20%

บริการละอืไน โ
14%
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ภาพ 5-7: การปลอยสนิชืไอของธนาคารพาณิชย์ ณ สิๅนปี 2562 

 
ทีไมา: ธนาคารหงประทศเทย  
 

5.4  กรอบการประมวลผลมาตรการ 
 
ศักยภาพของมาตรการ 

 
กรอบการประมวลศักยภาพของมาตรการการ฿หຌความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

ประมวลจากหลักกณฑ์ ใ ดຌาน เดຌก ดຌานประสทิธิผล ดຌานการตอบสนองตอปัญหา ละดຌานการขຌาถงึมาตรการ
ของผูຌประกอบการ SMEs ดยมีรายละอียดของการ฿หຌคะนนรายตัวชีๅวัดดังนีๅ 
  

2,756,395

2,724,371

2,492,907

2,299,459

2,117,210

921,654

708,039

493,516

298,409

256,285

193,791

143,101

83,437

74,893

22,559

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

ธ.เทยพาณิชย์
ธ. กรุงเทย

ธ. กสิกรเทย
ธ. กรุงทพ

ธ. กรุงศรีอยุธยา
ธ. ทหารเทย

ธ. ธนชาติ
ธ. ยูอบี

ธ. กียรตินาคิน
ธ. ทิสกຌ

ธ. ลนด์อนด์ฮาส์
ธ.เอซีบีซี

ธ.สตนดาร์ดชาร์ตอร์ด
ธ.เทยครดิต

ธ.มกะ สากลพาณิชย์

หนวย: ลຌานบาท
ธน

าค
าร

พา
ณิช

ย์
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ตาราง 5-2: ตารางสดงกรอบการประมวลศักยภาพมาตรการ 
การ฿หຌความชวยหลือทางการงนิตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

หลักกณฑ ์ กรอบการประมวลผล 
ประสิทธิผล ผลวงงิน฿หຌกูຌ

วงงินมาตรการ
×100  

การตอบสนองตอปัญหา คะนนฉลีไยของระดับความสอดคลຌองของมาตรการ ละระดับการกຌเขปัญหา 
ระดับความสอดคลຌองของมาตรการ ระดับความสอดคลຌอง: พิจารณาจากจ านวน SMEs ทีไป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย ์

สอดคลຌอง แเเ คะนน 
สอดคลຌองบางสวน 5เ คะนน 
เมสอดคลຌอง เ คะนน 

ระดับการกຌเขปัญหา ระดับการกຌเขปญัหา: พิจารณาจากความครอบคลมุ 
ครอบคลุมกลุมปງาหมายทัๅงหมด แเเ คะนน 
ครอบคลุมบางสวน 5เ คะนน 
เมตรงกลุมปງาหมาย เ คะนน 

การขຌาถึงมาตรการของผูຌประกอบการ SMEs 
ความพียงพอของมาตรการ  ความพียงพอของมาตรการพิจารณาจากสัดสวนของจ านวน SMEs ทีไคาดวามาตรการจะ

สามารถชวยหลือเดຌ ตอจ านวน SMEs ทีไป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย์ทัไวประทศ 

ผลรวมคะนนศักยภาพ คะนนฉลีไยของหลักกณฑ์ประสิทธิผล การตอบสนองตอปัญหา ละการขຌาถึงมาตรการ
ของผูຌประกอบวิสาหกิจ SMEs 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

การขຌาถงึมาตรการ 
 

จากขຌอมูลการปลอยสินชืไอฉลีไยของมาตรการ แ.็ ลຌานบาทตอราย มืไอน ายอดการปลอยสินชืไอตอราย
ดังกลาวเปหาคาฉลีไยจากวงงินสินชืไอทัๅงหมดของมาตรการ 5เเ,000 ลຌานบาท จะท า฿หຌเดຌจ านวนผูຌประกอบการ 
SMEs ทีไมาตรการมีศักยภาพทีไมาตรการจะชวยหลือเดຌประมาณ โ9เ,000 ราย ซึไงมืไอน าจ านวนผูຌประกอบการ 
SMEs ทีไสามารถขຌาถึงมาตรการมาหารจะท า฿หຌเดຌคะนนดຌานการขຌาถึงมาตรการ ตามสมการนีๅ 
 

จ านวนผูຌประกอบการทีไขຌาถึงมาตรการ
290,000 ราย6

×100 

 

ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปา้หมายบรรลุผลส ารใจ 
 

กรอบการประมวลประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปງาหมายบรรลุผลส ารใจ
พิจารณาจาก โ สวน เดຌก แี ประสิทธิภาพการ฿ชຌทรัพยากร ป็นการทียบคาประสิทธิผลทีไกิดขึๅนกับการ฿ชຌ
ทรัพยากรของมาตรการทัๅงดຌานงบประมาณ ละดຌานระยะวลาการด านินมาตรการ ละ โี ประสิทธิภาพดຌาน
การ฿หຌบริการของมาตรการ   
 

ดຌานประสิทธิภาพของมาตรการ ฿หຌคะนนดຌวยหลักการทียบประสิทธิผลกับสัดสวนการ฿ชຌทรัพยากรทีไ
กิดขึๅนทียบกับกรอบการ฿ชຌทรัพยากร ดยพิจารณาทัๅงการ฿ชຌงบประมาณ ละระยะวลา ดังสมการ  

 

ประสิทธิภาพ=
ประสิทธิผล

สัดสวนการ฿ชຌทรัพยากรตอกรอบการ฿ชຌทรัพยากร
×100 

                                                 
6 คาประมาณการศักยภาพของมาตรการ ประมาณจากคาฉลีไยของการกูຌงินของผูຌประกอบการ 1.7 ลຌานบาทตอราย หากพิจารณาจากวงงิน
มาตรการ 500,000 ลຌานบาท จึงประมาณเดຌวามาตรการมีศักยภาพชวยหลือผูຌประกอบการมากถึง 290,000 ราย  
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ประสิทธิภาพดຌานการ฿หຌบริการของมาตรการ พิจารณาจากผลทีไเดຌรับจากบบสอบถามเดຌสอบถาม
ประดในกีไยวกับระยะวลาการสมัครขຌารวมมาตรการ ละระยะวลาการรอผลการอนุมัติสินชืไอ ดยบงคะนน
ป็น 4 ระดับ 100, 75, 50 ละ 25 คะนน พิจารณารียงตามระยะวลาการ฿หຌบริการจากนຌอยเปมาก ลຌวท า
การรวมคะนน฿นตละสวนดຌวยการถวงนๅ าหนักตามสัดสวนผูຌตอบบบสอบถาม จากนัๅนจึงน าคะนนทัๅงสอง
สวนมารวมคะนนดຌวยการหาคาฉลีไย  

 

ดยสามารถสรุปกรอบการประมวลประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌ
ปງาหมายบรรลุผลส ารใจเดຌดังนีๅ 

 
ตาราง 5-3: ตารางสดงกรอบการประมวลประสิทธิภาพมาตรการ 

การ฿หຌความชวยหลือทางการงนิตาม พ.ร.ก. Soft Loan 
หลักกณฑ ์ กรอบการประมวลผล 

ประสิทธิภาพของมาตรการ คาฉลีไยประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ ละระยะวลา 
ประสิทธิภาพดຌานการ฿ชຌงบประมาณ ประสิทธิผล

สัดสวนการ฿ชຌงบประมาณ
×แเเ=

ประสิทธิผล
การ฿ชຌงบประมาณ

กรอบการ฿ชຌงบประมาณ

×100 

ประสิทธิภาพดຌานการ฿ชຌระยะวลา ประสิทธิผล
สัดสวนการ฿ชຌระยะวลา

×แเเ=
ประสิทธิผล

การ฿ชຌระยะวลาปຂดรับค าขอกูຌ
กรอบระยะวลาการปຂดรบัค าขอกูຌ

×100 

ประสิทธิภาพดຌานการบริการของมาตรการ คาฉลีไยคะนนระยะวลาการสมัครขຌารวมมาตรการ ละคะนนระยะวลารอผลการ
อนุมัติสินชืไอ 

ระยะวลาการสมัครขຌารวมมาตรการ รวมคะนนดยการถวงนๅ าหนักตามสัดสวนผูຌตอบบบสอบถาม 

ตัวลือกทีไ 1 ระยะวลาการสมัครนຌอยกวา 1 ชัไวมง 100 คะนน 
ตัวลือกทีไ 2 ระยะวลาการสมัคร 1-3 ชัไวมง 75 คะนน 
ตัวลือกทีไ 3 ระยะวลาการสมัครเมกิน 1 วัน 50 คะนน 
ตัวลือกทีไ 4 ระยะวลาการสมัครมากกวา 1 วัน 25 คะนน 

ระยะวลารอผลการอนุมัติสินชืไอ รวมคะนนดยการถวงนๅ าหนักตามสัดสวนผูຌตอบบบสอบถาม 
ตัวลือกทีไ 1 ระยะวลารอผลการอนุมัติสินชืไอ 1 วันท าการ 100 คะนน 
ตัวลือกทีไ 2 ระยะวลารอผลการอนุมัติสินชืไอ 1-3 วันท าการ 75 คะนน 
ตัวลือกทีไ 3 ระยะวลารอผลการอนุมัติสินชืไอเมกิน 1 สัปดาห์ 50 คะนน 
ตัวลือกทีไ 4 ระยะวลารอผลการอนุมัติสินชืไอมากกวา 1 สัปดาห์ 25 คะนน 

ผลรวมคะนนประสิทธิภาพ คาฉลีไยคะนนประสิทธิภาพของมาตรการ ละคะนนประสิทธิภาพดຌานการบริการ
ของมาตรการ 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
 
ประยชน์ทีไกดิขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ ทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
 

กรอบการประมวลผลประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ ฿นสวนรกประยชน์ 
ทีไกิดขึๅนก SMEs ฿ชຌหลักการปรียบทียบ โ กลุมตัวอยางทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน฿นชวงวลาดียวกันตอยู฿น
สภาวะวดลຌอมทีไตกตางกัน ิCross-sectional Comparison) กลาวคือป็นการปรียบทียบผลทีไกิดขึๅนกับการ
ปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยของ SMEs ระหวางป โ5ๆโ กอนการพรระบาดของ COVID-แ้ กับป โ5ๆใ  
฿นชวงสถานการณ์การพรระบาดของ COVID-แ้ ดยท าการปรียบทียบจากกลุมตัวอยางผูຌประกอบการ SMEs 
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โ กลุม เดຌก กลุมทีไขຌาถึง Soft Loan ละกลุมทีไเมสามารถขຌาถึง Soft Loan ลຌวพิจารณา฿หຌคะนนตาม
หลักกณฑด์ังนีๅ  

 
ตาราง 5-4: ตารางสดงกรอบการประมวลประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ 

หลักกณฑ ์ กรอบการประมวลผล 
ประยชน์ทีไกิดขึๅนกผูຌประกอบวิสาหกิจ SMEs รวมคะนนดยฉลีไย ิแี ิโี ิใี ละ ิไี 

การพยุงรายเดຌของประกอบ
วิสาหกิจ SMEs ิแี 

100 คะนน มืไอ 
การปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยSMEs ขຌาถงึ Soft Loan>การปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยSMEs ขຌาเมถึง Soft Loan 

 

50 คะนน มืไอ  
การปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยSMEs ขຌาถงึ Soft Loan=การปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยSMEs ขຌาเมถึง Soft Loan 

(ทากับหรือ฿กลຌคียงเมกินรຌอยละ 5) 
 

0 คะนน มืไอ 
การปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยSMEs ขຌาถึง Soft Loan<การปลีไยนปลงรายเดຌฉลีไยSMEs ขຌาเมถึง Soft Loan 

การจຌางงานของ
ผูຌประกอบการ SMEs ิโี 

รวมคะนนดຌวยการถวงนๅ าหนักจากสัดสวนผูຌตอบ฿นตละขຌอค าตอบ 
พิไมขึๅน 100 คะนน  
เมปลีไยนปลง 66.67 คะนน  
ลดลง 33.33 คะนน  

คาจຌางรงงานของ
ผูຌประกอบการ SMEs ิใี 

รวมคะนนดຌวยการถวงนๅ าหนักจากสัดสวนผูຌตอบ฿นตละขຌอค าตอบ 
พิไมขึๅน 100 คะนน  
เมปลีไยนปลง 66.67 คะนน  
ลดลง 33.33 คะนน 

การปรบัตวัของ
ผูຌประกอบการ SMEs ิไี 

รวมคะนนดຌวยการถวงนๅ าหนักจากสัดสวนผูຌตอบ฿นตละขຌอค าตอบ 
ด านินการตามดิม หรือขยายกิจการ 100 คะนน  
อาจปรับลดขนาดกิจการ 66.67 คะนน  
เมน฿จ/อาจลิกกิจการ 33.33 คะนน 

ประยชน์ทีไกิดขึๅนกับศรษฐกิจ 
ประยชน์ทีไกิดขึๅนกับศรษฐกิจ 100 คะนน มืไออัตราการติบตทางศรษฐกิจป็นบวก 

50 คะนน มืไออัตราการติบตทางศรษฐกิจคงทีไ (ระหวางรຌอยละ -0.01 ถึง 0.01ี 
0 คะนน มืไออัตราการติบตทางศรษฐกิจหดตัว 

รวมคะนนประยชน์ทีไกิดขึๅน
ก SMEs ละศรษฐกิจของ
ประทศ 

คาฉลีไยคะนนประยชน์ทีไกิดขึๅนกผูຌประกอบการ SMEs ละคะนนประยชน์ทีไกิดขึๅนกับศรษฐกิจ 

 
ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ ทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ 
 

วิคราะห์ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการทัๅง฿นชิงบวก ละชิงลบ฿นชิงคุณภาพ ดยป็นการขยาย
ความจากขຌอมูลชิงปริมาณทีไรวบรวมมาเดຌจากขຌางตຌน 

 

ปัญหาอปุสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ 
 

กรอบการวิคราะห์ปัญหาอุปสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft 
Loan พิจารณาจากขຌอมูลชิงคุณภาพซึไงเดຌรับจากการสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌด านินมาตรการ ละการประชุม 

กลุมยอย ฉะนัๅน จึงเมเดຌพิจารณาชีๅวัดป็นคะนน ต฿ชຌการอธิบายปัญหาอุปสรรคทีไกิดขึๅนพืไอสนับสนุน 
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การจัดท าขຌอสนอนะตอการปรับปรุงมาตรการ หรือออกมาตรการ฿หม พืไอสนับสนุน฿หຌสามารถบรรลุปງาหมาย
ละวัตถุประสงค์ของมาตรการเดຌอยางสมบูรณ์ยิไงขึๅน  

 

ขຌอจ ากัด ละขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไนโ ตอเป 
 
ขຌอจ ากัด ละขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอปรับปรุงนวทาง ละกຌเขปัญหาของการด านินมาตรการ 

฿หຌการด านินมาตรการ฿นอนาคต หรือการออกมาตรการ฿หมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ละปງาหมายเดຌดียิไงขึๅน  
ซึไงป็นขຌอมูลชิงคุณภาพละเมเดຌมีการพิจารณา฿หຌคะนน  
 

5.5  ผลการประมวลผลมาตรการ 
 
ผลจากการประมวลผลมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ณ ปัจจุบัน พบวา 

มาตรการเมสามารถบรรลุปງาหมายเดຌ นืไองจากยอดวงงินทีไปลอยกูຌผานมาตรการตไ ากวาวงงินทีไมาตรการตัๅงเวຌ
มาก วงงินสินชืไอทีไปลอยเดຌคิดป็นรຌอยละ โๆ.5็ ของวงงินทัๅงหมดของมาตรการ ดยขຌอปัญหาละอุปสรรค
ส าคัญคือ การขຌาถึงมาตรการ มຌมาตรการทางการงินจะสอดคลຌองกับสถานการณ์ซึไง SMEs ตຌองการวงงินขຌา
เปติมสภาพคลองป็นอยางยิไง ตดຌวยความรงดวน฿นการออกมาตรการละการก าหนดงืไอนเข฿หຌชวยหลือเดຌ
ฉพาะลูกหนีๅรายดิม สงผล฿หຌภาครัฐสามารถชวยหลือ SMEs เดຌฉพาะกลุมทีไสถาบันการงินมีขຌอมูลละพรຌอม
พิจารณา฿หຌกูຌเดຌทันทีทานัๅน ดังนัๅน SMEs กลุมอืไนจึงเมสามารถขຌาถึงการชวยหลือตามมาตรการความชวยหลือ
ทางการงินนีๅเดຌ  

 
ทัๅงนีๅ ส าหรับผลทีไกิดขึๅนตอทัๅงภาระทางการคลังของภาครัฐ ละผลประยชน์ตอ SMEs ละศรษฐกิจ

ดยรวมพบวา ภาระการคลังของภาครัฐ฿นการด านินมาตรนีๅเมสูงมากนัก พราะป็นการ฿ชຌสภาพคลองของ ธปท. 
ซึไงมีสถานะทางการงินดีมากมาชวยหลือ SMEs คา฿ชຌจายทีไอาจจะกิดขึๅนจึงมีฉพาะคาอุดหนุนดอกบีๅย 6 ดือน
รกทีไเม฿หຌสถาบันการงินรียกกใบจาก SMEs ละความสีไยงทีไจะกิดความสียหายตอสถาบันการงินขึๅนหาก
กิด NPL สวนผลประยชน์ตอ SMEs พบวาชวย฿หຌ SMEs สามารถยืนระยะเดຌนานขึๅน ิรายเดຌติดลบตนຌอยกวา 
SMEs กลุมทีไเมสามารถขຌาถึงมาตรการี อยางเรกใตาม การชวยหลือของมาตรการเมสามารถชวยหลือ SMEs 
เดຌทัๅงหมด พราะมืไอพิจารณาจากวงงินของ SMEs ทีไป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย์ทัๅงหมดรวมพบวายังมี SMEs ทีไ
ประสบปัญหารูปบบดียวกันตขຌาเมถึงการชวยหลือ ละส าหรับผลประยชน์ตอศรษฐกิจพบวาเมสรຌางการ
ติบตตชวยรักษาระดับศรษฐกิจ  

 

5.5.1 ศักยภาพของมาตรการ 

ผลการประมวลศักยภาพของมาตรการการ฿หຌความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan 
พบวามีคะนนฉลีไย 52.45 คะนน ิคะนนตใม แเเ คะนนี ดยมีคะนนรายหลักกณฑ์ดังนีๅ 
 

ดຌานประสิทธิผล มีคะนน โๆ.5็ คะนน ประมวลจากขຌอมูลวงงินสินชืไอ฿หຌกูຌตอวงงินทัๅงหมด 

ทีไมาตรการการ฿หຌความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ก าหนด 5เเ,000 ลຌานบาท นืไองจากผลการ
฿หຌกูຌยืมงินกผูຌประกอบการ SMEs คือ แใโ,835 ลຌานบาท ดังนัๅนจึงเดຌคาประสิทธิผลทากับรຌอยละ โๆ.5็  
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ดຌานการตอบสนองตอปัญหา มีคะนนฉลีไย ็5 คะนน ประกอบเปดຌวยการพิจารณาความสอดคลຌอง
ของมาตรการตอปัญหา ละระดับการกຌเขปัญหา ดยดຌานความสอดคลຌอง 100 คะนน ดยพบวา ณ เตรมาสรก 
ป 2563 ผูຌประกอบการ SMEs มีหนีๅกับธนาคารพาณิชย์ป็นวงงิน 5.09 ลຌานลຌานบาท อีกทัๅง ดຌานจ านวน 

ยังพบวาผูຌประกอบการ SMEs มีหนีๅกับธนาคารพาณิชย์จ านวน 5.2 สนราย ซึไงขຌอมูลดังกลาวสะทຌอนถึง 
ความสอดคลຌอง฿นการด านินมาตรการตอปัญหา อยางเรกใตาม ฿นดຌานระดับการกຌเขปัญหานัๅน พิจารณา฿หຌ 50 
คะนน นืไองจากพบวามาตรการเมสามารถชวยหลือเดຌตามความตຌองการของ SMEs บางกลุม อีกทัๅงมี SMEs 
อีกบางสวนทีไตຌองการขຌาถึง Soft Loan ตเมสามารถขຌาถึงเดຌ ซึไงจะเดຌขยายความตอเป฿นหัวขຌอปัญหาละ
อุปสรรค 

 
ส าหรับความพียงพอของมาตรการพิจารณาจากจ านวน SMEs ทีไก าลังการชวยหลือของมาตรการจะ

สามารถชวยหลือเดຌตามทีไเดຌท าการประมาณเวຌขຌางตຌนคือ โ้เ,000 ราย ละมืไอน ามาพิจารณารวมกับจ านวน 
SMEs ป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย์ประมาณ 5โเ,000 ราย พบวา ความพอพียงของมาตรการอยูทีไประมาณ 

รຌอยละ 55.็็ 

 

ตาราง 5-5: ผลการประมนิศักยภาพของมาตรการ 
หลักกณฑ ์ ตัวชีๅวัด คะนน ิรຌอยละี 

ประสิทธิผล 132,835 ลบ.
500,000 ลบ.

×100  โๆ.5็ 

การตอบสนองตอปัญหา  ็5.เเ 
ความสอดคลຌองของมาตรการ ระดับความสอดคลຌอง: สอดคลຌอง แเเ.เเ 
ระดับการกຌเขปัญหา ระดับการกຌเขปัญหา: บางสวน 5เ.เเ 

ความพียงพอของมาตรการ โ้เ,000 ราย
5โ0,000 ราย

×100 
55.77 

รวม 52.45 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
 

5.5.2 การขຌาถึงมาตรการ 

ดຌานการขຌาถึงมาตรการของผูຌประกอบการ SMEs มีคะนน 26.45 คะนน ดยพบวามีผูຌประกอบการ 
SMEs เดຌรับสินชืไอจากมาตรการจ านวน ็ๆ,713 ราย จากยอดจ านวนผูຌประกอบการ SMEs ทีไมาตรการสามารถ
ชวยหลือเดຌ 290,000 ราย ซึไงป็นคาทีไค านวณดยสมมติฐานของคณะผูຌประมวลผลมาตรการ จากขຌอมูลการ
ปลอยสินชืไอฉลีไยของมาตรการ แ.็ ลຌานบาทตอราย ซึไงมืไอน ายอดการปลอยสินชืไอตอรายเปหาคาฉลีไยจาก
วงงินสินชืไอทัๅงหมดของมาตรการ 5เเ,000 ลຌานบาท จะท า฿หຌเดຌจ านวนผูຌประกอบการ SMEs ทีไมาตรการมี
ศักยภาพทีไจะชวยหลือเดຌประมาณ โ9เ,000 ราย ตามขຌางตຌน 

 

5.5.3 ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ 

ผลการประมวลประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ มีคะนน ไโ.โ5 คะนน 
ิคะนนตใม แเเ คะนนี ดยพบวาประสิทธิภาพของมาตรการ ละประสิทธิภาพ฿นการบริการของ
มาตรการป็นดังนีๅ  
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ดຌานประสิทธิภาพของมาตรการมีคะนนฉลีไย 3ๆ.โไ คะนน ดยมีผลประสิทธิภาพของการ฿ชຌ
งบประมาณ ละระยะวลาดังนีๅ 

 
ประสิทธิภาพการ฿ชຌงบประมาณ 45.้แ คะนน พิจารณาจากสมมติฐาน ดยเดຌก าหนดกรอบ

งบประมาณ฿นกรณีทีไลวรຌายทีไสุด (Worst Case) ป็นคาฐาน ลຌวก าหนด฿หຌคาความสียหายกึไงหนึไงป็น
คาประมาณการ฿ชຌงบประมาณตามสมมติฐานวาระยะวลาการช าระคืน Soft Loan เดຌผานมาครึไงทางลຌว 
รายละอียดการประมาณการณ์ป็นดังนีๅ 

 
ภาพ 5-8: การประมาณการณ์หนีๅสีย฿นอนาคต 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. ประมวลผลจากขຌอมูลของ ธปท. 
 
กรณีทีไลวรຌายทีไสุดนัๅน ตัๅงสมมติฐานจากงืไอนเขของมาตรการดยมีสมมติฐานวาภาครัฐมีการจาย

อุดหนุนดอกบีๅย 6 ดือนรก ฿นอัตรารຌอยละ 2 ตอป ละภาครัฐชดชยความสียหายรຌอยละ 70 ิหนีๅทัๅงหมด
เมมีหลักประกันี ดยหนีๅสีย ิNPL) ทีไกิดขึๅนคือรຌอยละ 7.66 ซึไงป็นคาประมาณการณ์ ณ เตรมาสรก  
ป พ.ศ. 2565 ดยคณะผูຌประมวลผลมาตรการเดຌท าการประมาณการณ์จากสัดสวนหนีๅสีย SMEs ตอหนีๅปกติ 
SMEs สามารถสดงเดຌดังสมการ ดังนีๅ 
 

ประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ=
ประสิทธิผล

( การ฿ชຌงบประมาณตามสมมติฐาน
กรอบการ฿ชຌงบประมาณตามสมมติฐาน )

×100 

 

ประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ=
ประสิทธิผล

( งินอุดหนุนดอกบีๅย+คาชดชย NPL กึไงหนึไง
งินอุดหนุนดอกบีๅย+คาชดชย NPL

)
×100 
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ประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ=
26.57

(
(( 2%

12 )×6×132,835)+( (70%×7.66×132,835)
2 )

(( 2%
12 )×6×132,835)+(70%×7.66×132,835)

×100 

 

ประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ=
26.57

( 1,328.35+3,559.63
1,328.35+7,119.26 )

×100=
26.57

( 4,887.98
8,447.61 )

×100 

 

ประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ=
26.57
57.86

×100=45.08 

 
ประสิทธิภาพการ฿ชຌระยะวลา โๆ.5็ คะนน นืไองจากมาตรการเดຌ฿ชຌระยะวลาปຂดรับค าขอกูຌตใม

ตามกรอบระยะวลาการปຂดรับค าขอกูຌลຌว เมสามารถพิไมผลผลิต ิการปลอยสินชืไอี เดຌอีก คิดป็นการ฿ชຌ
ระยะวลาด านินมาตรการรຌอยละ แเเ ดังนัๅน คาประสิทธิภาพทีไกิดขึๅนจึงมีคาทากับคาประสิทธิผล คือ  
รຌอยละ โๆ.5็ 

 
ดຌานประสิทธิภาพ฿นการบริการของมาตรการ มีคะนนฉลีไย 48.25 คะนน ดยมีผลการประมวล

จากบบสอบถาม฿นประดในระยะวลาการสมัครขຌารวมมาตรการ ละระยะวลาการรอผลการอนุมัติสินชืไอ
ดังนีๅ 

 
ระยะวลา฿นการสมัครขຌารวมมาตรการของผูຌประกอบการ SMEs 62 คะนน ซึไงป็นผลรวมคะนน

บบถวงนๅ าหนักตามสัดสวนการตอบค าถามจากผลของบบสอบถามตามรูปภาพ 

 

ภาพ 5-9: ระยะวลา฿นการสมคัรขຌารวมมาตรการของผูຌประกอบการ SMEs 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 

ระยะวลา฿นการรอผลการอนุมัติสินชืไอของผูຌประกอบการ SMEs 34.50 คะนน ซึไงป็นผลรวม
คะนนบบถวงนๅ าหนักตามสัดสวนการตอบค าถามจากผลของบบสอบถามตามรูปภาพ 
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ภาพ 5-10: ระยะวลา฿นการรอผลการอนุมัติสินชืไอของผูຌประกอบการ SMEs 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 

5.5.4 ประยชน์ทีไกดิขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศทัๅงทางตรงละทางอຌอม 

ประยชน์ทีไกิดขึๅนจากการด านินมาตรการ มีคะนน 67.58 คะนน ิคะนนตใม แเเ คะนนี 
บงป็น 2 สวน คือ ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละประยชน์ทีไกิดขึๅนกับศรษฐกิจของประทศ ผลการ
ประมวลป็นดังนีๅ 

 
ผลการประมวลประยชน์ทีไกิดขึๅนกับ SMEs คือ 85.17 คะนน พิจารณาจากผลการพยุงรายเดຌ 

SMEs ผลตอการจຌางงาน คาจຌางรงงาน ละการปรับตัวของ SMEs มีผลการพิจารณารายตัวชีๅวัดคือ 

 
ผลของการพยุงรายเดຌ SMEs พิจารณาตามกรอบการประมวลผลเดຌ แเเ คะนนตใม  จากการ

ปรียบทียบรายเดຌฉลีไยทีไปลีไยนปลงระหวางป 2562 ิกอน COVID-19) กับป 2563 (หลัง COVID-19) ของ
ผูຌประกอบการ SMEs ทีไขຌารวมมาตรการละเมเดຌขຌารวมมาตรการตามบบสอบถาม พบวาสวนตางของอัตรา
การปลีไยนปลงนัๅนซึไงนับป็นผลของมาตรการฉลีไยทีไกิดขึๅนตอผูຌประกอบการ SMEs 1 ราย คือ รຌอยละ 7.1 
ิกลุมขຌารวมมาตรการติดลบรຌอยละ 21.93 สวนกลุมทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการติดลบรຌอยละ 29.14)  

ผลตอการจຌางงานของผูຌประกอบการ SMEs 74 คะนน ซึไงป็นผลรวมคะนนบบถวงนๅ าหนักตาม
สัดสวนการตอบค าถามจากผลของบบสอบถาม SMEs ผูຌขຌารวมมาตรการ 

 
ภาพ 5-11: ผลตอการจຌางงานของผูຌประกอบการ SMEs 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ผลตอคาจຌางรงงานของผูຌประกอบการ SMEs 74.67 คะนน ซึไงป็นผลรวมคะนนบบถวงนๅ าหนักตาม
สัดสวนการตอบค าถามจากผลของบบสอบถาม SMEs ผูຌขຌารวมมาตรการ 

 
ภาพ 5-12: ผลตอคาจຌางรงงานของผูຌประกอบการ SMEs 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 

ผลตอการปรับตัวของของผูຌประกอบการ SMEs 92 คะนน ซึไงป็นผลรวมคะนนบบถวงนๅ าหนัก
ตามสัดสวนการตอบค าถามจากผลของบบสอบถาม SMEs ผูຌขຌารวมมาตรการ 

 
ภาพ 5-13: ผลตอการปรับตัวของของผูຌประกอบการ SMEs 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 
ทัๅงนีๅ นอกหนือจากประมวลผลทีไเดຌท าการ฿หຌคะนน มีขຌอสังกตจากบบสอบถาม฿นสวนของ

วัตถุประสงค์การ฿ชຌวงงินพบวา ผูຌประกอบการ SMEs ทีไตอบบบสอบถามรຌอยละ แไ มีวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌ
งินเมป็นเปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการ ดยตຌองการน าเปช าระหนีๅงินกูຌอืไน  
 

ผลการประมวลประยชน์ทีไกิดขึๅนกับศรษฐกิจของประทศ มีคะนน 50 คะนน พบวา มาตรการ
สรຌางการติบตทางศรษฐกิจ฿นทิศทางบวกตตไ ากวารຌอยละ 17 รายละอียดดังนีๅ 
 
 
 

                                                 
7 รຌอยละ 0.00784 ซึไงถือวาคงทีไเมปลีไยนปลงมาก 
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ภาพ 5-14: การค านวณผลกระทบทางศรษฐกิจทีไกิดขึๅนจากการด านนิมาตรการ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 
จากขຌางตຌน น าคาผลตอรายเดຌฉลีไยทีไกิดขึๅนกับผูຌประกอบการ SMEs รຌอยละ 7.1 เปคูณกับจ านวน 

SMEs ทีไ ขຌารวมมาตรการทัๅงหมด 76,713 ราย จะท า฿หຌเดຌคามูลคาพิไมทีไ กิดขึๅนจากผลของมาตรการ 
่โ่,็แ่,้ไ่.้เ บาท ทัๅงนีๅคาดังกลาวยังป็นผลกระทบดยตรงซึไงยังเมเดຌพิจารณาผลกระทบทางอຌอมทีไจะ
กิดขึๅน 

 
฿นการพิจารณาผลกระทบทางอຌอม฿หຌเดຌมูลคาทางศรษฐกิจทຌจริงสุดทຌาย คณะผูຌประมวลผลมาตรการ

฿ชຌตัวทวีคูณซึไงผยพรดยส านักงานคณะกรรมการสงสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ิสกสว.ี ซึไงมี 
การจ านกคาตัวทวีคูณรายภาคการผลิต฿นระบบศรษฐกิจ 180 ภาคการผลิต ส าหรับคาตัวทวีคูณทีไ฿ชຌ฿น 

การประมวลผลครัๅงนีๅคือ 1.608 ตามภาคธุรกิจ ิSectors) ทีไขຌารวมมาตรการ ดังนัๅน มูลคาพิไมทางศรษฐกิจทีไ
กิดขึๅนจากการด านินมาตรการคือ แ,ใโไ,ใๆเ,่ใ5.ใเ บาท 

 
มืไอทราบมูลคาพิไมทางศรษฐกิจจึงสามารถน าเปค านวณกับ GDP ละพิจารณาอัตราการติบตทาง

ศรษฐกิจ ซึไงพบวามาตรการชวย฿หຌศรษฐกิจขยายตัวรຌอยละ 0.00784 ทัๅงนีๅ คณะผูຌประมวลผลมาตรการยังเดຌมี
การน ามูลคาพิไมของมาตรการเปค านวณกับอัตราดอกบีๅยทีไทຌจริง (Effective Tax Rate: ETR) ฿นป 2563 ซึไงมี
คารຌอยละ 15 พืไอประมาณรายเดຌภาษีทีไจะกิดขึๅนจากการด านินมาตรการพบวา มาตรการชวยกอ฿หຌกิดรายเดຌ
ภาษีกลับคืนสูคลัง แ้่,ๆ5ไ,แโ5.โ้ บาท 
 

5.5.5 ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ 

ดຌานผลประกอบการทีไกิดขึๅนจากการเดຌรับวงงินเป฿ชຌ9 จากขຌอมูล฿นบบสอบถาม฿นค าถามชิง
ประจักษ์กีไยวกับผลประกอบการระหวางป 2562 กอนการระบาดของรค COVID-19 ละป โ5ๆใ ฿นชวง
ของการระบาดของรค COVID-19 พืไอปรียบทียบผลประกอบการทัๅง฿นชิงของรายเดຌ การจຌางงาน ละ
คาจຌางรงงาน ของผูຌประกอบการทีไขຌารวมมาตรการละเมขຌารวมมาตรการ พบวา ผูຌประกอบการทีไขຌารวม
มาตรการมีผลทีไดีกวา฿นทุกดຌานตัๅงตดຌานรายเดຌ มຌผูຌประกอบการทีไขຌารวมมาตรการมีรายเดຌลดลง รຌอยละ 

                                                 
8 ผลรวมถวงนๅ าหนักตามภาคธุรกิจ ิSectors) ของตัวทวีคูณ ิMultipliers) ส าหรับการประมินผลลัพธ์ละผลกระทบของ สกสว. 
9 ป็นขຌอสังกตประกอบการพิจารณาทานัๅน นืไองจากผูຌประกอบการบางรายเมเดຌตຌองการขຌารวมมาตรการตัๅงตริไมตຌน ซึไงการน าผูຌประกอบการ 
2 สวนทีไมีความตຌองการตกตางกันมาปรียบทียบพืไอ฿หຌคะนนอาจเมสมหตุสมผล 
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โแ.้ใ ตผูຌประกอบการทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการมีรายเดຌลดลงมากกวาคือรຌอยละ โ้.แไ ตกตางกัน ็.โแ 
ขณะทีไดຌานการจຌางงาน มຌผูຌประกอบการทีไขຌารวมมาตรการมีการจຌางงานลดลง รຌอยละ แไ.็แ ต
ผูຌประกอบการทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการมีการจຌางงานลดลงมากกวาคือรຌอยละ ไใ.โ่ ตกตางกัน โ่.5แ ละ
ดຌานคาจຌางรงงานผูຌประกอบการทีไขຌารวมมาตรการสามารถตรึงคาจຌางรงงานเวຌเดຌ ขณะทีไผูຌประกอบการทีไ
เมเดຌขຌารวมมาตรการมีการจายคาจຌางรงงานลดลงรຌอยละ ใ่.5ไ อยางเรกใตาม การปรียบทียบนีๅป็นพียง
ขຌอสังกตจากบบสอบถามพืไอประกอบการพิจารณาทานัๅน 
 

ภาพ 5-15: สัดสวนประภทหนีๅของผูຌประกอบการ SMEs ทีไมีกับธนาคารพาณิชย์ระหวางปี โ5ๆโูโ5ๆใ 

 
ทีไมา: ธปท. ิโ5ๆไี 

 
ส าหรับดຌานการชวยพยุงศรษฐกิจของ SMEs หากพิจารณาจากสัดสวนหนีๅของ SMEs ทีไมีกับธนาคาร

พาณิชย์ สังกตวาชวงตัๅงตปลายป 2562 หนีๅของ SMEs ซึไงถูกกลาวถึงป็นพิศษมีสัดสวนพิไมมากขึๅนบบ
กຌาวกระดดจาก แ.็ไ สนลຌานบาท พิไมขึๅนป็น 5.ๆใ สนลຌานบาท ฿นเตรมาสรกป 2563 ซึไงมาตรการทาง
ความชวยหลือการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan รวมถึงมาตรการความชวยหลืออืไน โ ทีไกีไยวขຌองเดຌชวยตรึง
ปริมาณหนีๅกลาวถึงป็นพิศษละหนีๅสียเวຌเดຌเม฿หຌพิไมขึๅนจนถึงเตรมาสรกป โ5ๆไ 
  

Q1 2562 Q2 2562 Q3 2562 Q4 2562 Q1 2563 Q2 2563 Q3 2563 Q4 2563 Q1 2564

หนีๅปกติ 4,662,988 4,690,758 4,596,942 4,628,401 4,286,100 3,062,687 2,901,471 2,764,472 2,618,160

หนีๅกลาวถึงป็นพิศษ 157,783 161,114 160,001 174,044 563,386 486,680 452,609 447,315 432,563

หนีๅสีย 236,670 229,709 237,442 233,162 244,656 230,813 229,883 240,768 241,734

หนีๅ SMEs รวม 5,057,441 5,081,582 4,994,385 5,035,607 5,094,142 3,780,179 3,583,962 3,452,555 3,292,457
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ภาพ 5-16: สัดสวนสาขาธุรกิจของผูຌประกอบการ SMEs ทีไเดຌรับสินชืไอ 
จากธนาคารพาณิชย์ระหวางปี โ5ๆโูโ5ๆใ 

 
ทีไมา: ธปท. ิโ5ๆไี 
 

รวมถึงขຌอสังกตกีไยวกับธุรกิจกีไยวนืไองพบวามาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. 
Soft Loan เดຌมีการ฿หຌสินชืไอกับกลุมสาขาธุรกิจการพาณิชย์ ภาคการผลิต ละบริการป็นสวน฿หญ 
ซีไงสอดคลຌองกับภาพรวม SMEs ของประทศซึไงสาขาธุรกิจทีไ SMEs ป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย์สวน฿หญกใป็น
สาขาธุรกิจดังกลาว อยางเรกใตาม วงงินสินชืไอทีไ SMEs ป็นหนีๅกับธนาคารพาณิชย์฿นระดับภาพรวมของประทศ 
สาขาธุรกิจการพาณิชย์ ละภาคการผลิตลดลงอยางมาก มืไอปรียบทียบระหวางเตรมาส ไ ป โ5ๆโ กับเตรมาส
รกป โ5ๆไ ลดลงมากถึง ๆ สนลຌานบาทดยประมาณ ิบงป็นการพาณิชย์ลดลง 289,691 ลຌานบาท ละ 

ภาคการผลิตลดลง ใใ้,066 ลຌานบาที ซึไงจะหในเดຌวามຌสินชืไอ Soft Loan จะชวย SMEs รายทีไขຌาถึงเดຌป็น
อยางดี ต SMEs รายอืไนทีไขຌาเมถึงยังตຌองรับผลกระทบตอเป การยกระดับ฿หຌ Soft Loan ขຌาถึง SMEs กลุมอืไน
มากขึๅน ละมาตรการชวยหลือพิไมติม฿นลักษณะอืไนพืไอลดผลกระทบจึงมีความจ าป็น พราะวงงินสินชืไอ 
SMEs ทีไลดลงหมายถึงการจຌางงานละยอดขายของสินคຌาของผูຌจัดหา ิSupplier) ทีไลดลงชนกัน  

ภาคการผลิต

คຌาปลีก/คຌาสง

ทีไพักละบริการอาหาร
การงินละประกันภัย

อสังหาริมทรัพย์
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การกษตร ปຆาเมຌ ละประมง หมืองร ภาคการผลิต

พลังงาน นๅ า ละการก าจัดของสีย กอสรຌาง

คຌาปลีก/คຌาสง ขนสงละคลังสินคຌา ทีไพักละบริการอาหาร

การสืไอสาร การงินละประกันภัย อสังหาริมทรัพย์

บริการทางวิชาชีพ บริการธุรการ ความมัไนคง

การศึกษา สุขภาพ บันทิงละศิลปะ

บริการอืไน โ กิจการครัวรือน กิจกรรมพิศษ

หนีๅ SMEs รวม
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ปัญหาอุปสรรค฿นการด านนิมาตรการ 

จากการรวบรวมขຌอมูลทัๅงหลงขຌอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌด านินมาตรการ ละ 

การประชุมกลมยอยพบวา ปัญหาละอุปสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ บงการพิจารณาป็น ไ ขຌอส าคัญ 
เดຌก (แี การก าหนดคุณสมบัติของวิสาหกิจผูຌขຌารวมมาตรการ ิโี SMEs ตຌองการพักธุรกิจ (3) งืไอนเขการ
ชดชยความสีไยงของมาตรการ ละ ิไี มาตรการอืไนมีวัตถุประสงค์ละกลุมปງาหมายคลຌายกัน ดังนีๅ 

1. การก าหนดคุณสมบัติของวิสาหกิจผูຌ ขຌารวมมาตรการ นืไองจากมาตรการ Soft Loan ป็น
มาตรการระยะสัๅน รงดวนฉุกฉิน ธปท. จึงตຌองการชวยหลือกลุมลูกหนีๅทีไสถาบันการงินมีขຌอมูลพรຌอมละ
สามารถตัดสิน฿จเดຌทันที ธปท. จึงก าหนดปງาหมาย ป็นกลุมลูกหนีๅดิมทีไมีศักยภาพ ท า฿หຌกลุมปງาหมายคบ
ลง ละเมครอบคลุมกลุมผูຌประกอบการ SMEs รายอืไนทีไมีศักยภาพชนกัน ชน กลุมทีไเมคยป็นลูกหนีๅ หรือ
กลุมทีไป็นลูกหนีๅดิมตมีวงงินตไ า ป็นตຌน  

2. SMEs ตຌองการพักธุรกิจ พราะ SMEs บางสวนตຌองการพียงรักษาสินทรัพย์ของกิจการ฿หຌคงเวຌ
พืไอรอวันทีไจะสามารถกลับมาท าธุรกิจเดຌดังดิม ดังนัๅน จึงเมตຌองการวงงินสินชืไอพิไมติมตตຌองการ
ผลิตภัณฑ์ทางการงินรูปบบอืไน หรือนวทางการชวยหลืออืไนทีไหมาะสม  

3. งืไอนเขการชดชยความสีไยงของภาครัฐเมสอดคลຌองกับการด านินงานของสถาบันการงิน ดย
การชดชยของรัฐบาลจะกิดขึๅนกใมืไอภายหลังครบก าหนดช าระหนีๅลຌว ซึไงหากกิดความสียหายระหวางทาง 
สถาบันการงินตຌองป็นผูຌบริหารความสีไยง฿นการจัดการสภาพคลองของสถาบันการงินอง อาจกอ฿หຌกิด
ตຌนทุนกสถาบันการงินมากขึๅน 

4. มาตรการอืไนมีวัตถุประสงค์ละกลุมปງาหมาย฿กลຌคียงกัน ชน SMEs ลือก฿ชຌสินชืไอสวนบุคคล
ทนการ฿ชຌสินชืไอพืไอธุรกิจ หรือมีสินชืไอ Soft Loan จากหนวยงานอืไน ป็นตຌน ตัวอยางคือชวงวลา฿กลຌคียง
กันธนาคารออมสินเดຌออกมาตรการ Soft Loan มากอนหนຌาทีไ ธปท. จะด านินมาตรการ Soft Loan ของ 
ธปท. ละมีขຌอปรียบทียบดังนีๅ  
 

ตาราง 5-6: การปรียบทียบความตกตาง Soft Loan ของ ธ.ออมสิน ละ ธปท. ฿นชวงริไมตຌนมาตรการ
ของธนาคารหงประทศเทย 

งืไอนเข Soft Loan ธนาคารออมสิน ธนาคารหงประทศเทย 
คุณสมบัติ SMEs ผูຌประกอบการทีไเดຌรับผลกระทบจาก COVID-

19 ทัๅงทางตรงละทางอຌอม ิบุคคลธรรมดา 
ละนิติบุคคลทีไชาวเทยถือหุຌนกินกวา 50%) 

SMEs ทีไมีวงงินสนิชืไอรวมของกลุมเมกิน 500 
ลຌานบาท ละป็นลูกหนีๅชัๅนดี ณ วันทีไ 31 ธ.ค. 
62 ดยป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลทีไจด
ทะบียน฿นประทศเทย ทีไมีสถานประกอบการ
ละประกอบธุรกจิ฿นประทศ 

อัตราดอกบีๅยละ
ระยะวลา 

อัตราดอกบีๅย 2% ตอป ป็นระยะวลา 2 ป อัตราดอกบีๅย 2% ตอป ป็นระยะวลา 2 ป 
ดยรัฐชดชยดอกบีๅย฿หຌ 6 ดอืนรก 

คาธรรมนียมอืไน โ  สถาบันการงินบางหงอาจคิดคาธรรมนียม เม฿หຌคิดคาธรรมนียมอืไน฿ดอกี 
วงงินทีไขอสินชืไอ ขอสินชืไอเดຌเมกนิ 20 ลຌานบาทตอราย ดย฿หຌ

สินชืไอกลูกหนีๅ฿หมหรือสินชืไอพิไมติมก
ลูกหนีๅดิม 

ขอสินชืไอพิไมตมิเดຌเมกิน 20% ของยอดหนีๅคง
คຌาง ดยตຌองป็นลูกหนีๅดิมของสถาบันการงิน 

ชองทางการขอสินชืไอ ธนาคารพาณิชย์ละสถาบันการงินฉพาะกจิทีไ
รวมครงการ 

ธนาคารพาณิชย์ละสถาบันการงินฉพาะกจิทุก
หง 

ระยะวลาขอสินชืไอ สิๅนสุดรบัค าขอ 30 มิ.ย. 64 สิๅนสุดรบัค าขอ 18 ม.ย. 64 

ทีไมา: ธปท. ิ2563) 
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ธปท. เดຌปรียบทียบความตกตางระหวาง Soft Loan ของธนาคารออมสิน ละ ธปท. พบวา
มาตรการทัๅง 2 มีความ฿กลຌคียงกันมาก ตหากปรียบทียบยอดการ฿หຌสินชืไอพบวาการด านินมาตรการของ 
ธ.ออมสินประสบความส ารใจมากกวา สามารถ฿หຌกูຌเดຌมากถึงรຌอยละ 93.87 จากยอดวงงินมาตรการ 150,000 
ลຌานบาท ทัๅงนีๅ มีขຌอสังกตความเดຌปรียบของ ธ.ออมสิน ดังนีๅ ธ.ออมสินริไมตຌนมาตรการกอน10 ปຂดรับลูกหนีๅ
ราย฿หม มีสถาบันการงินทีไเม฿ชธนาคาร ิNon-bank) ทีได านินมาตรการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละวงงิน
ปງาหมายของมาตรการตไ ากวา ท า฿หຌมຌวามาตรการของ ธ.ออมสิน เมเดຌอุดหนุนดอกบีๅย 6 ดือนรก หรือ
ยกวຌนคาธรรมนียมอืไน฿ด ตความชวยหลือกใเปถึง SMEs เดຌอยางมีประสิทธิผล 
 

ตาราง 5-7: ผลการด านินมาตรการ Soft Loan ของธนาคารออมสิน ิลຌานบาที 
มาตรการ Soft Loan ของธนาคารออมสิน ป้าหมาย ยอด฿หຌกูຌ รຌอยละ 

ธนาคารออมสิน฿หຌสินชืไอดยตรง 18,000 18,000 100.00 
฿หຌสินชืไอดยสถาบันการงินทีไเม฿ชธนาคาร ิNon-bankี 60,000 53,888 89.81 
ผานธนาคารอืไน฿หຌกับ SMEs ทัไวเป 62,000 62,000 100.00 
ผานธนาคารอืไน฿หຌกับ SMEs ทองทีไยว 10,000 6,914 69.14 

รวม 150,000 140,802 93.87 

ทีไมา: สศค. ิ2564)  
 

5.5.6 ขຌอจ ากัด ละขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไนโ ตอเป 

 
ตาราง 5-8: สรุปผลการประมวลผลมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

Project มาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

Target 
Group 

ป็น SMEs ทีไยังพอจะท าธุรกิจเดຌทามกลางสถานการณ์การพรระบาดของรค COVID-แ้ ดยมาตรการก าหนดงืไอนเขพืไอชวย SMEs 
ทีไมียอดหนีๅกับสถาบนัการงนิ ณ วันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆโ เมกิน 5เเ ลຌานบาท 

Positive SMEs มีหลงงินกูຌอัตราดอกบีๅยตไ าพืไอประคบัประคองธุรกิจจนกวาจะพຌนสถานการณ์การพรระบาดของรค COVID-แ้ 

Risks มาตรการมคีวามสีไยงตไ า พราะดยสวน฿หญปน็ลูกหนีๅชัๅนด ี
Time Frame ปຂดรบัค าขอกูຌ 19 มษายน 2563 – 18 มษายน 2564 ิ1 ปี  ละวงงนิตามมาตรการมีอายุ โ ปตามการคาดการณ์ภาวะรคระบาด 
Condition หมาะกบัการ฿ชຌชัไวคราว฿นสถานการณ์เมปกติ พราะมาตรการเดຌดึงสภาพคลองมาจาก ธปท. มีการ฿ชຌงบประมาณมาอุดหนุนการด านนิ

มาตรการ ละทรกซงระบบการงิน อกีทัๅงเม฿ชมาตรการสรຌางการตบิตทางศรษฐกิจ 

Views (++) พราะมาตรการมีผลิตภัณฑ์ทางการงินทีไดี อยางเรกใตาม หลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไวางเวຌสงผล฿หຌ SMEs บางกลุมเมสามารถขຌาถึง
มาตรการเดຌ  

Financial ฿ชຌสภาพคลองของ ธปท. ฿นการด านนิมาตรการ สวนการ฿ชຌงบประมาณทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ การอุดหนุนดอกบีๅย 6 ดอืน ละการ
ชดชยความสียหาย NPL อยางเรกใตาม นืไองจาก SMEs สวน฿หญทีไเดຌรับสินชืไอ Soft Loan ละถูกประมนิมา฿นระดบัหนึไงลຌว การ
ชดชยความสียหายจึงอาจเมสูงมากนัก 

Catalyst ชองทาง฿นการขຌาถึง SMEs ผูຌด านินมาตรการตຌองมีชองทางทีไท า฿หຌรูຌจัก SMEs มากขึๅน นอกหนือจากชองทางของสถาบันการงิน ชน 
ชองทางของตัวทน SMEs หรือชองทางของผูຌน าชมุชน ปน็ตຌน พืไอทีไจะเดຌมคีวามพรຌอมของขຌอมูล฿นการน ามาออกบบมาตรการ฿หຌ
ฉพาะจาะจงกับ SMEs บางกลุมทีไขຌาเมถึงมาตรการตตຌองการวงงินสริมสภาพคลองชนกัน 
การชดชยความสีไยงของสถาบนัการงินทีไพียงพอ การชวยหลือสถาบันการงิน฿หຌปลอยสินชืไอเดຌงายขึๅน มาตรการควรมีการผอน
ปรนมาตรฐานทางการธนาคารบางอยาง ชน ลดการประมินลูกหนีๅบางขຌอพืไอ฿หຌสามารถปลอยสินชืไอเดຌทันที ป็นตຌน อยางเรกใตาม
ขຌอสนอนะ฿นการผอนปรนปน็พียงขຌอสนอนะ฿หຌ฿ชຌป็นการชัไวคราวตามสถานการณ์ทีไหมาะสมทานัๅน 
การสงตอ SMEs นืไองจากมาตรการ Soft Loan ปน็การประคับประคอง SMEs ฿นระยะสัๅนทานัๅน มืไอสถานการณ์กลบัขຌาสูภาวะปกติ
ควรมีการประมินศกัยภาพของ SMEs ทีไขຌารวมมาตรการอกีครัๅงพืไอสงตอเปยังมาตรการตอเป ชน กลุมทีไขใงรงกลับมาติบตเดຌลຌว
ควรถูกสงเปยงัมาตรการสริมศกัยภาพ หรือกลุมทีไยังเมฟื้นควรสงตอเปยงัมาตรการพืไอฟื้นฟูกิจการ ป็นตຌน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

                                                 
10 มติ ครม. ริไมตຌนมาตรการของ ธ.ออมสนิ คือวันทีไ 10 มนีาคม 2563 ขณะทีไมาตรการ Soft Loan ของ ธปท. มีมติ ครม. มืไอวันทีไ 7 มษายน 2563 
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การประมวลผลมาตรการ สามารถสรุปอธิบายดยสังขป บงป็น 6 ดຌาน ดังนีๅ 
1. ศักยภาพ฿นการด านินมาตรการ พบวาผลการประมวลมาตรการอยู฿นระดับปานกลาง มีคะนน

จากการประมวลผล 5โ.ไ5 คะนน นืไองจากยอดการปลอยสินชืไอเมตใมตามวงงินทีไตัๅงเวຌ ละ
มาตรการคลอบคลุมชวยหลือผูຌประกอบการ SMEs เดຌบางสวน 

2. ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนมาตรการ พบวาผลการประมวลมาตรการอยู฿นระดับปาน
กลาง มีคะนนจากการประมวลผล 42.โ5 คะนน นืไองจากสิๅนสุดระยะวลาการรับค าขอกูຌ
ลຌวตผลการปลอยวงงินสินชืไอเมป็นเปตามปງา ละประสิทธิภาพ฿นการบริการของมาตรการ
มีระยะวลาการรอผลการอนุมตินานมากกวา 1 สัปดาห ์ 

3. ประยชน์ทีไกิดก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ มีผลการประมวลมาตรการ ๆ็.5่ คะนน  
ดยผลประยชน์ตอ SMEs ดีมาก พราะชวยพยุงรายเดຌของ SMEs กลุมทีไขຌารวมมาตรการเดຌดี
มืไอปรียบทียบกับกลุมทีไเมเดຌขຌารวมมาตรการ ตประยชน์ตอศรษฐกิจของประทศยังอยู฿น
ระดับปานกลาง นืไองจากสามารถกระตุຌนระบบศรษฐกิจเดຌรຌอยละ 0.00784 ทานัๅน 

4. ผลทีไกิดจากการ฿ชຌมาตรการ พบวาผูຌประกอบวิสาหกิจ SMEs ทีไขຌาถึง Soft Loan สามารถรักษา
ระดับการจຌางงาน คาจຌางรงงาน ละด านินธุรกิจตอเปเดຌ  

5. ปัญหาอุปสรรคของมาตรการมี 2 ลักษณะคือ การก าหนดงืไอนเขทีไสงผล฿หຌผูຌประกอบการ SMEs 
บางสวนเมสามารถขຌาถึงมาตรการเดຌ ละการสนับสนุนงินคาชดชยกสถาบันการงินเม
สอดคลຌองกับสภาพการด านินงานทีไทຌจริงอาจสงผล฿หຌสถาบันการงินตຌองบริหารจัดการความ
สีไยงองละสงผลตอตຌนทุนของสถาบันการงินนัๅน 

6. ขຌอสนอนะตอการด านินมาตรการ บงป็น 2 ลักษณะซึไงมีความกีไยวขຌองกัน บงป็น 
ขຌอสนอนะตอการตรียมความพรຌอมของขຌอมูล SMEs พืไอการออกบบมาตรการทีไตรงตอ
ความตຌองการของ SMEs มากขึๅน ละขຌอสนอตอการด านินมาตรการชิงรุก ซึไงตຌองอาศัยขຌอมูล
ทีไมีความพรຌอมตามขຌอสนอนะรก  

 

จากผลการศึกษา สามารถน ามาสรุปป็น จุดขใงูจุดออน ของการด านินมาตรการนีๅทีไผานมา 
ิดยฉพาะจาก฿นสวนของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประยชน์ทีไกิดกับ SMEs ละศรษฐกิจของประทศี 
ละ อกาสูอุปสรรค ของการด านินมาตรการทีไก าลังจะตຌองพัฒนาปรับปรุงพืไอ฿ชຌ฿นระยะตอเป ิดยฉพาะ
จาก฿นสวนของทีไมาละกลุมปງาหมายี เดຌดังตาราง กลาวคือ 

 
จุดขใงของครงการนีๅมี โ ประดในส าคัญ คือ ิแี ป็นความชวยหลือทีไตรงจทย์ความตຌองการของ 

SMEs ดังจะหในเดຌจากการทีไ SMEs ทีไขຌาถึงละเดຌขຌารวมครงการมีผลตอการพยุงสถานะกิจการ ละการ
จຌางงานเดຌดีกวา SMEs ทีไเมสามารถขຌารวมเดຌ ิโี ครงการนีๅยัง฿ชຌงบประมาณนຌอย ดย ฿ชຌสภาพคลองของ 
ธปท. ป็นหลัก สวนงบประมาณทีไอาจสูญสียจะมาจากกรณีทีไกิดหนีๅสีย (NPL) ป็นหลัก จุดนาสังกตจึงหใน
เดຌวา฿นกรณีทีไวิกฤติศรษฐกิจคอนขຌางรุนรงชนทีไก าลังจะกิดขึๅนนีๅ จึงสามารถ฿ชຌงบประมาณพืไ อปງองกัน
วิกฤติ หรือฟื้นคืนศรษฐกิจเดຌมากขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง฿นกรณีทีไตຌองยอมผอนปรน฿หຌกิดหนีๅสียบຌาง พืไอ
ลกกับการกระตุຌนศรษฐกิจ ละ฿หຌ SMEs ขຌาถึงเดຌป็นวงกวຌางกวานีๅ ิซึไงจะสงผลตอภาระงบประมาณบຌางี  

 
จุดออนของครงการ มี โ ประการส าคัญ คือ ิแี ขัๅนตอน ละวิธีการด านินงาน ละ ิโี งืไอนเข 

ทีไยุงยากซับซຌอน เมหมาะสมกับ SMEs ทีไมีความพรຌอมนຌอยกวาบริษัทขนาด฿หญ ซึไงป็นฐานลูกคຌาดิมของ
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ธนาคารพาณิชย์หลายหง นอกจากนัๅน งืไอนเข ทีไมีวัตถุประสงค์หลักพืไอควบคุม NPL ทัๅงการทีไตຌองมีประวัติ
กับธนาคาร ิป็นลูกคຌาดิมี การตรวจสอบ credit bureau ละการจ ากัดวงงินกูຌตามวงงินกูຌดิม ิทัๅงทีไอยู฿น
ภาวะทีไ SMEs มีความตຌองการกูຌมากกวาดิมี กลับสงผลลบทางอຌอม คือ ท า฿หຌ SMEs ขຌาถึงเดຌยากขึๅน สะทຌอน
ผานยอดงินกูຌรวม ละจ านวน SMEs ทีไขຌาครงการตไ ากวาปງาหมายมาก   

 

สวนอกาส ของครงการ คือการด านินมาตรการตอ฿นระยะทีไ โ ซึไงนอกจากจะสามารถด านินการ
พืไอกຌเขปรับปรุงจากการด านินการดิมทีไ SMEs ขຌาถึงเดຌ฿นระดับตไ าลຌว ยังสามารถปรับปลีไยนผน ละ/
หรือ ปรับปรุงพิไมติมงบประมาณพืไอการด านินการเดຌดຌวย  

 

อยางเรกใตามอุปสรรคส าคัญ คือ วิกฤติศรษฐกิจจากปัญหา Covid-19 ทีไทวีความรุนรงมากขึๅนรืไอยโ 

฿นขณะทีไปัญหาทางสาธารณสุขจาก Covid-19 ทีไ฿นปัจจุบันองกใยังเมสามารถระงับเดຌ ซๅ าติมกับปัญหา
ศรษฐกิจดิมจากครงสรຌางศรษฐกิจของประทศทีไติดกับดักรายเดຌปานกลาง จึงจ าป็นตຌอง฿ชຌจุด ขใง  
ละอกาส มากຌปัญหาดังกลาวนีๅ฿หຌจงเดຌ 

 
มากเปกวานีๅ หากวิคราะห์ตอนืไองเปถึงมาตรการความชวยหลือทางการงินรูปบบ฿หมของภาครัฐ

ซึไงอาจรียกเดຌวาป็นฉบับปรับปรุงจากมาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan จ านวน 2 
มาตรการ เดຌก แี มาตรการทางการงินพืไอชวยหลือฟื้นฟูผูຌประกอบธุรกิจ ิสินชืไอฟื้นฟูี ละ โี มาตรการ
พักทรัพย์ พักหนีๅ ซึไงเดຌมีการผอนปรนขຌอจ ากัดงืไอนเขตางโ มากขึๅน ต฿นขณะดียวกันกลับป็นการพิไมขຌอ
อุปสรรค฿นบางจุด ดังนีๅ  

 
มาตรการสินชืไอฟื้นฟูเดຌมีการขยายกรอบวงงินจากรຌอยละ 20 ของวงงินทีไ SMEs มีกับสถาบัน

การงิน ป็นรຌอยละ 30 รวมถึงปຂดรับ SMEs ราย฿หมซึไงยังเมคยป็นหนีๅกับสถาบันการงิน ฿นวงงินจ ากัดเม
กิน 20 ลຌานบาท ขยายระยะวลาช าระหนีๅป็น 5 ป ละภาครัฐจะชดชยหนีๅสียเมกินรຌอยละ 40 ของวงงิน
สินชืไอดยเมน าหลักประกันมาค านวณรวมดຌวย ป็นตຌน ตวิธีการดังกลาวกลับพิไมขຌออุปสรรคอืไนโ ฿หຌกับ
มาตรการดຌวยชนกัน กลาวคือการขยายระยะวลาช าระหนีๅป็น 5 ป ฿นชวง 2-5 ป฿หຌหลังนัๅน พดานอัตรา
ดอกบีๅยจะสูงขึๅนจากเมกินรຌอยละ โ ป็นเมกินรຌอยละ 5 ละการปรับวิธีการชดชยบบดิมทีไภาครัฐจะมา
ค านวณภายหลังด านินมาตรการสรใจสิๅนลຌว ป็นการ฿หຌ บสย. มาชวยคๅ าประกันทนนัๅน มຌจะชวย฿หຌ
สถาบันการงินเดຌรับงินชดชยรใวขึๅนละป็นผลดีตอการบริหารจัดการสภาพคลอง ตป็นการสงตอภาระ
฿หຌกับ SMEs ท า฿หຌ SMEs ตຌองท าประกัน฿นอัตราคาธรรมนียมรຌอยละ 1.75 ตอป ซึไงจากการจัดประชุมกลุม
ยอยพืไอระดมความคิดหใน฿นครัๅงทีไ โ เดຌรับสียงสะทຌอนจาก SMEs วาตຌนทุนของ SMEs เม฿ชรຌอยละ 2 
ตามทีไเดຌมีการประชาสัมพันธ์ ตป็นอัตราดอกบีๅยบวกกับคาบีๅยประกัน ซึไงทากันรຌอยละ 3.75 ตอป  

 
มาตรการพักทรัพย์ พักหนีๅ ป็นอีกมาตรการทีไถูกออกบบมาพืไอ฿หຌครอบคลุมถึงกลุม SMEs ทีไมี

ความจ าป็นตຌองพักการท าธุรกิจ ตยังตຌองการรักษาสิทธิ่ความป็นจຌาของ฿นทรัพย์สินซึไงป็นครืไองมือ฿นการ
สรຌางรายเดຌเวຌ พืไอทีไ฿นอนาคตมืไอสถานการณ์คลีไคลายจะสามารถกลับมาประกอบธุรกิจเดຌ฿นทันที SMEs 
กลุมนีๅป็นกลุมทีไเมตຌองการวงงินสินชืไอพิไมติม ตตຌองการครืไองมือทีไจะชวยรักษาขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันเวຌ ซึไงมาตรการพักทรัพย์ พักนีๅ ป็นมาตรการทีไขຌามาชวยถือทรัพย์สิน฿หຌกับ SMEs เวຌ ดย SMEs 
สามารถน าทรัพย์สินมาขาย ิสมือนฝากทรัพย์สินี ฿หຌกับสถาบันการงิน ดยเดຌรับสิทธิ่฿นการซืๅอคืนตามราคา
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ทีไเดຌตกลงกันเวຌ ณ วันทีไน าทรัพย์สินมาขาย฿หຌกับสถาบันการงิน ดังนัๅนสิทธิ่฿นทรัพย์สินจึงตกป็นของสถาบัน
การงิน ละ SMEs พຌนสภาพจากการป็นจຌาของชัไวคราวละเมมีภาระดอกบีๅย อยางเรกใตาม SMEs ยังคง
ตຌองจายคา฿ชຌจาย฿นการกใบรักษา ิCarrying Cost) ละคา฿ชຌจายตามจริงอืไนทีไอาจกิดขึๅน฿หຌกับสถาบัน
การงิน ทัๅงนีๅระหวางทีไสิทธิ่฿นการซืๅอคืนทรัพย์สินยังมีอายุ SMEs สามารถชา฿ชຌงานทรัพย์สินกับสถาบัน
การงินเดຌหากลใงหในวาพอมีชองทาง฿นการท าธุรกิจ ละสามารถซืๅอคืนเดຌกอนวันครบก าหนดการ฿ชຌสิทธิ่฿น
การซืๅอคืน 

 
ทัๅงนีๅผลของการด านินมาตรการสินชืไอฟื้นฟูพบวาคอนขຌางประสบความส ารใจมากกวามาตรการ

ความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan ดยปรียบทียบ มาตรการสินชืไอฟื้นฟูสามารถอนุมัติ
สินชืไอเดຌ ่้,444 ลຌานบาท คิดป็นรຌอยละ 35.78 ของวงงินสินชืไอมาตรการ มี SMEs เดຌรับการชวยหลือ 
29,365 ราย ซึไงคิดป็นวงงินอนุมัติฉลีไย 3 ลຌานบาทตอราย สวนมาตรการพักทรัพย์ พักหนีๅ พบวามีมูลคา
ทรัพย์สินทีไสถาบันการงินรับอน 8,991.29 ลຌานบาท ิรຌอยละ 8.99 ของวงงินมาตรการี มี SMEs เดຌรับการ
ชวยหลือ 50 ราย11 มูลคารับอนสินทรัพย์ฉลีไยตอราย 179.83 ลຌานบาท สะทຌอน฿หຌหในวากลุม SMEs ทีไขຌา
รวมมาตรการพักทรัพย์ พักหนีๅ ป็นกลุมทีไถือครองสินทรัพย์มูลคาสูง ละ SMEs กลุมทีไถือครองสินทรัพย์฿น
มูลคาเมมากนักลือกทีไจะขຌารวม฿นมาตรการอืไน 

 
จากการวิคราะห์จุดขใง จุดออน อกาส ละอุปสรรค รวมถึงประมวลรวมกับผลการด านินงานของ

มาตรการตอนืไองทีไกิดขึๅน สามารถสรุป฿นรูปบบ SWOT Analysis ของมาตรการความชวยหลือทางการงิน
ตาม พ.ร.ก. Soft Loan เดຌดังนีๅ 

 

ตาราง 5-9: การวิคราะห์ SWOT Analysis ของ 
มาตรการความชวยหลือทางการงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan 

จุดขใง จุดออน 

 ตอบจทย์ความตຌองการของ SMEs หในเดຌจาก
ผลประยชน์ทีไกิดขึๅน฿นการพยุงสถานะ ทัๅงตอสถาน
ประกอบการ ละ การจຌางงาน 

 ฿ชຌงบประมาณนຌอย 

 ขัๅนตอน วิธีการด านินการ ชຌา ละเมหมาะกับ SMEs 

 งืไอนเขการอนุมัติเมอืๅอกับ SMEs หลายกลุม 

อกาส อุปสรรค 
 งบประมาณระลอก฿หม  ภาวะวิกฤติศรษฐกิจจาก Covid-19 ทีไรุนรงขึๅน 

 ปัญหาศรษฐกิจดิม ิกับดักรายเดຌปานกลางี 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

                                                 
11 ขຌอมูล ณ วันทีไ 9 สิงหาคม 2564 จาก ธปท. 
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ขຌอสนอนะชิงนยบาย 
 

จากการวิคราะห์ จุดขใง จุดออน อกาส ละอุปสรรค ิSWOT Analysis) ทีไเดຌกลาวมา สามารถ
น ามาวิคราะห์ขຌอสนอนะพืไอสนองตอบการวิคราะห์ดังกลาวดຌวย TOWS Matrix ทีไสามารถบง
ขຌอสนอนะออกเดຌป็น ไ ดຌาน คือ ขຌอสนอนะชิงรุก ิจุดขใง ูอกาสี ขຌอสนอนะพืไอ฿ชຌอกาสกຌเข
จุดออน ขຌอสนอนะพืไอ฿ชຌจุดขใงลดอุปสรรค ละขຌอสนอนะทีไพลิกวิกฤติ ป็นอกาส ิจุดออนูอุปสรรคี 
ตามตาราง  

 

ตาราง 5-10: การวิคราะหข์ຌอสนอนะของมาตรการฯ ดຌวย TOWS Matrix 
 จุดขใง 

- ตอบจทย์ความตຌองการของ SMEs  
- ฿ชຌงบประมาณนຌอย 

จุดออน 
- ขัๅนตอน วธิีการด านินการ ชຌา ละเม

หมาะสม 
- งืไอนเขการอนุมตัิเมอืๅอละครอบคลมุ 

อกาส 
- งบประมาณระลอก฿หม 
 

 ปรับมาตรการ฿หมป็นรูปบบ 
package policies 

 กูຌละ฿หຌค าปรึกษาธุรกิจ 

 ศึกษาละยกประภท SMEs 

 ก าหนดงืไอนเขตามประภท SMEs 

 ปรับลดกฎระบียบละขัๅนตอน 

อุปสรรค 
- ภาวะวิกฤติศรษฐกิจจาก Covid-19 ทีไ

รุนรงขึๅน 
- ปัญหาศรษฐกจิดิม 

 Package กูຌตามอาการ 
- กูຌพืไอพยุง 
- กูຌพืไอสริมสรຌางความขຌมขใง 
- กูຌพืไอปรับสภาพ 
- กูຌ/ระดมทุนธุรกจิ฿หม 

 ยืดหยุน NPL 

 ด านินการชิงรกุบุกบຌาน SMEs 

 One Stop Financial SMEs 
Center 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
 

จากตารางดังกลาวสามารถสรุปป็นขຌอสนอนะตามชวงการด านินการ ิตรียมความพรຌอม 

จัดวางผน ริไมด านินมาตรการ ระหวางด านินมาตรการี ตอภาคสวนตางโ ดังนีๅ 
 

ภาพ 5-17: ขຌอสนอนะชิงนยบาย฿นการด านินมาตรการ 
ความชวยหลอืทางการงินทามกลางวิกฤตศรษฐกิจ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ชวงตรียมความพรຌอม 
 

คือ ชวงกอนการวางผนมาตรการ฿หม ชวงนีๅป็นชวงของการศึกษา ปรับรูปบบ รวมถึงชุดความคิด 
(Mindset) ของผูຌด านินมาตรการตอ SMEs ดยฉพาะอยางยิไง การศึกษาถึง ลักษณะ งืไอนเข ความ
จ าป็น ของ SMEs ประภทตางโ ทีไมีความตกตางกัน ชน ตามขนาด ละตามลักษณะของกิจการ 
ดยฉพาะอยางยิไงกับธนาคารพาณิชย์ทีไอาจเมคุຌนชินนัๅน จ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองหในถึงความตกตางของ 
SMEs กับบริษัทขนาด฿หญ พืไอตระตรียมนยบายมาตรการรองรับ฿นชวงจัดวางผนตอเป ฿นขณะดียวกัน 
SMEs กใตຌองมีการตรียมความพรຌอมชนกัน ชน ตຌองส ารวจถึงปัญหาของธุรกิจ ละนวทางรองรับปัญหา 
หรือพัฒนากิจการตอเป฿นอนาคต รวมถึงการศึกษาพัฒนาความรูຌตางโ ดຌวยตนอง฿นบืๅองตຌนกอนดຌวย 
 

ชวงวางผน 
 

การด านินการดิมมีปัญหาส าคัญ คือ การก าหนดระบียบ งืไอนเข ทีไหมาะสมฉพาะ SMEs จ านวน
หนึไงทานัๅน ละมี SMEs อีกจ านวนมากทีไขຌาเมถึงความชวยหลือ หรือ฿ชຌประยชน์เดຌเมตใมทีไ จึงจ าป็น
อยางยิไงทีไจะตຌองมีงืไอนเขทีไตกตางกัน฿นตละกลุม ทัๅง฿นรืไองของวงงิน อัตราดอกบีๅย ละงืไอนเขการ฿ชຌ
บริการ ตามขนาดละปัญหาของ SMEs นัๅน โ ยกตัวอยางชน 

- กลุม SMEs ทีไมีฐานะการงินดี ละตຌองการกูຌพืไอปรับสภาพหรือสริมความขใงกรง กลุมนีๅ
ควร฿หຌวงงินมาก อัตราดอกบีๅยตไ าสุด มຌตຌองตรวจสอบ credit bureau กับผนธุรกิจกใตຌอง
ด านินการอนุมัติ฿หຌรวดรใว ิชน อาจมีทีมทีไปรึกษาธุรกิจส าหรับกลุมนีๅี อนึไง กลุมนีๅป็นกลุมทีไ
ป็นความหวัง฿นการพลิกฟื้นศรษฐกิจของประทศ ทัๅ ง฿นระยะสัๅน คือ กิดการจຌางงาน  
กิดกิจกรรมศรษฐกิจ฿นภาวะทีไการจຌางงานละกิจกรรมทางศรษฐกิจถดถอย ละยังป็นกลุมทีไ
จะยกระดับศักยภาพ฿นการขงขันของประทศ฿หຌกຌาวพຌนวิกฤติรายเดຌปานกลาง฿นระยะยาว เดຌดຌวย  

- กลุม SMEs ทีไมีฐานะการงินดี ิเมมีปัญหา credit bureau) ตตຌองการกูຌพืไอพยุงธุรกิจ 
กลุมนีๅอาจมีอัตราดอกบีๅยสูงกวากลุมรกลใกนຌอยเดຌ ตจุดส าคัญ คือ ตຌองขยายวงงิน฿หຌตาม
ความจ าป็น ดยพิจารณาวงงินจากรายเดຌสุทธิทีไผานมา ทนการพิจารณาจากวงงินกูຌดิม กลุม
นีๅยังคงตຌองตรวจสอบ credit bureau ละสามารถท าประกันผานเดຌทัๅง ิแี บรรษัทคๅ าประกัน 
ชน บสย. ิโี หลักทรัพย์ ิใี บุคคล ทัๅงนีๅจะตຌองอนุมัติ฿หຌสินชืไออยางรวดรใว 

- กลุม SMEs ราย฿หม หรือ start up กลุมนีๅสามารถกระท าเดຌ โ วิธีการ ิตาม Finland Model) 
คือ ิแี การ฿หຌกูຌดอกบีๅยตไ า วงงินยังเมสูงนัก ิขึๅนกับการศึกษาความป็นเปเดຌบืๅองตຌนของ
ครงการ หรือการท า due diligence) ละตຌองมีการติดตามอยาง฿กลຌชิด ดย฿นฟຂนลนด์จะ
ท าการยกหนีๅ฿หຌทัๅงหมดหรือบางสวน ฿นกรณีทีไคณะกรรมการหในวามีความพยายามด านินธุรกิจ
อยางตใมทีไตเมประสบความส ารใจ หรือ วิธีทีไ ิโี คือ การระดมทุนรูปบบ฿หม ชน crowd 
funding venture capital (VC) Angel Fund หรือ การ pitching ฿นรูปบบตางโ  

- กลุม SMEs ทีไมีปัญหาฐานะการงิน (มีปัญหา credit bureau) ตจ าป็นตຌองกูຌ กลุมนีๅยังคง
สามารถพิจารณา฿หຌกูຌเดຌอยู (USA Model) ละจ าป็นตຌอง฿หຌอกาส ดยฉพาะอยางยิไงกับ 
SMEs ทีไผิดพลาดทางธุรกิจอยางเมตัๅง฿จ อยางเรกใตามงืไอนเขส าหรับกลุมนีๅจ าป็นตຌองพิจารณา
ถึงผนธุรกิจ ละจ ากัดวงงินเวຌ นอกจากนัๅนยังจ าป็นตຌองติดตามอยาง฿กลຌชิดดຌวย ฿นการ
ด านินงาน ธปท. อาจพิจารณาวา งบประมาณทา฿ดทีไสามารถกันป็นความสียหายทีไกิดจาก 
NPL ของครงการเดຌ ลຌวจึงพิจารณาวา SMEs ฿นกลุมนีๅจะ฿หຌวงงินเดຌเมกินทา฿ด฿นขัๅนตຌน 
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ลຌวจึงคอยขยายวงงินพิไมติม ส าหรับ SMEs ทีไมีพฤติกรรมดีขึๅน คือ จายหนีๅคืนเมป็น NPL ฿น
ครงการนีๅตอเป 

 
ชวงริไมด านินมาตรการ 
 

ธนาคารพาณิชย์ ละธปท. ตຌองด านินมาตรการชิงรุกมากกวาดิม กลาวคือ ตຌองขຌาถึง SMEs ฿หຌ
มากขึๅน ดังนีๅ 

- ชิงรับ ณ ปัจจุบัน มีมาตรการพืไอชวยหลือ SMEs ออกมามากมาย ละ฿หຌหลายหนวยงานดูล
ตกตางกันเป สรຌางความสับสน ละล าบากส าหรับ SMEs ฿นการติดตอพืไอ฿ชຌประยชน์/ขอความ
ชวยหลือ ดยฉพาะอยางยิไง฿นชวงทีไตຌองวຌนระยะหางทางสังคมชน฿นปัจจุบัน จึงจ าป็นทีไจะตຌองมี 
ศูนย์จัดการบใดสรใจ ทีไรับฟังความตຌองการกอนสงตอ฿หຌหนวยงานทีไหมาะสมตอเป หรือ ส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ ผูຌทีไติดตอกับ SMEs คนรกจะตຌองทราบเดຌวา SMEs รายนัๅนโ หมาะสมกับ 
package ฿ด ละตຌองติดตอกับหนวยงาน฿ด ป็นตຌน  

- ชิงรุก SMEs จ านวนมากอาจเมทราบขาว ละอาจเมน฿จ ธนาคารจึงตຌองมีมาตรการชิงรุกมากขึๅน  
฿นการประชาสัมพันธ์ ละการขຌาถึง SMEs ตละราย มากกวาการรอ฿หຌ SMEs ราย฿หม  
มาติดตอดຌวยตนอง  
 

ชวงระหวางด านนิมาตรการ 
 

฿นระหวางด านินมาตรการ พืไอป็นการประกันละดูลวา SMEs จะมีผลประกอบการทีไดีสามารถ
ช าระหนีๅเดຌ฿นอนาคต SMEs ควรมีการติดตอรายงานความคืบหนຌา ละผลประกอบการอยางสมไ าสมอ  
รวมถึงการรวมกันชวยคิดป็นทีไปรึกษา฿นการกຌเขปัญหา ละวางผนธุรกิจรวมกันตอเป฿นอนาคตดຌวย 
ทัๅงนีๅสังกตวา฿นปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์จ านวนมากปຂดสาขาลง ตยังรักษาจ านวนพนักงานละการจຌางงาน
เวຌ ตามสภาวะศรษฐกิจทีไปลีไยนเป ธนาคารพาณิชย์จึงอาจปลงพนักงานบางสวนมาป็นทีไปรึกษา฿หຌก 
SMEs หลานีๅ ซึไง฿นอนาคตอาจป็นธุรกิจขนาด฿หญทีไป็นลูกคຌาของธนาคารตอเปเดຌ 

 
หากวิกฤติมีความรุนรงละยาวนานมากกวาการคาดการณ์ 

 
฿นกรณีทีไเมทราบหรือประมาณการณ์เดຌยากวาวิกฤติจะรุนรงหรือยาวนานคเหน ขຌอสนอนะ

ความชวยหลือทางการงินพิไมติมสามารถบงเดຌ 2 ระดับ เดຌก  
แี ระดับทีไระยะวลาการกิดวิกฤติยาวนานขึๅนตยังพอคาดการณ์นวนຌมเดຌ สามารถ฿หຌความ

ชวยหลือทางการ฿นลักษณะตามดิม ตควรมีการขยายวงงินละระยะวลาการช าระสินชืไอพืไอ฿หຌ SMEs 
สามารถยืนหยัดอยูเดຌตามระยะวลาการกิดวิกฤติ  

2) ฿นกรณีทีไประมาณการณ์ระยะวลาสิๅนสุดของวิกฤติการณ์เดຌล าบาก ตຌองมีการพิจารณาคัดยก
หนีๅตามประภทธุรกิจ ซึไงธุรกิจทีไมีนวนຌมจะฟื้นตัวเดຌยังสามารถ฿หຌการชวยหลือทางการงินตามดิม อยางเร
กใตาม ธุรกิจทีไยากตอการฟื้นตัวนัๅน มาตรการความชวยหลือทางการงินเมพียงพอ ภาครัฐตຌอง฿หຌการ
ชวยหลืออืไนทีไตกตางกัน ซึไงธุรกิจทีไยากตอการฟ้ืนตัวสามารถบงเดຌ ใ กลุม เดຌก  
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- กลุมรก กลุมทีไมีนวนຌมทีไจะสามารถฟื้นตัวเดຌ ควรมีการชวยหลือพิไมติมทักษะ หรือสรຌาง
ครือขาย฿หຌธุรกิจกลุมนีๅสามารถปรับตัวจากการท าธุรกิจบบดัๅงดิมเปป็นธุรกิจ฿หม ิหรือ
ธุรกิจดิม฿นรูปบบ฿หมี ทีไสอดรับกับกิจกรรมทางศรษฐกิจ฿นอนาคตมากขึๅน  

- กลุมทีไ 2 กลุมธุรกิจทีไยากจะฟื้นตัว฿นประทศตมีศักยภาพสูง฿นตางประทศ กลาวคือธุรกิจ
ทีไสูญสียความเดຌปรียบทางการขงขันภาย฿นประทศ ตยังมีความเดຌปรียบมืไอออกเป
ขงขัน฿นตางประทศ ธุรกิจกลุมนีๅสามารถท าธุรกิจเดຌตามวิธีการ ความชีไยวชาญ ละ
ประสบการณ์ดิมทีไคยท าธุรกิจ฿นประทศเทยพียงตตຌองผชิญขຌอจ ากัด สภาพวดลຌอม 
ละความทຌาทาย฿หม฿นตางประทศทานัๅน ดังนัๅนธุรกิจกลุมนีๅจึงควรเดຌรับการผลักดัน 
สงสริม ละคุຌมครอง฿นตางประทศ 

- กลุมทีไ 3 กลุมธุรกิจทีไยากตอการฟื้นตัว ควรมีการพิจารณาจ าหนายธุรกิจดังกลาว฿นชวงทีไยัง
เมสูญมูลคาพืไอ฿หຌเดຌรับผลกระทบตไ าทีไสุด ทัๅงนีๅหนวยธุรกิจยอยหรือทรัพย์สินของธุรกิจกลุม
นีๅอาจป็นสวนสนับสนุนชวยตอยอด฿หຌธุรกิจรายอืไนทีไก าลังติบตสามารถติบตเดຌดี หรือ
กอ฿หຌกิดธุรกิจประภท฿หมเดຌชนกัน 
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บท 6 
 

การประมวลผล 
มาตรการรักษาระดับ 
การบริโภคของประเทศ 

 

 

6.1  สรุปผลการประมวลมาตรการฯ 
 
6.1.1 กีไยวกับมาตรการ  
 
มาตรการรั กษาระดั บการบริ ภคของประทศ
ประกอบดຌวย ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไง ด านินการ
ระยะทีไ  1-2 ฿นชวงดือนตุลาคม 2563 ถึงดือน
มีนาคม 2564 รวมระยะวลา 6 ดือน ก าหนดวงงิน
งบประมาณรวมกวา ้ไ,เ5่.โ็ ลຌานบาท ดย฿ชຌ
งินกูຌภาย฿ตຌ พรก. ก าหนด฿หຌอ านาจกระทรวงการคลัง 
กูຌงินฯ พ.ศ. 2563 
 
การด านินมาตรการอยูภาย฿ตຌความรับผิดชอบของ
ส านักงานศรษฐกิจการคลัง฿นฐานะหนวยงาน
ผูຌออกบบมาตรการ ดยด านินมาตรการรวมกับ
กรมบัญชีกลาง ธนาคารกรุงเทย กรมการคຌาภาย฿น 
ละกระทรวงมหาดเทย  
 
กลุมป้าหมายมาตรการ คือ ประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย 
ถึงปานกลาง ละผูຌประกอบการรายยอย หาบร  
ผงลอย รวมถึงผูຌประกอบการชุมชน 

6.1.2 ผลการด านนิงาน  
 
ประชาชนผูຌมีบัตรสวัสดิการขຌารวมครงการกวา 
13.76 ลຌานคน รวมกับประชาชน฿นครงการคนละครึไง 
14.7 ลຌานคน ปຓน 28.46 ลຌานคน 
 
รຌานคຌาขຌารวมมาตรการ ประกอบดຌวยรຌานธงฟງาฯ 
จ านวน 100,326 หง ละรຌานคຌาคนละครึไง จ านวน 
1,137,630 หง รวมกวา 1.24 ลຌานหง 
 
ยอดการ฿ชຌจาย 
ครงการพิไมก าลั งซืๅ อฯ มียอดการ฿ชຌจ ายรวม 
ไเุโ่็.18 ลຌานบาท จากวงงินงบประมาณ ไแ,55่.โ็ 
ลຌ านบาท ครงการคนละครึไ งมียอด฿ชຌจ ายรวม 
แเโ ,เๆ5 .30 ลຌ านบาทบ ง ปຓนการ฿ชຌ จ ายของ
ประชาชน 5โ,โ5แ ลຌานบาทการ฿ชຌจายของภาครัฐ 
ไ้,่แไ ลຌานบาท จากวงงินงบประมาณ 5โ ,5เเ 
ลຌานบาท 
 
6.1.3 ผลการประมวลมาตรการ 
 
ิ1) ศักยภาพของมาตรการ พิจารณาศักยภาพ 
ของตละครงการจากประสิทธิผลของนยบาย 
ระดับการตอบสนองตอปัญหา ละการขຌาถึง
มาตรการ พบวา ฿นภาพรวมมาตรการรักษาระดับ
การบริภคของประทศมีศักยภาพ฿นการกຌเข
สถานการณ์ปัญหา฿นขณะนัๅนเดຌดีมาก ิผลการ
ประมิน 97.62 คะนนจากคะนนตใม แเเ คะนนี  
 

(2) ปัญหาอุปสรรค฿นการขຌ าถึ งมาตรการ 
พิจารณาระดับความหมาะสมละพียงพอของชอง
ทางการขຌาถึง ละปัจจัยวดลຌอมทีไสนับสนุนการ
ขຌาถึงมาตรการของกลุมปງาหมายดຌวย พบวา 
มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศสามารถ
จัดการปัญหาอุปสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการเดຌดี ท า฿หຌ
มีผูຌขຌารวมมาตรการเดຌจ านวนมาก ิผลการประมิน 
75.00 คะนนจากคะนนตใม แเเ คะนนี 
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(3) ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท า
มาตรการพืไอ฿หຌป้าหมายบรรลุผลส ารใจ พิจารณา
ผลการด านินงาน ทัๅงประสิทธิภาพดຌานงบประมาณ
ละระยะวลา ละกระบวนการขับคลืไอนมาตรการ
฿นตละขัๅนตอน พบวา ฿นภาพรวมมาตรการรักษา
ระดับการบริภคของประทศมีประสิทธิภาพของ
กลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปງาหมาย
บรรลุผลส ารใจ฿นระดับดีมาก ิผลการประมิน 89.50 
คะนนจาก คะนนตใม แเเ คะนนี 
 
(4) ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจ
ของประทศ พิจารณาประยชน์ทีไกิดขึๅนทัๅงทางตรง
ละทางอຌอม พบวา ฿นทางตรงสงผล฿หຌผูຌประกอบการ
ทีไขຌารวมครงการ มีรายเดຌพิไมขึๅนรຌอยละ 51-96  
ซึไ งสงผลตอนืไองเปยังการรักษาละพิไมระดับ 
การจຌางงาน฿นภาคธุรกิจดังกลาวอีกกวา 1.05 ลຌานคน 
นอกจากนีๅ ยังสงผล฿นภาพรวมของประทศ฿หຌมี 
การบริภคของภาคอกชนพิไมขึๅน ละผลิตภัณฑ์
มวลรวมประทศ ิGDP) ขยายตัวกวา 63,123 ลຌานบาท 
หรือรຌอยละ 0.37 ของ GDP ป 2562สรຌางรายเดຌภาษี
ภาครัฐอีกราว 9,468 ลຌานบาท ิผลการประมิน  
่แ คะนนจากคะนนตใม แเเ คะนนี 
 
นอกจากนีๅ การด านินมาตรการดังกลาวยังกอ฿หຌกิด
ประยชน์ก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ 
฿นทางอຌอมอีกหลายประการ เดຌก  
1) ผูຌประกอบการรายยอยทีไปຓนรຌานธงฟງาฯ เดຌปຓน

คูคຌากับผูຌผลิตสินคຌาราคาประหยัดทัๅง฿นพืๅนทีไ
ละนอกพืๅนทีไมากขึๅน 

2) ผูຌประกอบการรายยอยทีไ ปຓนรຌานธงฟງาฯ เดຌ
รียนรูຌการ฿ชຌระบบการสัไงซืๅอสินคຌาออนเลน์ ละ
การช าระงิน฿หมทีไ฿ชຌทคนลยีมาชวย  

3) ผูຌประกอบการรายยอยทีไปຓนรຌานคຌาคนละครึไง  
เดຌรียนรูຌรียนรูຌการ฿ชຌระบบการช าระงิน฿หม 
ทีไ฿ชຌทคนลยีมาชวย 

 
ทัๅงนีๅ การด านินมาตรการฯ ฿นทัๅงสองครงการ 
ถือปຓนจุดริไมตຌน฿หຌผูຌประกอบการรายยอย หาบร 

ผงลอย รวมถึงผูຌประกอบการชุมชน ขຌาสูระบบ
ฐานขຌอมูลของภาครัฐมากขึๅน ซึไงภาครัฐสามารถน า
ขຌอมูลหลานีๅเป฿ชຌประยชน์เดຌ฿นอนาคต ทัๅง฿นการ
ก าหนดมาตรการสงสริม SMEs ฿หຌสอดคลຌองกับ
ลักษณะละความตຌองการของผูຌประกอบการยิไงขึๅน 
การลงทะบียนขຌารวมครงการทีไสะดวกรวมรใว
ยิไงขึๅน รวมถึงการ฿ชຌขຌอมูลการท าธุรกรรมซืๅอขายผาน
อปพลิคชันของภาครัฐ฿นการพิขารณาอนุมัติ
สินชืไอ ปຓนตຌน 
 
จะ หในว า  การด า นิ นมาตรการรั กษาระดับ 
การบริภคของประทศทัๅงสองครงการ กอ฿หຌกิด
ประยชน์ก SMEs ทีไรายเดຌทีไพิไมขึๅน฿นระยะสัๅน 
ละเดຌรียนรูຌทักษะดຌานทคนลยี การจัดการธุรกิจ 
ละคูคຌาธุรกิจ ซึไงลຌวนกอ฿หຌกิดประยชน์฿นระยะ
ยาวก  SMEs ทัๅ งสิๅ น  รวมถึ งการพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมูลผูຌปรักอบการรายยอยของภาครัฐดຌวย
ชนกัน  
 
(5) ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ ผูຌประกอบการ
รຌานคຌากลุมทีไผลประกอบการเมดีตเมสามารถ 
ขຌารวมครงการเดຌนัๅนอาจเดຌรับผลกระทบดຌานลบ
จากการด านินครงการ กลาวคือ มียอดขายลดลง 
จากความสามารถ฿นการขงขันลดลงมืไอปรียบทียบ
กับรຌานคຌาลักษณะดียวกันทีไขຌารวมครงการ สงผล
฿หຌอาจกิดการลิกจຌางรงงาน หรืออาจยุบลิกกิจการ
฿นทีไสุด อยางเรกใดี การด านินมาตรการนีๅมใดงินลง
เปถึงระดับรากหญຌาอยางทຌจริง จึงสงผล฿หຌระดับ
ความหลืไอมลๅ า฿นสังคมลดลง  
 
(6) ขຌอจ ากัดรวมถึงขຌอสนอนะชิงนยบาย  
ดຌานประชาชน ภาครัฐควรปรับการด านินมาตรการ
ครอบคลุมกลุมปງาหมาย ละครอบคลุมธุรกรรมการ
฿ชຌจายทุกชองทาง ซึไงจะท า฿หຌมาตรการมีศักยภาพ 
ทีไดียิไงขึๅนนัๅน ละ฿นระยยะยาวควรมีมาตรการ
สงสริมทักษะการประกอบอาชีพ ลดการพึไงพาภาครัฐ 
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ดຌานผูຌประกอบการ ภาครัฐควรปรับปรุงระบบ 
การลงทะบียนขຌารวมครงการ฿หຌสะดวกละงาย
มากขึๅน พิไมความหลากหลาย ของสินคຌาทีไจ าหนาย
฿นรຌานธงฟງาฯ ฿หຌสอบสนองตอความตຌองการของ
ผูຌบริภคยิไงขึๅน อันจะชวยพิไมยอดขายละรายเดຌ
฿หຌกผูຌประกอบการรຌานธงฟງาฯ ดຌวยชนกัน ละ฿น
ระยะยาวควรมีมาตรการพัฒนาทักษะผูຌประกอบการ 
อันจะชวยยกระดับความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌก
กิจการ 

ดຌานฟลตฟอร์มภาครัฐ ควรปรับปรุงงืไอนเข ละ
ระบบ฿นการขຌาถึงมาตรการ฿หຌงายละสะดวก
รวดรใว พรຌอมทัๅงพัฒนาฟลตฟอร์ม฿หຌมีความสถียร
฿นการ฿ชຌงานยิไงขึๅน ละ฿นระยะยาว ภาครัฐควร
พัฒนา฿ชຌฟลตฟอร์มดียวกับชุดมาตรการหนึไงโ 
หรือทุกมาตรการทีไกีไยวขຌอง พืไอประสิทธิภาพ฿น 
การบริหารจัดการ ละความสะดวกตอการสืไอสาร
กับประชาชน พรຌอมทัๅงควรวางผนละจัดกใบขຌอมูล
ของทัๅงประชาชนละผูຌประกอบการพืไอประยชน์฿น
การ฿ชຌขຌอมูล ิBig data) ฿นการก าหนดมาตรการ 
หรือการด านินมาตรการตอเป฿นอนาคตเดຌอยางทรง
ประสิทธิภาพ ละมีศักยภาพ฿นการชวยหลือ
กลุมปງาหมายเดຌอยางตรงจุดตอเป 
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6.2 เกี่ยวกับมาตรการ 
 

6.2.1 ทีไมาหรือมติคณะรัฐมนตรทีีไกีไยวขຌอง 
 
ภาย฿ตຌสถานการณ์การพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ซึไงสงผลกระทบตอศรษฐกิจ

ปຓนวงกวຌาง ทัๅงภาคการผลิตละภาคการบริภคนัๅน ส านักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
฿นฐานะหนวยงานทีไก ากับดูลนนบายการขับคลืไอนละรักษาสถียรภาพศรษฐกิจเทย เดຌสนอมาตรการ
รักษาระดับการบริภคของประทศ ฿นการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ศรษฐกิจจากผลการทบการระบาด
ของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิวันทีไ แๆ กันยายน โ5ๆใี พรຌอมกันนีๅ ยังเดຌสนอครงการภาย฿ตຌ 
พระราชก าหนด฿หຌอ านาจกระทรวงการคลังกูຌงินพืไอกຌเขปัญหา ยียวยา ละฟืຕนฟูศรษฐกิจละสังคม  
ทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ พ.ศ. โ5ๆใ ิพระราชก าหนดฯี  
กับคณะกรรมการกลัไนกรองการ฿ชຌจายงินกูຌ1 ิคณะกรรมการกลัไนกรองฯี ิวันทีไ แ่ กันยายน โ5ๆใี พรຌอมทัๅง 
รับขຌอคิดหในคณะกรรมการลัไนกรองฯ เปปรับปรุงรายละอียดของครงการพิไมติม  

 
คณะกรรมการกลัไนกรองฯ เดຌสนอผลการพิจารณา ฿นคราวประชุมครัๅงทีไ โเ/โ5ๆใ ละครัๅงทีไ 

โแ/โ5ๆใ ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา2 ิวันทีไ โใ กันยายน โ5ๆใี ซึไงคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติอนุมัติครงการ 
จ านวน ใ5 ครงการ ิวันทีไ โไ กันยายน โ5ๆใี ละตอมาคณะกรรมการกลัไนกรองฯ เดຌสนอผลการพิจารณา 
฿นคราวประชุมครัๅงทีไ โโ/โ5ๆใ ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ิวันทีไ โ่ กันยายน โ5ๆใี ซึไงคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติ
อนุมัติครงการคนละครึไง ละครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ของส านักงานศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ิวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใี 

 
มืไอ฿กลຌสิๅนสุดระยะวลาด านินครงการ คณะกรรมการกลัไนกรองฯ เดຌสนอผลการพิจารณา ฿นคราว

ประชุมครัๅงทีไ ใเ/โ5ๆใ พืไอขยายระวลาด านินครงการ฿นระยะทีไ โ ตอคณะรัฐมนตรี ซึไงคณะรัฐมนตรีมีมติ
หในชอบ฿หຌส านักงานศรษฐกิจการคลังด านินครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐระยะทีไ โ 
ละ ครงการคนละครึไงระยะทีไ โ ิ่ ธันวาคม โ5ๆใี 

 
อนึไง ผนงาน/ครงการภาย฿ตຌพระราชก าหนดฯ จ านกออกปຓน ใ กลุมผนงาน/ครงการ ดย

ครงการภาย฿ตຌมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ทัๅงสองครงการจัดอยู฿นกลุมผนงาน/ครงการ
ทีไ โูใ กลาวคือ ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ อยู฿นกลุมผนงาน/ครงการทีไ โ.แ 
ผนงานพืไอชวยหลือ ยียวยา ละชดชย฿หຌกประชาชน ละครงการคนละครึไง อยู฿นกลุมผนงาน/
ครงการทีไ ใ.ใ  ผนงานพืไอสงสริมละกระตุຌนการบริภคภาคครัวรือนละอกชน รวมถึงการลงทุนตางโ 
ของภาคอกชน พืไอ฿หຌสภาวะการบริภคละการลงทุนกลับขຌาสูระดับปกติเดຌดยรใว   

                                                 
1 ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ิสศช.ี ปຓนประธานละลขานุการฯ 
2 ดยรืไองรืไองทีไสนอดังกลาวนีๅ ขຌาขายทีไจะตຌองน าสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ่ ิแี ละมาตรา ่ ิๆี หงพระราชก าหนด฿หຌอ านาจ
กระทรวงการคลังกูຌงินพืไอกຌเขปัญหา ยียวยา ละฟืຕนฟูศรษฐกิจละสังคมทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 
พ.ศ. โ5ๆใ ิพระราชก าหนดฯี   
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ตาราง 6-1: มติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองกับมาตรการรกัษาระดับการบริภคของประทศ 

กระทรวงการคลัง 
ศูนยบ์ริหารสถานการณ์ศรษฐกิจ 

จากผลกระทบการระบาดของ 
รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 

คณะกรรมการกลัไนกรอง 
การ฿ชຌจายงินกูຌ ิพ.ร.ก. ฿หຌอ านาจ
กระทรวงการคลงักูຌงินฯ โ5ๆใี 

คณะรัฐมนตรี 

ส านักงานศรษฐกิจการคลังสนอ
มาตรการรักษาระดับ 
การบริภคของประทศ 

วันทีไ แๆ กันยายน โ5ๆใ  
การประชุมครัๅงทีไ ใ/โ5ๆใ ศูนย์บริหารฯ 
มีมติหในชอบ฿นหลักการ 

  

วันทีไ แ่ กันยายน โ5ๆใ 
ส านักงานศรษฐกิจการคลังสนอ
ครงการภาย฿ตຌ พ.ร.ก.ฯ  

 วันทีไ แ่ กันยายน โ5ๆใ 
คณะกรรมการฯ ฿หຌปรับปรุง
รายละอียดของครงการพิไมติม  

 

วันทีไ โใ กันยายน โ5ๆใ 
กระทรวงการคลังขอพิไมติม
รายละอียดวิธีการด านินงาน 
ู คุณสมบัติผูຌขຌารวมครงการ 
ู ขัๅนตอนการยืนยันตัวตน 
ู วันทีไริไมลงทะบียนู฿ชຌจาย 

 
 

วันทีไ โใ กันยายน โ5ๆใ 
สนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
฿นคราวประชุมครัๅงทีไ โเ/โ5ๆใ ละ 
ครัๅงทีไ โแ/โ5ๆใ 

 

วันทีไ โไ กันยายน โ5ๆใ 
กระทรวงการคลังปรับปรุง
รายละอียดวิธีการด านินงาน 
- ปรับ แเเ ปຓน แ5เ บาท/คน/วัน 
- ขยายวลาปຂดรับลงทะบียน 

  วันทีไ โไ กันยายน โ5ๆใ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติครงการ 
ทีไสนอขอ฿ชຌงินกูຌภาย฿ตຌ พ.ร.ก.ฯ 
จ านวน ใ5 ครงการ 

  วันทีไ โ5 กันยายน โ5ๆใ  
ประชุมครัๅงทีไ โโ/โ5ๆใ  
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุง
รายละอียดของผนงาน/ครงการทีไ
฿ชຌจายงินกูຌภาย฿ตຌ พ.ร.ก.ฯ 

 

  วันทีไ โ่ กันยายน โ5ๆใ  
สนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
฿นคราวประชุมครัๅงทีไ โโ/โ5ๆใ 
 

วันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ 
คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบผลฯ  
ซึไงพิจารณาอนุมัติ 
1) ครงการคนละครึไง 
2) ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌก 

ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ  
  วันทีไ 2 ธันวาคม โ5ๆใ 

ประชุมครัๅงทีไ ใเ/โ5ๆใ 
คณะกรรมการฯ มีมติหในชอบด านนิ
ครงการระยะทีไ โ  

วันทีไ ่ ธันวาคม โ5ๆใ 
คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติ฿หຌ
ด านินครงการตอ฿นระยะทีไ โ  

ทีไมา: คณะกรรมการกลัไนกรองการ฿ชຌจายงินกูຌ ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีุ สรุปดย มูลนิธิ สวค. 
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6.2.2 วัตถุประสงค ์
มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ตามหลักการทีไกระทรวงการคลังสนอ มีวัตถุประสงค์  

พืไอพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยละประชาชนทัไวเป  ละชวยหลือผูຌประกอบการรายยอย  
ดยมาตรการขຌางตຌน บงปຓน โ ครงการ เดຌก ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ละ
ครงการคนละครึไง มีรายละอียดวัตถุประสงค์รายครงการ ดังนีๅ 
 

ตาราง 6-2: วัตถุประสงค์ของการด านนิครงการ 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ระยะทีไ แ พืไอชวยหลือยียวยา ละลดภาระคา฿ชຌจาย
฿หຌกกลุมผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ประมาณ 14 ลຌานคน 
฿นชวงทีไมีการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 
ซึไงท า฿หຌเมสามารถประกอบอาชีพเดຌตามปกติ มีรายเดຌลดลง
ละเมสามารถหารายเดຌจากหลงอืไนมาทดทนเดຌ 
 
ระยะทีไ โ พืไอชวยหลือ ยียวยา ละลดภาระคา฿ชຌจาย
฿หຌกกลุมผูຌมีบัตรฯ อยางตอนืไอง ฿นชวงทีไมีสถานการณ์ 
COVID-19 ซึไงท า฿หຌกลุมผูຌมีบัตรฯ ยังเมสามารถประกอบ
อาชีพเดຌตามปกติ มีรายเดຌลดลงละเมสามารถหารายเดຌ
จากหลงอืไนมาทดทนเดຌพียงพอ อันจะปຓนผลตอนืไองทีไ
ชวยยียวยา฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน กิดการ฿ชຌจาย฿น
ทຌองถิไน ชวยหลือผูຌประกอบการ฿นพืๅนทีไ ซึไงปຓนศรษฐกิจ
ฐานรากทีไส าคัญ 

ระยะทีไ แ พืไอฟืຕนฟูศรษฐกิจระดับฐานราก ดยการลด
ภาระคา฿ชຌจายของประชาชน฿นสวนของคาอาหาร ครืไองดืไม 
ละสินคຌาทัไวเป อันจะปຓนการพิไมอุปสงค์การบริภคภาย฿น 
ประทศ ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌประกอบการรายยอย ดยฉพาะ
กลุมหาบร ผงลอย ฿หຌมีรายเดຌจากการขายสินคຌา 
 
ระยะทีไ โ พืไอฟืຕนฟูศรษฐกิจระดับฐานราก฿หຌปຓนเปอยาง
ตอนืไองตลอดชวงเตรมาสทีไ แ ของป โ5ๆไ ผานการบริภค
จับจาย฿ชຌสอยของประชาชน ซึไงจะสงผล฿หຌผูຌประกอบการ
รายยอย ดยฉพาะกลุมหาบร ผงลอย มีรายเดຌจากการ
ขายสินคຌา 

ทีไมา: คณะกรรมการกลัไนกรองการ฿ชຌจายงินกูຌ ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีุ สรุปดย มูลนิธิ สวค. 
 
 

6.2.3 กลุมป้าหมาย 
การด านินมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศมีกลุมปງาหมายผูຌขຌารวมมาตรการทัๅงฝัດง

ประชาชน ละฝัດงผูຌประกอบการ ดยมีรายละอียดการก าหนดกลุมปງาหมาย฿นตละครงการ ดังนีๅ 
 

ตาราง 6-3: กลุมป้าหมายของการด านนิครงการ 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ประชาชน ผูຌประกอบการ ประชาชน ผูຌประกอบการ 
ระยะทีไ แ 
ผูຌถือบัตรสวัสดกิารหงรัฐ 
จ านวน แใุ้ ไ ุ่5แ่ คน 

ระยะทีไ แ  
รຌานธงฟງาฯ 
 

ระยะทีไ แ ประชาชนสัญชาติเทย
อายุ แ่ ปขึๅนเป จ านวน แเ ลຌาน
คน 

ระยะทีไ แ รຌานจ าหนายสินคຌา
ประภทอาหารละครืไองดืไม  
ละสินคຌาทัไวเป ดยเมรวม 
สลากกินบง ครืไองดืไมอลกอฮอล์ 
ยาสบู ละบรกิารตางโ 

ระยะทีไ โ 
ผูຌ ถื อบัตรสวัสดิการห งรั ฐ 
จ านวน แใุ็5ๆุ้้5 คน 

ระยะทีไ โ  
รຌานธงฟງาฯ 

ระยะทีไ โ ประชาชนสัญชาติ
เทยอายุ แ่ ปขึๅนเป จ านวน 
แ5 ลຌานคน ประกอบดຌวย  
ผูຌเดຌรับสิทธิ์ดิม แเ ลຌานคน 
ผูຌสมัคร฿หม 5 ลຌานคน 

ระยะทีไ โ รຌานจ าหนายสนิคຌา
ประภทอาหารละครืไองดืไม  
ละสินคຌาทัไวเป ดยเมรวม 
สลากกินบง ครืไองดืไมอลกอฮอล์ 
ยาสูบ ละบรกิารตางโ 

ทีไมา: คณะกรรมการกลัไนกรองการ฿ชຌจายงินกูຌ ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีุ สรุปดย มูลนิธิ สวค. 
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6.2.4 ลักษณะการด านนิมาตรการ 
มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ประกอบดຌวย ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตร

สวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไง ดยมีรายละอียดลักษณะการด านินงาน ดังนีๅ 
 

(1) ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ปຓนครงการทีไ฿หຌความชวยหลือวงงินคาซืๅอ
สินคຌาบริภคอุปภคทีไจ าปຓนจากรຌานธงฟງาราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไน กับผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
จ านวน 5เเ บาทตอคนตอดือน ปຓนระยะวลารวมระยะทีไ แูโ จ านวน ๆ ดือน ฿นชวงดือนตุลาคม โ5ๆใ 
ถึงดือนมีนาคม โ5ๆไ ดย฿หຌ 5เเ บาททากันทัๅ ง฿นกลุมผูຌมีรายเดຌตไ ากวา ใเุเเเ บาทตอป ละกลุมทีไมี
รายเดຌกินกวา ใเุเเเ บาทตอป ซึไงดิมผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐจะเดຌวงงินคาซืๅอสินคຌาบริภคอุปภคพียง 
ใเเ บาทตอดือน฿นกลุมผูຌมีรายเดຌตไ ากวา ใเุเเเ บาทตอป ละ โเเ บาทตอดือน฿นกลุมผูຌมีรายเดຌกินกวา 
ใเุเเเ บาทตอป 
 

ภาพ 6-1: สรุปครงการทีไ฿หຌความชวยหลือกผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 
ส าหรับขัๅนตอนการขຌาครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐนัๅน หากปຓนรຌานคຌาทีไขຌา

รวมครงการรຌานธงฟງาราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไนอยูลຌว เมตຌองสมัครพิไมตอยาง฿ด ดยปัจจุบัน
มีรຌานคຌาธงฟງาฯ ฿นครงการจ านวน แเเุใโๆ รຌาน3 บงปຓนรຌานทีไรับช าระงินดຌวยอปพลิคชันถุงงิน 
รຌอยละ ๆ็ ละรຌานทีไรับช าระงินดຌวยครืไอง EDC รຌอยละ ใใ  

 
อยางเรกใดี กรณีรຌานคຌาสมัครขຌารวมครงการรຌานธงฟງาราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไน฿หม 

สามารถสมัครเดຌทีไกรมการคຌาภาย฿น หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด ดยกรมการคຌาภาย฿นจะรวบรวมขຌอมูล
ประสานงานเปยังกรมบัญชีกลางทุกวันจันทร์ ละกรมบัญชีกลางประสานงานตอเปยังธนาคารกรุงเทย  

                                                 
3 ขຌอมูล ณ ดือนมษายน โ5ๆไ 
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พืไอด านินการติดตัๅงละสงมอบครืไองช าระงิน EDC หรืออปพลิคชันถุงงิน฿หຌกรຌานธงฟງาฯ ตอเป ทัๅงนีๅ 
ภายหลังมีผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐเป฿ชຌจายทีไรຌานธงฟງาฯ ธนาคารกรุงเทยจะด านินอนงินขຌาบัญชีรຌานธง
ฟງา฿นวันท าการถัดเป นอกจากนีๅ กรมการคຌาภาย฿นยังปຓนผูຌจัดหาละคัดลือกผูຌผลิตสินคຌาทีไจ าหนายสินคຌา
฿หຌกับรຌานธงฟງาฯ ดຌวย  

 
ภาพ 6-2: ขัๅนตอนการด านนิครงการสมัครครงการรຌานธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกจิทຌองถิไน 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

(2) ครงการคนละครึไง 

ครงการคนละครึไง รับสมัครรຌานคຌาขຌารวมครงการ ใ ประภท เดຌก รຌานอาหารละครืไองดืไม 
สินคຌาทัไวเป ละรຌานคຌา OTOP ซึไงปຓนผูຌประกอบการรายยอย ชน หาบร ผงลอย ดยมีงืไอนเขวาปຓน
กิจการทีไเมเดຌจดทะบียน฿นรูปบบนิติบุคคล ละเมปຓนรຌานสะดวกซืๅอทีไปຓนธุรกิจฟรนเชส์  ซึไงรวมถึง 
รຌานธงฟງาฯ ทีไรับช าระงินดຌวยอปพลิคชันถุงงินดຌวยชนกัน ซึไงรຌานคຌาสามารถสมัครขຌารวมครงการเดຌ 
ทีไวใบเซต์ www.คนละครึไง.com หรือธนาคารกรุงเทย ละภายหลังการ฿ชຌจายของผูຌลงทะบียนครงการ 
คนละครึไง ธนาคารกรุงเทยจะด านินการอนงินขຌาบัญชีธนาคารของรຌานคຌา฿นวันท าการถัดเป 
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ภาพ 6-3: ขัๅนตอนการด านนิครงการสมัครครงการคนละครึไง 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ทัๅงนีๅ ทัๅงสองครงการ มีรายละอียดลักษณะการด านินครงการ เดຌก การขับคลืไอนมาตรการ 
กลุมปງาหมายทีไปຓนประชาชนละผูຌประกอบการ ตลอดจนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ละระยะวลาด านิน
ครงการ ดังนีๅ 
 

ตาราง 6-4: สรุปลักษณะการด านินมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

1) การขับคลืไอนมาตรการ  
ระยะทีไ แ ชวยหลือวงงินคาซืๅอสินคຌาบริภคอุปภคทีไ
จ าปຓนจากรຌานธงฟງาราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไน 
จ านวน 500 บาทตอคนตอดือน ปຓนระยะวลา 3 ดือน 
ตัๅงตดือนตุลาคม – ธันวาคม โ5ๆใ 
 
ระยะทีไ 2 ชวยหลือวงงินคาซืๅอสินคຌาบริภคอุปภคทีไ
จ าปຓนจากรຌานธงฟງาราคาประหยัดพัฒนาศรษฐกิจทຌองถิไน 
จ านวน 500 บาทตอคนตอดือน ปຓนระยะวลา 3 ดือน 
ตัๅงตดือนมกราคม ู มีนาคม โ5ๆไ 

ระยะทีไ แ ภาครัฐรวมจาย ิCo-payี รຌอยละ 50 จ านวนเม
กิน 150 บาทตอคนตอวัน หรือเมกิน 3,000 บาทตอคน 
ตลอดระยะวลาครงการ ส าหรับคาอาหาร ครืไองดืไม ละ
สินคຌาทัไวเป เมรวมลใอตตอรีไ ครืไองดืไมอลกอฮอล์ ยาสูบ 
ละการบริการ 
ระยะทีไ 2 ภาครัฐรวมจายคาอาหาร ครืไองดืไม ละสินคຌา
ทัไวเป ผานฝຆายของผูຌซืๅอรຌอยละ 50 ทัๅงนีๅ เมกิน 150 บาท
ตอคนตอวัน ดยครงการคนละครึไงระยะทีไ โ นีๅ บงกลุม
ผูຌ฿ชຌสิทธิปຓน โ กลุม ประกอบดຌวย  
ิแี ผูຌเดຌรับสิทธิดิม เมกิน แเ ลຌานคน จะเดຌรับสิทธิวงงิน
สนับสนุนจากรัฐพิไมติมคนละ 5เเ บาท ฿นวันทีไ  แ 
มกราคม โ5ๆไ ซึไงมืไอรวมกับวงงินตามสิทธิทีไมีอยูดิม 
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ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
ใุเเเ บาท ทากับจะมีวงงินรวม ใุ5เเ บาท สามารถ฿ชຌ
จายเดຌถึงวันทีไ ใแ มีนาคม โ5ๆไ  
ิโี ผูຌลงทะบียน฿หม เมกิน 5 ลຌานคน จะเดຌรับสิทธิวงงิน
สนับสนุนจากรัฐคนละ ใ,5เเ บาท ส าหรับ฿ชຌจายตัๅงตวันทีไ 
แ มกราคม ู ใแ มีนาคม โ5ๆไ 

2) กลุมป้าหมายมาตรการ ิประชาชนี 
คุณสมบัติ 
ปຓนผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
- ระยะทีไ 1 จ านวน 13,948,518 คน 
- ระยะทีไ 2 จ านวน 13,756,995 คน 
 
การลงทะบียน 
ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐเมตຌองลงทะบียนพิไมติม จะเดຌรับ
การปรับวงงินตามก าหนดระยะวลาทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัต ิ
ประชาชนผูຌทีไมีสัญชาติเทย มีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึๅนเป มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ละเม฿ชผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
- ระยะทีไ 1 จ านวน แเ ลຌานคน 
- ระยะทีไ 2 จ านวน แ5 ลຌานคน 
การลงทะบียน  
ระยะทีไ แ 
- ของทาง: วใบเซต์ www.คนละครึไง.com  
- ตัๅงตวันทีไ 16 ตุลาคม 2563 วลา 06.00 น. – 23.00 น.  
- ดยผูຌเดຌรับสิทธิตຌองยืนยันตัวตนผาน g-Wallet อป

พลิคชัน ป๋าตัง อีกขัๅนตอนหนึไงดຌวย จึงจะสามารถ฿ชຌ
จายกับรຌานคຌาทีไติดตัๅงอปพลิคชัน ถุงงิน ทีไขຌารวม
ครงการพืไอรับสิทธิเดຌ 

ระยะทีไ โ 
กรณีผูຌเดຌรับสิทธิดิม 
- มีงืไอนเขวาตຌอง฿ชຌจายงินทีไเดຌรับ ใุเเเ บาท฿หຌครบ

ภาย฿นวันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆใ 
- จากนัๅนจะมีปุຆม฿นอปพลิคชัน ป๋าตัง ฿หຌกดยืนยัน

การขຌารวมครงการคนละครึไง ระยะทีไ โ  
กรณีผูຌลงทะบียน฿หม 
- ฿หຌลงทะบียนดຌวยวิธีการดิม ผานวใบเซต์ www.คนละ

ครึไง.com ตัๅงตวันทีไ แๆ ธันวาคม โ5ๆใ ปຓนตຌนเป ฿น
ระหวางวลา เๆ.เเ น. ู โใ.เเ น.  

- ผูຌลงทะบียนตຌองมีสัญชาติเทย มีอายุแ่ ปบริบูรณ์ขึๅนเป 
มีบัตรประจ าตัวประชาชน ละเม฿ชผูຌมีบัตรสวัสดิการหง
รัฐ ทัๅงนีๅ ฿นครงการคนละครึไง ระยะทีไ โ ยังเดຌปຂดอกาส
฿หຌผูຌทีไคยถูกตัดสิทธิจากการเม฿ชຌสิทธิครงการคนละครึไง
ระยะรก สามารถลงทะบียนขຌารวมครงการคนละครึไง 
ระยะทีไ โ เดຌ฿หม นอกจากนีๅ ขอยๅ าวาผูຌ฿ชຌสิทธิครงการ 
คนละครึไงระยะรกละระยะทีไ โ จะเมสามารถ฿ชຌสิทธิ
มาตรการชຌอปดีมีคืนเดຌ ซึไงปຓนเปตามหลักการทีไจ านก
กลุมปງาหมายของครงการละมาตรการตางโ เวຌอยาง
ชัดจนเม฿หຌซๅ าซຌอนลักลัไนกัน 

 
 
 



การ ระมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโย ายรฐั 

  
6-11 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
งืไอนเข 
ู 

งืไอนเข 
ผูຌเดຌรับสิทธิจะตຌองริไม฿ชຌจายภาย฿น แไ วัน นับตัๅงตวันถัด
จากวันทีไตนเดຌรับ SMS จຌงรับสิทธิหรือวันทีไปຂด฿หຌริไม฿ชຌจาย
ตามครงการ มิชนนัๅนจะถูกตัดสิทธิละเมสามารถลงทะบียน
เดຌอีก ดยสิทธิทีไถูกตัดจะน าเปปຂด฿หຌลงทะบียน฿หม 

2) กลุมป้าหมายมาตรการ ิรຌานคຌา/ผูຌประกอบการี 
คุณสมบัติ 
- ปຓนรຌานธงฟງาฯ  
 
 
 
 
การลงทะบียน 
เมตຌองลงทะบียนขຌารวมครงการพิไมติม สามารถขຌารวม
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐเดຌทันที 

คุณสมบัต ิ
- ประภทรຌานคຌาทีไสามารถขຌารวมครงการ เดຌก ปຓน

กิจการประภทรຌานอาหารละครืไองดืไม สินคຌาทัไวเป  
ซึไงปຓนผูຌประกอบการรายยอย ชน หาบร ผงลอย 

- เมเดຌจดทะบียน฿นรูปบบนิติบุคคล 
- เมปຓนรຌานสะดวกซืๅอทีไปຓนธุรกิจฟรนเชส์ 
การลงทะบียน  
- ของทาง: วใบเซต์ www.คนละครึไง.com หรือลงทะบียน

ผานทางสาขาธนาคารกรุงเทย ดยธนาคารกรุงเทยจะ
ชวยติดตัๅงอปพลิคชัไน ถุงงิน พืไอ฿ชຌ฿นการรับช าระงิน
จากการขายสินคຌา 

- ตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม 2563 วลา 06.00 น. – 23.00 น.  
3) หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
หนวยงานผูຌจัดท าละด านินครงการ:  

- ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
หนวยงานรวมด านินครงการ:  

- ธนาคารกรุงเทย  
- กรมการคຌาภาย฿น  
- กรมบัญชีกลาง 

หนวยงานผูຌจัดท าละด านินครงการ:  
- ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 

หนวยงานรวมด านินครงการ:  
- ธนาคารกรุงเทย  
- กระทรวงมหาดเทย 
- กรมบัญชีกลาง 

4) ระยะวลาด านินมาตรการ 
ระยะทีไ แ : วันทีไ ่ ตุลาคม โ5ๆ3 – ใแ ธันวาคม 2563 
ระยะทีไ 2 : วันทีไ แ มกราคม โ5ๆไ – ใแ มีนาคม 2564 

ระยะทีไ แ : วันทีไ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

ระยะทีไ 2 : วันทีไ แ มกราคม โ5ๆไ – ใแ มีนาคม 2564 

ทีไมา: สรุปดย มูลนิธิ สวค. 
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6.2.5 งบประมาณละหลงงินทนุ 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไง ฿ชຌงบประมาณภาย฿ตຌ

พระราชก าหนด฿หຌอ านาจกระทรวงการคลังกูຌงินพืไอกຌเขปัญหา ยียวยา ละฟืຕนฟูศรษฐกิจละสังคมทีไเดຌรบั
ผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ พ.ศ. โ5ๆใ ดยมีวงงินรายครงการ ดังนีๅ 

 
ตาราง 6-5: งบประมาณละหลงงินทนุครงการ 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
งบประมาณ 
ระยะทีไ แ จ านวน โ0ุ922.78 ลຌานบาท 
ระยะทีไ โ จ านวน โเ,ๆใ5.ไ้ ลຌานบาท 
รวมงบประมาณครงการ ไแ,558.27  ลຌานบาท 
หลงงินทุน 
งินกูຌภาย฿ตຌผนงานทีไ 2.1 ตามบัญชีทຌาย พ.ร.ก.ฯ 

งบประมาณ 
ระยะทีไ แ จ านวน ใเุเเเ ลຌานบาท 
ระยะทีไ โ จ านวน โโ,5เเ ลຌานบาท 
รวมงบประมาณครงการ 5โุ5เเ ลຌานบาท 
หลงงินทุน 
งินกูຌภาย฿ตຌผนงานทีไ ใ.ใ ตามบัญชีทຌาย พ.ร.ก.ฯ 

รวมงบประมาณมาตรการทัๅงสิๅน ้ไุ058.27 ลຌานบาท 
หมายหต:ุ ปຓนการค านวณงบประมาณรวม฿นบืๅองตຌน 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
 
 

6.2.6 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
฿นภาพรวมของมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ กระทรวงการคลังคาดวา ทัๅงครงการ

พิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐละครงการคนละครึไง จะชวยลดภาระคาครองชีพ฿หຌกประชาชน
ผูຌมีรายเดຌนຌอย ละชวยรักษาก าลังซืๅอ฿นระบบศรษฐกิจ จากการติมมใดงินขຌาสู ระบบศรษฐกิจ แไ็,เเเ4 
ลຌานบาท ครอบคลุมประชาชน โ้5 ลຌานคน  

 
อยางเรกใดี มຌมาตรการฯ จะก าหนดกลุมปງาหมายละผลทีไคาดวาจะเดຌรับฉพาะจาะจงพียงกลุม

ประชาชนผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐละกลุมผูຌขຌารวมครงการคนละครึไง ตการด านินมาตรการดังกลาวยัง
สงผลตอผูຌประกอบการ SMEs ฿นกลุมผูຌประกอบการรายอยทีไขຌารวมมาตรการ รวมถึงกลุมธุรกิจกีไยวนืไอง 
มีรายเดຌพิไมขึๅน สามารถด านินกิจการตอเปเดຌ ดยการรักษาละกระตุຌนการบริภค฿นประทศนีๅจะชวย฿หຌมี
งินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจพิไมขึๅน฿นชวงทีไหลือของป โ5ๆใ ละสงรงขับคลืไอนตอนืไองเปยังป โ5ๆไ 
ดยมีรายละอียดผลทีไคาดวาจะเดຌรับ฿นตละครงการ ดังนีๅ  

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 ผูຌออกบบมาตรการคาดวาการด านินมาตรการฯ ระยะทีไ 1-2 จะกอ฿หຌกิดมใดงิน฿นระบบศรษฐกิจจ านวน 147,000 ลຌานบาท ประกอบดຌวย 
ผลจากครงการพิไมก าลังซืๅอฯ จ านวน 42,000 ลຌานบาท ิ14 ลຌานคน*500บาท/ดือน*6 ดือนี ละครงการคนละครึไง จ านวน 105,000  
ลຌานบาท ิ15 ลຌานคน*3,500 บาทตอคน*2 ฝຆายทีไจายงินี 
5 ประชาชนกลุมปງาหมายมาตรการ ประกอบดຌวย กลุมผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ จ านวน 14 ลຌานคน ละกลุมประชาชนทีไลงทะบียนครงการ 
คนละครึไงจ านวน 15 ลຌานคน 
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ตาราง 6-6: ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ระยะทีไ แ 
ผูຌมีบัตรฯ จ านวนเมกิน แใุ้ไุ่5แ่ คน เดຌรับการชวยหลือ
ยียวยา พิไมก าลังซืๅอ ละลดภาระคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอสินคຌา
อุปภคละบริภคทีไจ าปຓน ทัๅงยังกอ฿หຌกิดการ฿ชຌจาย฿น
ทຌองถิไนผานรຌานธงฟງาฯ อีกดຌวย 

ระยะทีไ แ 
ชวยลดภาระคา฿ชຌจายของประชาชนจ านวน แเ ลຌานคน 
สรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการรายยอยอยางนຌอย แเเุเเเ 
รຌานคຌา ละสามารถสรຌางงินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจ 
ๆเุเเเ ลຌานบาท คาดวาจะสงผล฿หຌ GDP ขยายตัวรຌอยละ 
เ.แ่ 

ระยะทีไ โ 
ผูຌมีบัตรฯ จ านวนเมกิน แใุ็5ๆุ้้5 คน เดຌรับการชวยหลือ
ยียวยา อันจะปຓนผลตอนืไองทีไจะชวยยียวยา฿หຌมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน กิดการ฿ชຌจาย฿นทຌองถิไน ชวยหลือผูຌประกอบการ
฿นพืๅนทีไ ซึไงปຓนศรษฐกิจฐานรากทีไส าคัญ 

ระยะทีไ โ 
ท า฿หຌมีงินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจ ไ5ุเเเ ลຌานบาท 
ซึไงคาดวาจะสงผล฿หຌ GDP ขยายตัวรຌอยละ เ.แไ ซึไงมืไอรวม
งินหมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจตลอดทัๅงครงการ จ านวน 
แเ5ุเเเ ลຌานบาท สงผล฿หຌ GDP ขยายตัวรຌอยละ เ.ใโ 

ทีไมา: ส านักงานศรษฐกิจการคลัง ละส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรีุ สรุปดย มูลนิธิ สวค. 
 
นอกจากนีๅ ระบบการช าระงิน฿นครงการดังกลาว ยังคาดวาจะชวยสรຌางการรียนรูຌ฿หຌกับประชาชน

จนถึงระดับฐานราก ฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์จากทคนลยี พืไอลดความลืไอมลๅ าละพัฒนา฿หຌสังคมเทย
ดินหนຌาสู Digital Society เปพรຌอมโ กัน ฿นขณะดียวกันยังปຓนการลดการ฿ชຌงินสด ท า฿หຌการด านิน
ครงการปรง฿ส รวดรใว ละมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

 

6.3 ผลการด าเนินงานมาตรการ 
 

การด านินมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ฿นระยะทีไ แ ละระยะทีไ โ เดຌสิๅนสุดลง 
มืไอวันทีไ ใแ ธันวาคม โ5ๆใ ละวันทีไ ใแ มีนาคม โ5ๆไ ทีไผานมา ตามล าดับ สามารถสรุปผลการด านินงาน
รายครงการ ฿นประดใน ใ ประดใน เดຌก แี จ านวนประชาชนขຌารวมครงการ โี จ านวนรຌานคຌาขຌารวม
ครงการ ละ ใี ยอดการ฿ชຌจายเดຌ ดังนีๅ 
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ตาราง 6-7: ผลการด านนิงานรายครงการ 
การด านินงาน 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ 

จ านวน
ประชาชนขຌา
รวมครงการ 

ผูຌมีบัตรสวัสดกิารจ านวนเมกิน  
แใุ้ไุ่5แ่ คน 

ผูຌมีบัตรสวัสดกิารจ านวนเมกิน  
แใุ็5ๆุ้้5 คน 

ประชาชนทีไลงทะบียนส ารใจ฿นระยะทีไ แ 
จ านวน แเ ลຌานคน 

ประชาชนทีไลงทะบียนส ารใจ฿นระยะทีไ โ 
จ านวน แ5 ลຌานคน ละมียอดการ฿ชຌจาย
ภาย฿น แไ วัน ิActivated Userี จ านวน 
แไ.็ ลຌานคน 

จ านวนรຌานคຌา
ขຌารวม
ครงการ 

ขຌอมูล ณ ดือนมษายน โ5ๆไ มีรຌานคຌาสมัครขຌารวมครงการรຌานธงฟງาฯ จ านวนแ5เ ,้เไ 
หง ฿นจ านวนนีๅมีรຌานคຌาทีไลงทะบียนส ารใจละปຂดด านินกิจการลຌวจ านวน แเเุใโๆ หง 
ขณะทีไจ านวนทีไหลืออยูระหวางขัๅนตอนการลงทะบียนสมัครขຌารวมครงการ 

ผลการด านินงานครงการระยะทีไ แูโ พบวา มีรຌานคຌาสมัครขຌารวมครงการคนละครึไง
ทัๅงหมดจ านวน แุ5้ไุ้โใ หง จ านกปຓนรຌานคຌาทีไลงทะบียนส ารใจ จ านวน แุแใ็ุๆใเ 
หง รຌานคຌาทีไติดตอเมเดຌหรือปลีไยน฿จเมสมัครลຌวกือบ 5 สนหง รຌานคຌาทีไเมขຌางืไอนเข
ครงการ ชน ปຓนนิติบุคคล หรือปຓนธุรกิจฟรนเชส์กวา ุ่เเเ หง ละรຌานคຌาทีไขอยกลิก
การสมัครจ านวนกวา โุเเเ หง 

 
  

2,000+

500,000

8,000+

1,137,630

1,594,923

กิจการทีไยกลิกการสมัคร
กิจการทีไติดตอเมเดຌหรือปลีไยน฿จ 

กิจการทีไเมขຌางืไอนเขครงการ
กิจการทีไลงทะบียนส ารใจ

กิจการลงทะบียนรวม

กิจการทีไลงทะบียนทัๅงหมด ิรายี
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การด านินงาน 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ 

จ านวนรຌานคຌา
ขຌารวม
ครงการ 
 

รຌานธงฟງาฯ ทีไลงทะบียนส ารใจละเดຌขຌารวมครงการ จ านวน แเเ,ใโๆ หงิขຌอมูล ณ ดือน
มษายน โ5ๆไี ฿นจ านวนนีๅสวน฿หญปຓนรຌานคຌาทีไรับช าระงินผานอปพลิคชันถุงงินกวา
รຌอยละ ็่ ละรับช าระงินดຌวยครืไอง EDC รຌอยละ โโ ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาตามประภทสินคຌา
ทีไจ าหนาย พบวา สวน฿หญปຓนรຌานคຌาจ าหนายสินคຌาอุปภคบริภคมากถึงรຌอยละ ไๆ 
รองลงมาปຓนสินคຌากษตรละผลิตภัณฑ์ชุมชนรຌอยละ ใ่ วัตถุดิบพืไอการกษตรรຌอยละ 5 
ยาผนปัจจุบันรຌอยละ โ วัสดุพืไอการศึกษารຌอยละ แ ละสินคຌาอืไนโ รຌอยละ ่ 
 

 
 
 
จะหในวา ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรฯ นีๅปຓนการกระจายรายเดຌลงเปสูชุมชนละ
กษตรกร฿นทຌองถิไนสูงถึงกือบรຌอยละ 5เ ของครงการ มืไอพิจารณาจ านวนรຌานคຌาทีไ
จ าหนายสินคຌากษตร ผลิตภุณฑ์ชุมชน ละวัตถุดิบพืไอการกษตร 
 

รຌานคนละครึไงทีไลงทะบียนส ารใจละเดຌขຌารวมครงการ จ านวน แุแใ็ุๆใเ หง ิขຌอมูล ณ 
ดือนมษายน โ5ๆไี ฿นจ านวนนีๅสวน฿หญปຓนกิจการทีไมีหนຌารຌานถึงรຌอยละ ่็ ละปຓน
กิจการหาบรผงลอยรຌอยละ แใ ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาตามประภทกิจการ พบวา สวน฿หญ
ประกอบกิจการรຌานอาหารละครืไองดืไมมากถึงรຌอยละ 55 รองลงมาปຓนรຌานคຌาทัไวเปรຌอยละ 
ใ้ รຌานธงฟງาฯ รຌอยละ ไ ละรຌานคຌา OTOP รຌอยละ โ 
 
 
 

 
 
จะหในวา รຌานคຌา฿นครงการคนละครึไงสวน฿หญปຓนรຌานอาหารละครืไองดืไม รวมถึงรຌานคຌา
ทัไวเปทีไจ าหนายสินคຌาจ าพวกสืๅอผຌาละครืไอง฿ชຌตางโ ซึไงสอดคลຌองกับลักษณะการบริภค
ของกลุมประชาชนผูຌมีรายเดຌปานกลางทีไปຓนปງาหมายของครงการ 

 

  

ครืไอง EDC , 
22%

APP ถุงงิน ุ 
78%

ประภทการรับช าระงิน
วัสดุพืไอการศึกษา
แ%
ยาผนปัจจุบัน
โ%

วัตถุดิบพืไอการกษตร
5%
อืไนโ
่%

สินคຌากษตรละ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ใ่%

สินคຌาอุปภค
บริภค
ไๆ%

ประภทสินคຌาทีไจ าหนาย

หาบรละผงลอย
แใ%

กิจการทีไมีหนຌารຌาน
่็%

ลักษณะกิจการ
รຌาน OTOP

2%
รຌานคຌาธงฟງาฯ

ไ%

รຌานคຌาทัไวเป
ใ้%

รຌานอาหารละ
ครืไองดืไม

55%

ประภทกิจการ
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การด านินงาน 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ 

จ านวนรຌานคຌา
ขຌารวม
ครงการ 
 

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาการกระจายตัวของทีไตัๅงกิจการรຌานธงฟງาฯ พบวา สวน฿หญตัๅงอยู฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือมากทีไสุดถึงรຌอยละ ใ็ อันเดຌก จังหวัดนครราชสีมาขอนกน ละ
อุบลราชธานี  สะทຌอนวากลุมผูຌมี รายเดຌนຌอยของเทยสวน฿หญอาศัยอยู ฿นภูมิภาค
ตะวันออกฉียงหนือมากทีไสุดชนกัน 
 

 
แเ อันดับรกของจังหวัดทีไมีรຌานธงฟ้าฯ 
อันดับทีไ จังหวัด 

1 นครราชสีมา 
2 ขอนกน 
3 อุบลราชธาน ี
4 กรุงทพมหานคร  
5 ชียง฿หม 
6 ศรีสะกษ 
7 สุรินทร ์
8 สกลนคร 
9 ชียงราย 
10 บุรีรัมย์  

ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาการกระจายตัวของทีไตัๅงกิจการรຌานคຌาคนละครึไง พบวา สวน฿หญตัๅงอยู฿น
ภาคกลางมากทีไสุดถึงรຌอยละ 58 อันเดຌก กรุงทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ละ
นนทบุร ี
 

 

 
แเ อันดับรกของจังหวัดทีไมีรຌานคຌาคนละครึไง 

อันดับทีไ จังหวัด 
1 กรุงทพมหานคร 
2 ชลบุร ี
3 สมุทรปราการ 
4 นนทบุร ี
5 ชียง฿หม 
6 ปทุมธาน ี
7 นครราชสีมา 
8 สงขลา 
9 นครศรีธรรมราช 
10 สุราษฎรธ์าน ี 

  

23%

24%

37%

ภาคหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกฉียงหนือ

TOP3 ภูมิภาคของกิจการทีไลงทะบียน ิรຌอยละี 

23%

26%

58%

ภาค฿ตຌ

ภาคตะวันออกฉียงหนือ

ภาคกลาง

TOP3 ภูมิภาคของกิจการทีไลงทะบียนส ารใจ ิรຌอบละี 
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การด านินงาน 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ ระยะทีไ แ ระยะทีไ โ 

ยอด 
การ฿ชຌจาย 

- ยอดการ฿ชຌจายฉลีไย ไ้้.ไโ บาท 
ตอคนตอดือน 

- ยอดการ฿ชຌจายฉลีไย ไแๆ.แใ บาท  
ตอครัๅงตอดือน 

- ยอดการ฿ชຌจายฉลีไย ไ้่.ไไ บาท 
ตอคนตอดือน 

- ยอดการ฿ชຌจายฉลีไย ไ่5.ไ้ บาท 
ตอครัๅงตอดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทัๅงนีๅ จังหวัดทีไมีการ฿ชຌจายสะสมมากทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก กรุงทพมหานคร ชลบุรี 
สมุทรปราการ สงขลา ละชียง฿หม 

รวมยอดการ฿ชຌจายทัๅงครงการ ไเุโ่็.1่ ลຌานบาท รวมยอดการ฿ชຌจายทัๅงครงการ แเโ,เๆ5.ใเ ลຌานบาท 

ทีไมา: กรมการคຌาภาย฿นุ ส านักงานศรษฐกิจการคลังุ รวบรวมละสรุปดย มูลนิธิ สวค 

 
฿นภาพรวมทัๅงสองครงการมีผลการด านินงานทีไดีมาก ทัๅงจ านวนประชาชนทีไขຌารวมครงการทีไบรรลุตามปງาหมาย จ านวนรຌานคຌา฿นครงการทีไครอบคลุม

ทุกพืๅนทีไจ านวนมาก รวมถึงยอดการ฿ชຌจาย฿นครงการรวมกวารຌอยละ ้5 ของวงงินตามผนทีไก าหนดเวຌ อยางเรกใดี การประมวลผลมาตรการรักษาระดับการ
บริภคของประทศ฿นระยะทีไ แูโ นีๅ฿นประดในศักยภาพการด านินงาน ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอน ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของ
ประทศ ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ รวมถึงปัญหาละอุปสรรค ตลอดจนขຌอสนอนะชิงนยบายนัๅน จะวิคราะห์ดຌวยขຌอมูลผลการด านินงาน฿นสวนนีๅรวมกับ
ผลการกใบขຌอมูลปฐมภูมิดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ชิงลึก การประชุมกลุมยอย ละการจัดกใบบบสอบถาม ทีไเดຌด านินการจัดกใบขຌอมูลรียบรຌอยลຌวตามรายละอียด
฿นบททีไ ไ การกใบขຌอมูลทุติยภูมิละขຌอมูลปฐมภูมิ  ทีไผานมา รวมถึงขຌอมูลทุติยภูมิอืไนโ พิไมติมพืไอ฿หຌการวิคราะห์ประมวลผลการด านินมาตรการครบถຌวน
สมบูรณ์ยิไงขึๅน ดยมีกรอบ฿นการวิคราะห์ละประมวลผลดังสดง฿นหัวขຌอถัดเป  

7%

15%

37%

41%

รຌาน OTOP

รຌานธงฟງาฯ

รຌานคຌาทัไวเป

รຌานอาหารละ
ครืไองดืไม
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6.4 กรอบการประมวลผลมาตรการ 
 

การประมวลผลมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ฿นระยะทีไ แูโ นีๅ เดຌก าหนดกรอบ 
การประมวลผลทัๅง ๆ ประดใน เดຌก แี ศักยภาพการด านินงาน โี ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอน 
ใี ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ ไี ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ 5ี ปัญหา 
ละอุปสรรค ละ ๆี ขຌอสนอนะชิงนยบาย ดยตละประดใน มีนวคิด ละหลักกณฑ์ ิCriteria)  
฿นการประมวลผลทีไอຌางอิงตามหลักกณฑ์ของ OECD - DAC6 รวมกับหลักกณฑ์อืไนโ ทีไกีไยวขຌอง รวมถึง
ก าหนดตัวชีๅวัดความส ารใจ฿นตละประดในศึกษา ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

 

ตาราง 6-8: กรอบการประมวลผลมาตรการรักษาระดบัการบริภคของประทศ 

ประดในศึกษา นวคิด 
หลักกณฑ์ 
ิCriteriaี  ตัวชีๅวัด ิKPI) 

1. ศักยภาพของ
นยบายละ
มาตรการ 

 

แ.แ ประสทิธผิลของนยบาย  
ิThe Effect of policyี 

 ประสิทธิผล 
ิEffectivenessี 

 

1. สัดสวนผลผลิตตอป้าหมายของมาตรการ 
1.1 จ านวนประชาชนขຌารวมครงการ 
1.2 ยอดการ฿ชຌจายของประชาชน 
1.3 จ านวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ 

โ. ผลการด านินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการหรือเม พียง฿ด 
โ.แ ลดภาระคา฿ชຌจายของประชาชนทีไเดຌรับบผลกระทบจาก COVID-19 ฿หຌมี

คุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
โ.โ ผูຌประกอบกรรายยอย หาบร ผงลอย รวมถึงผูຌประกอบการชุมชน 

มีรายเดຌ 
โ.ใ ฟืຕนฟูศรษฐกิจระดับฐานราก 

แ.โ ระดับการตอบสนองตอปัญหา 
ิDegree to responds to 
the problemี 

 ความสอดคลຌอง 
ิRelevanceี  

ใ. ระดับความสอดคลຌองของการด านินมาตรการกับสถานการณ์หรือปัญหา฿น
ขณะนัๅน 
ใ.แ การด านินมาตรการสอดคลຌองกับสถานการณ์฿นขณะนัๅนระดับ฿ด 

 ระดับการกຌเข
ปัญหาของ
มาตรการ 

4. ผลการด านินมาตรการชวยกຌเขปัญหาหรือสถานการณ์ 
฿นขณะนัๅนเดຌระดับ฿ด 
4.แ ประชาชนทีไเมสามารถประกอบอาชีพเดຌตามปกติมีรายเดຌลดลง ละเม

สามารถหารายเดຌจากหลงอืไนมาทดทนเดຌเดຌรับการยียวยา  
4.2 การบริภค฿นประทศของภาคอกชนเมลดลง 

แ.ใ การขຌาถงึมาตรการ 
ิAccessibilityี 

 ความพียงพอ 
ิAdequacyี 

5. สัดสวนกลุมป้าหมายทีไขຌารวมมาตรการทียบกับจ านวนกลุมป้าหมายทัไว
ประทศ 
5.แ ประชาชนทีไขຌารวมมาตรการ/ประชาชนทีไตຌองการความชวยหลือทัๅงหมด 

2. ปัญหาอุปสรรค฿น
การขຌาถึง
มาตรการ 

โ.แ การขຌาถงึมาตรการ 
ิAccessibilityี 

 ปัจจัยวดลຌอม 
ิEcosystemี  
 

6. ระดับความหมาะสมละพียงพอของชองทางการขຌาถึง ละ 
ปัจจัยวดลຌอมทีไสนับสนุนการขຌาถงึมาตรการของกลุมปา้หมาย 
.ๆแ ชองทางลงทะบียน พียงพอละหมาะสมกับกลุมปງาหมายระดับ฿ด 

   ๆ .โ งืไอนเข หรือระบบอืๅอตอการขຌารวมมาตรการของกลุมปງาหมายระดับ฿ด 
.ๆใ วันลงทะบียน พียงพอ ละหมาะสมกับกลุมปງาหมายละสถานการณ์

ระดับ฿ด 
3. ประสิทธิภาพ 

ของกลเก 
การขับคลืไอน 
การท ามาตรการ
พืไอ฿หຌป้าหมาย
บรรลุผลส ารใจ 

 ใ.แ ประสิทธิภาพ  
ิEfficiencyี 

 ประสิทธิภาพ 
ิEfficiencyี 

7. สัดสวนความส ารใจของผลผลิตตอการ฿ชຌทรัพยากรของมาตรการ 
7.แ ดຌานงบประมาณ : สัดสวนผลผลิตตอผนทียบกับงบประมาณทีไ฿ชຌ

ตองบประมาณทัๅงหมด 
7.โ ดຌานระยะวลา : สัดสวนผลผลิตตอผนทียบกับระยะวลาทีไ฿ชຌตอ

ระยะวลาด านินมาตรการทีไก าหนดเวຌ 
 

                                                 
6 Organization for Economic Co-operation and Development - Development Assistance Committee 
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ประดในศึกษา นวคิด 
หลักกณฑ์ 
ิCriteriaี  ตัวชีๅวัด ิKPI) 

ใ.โ กระบวนการด านนิมาตรการ 
ิImplementation Processี 

 ประสิทธิภาพ 
ิEfficiencyี 

8. สัดสวนระยะวลาทีไ฿ชຌตอระยะวลาทีไก าหนดเวຌตามผน 
8.แ การลงทะบียนขຌารวมมาตรการ 
8.โ การ฿ชຌงานครืไองรับช าระงินหรืออปพลิคชัน 
8.ใ การบิกจายงินจากภาครัฐ 

 ปัจจัยวดลຌอม 
ิEcosystemี  

9. กฎระบียบ หรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองอืๅอตอการด านิน 
มาตรการระดับ฿ด 
9.แ การลงทะบียนขຌารวมมาตรการ 
9.โ การ฿ชຌงานครืไองรับช าระงินหรืออปพลิคชัน 
9.ใ การบิกจายงินจากภาครัฐ 

4 ประยชน์ทีไ
กิดขึๅนก SMEs 
ละศรษฐกิจ 
ของประทศ 

ไ.แ ผลกระทบตอศรษฐกิจ   
ิImpact on Economyี  

 ผลกระทบ 
ิImpact) 

แ0. ผลกระทบตอ SMEs ทีไขຌารวมมาตรการ 
10.1 การปลีไยนปลงของรายเดຌ SMEs 
10.2 การปลีไยนปลงของการจຌางงานของ SMEs 

11. ผลกระทบตอ SMEs ทีไป็นธุรกิจกีไยวนืไอง  
     แ1.แ รายเดຌผูຌผลิตสินคຌา ิSupplierี 
แ2. ผลกระทบตอศรษฐกิจของประทศ 

แ2.แ ระดับการบริภคของภาคอกชนภาย฿นประทศ 
แ2.โ ระดับการจຌางงานภาย฿นประทศ 
แ2.ใ รายเดຌภาษีของภาครัฐ 
แ2.ไ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประทศ ิGDPี 

5. ผลทีไกิดขึๅนจาก
การ฿ชຌมาตรการ 

5.แ ผลกระทบดຌานอืไน  
ิImpact  on  
other aspectsี 

 ผลกระทบ 
ิImpact) 

แ3. ผลกระทบตอ SMEs อืไนโ 
13.1 การปลีไยนปลงของรายเดຌ SMEs 
13.2 การปลีไยนปลงของการจຌางงานของ SMEs 
แ3.ใ ดຌานการคงอยูของกิจการละการจดทะบียนธุรกิจพิไม 

แ4. ผลกระทบตอสงัคม 
แ4.แ ระดับความลืไอมลๅ า฿นสังคม 

6. ขຌอจ ากัดรวมถึง
ขຌอสนอนะ 
ชิงนยบาย 
พืไอการจัดท า
มาตรการอืไนโ 
ตอเป 

ๆ.แ ขຌอจ ากัดละขຌอสนอนะ 
ชิงนยบาย 

 
 
 
 
 

 ความยัไงยืน 
ิSustainability) 

15. การด านินกิจการของ SMEs ทีไขຌารวมมาตรการมืไอมาตรการ
สิๅนสุดลง  
15.1 การปลีไยนปลงของรายเดຌ SMEs 
15.2 การปลีไยนปลงของการจຌางงานของ SMEs 
แ5.ใ ดຌานการคงอยูของกิจการ 

 ขຌอจ ากัดละ
ขຌอสนอนะ 
ชิงนยบาย 

 ระยะสัๅน 
 ระยะยาว 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค.   
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6.5 ผลการประมวลผลมาตรการ  
 
การประมวลผลการด านินงานมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ประกอบดຌวย ๆ ดຌาน 

เดຌก ิแี ศักยภาพของมาตรการ ิโี ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ ิใี ประยชน์  
ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศทัๅงทางตรงละทางอຌอม ิไี ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ 
ทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ ิ5ี ปัญหาอุปสรรค฿นการการขຌาถึงมาตรการ ละ ิๆี ขຌอจ ากัด ละขຌอสนอนะ
ชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไนโ ตอเป ดยมีรายละอียด฿นตละดຌาน ดังนีๅ 
 

6.5.1 ศักยภาพของมาตรการ  
พิจารณาศักยภาพของตละครงการจากประสิทธิผลของนยบาย ระดับการตอบสนองตอปัญหา ละ

การขຌาถึงมาตรการ ผานตัวชีๅวัดทีไ แู5 ฿นตาราง ๆู8 พบวา ฿นภาพรวมมาตรการรักษาระดับการบริภคของ
ประทศมีศักยภาพ฿นการกຌเขสถานการณ์ปัญหา฿นขณะนัๅนเดຌดีมาก ิผลการประมิน 97.62 คะนน 
จากคะนนตใม แเเ คะนน) ดยปຓนผลมาจากศักยภาพของการด านินครงการคนละครึไง ิผลการประมิน 
97.49 คะนน จากคะนนตใม แเเ คะนน) ละศักยภาพของครงการพิไมก าลังซืๅอกผูຌถือบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ ิผลการประมิน ้็.็ไ คะนน จากคะนนตใม แเเ คะนนี รายละอียด ดังสดง฿นตาราง ๆู้  
ถึง ๆูแเ 
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ตาราง 6-9: การประมวลดຌานศักยภาพของมาตรการ ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 
ศักยภาพของมาตรการ   97.74 คะนน 
แ.แ ประสทิธผิลของ

นยบาย  
ิThe Effect of 
policyี 

1.  สัดสวนผลผลิตตอป้าหมายของมาตรการ 99.93 คะนน 99.96 คะนน 
1.1 จ านวนประชาชนขຌารวมครงการ ระยะทีไ 1 จ านวนเมกิน 13,948,518 คน  

ระยะทีไ 2 จ านวนเมกิน 13,756,995 คน 
ระยะทีไ 1 จ านวน 13,948,518 คน  
ระยะทีไ 2 จ านวน 13,756,995 คน 

แเเ คะนน 

1.2 ยอดการ฿ชຌจายของประชาชน ระยะทีไ 1 จ านวน 5เเ บาทตอคนตอดือน  
ระยะทีไ 2 จ านวน 5เเ บาทตอคนตอดือน 

ระยะทีไ 1 จ านวน ไ้ .้ไโ บาทตอคนตอดือน  
ระยะทีไ 2 จ านวน ไ้ .่ไไ บาทตอคนตอดือน 

99.79 คะนน7 

1.3 จ านวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ รຌานธงฟງาฯ ทีไปຂดด านินการขณะนัๅนทัๅงหมด รຌานธงฟງาฯ ทีไปຂดด านินการขณะนัๅนทัๅงหมดสามารถขຌา
ครงการเดຌทัๅงหมด 

แเเ คะนน 

โ. ผลการด านินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการระดับ฿ด 100 คะนน 
โ.แ ลดภาระคา฿ชຌจายของประชาชนทีไเดຌรับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ฿หຌมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน 

ชวยหลือยียวยา ละลดภาระคา฿ชຌจาย฿หຌก 
กลุมผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ จ านวน แไ ลຌานคน 

ผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ เดຌรับความชวยหลือ ละมี
คุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 

แเเ คะนน 
ิบรรลุวัตถุประสงค์ี 

โ.โ ผูຌประกอบการรายยอย หาบร ผงลอย รวมถึง
ผูຌประกอบการชุมชนมีรายเดຌ 

กิดการ฿ชຌจาย฿นทຌองถิไน ชวยหลือผูຌประกอบการ฿น
พืๅนทีไ ซึไงปຓนศรษฐกจิฐานรากทีไส าคัญ 

ผูຌประกอบการชุมชน ละผูຌประกอบการ฿นทຌองถิไน 
มีรายเดຌพิไมขึๅน 

100 คะนน 
ิบรรลุวัตถุประสงค์ี 

โ.ใ ฟืຕนฟูศรษฐกิจระดับฐานราก ู ู ู 
แ.โ ระดบัการตอบสนอง

ตอปัญหา ิDegree 
to responds to 
the problemี 

ใ. ระดับความสอดคลຌองของการด านินมาตรการกับสถานการณ์หรือปัญหา฿นขณะนัๅน 100 คะนน 100 คะนน 
ใ.แ การด านินมาตรการสอดคลຌองกับสถานการณ์

฿นขณะนัๅนระดับ฿ด 
สถานการณ์฿นขณะนัๅน 
1) กิดรคระบาด ประชาชนท างานหาลีๅยงชีพ

เมเดຌหมือนดิม รายเดຌลดลง 
2) ผูຌประกอบการยอดขายลดลง 
3) ระดับการบริภคภาย฿นประทศลดลง สงผล

฿หຌศรษฐกิจชละตัว 

ลักษณะการด านินมาตรการ 
1) ชวยลดภาระคาครองชีพประชาชน  

฿หຌประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
2) ผูຌประกอบการรายยอยมีรายเดຌ 
3) ระดับการบริภคภาย฿นประทศพิไมขึๅน สงผล฿หຌ

ศรษฐกิจขยายตัว 

แเเ คะนน 
ิสอดคลຌองกับ 
สภานการณ์฿น

ขณะนัๅนี 

4. ผลการด านินมาตรการชวยกຌเขปัญหาหรือสถานการณ์฿นขณะนัๅนเดຌระดบั฿ด 100 คะนน 
4.แ ประชาชนทีไเมสามารถประกอบอาชีพเดຌ

ตามปกติมีรายเดຌลดลง ละเมสามารถ
หารายเดຌจากหลงอืไนมาทดทนเดຌรับ
การยียวยา  

ปัญหา: การพรระบาดของรค COVID-19 ซึไงท า
฿หຌประชาชนเมสามารถประกอบอาชีพเดຌตามปกติ 
มีรายเดຌลดลง ละเมสามารถหารายเดຌจากหลงอืไน

ผลการด านินมาตรการ 
ชวยลดภาระคาครองชีพประชาชน ฿หຌประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 

100 คะนน 
ิผลการด านิน

มาตรการชวยกຌเข
ปัญหาขณะนัๅนเดຌดีี 

                                                 
7 ค านวณจาก {(499.42/500)+(498.44/500)}/2 
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นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 
4.2 การบริภค฿นประทศเมลดลง มาทดทนเดຌ ท า฿หຌการบริภค฿นประทศของ

ภาคอกชนลดลง 
ระดับการบริภคภาย฿นประทศพิไมขึๅน สงผล฿หຌ
ศรษฐกิจขยายตัว 

100 คะนน 
ิผลการด านิน

มาตรการชวยกຌเข
ปัญหาขณะนัๅนเดຌดีี 

แ.ใ การขຌาถงึมาตรการ 
ิAccessibilityี 

5. สัดสวนกลุมป้าหมายทีไขຌารวมมาตรการทียบกับจ านวนกลุมป้าหมายทัไวประทศ ้ใ.โ็ คะนน ้ใ.โ็ คะนน 
5.แ ประชาชนทีไขຌารวมมาตรการ/ประชาชนทีไ

ตຌองการความชวยหลือทัๅงหมด 
1ไ,852,756.50 คน8 13,852,756.50 คน9 ้ใ.โ็ คะนน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ตาราง 6-10: การประมวลดຌานศักยภาพของมาตรการ ครงการคนละครึไง 
นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 

ครงการคนละครึไง 
ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 

ศักยภาพของมาตรการ   97.49 คะนน 
แ.แ ประสทิธผิลของ

นยบาย  
ิThe Effect of 
policyี  

1.  สัดสวนผลผลิตตอป้าหมายของมาตรการ 88.97 คะนน 94.48 คะนน 
1.1 จ านวนประชาชนขຌารวมครงการ จ านวน แ5 ลຌานคน จ านวน แไ.็  ลຌานคน ิActivated) 98.00 คะนน 
1.2 ยอดการ฿ชຌจาย฿นครงการ ประชาชน: 52,500 ลຌานบาทรัฐบาล: 52,500 ลຌานบาท ประชาชน: 52,251.30 ลຌานบาทรัฐบาล: 49,814.00 ลຌานบาท 97.21 คะนน10 
1.3 จ านวนผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ ผูຌประกอบการทีไสมัครขຌารวมครงการ 1,586,923 ราย11 ผูຌประกอบการขຌารวมครงการ 1,137,630 ราย 71.69 คะนน 

โ. ผลการด านินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการระดับ฿ด แเเ คะนน 
โ.แ ลดภาระคา฿ชຌจายของประชาชนทีไเดຌรบั

ผลกระทบจาก COVID-19  
฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดขีึๅน 

สามารถลดภาระคา฿ชຌจายของประชาชนทีไเดຌรบัผลกระทบ
จาก COVID-19  

ประชาชนทีไเดຌรบัผลกระทบจาก COVID-19 ฿หຌมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน 

แเเ คะนน 
ิบรรลุวัตถุประสงค์ี 

โ.โ ผูຌประกอบกรรายยอย หาบร ผงลอย รวมถึง
ผูຌประกอบการชุมชนมีรายเดຌ 

ผูຌประกอบการรายยอย หาบร ผงลอย รวมถึง
ผูຌประกอบการชุมชนมีรายเดຌจากการขายสินคຌา 

ผูຌประกอบการรายยอย รวมถึงผูຌประกอบการชุมชน 
ทีไขຌารวมครงการมีรายเดຌจากการขายสินคຌา 

100% คะนน 
ิบรรลุวัตถุประสงค์ี 

โ.ใ ฟืຕนฟูศรษฐกิจระดับฐานราก ศรษฐกิจระดับฐานรากเดຌรับการฟืຕนฟู ศรษฐกิจระดับฐานรากเดຌรับการฟืຕนฟู 100 คะนน 

                                                 
8 World Bank ชีๅปງาศรษฐกิจเทยหลังควิดท าคนจนพิไมขึๅน 1 ลຌานคน 
9 ฉลีไยผูຌถือบัตรฯ ฿นระยะทีไ แ ละระยะทีไ โ 
10 ค านวณจาก {(52,251.3เ/5โุ5เเ)+(ไุ้่แไ/5โุ500)}/2 
11 ค านวณจากผูຌสมัครขຌารวมครงการทัๅงหมด  แ,5้ไ,้โใ ราย หักดຌวยจ านวนผูຌสมัครทีไเมตรงตามงืไอนเขครงการ 8ุ000 ราย 
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นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ครงการคนละครึไง 

ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 
ิบรรลุวัตถุประสงค์ี 

แ.โ ระดบัการตอบสนอง
ตอปัญหา ิDegree 
to responds to 
the problemี 

ใ. ระดับความสอดคลຌองของการด านินมาตรการกับสถานการณ์หรือปัญหา฿นขณะนัๅน 100 คะนน 100 คะนน 
ใ.แ การด านินมาตรการสอดคลຌองกับสถานการณ์

฿นขณะนัๅนระดับ฿ด 
สถานการณ฿์นขณะนัๅน 
1) กิดรคระบาด ประชาชนท างานหาลีๅยงชีพเมเดຌ

หมือนดิม รายเดຌลดลง 
2) ผูຌประกอบการยอดขายลดลง 
3) ระดับการบริภคภาย฿นประทศลดลง สงผล฿หຌ

ศรษฐกิจชละตัว 

ลักษณะการด านนิมาตรการ 
1) ชวยลดภาระคาครองชีพประชาชน  

฿หຌประชาชนมคีุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
2) ผูຌประกอบการรายยอยมีรายเดຌ 
3) ระดับการบริภคภาย฿นประทศพิไมขึๅน สงผล฿หຌ

ศรษฐกิจขยายตัว 

แเเ คะนน 
ิสอดคลຌองกับ 
สภานการณ์ี 

4. ผลการด านินมาตรการชวยกຌเขปัญหาหรือสถานการณ์฿นขณะนัๅนเดຌระดบั฿ด 100 คะนน 
4.แ ประชาชนทีไเมสามารถประกอบอาชีพเดຌ

ตามปกติมีรายเดຌลดลง ละเมสามารถ
หารายเดຌจากหลงอืไนมาทดทนเดຌรับ
การยียวยา  

ปัญหา: การพรระบาดของรค COVID-19 ซึไงท า
฿หຌประชาชนเมสามารถประกอบอาชีพเดຌตามปกติ 
มีรายเดຌลดลง ละเมสามารถหารายเดຌจากหลงอืไน
มาทดทนเดຌ ท า฿หຌ 
การบริภค฿นประทศของภาคอกชนลดลง 

ผลการด านินมาตรการ 
ชวยลดภาระคาครองชีพประชาชน ฿หຌประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 

100 คะนน 
ิผลการด านิน

มาตรการชวยกຌเข
ปัญหาขณะนัๅนเดຌดีี 

4.2 การบริภค฿นประทศเมลดลง ระดับการบริภคภาย฿นประทศพิไมขึๅน มีงิน
หมุนวียน฿นระบบศรษฐกิจมากขึๅน สงผล฿หຌศรษฐกิจ
ขยายตัว 

100 คะนน 
ิผลการด านิน

มาตรการชวยกຌเข
ปัญหาขณะนัๅนเดຌดีี 

แ.ใ การขຌาถงึมาตรการ 
ิAccessibilityี 

5. สัดสวนกลุมป้าหมายทีไขຌารวมมาตรการทียบกับจ านวนกลุมป้าหมายทัไวประทศ ้่.เเ คะนน ้่.เเ คะนน 
5.แ ประชาชนทีไขຌารวมมาตรการ/ประชาชนทีไ

ตຌองการความชวยหลือทัๅงหมด 
15 ลຌานคน 14.7 ลຌานคน12 ้่.เเ คะนน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

                                                 
12 จ านวนผูຌลงทะบียน฿นครงการละมีการ฿ชຌจายภาย฿น แไ วัน ิActivated userี 
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6.5.2 ปัญหาอุปสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ 

การขຌาถึงมาตรการของผูຌขຌารวมมาตรการ ปຓนสวนหนึไง฿นการขับคลืไอนศักยภาพของมาตรการ  
ซึไงนอกจากความครอบคลุมกลุมปງาหมาย฿นตัวชีๅวัดทีไ 5 ขຌางตຌนนัๅน ยังพิจารณาปัญหาละอุปสรรค฿นการ
ขຌาถึงมมาตรการดຌวยตัวชีๅวัดทีไ ๆ ระดับความหมาะสมละพียงพอของชองทางการขຌาถึง ละปัจจัยวดลຌอม
ทีไสนับสนุนการขຌาถึงมาตรการของกลุมปງาหมายดຌวยชนกัน ดยตัวชีๅวัดทีไ 6 นีๅ พิจารณา฿น 3 ประดในยอย 
เดຌก ชองทางการสมัครขຌารวมมาตรการ งืไอนเขหรือระบบ฿นการสมัครขຌารวมมาตรการ ละการก าหนด
ระยะวลาการสมัครขຌารวมมาตรการ ซึไงจากการพิจารณาถึงความหมาะสมละความพียงพอ฿นประดในยอย
หลานีๅ พบวา มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศสามารถจัดการปัญหาอุปสรรค฿นการขຌาถึง
มาตรการเดຌดี฿นระดับหนึไง ท า฿หຌมีผูຌขຌารวมมาตรการเดຌครบตามป้าหมาย ิผลการประมิน 75.00 
คะนน จากคะนนตใม แเเ คะนนี ดยปຓนผลมาจากประสิทธิภาพของครงการพิไมก าลังซืๅอกผูຌถือบัตร
สวัสดิการหงรัฐ ิผลการประมิน ๆๆ.ๆ็ คะนนี ละประสิทธิภาพของการด านินครงการคนละครึไง ิผล
การประมิน ่ใ.ใใ คะนนี รายละอียด ดังสดง฿นตาราง ๆูแ3 

 
การขຌาถึงมาตรการ฿นตละพืๅนทีไ 
มืไอพิจารณาจากยอดการ฿ชຌจายของประชาชนผานโครงการคนละครึ่ง พบวา จังหวัดทีไมีการ฿ชຌจาย

สะสมมากทีไสุด 5 อันดับรก เดຌก กรุงทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา ละชียง฿หม ซึไงลຌวนปຓน
จังหวัดทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคทีไมีมูลคาผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค ิGRP) ตอหัวประชากรสูงสุด 4 อันดับรก เดຌก 
ภาคตะวันออก กรุงทพฯ ละปริมณฑล ภาค฿ตຌ ละภาคหนือ ตามล าดับ ยกวຌนภาคกลางละภาคตะวันตก
ทีไมีจ านวนประชากรพียง 3.2-3.7 ลຌานคนทานัๅน สะทຌอนถึงประชาชนทีไขຌารวม฿นครงการคนละครึไง 
สวน฿หญจัดอยู฿นกลุมรายเดຌปานกลางูรายเดຌสูง ประกอบกับจ านวนรຌานคຌาทีไกระจายตัวตามจ านวนประชากร
฿นตละภูมิภาค สงผล฿หຌยอดการ฿ชຌจายของประชาชนสวน฿หญ฿น 5 จังหวัดดังกลาว อยู฿นพืๅนทีไ 4 ภูมิภาค 
ทีไมีรายเดຌตอหัวประชากรสูงละมีประชากร฿นพืๅนทีไอาศัยอยูจ านวนมาก ดังตาราง 

 
ตาราง 6-11: ผลิตภัณฑ์ระดบัภูมิภาค ิGRPี ปี 2562 

  GRP 2019p 
(ลຌานบาท) 

จ านวนประชากร  
(1,000 คน) 

GRP PER CAPITA 
(บาท) 

ภาคตะวันออก 3,042,916 6,056 502,471 
กรุงทพฯ ละปรมิณฑล 8,025,935 16,932 474,004 

ภาคกลาง 861,896 3,176 271,360 
ภาคตะวันตก 597,788 3,665 163,129 

ภาค฿ตຌ 1,473,623 9,590 153,659 
ภาคหนือ 1,299,834 11,373 114,287 

ภาคตะวันออกฉยีงหนือ 1,596,094 18,523 86,171 
ทัๅงประทศ 16,898,086 69,315 243,787 

ทีไมา: ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติุ วิคราะห์ดย มูลนิธิ สวค   
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อนึไง จังหวัดทีไมีการ฿ชຌจายสะสมมากทีไสุด 5 อันดับรก ทัๅงกรุงทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ 
สงขลา ละชียง฿หม ลຌวนปຓนจังหวัดทีไมีจ านวนประชากรมากทีไสุด฿นตละภูมิภาค สะทຌอนเดຌวา ยอดการ฿ชຌ
จายสะสมภาย฿ตຌครงการคนละครึไงระยะทีไ 1-2 ทีไสูงสุดนีๅ กระจายตัวเปตามพืๅนทีไหัวมืองส าคัญ฿นตละ
ภูมิภาคตามจ านวนประชากร ซึไงสามารถกลาวเดຌวา การขຌาถึงมาตรการของครงการคนละครึไงนีๅกระจายตาม
กลุมปງาหมายเดຌอยางครอบคลุมละทัไวถึง ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌมีรายเดຌปานกลางถึงรายเดຌสูง อยางเรกใดี  
฿นกลุมผูຌมีรายเดຌอยูระหวางรายเดຌนຌอยละรายเดຌปานกลางทีไเมมีบัตรสวัสดิการหงรัฐนัๅน ยังมีปัญหา฿นการ
ขຌาถึงครงการคนละครึไง ดຌวยอุปสรรคดຌานชองทางการขຌาถึง กลาวคือ มีขຌอจ ากัดดຌานทรศัพท์ Smart 
Phone ละครือขาย Wi-Fi ซึไงภาครัฐควรออกมาตรการพิไมติมทีไหมาะสม฿นการชวยหลือประชาชนกลุมนีๅ
ตอเป 

 
ตาราง 6-12: GPP PER CAPITA ละจ านวนประชากรรายจังหวัด ป ี2562 

กรุงทพฯ ละปริมณฑล 

 

 จ านวนประชากร  
(1,000 คน) 

PER CAPITA 
(บาท) 

กรุงทพฯ 8,958 637,397 
สมุทรปราการ 2,211 349,406 

ปทุนธานี 1,758 246,897 
นนทบุรี 1,752 197,159 

นครปฐม 1,200 295,818 

ภาคตะวันออก 

 

 จ านวนประชากร  
(1,000 คน) 

PER CAPITA 
(บาท) 

ชลบุรี 1,855 571,234 

ระยอง 1,005 988,748 
ฉะชิงทรา 840 459,005 

สระกຌว 639 76,199 
ปราจีนบุร ี 630 551,150 

ภาค฿ตຌ 

 

 จ านวนประชากร  
(1,000 คน) 

PER CAPITA 
(บาท) 

สงขลา 1,649 149,027 

นครศรีธรรมราช 1,511 119,589 
สุราษฎร์ธานี 1,142 184,214 

นราธิวาส 725 59,498 
ปัตตานี 644 76,997 

ภาคหนือ 

 

 จ านวนประชากร  
(1,000 คน) 

PER CAPITA 
(บาท) 

ชียง฿หม 1,803 143,638 

ชียงราย 1,151 93,182 
นครสวรรค์ 929 126,679 
พชรบูรณ์ 916 91,498 
พิษณุลก 896 113,593 

ทีไมา: ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติุ วิคราะห์ดย มูลนิธิ สวค 
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6.5.3 ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌป้าหมายบรรลุผลส ารใจ 

การประมวลผลประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌปງาหมายบรรลุผลส ารใจ
พิจารณาผลการด านินงาน฿น 2 สวนหลัก เดຌก 1) ประสิทธิภาพการด านินงาน฿นภาพรวมดຌานงบประมาณ
ละระยะวลา ละ 2) กระบวนการขับคลืไอนมาตรการ฿นตละขัๅนตอน ทัๅงดຌานระยะวลา ละกฎระบียบ 
หรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง ผานตัวชีๅวัดทีไ 7-9 ฿นตาราง ๆู14 ถึง 6-15 พบวา ฿นภาพรวมมาตรการรักษาระดับ
การบริภคของประทศมีประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการพืไอ฿หຌป้าหมายบรรลุผล
ส ารใจ฿นระดับดีมาก ิผลการประมิน 89.50 คะนน จากคะนนตใม แเเ คะนน) ดยปຓนผลมาจาก
ประสิทธิภาพของครงการพิไมก าลังซืๅอกผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ ิผลการประมิน 91.65 คะนนี ละ
ประสิทธิภาพของการด านินครงการคนละครึไง ิผลการประมิน 87.35 คะนน) รายละอียด ดังสดง฿น
ตาราง 6ู14 ถึง 6ู15
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ตาราง 6-13: การประมวลดຌานปญัหาอุปสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ  
นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 

ปัญหาอปุสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ  66.67 คะนน 
2.1 การขຌาถึงมาตรการ 
ิAccessibility) 

6. ระดับความหมาะสมละพียงพอของชองทางการขຌาถึง ละปัจจัยวดลຌอมทีไสนับสนุนการขຌาถึงมาตรการของกลุมป้าหมาย 66.67 คะนน 66.67 คะนน 
.ๆแ ชองทางละทะบียน พียงพอ ละหมาะสมกับ

กลุมปງาหมายระดับ฿ด 
ชองทางละทะบียน พียงพอ ละ
หมาะสมกับกลุมปງาหมาย 

ชองทางลงทะบียน เดຌก แี ธนาคารกรุงเทย โี ธนาคารออมสิน ใี ธ.ก.ส. ละ ไ  ี
ส านักงานคลังจังหวัด ็  ๆจังหวัด หรือส านักงานขตกรุงทพฯ 5เ ขต 

100 คะนน 

.ๆโ งืไอนเข หรือระบบอืๅอตอการขຌารวมมาตรการ 
ของกลุมปງาหมายระดับ฿ด 

งืไอนเข หรือระบบอืๅอตอการขຌารวม
มาตรการของกลุมปງาหมาย 

งืไอนเข สามารถลงทะบียนเดຌทุกทຌองทีไเมจ าปຓนตຌองปຓนทีไมภีูมิล าลาดิม  
ิเมมีปัญหาี 

100 คะนน 

.ๆใ วันลงทะบียน พียงพอ ละหมาะสมกับ
กลุมปງาหมายละสถานการณ์ระดับ฿ด 

วันลงทะบียน พียงพอ ละ
หมาะสมกับกลุมปງาหมายละ
สถานการณ์ 

ดิมก าหนดปຂดรับลงทะบยีนผูຌมีบัตรฯ ฿นเตรมาสทีไ 3 ป โ5ๆใ อยางเรกใด ีขณะนัๅนมกีาร
ลงทะบียนครงการคนละครึไงอยูจึงลืไอนการลงทะบยีนผูຌมีบัตรฯ เปตຌนป โ5ๆไ ละพอ
ถึงตຌนป โ5ๆไ กิดการระบาดของรคควิดูแ  ้รุนรงมากขึๅน จงึลืไอนการลงทะบยีน
ออกเปกอน  

0 คะนน 

นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ครงการคนละครึไง 

ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 
ปัญหาอปุสรรค฿นการขຌาถึงมาตรการ  83.33 คะนน 
2.1 การขຌาถึงมาตรการ 
ิAccessibility) 

6. ระดับความหมาะสมละพียงพอของชองทางการขຌาถึง ละปัจจัยวดลຌอมทีไสนับสนุนการขຌาถึงมาตรการของกลุมป้าหมาย 83.33 คะนน 83.33 คะนน 
.ๆแ ชองทางลงทะบียน พียงพอ ละ 

หมาะสมกับกลุมปງาหมายระดับ฿ด 
ชองทางลงทะบียน พียงพอ ละ
หมาะสมกับกลุมปງาหมาย 

ชองทางละทงบียน : ลงทะบียนขຌารวมครงการผานวใบเซต์ www. 
คนละครึไง.com ิมีขຌอสังกตวา มีปัญหาวใบเซต์ลຌมชวงคน฿ชຌงานพรຌอมกันจ านวนมาก 
ตยังมีผูຌลงทะบียนเดຌครบตามปງาหมายี 

100 คะนน 

.ๆโ งืไอนเข หรือระบบอืๅอตอการขຌารวมมาตรการของ
กลุมปງาหมายระดับ฿ด 

งืไอนเข หรือระบบอืๅอตอการขຌา 
รวมมาตรการของกลุมปງาหมาย 

งืไอนเข : แี ประชาชนผูຌทีไมีสัญชาติเทย มีอายุ แ่ ปบริบูรณ์ขึๅนเป ละโี มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ิจ านวนสิทธิ์ลงทะบียนเมพียงพอตอความตຌองการของ
ประชาชนกลุมปງาหมายี 

50 คะนน 

.ๆใ วันลงทะบียน พียงพอ ละหมาะสมกับ
กลุมปງาหมายละสถานการณ์ระดับ฿ด 

วันลงทะบียน พียงพอ ละหมาะสม
กับกลุมปງาหมายละสถานการณ์ 

วันลงทะบียน : ตัๅงตวันทีไ แๆ ตุลาคม โ5ๆใ วลา เๆ.เเ น. – โใ.เเ น.  
ิเมมีปัญหาี 

100 คะนน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ตาราง 6-14: การประมวลดຌานประสทิธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 

ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 
ประสทิธิภาพของกลเกการขบัคลืไอนการท ามาตรการ  91.65 คะนน 
3.1 ประสิทธิภาพ  
(Efficiency) 

7. สัดสวนความส ารใจของผลผลิตตอการ฿ชຌทรัพยากรของมาตรการ ้ .้95 คะนน ้ .้96 คะนน 
7.แ ดຌานงบประมาณ : สัดสวนผลผลิตตอผน

ทียบกับงบประมาณทีไ฿ชຌตองบประมาณ
ทัๅงหมด 

 . %13, . / , .  
แเเ คะนน 

7.โ ดຌานระยะวลา : สัดสวนผลผลิตตอผน
ทียบกับระยะวลาทีไ฿ชຌตอระยะวลาด านิน
มาตรการทีไก าหนดเวຌ 

 . % /  
้ .้93 คะนน 

ใ.โ กระบวนการด านนิ
มาตรการ
ิImplementation 
Processี 

8. สัดสวนระยะวลาทีไ฿ชຌตอระยะวลาทีไก าหนดเวຌตามผน 66.67 คะนน 83.33 คะนน 
8.แ การลงทะบียนขຌารวมมาตรการ  ดิมก าหนดปຂดรับลงทะบยีนผูຌมีบัตรฯ ฿นเตรมาสทีไ 3 ป โ5ๆใ 

อยางเรกใดี ขณะนัๅนมกีารลงทะบยีนครงการคนละครึไงอยูจึงลืไอน
การลงทะบยีนผูຌมีบัตรฯ เปตຌนป โ5ๆไ ละพอถึงตຌนป โ5ๆไ กดิ
การระบาดของรคควิดูแ  ้รุนรงมากขึๅน จึงลืไอนการลงทะบยีน
ออกเปกอน 

0 คะนน 

8.โ การ฿ชຌงานระบบช าระงิน  เมมีปัญหา 100 คะนน 
8.ใ การบิกจายงินจากภาครัฐ  เมมีปัญหา 100 คะนน 
9. กฎระบียบ หรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองป็นอุปสรรคตอการด านินมาตรการหรือเม ระดับ฿ด 100 คะนน 
9.แ การลงทะบียนขຌารวมมาตรการ  เมมีปัญหา 100 คะนน 
9.โ การ฿ชຌงานระบบช าระงิน  เมมีปัญหา 100 คะนน 
9.ใ การบิกจายงินจากภาครัฐ  เมมีปัญหา 100 คะนน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
  

                                                 
13 ผลการค านวณสัดสวนผลผลิตตอผนทียบจากตัวชีๅวัดทีไ 1 ฿นตาราง 6-9  
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ตาราง 6-15: การประมวลดຌานประสทิธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ ครงการคนละครึไง 
นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 

ครงการคนละครึไง 
ป้าหมาย ผลการด านินงาน ผลการประมิน 

ประสทิธิภาพของกลเกการขบัคลืไอนการท ามาตรการ  87.35 คะนน 
3.1 ประสิทธิภาพ  
(Efficiency) 

7. สัดสวนความส ารใจของผลผลิตตอการ฿ชຌทรัพยากรของมาตรการ 91.36 คะนน 91.36 คะนน 
7.แ ดຌานงบประมาณ : สัดสวนผลผลิตตอผน

ทียบกับงบประมาณทีไ฿ชຌตองบประมาณ
ทัๅงหมด 

 . %14, / ,  
93.76 คะนน 

7.โ ดຌานระยะวลา : สัดสวนผลผลิตตอผน
ทียบกับระยะวลาทีไ฿ชຌตอระยะวลาด านิน
มาตรการทีไก าหนดเวຌ 

 . % /  
88.97 คะนน 

ใ.โ กระบวนการด านนิ
มาตรการ
ิImplementation 
Processี 

8. สัดสวนระยะวลาทีไ฿ชຌตอระยะวลาทีไก าหนดเวຌตามผน 100 คะนน 83.33 คะนน 
8.แ การลงทะบียนขຌารวมมาตรการ  เมมีปัญหา 100 คะนน 
8.โ การ฿ชຌงานระบบช าระงิน  เมมีปัญหา 100 คะนน 
8.ใ การบิกจายงินจากภาครัฐ  เมมีปัญหา 100 คะนน 
9. กฎระบียบ หรือขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองป็นอุปสรรคตอการด านินมาตรการหรือเม ระดับ฿ด 66.67 คะนน 
9.แ การลงทะบียนขຌารวมมาตรการ  เมมีปัญหา 100 คะนน 
9.โ การ฿ชຌงานระบบช าระงิน  อปพลิคชันท างานชຌา฿นชวงมีผูຌ฿ชຌงานจ านวนมาก 0 คะนน 
9.ใ การบิกจายงินจากภาครัฐ  เมมีปัญหา 100 คะนน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

                                                 
14 ผลการค านวณสัดสวนผลผลิตตอผนทียบจากตัวชีๅวัดทีไ 1 ฿นตาราง 6-10 
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6.5.4 ประยชน์ทีไกดิขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
การด านินมาตรการทัๅงสองครงการ กอ฿หຌกิดประยชน์ก SMEs ละศรษฐกิจของประทศทัๅงทางตรง

ละทางอຌอม กลาวคือ ฿นทางตรงสงผล฿หຌผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ รวมถึงผูຌประกอบการ฿นธุรกิจ
กีไยวนืไอง ชน ผูຌผลิตสินคຌา ิSupplier) มีรายเดຌพิไมขึๅน ละสงผลตอนืไองเปยังการรักษาละพิไมระดับการจຌางงาน
฿นภาคธุรกิจดังกลาว นอกจากนีๅ ยังสงผล฿นภาพรวมของประทศ฿หຌมีการบริภคของภาคอกชนพิไมขึๅน ละ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประทศ ิGDPี ขยายตัว ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
 

ตาราง 6-16: การประมวลดຌานประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ 

นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ผลการด านินงาน 

ครงการพิไมก าลงัซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวสัดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 
ไ.แ ผลกระทบตอ

ศรษฐกิจ   
Iิmpact on 
Economy  ี 

แ0. ิทางตรงี ผลกระทบตอ SMEs ทีไขຌารวมมาตรการ 
10.1 การปลีไยนปลงของรายเดຌ 
SMEs 

ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการมีรายเดຌพิไมขึๅนรຌอย
ละ 34 ขณะทีไผูຌประกอบการทีไเมขຌารวมครงการมี
รายเดຌลดลงรຌอยละ 17 สะทຌอนวาการขຌารวม
ครงการชวยพยุงละกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการมี
รายเดຌพิไมขึๅนรຌอยละ 51 

ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการมีรายเดຌพิไมขึๅน
รຌอยละ 55 ขณะทีไผูຌประกอบการทีไเมขຌารวม
ครงการมีรายเดຌลดลงรຌอยละ 41 สะทຌอนวา
การขຌารวมครงการชวยพยุงละกระตุຌน฿หຌ
ผูຌประกอบการมีรายเดຌพิไมขึๅนรຌอยละ 96 

10.2 การปลีไยนปลงของการ
จຌางงานของ SMEs 

ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการมีการจຌางงาน
พิไมขึๅนรຌอยละ 9 ขณะทีไผูຌประกอบการทีไเมขຌารวม
ครงการมกีารจຌางงานพิไมขึๅนรຌอยละ 3 สะทຌอนวา
การขຌารวมครงการชวยสงสริม฿หຌมีการจຌางงาน
พิไมขึๅนรຌอยละ 6 ของการจຌางงานดิม 

ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการเมมีการ
ปลีไยนปลง฿นระดับการจຌางงาน ขณะทีไ
ผูຌประกอบการทีไเมขຌารวมครงการมีการจຌางงาน
ลดลงหรือลิกจຌางสงูถึงรຌอยละ 11 สะทຌอนวา
การขຌารวมครงการชวยพยงุหรือรกัษาระดับ
การจຌางงานเดຌรຌอยละ 11 ของการจຌางงานดิม 

11. ิทางอຌอมี ผลกระทบตอ SMEs ทีไป็นธุรกิจกีไยวนืไอง  
แ1.แ รายเดຌผูຌผลิตสินคຌา 
ิSupplierี 

ผูຌผลิตสินคຌา ิSupplierี สงรຌานธงฟງาฯ  
มีรายเดຌพิไมขึๅน 

ผูຌผลิตละจ าหนายวัตถุดิบมีรายเดຌพิไมขึๅน 
ดยฉพาะสินคຌาประภทอาหารละครืไองดืไม 
รຌานคຌา รຌานธงฟງาฯ ละรຌานคຌา OTOP ซึไง
รวมถึงกษตรกร หรือผูຌประกอบการชุมชน 

แ1.2 ธุรกิจกีไยวนืไอง ดຌวยลักษณะการด านินงานครงการทีไ฿ชຌทคนลยีการช าระงิน ดังนัๅนธุรกิจทีไเดຌผลพลอยเดຌเปดຌวย 
ชน ทรศัพท์มือถือ Smart Phone ธุรกิจสืไอสารทาคมนาคม รวมถึงธุรกิจการจัดสงอาหารดลิวอรีไ 
ิกรณีสามารถ฿ชຌสิทธิ์ซืๅอทางออนเลน์เดຌี ปຓนตຌน 

แ2. ผลกระทบตอศรษฐกิจของประทศ 
แ2.แ ระดับการบริภคของ
ภาคอกชนภาย฿นประทศ 

การบริภคของภาคอกชนภาย฿นประทศพิไมขึๅน 
20,583.27 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 0.12 ของ 
GDP ป 2562 

การบริภคของภาคอกชนภาย฿นประทศพิไมขึๅน 
32,296.76 ลຌานบาท หรือคิดปຓนรຌอยละ 0.19 
ของ GDP ป 2562 

แ2.โ ระดับการจຌางงาน
ภาย฿นประทศ 

การจຌางงานภาย฿นประทศพิไมขึๅน  แ,เ5ใ,5็็.ใ5 
ราย หรือพิไมขึๅนรຌอยละ 6 ของการจຌางงานดิม 

รักษาระดับการจຌางงานเดຌ  แ่,5ใ .้แๆ ราย หรือ
รຌอยละ 11 ของการจຌางงานดิม15 

แ2.ใ รายเดຌภาษีของภาครัฐ ภาครัฐมีรายเดຌภาษีกลับคืน ใ,5ไ5.06 ลຌานบาท ภาครัฐมีรายเดຌภาษีกลับคืน 5,้ 23.40 ลຌานบาท 
แ2.ไ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประทศ ิGDPี 

GDP ขยายตัวพิไมขึๅน 23,633.71 ลຌานบาท 
หรือคิดป็นรຌอยละ 0.14 ของ GDP ป 256216 

GDP ขยายตัวพิไมขึๅน  39,489.32 ลຌานบาท 
หรือคิดป็นรຌอยละ 0.23 ของ GDP ป 256217 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
                                                 
15 นืไองจากผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการคนละครึไงปຓนผูຌประกอบการรายยอย ซึไงสวนมากปຓนกิจการทีได านินงานดยจຌาของธุรกิจละคน฿น
ครอบครัว เมมีการจຌางงานอืไน ผลการขຌารวมมาตรการจึงปຓนผลตอการจຌางงาน฿นครงการคนละครึไงตไ ากวาครงการพิไมก าลังซืๅอฯ ทีไปຓ นรຌาน
สะดวกซืๅอคอนขຌางมาก  
16 ส านักงานศรษฐกิจการคลังคาดการณ์วา การด านินครงการทัๅง 2 ระยะ จะชวยกระตุຌน฿หຌระดับการบริภคภาย฿นประทศพิไมขึๅนรຌอยละ 0.57 
ละศรษฐกิจขยายตัวเดຌรຌอยละ 0.12 มืไอทียบกับกรณีเมมีครงการ 
17 ส านักงานศรษฐกิจการคลังคาดการณ์วา การด านนิครงการทัๅง โ ระยะ จะชวยกระตุຌน฿หຌศรษฐกิจขยายตัวเดຌรຌอยละ เ.โ5 มืไอทียบกับกรณีเมมี
ครงการ 
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นอกจากนีๅ การด านินมาตรการดังกลาวยังกอ฿หຌกิดประยชน์ก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ 
฿นทางอຌอมอีกหลายประการ เดຌก 1) ผูຌประกอบการรายยอยทีไปຓนรຌานธงฟງาฯ เดຌปຓนคูคຌากับผูຌผลิตสินคຌาราคา
ประหยัดทัๅง฿นละนอกพืๅนทีไมากขึๅน 2) ผูຌประกอบการรายยอยทีไปຓนรຌานธงฟງาฯ เดຌรียนรูຌการ฿ชຌระบบการสัไงซืๅอ
สินคຌาละการช าระงิน฿หมทีไ฿ชຌทคนลยีมาชวย ละ 3) ผูຌประกอบการรายยอยทีไปຓนรຌานคຌาคนละครึไง เดຌรียนรูຌ
การ฿ชຌระบบการช าระงิน฿หมทีไ฿ชຌทคนลยีมาชวย 

 
การประมวลดຌานประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของประทศ฿นตาราง 6-16 มีรายละอียด

การประมวลผล฿นตละครงการดังสดง฿นตาราง 6-17 ถึง 6-18 
 

ตาราง 6-17: การค านวณผลประยชน์ทีไกิดขึๅนตอ SMEs ละศรษฐกิจ  
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดกิารหงรัฐ 

รายการ กลุมขຌารวม 
ครงการ ิA) 

กลุมเมขຌารวม 
ครงการ (B) 

ผลจากมาตรการ (A-B) 

มูลคาทางศรษฐกจิ 
(1) การปลีไยนปลงของรายเดຌผูຌประกอบการ฿นชวงกอนละ

หลงัด านนิมาตรการ 
ใไ% -17% 51% 

(2) รายเดຌผูຌประกอบการ฿นชวงกอนด านนิมาตรการดยฉลีไยตอดือน กอนด านินครงการ ไเโุโ่โ.เ5 บาท 
(3) จ านวนรຌานคຌาทีไขຌารวมครงการ แเเุใโๆ รຌานคຌา 
(4) มูลคาพิไมผูຌประกอบการจากการด านนิมาตรการ ิแีึิโีึิใี โเุ5่ใุโๆุ่เโ้.โใ บาท 
(5) ตัวคณูทางศรษฐกจิ สาขาธุรกจิคຌาปลีก  แ.แไ่โ ทา 
(6) มูลคา GDP ทีไขยายตัวจากการด านนิมาตรการ ิไีึิ5ี  23,633,708,351.16 บาท 
(7) GDP ขยายตวัจากการด านินมาตรการทียบกับป โ5ๆโ  

(6)/GDP ป โ5ๆโ ิแๆ,่้่,เ่ๆ ลຌานบาที เ.แไ% 

(8) Effective Tax Rate ป โ5ๆใ แ5% 
(9) รายเดຌภาษีภาครัฐพิไมขึๅน ิๆีึิ่ี ใ,5ไ5,เ5ๆ,โ5โ.ๆ็ บาท 
(10)  รวมผลประยชนจ์ากการด านนิมาตรการ ิๆีืิ้ี 27,178,764,603.84 บาท 
(11)  งบประมาณครงการทีไบกิจาย ไเุโ่็ุเเเุเเเ.เเ บาท 
(12)  ความคุຌมคาจากการด านินมาตรการ ิแเี/ิแแี 67% 
การจຌางงาน 
(13)  การปลีไยนปลงของการจຌางงาน฿นชวงกอนละหลังด านิน

มาตรการ 
้% 3% 6% 

(14) จ านวนการจຌางงาน฿นชวงกอนด านินมาตรการดยฉลีไย แ็5 คน 
(15) จ านวนรຌานคຌาทีไขຌารวมครงการ แเเุใ26 รຌานคຌา 
(16)  จ านวนการจຌางงานทีไพิไมขึๅนจากกการด านินมาตรการ ิแใีึิแไีึิแ5ี 1,053,5็็ คน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ตาราง 6-18: การค านวณผลประยชน์ทีไกิดขึๅนตอ SMEs ละศรษฐกิจ ครงการคนละครึไง 
รายการ กลุมขຌารวม 

ครงการ ิA) 
กลุมเมขຌารวม 
ครงการ (B) 

ผลจากมาตรการ (A-B) 

มูลคาทางศรษฐกจิ 
(1) การปลีไยนปลงของรายเดຌผูຌประกอบการ฿นชวงกอนละหลงัด านนิมาตรการ 

ิแ.แี รຌานอาหารละครืไองดืไม ูโๆ.็5% -41.00% 14.25% 
ิแ.โี รຌานอืไนโ 34.74% -41.00% 75.74% 

(2) รายเดຌผูຌประกอบการ฿นชวงกอนด านนิมาตรการดยฉลีไยตอดือน กอนด านินครงการ  
ิโ.แี รຌานอาหารละครืไองดืไม  88,642.86 บาท  
ิโ.โี รຌานอืไนโ  62,914.29 บาท  

(3) จ านวนรຌานคຌาทีไขຌารวมครงการ  
ิใ.แี รຌานอาหารละครืไองดืไม  625,696.50 รຌานคຌา  
ิใ.โี รຌานอืไนโ  511,933.50 รຌานคຌา  

(4) มูลคาพิไมผูຌประกอบการจากการด านนิมาตรการ ิแีึิโีึิใี  
ิไ.แี รຌานอาหารละครืไองดืไม  7,902,099,868.93 บาท  
ิไ.โี รຌานอืไนโ  24,394,655,142.00 บาท  

(5) ตัวคณูทางศรษฐกจิ   
ิ5.แี รຌานอาหารละครืไองดืไม แ.ไ5โ็ 
ิ5.โี รຌานอืไนโ ิธุรกิจคຌาปลกีี แ.แไ่โ 

(6) มูลคา GDP ทีไขยายตัวจากการด านนิมาตรการ ิไีึิ5ี  
ิ6.แี รຌานอาหารละครืไองดืไม  11,479,380,479.59 บาท  
ิ6.โี รຌานอืไนโ  28,009,943,034.04 บาท  
รวม ิ6.แีืิ6.โี 39,489,323,513.64 บาท 

(7) GDP อตัราการขยายตวัจากการด านนิมาตรการขยายตวัจากป โ5ๆโ  
(6)/GDP ป โ5ๆโ ิแๆ,่้่,เ่ๆ ลຌานบาที เ.โใ% 

(8) Effective Tax Rate ป โ5ๆใ แ5% 
(9) รายเดຌภาษีภาครัฐพิไมขึๅน ิๆีึิ่ี 5,้โใ,ใ้่,5โ็.เ5 บาท 
(10)  รวมผลประยชนจ์ากการด านนิมาตรการ ิๆีืิ้ี 45,412,722,040.68 บาท 
(11)  งบประมาณครงการทีไบกิจาย ไ้,่แไ,เเเ,เเเ.เเ บาท 
(12)  ความคุຌมคาจากการด านินมาตรการ ิแเี/ิแแี ้แ% 
การจຌางงาน 
(13)  การปลีไยนปลงของการจຌางงาน฿นชวงกอนละหลังด านิน

มาตรการ 
เ% ูแแ% แแ% 

(14) จ านวนการจຌางงาน฿นชวงกอนด านินมาตรการดยฉลีไย เ.แ5 คน 
(15) จ านวนรຌานคຌาทีไขຌารวมครงการ แ,แใ็,ๆใเ.เเ รຌานคຌา 
(16) จ านวนการจຌางงานทีไรักษาเดຌจากการด านินมาตรการ ิแใีึิแไีึิแ5ี 18,539 คน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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จะหในวา ทัๅงสองครงการฯ มีความคุຌมคาของผลประยชน์จากการด านินครงการตองบประมาณทีไ฿ชຌเป
฿นอัตราทีไตางกัน กลาวคือ ครงการคนละครึไงสามารถสรຌางผลประยชน์จากการด านินครงการเดຌรวม ไ5ุไแ3  
ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 91 ของงบประมาณทีไ฿ชຌเป ขณะทีไครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ
สรຌางผลประยชน์จากการด านินครงการเดຌรวม โ็,แ็9 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 67 ของงบประมาณทีไ฿ชຌเป 
ปຓนผลมาจากครงการคนละครึไงมีลักษณะการด านินงาน฿หຌประชาชนรวมจายกับภาครัฐคนละครึไง ผลประยชน์
ทีไกิดขึๅนสวนหนึไงมาจากงินของประชาชนดຌวย จึงมีอัตราการสรຌางผลประประยชน์ตองบประมาณทีไสูงกวา 
 

6.5.5 ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ  
นอกจากผลประยชน์จากการด านินมาตรการทีไมีตอ SMEs ละศรษฐกิจของประทศลຌว การศึกษา 

ยังพิจารณาถึงผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ฿นดຌานอืไนโ ดຌวยชนกัน เดຌก ผลกระทบตอ SMEs ทีไเมขຌารวม
มาตรการ ละผลกระทบตอสังคม ดยมีรายละอียด ดังนีๅ  

 
ตาราง 6-19: การประมวลดຌานผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการ 

นวคิด ตัวชีๅวัด ิKPI) 
ผลการด านินงาน 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ ครงการคนละครึไง 

5.แ ผลกระทบดຌานอืไน  
Iิmpact  on  
other aspects) 

13. ิผลทางลบี ผลกระทบตอ SMEs  
13.1 การปลีไยนปลงของรายเดຌ 
SMEs 

ผูຌประกอบการทีไเมขຌารวมครงการ มีทัๅงกลุมทีไผลประกอบการดีอยูลຌวเมตຌองการรับความ
ชวยหลือ ละกลุมทีไผลประกอบการเมดีตเมสามารถขຌารวมครงการเดຌ ฿นกลุมนีๅอาจเดຌรับ
ผลกระทบดຌานลบจากการด านินครงการ กลาวคือ มียอดขายลดลง จากการความสามารถ฿น
การขงขันลดลงมืไอปรียบทียบกับรຌานคຌาลักษณะดียวกันทีไขຌารวมครงการ  

13.2 การปลีไยนปลงของการ
จຌางงานของ SMEs 

ชนดียวกัน กลุมผูຌประกอบการทีไผลประกอบการเมดีตเมสามารถขຌารวมครงการเดຌ ฿นกลุม
นีๅอาจเดຌรับผลกระทบดຌานลบจากการด านินครงการ กลาวคือ ยอดขายทีไลดลง ปຓนผล฿หຌตຌอง
ลิกจຌางรงงานบางสวน 

แ3.ใ ดຌานการคงอยูของกิจการ จากผลกระทบดຌานยอดขาย ละการจຌางงาน หากผลกระทบรุนรงมากอาจปຓนผล฿หຌ
ผูຌประกอบการทีไเมขຌารวมครงการ ตຌองลิกกิจการเป฿นทีไสดุ 

13.4 ดຌานอืไนโ ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการมีคา฿ชຌจายพิไมขึๅน฿นการลงทุนซืๅออุปกรณ์ Smartphone 
ละ Wi-Fi 

แ4. ิผลทางบวกี ผลกระทบตอสงัคม 
แ4.แ ระดับความลืไอมลๅ า฿น
สังคม 

ระดับความลืไอมลๅ า฿นสังคมลดลงดยฉพาะ
อยางยิไง฿นกลุมผูຌประกอบการชุมชน กษตรกร 
ละผูຌมีรายเดຌนຌอย  

ระดับความลืไอมลๅ า฿นสังคมลดลง ดยฉพาะ
อยางยิไง฿นกลุมผูຌประกอบการรายยอย หาบร 
ผงลอย 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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สรปุผลการประมวลมาตรการรักษาระดบัการบริภคของประทศ 
จากการรวบรวมขຌอมูลละวิคราะห์ประมวลผลการด านินมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

ทัๅงครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการ ละครงการคนละครึไงดังกลาวมา฿นขຌางตຌน สามารถสรุป
ประดในส าคัญ ทัๅงกลุมปງาหมายครงการ ผลกระทบทางบวกจากการด านินครงการ ความสีไยง฿นการด านิน
ครงการ กรอบระยะวลาด านินครงการ งืไอนเขหรือขຌอจ ากัดของครงการ ขຌอสังกตจากการด านินครงการ 
การ฿ชຌงินงบประมาณครงการ ละขຌอสนอนะพิไมติมทีไจะชวย฿หຌการด านินครงการสัมฤทธิผ์ลเดຌดียิไงขึๅน ดย
มีรายละอียด ดังสดง฿นตาราง 6-20 ถึง 6-21 
 

ตาราง 6-20: สรุปผลการประมวลครงการพิไมก าลังซืๅอกผูຌมีบัตรสวัสดิการ 
Project ครงการพิไมก าลงัซืๅอกผูຌมีบัตรสวสัดิการ 
Target Group ผูຌมีบัตรสวสัดิการ จ านวนเมกนิ แใุ้ไุ่5แ่ คน ฿นระยะทีไ แ ละจ านวนเมกิน แใ,็5ๆ,้้5 คน ฿นระยะทีไ โ 
Positive ชวย฿หຌกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยมีชีวิตความปຓนอยูทีไดีขึๅน พรຌอมทัๅงกระจายรายเดຌสูชุมชน กษตรกร ละผูຌประกอบการ

รຌานชหวย ละรຌานคຌาอืไนโ 
Risks การตรวจสอบละคัดกรองกลุมผูຌมีรายเดຌนຌอยขຌารวมครงการ อาจมีชองหว฿หຌบุคคลทีไเม฿ชกลุมปງาหมายขຌามา

ลงทะบียนเดຌส ารใจ ทัๅงนีๅ การด านินงานครงการอาจมชีองหว฿หຌกดิการทุจรติระหวางผูຌบริภคละรຌานคຌาเดຌ 
Time Frame ปຓนครงการระยะสัๅน ด านินงานชวงดือนตลุาคม 2563 ถึงดือนมีนาคม 2564 รวม 6 ดือน 
Condition ฐานขຌอมลูผูຌมีบตัรสวสัดกิารเมปຓนปจัจุบัน ิUpdateี นืไองจากยังเมปຂด฿หຌลงทะบียนผูຌมีบัตรฯ พิไม  
Views (+++) ปຓนจุดริไมตຌนทีได฿ีหຌผูຌประกอบการ SMEs เดຌรยีนรูຌทักษาการ฿ชຌทคนลย฿ีนการช าระงนิ ระบบการสัไงซืๅอสิๅน

คຌา ระบบการจัดสงสินคຌา รวมถึงการขายออนเลน ์รวมถึงเดຌปຓนคูคຌากบัผูຌผลติทีไขายสินคຌาราคาตไ ากวาทຌองตลาดทัไวเป  
Financial ฿ชຌงบประมาณเปทัๅงสิๅน ไเ,โ่็ ลຌานบาท กอ฿หຌกดิมลูคาพิไมทางศรษฐกจิ ิGDPี โใ,ๆใไ ลຌานบาท สรຌางรายเดຌภาษี

฿หຌภาครัฐ ใุ5ไ5 ลຌานบาท รวมมลูคาพิไมจากมาตรการ โ็ุแ็้ ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ ๆ็ ของงบประมาณทีไ฿ชຌเป   
Catalyst ระยะสัๅน  

- ปรับปรงุระบบการลงทะบียน฿หຌงาย สะดวก ละมีชวงวลาลงทะบียนทีไสอดคลຌองกบัสถานการณ์  
- จัดท าฐานขຌอมลูละระบบการตรวจสอบคุณสมบัตผิูຌมีบัตร฿หຌสอดคลຌองกบังืไอนเขครงการอยูตลอด 
- พิไมความหลากหลายของชนิดสินคຌา฿นรຌานธงฟງาฯ รวมถึงสนิคຌาละบริการอืไนโ ทีไผูຌมีบัตรฯ สามารถซืๅอเดຌ 
ระยะกลางูระยะยาว 
- พัฒนาระบบการลงทะบยีนอตันมตั ิประชาชนทีไมสีิทธสิามารถ฿ชຌสิทธิผานบัตรประชาชนเดຌทันที 
- พัฒนาทกัษะการประกอบอาชีพของผูຌมีบัตรสวสัดกิาร พืไอลดการพึไงพาภาครัฐลง 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ตาราง 6-21: สรุปผลการประมวลครงการคนละครึไง 
Project ครงการคนละครึไง 
Target Group ผูຌมีสัญชาตเิทย อายุ แ่ ปขึๅนเป จ านวนเมกิน แเ ลຌานคน ฿นระยะทีไ แ ละจ านวนเมกิน แ5 ลຌานคน ฿นระยะทีไ โ 
Positive ชวยกระตุຌนการบริภคของกลุมผูຌมีรายเดຌปานกลาง สรຌางรายเดຌ฿หຌผูຌประกอบการรายยอย หาบร ละผงลอย 
Risks การด านินงานครงการอาจมีชองหว฿หຌกดิการทจุริตระหวางผูຌบริภคละรຌานคຌาเดຌ 
Time Frame ปຓนครงการระยะสัๅน ด านินงานชวงดือนตลุาคม 2563 ถึงดือนมีนาคม 2564 รวม 6 ดือน 
Condition การชวยหลอืครอบคลมุพยีงกลุมผูຌประกอบการรายยอย หาบร ละผงลอย ฿นกจิการรຌานอาหารละครืไองดืไม 

รຌานคຌาทัไวเป รຌานธงฟງาฯ ละรຌาน OTOP ทานัๅน ยงัเมครอบคลมุกิจการอืไนโ ทีไเดຌรับผลกระทบจาการระบาดของ
รคตดิชืๅอเวรัสครนา 2019 ชนกนั 

Views (++) ปຓนจุดริไมตຌนทีไดี฿หຌผูຌประกอบการ SMEs เดຌรียนรูຌทักษาการ฿ชຌทคนลย฿ีนการช าระงิน ซึไงปຓนพืๅนฐานของ
การพัฒนาเปสูสังคมเรຌงินสด ละสงัคมทคนลยีตอเป 

Financial ฿ชຌงบประมาณเปทัๅงสิๅน ไุ้่แไ ลຌานบาท กอ฿หຌกดิมลูคาพิไมทางศรษฐกจิ ิGDPี ใุ้ไ่้ ลຌานบาท สรຌางรายเดຌ
ภาษ฿ีหຌภาครัฐ 5ุ้โใ ลຌานบาท รวมมลูคาพิไมจากมาตรการ ไ5ุไแใ ลຌานบาท คดิปຓน 
รຌอยละ ้แ ของงบประมาณทีไ฿ชຌเป   

Catalyst ระยะสัๅน  
- ปรับปรงุระบบการลงทะบียน฿หຌงาย สะดวกยิไงขึๅน  
ระยะกลางูระยะยาว 
- จัดท าฐานขຌอมลู ละพัฒนา฿หຌครอบคลุมขຌอมลูผูຌประกอบการรายยอย หาบร ผงลอยทกุรຌานทัไวประทศ พืไอ฿ชຌ

ประยชน฿์นการลงทะบียนระยะถดัเปดยอตันมัติ รวมถึง฿ชຌ฿นการก าหนดนยบายทีไหมาะสม฿นอนาคต  
- พัฒนาศกัยภาพผูຌประกอบการ ฿นดຌานการผลิต การงิน การตลาด ละการ฿ชຌทคนลย ี

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

6.5.6 ขຌอจ ากัดรวมถึงขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการอืไนโ ตอเป 
จากผลการด านินมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศระยะทีไ 1-2 กับผลการประมวล

มาตรการ฿นดຌานศักยภาพ การขຌาถึงมาตรการ ประสิทธิภาพ ละประยชน์ทีไกิดขึๅนตอ SMEs ละศรษฐกิจ 
฿นขຌางตຌน ขຌอมูลดังกลาวจะถูกน ามาสังคราะห์รวมกับขຌอจ ากัด รวมถึงปัญหา ละอุปสรรค฿นการด านิน
มาตรการ รวมถึงประดในดຌานความยัไงยืนของมาตรการ มืไอการด านินมาตรการสิๅนสุดลง฿นดือนมีนาคม 2564 
พืไอก าหนดปຓนขຌอสนอนะชิงนยบายตอเป 

 
(1) ขຌอจ ากัด รวมถึงปัญหา ละอุปสรรค฿นการด านินมาตรการ  

การด านินครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ละครงการคนละครึไงทีไผานมา  
พบขຌอจ ากัด ปัญหา ละอุปสรรค฿นการด านินครงการ฿นดຌานตางโ ทัๅงจากฝัດงหนวยงานผูຌด านินครงการ 
ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ งืไอนเขละระบบของครงการ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
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ตาราง 6-22: สรุปขຌอจ ากัด ปัญหา ละอปุสรรค฿นการด านนิมาตรการ  
ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ครงการคนละครึไง 

ผูຌประกอบการ 
 รຌานธงฟງาฯ ตรียมสินคຌาเมพียงพอตอความตຌองการของ 

ผูຌมีบัตรฯ ฿นชวงรก นืไองจากเมทราบวาครงการจะนาน
พียง฿ด ตภายหลังกใปรบัตัวเดຌ  

 รຌานธงฟງาฯ บางหงท าผิดกฎ ชน รับลกงินสด ซึไงกใถูก
ด านินการปຂดรຌานเป 
 

งืไอนเขครงการ 
 สินคຌาทีไจ าหนาย฿นรຌานธงฟງาฯ ซึไงกรมการคຌาภาย฿นปຓน 

ผูຌจัดการผูຌผลิตมา฿หຌนัๅนมีความหลากหลาย฿นประภท
สินคຌานຌอย ละยงัเมตอบสนองตຌองความตຌองการซืๅอของ
ผูຌบริภคทาทีไควร 

 
ระบบ 
 อปพลิคชันถงุงิน฿ชຌงานเดຌชຌาบางวลา 

หนวยงานผูຌด านินครงการ 
 ชวงรก฿ชຌวลาการสมคัรรຌานคຌานาน นืไองจากจຌาหนຌาทีไ

ธนาคารกรุงเทยมีจ านวนจ ากดั จึงขอความชวยหลือจาก
กระทรวงมหาดเทยชวย฿นการยืนยันตัวตนผูຌสมัคร 

 ขຌอจ ากัดรืไองการจายงินของระบบราชการทีไเมสามารถ
จายงิน฿นวันหยุดราชการเดຌ ขณะทีไรຌานคຌาจ าปຓนตຌอง฿ชຌ
งินปຓนทนุซืๅอสินคຌาบบวันตอวัน จึงท าความตกลงเปยัง
กรมบัญชีกลางขอ฿หຌจายงิน฿หຌรຌานคຌาเดຌทุกวัน 

 
 
 
 
 
ระบบ 
 อปพลิคชันถงุงิน฿ชຌงานเดຌชຌาบางวลา 

ทีไมา: ส านักงานศรษฐกิจการคลัง ละกรมการคຌาภาย฿นุ รวบรวมละสรุปดย มูลนิธิ สวค. 
 
(2) ความยัไงยนืของครงการ 

ดຌวยมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศทัๅงสองครงการมีวัตถุประสงค์พืไอชวยหลือ ยียวยา 
บรรทาความดือนรຌอน฿หຌกประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอยถึงปานกลาง฿นชวงทีไสถานการณ์การระบาดของรคติดชืๅอ
เวรัสครนา 2019 ทวีความรุนรงจนกระทัไงกลุมคนหลานีๅเมสามารถประกอบอาชีพเดຌตามปกติ ดังนัๅน ลักษณะ
การด านินมาตรการจึงถูกออกบบมาพืไอการชวยหลือ฿นระยะสัๅนทานัๅน เมเดຌกอ฿หຌกิดความยัไงยืนก
ผูຌประกอบการหรือประชาชนทีไขຌารวมครงการ กลาวคือ มืไอการด านินมาตรการสิๅนสุดลง การประกอบกิจการ
ของรຌานคຌาทีไคยขຌารวมมาตรการสวน฿หญจะกลับเปมียอดขาย฿นระดับดิมกอนขຌารวมครงการ อยางเรกใดี  
การขຌารวมมาตรการดังกลาวยังชวยพยุง฿หຌกิจการสามารถด านินการตอเปมຌ฿นชวงระยะวลาพียง 6 ดือนกใตาม 

 
(3) ขຌอสนอนะชิงนยบาย 
จากการประมวลผลมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ พบวา การด านินมาตรการฯ  

มีศักยภาพละประสิทธิภาพ฿นการชวยหลือกลุมปງาหมายเดຌอยางครอบคลุม ตลอดจนกอ฿หຌกิดประยชน์ตอ 
SMEs ละศรษฐกิจของประทศ฿นภาพรวมเดຌดีมาก อยางเรกใดี การด านินมาตรการบางสวนยังมีขຌอจ ากัด 
รวมถึงปัญหาละอุปสรรคบางประการ ละพืไอ฿หຌการด านินมาตรการฯ ดังกลาวกอ฿หຌกิดประยชน์ตอ SMEs 
ละศรษฐกิจของประทศตอนืไองเป฿นระยะยาวละมีประสิทธิผลยิไงขึๅน จึงสรุปปຓนขຌอสนอนะชิงนยบายตอ
การด านินมาตรการฯ ฿นดຌานตางโ ดังนีๅ   
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ภาพ 6-4: สรุปขຌอสนอนะชิงนยบายตอมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

3.1) ดຌานประชาชนผูຌบริภค 
พืไอ฿หຌมาตรการชวยหลือประชาชนสามารถตอบสนองตอความตຌองการหรือปัญหาทีไตละกลุมรายเดຌ 

ประสบอยูเดຌอยางหมาะสม ภาครัฐควรจัด฿หຌมีมาตรการหลายลักษณะความชวยหลือ฿หຌประชาชนลือกขຌารวม
มาตรการตามความตຌองการของตนองเดຌ รวมถึงก าหนดหลักกณฑ์ งืไอนเข ละคัดกรองกลุมปງาหมายทีไขຌารวม
ครงการอยางหมาะสมละชัดจน ซึไงภาครัฐเดຌด านินการลຌว฿นปัจจุบัน กลาวคือ มีชุดมาตรการ฿หຌประชาชน
ทุกกลุมรายเดຌลือกขຌารวมเดຌตามความสมัคร฿จ เดຌก ครงการบัตรสวัสดิการผูຌมีรายเดຌนຌอย ครงการคนละครึไง 
ละครงการชຌอปดีมีคืน ปຓนตຌน  

 
ตาราง 6-23: ขຌอสนอนะชิงนยบายดຌานประชาชนผูຌบริภค 

ขຌอสนอนะ รายเดຌนຌอย รายเดຌปานกลาง รายเดຌสงู 

ระยะสัๅน 

- ปຂดรบัลงทะบียนพิไมดย฿หຌ
ความส าคัญ ิPriority) กับกลุม
ปราะบางทีไมคีวามสามารถหรืออกาส
นຌอยกวา฿หຌเดຌรับความชวยหลือ฿น
ล าดับรก 

- พัฒนาครงการคนละครึไงทีไภาครัฐรวม
จาย฿หຌสามารถ฿ชຌจายผานชองทาง
ออนเลน์เดຌอีกชองทางหนึไงดຌวย 

 

- ปรับครงการชຌอปดมีีคืน฿หຌครอบคลมุการ
฿ชຌจายสินคຌาทุกอยางทีไสามารถออก
฿บก ากับภาษเีดຌ ละครอบคลุมการ฿ชຌจาย
ตลอดทัๅงป ปຓน ชຌอปดีมีคืนทัๅงป 

ระยะยาว 

- ภาครฐัตຌองตัๅงปງาหมาย฿หຌมีจ านวนผูຌมี
รายเดຌนຌอยทีไขอรับความชวยหลือภาครฐั
ลดลง฿นทุกป 

- มีมาตรการสงสริมการสรຌางรายเดຌของ 
ผูຌมีรายเดຌนຌอย ชน การพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ ละการจຌางงานดย
ภาครฐั ปຓนตຌน 

- สงสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ละการ
ลงทุน 

- ปรับครงการชຌอปดมีีคืน฿หຌครอบคลมุการ
฿ชຌจายสินคຌาทุกอยางทีไสามารถออก
฿บก ากับภาษเีดຌ ละครอบคลุมการ฿ชຌจาย
ตลอดทัๅงป ปຓน ชຌอปดีโ มคีืนทัๅงป 

- พิไมมาตรการสงสริมการออมของ
ประชาชนผานการ฿ชຌจาย ชน  
ชຌอปดีมีออม ปຓนตຌน 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค.   
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อยางเรกใดี ฿นระยะสัๅน พืไอ฿หຌการด านินมาตรการฯ ครอบคลุมกลุมปງาหมาย ละครอบคลุมธุรกรรม
การ฿ชຌจายทุกชองทาง ซึไงจะท า฿หຌมาตรการฯ มีศักยภาพทีไดียิไงขึๅนนัๅน ภาครัฐควรปรับการด านินมาตรการฯ 
เดຌก  

1) ปຂดรับลงทะบียนพิไม ดย฿หຌความส าคัญ ิPriority) กับกลุมปราะบางทีไมีความสามารถหรืออกาส
นຌอยกวา฿หຌเดຌรับความชวยหลือ฿นล าดับรก  

 
2) ปรับปรุงครงการคนละครึไงทีไภาครัฐรวมจาย฿หຌสามารถ฿ชຌจายผานชองทางออนเลน์เดຌอีกชองทาง

หนึไงดຌวย ซึไงจากผลการด านินงานครงการคนละครึไง ระยะทีไ 3 ณ วันทีไ 18 กรกฎาคม 2564 ทีไผานมา พบวา ฿น
รอบระยะวลาด านินครงการรอบทีไ 1 ระหวางวันทีไ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 มียอดการ฿ชຌจายสะสม
ของรัฐบาลจ านวน แๆ,ใไ่.เเ ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 37.58 ของปງาหมายจ านวน ไใ,5เเ.เเ ลຌานบาท  
ิ29 ลຌานคน*1,500 บาทตอคนี สัดสวนการ฿ชຌจายนีๅมีความคืบหนຌาสู งกวาสัดสวนระยะวลาทีได านินเป 
รຌอยละ 20 ของผนงานพียงลใกนຌอย   

 
ตาราง 6-24: ผลการด านนิงานครงการคนละครึไง ระยะทีไ 3 

การด านินงาน 
จ านวน 

ผูຌลงทะบียน 
ยอดการ฿ชຌจายสะสม

ของประชาชน  
ยอดการ฿ชຌจายสะสม

ของรัฐบาล  
ระยะวลาด านินงาน 

รอบทีไ 1 

ปງาหมาย 29.00 ลຌานคน  
รอบทีไ 1 จ านวน

43,500.00 ลຌานบาท  
รอบทีไ 1 จ านวน

43,500.00 ลຌานบาท  
วันทีไ 1 กรกฎาคม –  
วันทีไ 30 กันยายน 2564  

ผลการด านินงาน 21.40 ลຌานคน  16,713.00 ลຌานบาท  16,348.00 ลຌานบาท  
วันทีไ 1 กรกฎาคม –  
วันทีไ 18 กรกฎาคม 2564  

ผลการด านินงาน (รຌอยละี 73.79% 38.42% 37.58% 20.00% 

หมายหตุ: สดงผลการด านิน ณ วันทีไ 18 กรกฎาคม 2564 
ทีไมา: www.prachachat.net (2564), ค านวณดย มูลนิธิ สวค. 
 

ดังนัๅน จึงหในเดຌวา ครงการคนละครึไงประสบผลส ารใจพียง฿นระยะทีไ 1-2 ซึไงปຓนชวงการพรระบาด
ของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 ฿นระลอกทีไ 2 ชวงปลายป 2563 อยางเรกใดี สถานการณ์การระบาดของรคตดิ
ชืๅอเวรัสครนา 2019 ฿นระลอกทีไ 3 ทีได านินระยะวลายาวนานถึงปัจจุบันกวาครึไงปละยังเมมีนวนຌมวา
สถานการณ์การพรระบาดฯ จะคลีไคลาย฿นรใววันนัๅน สงผล฿หຌความชืไอมัไนของผูຌบริภคละผูຌผลิตลดตไ าลงมาก 
กิจการปຂดตัวลง ผูຌบริภคชะลอละลดการบริภคสินคຌาลง ประกอบกับการประกาศ฿ชຌมาตรการลใอกดาวน์ปຓน
ระยะวลานานละครอบคลุมพืๅนทีไพิไมติมหลายจังหวัด ความชืไอมัไนละพฤติกรรมผูຌบริภคภาย฿ตຌสถานการณ์
การพรระบาดฯ ฿นระลอกทีไ 3 นีๅจึงมีลักษณะตางเปจากระลอกทีไผานมาอยางมาก ดຌวยหตุนีๅการด านินครงการ
คนละครึไง฿นระยะทีไ 3 ดຌวยหลักกณฑ์ ขຌอก าหนด ละงืไอนเขชนดิมจึงเมประสบผลส ารใจทาทีไควร มຌ
ครงการปรับพิไมจ านวนผูຌลงทะบียน฿นครงการพิไมจาก 15 ลຌานคนปຓน 29 ลຌานคนกใตาม จึงมีขຌอสังกตละ
ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงครงการฯ ดังนีๅ   
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- พิไมชองทางการจ าหนายสินคຌาของรຌานคຌาคนละครึไง ฿หຌสามารถ฿ชຌจายผานชองทางออนเลน์
เดຌ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรมผูຌบริภคภาย฿ตຌมาตรการลใอกดาวน์฿นขณะนีๅทีไสวน฿หญ฿ชຌ
ชีวิตอยู฿นทีไพักอาศัยปຓนหลัก  

- ยกลิกพดานวงงินทีไรัฐจายสมทบรายวันจ านวน 150 บาทตอวัน นืไองจากพฤติกรรม
ผูຌบริภค฿นปัจจุบันหลีกลีไยงการดินทางออกนอกทีไพักอาศัย กลาวคือ มีการวางผนดินทาง
เปซืๅอสินคຌาอุปภคบริภคปຓนรายสัปดาห์หรือรายดือน เม฿ชรายวันชนดียวกับสถานการณ์
฿นป 2563 ท า฿หຌการซืๅอสินคຌา฿นตละครัๅงมีจ านวนละมูลคาสูงกินกวา 300 บาท ละ 
ผูຌลงทะบียนคนละครึไงมียอดการ฿ชຌจายลดลง ตามความถีไการซืๅอทีไลดลงชนกัน 

- อยางเรกใดี หากปรับปรุงหลักกณฑ์ละงืไอนเข฿หຌสอดรับกับพฤติกรรมผูຌบริภคดังกลาวมา
ขຌางตຌนลຌว ผลการด านินงานครงการยังเมประสบผลส ารใจ สะทຌอนเดຌวาประชาชนมีก าลัง
ซืๅอลดลงอยางมาก มຌรัฐรวมจายรຌอยละ 50 กใตาม ฿นกรณีนีๅภาครัฐควรออกมาตรการอืไนโ 
มารวมกຌเขสภานการณ์พืไอฟืຕนฟูศรษฐกิจตอเป 

 

3) ปรับครงการชຌอปดีมีคืน฿หຌครอบคลุมการ฿ชຌจายสินคຌาทกุอยางทีไสามารถออก฿บก ากบัภาษีเดຌ ละ
ครอบคลุมการ฿ชຌจายตลอดทัๅงป ปຓน ชຌอปดีมีคืนทัๅงป 
 

ทัๅงนีๅ ฿นระยะยาว ภาครัฐควรมีมาตรการสงสริม฿หຌกิดความยัไงยืนของผูຌขຌารวมมาตรการ กลาวคือ  
มีมาตรการสงสริมทักษะการประกอบอาชีพ ลดการพึไงพาภาครัฐ ชน 1) มาตรการสงสริมการสรຌางรายเดຌของ 
ผูຌมีรายเดຌนຌอย ชน การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ละการจຌางงานดยภาครัฐ ปຓนตຌน ละ 2) มาตรการ
สงสริมการออมของประชาชนผานการ฿ชຌจาย ชน ชຌอปดีมีออม ปຓนตຌน 
 

3.2) ดຌานผูຌประกอบการ SMEs 
฿นระยะสัๅน ภาครัฐควร 1) ปรับปรุงระบบการลงทะบียนขຌารวมครงการของผูຌประกอบการ฿หຌงาย 

สะดวก ละรวดรใวยิไงขึๅน ดยยังคงมีการตรวจสอบทีไมนย าดຌวยชนกัน พืไอดึงผูຌประกอบการรายยอยขຌาสู
ระบบ฿หຌมากยิไงขึๅน ละมี 2) มาตรการลดภาษี฿หຌผูຌประกอบการ พืไอลดภาระคา฿ชຌจาย ละจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการ
ขຌ าสู ระบบภาษีมากยิไ งขึๅ น  รวมถึ ง 3) พิไ มความหลากหลายของสินคຌ าทีไ จ าหน าย฿นรຌ านธงฟງ าฯ  
฿หຌตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคยิไงขึๅน อันจะชวยพิไมรายเดຌกผูຌประกอบการรຌานธงฟງาฯ ดຌวยชนกัน  

 

ละ฿นระยะยาว ภาครัฐควรมีมาตรการสงสริมละพัฒนาทักษะผูຌประกอบการอันจะชวยสรຌาง
ความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกกิจการ ชน 1) จัด฿หຌมีหลักสูตรการอบรม฿นดຌานตางโ ทีไผูຌประกอบการสน฿จ 
ชน การขายออนเลน์ การจัดท าบัญชี การจัดการภาษี รวมถึงการ฿ชຌระบบการบริหารจัดการสินคຌาคงหลังดຌวย
ทคนลยีสมัย฿หม ซึไงปຓนการสนับสนุน฿หຌกิดการ฿ชຌทคนลยี฿นภาคธุรกิจขนาดลใกละรายยอยทีไตอยอดมา
จากการริไม฿ชຌทคนลยีการช าระงินจากการขຌารวมมาตรการรักษาระดับการบริภคอีกดຌวย 2) จัด฿หຌมีคลินิก
ปรึกษาปัญหาการด านินกิจการ฿นตละดຌาน ละ 3) ปຓนตัวกลางปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการขຌาถึงหลงงินทุน
ยุค฿หม ปຓนตຌน   
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3.3) ดຌานฟลตฟอร์มภาครัฐ 
฿นระยะสัๅน ภาครัฐควรปรับปรุงงืไอนเข ละระบบ฿นการขຌาถึงมาตรการ฿หຌงายละสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน 

พรຌอมทัๅงพัฒนาฟลตฟอร์ม฿หຌมีความสถียร฿นการ฿ชຌงานยิไงขึๅน 
 
ละ฿นระยะยาว ภาครัฐควรพัฒนา฿ชຌฟลตฟอร์มดียวกับชุดมาตรการหนึไงโ หรือทุกมาตรการ 

ทีไ กีไยวขຌอง พืไอประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการ ละความสะดวกตอการสืไอสารกับประชาชนละ
ผูຌประกอบการดຌวยชนกัน พรຌอมทัๅงควรวางผนละจัดกใบขຌอมูลของทัๅงประชาชนละผูຌประกอบการ฿หຌครบถຌวน 
พืไอประยชน์฿นการ฿ชຌขຌอมูล ิBig dataี ชุดนีๅ ฿นการก าหนดมาตรการ หรือการด านินมาตรการตอเป฿นอนาคต
เดຌอยางทรงประสิทธิภาพ ละมีศักยภาพ฿นการชวยหลือกลุมปງาหมายเดຌอยางตรงจุด รวมถึงการพัฒนาการ฿ชຌ
ขຌอมูลธุรกรรมซืๅอขาย฿นอปพลิคชันถุงงินของรຌานคຌาพืไอปຓนขຌอมูลประกอบการพิจารณาสินชืไอของธนาคาร 

 
3.4) ดຌานสภาพวดลຌอมทางธุรกิจ 
ภาครัฐควรจัด฿หຌมีสภาพวดลຌอม฿นดຌานตางโ ทีไอืๅอตอการด านินธุรกิจ เดຌก  
- การงิน พัฒนาระบบการงินยุค฿หม ละการขຌาถึงหลงงินทุนยุค฿หม ดยออกบบผลิตภัณฑ์สินชืไอ

฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับลักษณะของผูຌประกอบการรายยอย หาบร ผงลอย ชน การ฿หຌสินชืไอ฿น
ลักษณะรายวันหรือรายสัปดาห์ ละการ฿หຌสินชืไอปຓนสินคຌาหรือครดิต฿นการซืๅอสินคຌาหรือวัตถุดิบมา
จ าหนาย ปຓนตຌน 

- การตลาด สงสริมการตลาดผานชองทางออนเลน ์ดยฉพาะอยางยิไง฿นผูຌประกอบการรายยอย กลาวคอื 
กຌเขขຌอหลักกณฑ์ละก าหนดนวทางปฏิบัติ฿หຌรຌานคຌา฿นครงการคนละครึไงสามารถขายออนเลน์ผาน
อปพลิคชันเดຌ รวมถึงการควบคุมคาคอมมิชชัไนทีไรຌานอาหารตຌองจาย฿หຌกับอปพลิคชันสัไงอาหาร ิGP) 
ดยการก าหนดอัตราพดานคา GP ดังกลาว฿หຌอยู฿นชวงทีไหมาะสม หรือ การอุดหนุนคา GP ฿นระยะ
สัๅน 

- การลงทุน พืไอสงสริม฿หຌกิดหารลงทุนพัฒนาตอยอดธุรกิจของผูຌประกอบการรายยอย฿นปัจจุบัน 
ภาครัฐควรจัดตัๅงศูนย์ทีไปรึกษาดຌานการลงทุนละการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไผูຌประกอบการสามารถขຌาถึงเดຌ
งาย พรຌอมทัๅงมีมาตรการจูง฿จทางภาษีส าหรับผูຌประกอบการทีไขยายการลงทุนทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 
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บทสรุป มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 
การด านินมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ทัๅงครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการ

หงรัฐ ละครงการคนละครึไง ฿นดຌานความครอบคลุมกลุมปງาหมาย ถือวา ครอบคลุมกลุมปງาหมาย
ผูຌประกอบการละประชาชนเดຌดี฿นระดับหนึไง มีขຌอก าหนดงืไอนเขครงการยอยทีไชัดจนเมซๅ าซຌอนกันทัๅง฿นกลุม
ประชาชนละผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการ ซึไงความครอบคลุมนีๅสงผลถึงศักยภาพของมาตรการ฿น  
การชวยหลือยียวยาประชาชน รวมถึงกระตุຌนการบริภค ละฟืຕนฟูศรษฐกิจฐานราก฿นสภาวะทีไศรษฐกิจก าลัง
ผชิญกับการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 เดຌปຓนอยางด ีมຌมีปัญหาละอุปสรรคระหวางด านิน
มาตรการอยูบຌาง ตหนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถจัดการกຌเขปัญหาอุปสรรคเดຌดี฿นระดับหนึไง อยางเรกใดี 
หนวยงานทีไกีไยวขຌองยังสามารถยกระดับการด านินมาตรการฯ นีๅ฿หຌทรงประสิทธิผลละประสิทธิภาพเดຌดียิไงขึๅน
อีกตามขຌอสนอนะขຌางตຌน 

 
นอกจากนีๅ ลักษณะครงการทีไปຓนการ฿ชຌจายผาน G-wallet ฿นอปพลิคชันป๋าตังูถุงงิน ยังปຓน 

การสงสริม฿หຌประชาชนละผูຌประกอบการเดຌรียนรูຌทักษะการ฿ชຌทคนลยีการช าระงิน ซึไงถือปຓนจุดริไมตຌนของ
ประทศ฿นการกຌาวขຌาสูสังคมทคนลยี ิDigital Society) ละสังคมเรຌงินสด (Cashless society) ตามนยบาย
รัฐบาล  

 
ทัๅงนีๅ มาตรการรักษาระดับการบริภคทัๅง 2 ครงการ รัฐสามารถ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการกຌเขปัญหา 

฿นระยะสัๅนเดຌ ดย฿นตละสถานการณ์ ชน การระบาดของรคติดชืๅอฯ ระลอกทีไ 2 ละระลอกทีไ 3 ควรก าหนด
หลักกณฑ์ละงืไอนเขการด านินครงการ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ละพฤติกรรมผูຌบริภค฿นตละชวงวลา
ดຌวย อยางเรกใดี ฿นระยะยาว ภาครัฐควรกຌเขปัญหาการบริภคของประทศดຌวยมาตรการอืไน พืไอฟืຕนฟูศรษฐกิจ
รียกความชืไอมัไนผูຌบริภค ผูຌผลิต ละนักลงทุน ละพิไมระดับการบริภคของประทศ฿หຌกลับมา฿นระดับ 
ทีไสามารถชวยขับคลืไอนศรษฐกิจของประทศตอเปเดຌ ตลอดจนน าขຌอมูลผูຌประกอบการรายยอยทีไเดຌรับจาก 
การลงทะบียนขຌารวมครงการฯ เปพัฒนาปຓนนยบายสงสริมทีไตรงกับลักษณะความตຌองการของ SMEs กลุมนีๅ
ตอเป 
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บท 7 

 

สรุปผลการประมวลผล
มาตรการส่งเสริม SMEs 

ตามนโยบายรัฐ 
 

 

ปัญหาของประเทศในปัจจุบัน 
 

ปัจจุบันเทยประสบปัญหาส าคัญ โ ประการ คือ กับ
ดักรายเดຌปานกลาง ซึไงป็นปัญหาดิมจากครงสรຌาง
ศรษฐกิจทีไตຌองกຌเข฿นระยะยาว ละวิกฤติ
ศรษฐกิจจากควิดูแ้ ซึไงตຌองรงกຌเข฿นระยะสัๅน 
มิชนนัๅนจะรุนรงจนยากกຌเข 
 

ภาพรวมมาตรการส่งเสริม SMEs 
 

มาตรการสงสริม SMEs ทัๅง฿นอดีต ละปัจจุบัน 
มุงนຌนมาตรการดຌานการงินป็นหลกั ิรຌอยละ ้้) 
สวนมาตรการพัฒนาศักยภาพ SMEs ละพัฒนา
ปัจจัยวดลຌอม฿นการด านินธุรกิจเดຌรับงบประมาณ
นຌอยกวามาก รຌอยละ แี 
 

ผลการประเมินที่ส าคัญ 
 

จากการศึกษาพบวาล าพังมาตรการ฿นปัจจุบันนัๅน 
เมพียงพอ฿หຌประทศกຌาวพຌนวิกฤติศรษฐกิจทัๅง
ระยะสัๅน ละระยะยาวเปเดຌ  
 

มาตรการทางการงิน ชน บัตรสวัสดิการหงรัฐ  
คนละครึไง ละ Soft Loan มຌจะ฿หຌผลรใว ละ
สงผล฿นวงกวຌาง ิครอบคลุมี ตเมสรຌางการพัฒนา
ศักยภาพ฿นการขงขัน ละ฿หຌผลตอบทนตอ
รายเดຌรัฐนຌอยกวางบประมาณ จึงหมาะสมฉพาะ
฿นระยะสัๅน 

สวนมาตรการพัฒนาฯ มຌจะ฿หຌผลตอการพัฒนา
ศักยภาพ฿นการขงขัน ละยัไงยืน฿นระยะยาว ตป็น
ครงการทีไผลการด านินการหในผลชຌา ท าเดຌเมงาย 
ิเมครอบคลุมี จึงป็นครงการทีไหมาะกับ฿นระยะยาว 
 

อยางเรกใตามภาวะศรษฐกิจ฿นปัจจุบันทวีปัญหา
รุนรงมาก จากการศึกษาพบวา แี SMEs สวนมาก
ขຌาเมถึงครงการ Soft Loan ดยผูຌทีไขຌาเมถึงนัๅน 
รຌอยละ แ5 ยอมรับวาอาจตຌองปຂดกิจการ ละ โี  
ผูຌทีไ ขຌาถึงความชวยหลือนัๅน มากถึงรຌอยละ ่ 
ยอมรับวาอาจตຌองปຂดกิจการ ดังนัๅนล าพังนยบาย
฿นปัจจุบันจึงอาจเมพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะต่อผู้ออกแบบและด าเนินนโยบาย 
 

(1) ลดงืไอนเขตางโ ฿หຌนຌอยทีไสุด (Keep Simple)  
(2) ขຌา฿จ SMEs ละประชาชนผูຌ฿ชຌบริการ฿นชิง

ลึก น าระบบ Big Data ละคานิยม  Data 
Sharing มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์นยบาย 

(3) ขຌาถึง SMEs ดຌวยการด านินการชิงรุก  
(4) พิไมสัดสวนมาตรการพัฒนาฯ ละ Eco-

System ฿หຌมากกวา฿นปัจจุบัน 
 

ข้อเสนอแนะ มาตรการ ส าหรับประชาชน 
 

มาตรการระยะสัๅน 

คงมาตรการดิม ชน บัตรสวัสดิการหงรัฐ คนละ
ครึไง ละ ชຌอปดีมีคืน ตตຌอง เมจ ากัดจ านวน
ผูຌขຌารวม เมสรຌางงืไอนเขขຌารวมทีไซับซຌอน 
พราะประชาชนสามารถลือกครงการทีไหมาะสม
กับตนองเดຌอง นอกจากนัๅน ฿นครงการคนละครึไง 
ตຌอง฿หຌ฿ชຌส าหรับซืๅอสินคຌาออนเลน์ ละ฿ชຌส าหรับ
งานบริการ ชน คาขนสงเดຌดຌวย ซึไงจะชวยลดภาระ
ตຌนทุนผูຌประกอบการเป฿นตัว สวน฿นกรณีของชຌอปดี
มีคืนนัๅน ควร฿หຌ฿ชຌเดຌทัๅงป ละ฿ชຌเดຌกับทุกรຌานคຌาทีไมี
฿บก ากับภาษ ี
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พิไมมาตรการ฿หม ชน มาตรการ ชวยรຌานชวย
รา คือ การซืๅออาหารจากรຌานอาหารทีไ เดຌรับ
ผลกระทบทางศรษฐกิจมาจกจาย฿หຌกับผูຌตຌองการ
อาหาร ดยจากการศึกษา พบวา มาตรการจกอาหาร
นอกจากจะป็นการชวยหลือปัจจัยด ารงชีวิตทีไ
จ าป็นลຌว ยังชวยกระตุຌนศรษฐกิจเดຌป็นอยางดี
ดຌวย นืไองจากธุรกิจรຌานอาหารกีไยวนืไอง฿นหวงซ
มูลคาทีไยาว ทัๅงกษตรกร ผูຌผลิตอาหารปรรูป 
ขัๅนกลาง ผูຌผลิตบรรจุภัณฑ์ ลูกจຌาง ฯลฯ 
 

มาตรการระยะกลาง/ยาว 
มาตรการหางาน฿หຌผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
ควบคูกับมาตรการรัฐจຌางงานผูຌ฿ชຌบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ ดยรัฐอาจจຌางหมา฿นอัตราทีไหมาะสม  
฿นงานทีไรัฐขาดคลนหรือตຌองจຌางหนวยงานอืไนป็น
ประจ า ชน สถิติชุมชน Social Media ชุมชน ละ
ขนสงชุมชน ป็นตຌน ฿นขณะทีไคนละครึไงหากจะมี
การ฿ชຌอีกควรบังคับ฿หຌมีการอบรมออนเลน์จากรัฐ
ป็นงืไอนเข฿นการ฿ชຌสิทธิ์ รวมทัๅงการปຂดอกาส฿หຌ 
ผูຌประสบปัญหาราย฿หมเดຌรับสิทธิ์ ิหรือ ฿หຌผูຌมีสิทธิ์
ดิมสละสิทธิ์พืไอเปรับสิทธิ์อืไนี ทุก ใ ดือนดຌวย  
 

ข้อเสนอแนะ มาตรการ ส าหรับ SMEs 

 

มาตรการระยะสัๅน 
ส าหรับมาตรการกระตุຌนการบริ ภค  นัๅน ตຌอง
ครอบคลุมละหมาะสมกับทุกกลุมตามลักษณะ
ขอ ง  SMEs ทีไ  ต กต า ง กั น เ ป  ิ Tailor made) 
กลาวคือ SMEs ตຌองขຌารวมเดຌงาย มีระบียบเม
ซับซຌอนรวดรใว เมจ ากัดจ านวน เมจ ากัดประภท 
หรือขนาดกิจการ ละมีงืไอนเข฿หຌนຌอยทีไสุด สวน 
งินกูຌดอกบีๅยตไ า ตຌองมี package ทีไตกตาง คือ 
ก าหนดงืไอนเข อัตราดอกบีๅย ละวงงิน ตาม
ประภททีไตกตางกัน 

มาตรการระยะยาว 
ทีไส าคัญ มี อาทิ กຌเขกฎระบียบการอนุมัติตางโ 
(Ease of Doing Business) มาตรการจูง฿จ฿หຌขຌา
สู ระบบดຌวยการยกวຌนภาษี  (Tax Holidays) 
พืไอ฿หຌ SMEs ขຌาสูระบบจ าป็นตຌองยกวຌนภาษี฿น
ชวงรกกอน ิใ–5 ปี กอนทีไจะมีมาตรการสงสริม
อืไนโ ตามมา ชน มาตรการอบรมออนเลน์ฟรี
ตลอดชีพ ละ ทุนอุดหนุนงานวิจัย ดยรัฐชวย
สนับสนุนรຌอยละ ่เ ขึๅนเป เมวาจะป็นการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ ทคนลยี หรือการตลาด หรือการศึกษา
ความป็นเปเดຌของครงการ 
 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจ 
 

฿นภาพรวมระยะยาวตຌอง฿หຌความส าคัญกับ
ครงการทีไพัฒนาปัจจัยวดลຌอมทางธุรกิจ฿หຌมาก
ขึๅนกวา฿นปัจจุบัน ทัๅงดຌานงบประมาณละความ
ตอนืไอง ดยปัจจัยวดลຌอมทางธุรกิจทีไควร฿หຌ 
การสงสริมมี อาทิ  
- บทบาทภาครัฐนຌนความสะดวก฿นการด านิน

ธุ ร กิ จ  ิ Ease of Doing Businessี   ด ย มี
ปງาหมาย฿นการพิไมอันดับตามการจัดอันดับของ
มาตรฐานลก มาตรการทางภาษี  ชน การ
ลดหยอนอัตราภาษีพืไอจูง฿จ฿หຌ SMEs ขຌาสู
ระบบ ปรับระบบจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌมีความปรง฿ส 
น าทคนลยี Blockchain ขຌามา฿ชຌ ละ฿หຌ
จัดซืๅอจัดจຌางรวมการซอมบ ารุงระยะยาวดຌวย  

- ระบบตลาด ส าหรับธุรกิจขนาดลใก฿หຌขຌาสู
ระบบมดิร์นทรดเดຌ  ธุรกิจขนาดกลาง฿หຌ
สามารถชืไอมยงกับตลาดตางประทศเดຌ ละ
รัฐควบคุม฿หຌมีความป็นธรรม (Fairness) ฿น
ระบบตลาด ชน คาคอมมิชชัไน ิGP) ป็นตຌน   

- ระบบจัดการฐานขຌอมูล Big Data ดยนຌนเปทีไ
การ฿ชຌทคนลยีปัญญาประดิษฐ์ ิArtificial 
Intelligence: AI) ละการวิคราะห์฿นลักษณะ
พืๅนทีไ ิSpatial Analysisี ดยภาครัฐตຌองสงสริม
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฿หຌมีวัฒนธรรมการลกปลีไยนขຌอมูล ิData 
Sharing)  

- ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศ นຌน
ความทัไวถึง Wifi ครอบคลุมทัๅงประทศ ละมี
คุณภาพ เดຌก ความสถียร ความรวดรใว ละ
ตຌนทุนตไ า ิระบบ 5G) 

- ระบบขนสงลจิสติกส์ ทัๅงการขนสงทางถนน 
ทางราง ทางนๅ า ละอากาศ ฿หຌมีตຌนทุนตไ า 
ขຌาถึงเดຌงาย ตรงวลา ละความสียหายตไ า 

- หลงทุน ดยหลงทุนรูปบบดิม ชน ธนาคาร
฿หຌป็นธนาคารชิงรุก ละพัฒนาหลงทุน
รูปบบ฿หม ชน Venture Capital (VC) Angel 
Fund ละ Crowdfunding คูขนานเปดຌวยกัน 

- การสงสริมวิทยาศาสตร์ทคนลยีละงานวิจัย
ตຌองนຌนทีไการวิจัยตอบจทย์ความตຌองการของ
อกชนละ SMEs ละนຌนความรวดรใวทัน
การณ์฿นการอนุมัติทุนวิจัย  
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การด านินงานครงการจຌางทีไปรึกษาพืไอด านินงานการประมวลผลงานสงสริม SMEs ตามนยบายรัฐ 
เดຌคัดลือกมาตรการสงสริม SMEs ทีไมีความส าคัญละผลกระทบตอ SMEs ละศรษฐกิจสูง จ านวน  
2 มาตรการ เดຌก 1) รางพระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกวิสาหกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมทีไเดຌรับผลกระทบจากการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา พ.ศ. 2563 (ราง พ.ร.ก. Soft loan 
500,000 ลຌานบาที ซึไงป็นมาตรการสงสริม SMEs ฿นดຌานการงิน/งินทุนูกองทุน/สินชืไอ ละ 2) มาตรการ
รักษาระดับการบริภคของประทศ ซึไงป็นมาตรการสงสริม SMEs ฿นดຌานการสรຌางปัจจัยอืๅอ฿นการด านิน
ธุรกิจ พืไอด านินการศึกษาประมวลผลมาตรการตอเป 

 
การประมวลผลมาตรการ ประกอบดຌวย 6 ประดในศึกษา เดຌก แี ศักยภาพของมาตรการ  

2ี ประสิทธิภาพของกลเกการขับคลืไอนการท ามาตรการ ใี ประยชน์ทีไกิดขึๅนก SMEs ละศรษฐกิจของ
ประทศทัๅงทางตรงละทางอຌอม ไี ผลทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌมาตรการทัๅง฿นชิงบวกละชิงลบ 5ี ปัญหา
อุปสรรค฿นการการขຌาถึงมาตรการ รวมถึง ๆี ขຌอจ ากัด ละขຌอสนอนะชิงนยบายพืไอการจัดท ามาตรการ
อืไนโ ตอเป ดยวิคราะห์ละประมวลผลดຌวยหลักกณฑ์ทีไป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ทัๅงความสอดคลຌอง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบ ละความยัไงยืน ซึไง฿ชຌขຌอมูลทีไรวบรวมทัๅงขຌอมูลทุติยภูมิจากวใปเซต์ตางโ 
ละขຌอมูลปฐมภูมิจากการจัดกใบบบสอบถามผูຌขຌารวมมาตรการ การสัมภาษณ์หน วยงานผูຌออกบบ
มาตรการ ละหนวยงานผูຌด านินมาตรการ รวมถึงการประชุมกลุมยอยผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับมาตรการดังกลาว  

 
ทัๅงนีๅ คณะด านินงานครงการเดຌจัดสัมมนาผยพรผลการประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐ 

จ านวน 1 ครัๅง พืไอรับฟังความคิดหในของผูຌทีไกีไยวขຌอง ละน ามาปรับปรุงรายงานฯ ดยสรุปรายละอียด 
เดຌดังนีๅ 

 
สรุปผลการจัดสัมมนาผยพรผลการประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐพืไอรับฟังความ

คิดหในของผูຌทีไกีไยวขຌอง ละน ามาปรับปรุงรายงานฯ 
การจัดงานสัมมนาผยพรผลการประมวลผลนยบายละมาตรการของรัฐ พบวา มีประดในส าคัญ 

ทีไผูຌขຌารวมการประชุม฿หຌขຌอพึงพิจารณา 2 ประดในหลัก เดຌก แี การขຌาถึงละความครอบคลุมของมาตรการ 
ละ โี การ฿หຌความชวยหลือ SMEs ฿นระยะกลาง ละระยะยาว  

 
1) การขຌาถึงมาตรการละความครอบคลุมของมาตรการ  
มาตรการ Soft Loan ผูຌประกอบการ SMEs ละผูຌทนของกลุม  SMEs เดຌ ฿หຌขຌอคิดหในวา  

การพิจารณา฿หຌงินกูຌควรผอนปรนงืไอนเข฿นการพิจารณาลง นืไองจากการผชิญตอสภาวะการพรระบาด 
ของรค COVID-19 ฿นปัจจุบันผูຌประกอบการ SMEs มีความยากล าบาก฿นการประกอบธุรกิจป็นอยางยิไง หรือ
หากจะพิจารณารายเดຌของ SMEs ควรพิจารณาจากผลประกอบการ฿นป โ5ๆโ กอนกิดการพรระบาดของ
รค COVID-19 ซึไงอาจจะชวย฿หຌผูຌประกอบการ SMEs มีอกาสผานกณฑ์การพิจารณาสูงขึๅน นอกจากนีๅ 
กลุมผูຌทน SMEs ยังเดຌนะน าครงการของกลุมองซึไงเดຌท าการทดลองจัดกลุม SMEs ฿นรูปบบ Sandbox 
พืไอสนอตอธนาคารพาณิชย์ ซึไงผล฿นบืๅองตຌนสามารถชวยหลือ SMEs ผูຌประกอบธุรกิจรຌานอาหาร฿หຌขຌาถึง 
Soft Loan เดຌประมาณ แ พันราย 
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มาตรการรักษาระดับการบริภค฿นประทศ ฿น ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรฐั 
พบวา ประชาชนทีไขຌารวมครงการสวน฿หญอาศัยอยู฿นพืๅนทีไภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ 
นืไองจากป็นภูมิภาคทีไประชาชนมีรายเดຌฉลีไยตไ ากวาภูมิภาคอืไน฿นประทศ ขณะทีไ ครงการคนละครึไง ละ 
ครงการยิไง฿ชຌยิไงเดຌมีขຌอคิดหในจากงานสัมมนาฯ วา ควรปຂด฿หຌ G-Wallet สามารถ฿ชຌงานกับบัตรครดิตเดຌ 
รวมถึงควรปຂดอกาส฿หຌธุรกิจพลตฟอร์มดลิวอรีไ (Delivery Platform) ขຌามามีสวนรวมพืไอ฿หຌกิดความ
สะดวก฿นการ฿ชຌมาตรการของประชาชน นอกจากนีๅ มีขຌอสังกตวาครงการคนละครึไงกับครงการยิไง฿ชຌยิไงเดຌมี
การขงขันกันอง฿นการดึงกลุมปງาหมายขຌาสูครงการ ซึไงประชาชนดยสวน฿หญลือกขຌารวมครงการคนละ
ครึไง พราะครงการยิไง฿ชຌยิไงเดຌทีไตຌองการดึงประชาชนกลุมทีไมีรายเดຌปานกลางถึงสูงขຌารวมครงการนัๅน มีการ
จ ากัดการ฿ชຌวงงิน 5 พันบาทตอวัน ซึไงจ านวนงินดังกลาวเมพียงพอตอการซืๅอสินคຌาทีไมีราคาสูง ชน ทรทัศน์ 
ตูຌยใน หรือครืไอง฿ชຌเฟฟງาชนิดอืไน ป็นตຌน ซึไงมืไอรูปบบของครงการเมตอบสนองตอประภทสินคຌาทีไตຌองการ
ซืๅอ ประชาชนจึงลือกขຌารวมครงการคนละครึไงมากกวา   

 

2) การ฿หຌความชวยหลือ SMEs ฿นระยะกลาง ละระยะยาว หลายฝຆาย฿หຌขຌอคิดหในเป฿น
นวทางดียวกันวาตຌองการ฿หຌมุงนຌนการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการติบต ละสรຌางความขใงรง฿หຌกับ
ผูຌประกอบการ SMEs ดยการสงสริม SMEs ควรป็นการสงสริม฿นระยะยาว มีผนงานตอนืไอง ละตัวชีๅวัด
฿นการด านินงานควรปลีไยนป็นรูปบบตัวชีๅวัดชิงคุณภาพ พราะมืไอพัฒนา SMEs เป฿นขัๅนทีไสูงขึๅน ตัวชีๅวัด
ชิงคุณภาพจะสะทຌอนความขใงรงของ SMEs เดຌชัดจนมากกวา ดยตัวอยางการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอ
ตอการลงทุนสามารถอຌางอิงหลักกณฑ์ของรายงาน The Doing Business Report ของธนาคารลก 
ิWorld Bank) เดຌ พราะรายงานฉบับนีๅป็นรายงานทีไนักธุรกิจทัไวลกยอมรับ นอกจากนีๅ ดຌานสภาพวดลຌอม
พืไอสนับสนุนงานวิจัยละพัฒนาเดຌมีการสนอ฿หຌมีชองทางส าหรับการรวมทุนกับผูຌประกอบการ SMEs  
 

ทีไมีนวัตกรรมดดดน พรຌอมทัๅงสนับสนุนนักวิจัยพีไลีๅยง฿นการบมพาะ฿หຌนวัตกรรมดังกลาวสามารถ
น ามาประกอบธุรกิจเดຌจริง ดยบืๅองตຌนอาจป็นการรวมทุนบบภาครัฐตอ SMEs รຌอยละ โเ ตอ ่เ กระทัไงมี
ความมัไน฿จมากขึๅนจากความกຌาวหนຌาของงานวิจัยละพัฒนากใสามารถพิไมงินลงทุนป็นรຌอยละ 5เ ตอ 5เ  
เดຌ ทัๅงนีๅขຌอคิดส าคัญจากงานสัมมนา฿นครัๅงนีๅคือ วลาส าคัญกวางิน ดังนัๅน สิไง฿ดทีไสามารถสนับสนุน SMEs 
เดຌดยเม฿ชຌงินกใควรด านินการ฿นทันที 

 

ประดในศึกษาละขຌอสนอนะทีไเดຌรับจากงานสัมมนาผยพรฯ ขຌางตຌน เดຌน าเปปรับปรุงผล
การศึกษา฿นบททีไ 5 บททีไ 6 ละบททีไ 7 นีๅ พืไอความครบถຌวนสมบูรณ์ของผลการประมวลผลมาตรการตอเป 
ดยมีรายละอียดผลการศึกษาละขຌอสนอนะ มีดังนีๅ   
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7.1 ผลการศึกษาที่ส าคัญ 

 

การศึกษานีๅพบผลการศึกษาส าคัญทีไจะสงผลตอการก าหนดขຌอสนอนะตอการสงสริม SMEs  
ทัๅงตอสถานการณ์วิกฤติศรษฐกิจ฿นปัจจุบันละ฿นอนาคตอยูหลายประการ ดยสวนนีๅจะท าการสรุปรຌอยรียง
ผาน ใ ประดใน คือ สถานการณ์ศรษฐกิจของประทศทีไสงผลตอ SMEs ภาพรวมมาตรการสงสริม SMEs  
ทีไตอบสนองตอสถานการณ์ศรษฐกิจ ละผลการประมินทัๅง฿นภาพรวม ละระดับครงการส าคัญ วาสามารถ
ตอบปัญหาดังกลาวเดຌมากนຌอยพียง฿ด รวมถึงประดในปลีกยอยอืไนโ ทีไจะมีสวนส าคัญตอการท าความขຌา฿จ
พืไอสนอนะมาตรการทีไหมาะสมตอเปเดຌ ดังนีๅ 
 

็.แ.แ สถานการณ์ศรษฐกิจประทศทีไสงผลตอ SMEs 
ปัจจุบันประทศเทยประสบปัญหาทางศรษฐกิจทีไส าคัญทีไสงผลตอ SMEs โ ดຌานดຌวยกัน คือ 

จากปัญหาศรษฐกิจดิมภาย฿ตຌครงสรຌางศรษฐกิจกาทีไรียกวา กับดักรายเดຌปานกลาง กับ ปัญหาศรษฐกิจ
อุบัติ฿หมทีไสงผลอยางรุนรงอยาง ควิดูแ้ ทีไสงผลตอการท าธุรกรรม รายเดຌ ละก าลังบริภคของทัๅง฿นละ
ตางประทศ กลาวอีกนัยหนึไง คือ ประสบปัญหา โ ดຌาน คือ ควิดูแ้ ทีไซๅ าติมปัญหากับดักรายเดຌปานกลาง 

 

ส าหรับปัญหากับดักรายเดຌปานกลาง ซึไงป็นนิยามทีไ World Bank เดຌ฿ชຌกับประทศรายเดຌปานกลางตางโ 
ทีไประสบปัญหาดียวกันกับเทย คือ ฿นขณะทีไก าลังจะมีรายเดຌตอประชากรสูงพอสูการป็นประทศรายเดຌสูงนัๅน 
กลับกิดปัญหาการติบตทางศรษฐกิจทีไลดลง ละติดอยูตอนืไอง ตรงกลับนิยามของเทยรืไองNew Normal 

ทางศรษฐกิจของประทศทีไหมายถึงการติบตทีไลดลงจาก฿นอดีตทีไรຌอยละ ็ ถึง รຌอยละ ่ ตอป ป็นหลือพียง
รຌอยละ โ ถึงรຌอยละ ใ ตอปทานัๅน อันนืไองมาจากความอิไมตัวของการติบต฿นหลายดຌานทัๅงดຌานทรัพยากรทีไ
ลดลงหรือ฿ชຌจนตใมพิกัด ดຌานรงงานทีไขาดคลน ิหในเดຌจากอัตราวางงานทีไตไ ามากี ดຌานตลาด฿นประทศทีไ
อิไมตัว หรือทีไดินทีไมีจ ากัด ป็นตຌน ท า฿หຌความนาดึงดูดตอการลงทุนละท าธุรกิจปรียบทียบกับประทศกิด
฿หมอยาง วียดนาม หรือหลายประทศ฿นอฟริกา อชียกลาง ละอชีย฿ตຌ ของเทยดຌอยกวาประทศหลานีๅ
อยางหในเดຌชัด ปัจจัยทัๅงหมดจึงสงผล฿หຌเทยมีอัตราการติบตทีไตไ าตอนืไองอยางป็นปกติ ิหากเมมีการ
ด านินการ฿ดี ทีไรียกวา ประทศทีไติดกับดักรายเดຌปานกลาง 

 

ปัญหาดังกลาวป็นปัญหาทีไประทศรายเดຌสูง ละพัฒนาลຌวสวน฿หญคยประสบมากอนลຌวทบ
ทัๅงนัๅน ซึไงทางกຌเขจ าป็นตຌองหาปัจจัยมากระตุຌน฿หຌศรษฐกิจกลับเปติบต฿นอัตราทีไสูงกวา฿นปัจจุบัน฿หຌเดຌ 
ดยหากพิจารณาประสบการณ์ของประทศทีไพัฒนาลຌวจะพบวาสวน฿หญจะด านินการผาน โ มาตรการส าคัญ
ทบทัๅงนัๅน คือ การพัฒนาจากประทศอุตสาหกรรมหนัก ป็นอุตสาหกรรมทีไมีมูลคาสูง ดยการ฿ชຌทคนลยี 
หรือความคิดสรຌางสรรค์ ขຌาเป฿นผลิตภัณฑ์/บริการ กับการขยายการลงทุนดิมออกเปยังตางประทศทีไมีตຌนทุน
ธุรกิจ อกาส ละการกีดกันทางการคຌาทีไตไ ากวาเทย 
  



การ ระมวลผลงานส่งเสริม SMEs ตามนโย ายรฐั 

  7-7 

ดຌวยหตุนีๅ เทยจึงเดຌมีความพยายาม฿นการพัฒนาประทศ฿หຌติบตอยางกຌาวกระดดอีกครัๅง ผาน
นวนยบาย เทยลนด์ ไ.เ หรือ ศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการพัฒนา แเ อุตสาหกรรม S-Curved ละ พืๅนทีไ
ศรษฐกิจพิศษ EEC ดຌวย ซึไงกใสงผล฿หຌเทยคอยโปรับครงสรຌางทางศรษฐกิจพืไอเปสูประทศทีไขับคลืไอนดຌวย
อุตสาหกรรม฿หม ดยคาดหวังวา SMEs จะมีการปรับตัวตามเปดຌวย อยางชຌาโ นัๅน 

 

ภาพ 7-1: การพัฒนาศรษฐกิจของเทยจากอดีต ถึงปัจจุบัน ีปัญหากับดักรายเดຌปานกลางิ  

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค.  
 

฿นชวงปลายป โเแ้ กิดหตุอุบัติของการพรชืๅอ ควิดูแ้ อยางรุนรงทัไวลก สงผลอยางรุนรง
ทางศรษฐกิจ ทัๅงตอการผลิต ละการบริภค อันป็นหตุ฿หຌอุปสงค์ ิความตຌองการบริภคสินคຌาี ลดลงอยาง
รุนรงทัๅง฿นละตางประทศ มืไอยอดสัไงซืๅอสินคຌาลดลง กใยอมสงผลตอรายเดຌ ละการจຌางงาน ละมืไอรายเดຌ 
ละการจຌางงานลดลงกใจะสงผลตออ านาจซืๅอ ละการบริภคสินคຌาทีไลดลง วนวียนป็นวัฏจักรอันชัไวรຌายทาง
ศรษฐกิจ (Vicious Cycle) อยางหลีกลีไยงเมเดຌ สงผล฿หຌการติบตทางศรษฐกิจของเทยละลกลดลงเปดຌวย 

 
ส าหรับเทย จากผลทัๅงดຌานกับดักรายเดຌปานกลางดิม ละวิกฤติควิด ูแ้ นีๅ สงผลตอการบริภค 

ละ GDP ของประทศอยางมีนัยส าคัญ ฿หຌติบตติดลบ อยางรุนรง ทัๅงการบริภค รายเดຌ ละศรษฐกิจ
ดยรวมของประทศจึงกลาวดยสรุปเดຌวา ศรษฐกิจเทยประสบปัญหา฿น โ ลักษณะ คือ ปัญหาดิมจาก
ครงสรຌางศรษฐกิจ หรือปัญหากับดักรายเดຌปานกลาง ทีไตຌอง฿ชຌวลากຌ฿นระยะยาว ผานการพัฒนาศักยภาพ
฿นการขงขัน ละปัญหาอุบัติ฿หม คือ ควิดูแ้ ตຌอง฿ชຌการกຌปัญหายียวยารงดวน มิ฿หຌผูຌประกอบการ 
ดยฉพาะ SMEs ตຌองปຂดตัวลง 
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ภาพ 7-2: การติบตทางศรษฐกิจของประทศ (GDP) ปี โเแ้ ถึง โเโแ  รายเตรมาส 

 
ทีไมา: ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
 

ภาพ 7-3: การบริภคของประทศ ละผลส ารวจปัญหาของ SMEs ภาย฿ตຌวิกฤติควิด ูแ้  
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็.แ.โ ภาพรวมมาตรการ SMEs  
ภาย฿ตຌปัญหาดังกลาว รัฐบาล เดຌลือกการกຌเขปัญหา฿น โ ระยะก SMEs คือ กอนควิดูแ้ 

ซึไงป็นการกຌพืไอตอบปัญหาครงสรຌางทางศรษฐกิจป็นหลัก กับ หลังควิดูแ้ ทีไป็นการกຌเขปัญหายียวยา
รงดวน ดยทีไผานมารัฐบาลมีมาตรการชวยหลือ สงสริม SMEs ฿นหลายรูป ตสามารถบงออกเดຌป็น 
ใ ลักษณะ คือ ครงการดຌานการงิน ครงการดຌานการพัฒนาศักยภาพ SMEs ิครงการพัฒนาฯี ละครงการ
ดຌานการสรຌางปัจจัยวดลຌอมทางธุรกิจ (Eco-System) ชน การพัฒนาระบบการงิน การพัฒนาระบบวิจัย 
การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ป็นตຌน 

 
จากการรวบรวมของผูຌวิจัยพบวา ครงการสวน฿หญนัๅน งบประมาณกระจุกอยูทีไครงการดຌานการงิน

ป็นหลัก ทัๅงชวงกอนภาวะควิดูแ้ ละหลัง ควิดูแ้ ดย ชวงกอนควิดูแ้ นัๅน มຌจะมีงบประมาณสวน
฿หญอยูกับดຌานการงิน ตภายหลังควิดูแ้ พบวา งบประมาณยิไงเปสูดຌานการงินมากขึๅน ผานทัๅงครงการ
อาทิ งินกูຌ soft loan ทีไมีวงงินกูຌรวม 5เเ,เเเ ลຌานบาท หรือ คนละครึไง ทีไ฿ชຌงบประมาณมากกวา แเเ ,เเเ 
ลຌานบาท ดຌวย ดยสัดสวนงบประมาณดຌานการงิน ชน งินกูຌดอกบีๅยตไ า ฯลฯ นัๅนสูงถึงรຌอยละ ้้.ใ  
ของงบประมาณส าหรับ SMEs ทัๅงหมด ดย ดຌานการพัฒนาฯ ละ Eco-System อยูทีไพียงรຌอยละ เ.5 ละ 
รຌอยละ เ.โ ทานัๅน ตามล าดับ กลาวดยสรุปเดຌวา มาตรการชวยหลือ SMEs ของเทย อยูกับมาตรการ 
ดຌานการงินปน็หลัก 

 
ภาพ 7-4: งบประมาณ฿นมาตรการสงสริม SMEs บงตามประภทมาตรการ  

ปรียบทียบกับ GDP ของ ประทศ ละ GDP SMEs 

 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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ตาราง 7-1: งบประมาณ฿นมาตรการสงสริม SMEs ละจ านวนมาตรการ บงตามประภทมาตรการ 

มาตรการ 
จ านวน 

มาตรการ 
2560 

จ านวน 
มาตรการ 

2561 

จ านวน 
มาตรการ 

2562 

จ านวน 
มาตรการ 

2563 

จ านวน 
มาตรการ 

2563  
Covid-19 

งบประมาณ 
รวม 

ิลຌานบาที 

สัดสวน 
งบประมาณ 

ดຌานการงิน 7 6 5 6 33 2,147,532 99.29% 

ดຌานพัฒนาศักยภาพ 4 9 2 0 1 10,715  0.50% 

ดຌานปัจจัยอืๅอ฿นการด านินธุรกิจ 0 2 7 1 4 4,554 0.21% 

รวม 11 17 14 7 38 2,162,802 100.00% 
ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 

 

฿นปัจจุบัน ขณะทีไสถานการณ์ควิดูแ้ ยังเมคลีไคลาย ิกรกฎาคม โ5ๆไี รัฐบาลเดຌพิไมมาตรการ
ส าคัญ฿นการยียวยา ละฟื้นฟูศรษฐกิจ จากวิกฤติควิดูแ้ ดยฉพาะทีไกีไยวขຌองกับ SMEs ทีไส าคัญ พิไมติม 
อาทิ สินชืไอฟื้นฟูละพักทรัพย์ พักหนีๅ ิปรับ฿หมจากมาตรการ Soft loan) ครงการคนละครึไงฟส 3 การจาย
ชดชยรงงานผานประกันสังคม แ ดือน มาตรการพักช าระหนีๅ มาตรการชวยหลือคานๅ า คาเฟฟງา ละ
มาตรการชวยหลือคาลารียน ซึไงจะหในเดຌวาลຌวนป็นครงการดຌานการงินทบทัๅงสิๅน 
 

็.แ.ใ ผลประมินบืๅองตຌน 
จากมาตรการดังกลาว หในเดຌวาสงผลตอการติบตของ SMEs อยางมีนัยส าคัญ กลาวคือ ฿นชวงกอน

ควิดูแ้ นัๅน SMEs มีอัตราการติบตทางศรษฐกิจดยฉลีไยทีไดีกวาคาฉลีไยการติบตของประทศ  
อยางเรกใตาม ดຌวยอัตราดังกลาวยังถือวาคอนขຌางนຌอยหากคาดหวัง฿หຌ SMEs ป็นตัวขับคลืไอนศรษฐกิจของ
ประทศ฿หຌพຌนกับดักรายเดຌปานกลาง ยิไงมืไอปรียบทียบกับภาวะหลังควิดูแ้ ทีไพบวา SMEs มีรายเดຌ
ถดถอยมากกวาคาฉลีไยของประทศดຌวยลຌว ยิไงสะทຌอน฿หຌหในวา การติบตทีไผานมาเมเดຌกอ฿หຌกิดความ
ยัไงยืน คือ มิเดຌสรຌาง฿หຌ SMEs มีศักยภาพ฿นการขงขันสูงพอทีไจะรองรับวิกฤติทางศรษฐกิจเดຌ จึงมีความ
นาสน฿จวา มาตรการดຌานการงิน นัๅนตอบจทย์การพัฒนา ละกຌปัญหาศรษฐกิจของประทศหรือเม 
ดยฉพาะมืไอปรียบทียบกับ ครงการพัฒนาฯ ละครงการดຌาน Eco-System 
 

ปรียบทียบครงการดຌานการงินกับครงการประภทอืไน 

฿นการศึกษาผลของมาตรการดຌานการงิน การศึกษานีๅเดຌท าการศึกษาชิงลึกถึงมาตรการส าคัญของรัฐ 
โ มาตรการ คือ มาตรการ Soft Loan ฯ ละมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ ซึไงประกอบเปดຌวย 
โ ครงการยอย คือ ครงการบัตรสวัสดิการหงรัฐฯ ละครงการคนละครึไง ฿นขณะทีไ ครงการอืไนนัๅน  
ผูຌวิจัยเดຌปรียบทียบกับ ครงการทีไเดຌคยมีการศึกษาเวຌลຌว฿นอดีต คือ ครงการติดตามละประมินผล
ครงการภาย฿ตຌงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการดຌานการสงสริม SME ประจ าป โ5ๆเ ซึไงพบขຌอตกตาง 
ทีไนาสน฿จ ไ ดຌาน คือ ดຌานความครอบคลุม ดຌานผลตอ SMEs ดຌานผลกระทบตอภาพรวมทางศรษฐกิจ฿น
ระยะสัๅน ละดຌานความยัไงยืน ดังนีๅ   
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ดຌานความครอบคลุม คือ การพิจารณาวาสามารถชวย SMEs เดຌอยางทัไวถึงหรือเมนัๅน จากการศึกษา
ดຌวยการรวบรวมขຌอมูลของผูຌวิจัย พบวา ดຌานการงินมีความครอบคลุมสูงกวา กลาวคือ  ครอบคลุมถึงฉลีไย 
รຌอยละ ใโ ิบางครงการอาจครอบคลุมเดຌรຌอยละ แเเี ฿นขณะทีไครงการพัฒนามีความครอบคลุมฉลีไยพียง
รຌอยละ แโ หตุผลประการหนึไง คือ ครงการดຌานการงินนัๅน฿ชຌระยะวลา ละบุคลากรตอหนวย SMEs 
ทีไเดຌรับความชวยหลือตไ ากวา ดຌานการพัฒนาทีไตຌอง฿ชຌระยะวลาละบุคลากรมากกวา ท า฿หຌครงการดຌาน
การงินมีความครอบคลุมสูงกวา 

 

ดຌานผลตอ SMEs นัๅน เมพบผลตอการยกระดับ SMEs อยางมีนัยส าคัญ ตอาจมีสวนชวย฿นบางกรณี 
ชน การกูຌพืไอพัฒนาศักยภาพของ SMEs ซึไงมีสวนหนึไงทีไ฿ชຌประกอบกับครงการพัฒนา ฿นขณะทีไครงการ
พัฒนานัๅน จากการศึกษามืไอป โ5ๆเ พบวา สามารถพิไมมูลคา พิไมผลผลิต พิไมยอดขาย หรือลดตຌนทุนเดຌ 
ผานการพัฒนาฯ ความสามารถ฿นการขงขัน ชน การปรับปรุงทคนลยี฿นการผลิต การสงสริมการ
ออกบบผลิตภัณฑ์ ละการหาตลาด฿หม ป็นตຌน 

 

ดຌานผลกระทบตอภาพรวมทางศรษฐกิจ อันจะป็นปัจจัย฿หຌเทยกຌาวพຌนวิกฤติควิดูแ้ เปเดຌนัๅน 
พบวา ฿นระยะยาว฿หຌผลเมตางกันนัก ดยจะตกตางกันตามประภทอุตสาหกรรมทีไ฿หຌความส าคัญป็นหลัก 
กลาวคือ มืไอพิจารณาจากคาตัวทวีทางศรษฐกิจของอุตสาหกรรมส าคัญนัๅนเมพบความตกตางมากนัก 1  
ชน ภาคธนาคารอยูทีไ ใ.5 ทา คຌาปลีกอยูทีไ โ.5 ทา รຌานอาหารละครืไองดืไมอยูทีไ ไ.โ ทา อาหารปรรูป 
อยูทีไ ไ.โ ถึง ไ.้ ทา ละการขนสงทางรางทีไ ่.ใ ทัๅงนีๅสังกตเดຌวา ครงการดຌานการงิน ชน Soft Loanฯ 
ละคนละครึไง ทีไสวน฿หญผานภาคการงิน ละคຌาส งคຌาปลีกนัๅน อาจมีคาตัวทวี ิผลกระทบตอระบบ
ศรษฐกิจี ตไ ากวา การผลิตอาหารปรรูป ละบริการรຌานอาหาร ลใกนຌอย ตการสรຌางครงสรຌางพืๅนฐาน
ดยฉพาะระบบราง฿หຌคาตัวทวีสูงทีไสุด 

 

สวนผลกระทบทางศรษฐกิจ฿นระยะยาว พบวา มาตรการดຌานการงิน฿หຌผลนຌอยกวามาตรการ  
ดຌานการพัฒนาฯ ดยดຌานการงินนัๅน ฿หຌผลตอบทนทางศรษฐกิจทีไมืไอค านวณยຌอนกลับป็นภาษีกลับคืนนัๅน
จะตไ ากวางบประมาณทีไ฿ชຌเป ตกตางจากครงการพัฒนาทีไพบวามีความคุຌมคากวา กลาวคือ กอ฿หຌกิดผลทาง
ศรษฐกิจสูง มืไอค านวณป็นภาษีหรือรายเดຌรัฐทีไจะจัดกใบเดຌพิไมจากรายเดຌทีไพิไมขึๅนนัๅน มีความคุຌมคา คือ 
มากกวางบประมาณทีไเดຌ฿ชຌเป หตุผลส าคัญนัๅนนืไองมาจากครงการพัฒนาสามารถยกระดับความสามารถ฿น
การขงขันของ SMEs เดຌนัๅนอง ซึไงตกตางจากดຌานการงินทีไเมเดຌสงผลดังกลาวอยางมีนัยส าคัญ 

 

ดຌานความยัไงยืน จึงพบวา ครงการดຌานการพัฒนาฯ มีความยัไงยืนสูงกวามาตรการดຌานการงิน ทัๅงตอ
ศักยภาพ฿นการขงขันของ SMEs ิจึงหในเดຌวา฿นวิกฤติศรษฐกิจ SMEs ประสบปัญหามากกวาคาฉลีไยของ
ประทศ นืไองจากทีไผานมามาตรการดຌานการงินเมเดຌชวยยกระดับศักยภาพการขงขันของ SMEs สวน฿หญี 
ละตอการคลังของประทศ   

                                           
1 ทีไมา: คมสัน สุริยะ ละชลิตา ศรีนวล ิโ5ๆใ) 
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ดยสรุปจึงหในเดຌวา ฿นภาพรวมนัๅน มาตรการทางการงินอาจมีจุดดน฿นรืไองของความรวดรใว  
฿นการด านินการ ซึไงชวยดຌานความครอบคลุมของการชวยหลือ ต฿นระยะยาวนัๅน ดຌอยกวาครงการดຌานการ
พัฒนาฯ ลการสรຌาง Eco-System มาก ดังนัๅน มาตรการทางการงินจึงหมาะกับการกຌปัญหา฿นระยะสัๅน 
ละเมหมาะ฿นการ฿ชຌป็นมาตรการหลัก฿นระยะยาว  

 
ตาราง 7-2: ตารางทีไ ปรียบทียบ มาตรการดຌานการงิน ละมาตรการดຌานการพัฒนาศักยภาพ SMEs 

 มาตรการดຌานการงิน มาตรการดຌานการพัฒนา ฯ 

ชิงปริมาณ  
ิความครอบคลุมี 

 ความครอบคลุมฉลีไย ใโั 
 ปฏิบัติการเดຌงายกวาชิงปริมาณ 
 ฿นวลาทากันครอบคลุมงายกวา 

 ความครอบคลุมฉลีไย 1โ% 
 ปฏิบัติการเดຌยากกวาชิงปริมาณ 
 ฿นวลาทากันครอบคลุมนຌอยกวา 

ผลตอ SMEs 

 มีสวนชวยพิไมความสามารถ฿นการขงขันบาง
กรณี 

 เมพบผลดยตรงตอการพิไมความสามารถ฿น
การขงขันอยางมีนัยส าคัญ 

 มีผลตอความสามารถ฿นการขงขันอยางมี
นัยส าคัญ 

 บางครงการ/มาตรการ พิไมมูลคา พิไม
ผลผลิต พิไมยอดขาย หรือลดตຌนทุน 

ผลกระทบตอภาพรวมศรษฐกิจ 
 ระยะสัๅน฿กลຌคียงกัน 
 ระยะยาวนຌอยกวาพราะเมสรຌางความสามารถ

฿นการขงขัน 

 ระยะสัๅน฿กลຌคียงกัน 
 ระยะยาวสูงกวาพราะสรຌางความสามารถ฿น

การขงขัน 

ความยัไงยืน 
 เมพิไมความสามารถ฿นการขงขัน 
 ภาษีกลับคืนนຌอยกวางบประมาณ 

 พิไมความสามารถ฿นการขงขัน 
 ภาษีกลับคืนมากกวางบประมาณ 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
 

ผลประมินครงการส าคัญ 

ส าหรับครงการส าคัญทีไการศึกษานีๅ เดຌท าการศึกษาชิงลึก คือ มาตรการ Soft Loan ฯ ละมาตรการ
รักษาระดับการบริภคของประทศ ซึไงประกอบเปดຌวยครงการยอย คือ ครงการบัตรสวัสดิการหงรัฐฯ ละ
ครงการคนละครึไงฯ ผลประมินทีไส าคัญ ของทัๅง โ ครงการ มี ดังนีๅ 
 

มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 
 

มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ พบวา ฿นภาพรวม ครงการประสบความส ารใจดี฿น  
ชิงปริมาณ กลาวคือ ป็นครงการทีไกลุมปງาหมายสามารถขຌารวมครงการเดຌกินกวาปງาหมายทีไตัๅงเวຌ  
อีกทัๅง฿นงของการ฿ชຌงานกใมีผลตอบรับทีไดี คือ ฿ชຌ฿กลຌคียงกับยอดสูงสุดของวงงิน ซึไงสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์฿นการพิไมระดับการบริภคเดຌอยางตใมทีไ ซึไงมຌวา฿นระยะริไมตຌนอาจมีปัญหา฿นการด านินการ
บຌาง ต฿นปัจจุบันกใเดຌมีความพยายามจัดการ฿หຌดีขึๅน ชน การ฿ชຌอพพลิคชัไนตางโ ฿นการปรับปรุง฿หຌมีการ
฿ชຌงานเดຌงายขึๅนป็นตຌน   
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ภาพ 7-5: สรุปผลมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

 
 

ผลจากความส ารใจ฿นการขຌารวม ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงความหมาะสมของนยบายนัๅน สงผลดีตอ SMEs 

หลายประการ ทัๅง฿นงของการพยุงระดับรายเดຌ การกระตุຌนศรษฐกิจ฿หຌขยายตัว สงผลตอการจຌางงาน ละ
รายเดຌทีไพิไมขึๅนของ SMEs ท า฿หຌศรษฐกิจดยรวมเดຌรับอานิสงค์ทางบวกเปดຌวย นอกจากนัๅน฿นงของ SMEs 

ละผูຌบริภคอง ยังเดຌรับการพัฒนาบบบังคับตามงืไอนเขของครงการ ฿หຌตຌอง รียนรูຌการ฿ชຌระบบดิจิทัล 
อันจะป็นการสงผล฿หຌกิดสังคมเรຌงินสด ละระบบการคຌาอิลใกทรอนิกส์ (E-Commerce) ทางอຌอมดຌวย 

 
อีกจุดหนึไงทีไผูຌวิจัยหในวา มาตรการนีๅมีความหมาะสมดี คือ ป็นลักษณะของครงการ/มาตรการ 

อุดหนุนตามความสมัคร฿จ กลาวคือ ผูຌขຌารวมมาตรการสามารถลือกรับความชวยหลือตามความหมาะสมของ
ตนองเดຌ (Voluntary Subsidies) ดยจะหในเดຌวา มຌครงการคนละครึไงรัฐจะ฿หຌคาชดชยตอรายสูงกวาบัตร
สวัสดิการหงรัฐ ตกใมีงืไอนเขวา฿นครงการคนละครึไงนัๅน ผูຌรับการอุดหนุนจะตຌองออกคา฿ชຌจายองอีกครึไงหนึไง 
ดຌวยหตุดังกลาวผูຌทีไมีรายเดຌมากพอทีไจะออกคา฿ชຌจายองครึไงหนึไง กใยอมจะตຌองลือกอยากมีหตุผล฿นการ฿ชຌ
ครงการคนละครึไง พราะเดຌรับประยชน์สูงกวา ฿นขณะทีไผูຌมีรายเดຌนຌอยจนเมสามารถออกคา฿ชຌจายองอีกครึไง
เดຌจะตຌองลือก฿ชຌบัตรสวัสดิการหงรัฐฯ ทัๅงทีไเดຌรับประยชน์รวมนຌอยกวา ดังจะหในเดຌวา ประชากร฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือ ซึไงมีระดับรายเดຌตอหัวตไ ากวาภาคกลาง ละมีภูมิศรษฐกิจบบกระจายนัๅน ลือกทีไจะ฿ชຌ
บัตรสวัสดิการหงรัฐ฿นอัตราสวนปรียบทียบกับครงการคนละครึไงทีไสูงกวาภาคกลาง ดังนัๅน฿นความป็นจริง
ลຌว รัฐจึงเมจ าป็นตຌองมีระบบคัดกรองทีไยุงยากตอยาง฿ด หากมีความชวยหลือทีไพียงพอ ละตอบสนอง
กับทุกกลุมรายเดຌ ทุกประภท พราะประชาชนผูຌลือกรับสิทธิ์ ยอมสามารถลือกความชวยหลือทีไหมาะสมกับ
ตนองเดຌอง  
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อยางเรกใตาม มาตรการนีๅ ป็นการกระตุຌนศรษฐกิจ฿นระยะสัๅน ละ เมเดຌสงสริม฿หຌ SMEs  
พิไมความสามารถการขงขัน฿นระยะยาว พืไอท าการประมินชิงปริมาณดຌวยบบจ าลองทางศรษฐกิจจึง
พบวา มูลคาภาษีกลับคืน หรือรายเดຌของรัฐทีไพิไมขึๅนจากครงการนีๅนัๅน นຌอยกวางบประมาณทีไ฿ชຌเป 
ครงการนีๅจึงมีจุดดຌอยรืไองของความยัไงยืน ละเมควร฿ชຌ฿นระยะยาว มຌจะหมาะสม฿นการกຌ/ยียวยาวิกฤติ
฿นระยะสัๅนกใตาม 

 
นอกจากนัๅน อีกจุดทีไป็นปัญหาส าคัญของครงการ คือ การหຌาม฿ชຌสิทธิครงการ฿นการซืๅอขาย

ออนเลน์ ละ฿หຌ฿ชຌสิทธิฉพาะซืๅอขายทีไรຌานทานัๅน งืไอนเขนีๅขัดยຌงกับทัๅงสถานการณ์ทีไรัฐตຌองการ฿หຌ
ประชาชนหยุดอยูบຌาน ละพิไมระยะหางทางสังคมพืไอหลีกลีไยงการติดตอของควิดูแ้ ละยังขัดกับ
นวทาง฿นการพัฒนา฿หຌประชาชน ละSMEs พัฒนาสูระบบ E-Commerce ดຌวย งืไอนเขดังกลาวจึงจ าป็นตຌอง
ยกลิกดยรใว  
 
มาตรการ Soft Loanฯ 
 

มาตรการ Soft Loan ฯ ป็นมาตรการทีไมีผลการด านินการตกตางจากมาตรการรักษาระดับการ
บริภค กลาวคือ มຌวาการ฿หຌ Soft Loan จะป็นสิไงทีไตรงกับความตຌองการของ SMEs ตกลับมีผูຌเดຌรับความ
ชวยหลือภาย฿ตຌครงการตไ ากวาปງาหมายมาก ทัๅงจ านวนผูຌเดຌรับความชวยหลือ ละมูลคาความชวยหลือ ซึไง
ปัญหาส าคัญกิดจากงืไอนเขของครงการทีไเมตอบจทย์ SMEs ละปัญหาของประทศ ชน การ฿หຌฉพาะ
ลูกหนีๅดิมกูຌ ละ฿หຌกูຌเดຌเมกินรຌอยละ โเ ของวงงินกูຌดิมนัๅน ขัดกับสถานการณ์ของ SMEs ทีไหลายรายซึไงอาจ
เมคยกูຌมากอน หรือคยกูຌตปัจจุบันตຌองกูຌมากขึๅน ดຌวยภาวะศรษฐกิจทีไจ าป็นตຌอง฿หຌกูຌพิไมพืไอพยุง
สถานการณ์ หรือ SMEs บางรายกใประสบปัญหาครดิตบูร ป็นตຌน ดຌวยหตุดังกลาวครงการ Soft Loan จึงเม
ประสบความส ารใจทาทีไควร 
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ภาพ 7-6: สรุปผลมาตรการ Soft Loan 

 
 

นอกจากนัๅน฿นงของผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพของ SMEs อง กใเมพบอยางมีนัยส าคัญ 
กลาวคือ จุดประสงค์ของครงการป็นเปพืไอ฿หຌ SMEs เดຌรักษาสภาพคลอง ละเมพบความตกตางของผูຌกูຌพืไอ
รักษาสภาพคลอง กับผูຌกูຌพืไอพัฒนาประสิทธิภาพ/ศักยภาพของตนตอยาง฿ด มาตรการนีๅจึงเมสงผลตอความ
ยัไงยืนของ SMEs นอกจากนัๅน ยังเมมีผลตอความยัไงยืนของการคลังประทศดຌวย กลาวคือ จากการศึกษาจาก
บบจ าลองทางศรษฐกิจ พบวา มาตรการนีๅ฿หຌภาษี/รายเดຌรัฐกลับคืน ทีไพิไมจากการด านินการครงการนຌอย
กวางบประมาณทีไ฿ชຌเป จึงเมอาจป็นครงการทีไหมาะสม฿นระยะยาว  

 
อยางเรกใตาม จากการศึกษาพบขຌอดีของครงการหลายประการ ดยฉพาะ฿นสวนทีไเดຌกลาว 

฿นบืๅองตຌนวา หลงงินกูຌ Soft Loan ตอบจทย์ความตຌองการ SMEs ฿นภาวะวิกฤติชนนีๅ จากการศึกษาจึง
พบวา มืไอปรียบทียบระหวางผูຌเดຌรับงินกูຌ ละผูຌเมเดຌรับนัๅน ฿หຌผลทีไตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ ทัๅงตอการ
พยุงการจຌางงาน การพยุงกิจการเม฿หຌสียหายหนักมาก คาจຌางรงงานทีไปรับลดลงนຌอยกวา รวมถึงอกาสทีไ
กิจการจะปຂดตัวลงดຌวย ดยฉพาะดຌานการปຂดตัวของกิจการนัๅน ผูຌเมเดຌรับงินกูຌสูงถึงรຌอยละ แ5 ยอมรับวาอาจ
ตຌองปຂดกิจการ ปรียบทียบกับผูຌเดຌรับงินกูຌทีไพียงรຌอยละ ่ ยอมรับวาอาจตຌองปຂดกิจการ ขຌอมูลดังกลาว
สะทຌอน฿หຌหในวา มาตรการ Soft Loan สามารถชะลอความสียหายจากวิกฤติศรษฐกิจเดຌ อยางเรกใตาม 
อัตราความป็นเปเดຌ฿นการปຂดกิจการทีไรຌอยละ ่ ทัๅงทีไสามารถขຌาถึงงินกูຌเดຌนัๅน กใยังป็นสัดสวนทีไสูงละตຌอง
เดຌรับกຌปัญหาดຌวยมาตรการอืไนประกอบตอเป ซึไงชีๅ฿หຌหในเดຌชัดจนวา ล าพังมาตรการ Soft Loan เมอาจ
กอบกูຌวิกฤติศรษฐกิจ฿นขณะนีๅเดຌ 
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ปรียบทียบ โ มาตรการ 
 

จากการศึกษา พบวา ทัๅง โ มาตรการมีความคลຌายคลึง฿นงของการป็นมาตรการดຌานการงินทัๅงคู  
จึงสงผลดี฿นงของความรวดรใว ละครอบคลุม อยางเรกใตามมาตรการทัๅง โ มีปัญหา฿นดຌานความยัไงยืน 
คือ นอกจากจะเมสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของ SMEs อยางมีนัยส าคัญลຌว ยังเมคุຌมคาทางการคลังดຌวย 
นอกจากนัๅน ฿นกรณีของครงการ Soft Loan ยังมีงืไอนเขทีไเมหมาะสมกับสถานการณ์ของ SMEs สงผล฿หຌมี 
การขຌาถึงครงการเดຌนຌอยกวาปງาหมาย ซึไงจ าป็นตຌองรงกຌเขตอเป ดยฉพาะอยางยิไงการปรับงืไอนเข฿หຌ
หมาะสมกับประภทของผูຌกูຌดຌวย ิสดงลຌว฿นบทการประมินผลมาตรการ Soft Loan) 
 

ตาราง 7-3: ปรียบทียบมาตรการ Soft Loan ละมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

ประดใน 
มาตรการความชวยหลือทางการงิน ตาม 

พ.ร.ก. Soft Loan โ56ใ 

มาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศ 

ครงการพิไมก าลังซืๅอ฿หຌกผูຌมีบัตร
สวัสดิการหงรัฐ 

ครงการคนละครึไง 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพมีหลงงิน
หมุนวียนดอกบีๅยตไ า สามารถประคับประคอง
ธุรกิจทามกลางวิกฤติเดຌ ละเมกระทบตอการ
จຌางงานละจຌาหนีๅการคຌา หรือผลกระทบทางลบ
อืไน โ ทีไอาจขยายวงกวຌาง 

พืไอชวยหลือยียวยา ละลดภาระ
คา฿ชຌจาย฿หຌกกลุมผูຌมีบัตรสวัสดิการหง
รัฐ ฿นชวงทีไมีการพรระบาดของรคติด
ชืๅอเวรัสครนา โเแ้ 

พืไอฟื้นฟูศรษฐกิจระดับฐานราก  ลดภาระ
คา฿ชຌจายของประชาชน พิไมอุปสงค์การ
บริภคภาย฿นประทศ ซึไงจะสงผล฿หຌ
ผูຌประกอบการรายยอย ดยฉพาะกลุม
หาบร ผงลอย ฿หຌมีรายเดຌจากการขาย
สินคຌา 

กลุมปງาหมาย ลูกหนีๅรายดิมของสถาบันการงิน ทีไมียอดหนีๅ ณ 
วันทีไ 31 ธันวาคม 256โ เมกิน 500 ลຌานบาท 

 ประชาชน : ผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ 
14 ลຌานคน 

 ผูຌประกอบการ : รຌานธงฟງาประชารัฐ  

 ประชาชน : จ านวน 15 ลຌานคน 
 ผูຌประกอบการ : รຌานจ าหนายสินคຌา

ประภทอาหารละครืไองดืไม ละสินคຌา
ทัไวเป ิบุคคลธรรมดาี 

งบประมาณ งินอุดหนุนหนุนดอกบีๅย 6 ดือนรก ประมาณ 
1,300 ลຌานบาท ิค านวณทีไ โ%) ละ
คาธรรมนียมอืไน โ ทีไเมเดຌรียกกใบ รวมถึง
ความสีไยงการจายชดชย NPL ิคาดการณ์วา 
NPL ตไ ามากพราะป็นผูຌประกอบการศักยภาพี  

ระยะทีไ แ จ านวน โ0,922.78 ลຌานบาท 
ระยะทีไ โ จ านวน โเ,ๆใ5.ไ้ ลຌานบาท 
รวมงบประมาณครงการ ไแ,558.27  ลຌาน
บาท 

ระยะทีไ แ จ านวน ใเ,เเเ ลຌานบาท 
ระยะทีไ โ จ านวน โโ,5เเ ลຌานบาท 
รวมงบประมาณครงการ 5โ,5เเ  
ลຌานบาท 

ผลของมาตรการ 
 มูลคาพิไมทาง

ศรษฐกิจ 
 รายเดຌภาษี

กลับคืน 
 การจຌางงาน 

 รายเดຌผูຌประกอบการพิไมขึๅน ่โ่.็โ ลຌาน
บาท  

 รายเดຌภาษีกลับคืน ภาครัฐมีรายเดຌภาษี
กลับคืนพิไมขึๅน แ้่.ๆ5 ลຌานบาท 

 มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ แ,324.36 ลຌานบาท 
หรือคิดป็นรຌอยละ เ.0078 ของ GDP ป 
โ5ๆโ 

 การจຌางงาน รักษาระดับการจຌางงานเดຌ 
แใแ,537 คนหรือรຌอยละ 0.็5 ของการจຌาง
งาน SMEs ป ๆโ 

 รายเดຌผูຌประกอบการพิไมขึๅน 
โเ,5่ใ.โ็ ลຌานบาท รายเดຌภาษี
กลับคืน ภาครัฐมีรายเดຌภาษีกลับคืน
พิไมขึๅน ใ,5ไ5.เๆ ลຌานบาท 

 มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ โใ,ๆใใ.็แ 
ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ เ.แไ ของ 
GDP ป โ5ๆโ 

 การจຌางงานภาย฿นประทศพิไมขึๅน 
แ,เ5ใ,5็็ ราย หรือพิไมขึๅนรຌอยละ ๆ 
ของการจຌางงานดิม 

 รายเดຌผูຌประกอบการพิไมขึๅน 
ใโ,โ้ๆ.็ๆ ลຌานบาท 

 รายเดຌภาษีกลับคืน ภาครัฐมีรายเดຌภาษี
กลับคืนพิไมขึๅน 5,้โใ.ไเ  ลຌานบาท 

 มูลคาพิไมทางศรษฐกิจ ใ้,ไ่้.ใโ 
ลຌานบาท หรือคิดป็นรຌอยละ เ.โใ ของ 
GDP ป โ5ๆโ 

 การจຌางงาน รักษาระดับการจຌางงานเดຌ 
แ่,540 ราย หรือรຌอยละ แแ ของการ
จຌางงานดิม 

ทีไมา: มูลนิธิ สวค. 
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สรุปผลการศึกษาทีไส าคัญ 
 

การศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาทีไส าคัญเดຌ ดังนีๅ 
1. ล าพังมาตรการชวยหลือ/สงสริม SMEs ฿นปัจจุบัน เมอาจชวยหลือ฿หຌ SMEs ละศรษฐกิจ฿น

ภาพรวมของประทศกຌาวพຌนวิกฤติควิดูแ้ ละกับดักรายเดຌปานกลาง เปเดຌ 
2. มาตรการชวยหลือ/สงสริม SMEs สวน฿หญ฿นปัจจุบันป็นมาตรการดຌานการงิน 
3. มาตรการดຌานการงิน฿หຌผล฿นวงกวຌาง ละรใว ตเม฿หຌผลดีตอการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน 

ละผลดีตอการคลัง฿นระยะยาว กลาวอีกนัยหนึไง มาตรการการงินเม฿ชมาตรการทีไยัไงยืน 
4. มาตรการดຌานการพัฒนาฯ สงผลดีตอการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน ละยัไงยืนตอการคลัง฿น

ระยะยาว ต฿หຌผลชຌา ละสงผลวงคบ 
5. มาตรการดຌานการสรຌางปัจจัยวดลຌอม ฿หຌผลรใว ละสงผลมากตอศรษฐกิจ฿นภาพรวม อยางเรกใ

ตาม สามารถกระท าเดຌ฿นวงจ ากัด ละตຌองมีการวางผนอยางรอบคอบ 
6. ดังนัๅน฿นระยะสัๅนจึงตຌองรงมาตรการดຌานการงินทีไตรงจุด ดยมีงืไอนเขทีไหมาะสม สวน฿นระยะ

ยาวจ าป็นตຌองพิไมสัดสวนครงการพัฒนาฯ ฿นขณะทีไครงการดຌานการสรຌางปัจจัยวดลຌอมตຌอง
ด านินการรงดวนละวางผนตอนืไอง฿นระยะยาว 

7. มาตรการควรมีความหลากหลาย ภาย฿ตຌงืไอนเข ละผลตอบทนทีไตกตางกันเป พืไอ฿หຌผูຌรับ
ประยชน์/กลุมปງาหมายของครงการสามารถลือกขຌารวมมาตรการทีไหมาะสมเดຌอง ซึไงจะชวย
฿หຌภาครัฐเมจ าป็นตຌองคัดกรองดຌวยงืไอนเขทีไซับซຌอนตอยาง฿ด อีกทัๅงยังมัไน฿จเดຌวา ปງาหมาย
เดຌรบัมาตรการทีไหมาะสมทีไสุดดຌวย 

8. การจะออกบบมาตรการทีไมีความหลากหลาย รวมกับงืไอนเขทีไหมาะสมเดຌ ผูຌออกบบนยบาย
จ าป็นตຌองมีความขຌา฿จ ดยภาครัฐควร฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลของผูຌขຌารวมมาตรการผาน
อพพลิคชัไน฿นการศึกษา ผานระบบการจัดการขຌอมูลขนาด฿หญ (Big Data) อยางเรกใตามจาก
การศึกษาพบวาปัญหาส าคัญนอกจากการจัดการขຌอมูลลຌว จะเดຌกปัญหาการผยพรขຌอมูล 
(Data Sharing) ทีไตละหนวยงานเม฿ครปຂดผยทา฿ดนัก 

9. นอกจากนัๅนลຌว การท างานของจຌาหนຌาทีไ฿นหลายภาคสวนจ าป็นตຌองท างานชิงรุกมากขึๅน 
฿นขณะทีไงานชิงรับกใตຌองจัดการ฿หຌหมาะสมขึๅนดຌวย  

 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปขຌอสนอนะการสงสริม SMEs ภาย฿ตຌวิกฤติ฿นปัจจุบัน เดຌน าสนอ  
บงตามกลุมผูຌกีไยวขຌองเดຌก ผูຌออกบบละด านินมาตรการ ประชาชน/ผูຌบริภค SMEs ละปัจจัยวดลຌอม
ทางธุรกิจ ดย฿นสวนของผูຌออกบบละด านินมาตรการจะน าสนอถึงขຌอสนอนะ฿นภาพรวม สวนประชาชน/
ผูຌบริภค SMEs ละปัจจัยวดลຌอมทางธุรกิจ นัๅน จะสนอถึงมาตรการทีไหมาะสมกับทัๅง ใ กลุม รวมถึงงืไอนเข
ของตละมาตรการดຌวย ดังนีๅ   
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็.โ.แ ขຌอสนอนะตอผูຌออกบบละด านินนยบาย 
ขຌอสนอนะตอผูຌออกบบละด านินนยบาย฿นภาพรวมมี ไ ประการ หลักคือ 

(1) ลดงืไอนเขตางโ ฿หຌนຌอยทีไสุด (Keep Simple) ดยประชาชนทุกคน ิมຌตขຌาราชการองี  
ตຌองเดຌรับสิทธิ ตามความหมาะสม ละความสมัคร฿จ2 

(2) ตຌองมีความขຌา฿จ SMEs ละประชาชนผูຌ฿ชຌบริการ฿นชิงลึก ตามกลุมประภท ซึไงตຌองอาศัยขຌอมูล 
ระบบจัดการขຌอมูล ิBig Data) ละคานิยม฿นการปຂดผยบงปันขຌอมูล (Data Sharing) ระหวาง
หนวยงาน 

(3) ตຌองด านินการอยางขຌาถึง กลาวคือ฿ชຌความขຌา฿จจากฐานขຌอมูลด านินการชิงรุก ละก าหนด
งืไอนเขตางโ ฿หຌหมาะสมกับ SMEs ตละประภท฿หຌมากทีไสุด 

(4) พิไมสัดสวนมาตรการพัฒนาฯ ละ Eco-System ฿หຌมากกวา฿นปัจจุบัน 

 
็.โ.โ มาตรการละขຌอสนอนะ/งืไอนเขมาตรการ ตอภาคประชาชน/ผูຌบริภค 
มาตรการระยะสัๅน 

- บัตรสวัสดิการหงรัฐ ฿หຌพิไมจ านวนการรับสมัคร฿หม ดยฉพาะอยางยิไงภาย฿ตຌวิกฤติควิดูแ้ 
ยอมจะสงผล฿หຌมีผูຌวางงาน ละมีรายเดຌนຌอยพิไมขึๅน บัตรสวัสดิการหงรัฐจะชวยยียวยาบืๅองตຌนเดຌ 
จนกวาผูຌประสบปัญหาหลานีๅจะกลับเปมีงานท า 

- คนละครึไงออนเลน์พลัส เมจ ากัดจ านวนผูຌขຌารวมครงการ ฿ชຌส าหรับซืๅอของออนเลน์เดຌ ละ 
คาขนสงกใคนละครึไงชนกัน ครงการนีๅหมาะกับผูຌมีรายเดຌปานกลาง คือ เมนຌอยจนลือก฿ชຌบัตร
สวัสดิการหงรัฐอง ละเมมากจนลือก฿ชຌชຌอปดีมีคืน ซึไงชวยลดหยอนภาษี 

- ชຌอป ิทุกทีไทัๅงปี ดีมีคืน ครงการนีๅหมาะกับผูຌมีรายเดຌสูง฿นฐานภาษีทีไการลดหยอนภาษีคุຌมคากวา
การ฿ชຌครงการคนละครึไง ดยสนอวา ควร฿หຌมากกวาดิมพืไอจูง฿จ กลาวคือ ควร฿หຌป็นยอด
รายจายรวมทัๅงปพืไอ฿หຌมีการบริภคตอนืไอง ละเมจ ากัดสถานทีไ หรือประภทกิจการ ขอคพียง
มี฿บก ากับภาษีทานัๅน 

  

                                           
2 กรณีนีๅอาจมีปัญหารืไองของระบียบงบประมาณทีไเม฿หຌอนงบประมาณจากครงการหนึไงเปยังอีกครงการหนึไงดยงาย ผูຌวิจัยจึงสนอ฿หຌขอ
งบประมาณ฿นรูปบบ packages ครงการ฿หญ ละตละครงการยอย฿หຌตัๅงบประมาณผืไอเวຌ฿นกรณีสูงทีไสุด คือ คิด฿นกรณีทีไมีผูຌ฿ชຌครงการตใม
จ านวนประชากร สวน฿นการประมินดຌานการขຌารวมของกลุมปງาหมาย฿หຌประมินรวมทัๅงครงการ฿หญ 
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- ชวยรຌานชวยรา คือ มาตรการซืๅออาหารจากรຌานอาหารทีไประสบปัญหาศรษฐกิจ ละ/หรือ เดຌรับ
ผลกระทบจากมาตรการจ ากัดการจ าหนายอาหาร พืไอจก฿หຌกับผูຌตຌองการอาหาร ใ มืๅอ ดยริไม
จากการ฿หຌผูຌน าชุมชนภาย฿ตຌการควบคุมของจຌาหนຌาทีไปกครอง ส ารวจรຌานอาหาร ละผูຌตຌองการอาหาร 
กอนทีไจะท าการจัดซืๅอละจกจายอาหารตามคหะสถานนัๅน ิปງองกันการรวมกลุมพืไอรับอาหารี 
ทัๅงนีๅจากการศึกษาจะหในเดຌวา กิจการทีไกีไยวกับอาหาร ทัๅงการรຌานอาหาร ละการปรรูปอาหารนัๅน 
ป็นกิจการทีไมีคาตัวทวีทางศรษฐกิจสูง นืไองจากกีไยวขຌองกับกิจกรรมทางศรษฐกิจหลาย
กิจกรรม ทัๅง ภาคกษตร ผูຌผลิตอาหารปรรูป พนักงาน ลูกจຌางรຌานอาหาร ผูຌผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ 
ดังนัๅนมาตรการนีๅนอกจากจะป็นการชวยหลือปัจจัยด ารงชีวิตทีไจ าป็นลຌว ยังชวยกระตุຌนศรษฐกิจ
เดຌป็นอยางดีดຌวย 

 

มาตรการระยะกลาง/ยาว 

- มาตรการลดผูຌ฿ชຌบัตรสวัสดิการหงรัฐผานการหางาน ดยปງาหมายของมาตรการบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ฿นระยะยาวนัๅน จะตຌองป็นการ฿หຌมีผูຌ฿ชຌบัตรฯ ฿หຌนຌอยทีไสุด ซึไงปลวาผูຌเดຌรับความชวยหลือ
เมป็นผูຌมีรายเดຌนຌอยอีกตอเป ดยการนีๅรัฐจะตຌองกใบขຌอมูลความช านาญ ละบังคับ/ก าหนดป็น
งืไอนเข฿หຌผูຌถือบัตร ตຌองอบรมพัฒนาความรูຌกับรัฐ กอนทีไจะหางานทีไหมาะสม฿หຌท า 

- มาตรการรัฐจຌางงานผูຌ฿ชຌบัตรสวัสดิการหงรัฐ กรณีนีๅอาจ฿ชຌ฿นกรณีทีไเมอาจหางานทีไหมาะสม฿หຌท า
เดຌ ทัๅงจากภาวะศรษฐกิจ หรืองืไอนเขฉพาะรายนัๅน ชน อาจป็นผูຌชรา ทุพพลภาพ ป็นตຌน ฿น
กรณีนีๅหในควร฿หຌรัฐจຌางหมา฿นอัตราทีไหมาะสม ฿นงานทีไรัฐขาดคลนหรือตຌองจຌางหนวยงานอืไน
ป็นประจ า ชน สถิติชุมชนท าหนຌาทีไกใบขຌอมูลสถิติชิงลึกหรือบบสอบถาม฿นชุมชน Social 
Media ชุมชน ท าหนຌาทีไป็นตัวทนของชุมชนกระจายขาวสารชุมชนผานสืไอออนเลน์ ขนสงชุมชน 
ท าหนຌาทีไสงอาหาร หรือความชวยหลือตางโ จากรัฐ฿นชวงควิดูแ้ ป็นตຌน 

- คนละครึไงพลัสอบรม คือ ก าหนด฿นงืไอนเขของผูຌ฿ชຌสิทธิมาตรการ ฿หຌตຌองอบรมออนเลน์ของรัฐพืไอ
ลกรับสิทธิ ซึไงการอบรมนีๅจะชวยพิไมประสิทธิภาพของบุคลากรอันจะสงผลดีตอผูຌประกอบการดຌวย 

- ชຌอปลຌวเดຌออม ปลีไยนจากการลดหยอนภาษีป็นรัฐชวยการออมผานประกันสังคม หรือกองทุน
ส ารองลีๅยงชีพ หรือ หลงงินออมระยะยาวอืไนโ3 ซึไงจะชวยการออมของประชาชน฿นระยะยาว 

 

ขຌอสนอนะตอการปรับตัว 

- ภาคประชาชนบางกลุมตຌองปรับฐานความคิด ทีไเมรอรับการชวยหลืออยางดียว หรือรับการชวยหลือ
กใจะตຌองป็นการรับการชวยหลือ฿นระดับรายเดຌทีไสูงขึๅนเป ซึไงจะตຌองพรຌอมพัฒนาตัวองอยูสมอ 

- นอกจากนีๅ ประชาชนบางกลุมตຌองตรียมความพรຌอม ฿หຌสามารถป็นผูຌประกอบเดຌสมอ มืไอมีอกาส 
ดยฉพาะอยางยิไงกับธุรกิจ Start Up ซึไงติบตเดຌรใว ต฿นขณะดียวกัน อกาสกใผานเปรใวชนกัน  

                                           
3 มาตรการนีๅตຌองการสงสริม฿หຌกิดการออม ดังนัๅน ผูຌขຌารวมครงการจึงตຌองมีหลงงินออม  
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็.โ.ใ มาตรการละขຌอสนอนะ/งืไอนเขมาตรการ ตอ SMEs 
มาตรการระยะสัๅน 

- มาตรการกระตุຌนการบริภค SMEs ขຌารวมเดຌงาย ระบียบเมซับซຌอนรวดรใว เมจ ากัดจ านวน  
เมจ ากัดประภท หรือขนาดกิจการ ละมีงืไอนเข฿หຌนຌอยทีไสุด 

- งนิกูຌดอกบีๅยตไ า ก าหนดงืไอนเข อัตราดอกบีๅย ละวงงิน ตามประภททีไตกตางกัน ดย  
o งินกูຌดอกบีๅยตไ าส าหรับ กลุม SMEs ทีไมีฐานะการงินดี ละตຌองการกูຌพืไอปรับสภาพ

หรือสริมความขใงกรง กลุมนีๅควร฿หຌวงงินมาก อัตราดอกบีๅยตไ าสุด มຌตຌองตรวจสอบ 
credit bureau กับผนธุรกิจกใตຌองด านินการอนุมัติ฿หຌรวดรใว ิชน อาจมีทีมทีไปรึกษา
ธุรกิจส าหรับกลุมนีๅี อนึไง กลุมนีๅป็นกลุมทีไป็นความหวัง฿นการพลิกฟื้นศรษฐกิจของ
ประทศ ทัๅง฿นระยะสัๅน คือ กิดการจຌางงาน กิดกิจกรรมศรษฐกิจ฿นภาวะทีไการจຌางงาน
ละกิจกรรมทางศรษฐกิจถดถอย ละยังป็นกลุมทีไจะยกระดับศักยภาพ฿นการขงขัน
ของประทศ฿หຌกຌาวพຌนวิกฤติรายเดຌปานกลาง฿นระยะยาว เดຌดຌวย 

o งินกูຌดอกบีๅยตไ าส าหรับ กลุม SMEs ทีไมีฐานะการงินดี ิเมมีปัญหา credit bureau) ต
ตຌองการกูຌพืไอพยุงธุรกิจ กลุมนีๅอาจมีอัตราดอกบีๅยสูงกวากลุมรกลใกนຌอยเดຌ ต
จุดส าคัญ คือ ตຌองขยายวงงิน฿หຌตามความจ าป็น ดยพิจารณาวงงินจากรายเดຌสุทธิทีไ
ผานมา ทนการพิจารณาจากวงงินกูຌดิม กลุมนีๅยังคงตຌองตรวจสอบ credit bureau 
ละสามารถค าประกันผานเดຌทัๅง ิแี บรรษัทคๅ าประกัน ชน บสย. ิโี หลักทรัพย์ ิใี 
บุคคล ทัๅงนีๅจะตຌองพิจารณาอยางรวดรใว 

o งินกูຌดอกบีๅยตไ าส าหรับ กลุม SMEs ราย฿หม หรือ start up กลุมนีๅสามารถกระท าเดຌ โ 
วิธีการ ิตาม Finland Model) คือ ิแี การ฿หຌกูຌดอกบีๅยตไ า วงงินยังเมสูงนัก ิขึๅนกับ
การศึกษาความป็นเปเดຌบืๅองตຌนของครงการ หรือการท า due diligence) ละตຌองมี
การติดตามอยาง฿กลຌชิด ดย฿นฟຂนลนด์จะท าการยกหนีๅ฿หຌทัๅงหมดหรือบางสวน ฿น
กรณีทีไคณะกรรมการหในวามีความพยายามด านินธุรกิจอยางตใมทีไตเมประสบ
ความส ารใจ หรือ วิธีทีไ  ิโี คือ การระดมทุนรูปบบ฿หม ชน crowd funding 
venture capital (VC) Angel Fund หรือ การ pitching ฿นรูปบบตางโ  

o งินกูຌดอกบีๅยตไ าส าหรับ กลุม SMEs ทีไมีปัญหาฐานะการงิน (มีปัญหา credit bureau) 
ตจ าป็นตຌองกูຌ กลุมนีๅยังคงสามารถพิจารณา฿หຌกูຌเดຌอยู (USA Model) ละจ าป็นตຌอง
฿หຌอกาส ดยฉพาะอยางยิไงกับ SMEs ทีไผิดพลาดทางธุรกิจอยางเมตัๅง฿จ อยางเรกใตาม
งืไอนเขส าหรับกลุมนีๅจ าป็นตຌองพิจารณาถึงผนธุรกิจ ละจ ากัดวงงินเวຌ นอกจากนัๅน
ยังจ าป็นตຌองติดตามอยาง฿กลຌชิดดຌวย ฿นการด านินงาน ธปท. อาจพิจารณาวา งบประมาณ
ทา฿ดทีไสามารถกันป็นความสียหายทีไกิดจาก NPL ของครงการเดຌ ลຌวจึงพิจารณา
วา SMEs ฿นกลุมนีๅจะ฿หຌวงงินเดຌเมกินทา฿ด฿นขัๅนตຌน ลຌวจึงคอยขยายวงงินพิไมติม 
ส าหรับ SMEs ทีไมีพฤติกรรมดีขึๅน คือ จายหนีๅคืนเมป็น NPL ฿นครงการนีๅตอเป  
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มาตรการระยะยาว 
- กຌเขกฎระบียบการอนุมัติตางโ (Ease of Doing Business) ลดระบียบ วลา อกสาร ละ

ขัๅนตอน฿นการอนุมัติ ซึไงจะชวยประหยัดวลา ละตຌนทุนธุรกิจ รวมถึงพิไมความสามารถ฿นการ
ขงขันของ SMEs 

- มาตรการจูง฿จ฿หຌขຌาสูระบบดຌวยการยกวຌนภาษี (Tax Holidays) พืไอ฿หຌ SMEs ขຌาสูระบบ
จ าป็นตຌองยกวຌนภาษี฿นชวงรกกอน ิใ – 5 ป ฿หຌ SMEs ทีไเมมีนวัตกรรมเดຌสิทธิยกวຌนภาษี ใ ป 
สวน SMEs ทีไพอมีนวัตกรรม เดຌยกวຌนภาษี 5 ป ภาย฿ตຌสิทธิ BOIี กอนทีไจะมีมาตรการสงสริม
อืไนโ ตามมาพืไอ฿หຌ SMEs หในถึงประยชน์ของการขຌาสูระบบวาจะชวย฿หຌพัฒนาติบตตอเปเดຌ
อยางยัไงยืน 

- มาตรการจูง฿จ฿หຌขຌาสูระบบดຌวยการอบรมออนเลน์ฟรีตลอดชีพ ครงการชนนีๅภาครัฐสีย
คา฿ชຌจายเมมาก นืไองจากการอบรมออนเลน์นัๅนมีคา฿ชຌจายสวน฿หญจะป็นตຌนทุนเมผันปร 
ิFixed Cost) ชน คาวิทยากร คาถายท า ผูຌรียนสามารถรียนมืไอ฿ด กีไคนกใเมพิไมตຌนทุนตอหนวย
ทา฿ดนกั 

- ทุนอุดหนุนงานวิจัย ดยรัฐชวยสนับสนุนรຌอยละ ่เ ขึๅนเป ิอกชนจ าป็นตຌองออกองสวนหนึไง  
พืไอประกันเดຌวาตຌองการ ละ฿ส฿จงานวิจัยนีๅจริง ยกวຌนธุรกิจ Start Up ทีไรัฐอาจออก฿หຌทัๅงหมด 
ลกกับหุຌนสวนหนึไงี ฿นงานวิจัยทีไอกชนตຌองการ ละรัฐหในวาหมาะสม เมว าจะป็นการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ ทคนลยี หรือการตลาด หรือการศึกษาความป็นเปเดຌของครงการ  
 

งืไอนเข/การปรับตัว 
- SMEs ตຌองจดทะบียนธุรกิจจึงจะเดຌรับความชวยหลือเดຌ 
- ฿นการชวยหลือ SMEs ดยฉพาะการชวยหลือชิงลึก SMEs จ าป็นตຌองมีวินัย ละเมผิดนัด มิ

ชนนัๅนความชวยหลือจะขาดความตอนืไอง ละอาจสียสิทธิค์วามชวยหลือเดຌ 
- SMEs บางรายจ าป็นตຌองปรับนวคิด ฿หຌปຂด฿จ฿หຌกวຌางพรຌอมรียนรูຌรืไอง฿หม ต฿นขณะดียวกันกใ

ตຌองเมประมาทละรอบคอบ฿นการด านินธุรกิจ ละพรຌอมขยายกิจการตลอดวลา 
 

็.โ.4 ขຌอสนอนะตอการพัฒนาระบบปัจจัยวดลຌอมทางธุรกจิ 
ระยะยาวตຌอง฿หຌความส าคัญกับครงการทีไพัฒนาปัจจัยวดลຌอมทางธุรกิจมากขึๅนกวา฿นปัจจุบัน 
การศึกษาพบวา ครงการดຌาน Eco-System มีผลกระทบทางศรษฐกิจสูงทีไสุด ละหในผลรใว 
อยางเรกใตาม พบวามีสัดสวนนຌอยมากหากปรียบทียบกับมาตรการดຌานการงิน จึงตຌองรง ละพิไม
รายจาย฿นสวนนีๅ ดย ควรจัดท าป็นวาระหงชาติทีไจะตຌองมีขึๅนภาย฿นกลางป โ5ๆ5 ฿หຌทุกหนวยงาน
ส ารวจครงสรຌางพืๅนฐาน/ระบบ Eco-system ทีไจ าป็น ละรงปຂด฿หຌมีการจัดซืๅอจัดจຌางดยรใว ดย
ปัจจัยวดลຌอมทางธุรกิจทีไควร฿หຌการสงสริมมี อาทิ  
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- บทบาทภาครัฐนຌนความสะดวก฿นการด านินธุรกิจ ีEase of Doing Business) ดยมีปງาหมาย
฿นการพิไมอันดับตามการจัดอันดับของมาตรฐานลก มาตรการทางภาษี ชน การลดหยอนอัตรา
ภาษีพืไอจูง฿จ฿หຌ SMEs ขຌาสูระบบ ปรับรูปบบการประมูลการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ฿หຌมีความ
ปรง฿สดย฿ชຌทคนลยี Block Chain ขຌามามีสวนรวม ละ฿หຌจัดซืๅอจัดจຌางรวมการซอมบ ารุง 
ดยภาย฿ตຌวิกฤติศรษฐกิจ อกชนตຌองการรายเดຌนนอน฿นระยะยาว การจัดซืๅอจัดจຌางรวมการ
ซอมบ ารุงจึงป็นการประกันรายเดຌระยะยาวจากการซอมบ ารุง สวนรัฐกใจะมัไน฿จเดຌถึงคุณภาพ
สินคຌา/งาน ดຌวย พราะหากคุณภาพเมดีพอกใยังคงเดຌรับประกันการซอมบ ารุงอยูดี 

- ระบบตลาด ส าหรับธุรกิจขนาดลใกทีไ฿นปัจจุบันมีป็นจ านวนมากยังเมขຌาสูระบบมดิร์นทรด 
ภาครัฐควรมีมาตรการสรຌางรงจูง฿จละสงสริม฿หຌสามารถขຌาสูระบบมดิร์นทรดเดຌ สวนธุรกิจ
ขนาดกลางซึไงปัจจุบันพบวายังขຌาสูตลาดตางประทศเดຌนຌอย ทัๅงทีไหลายรายมีการสงออกผานคน
กลาง จึงตຌองพัฒนาระบบพืไอ฿หຌธุรกิจขนาดกลางสามารถชืไอมยงกับตลาดตางประทศเดຌ 
นอกจากนัๅน ภาครัฐควรควบคุม฿หຌระบบตลาดมีความป็นธรรม ิFairness) ชน ฿นระบบตลาด
การสัไงอาหารออนเลน์ ภาครัฐควรศึกษาละก าหนดพดานคาคอมมิชชัไนทีไรຌานอาหารตຌองจาย
฿หຌกับอปพลิคชันสัไงอาหาร ิคา GPี ทีไหมาะสมละป็นธรรมกับทัๅง 2 ฝຆาย ป็นตຌน   

- ระบบจัดการฐานขຌอมูล Big Data ดยนຌนเปทีไการ฿ชຌทคนลยีปัญญาประดิษฐ์ ิArtificial 
Intelligence: AI) ละการวิคราะห์฿นลักษณะพืๅนทีไ ิSpatial Analysisี ดยฉพาะอยางยิไง
ฐานขຌอมูลผูຌประกอบการจากมาตรการรักษาระดับการบริภคของประทศซึไงป็นขຌอมูลของ SMEs 
กลุม฿หมทีไเมคยขຌาสูระบบมากอน ละขຌอมูลจากมาตรการ Soft Loan ซึไงป็นกลุมดิมตมี
ขຌอมูล฿หมละละอียดขึๅน จะป็นประยชน์อยางยิไงตอการวิคราะห์นยบายละมาตรการของ
ประทศ฿นดຌานตางโ ตอเป ดยฉพาะอยางยิไงการน าชุดขຌอมูลตางโ มาวิคราะห์รวมกันผาน
ระบบปัญญาประดิษฐ์ละการวิคราะห์฿นลักษณะพืๅนทีไกใจะท า฿หຌเดຌมาตรการทีไหมาะสมกับทัๅง
ลักษณะของพืๅนทีไ ลักษณะฉพาะของ SMEs ฿นประดในทีไหลากหลายตอเป ทัๅงนีๅภาครัฐตຌอง
สงสริม฿หຌมีวัฒนธรรมการลกปลีไยนขຌอมูล ิData Sharing) ระหวางทัๅงหนวยงานภาคราชการ 
หนวยงานกึไงราชการ ิชน รัฐวิสาหกิจี ละภาคอกชนดຌวย 

- ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศ ดยนຌนความครอบคลุมทัไวถึง ดยตຌองมีระบบ Wifi 
ครอบคลุมทัๅงประทศ ซึไงนอกจากจะสงสริมมาตรการตางโ ของรัฐ ชน มาตรการรักษาระดับการ
บริภคของประทศ ลຌวยังพิไมศักยภาพ฿นการขงขันของ SMEs รายยอยเดຌดຌวย ละตຌองนຌน
ดຌานคุณภาพ ดยการ฿หຌขຌาสูระบบ 5G ฿หຌเดຌดยรใวพราะทคนลยี 5G จะน ามาซึไงการปฏิวัติ
ระบบทคนลยีสารสนทศทัๅงดຌานความสถียร ความรวดรใว ละตຌนทุน฿นการ฿หຌบริการละการ
ขຌาถึง ิAccessibility) ทีไถูกละงาย ซึไงจะชวยสงสริมทคนลยีอืไนโ ชน Telemedical, 
Remote Farming, ละ Smart Farm เดຌดຌวย  
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- ระบบขนสงลจิสติกส์ ทัๅงการขนสงทางถนน ทางราง ทางนๅ า ละอากาศ ฿หຌมีตຌนทุนตอราคา
สินคຌาตไ า ละมีคุณภาพกลาวคือ ขຌาถึงเดຌงาย ตรงวลา ละความสียหายตไ า พืไอ ฿หຌ
ผูຌประกอบการสามารถขงขันเดຌ฿นระดับนานาชาต ิ 

- หลงทุน สามารถบงการพัฒนาออกเดຌ 2 ดຌาน คือ หลงทุนรูปบบดิม กับหลงทุนรูปบบ
฿หม ดยหลงทุนรูปบบดิม ชน ธนาคาร฿หຌพัฒนาป็นธนาคารชิงรุก มีผลิตภัณฑ์ทางการงิน
ทีไตรงกับความตຌองการของกลุมลูกคຌาตละประภท เดຌก กลุม SMEs ดิม฿นระบบ กลุม SMEs 
ทีไมีศักยภาพสูง กลุม SMEs ทีไมีปัญหา Credit Bureau กลุม SMEs ทีไเมป็นทางการ ิชน หาบร
ผงลอย ละกลุมทีไเมมีหนຌารຌาน ป็นตຌนี ละกลุม SMEs ฿หม ิStart Up) ละธนาคารตຌอง
ท างานชิงรุกขຌาถึงลูกคຌาทีไมีความตຌองการเดຌมากขึๅนดยลูกคຌาเมตຌองขຌามาติดตอทีไธนาคารอง 
฿นขณะดียวกันภาครัฐละภาคอกชนควรรวมกันพัฒนาหลงทุนรูปบบ฿หม ชน Venture 
Capital (VC) Angel Fund ละ Crowdfunding ซึไงป็นระบบระดมทุนทีไ SMEs ลดความสีไยง
จากการกูຌละมีตຌนทุนตไ าคูขนานเปดຌวยกัน  

- การสงสริมวิทยาศาสตร์ทคนลยีละงานวิจัยตຌองนຌนทีไการวิจัยตอบจทย์ความตຌองการของ
อกชนละ SMEs ละนຌนความรวดรใวทันการณ์฿นการอนุมัติทุนวิจัย ดยสนอนะวาควร฿ชຌ
รูปบบการ฿หຌทุนอยาง฿นตางประทศ ชน ฟຂนลนด์นຌนการ฿หຌทุนวิจัย฿นรูปบบของการรวมถือ
หุຌน ซึไงกอ฿หຌกิดรงจูง฿จกับทัๅงภาครัฐละอกชน ฿หຌงานวิจัยประสบความส ารใจ ตอบจทย์
ความตຌองการ ละรวดรใว พราะหากงานวิจัยประสบความส ารใจเดຌผลดี หนวยงานรัฐทีไป็น
จຌาของทุนกใจะเดຌรับผลตอบทนตามเปดຌวย หรือจะ฿ชຌรูปบบดิมทีไประสบความส ารใจของเทย
คือ ภาครัฐรวมออกทุนรຌอยละ 80 ละอกชนรຌอยละ 20 กใเดຌ ทัๅงนีๅ ฿นฟຂนลนด์การรวมออกทุน
บบ฿หຌปลา ิGrant) ของรัฐมัก฿หຌกับฉพาะงานวิจัยทีไจะยกระดับอุตสาหกรรม฿นภาพรวม 

 
ทัๅงนีๅ ขຌอสนอนะตางโ สามารถรวบรวมละจ านกรายละอียดตาม กลุมปງาหมาย ระยะวลาด านินการ 

ลักษณะการด านินงาน ผูຌกีไยวขຌองละหนຌาทีไ ละหตุผลประกอบของตละมาตรการ เดຌ ดังตาราง 
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รายละอียดขຌอสนอนะ฿นการด านินนยบาย 
กลุมป้าหมาย มาตรการ ระยะวลาด านินการ ลักษณะการด านินการ ผูຌกีไยวขຌอง หนຌาทีไ หตุผล /หมายหตุ  

ประชาชน  :ผูຌมีรายเดຌนຌอย  บัตรสวัสดิการหงรัฐ ด านินการตอเดຌทันท ี ด านินการตอ จากมาตรการดิม 
พิไม ลงทะบียนผูຌมีรายเดຌนຌอยกลุม
฿หม ลด งืไอนเขผูຌมีสิทธิ พิไม การ
อบรมความรูຌ 

กระทรวงพาณิชย์ ปຂดลงทะบียนผูຌมีสิทธิพิไมจัดคอร์สอบรม
ออนเลน์ ิเมสดี ดย฿นกรณีทีไผูຌมีรายเดຌ
นຌอยเมสามารถขຌาถึงอินตอร์นใต ฿หຌ฿ชຌ
ของชุมชน หรือนัดวลาอบรมทีไรຌานธงฟງา
การด านินการอืไน ท าตามครงการดิม 

1. ภาย฿ตຌวิกฤติศรษฐกิจท า฿หຌจ านวนผูຌมี
รายเดຌนຌอย/ยากจน สงูขึๅน ฿นขณะทีไเมเดຌมี
การส ารวจ ละปຂด฿หຌลงทะบียนพิไม จึง
ตຌองพิไมความชวยหลือ฿หຌครอบคลุมยิไงขึๅน 
2. เมตຌองก าหนดงืไอนเขการขຌารวมทีไ
ยุงยาก นืไองจากหากผูຌขຌารวมมีรายเดຌสูงจะ
ลือก฿ชຌมาตรการอืไนทีไหมาะสมกวาอง 
3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูຌมีรายเดຌ
นຌอย ฿หຌสามารถป็นผูຌมีรายเดຌปานกลาง 
หรือ สูง เดຌ 

กระทรวงการคลัง ออกบบมาตรการ ควบคุม ติดตาม ละ
ประมินผล 

ยกระดับผูຌรับบัตรสวัสดิการ
หงรัฐ 

ริไมกลางป 2565 
 

พิไมติมงืไอนเขผูຌรับบัตรสวัสดิการฯ 
ตຌอง ิแี รายงานตนองกับจຌาหนຌาทีไ 
หรือ อัพหลดขຌอมูลสวนบุคคล฿นระบบ
ทุก ใ ดือน ิโี อบรมพัฒนาทักษะทุก
ดือน ิใี ลงทะบียนหางาน ิไี 
ยอมรับการจຌางงานจากรัฐ กรณีเม
สามารถหางานเดຌ ิ5ี จຌงยกลิกรับ
บัตรมืไอหางานเดຌ 

กรมการจัดหางาน รับลงทะบียนหางาน ละประสานอกชน
฿นพืๅนทีไทีไตຌองการจຌางงาน 

หนวยงานรัฐอืไน ครงการพัฒนา฿นพืๅนทีไ ดຌวยการจัดจຌาง
หมา คาตอบทนรายดือน ิชน จຌางกใบ
สถิติตางโ฿นพืๅนทีไี ๆูแโ ดือน 

ชวยรຌานชวยรา ริไมเดຌทันที ิดยฉพาะอยาง
ยิไงกรณีทีไมีการลຌอกดาวน์ี 
จนกวาสถานการณ์การระบาด
ของควิดูแ้ คลีไคลาย 

ส ารวจผูຌตຌองการอาหาร ละรຌานอาหาร
ทีไเดຌรับผลกระทบ ด านินการหมุนวียน
ซืๅออาหารจากรຌานอาหาร฿นพืๅนทีไ 
จกจายกผูຌตຌองการอาหาร฿นพืๅนทีไ 3 
มืๅอ ตอ วัน 

หัวหนຌาชุมชน ิชน 
ผูຌ฿หญบຌาน ประธานชุมชนี 
ภาย฿ตຌก ากับของจຌาหนຌาทีไ
ฝຆายปกครอง 

ส ารวจผูຌตຌองการอาหาร ละรຌานคຌาทีไ
ตຌองการขຌารวมครงการ พรຌอมจัดซืๅอ
อาหารจกจาย ละควบคุมคุณภาพ 

ปัจจุบันมีผูຌประสบปัญหาศรษฐกิจทีไ
กลายป็นผูຌมีรายเดຌนຌอย ทีไ ตกส ารวจ 
ละเมเดຌสิทธิบัตรสวัสดิการหงรัฐ หลาย
ครอบครัวประสบปัญหาทุพภิกขภัย ิขาด
อาหารี ฿นขณะดียวกันรຌานอาหารจ านวน
มากกใเดຌรับผลกระทบจากภาวะควิดู19 
ละการจ ากัดการขาย นอกจากนีๅ 
ผลกระทบทางศรษฐกิจจากธุรกิจ
รຌานอาหารมีความชืไอมยงกับหวงซมูลคา
มาก ครงการนีๅจึงชวยเดຌทัๅงการกระตุຌนการ
บริภค ละชวยหลือยียวยาผูຌประสบ
ปัญหาเดຌพรຌอมกัน 

กระทรวงการคลัง คาดการณ์จ านวนผูຌมีรายเดຌนຌอย ก าหนด
คาอาหารตอมืๅอ สนอครงการละขอ
อนุมัติงบประมาณ 

รຌานอาหาร ขຌารวมครงการ ผลิตอาหารทีไมีคุณภาพ
ภาย฿ตຌงบประมาณคาอาหาร 

ประชาชน ผูຌขຌาครงการ ีผูຌตຌองการอาหาร ิเมมีสิทธิ
ขຌารวมครงการคนละครึไง ละชຌอปดีมีคืน 

ประชาชน: ผูຌมีรายเดຌปาน
กลาง 

คนละครึไง ด านินการตอเดຌทันท ี ด านินการตอ จากมาตรการดิม 
ลด งืไอนเขผูຌมีสิทธ ิกลาวคือ เม
จ ากัดจ านวนผูຌมีสิทธิ ละลงทะบียน
งาย พิไม การอนุญาตซืๅอออนเลน์ 
พิไม การ฿ชຌ฿นบริการตางโ ชน คา
ขนสง คาดยสาร 

กระทรวงการคลัง ลดงืไอนเขการขึๅนทะบียน ละเมจ ากัด
จ านวนผูຌ฿ชຌสิทธิ ยกลิกขຌอจ ากัดหຌามซืๅอ
ขายออนเลน์ อนุญาตพิไมการ฿ชຌสิทธิกับ
บริการตางโ ชน คาขนสง คาดยสารการ
ด านินการอืไน ด านินการตามดิม 

1. เมตຌองก าหนดงืไอนเขการขຌารวมทีไ
ยุงยาก นืไองจากหากผูຌขຌารวมมีรายเดຌสูงจะ
ลือก฿ชຌมาตรการ ชຌอปดีมีคืนอง หรือ
หากป็นผูຌมีรายเดຌนຌอยจะลือก฿ชຌ บัตร
สวัสดิการฯ อง 
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กลุมป้าหมาย มาตรการ ระยะวลาด านินการ ลักษณะการด านินการ ผูຌกีไยวขຌอง หนຌาทีไ หตุผล /หมายหตุ  
คนละครึไงอยางขຌมขใง ริไมกลางป 2565 พิไมติมจากครงการคนละครึไง ฿หຌ

ผูຌขຌารวมมีงืไอนเข ตຌองขຌารับการอบรม
ออนเลน์ ฿นหลักสูตรทีไสน฿จ หรือ ตาม
ความตຌองการของนายจຌาง 

กระทรวงการคลัง จัดคอร์สอบรมออนเลน์ ีเมสด ิพรຌอม
บบทดสอบ 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูຌมีรายเดຌ
ปานกลาง ฿หຌป็นทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณคา 
สรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจสูงเดຌ 

ประชาชน  :ผูຌมีรายเดຌสูง  
 

ชຌอปดีมีคืน ด านินการตอเดຌทันท ี ด านินการตอ จากมาตรการดิม 
พิไม ระยะวลา฿นการซืๅอละสะสม
฿บสรใจพืไอลดหยอน พิไม ชนิด
สินคຌาละบริการ 

กระทรวงการคลัง ด านินการตามดิม พืไอระยะวลา ละ
ชนิดสินคຌาละบริการ 

ู 

ชຌอปดีมีออม ริไมปลายป 2565 ฿หຌลือกเดຌระหวางการลดหยอนภาษี 
กับการพิไมสมทบ฿นประกันสังคม หรือ
กองทุนส ารองลีๅยงชพี 

กระทรวงการคลัง ศึกษา ออกบบ มาตรการพืไอสงสริมการ
ออม 

ู 

SMEs ทีไมีศักยภาพ 
 

สินชืไอพืไอพัฒนายกระดับ 
SMEs 
 

ปรับพิไมจาก Soft loan ดิม 
 

฿หຌงืไอนเขพิศษ ิดอกบีๅยตไ า วงงินกูຌสูง
ตามความหมาะสมของครงการี 
พรຌอมศึกษาความป็นเปเดຌทางการงิน 
ก SMEs ทีไสถานะการงินดี ต
ตຌองการกูຌพืไอพัฒนายกระดับ 

ธนาคารหงประทศเทย ก าหนดงืไอนเข Soft Loan ดิม เมเดຌจ านกงืไอนเข วงงิน 
อัตราดอกบีๅย ฯลฯ ตามประภท SMEs ซึไง
มีความตกตางกันมาก รวมถึงงืไอนเข ละ
การปฏบัติการทีไสงผลตอการขຌาถึงของ 
SMEs สงผล฿หຌความส ารใจของครงการเม
สูงทาทีไควร 

ธนาคารพาณิชย์ พิจารณา฿หຌกูຌ ฿หຌค าปรึกษาการกูຌ ละ
ค าปรึกษาดຌานธุรกิจอืไนโ  

SMEs ทีไประสบปัญหาธุรกิจ
จาก ควิดู19 

สินชืไอหมุนวียน ปรับพิไมจาก Soft loan ดิม ดอกบีๅยรຌอยละ โ วงงินตามฐานรายเดຌ
กิจการ ิcash flow) ยຌอนหลัง 

ธนาคารหงประทศเทย ก าหนดงืไอนเข 
ธนาคารพาณิชย์ พิจารณา฿หຌกูຌ ฿หຌค าปรึกษาการกูຌ ละ

ค าปรึกษาดຌานธุรกิจอืไนโ นัดหมาย SMEs 
รายงานความคืบหนຌาทุก 3 ดือน 

SMEs รายงานความคืบหนຌาทุก 3 ดือน 
SMEs ทีไประสบปัญหา 
ครดิตบูร ละ ควิดู19 

สินชืไอชุบชีวิต SMEs ปรับพิไมจาก Soft loan ดิม ดอกบีๅยรຌอยละ 2 วงงินตไ า ธนาคารหงประทศเทย ก าหนดงืไอนเข ค านวณยอดรวมพดาน 
NPL ทีไอาจกิดขึๅน คาดการณ์จ านวน 
SMEs ฿นครงการ ก าหนดวงงินกูຌตอราย 

ธนาคารพาณิชย์ พิจารณา฿หຌกูຌ ฿หຌค าปรึกษาการกูຌ ละ
ค าปรึกษาดຌานธุรกิจอืไนโ นัดหมาย SMEs 
รายงานความคืบหนຌาทุก 3 ดือน 

SMEs รายงานความคืบหนຌาทุก 3 ดือน 
SMEs ยุค฿หม การงินพืไอ Start Up ด านินการเดຌทันท ี สรຌางพลตฟอร์ม฿นการระดมทุน/

pitching ทีไขຌาถึงเดຌงาย 
ธนาคารหงประทศเทย ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการสงสริม

สนับสนุน ธนาคารพาณิชย์฿นการสรຌาง
พลตฟอร์ม 

SMEs ฿นภาพรวม บัตรสงสริมการลงทุน SMEs ด านินการเดຌทันท ี ฿หຌ SMEs ทีไจดทะบียนบริษัท ละ
เดຌรับการรับรองจาก สสว. เดຌบัตร
สงสริมการลงทุน ยกวຌนภาษี ใ ป 

BOI พิไมประภทกิจการทีไเดຌรับการสงสริม 
ละ/หรือ ปรับสิทธิ฿นการสงสริม SMEs 

การศึกษาพบวา มาตรการดຌานการพัฒนา 
สงผลดี฿นระยะยาว ดยฉพาะการยกระดบั 
SMEs ฿หຌผลักดันประทศพຌนกับดักรายเดຌ
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กลุมป้าหมาย มาตรการ ระยะวลาด านินการ ลักษณะการด านินการ ผูຌกีไยวขຌอง หนຌาทีไ หตุผล /หมายหตุ  
ิกรณี SMEs ทัไวเปี ละ 5 ป ิกรณี 
SMEs ทีไมีทคนลยี฿หมี 

ปานกลางเปเดຌ ต฿นปัจจุบันมาตรการ
พัฒนาฯ มีสัดสวนทีไนຌอยกวามาตรการทาง
การงินมาก จึงตຌองพิไมสัดสวนมาตรการ
พัฒนาฯ ทัๅงการจูง฿จ฿หຌ SMEs ขຌาสูระบบ 
ละการพัฒนาตางโ ดຌวย 

ตรวจสุขภาพ SMEs กลางป 2565  SMEs มีอกาสขอค าปรึกษา ละ
วินิจฉัยวา มีมิติ฿ดทีไควรปรับปรุง 

สสว. ฿หຌค าปรึกษา ละนะน า ชืไอมยงกับ
ผูຌชีไยวชาญทีไหมาะสม พรຌอมจัดท า
ฐานขຌอมูล 

อบรม ีออนเลน์ ิ  
ฟรี ตลอดชีพ 

กลางป 2565 อบรมออนเลน์ ิเมสดี ฿หຌ  SMEs ลือก
ขຌารับการอบรมหลักสูตร฿ดกใเดຌ 

สสว. ท า อพลิคชัไนกลาง ส าหรับหนวยงาน
ตางโ อัพหลด การอบรมออนเลน์ตางโ 
พรຌอมบบทดสอบ 

หนวยงานสงสริม SMEs 
ตางโ ิหนวยรวมภาย฿ตຌงบ
บูรณาการ SMEsฯี 

จัดท า การอบรมออนเลน์ตางโ พรຌอม
บบทดสอบ 

หลักสูตรอบรมฟรี ปลายป 2565 หลักสูตรอบรม 6 ดือน ถึง 1 ป พืไอ
พัฒนาศักยภาพ ละครือขายธุรกิจ ฟรี 
1 ครัๅง 1 หลักสูตร ตอราย 

หนวยงานสงสริม SMEs 
ตางโ ิหนวยรวมภาย฿ตຌงบ
บูรณาการ SMEsฯี 

จัดท า หลักสูตรอบรม 

SMEs ลือกหลักสูตร ดยฉพาะทีไหมาะสม
สอดคลຌองจากผลภาย฿ตຌมาตรการ ตรวจ
สุขภาพ SMEs 

ทุนวิจัย 20:80 ด านินการตอ ดยท าการ
ขยายผล ขยายประภท
งานวิจัย 

รัฐสนับสนุนคาวิจัยรຌอยละ 80 ของ
งบประมาณงานวิจัยทีไผานการคัดลือก 
SMEs สามารถน าผลวิจัยเป฿ชຌพัฒนา฿น
องค์กรเดຌ 

หนวยงานสงสริม SMEs 
ตางโ ทีไคยด านินการลຌว 

ด านินการตอนืไอง 

หนวยงานสงสริม SMEs ทีไเม
คยด านินการรูปบบนีๅ 

ด านินการ฿นรูปบบดียวกัน ตตาง
ประภทงานวิจัย ชน ดຌานการตลาด 
การงิน ป็นตຌน 

กองทุน VC หงชาต ิ กลางป 2565 จัดตัๅงกองทุน ฿หຌทุนวจิัย ละกองทุน
ขຌาถือหุຌน฿นกิจการของ SMEs 

สสว  .กระทรวงการคลัง ละ 
กระทรวง อว. 

ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการจัดตัๅงกองทุน 
VC หงชาติ ดยศึกษาจากรูปบบ฿น
ตางประทศ 

บูรณาการฐานขຌอมูล SMEs ริไมปงบประมาณ 2565 พัฒนาพลตฟอร์ม พืไอการรวบรวม
ขຌอมูล SMEs จากครงการตางโ ละ
ประมวลผล 

สสว. พัฒนาพลตฟอร์ม ท า MOU กับ
หนวยงานตางโ ฿นการชืไอมยงขຌอมูล 
SMEs ขຌาดຌวยกัน 

ศรษฐกิจ฿นภาพรวมของ
ประทศ 

รงรัดพัฒนาระบบ Eco-
System  

กลางป 2565 ศึกษารวบรวมระบบครงสรຌางพืๅนฐาน/
Eco-System ทีไจ าป็นตอ SMEs ละ
รงปຂดประมูลจัดซืๅอจัดจຌาง 

ทุกกระทรวง ศึกษา ละรงปຂดประมูลจัดซืๅอจัดจຌาง 
การพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไส าคัญ 

การศึกษาพบวา ครงการดຌาน Eco-
System มีผลกระทบทางศรษฐกิจสูงทีไสุด 
ละหในผลรใว อยางเรกใตาม พบวามี
สัดสวนนຌอยมากหากปรียบทียบกับ
มาตรการดຌานการงิน จึงตຌองรง ละพิไม
รายจาย฿นสวนนีๅ 
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กลุมป้าหมาย มาตรการ ระยะวลาด านินการ ลักษณะการด านินการ ผูຌกีไยวขຌอง หนຌาทีไ หตุผล /หมายหตุ  
จัดซืๅอจัดจຌางรูปบบ฿หม กลางป 2565 นຌนการจัดซืๅอจัดจຌางทีไรวมการซอม

บ ารุงระยะยาว 
กรมบัญชีกลาง สงสริม ละ /ก าหนดหลักกณฑ์พืไอหรือ 

สงสริมการจัดซืๅอจัดจຌางทีไรวมการซอม
บ ารุงระยะยาว 

ภาย฿ตຌวิกฤติศรษฐกิจ อกชนตຌองการ
รายเดຌนนอน฿นระยะยาว การจัดซืๅอจัดจຌาง
รวมการซอมบ ารุงจึงป็นการประกันรายเดຌ
ระยะยาวจากการซอมบ ารุง สวนรัฐกใจะ
มัไน฿จเดຌถึงคุณภาพสินคຌา/งาน 
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Achim Engelhardt. ิโเแ่ี. Final Evaluation of the Small Business Development Centres 
Program in the Caribbean ู Phase II. Frankfurt and Geneva๊ Lotus M&E Group. 

 

ECG. ิโเแไี. Evaluating Support to SMEs๊ Rationale, Challenges and Opportunities. European 
Investment Bank. 

 

ILO. ิโเแ7ี. Cluster Independent Final Evaluation of Projects๊ "Entrepreneurship 
Development and SME Support in Myanmar" and "Supporting Tourism in Myanmar 
through Business Management Training". ILO Regional Office for Asia and the Pacific 
ิROAPี. 

 

ILO. ิโเแ่ี. Development Cooperation Internal Governance Manual. Geneva๊ ILO. 
 

JICA. ิโเแ7ี. ExูAnte Evaluation ิfor Japanese ODA Loanี. JICA. 
 

JICA. ิม.ป.ป.ี. JICA Evaluation Guideline.  
 

Leontief, W. (1986) Input-Output Economics. 2nd Edition, Oxford University Press, New York. 
 

OECD. ิโเแ่ี. Policy Note SME Ministerial Conference, Monitoring and Evaluation of SME and 
Entrepreneurship Programmes. Mexico City๊ OECD. 

 

OECD. ิโเแ้ี. Better Criteria for Better Evaluation Revised Evaluation Criteria Definitions and 
Principles for Use. OECD. 

 

OECD. ิโเแ้ี. Better Criteria for Better Evaluation๊ Revised Evaluation Criteria . OECD. 
 

UNEG. ิโเแ้ี. UNEG Principles of Working Together. UNEG. 
 

UNEG. ิโเแ้ี. UNEG Strategy โเโเูโเโไ. UNEG. 
 

กรมความรวมมือระหวางประทศ. ิใแ ตุลาคม โ556ี. ความรวมมือพืไอการพัฒนาคืออะเร. ขຌาถึงเดຌจาก 
กรมความรวมมือระหวางประทศ กระทรวงการตางประทศ๊ 
http๊//www.tica.thaigov.net/main/th/aid  
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Soft Loan) 

 
พระราชก าหนดการ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบวิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของ

รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิพ.ร.ก. Soft Loan) 
 
ประกาศธนาคารหงประทศเทยทีไ สกสแ. โ/โ56ใ รืไอง การ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบ

วิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ลงวันทีไ โโ มษายน 
พ.ศ. โ56ใ 

 
ประกาศธนาคารหงประทศเทย ทีไ สกสแ. 6/โ56ใ รืไอง การ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบ

วิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิฉบับทีไ โี ลงวันทีไ แ6 
ตุลาคม พ.ศ. โ56ใ 

 
ประกาศธนาคารหงประทศเทย ทีไ สกสแ. 7/โ56ใ รืไอง การ฿หຌความชวยหลือทางการงินกผูຌประกอบ

วิสาหกิจทีไเดຌรับผลกระทบจากการระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิฉบับทีไ ใี ลงวันทีไ โโ 
ธันวาคม พ.ศ. โ56ใ 

 
นฎา วะสี. ิแแ กรกฎาคม โ56แี. มุมมองสินชืไอธุรกิจเทยจากขຌอมูลรายสัญญา ตอนทีไ แ. ขຌาถึงเดຌจาก 

สถาบันวิจัยศรษฐกิจป๋วย อึงๆภากรณ์๊ 
https๊//www.pier.or.th/?abridged=ัEเัB่ัAแัEเัB่ัB่ัEเัB่ัAแัEเัB่ั
AแัEเัB่ัADัEเัB่ั่7ัEเัB่ัAAัEเัB่ัBไัEเัB่ั้้ัEเัB้ั่เัE
เัB่ั่AัEเัB่ัB7ัEเัB้ั่่ัEเัB่ัADัEเัB่ั้่ัEเัB่ัB่ัEเัB่
ัAใัEเัB่ั่แัEเัB่ัBไัEเัB่ั่่ัEเัB้ั่ไัEเัB่ั้7 

 
วทย์ นุชจริญ. ิแ6 มกราคม โ56โี. สถานะการณ์ SME เทยปี โ56แ ความทຌาทายทีไตຌองผชิญปี โ56โ. 

ขຌาถึงเดຌจาก กรุงทพธุรกิจ๊ https๊//www.bangkokbiznews.com/blog/detail/6ไ6ใ5โ 
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