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บทสรุปผู้บริหาร 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นฐานรากที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจาก

ประเทศไทยมี SMEs เป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99.72 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ หรือมีจ านวน
มากกว่า 2.7 ล้านราย มีการจ้างงานร้อยละ 80 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่เกิดจาก SMEs ประมาณร้อยละ 41.1 ของ GDP ทั้งประเทศ 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ SMEs เข้มแข็งจึงเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
เติบโตได้ 

มาตรการในการส่งเสริม SMEs มีหลากหลายรูปแบบและด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน  
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรของภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน 
SMEs จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า มีหน่วยงานมากกว่า 15 แห่ง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
หรือสนับสนุน SMEs แม้ว่าหลายแห่งจะมิได้มีภารกิจและหน้าที่โดยตรงก็ตาม แต่ก็เกี่ยวโยงกับการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจ แต่หน่วยงานหลัก คือ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543  

สสว. ได้รับการออกแบบมาให้เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศในภาพรวมและประสานงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องและหนุนเสริมกันและกัน ไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งเห็นได้จาก
โครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลายกระทรวงมาเป็นกรรมการเพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลทิศทางการส่งเสริม SMEs ของ สสว. และเพ่ือให้งานด้าน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปอย่างบูรณาการ แต่ในทางปฏิบัติ กลไกของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าวไม่สามารถท าให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้ามกระทรวงได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  

ประการแรก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างก็มีภารกิจมาก ท าให้มีการเรียกประชุมน้อยครั้ง 
จึงมีเรื่องค้างพิจารณาจ านวนมาก นอกจากนี้การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังท าได้ยาก เพราะ 
สสว. เป็นหน่วยงานที่มีอายุน้อยกว่าหน่วยงานระดับส านักงานหรือกรมของกระทรวงต่าง ๆ  ซึ่งท า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs อยู่เดิม ท าให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในราย
ประเด็นน้อยกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ประการที่สอง การที่ สสว. ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ในการเป็นผู้ที่ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs เอง ส่งผลให้เกิดความทับซ้อนของผลประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณ ท าให้
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หน่วยงานอื่น ๆ อาจจะไม่สามารถขอเงินสนับสนุนโครงการจาก สสว. ได้ เนื่องจากเกรงว่า สสว. อาจ
ดึงโครงการดังกล่าวไปด าเนินการด้วยตนเอง 

ประการที่สาม ระบบการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณประจ าปีของภาครัฐ รวมถึงการ
จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริม SMEs ของ สสว. เป็นการจัดสรรเงินตามหน่วยงาน และเป็นการจัดสรร
แบบรายปี ท าให้การด าเนินโครงการที่ยาวต่อเนื่องหลายปีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความต่อเนื่องของ
เงินทุนที่จะต้องใช้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อย ด้วยเหตุนี้ โครงการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยจึงมักถูกแบ่งออกเป็นโครงการย่อย มีระยะเวลาด าเนินการสั้น  ๆ 
กระจายไปสู่หลายหน่วยงาน ส่งผลให้การส่งเสริม SMEs ยังไม่เชื่อมโยงกันในภาพรวมทั้งประเทศ
เท่าท่ีควร 

ประการสุดท้าย โครงการหรือมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ สสว. ด าเนินการเอง โครงการที่ สสว. จัดสรรเงินกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโครงการที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการเองโดยเอกเทศ ไม่ได้มีการประเมิน
ความจ าเป็นและความคุ้มค่าก่อนการด าเนินการ และไม่มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ หรือ ผลส าเร็จ
หลังจากท่ีด าเนินการแล้ว ท าให้งานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดอาจไม่
มีประสิทธิภาพและมิได้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

การศึกษาประสบการณ์เก่ียวกับการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศบ่งชี้ว่า หน่วยงานวางแผน
การส่งเสริม SMEs ที่ดี มีลักษณะดังนี้ 

(1) มีกรอบภารกิจและแนวทางการส่งเสริมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากแต่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศตามข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ต้องไม่ผันแปร
ไปตามกระแสของการเมือง แม้หน่วยงานส่วนมากจะสังกัดภายใต้กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม 

(2) ในการปฏิบัติภารกิจในระดับนโยบาย มีขีดความสามารถในการวางแผนสูง ซึ่งหมายถึง
การมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เช่น การเงินและสินเชื่อ การตลาด 
การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อมฯ อย่างลึกซึ้ง และมีความเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับ
ทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและกับภาคธุรกิจ บางแห่งมีสภาที่ปรึกษามาจาก
ภาคเอกชนเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นภาคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
และมาตรการในการส่งเสริม SMEs เนื่องจากภาคธุรกิจเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
และทราบถึงความต้องการของผู้ท าธุรกิจด้วยกันมากกว่าภาครัฐ 

(3) ในการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมนั้น มีขีดความสามารถทั้งในเชิงเทคนิคและในการ
บริหารจัดการสูง เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงาน



iii 

หลักมักไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการโครงการส่งเสริมด้วยตนเอง ท าให้ไม่มีปัญหาการแย่งชิง
โครงการกับหน่วยงานอ่ืน แต่จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืนไป
ด าเนินการ โดยออกแบบแผนมาตรการและโครงการช่วยเหลือแบบ Portfolio ซึ่งมี
ลักษณะบูรณาการข้ามกระทรวงหรือหน่วยงาน มิใช่แบบต่างคนต่างท า โดยแผนงานที่
บูรณาการดังกล่าวจะมีการก าหนดล าดับความเร่งด่วนและความส าคัญของโครงการ 
กลุ่ม SMEs เป้าหมาย เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานรองท่ีต้องท างานร่วมกันในภารกิจแต่ละด้านอย่างชัดเจน ท าให้เกิดการจัดสรร
เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) ในระดับของการปฏิบัติงาน หลายประเทศมีความร่วมมือและแบ่งภารกิจระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับภูมิภาคในการส่งเสริม SMEs ในพ้ืนที่ จาก
การศึกษาพบว่าหน่วยงานท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทในการส่งเสริม SMEs ในพ้ืนที่ของตนมาก
ขึ้น เช่น Tokyo SME Support Centre ของกรุงโตเกียวที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศ
ไทยเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน SMEs ในโตเกียวเป็นต้น 

จากคุณสมบัติทั้ง 4 ประการดังกล่าว สสว. จ าเป็นต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่และ
โครงสร้างในการบริหารจัดการ รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้ 

1. กรอบอ านาจหน้าที่ของ สสว. 
สสว. ต้องเป็นหน่วยงานส่งเสริม SMEs ในระดับนโยบาย ดังนั้นจ าเป็นต้องก าหนดภารกิจให้ 

สสว. เป็นผู้ก ากับดูแลโครงการและมาตรการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีลักษณะที่
บูรณาการกันให้มากที่สุด เพ่ือแก้ปัญหาการซ้ าซ้อน และเพ่ือให้กิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ
สามารถตอบโจทย์การพัฒนา SMEs ไทยได้ตามยุทธศาสตร์ มิใช่เป็นการด าเนินการตามความต้องการ
ของหน่วยงานราชการ ดังนั้น กรอบภารกิจของ สสว. ที่ควรจะเป็นมี 7 ข้อ ได้แก่ 

(1) จัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs ที่มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน 
โดยมีการก าหนดชื่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม 

(2) จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ จุดนี้ หากต้องการให้ สสว. มีอ านาจในการ
ควบคุมโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงาน อาจจ าเป็นต้องให้
การใช้งบประมาณส่งเสริม SMEs ของประเทศทั้งหมด ทั้งในส่วนที่มาจากกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจากงบประมาณ ต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร สสว. ก่อน 

(3) ในการที่ สสว. จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการส่งเสริม SMEs จะต้องมีหลักเณฑ์และ
วิธีการที่ชัดเจนที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้โปร่งใส ทั้งนี้ สสว. จะต้องท าการประเมิน
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ความเหมาะสมและคุ้มค่าของโครงการส่งเสริม SMEs ทุกโครงการก่อนอนุมัติโครงการ 
โดยเปิดเผยรายละเอียดผลการประเมินต่อสาธารณชน 

(4) รวบรวมโครงการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่ ไว้ที่เดียวกัน เพ่ือ
ติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูลให้แก่ SMEs 

(5) ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมที่ได้รับการ
อนุมัติอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

(6) สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ SMEs ในประเทศไทยที่มีข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก
อันเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและในการออกแบบมาตรการในการส่งเสริม 
SMEs ของประเทศ 

(7) เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือด้านธุรกิจให้แก่ SMEs โดยเป็นหน่วยงานกลางในการรับฟัง
ปัญหาของ SMEs และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ 
SMEs เหล่านั้น 

นอกจากนี้แล้ว สสว. ควรท างานร่วมกับหอการค้าจังหวัด หอการค้าภูมิภาค รวมทั้ง 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมภูมิภาค รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้
มาตรการในการส่งเสริมต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs ในแต่ละพ้ืนที่ได้  

ข้อเสนอดังกล่าวให้ความส าคัญแก่ สสว. ในการท าหน้าที่เป็นคลังสมอง และเป็นหน่วยงานที่
ดูแล ติดตามนโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศในภาพรวม และในการจัดสรรทรัพยากรในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว สสว. จะต้องไม่เป็นผู้ด าเนินการในการกิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริม SMEs เองหรือแม้แต่การร่วมทุนในธุรกิจ เพ่ือป้องกันปัญหาการทับซ้อนของบทบาท
หน้าที่และของผลประโยชน์ 

2. โครงสร้างของคณะกรรมการและที่มาของผู้บริหาร 

2.1. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

มีขนาดที่ใหญ่มาก ไม่มีความคล่องตัว รวมทั้งกรรมการไม่มีเวลามาก ดังนั้น ควรก าหนดกรอบของ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ให้เป็นเพียงในระดับนโยบายกว้าง ๆ ซึ่งต้องการการรับรู้และ
เห็นชอบของเจ้ากระทรวงต่าง ๆ เท่านั้น เช่น  

 อนุมัตนิโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา SMEs ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจอ่ืน  

 อนุมัติแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว.  
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 อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 เสนอร่างกฎหมาย หรือ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนนโยบายการ
ส่งเสริม SMEs ของรัฐบาล 

 ทบทวนผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ สสว. 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายในการพัฒนา SMEs 

 ประเมินการด าเนินงานของ สสว. 
เมื่อกรอบภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้จ ากัดเฉพาะแนวนโยบายในระดับบน ก็อาจไม่

จ าเป็นต้องมกีารประชุมบ่อยครั้งนัก จึงไม่จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างของกรรมการส่งเสริมฯ  

2.2. คณะกรรมการบริหาร สสว.  
ภารกิจหลักในการก ากับดูแลนโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในประเทศไทยจะตกอยู่ที่คณะกรรมการบริหาร สสว. โดยเฉพาะบทบาทท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ 

 การกลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแผน 
การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 การประเมินและติดตามโครงการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานเพื่อที่จะใช้ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น 

สสว. จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการบริหารของ สสว. แยกออกจากคณะกรรมการส่งเสริม 
SMEs มิใช่เป็นเพียงอนุกรรมการบริหารที่แต่งตั้งข้ึนจากค าสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมฯ รวมทั้งต้อง
มีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร สสว. โดยการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้ภาคธุรกิจและภาควิชาการมีบทบาทมากขึ้น  โดยให้
สมาคมธุรกิจที่มีกฎหมายรองรับ มีสมาชิกตามจ านวนที่ก าหนด หรือก่อตั้งมาแล้วไม่ต่ ากว่ากี่ปี เข้ามา
เป็นกรรมการบริหาร สสว.  

ทั้งนี้ องค์กรส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศมักบริหารโดยคณะกรรมการภาคเอกชนเป็นหลัก 
โดยที่ภาคราชการมีส่วนในการก ากับดูแลการท างานเท่านั้น อาทิ SMBA ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐของ
ประเทศเกาหลีใต้ มีประธานบริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งภาคธุรกิจ โดยมีประสบการณ์เป็น
ประธานบริหารของบริษัทในกลุ่มแดวู, GE และฮุนได เป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลมาก่อน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึง
เสนอให้ประธานกรรมการบริหารมาจากภาคเอกชน เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ที่มีนายก
นั่งเป็นประธานนั้นเป็นกลไกที่สามารถก ากับดูแลการท างานได้อยู่แล้ว  
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ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ควรระบุความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ต้องการที่ชัดเจน
ก่อนที่จะมีการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้มีความโปร่งใส เช่น อาจก าหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ 5 คน จะมีความเชี่ยวชาญด้าน การตลาด ด้านโลจิสติกส์ ด้านการเงิน การพัฒนา
สินค้าใหม่ หรือ ด้าน start-up โดยก าหนดคุณสมบัตอิย่างชัดเจน เช่น ต้องเคยบริหารธุรกิจ start-up 
ของตนเองมาไม่ต่ ากว่า x ปี และช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ไม่ต่ ากว่า y ราย วงเงินไม่ต่ ากว่า z บาท เป็น
ต้น โดยจะต้องเปิดเผยประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกระบวนการและขั้ นตอนของการ
คัดเลือกต่อสาธารณชน 

คณะกรรมการบริหารควรมีสภานโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Council for 
Small and Medium Enterprise Policy) เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้าน SMEs และนักกฎหมาย เพ่ือท าหน้าที่
กลั่นกรองและเสนอแนะนโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติการการส่งเสริม SMEs ให้ครอบคลุมและ
ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง SMEs ทั้งหมด 

ส าหรับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อ านวยการ สสว. นั้น จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และวิธีการ  
สรรหาที่โปร่งใสและชัดเจน โดยอาจให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจมารับต าแหน่งโดยมีการเปิดเผย
รายละเอียด ชื่อ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ของผู้สมัครต่อสาธารณชนด้วย 

3. งบประมาณ 

มาตรการในการส่งเสริม SMEs ที่มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดภาพรวมการ
ส่งเสริมแบบ portfolio ตามประเภทการส่งเสริมและธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ อาศัยการด าเนินงาน
แบบบูรณาการข้ามกระทรวง และมีแหล่งเงินสนับสนุนที่ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น เพ่ือให้
งานด้านการส่งเสริม SMEs มีลักษณะของการบูรณาการข้ามกระทรวงและมีความต่อเนื่อง คณะผู้วิจัย
เสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ต้องผ่านการกลั่นกรองของ สสว. เท่านั้น โดยควบคู่ไป
กับการประเมินผล และเพ่ือให้เกิดการประสานงานข้ามกระทรวง ควรมีดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ในภาพรวม
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย  

ส าหรับโครงการที่ต้องด าเนินการหลายปี ให้มีการโอนเงินงบประมาณเข้ากองทุน สสว. ท าให้
สามารถบริหารโครงการแบบ multi-year ได้ หากแต่จะต้องก าหนดเป้าหมายตามระยะงาน ติดตาม
และตรวจสอบผลการด าเนินงานในในแต่ละระยะ เพ่ือทบทวนว่าการด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และควรด าเนินการต่อไปหรือไม ่

ส าหรับการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริม SMEs ตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ซึ่งเป็นแผนใหญ่ของประเทศ คณะผู้วิจัยเสนอให้ สสว. มีบทบาทช่วยเหลือส านักงบประมาณใน
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การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดย คณะกรรมการบริหารของ สสว. มีหน้าที่
กลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดว่าเป็นไปตามแผนส่งเสริม SMEs ของประเทศหรือไม่ และ
เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริม SMEs ในรายโครงการให้คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอนุมัต ิ

อนึ่ง ส าหรับการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SMEs ซึ่งบริหารโดย สสว. ในการส่งเสริม SMEs 
เพ่ิมเติมจากงบประมาณหลัก จะต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
จากกองทุน ตัวอย่าง เช่น อาจมีการก าหนดให้โครงการส่งเสริม SMEs ที่ขอมานั้นจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการส่งเสริม SMEs เท่านั้น เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้เงินอย่างผิดวัตถุประสงค์หรือเป็นโครงการ
ชั่วคราวที่ไม่สอดคล้องกับภาพรวมการส่งเสริม ทั้งนี้ การใช้เงินกองทุนควรถูกตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น บริษัทบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นต้น และมีการเผยแพร่รายงานการตรวจสอบบัญชีสู่
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ 

4. บุคลากร 

เนื่องจากบทบาทหน้าที่และภารกิจของ สสว. จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและผู้คัดกรอง ติดตาม และประเมินโครงการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
สสว. จะต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินโครงการ สสว. 
และจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมบุคลากรในฝ่ายงานด้านนโยบายและแผน รวมทั้งบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลเพ่ือให้ สสว. สามารถท าหน้าที่ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการส่ง เสริม 
SMEs ที่มีทิศทางในการส่งเสริม SMEs ในระยะสั้นและระยะกลางที่ชัดเจน ซึ่งบุคลากรดังกล่าว
จะต้องมีทักษะในการ 

(1) ท าความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม SMEs ที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้า
มาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานนั้น ๆ 

(2) มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ และการประเมินความคืบหน้าของ
โครงการตามแผน โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าการประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอน
และกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเท่านั้น แม้งานด้านการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจว่าจ้าง
บุคคลภายนอกได้ แต่ สสว. เองก็จะต้องมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ของโครงการซึ่งจ าเป็นในการพิจารณาว่าจ้างและก ากับควบคุมบริษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 

5. การประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs 
เมื่อบทบาทหน้าที่ของ สสว. เปลี่ยนมาเป็นการส่งเสริม SMEs ในระดับนโยบาย ดังนั้น 

ภารกิจหลักของ สสว. จะเป็นการจัดล าดับความส าคัญของโครงการส่งเสริม SMEs ก่อนที่ด าเนินการ
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และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการส่งเสริมที่ด าเนินการแล้วว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยอย่างไร เพราะเหตุใด เพ่ือใช้ในการปรับปรุงโครงการหรือมาตรการในปีต่อ ๆ ไป 

การประเมินผลการด าเนินงานนั้นจะต้องมีทั้งการประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน กล่าวคือ 
การประเมินว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนส่งเสริม SMEs หรือไม่ มีความทับซ้อนกับ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญอ่ืนหรือไม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเพียงใด ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นมีมากเพียงใด ภายหลังจากการด าเนินงานแล้ว จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือปรับปรุงแผนการส่งเสริม SMEs และจัดล าดับความส าคัญใหม่ หรือปรับปรุงมาตรการต่อไป หาก
เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องหลายปี ควรมีการติดตามและประเมินผลตามระยะงานด้วย 
เพ่ือประเมินได้ว่าโครงการดังกล่าวควรได้รับการด าเนินการต่อหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอย่างไร  โดย
การประเมินผลควรเป็นการประเมินที่ผลลัพธ์ (Outcome) มากกว่าการประเมินในเชิงผลผลิต 
(Output) 

เนื่องจากงานการประเมินผลกระทบของโครงการเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะและข้อมูล
ค่อนข้างมาก คณะผู้วิจัยเสนอว่าให้มีการกันเงินร้อยละ 1 ของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริม SMEs ไว้ส าหรับการประเมินโครงการ การประเมินควร
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาอิสระให้ด าเนินการหรือ สสว. อาจด าเนินการเองก็ได้ หากมีบุคลากรที่มีทักษะ
เพียงพอ เนื่องจาก สสว. มิได้มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้งบประมาณส่งเสริม 
SMEs เองอีกต่อไป หากแต่เป็นเพียงผู้จัดสรรเงินงบประมาณ และติดตามผลงานเท่านั้น 

ทั้งนี้ สสว. จะต้องมีการพัฒนาระบบการประเมินความเหมาะสมของโครงการและการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่เป็นมาตรฐานสากลและที่เป็นที่เชื่อถือของ
สาธารณะ ในการนี้ สสว. อาจขอความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคจากหน่วยงานส่งเสริม SMEs ใน
ต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการประเมิน เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น 

6. ระบบอภิบาลของ สสว. 
เนื่องจากบทบาทภารกิจของ สสว. จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นทั้งผู้เสนอนโยบาย จัดสรร

งบประมาณในการส่งเสริม SMEs จากกองทุนส่งเสริม SMEs รวมทั้งเป็นผู้ท าโครงการและกิจกรรม
การส่งเสริมเองด้วย มาเป็นผู้ที่ก ากับดูแลงานด้านการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานในประเทศ 
และท่ีส าคัญ คือ เป็นผู้อนุมัติโครงการส่งเสริม SMEs ที่ใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมดซึ่งจะท าให้ สสว. 
มีอ านาจมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในขององค์กรให้ความ
โปร่งใสมากขึ้นเพ่ือที่จะไม่มีข้อครหาว่า สสว. เล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรรงบประมาณส่งเสริม 
SMEs  

ดังนั้น นอกจากจะต้องปรับโครงสร้างของกรรมการบริหาร สสว. มิให้การเมืองหรือระบบ
ราชการที่อยู่ภายใต้การเมืองครอบง าแล้ว สิ่งที่ สสว. ควรด าเนินการ คือ 
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 พัฒนาระบบการประเมินความเหมาะสมของโครงการ และ การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการที่ชัดเจน โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดวิธีการประเมินต่อ
สาธารณะทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนและประชาชนทั่วไป
รับทราบ 

 เปิดเผยรายชื่อโครงการและชื่อหน่วยงานผู้ด าเนินการ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ที่มีการ
เสนอของบประมาณทั้งหมดต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของโครงการ SMEs เป้าหมาย (จ านวนราย พื้นที่เป้าหมาย ขนาด หรือ สาขา
ธุรกิจ ฯลฯ) กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่าย วิธีการ
ด าเนินการ (ท าเอง หรือมีเครือข่าย) และผลลัพธ์ของโครงการที่เป็นรูปธรรม ฯลฯ  
เป็นต้น 

 เปิดเผยผลการประเมินโครงการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คะแนนและมีค าอธิบาย
เหตุผลที่ได้คะแนนในระดับต่าง ๆ 

 มีการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของมาตรการหรือโครงการดังกล่าว 

นอกจากการเปิดแผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม SMEs แล้ว สสว. ควรออกกฎภายใน
เกี่ยวกับการทับซ้อนของผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เข้มงวดอีกด้วย  

สุดท้าย การบริหารภายในของ สสว. จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้สอดรับกับบทบาทหน้าที่
การเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและการประเมิน โดยจะต้องมีฝ่ายด้านก าหนดนโยบายและวางแผน 
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการที่มีศักยภาพสูงและท าหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ฝ่ายที่วิเคราะห์
และจัดสรรงบประมาณ และสุดท้าย ควรมีฝ่ายที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจการส่งเสริมที่
ส าคัญ เช่น การส่งเสริมด้านการตลาด การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมธุรกิจ 
Start-ups ดังรูปด้านล่าง 

 

โครงสร้างองค์กรของสสว. ที่เสนอ 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาแนวทางและจัดท าข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้าง รูปแบบการบริหารงาน และ
บทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จากตัวอย่างที่ดี (best 
practice) ในต่างประเทศ  

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

1.2.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  

1.2.2 ศึกษาบทบาทหน้าที่และแนวทางส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของต่างประเทศ จ านวน 3 
ประเทศ คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และมาเลเซียหรือญี่ปุ่น 

1.2.3 เสนอแนะแนวทางการปรับโครงสร้าง รูปแบบการบริหารงาน และบทบาทหน้าที่ของ 
สสว. อย่างกระชับและตรงประเด็นในด้าน 

     (1) โครงสร้างการบริหารงานของ สสว. ที่เหมาะสม  
     (2) บทบาทหน้าที่ และรูปแบบการบริการ 
     (3) ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญในการบริการ 
2.4 เสนอแนะรูปแบบและการจัดสรรเงินงบประมาณ ต่อการส่งเสริมและพัฒนา SMEs 

อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล 

1.3 วิธีการศึกษา 

1.3.1 ทบทวนบทบาทหนา้ที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) 

การศึกษาในส่วนนี้จะเริ่มจากการให้ภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมวิสาหกิจของประเทศไทยซึ่งมีหลากหลาย เช่น สสว. ธนาคารเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เป็นต้น โดยมีการระบุภารกิจอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานว่ามีความแตกต่างหรือซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่อย่างไร   
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หลังจากการให้ภาพรวมแล้ว คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ สสว. 
โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และร่าง พรบ. ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ว่ามีขอบเขตที่
ครอบคลุมภารกิจด้านใดบ้าง รวมทั้งประเมินว่าในทางปฏิบัตินั้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายหรือไม่ หรือมากน้อย
เพียงใดและเพราะเหตุใด  

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์และหลักการในการ
ส่งเสริม SMEs ในประเทศท่ีมีอยู่หลากหลาย เช่น  

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ สสว. 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship Policy: Thailand Key Issues 
and Policies 2011 

 รายงานการวิจัยของสถาบันอนาคตไทยศึกษา เรื่อง SME Agenda ยกระดับ SME ไทย : 
เร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (พฤษภาคม 2556). 

 ดร.จิรพันธ์ สกุณา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย. วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ. Executive Journal. 

 ณัฐวัฒน์ สุขะศิริวัฒน์ และณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2557). ความท้าทายและข้อจ ากัดของการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. วารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ. ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2557. 

 นางสาวกานต์กมล สินเจริญ (2558). รายงานส่วนบุคคล เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การบูรณาการการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส ภายใต้
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
สถาบันส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

รวมทั้งทบทวนวาระปฏิรูปที่ 15 : การสร้างสังคมผู้ประกอบการของสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือ
ศึกษากรอบแนวทางการปฏิรูปด้านต่างๆ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของ สสว. ผู้บริหารของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย ผู้บริหาร
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารของสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารของสมาพันธ์ 
SME ไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้รับข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยในภาพรวม และ บทบาทและขีดความสามารถของ สสว. ด้วย 
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1.3.2  ศึกษาบทบาทหนา้ที่และแนวทางส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของ
ต่างประเทศ จ านวน 3 ประเทศ คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นหรือมาเลเซีย 

การศึกษาในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกจะเป็นการศึกษาและทบทวนค าจ ากัด
ความของ SMEs ของประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นหรือมาเลเซีย รวมทั้งเปรียบเทียบกับค า
จ ากัดความ SMEs ของไทย เนื่องจากในการศึกษาและเปรียบเทียบมาตรการในการส่งเสริม SMEs ใน
แต่ละประเทศนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจบริบทของกลุ่มผู้ประกอบการของแต่ละประเทศก่อน เพราะเป็น
กลุ่มเป้าหมายของมาตรการในการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ส่วนสองจะเป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนา SMEs ในสามประเทศที่กล่าวมาในเชิงลึก และท าการเปรียบเทียบกับแนวทางของ
ประเทศไทย เพ่ือที่จะให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริม SMEs ที่มีลักษณะบูรณาการ 
อนึ่ง ประเทศไต้หวันกับประเทศเกาหลีใต้มีโครงสร้างตลาดและวิธีการส่งเสริม SMEs ที่แตกต่างกัน 
เกาหลีใต้เป็นเศรษฐกิจที่กลุ่มเครือบริษัทขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า “แชโบล” มีอ านาจทางตลาดสูงท า
ให้ภาครัฐต้องมีกฎระเบียบและมาตรการในการให้การคุ้มครองและส่งเสริม SMEs อย่างเข้มข้น
เพ่ือที่จะสร้างแต้มต่อให้ SMEs และในขณะเดียวกัน การส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้จะเน้นการ
บริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักเนื่องจากหน่วยราชการของเกาหลีใต้ มีศักยภาพสูงสืบ
เนื่องมาจากการที่รัฐเป็นผู้ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมาโดยตลอด 

ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตมาได้จาก SMEs จ านวนมาก ซึ่งจ านวนหนึ่ง เช่น 
บริษัท ACER ที่ผลิตคอมพิวเตอร์ บริษัทเดินเรือ Evergreen เป็นต้น ได้กลายเป็นบริษัทใหญ่ระดับ
โลก แต่ส่วนมากแล้ว ผู้ผลิตในไต้หวันส่วนมากยังคงเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเฉพาะสินค้า เนื่องจากไต้หวันเน้นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการท า
นวัตกรรมท าให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสินค้าในตลาดโลกได้ 
นอกจากนี้แล้ว ไต้หวันยังให้ความส าคัญแก่การสร้างเครือข่ายระหว่าง SMEs ด้วยกันเอง 

เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างธุรกิจที่ประกอบด้วยทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาด
ย่อม ประเทศไต้หวันและประเทศเกาหลีใต้จึงเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบองค์กร
และการบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย นอกจากกรณีศึกษาประเทศเกาหลี
ใต้และไต้หวันแล้ว คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาบทบาทหน้าที่และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 
SMEs ของประเทศมาเลเซียหรือญี่ปุ่นอีกหนึ่งประเทศ เพ่ือพิจารณาโครงสร้างและการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริม SMEs ที่จะเป็นประโยชน์กับแนวทางในการปฏิรูปองค์กรด้านการส่งเสริม SMEs 
ของประเทศไทย 

การศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศในส่วนที่สามจะเป็นการศึกษาในรายประเด็นแทนราย
ประเทศ เช่น โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการ ที่มาของผู้บริหาร งบประมาณ วิธีการประสานงาน
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ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การส่งเสริมมีลักษณะที่บูรณาการ ตลอดจนวิธีการท างานที่เน้น
การ outsource หรือการท าเอง เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยอาจยกตัวอย่างจากประเทศที่หลากหลายมิได้จ ากัด
เฉพาะสองประเทศที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น 

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์และหลักการในการ
ส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศที่มีอยู่หลากหลาย เช่น  

 OECD Studies on SMEs มีรายงานเกี่ยวกับการส่งเสริม SME ในหลายประเทศ ได้แก่ 
โปแลนด์ รัสเซีย อิตาลี เม็กซิโก และไทย (ตามที่ได้อ้างถึงในหัวข้อ 1.3.1) ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.oecd.com  

 Promoting SME Startups in Korea (2014) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ OECDlibrary: 
ww.oecd-ilibrary.org/economics/promoting-the-financing-of-smes-and-
start-ups-in-korea_5jxx054bdlvh-en 

 Review of International Best Practice in SME State Support OECD http://
www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/icp/Review/Studies/2.pdf ซึ่งมีข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิธีการการส่งเสริม SME ในโลก เช่น 
มีการ outsource มากขึ้น และรัฐบาลท้องถิ่น เช่น เทศบาล มีบทบาทในการส่งเสริม
ธุรกิจ start ups ที่จดทะเบียนในเขตพ้ืนที่ของตนเองมากข้ึน เป็นต้น 

 Kumar,  M. (2015). Role  of  Entrepreneurship  in  Future  Economic 
Development  of  Taiwan. Open Journal of Business and Management, 3 , 
page 389-402 ดาวโหลดเอกสารได้ท่ี  
http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2015.34038 

 Mr. Mahendar Kumar (2016). The Impact of different policy initiatives on 
Socio-Economic Development: A comparative study of Singapore and 
Taiwan. International Journal of Research in Economics & Social Sciences. 
Volume 6, Issue 3 (March, 2016).  

 Roger D. Posadas (2015). Technology Management and Export 
Competitiveness: Lessons From South Korea and Taiwan for Developing 
Countries, Particularly, the Philippines. International Journal of 
Management and Commerce Innovations ISSN 2348-7585 (Online) Vol. 3, 
Issue 1, pp: (723-738), Month: April 2015 - September 2015. 

http://www.oecd/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/icp/Review/Studies/2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/icp/Review/Studies/2.pdf
http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2015.34038
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นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยจะไปสัมภาษณ์หน่วยงานส่งเสริม SMEs ของต่างประเทศที่มี
ส านักงานในประเทศไทยเพ่ือที่จะสอบถามข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริม 
SMEs เช่น KOTRA ของประเทศเกาหลีใต้ (ซึ่งมี SMEs Globalization Support Center) หรือ 
Tokyo SMEs Support Center JETRO องค์กรส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศญี่ปุ่น HIDA 
องค์กรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของญี่ปุ่น เป็นต้น  

1.3.3 เสนอแนะแนวทางการปรับโครงสร้าง รูปแบบการบริหารงาน และ
บทบาทหน้าที่ของ สสว. อย่างกระชับและตรงประเด็นในด้าน 

(1) โครงสร้างการบริหารงานของ สสว. ที่เหมาะสม  

คณะผู้วิจัยจะเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการสรรหากรรมการ สสว. ที่สอดคล้องกับ
สากล รวมทั้งผู้อ านวยการขององค์กรด้วย  

(2) บทบาทหน้าที่ และรูปแบบการบริการ  

คณะผู้วิจัยจะเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 กรอบภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสม และความจ าเป็นในการปรับปรุงกฎหมาย (ถ้ามี) 
 วิธีการประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และกับภาคเอกชนเพ่ือให้งานการ

ส่งเสริมมีลักษณะที่บูรณาการ 

 วิธีการหรือรูปแบบในการให้บริการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงทั้งขีด
ความสามารถขององค์กร และลักษณะของ SMEs ที่ต้องการการส่งเสริม โดย
คณะผู้วิจัยจะให้ความส าคัญแก่ประเด็นของการ outsource งานที่ภาคเอกชน
สามารถด าเนินการได้ ตลอดจนการท างานในรูปแบบเครือข่ายกับภาคธุรกิจและ
สถาบันการศึกษา 

 ระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การก าหนดระเบียบภายในในการปฏิบัติ
ภารกิจที่มีความชัดเจน การเปิดเผยรายละเอียดของการส่งเสริมและผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสริมต่อสาธารณะ การก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของ
กรรมการและพนักงานโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ เพ่ือที่จะ
ป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองที่อาจท าให้ สสว. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
เหมาะสม 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ของ สสว. อย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อลดการทับซ้อน
ของงาน และลดการซ้ าซ้อนของงบประมาณ 
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(3) ดัชนีชี้วัดที่ส าคัญในการบริการ 

การส่งเสริม SMEs มีเครื่องมือที่หลากหลาย หากแต่มีงบประมาณที่จ ากัด การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการในการส่งเสริม SMEs จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือที่จะประเมิน
ความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณและประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งบประมาณด้วย 
โดยทั่วไปแล้วประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกาจะมีระบบการ
ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ อยู่แล้ว มิใช่เฉพาะส าหรับโครงการ
ส่งเสริม SMEs เท่านั้น 

คณะผู้วิจัยจะศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการในการส่งเสริม SMEs ใน
ต่างประเทศ ซึ่งมีเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น 

 OECD Guidelines for the Assessment of SME Policies and Programs: new 
abridged version (2001) 

 OECD (2011) Impact Evaluation of SME Programs in Latin America and the 
Caribbean  

1.3.4 เสนอแนะรูปแบบและการจัดสรรเงินงบประมาณต่อการส่งเสริมและ
พัฒนา SMEs อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล 

คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศว่ามี
แนวทางอย่างไรเพ่ือที่จะให้งานด้านการส่งเสริมมีลักษณะที่เป็นบูรณาการและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและแผนการพัฒนา SMEs ของประเทศ และจัดท าข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย  

1.4. ผลที่คาดหวังที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.4.1 รายงานสรุปข้อมูลปัญหาของ สสว. ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านโครงสร้างของ สสว. และ
บทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน 

1.4.2 ข้อเสนอแนะโครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของ สสว.ที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

1.4.3 ข้อเสนอแนะแหล่งเงินทุนและการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา SMEs 
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บทที่ 2  
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ
ประเทศไทย โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนแรก จะเป็นการศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับ
นโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานว่ามีความแตกต่างหรือซ้ าซ้อนหรือไม่  อย่างไร การศึกษาในส่วนที่สอง เป็นการ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ สสว. แนวทางการส่งเสริม SMEs ประสิทธิภาพของมาตรการในการ
ส่งเสริม ความท้าทายและข้อจ ากัดในการส่งเสริม SMEs ตลอดจนโครงสร้างการด าเนินงานและการ
บริหารงานภายใน สสว. และการศึกษาในส่วนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลของการส่งเสริม 
SMEs ของไทย เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการเสนอแนะรูปแบบการปรับโครงสร้าง สสว. ต่อไป 

2.1 ภาพรวมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

2.1.1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยมีค าจ ากัดความที่หลากหลาย 

โดยค าจ ากัดความของภาครัฐ และของภาคเอกชนโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ มีความแตกต่างกัน

อย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดคุณลักษณะของ SMEs ในปี พ.ศ. 2545 โดยแบ่งตาม

จ านวนการจ้างงาน และสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ดังตารางที่ 2.1 ในขณะที่ภาคเอกชนนั้นมักจะแบ่ง

ขนาดของ SMEs ตามยอดขายต่อปีของกิจการ  (Sales turnover) เช่น ธนาคารพาณิชย์มัก

ก าหนดให้ SMEs หมายถึงบริษัทที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท อนึ่ง 

เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาถึงมาตรการภาครัฐในการส่งเสริม SMEs งานวิจัยนี้จะใช้

นิยามตามที่ประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 2.1 เกณฑ์การจ าแนกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

ประเภทกิจการ จ านวนการจ้างงาน (คน) สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน (ล้านบาท) 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินค้า ≤ 50 ≤ 200 ≤ 50 ≤ 200 
กิจการให้บริการ ≤ 50 ≤ 200 ≤ 50 ≤ 200 
กิจการค้าส่ง ≤ 25 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 100 
กิจการค้าปลีก ≤ 15 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 60 
ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2545 
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ประเทศไทยมี SMEs เป็นจ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน SMEs ถึง 2.77 ล้านราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 99.72 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ มีการจ้างแรงงานมากกว่า 10.8 ล้านคน 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของการจ้างงานรวมทั้งหมดของประเทศไทย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) ที่เกิดจาก SMEs มีมูลค่าประมาณ 5.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของ GDP 

ทั้งประเทศ1 SMEs จึงเป็นฐานรากส าคัญและ การส่งเสริมให้ SMEs เข้มแข็งเป็นกลไกที่จะช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้ 

SMEs ของประเทศไทยจ านวนมากไม่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ โดย
ข้อมูลสถานการณ์ SMEs ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แสดงว่า 
SMEs ที่มีการจดทะเบียน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเพียง 610,088 รายเท่านั้น แต่เป็น SMEs ที่
เป็นบุคคลธรรมดามากถึง 2.08 ล้านราย และเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกจ านวน 76,631 รายท าให้มี 
SMEs ที่อยู่นอกระบบของภาครัฐจ านวนมาก  

2.2.2 การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีมาตรการในการส่งเสริม SMEs อยู่มาก และด าเนินงานโดยหลายหน่วยงาน ไม่
ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรของภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน 
SMEs จากการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า มีหน่วยงานมากกว่า 15 
แห่งที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน SMEs (ตารางที่ 2.2 ด้านล่าง) แม้หน่วยงานหลายแห่งมิได้มีภารกิจ
และหน้าที่โดยตรงก็ตาม แต่ก็เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจ 

ตารางท่ี 2.2 หน่วยงานสนับสนุน SMEs ในประเทศไทย 

องค์กร หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี 
หน่วยงานรัฐ  
(หน่วยงาน
ราชการ) 

1) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ 
ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพือ่ให้มีสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมี 
ความยั่งยืนสูส่ากล 

2) กรมส่งเสรมิการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย ์

 ให้ความรู้กับภาคเอกชนในการปรบัระดับมาตรฐาน 
การผลิต และคณุภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

                                           
1 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. (2559). รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2559 
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 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดสินคา้และบริการที่ไทยมี
ศักยภาพสูต่ลาดสากลให้มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ส่งเสริมการใช้เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง 
ภาคธุรกิจของไทยกับสากล 

 สนบัสนุนให้นักธุรกจิไทยไปลงทุนประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศ 

 เสรมิสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการผลิตและสง่ออก 

3) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม (สมอ.)  

 ก าหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับ
แนวทางสากล ตลอดจนก ากับดูแลผลิตภณัฑ์ และ 
การตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานใหไ้ดร้ับ 
การยอมรับ รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาด้านการมาตรฐานของ
ประเทศ 

 ช่วยเหลือ SMEs ในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปตามแนวทาง
มาตรฐานสากล เพื่อสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

4) กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และวสิาหกิจชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรใหม้ีขีดความสามารถ 
ในการผลติ และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการ 
ของตลาด 

หน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ 

1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ เพ่ือยกระดับ 

การแข่งขัน  
หน่วยงานรัฐ 
(องค์กรอิสระ) 
 

1) ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 เป็นผู้น าในการก าหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสาน
ระบบการท างาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

2) ส านักงานส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) 

 ส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ISMED) 

 เป็นหน่วยช านาญการ และแกนน าในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Capacity 
Building) ให้แก่ SMEs 

รัฐวิสาหกิจ 1) บรรษัทสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม  ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับ
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ขนาดย่อม (บสย.) สินเช่ือจากสถาบันการเงินจ านวนมากขึ้น 
2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (SME Bank) 

 ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs โดยให้บริการทางการเงินและ
บริการอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย และ
ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ใหม้ีศักยภาพ 

3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
Bank) 

 สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยในวงจรการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 

หน่วยงานรัฐ 
(องค์การ
มหาชน) 

1) ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

 สนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ การ
พัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และ
การให้บริการทีไ่ดม้าตรฐานสากล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ 
ในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์โดยการ
เสนอแนะมาตรการ ทางด้านภาษแีละสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

 ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs)  
ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในการบรหิารจัดการเพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพธุรกิจ 

2) ส านักงานวัตกรรมแห่งชาต ิ  ด าเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดใหเ้กิดการพัฒนานวัตกรรมในภาค
การผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 

 เสรมิสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

เอกชน 1) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งการออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าส่งออก  

2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

 

 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม   
 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจยั อบรม เผยแพร่วิชาการและ

เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
 ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดหรือใบรับรอง

คุณภาพสินค้า 

3) สถาบันวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต 
(SMI) 

 พัฒนา ประสานงาน ส่งเสรมิ สนบัสนุน และเชื่อมโยง
เครือข่าย ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ภาคการผลิต เพื่อเพิม่ศักยภาพและ 
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ถูกจัดตั้ งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เพ่ือให้เป็นหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs มีหน้าที่ในการจัดท าแผนการส่งเสริม SMEs ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือการส่งเสริม SMEs กล่าวคือ สสว. นั้นถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นผู้วางแผน (Policy 
maker) และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าส่งเสริม SMEs เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของ
งาน และท าให้เกิดการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 

สสว. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs 2 แผน กล่าวคือ แผนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปีซึ่งใช้โดยส านักงบประมาณในการจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการเพ่ือเป้าหมาย
ร่วมกัน นอกจากนี้ สสว. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นแผนการด าเนินการของ สสว. 
ในการเข้าช่วยเหลือ SMEs โดยตรงและทางอ้อม ผ่านการใช้งบประมาณและเงินกองทุนของ สสว. 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริม SMEs ในทางปฏิบัติยังเกิดความทับซ้อนของการด าเนินงานใน
หลายระดับ ตัวอย่างเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริม SMEs ครอบคลุมเกือบทุกด้านเหมือน สสว. โดยเฉพาะการเสนอความเห็นเพ่ือก าหนด
นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นความทับซ้อนในระดับนโยบาย ตลอดจนมีหน้าที่ในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ SMEs ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ สสว.2 อนึ่ง 
อ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะด าเนินงานส่งเสริม SMEs เฉพาะผู้ประกอบการในภาค
การผลิตเท่านั้น มิได้ครอบคลุมผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าและการบริการเช่นเดียวกับ สสว. 

นอกจากนี้ สสว. ก็มีการด าเนินโครงการในการช่วยเหลือ SMEs ด้วยตนเอง เช่น การจัด
โครงการพัฒนาช่องทางตลาดส าหรับ SMEs การอบรมผู้ประกอบการ SMEs และการอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ เป็นต้น3 ซึ่งมีรูปแบบของโครงการคล้ายคลึงกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานราชการ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีภารกิจในการสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs โดยเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอด

                                           
2 ข้อ 2 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 
3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม. (2015). รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ีพ.ศ. 2558 



รายงาน “การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
12 

ความรู้และให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ แก่ SMEs ทั้งการให้ค าปรึกษา การจัดอบรมให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ4 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีหน้าที่ในการช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น 
อาทิ ธนาคาร SME Bank จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ด้วยการให้สินเชื่อ 
ร่วมลงทุน ตลอดจนการให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการเงิน เทคนิค และวิชาการต่าง ๆ แก่ SMEs5 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ต่างก็ได้รับมอบหมาย
นโยบายจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า และโครงการร่วมลงทุนใน SMEs 
บสย. มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้นโดยเข้าไปค้ า
ประกันสินเชื่อ รวมทั้งให้ค าปรึกษาเพ่ือสร้างความพร้อมให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน6 และ
ในขณะเดียวกัน สสว. เองก็มีนโยบายในการช่วยเหลือ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเช่นกัน 
ภายใต้โครงการกองทุนร่วมลงทุน  

 จากการรวบรวมมาตรการ โครงการ และการให้บริการที่เก่ียวข้องกับ SMEs ต่าง ๆ สามารถ
จ าแนกประเภทมาตรการหรือโครงการส่งเสริม SMEs ออกเป็น 3 ด้านหลัก (ดังตารางที่ 2.3 ด้านล่าง) 
ได้แก่  

1) การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับ SMEs โครงการ
ร่วมทุน การให้เงินอุดหนุนรายประเภทธุรกิจ 

2) การบริหารธุรกิจและการยกระดับศักยภาพ เช่น การอ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ มาตรการทางภาษีในการค้าและการลงทุน การส่งเสริมด้านการหาตลาด การส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและการประกอบธุรกิจ  

  

                                           
4 มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การจัดตั้ง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2542 
5 มาตรา 11-12 พระราชบัญญัต ิธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 
6 มาตรา 11 พระราชบัญญัต ิบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม พ.ศ. 2534 
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ตารางท่ี 2.3 มาตรการ/โครงการในการส่งเสริม SMEs และหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ  

มาตรการ/โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

1.1 การให้สินเช่ือ SME Bank / ธนาคารออมสิน / ธนาคารอิสลาม / ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

1.2 การร่วมลงทุน / กองทุนร่วมลงทุน SME Bank / Venture Fund กระทรวงการคลัง 
1.3 การค้ าประกันสินเช่ือ บรรษัทสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

1.4 การให้เงินอุดหนุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ/ ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สสว. 

2. การบริหารธุรกิจและการยกระดับศักยภาพ 

2.1 มาตรการและสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีและการลงทุน 

กรมสรรพกร / กรมศลุกากร/ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

2.2 การตลาดและการลงทุนใน 
ต่างประเทศ 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / สสว. 

2.3 การบริการด้านมาตรฐานสินคา้
และบริการ (ตรวจ ประเมิน รับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ ให้ความรู้ และ
บริการทดสอบมาตรฐาน) 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ / ส านักงาคณะกรรมการอาหารและยา / 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ส านักงานมาตรฐานสนิค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ / ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย /  
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีและคิดค้น
นวัตกรรม 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ / ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ / ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
3.1 การพัฒนาทักษะให้
ผู้ประกอบการ SMEs 

ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา / ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / ส านักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สสว. 

3.2 การอบรมความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม / กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ / กรม
บังคับคดี / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / สสว. 

ที่มา : รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย 

การเปรียบเทียบบทบาทของหน่วยงานรัฐในการช่วยเหลือ SMEs แสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม SMEs แต่กลับไม่ได้แบ่งหน้าที่กันช่วยเหลืออย่างชัดเจน อีก
ทั้งยังมีภารกิจหลายอย่างซึ่งมีลักษณะของโครงการ หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน ท า ให้เกิดการ
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ท างานทับซ้อนกัน นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานเหล่านั้นกับ 
สสว. พบว่า หลายแห่งมีภารกิจที่ใกล้เคียงกับภารกิจของ สสว. ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การอุดหนุน
และช่วยเหลือด้านการเงิน การเพ่ิมขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs  

ดังนั้น หากต้องการให้มาตรการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยมีประสิทธิผล จะต้องท าให้
เกิดการช่วยเหลือที่บูรณาการกันอย่างแท้จริง โดยจะต้องมีแผนการท างานแบบแบ่งหน้าที่และภารกิจ
ที่ชัดเจน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการตามแต่ละหน้าที่นั้น ซึ่งกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริม 
SMEs ทั้งหมดได้ 

 2.2 บทบาทหน้าที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาทบทวนและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของ สสว. ภายใต้
กฎหมาย รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างและที่มาของกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม 
เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs ตลอดจนวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม SMEs ที่ก าหนดไว้ว่าสามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร  

2.2.1 ภารกิจและอ านาจของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน 8 ข้อตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 16 ของกฎหมาย คือ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

2. ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สมควรได้รับ
การส่งเสริมรวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

3. ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

4. ศึกษาและจัดท ารายงานสถานกาณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 
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5. เสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการ
ด าเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

6. บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายและมติของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะกรรมการบริหาร 

7. ด าเนินงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
คณะกรรมการบริ ห าร  และคณะอนุ กร รมการ  ซึ่ ง คณะกรรมการหรื อ 
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

จากข้อบัญญัติของกฎหมาย จะเห็นได่ว่า สสว. ได้รับมอบภารกิจทั้งในส่วนของ 

ก. การก าหนดนโยบาย (ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่ควรได้รับการส่งเสริม 
การจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
การเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

ข.  การประสานงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่กระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ในหลายประทรวง 

ค.  การเป็นแหล่งข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศึกษาและจัดท ารายงาน
สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

ง. การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายยังให้อ านาจหน้าที่แก่ สสว. ในการด าเนินโครงการหรือมาตรการใน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงิน การร่วมลงทุน 
หรือ การให้การอุดหนุน ช่วยเหลือใด ๆ แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ดี ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมทีั้งหมด 7 ประการ ดังนี้ 

1. จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ เช่า ให้เช่า เช่า
ซื้อ ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่ายโดย
วิธีอ่ืนใดซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

2. กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือลงทุน ทั้งนี้ 
เ พ่ือการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยรวมเท่านั้น 
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3. ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือ
ประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

5. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

6. รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ
ส านักงาน รวมทั้งท าความตกลงก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการ
นั้น 

7. กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของส านักงาน 

กฎหมายการจัดตั้งองค์กรบ่งชี้ว่าภารกิจหลักของ สสว. คือ การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการกรอบ 5 ปี (ฉบับล่าสุดคือ พ.ศ. 2560 – 
2564) และท าการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นด าเนินการให้
สอดคล้องตามแผนส่งเสริมที่ สสว. ได้จัดท าข้ึน 

ระบบการท างานของ สสว. นั้นเป็นไปตามรูปที่ 2.1 กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานตามทิศทาง
และการก ากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสานงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานส่งเสริม SMEs ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง (ส่วนราชการต่าง ๆ) และ
หน่วยงานในระดับภูมิภาค (มหาวิทยาลัยตามภูมิภาค ส านักงานหน่วยงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) ส าหรับภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม SMEs นอกจากการ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอกชนสามารถเขียน
โครงการเพ่ือขอเงินทุนจากกองทุนของ สสว. ในการสนับสนุนการส่งเสริม SMEs ได้ แต่ในบางกรณี 
สสว. ก็เป็นผู้ด าเนินมาตรการส่งเสริม SMEs ด้วยตนเองโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

ในปี พ.ศ. 2558 สสว. มีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ SME One-stop Service 
Center: OSS ทั้งสิ้น 11 แห่ง กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมทั้งมีบริษัทเอกชนที่เป็นเครือข่ายของ สสว. อีกจ านวน 3 บริษัท ที่ สสว. ได้เข้าไปถือหุ้น 
ได้แก่  

1) บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีด้วยงบประมาณจัดตั้งบริษัท 395 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือธุรกิจค้าปลีกรายย่อย  
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2) บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กันยายน  
พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
เพ่ือใหเ้ป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไทย 

3) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จ ากัด จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพ่ือให้บริการด้านการ
ทดสอบผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลักและเน้นการ
ตรวจสอบสินค้าส าหรับการส่งออก 

แม้ว่า สสว. จะมีเครือข่ายที่เป็นบริษัทเอกชน แต่มีเพียงบริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จ ากัด ที่
มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ SMEs เท่านั้น  

รูปที่ 2.1 ผังการด าเนินงานของ สสว. 

 
ที่มา: OECD (2011) 

 

2.2.2 โครงสร้างองค์กรของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

สสว. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามอ านาจหน้าที่ดังที่กล่าวในข้อ 2.2.1 
โดยด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจและขนาดย่อม ซึ่งตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


รายงาน “การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
18 

พระราชบัญญัติแล้วประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 25 คน ได้แก่ กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วย
ราชการ จ านวน 11 คน คือ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
ผู้อ านวยการของ สสว. นอกจากนี้ ยังมีกรรมการที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน คือ ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องแต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชนอย่าง
น้อย 6 คน และผู้แทนองค์การเอกชนต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค
อย่างน้อย 3 คน7 

อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการ
แต่งตั้งจากฝ่ายการเมือง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่โปร่งใส ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการก าหนด
นโยบายส่งเสริม SMEs เป็นการด าเนินงานในภาพรวมของทั้งประเทศ มิเช่นนั้นอาจถูกบิดเบือนให้
เป็นเครื่องมือของรัฐบาลได้ 

อนึ่ง ในปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบด้วย
คณะกรรมการจ านวน 30 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นผู้บริหารในภาครัฐเป็นหลัก และมีตัวแทนจาก
ภาคเอกชนเป็นส่วนน้อย รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่มีตัวแทนจากองค์กรเอกชน
ที่เป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคครบตามที่กฎหมายก าหนด มีเพียงตัวแทนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
เพียง 1 คนเท่านั้น ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีดังกล่าวถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์รวมของ SMEs ที่
ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคม
การค้าต่าง ๆ และผู้ประกอบการทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (และสามารถดูรายชื่อคณะกรรมการได้
ตามตารางในภาคผนวกท่ี 1) 

  

                                           
7 มาตรา 6 พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
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รูปที่ 2.2 องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามค าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) ที่ 9/58  

 
หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เนื่องจากฝ่ายปฏิบัติงานส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยกระจัดกระจายอยู่ในหลายกระทรวง 
การบูรณาการความช่วยเหลือจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในหลายกระทรวง ดังนั้น 
การมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการและเป็นผู้สั่งการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงใน
กระทรวงต่าง ๆ จึงเป็นทางออกท่ีเลือกใช้ เพ่ือเชื่อมโยงการท างานของหลายกระทรวง  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐเป็นส่วนมาก ท าให้มีตัวแทนจากภาคเอกชนเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยของ
คณะกรรมการ โดยมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 3 ของคณะกรรมการเท่านั้น และถึงแม้ว่า สสว. สามารถ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการในการบริหารงานได้ แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหาร การก าหนดนโยบายการส่งเสริม SMEs จึงเป็นลักษณะการรับ
มาตรการจากภาครัฐมาปฏิบัติงาน หรือเรียกว่าแบบบนลงล่าง (Top-down approach) ซึ่งขาดความ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของธุรกิจ SMEs ท าให้สถานการณ์ปัญหาของ SMEs อาจไม่ได้รับการ
แก้ไขท่ีตรงจุดเท่าท่ีควร 
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ในปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมฯ ดังกล่าวนี้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ของ สสว. 
ด้วย เนื่องจากมีการยุบเลิกคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม สสว. เพ่ือ
ป้องกันการเมืองแทรกแซงในการด าเนินงานด้านการส่งเสริม SMEs แต่เนื่องจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ ถูกออกแบบมาให้เป็นคณะกรรมการในระดับนโยบายมิใช่ระดับบริหารจึงมีการประชุมเพียง 
2-3 ครั้งต่อปี (ตามที่ปรากฎในรูปที่ 2.3)  ท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล สสว. ได้อย่างที่
ควร คณะกรรมการส่งเสริมฯ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานอนุกรรมการ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
(ตามรูปที่ 2.4) เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร สสว.  

รูปที่ 2.3 การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ปี พ.ศ. 2554-2559 

 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

  

2 

4 

2 

3 3 

2 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
(กันยายน) 

จ านวนการประชุม (คร้ัง/ปี) 
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รูปที่ 2.4 องค์ประกอบอนุกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (มกราคม 2559). 

 

ภายใต้นโยบายการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ได้ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการของ สสว. ไว้โดยมีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน และส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
ภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นฝ่ายวางกลยุทธ์การด าเนินงาน 2) กลุ่ม
งานข้อมูลและสถานการณ์เป็นผู้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ของ SMEs 3) กลุ่มงานส่งเสริมและ
ประสานเครือข่าย เป็นผู้ด าเนินการส่งเสริม SMEs โดยตรงและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือ 
SMEs กับเครือข่าย และ 4) กลุ่มงานบริหารซึ่งดูแลเรื่องธุรการภายใน สสว. (รูปที่ 2.5) ทั้งนี้ การ
ประเมินผลการด าเนินงานของ สสว. ทั้งหมดจะถูกจัดท าขึ้นโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็น
ฝ่ายย่อยของกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ 
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รูปที่ 2.5 โครงสร้างองค์กรของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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2.2.3 ที่มาของงบประมาณ 

สสว. นั้นถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุนฯ) 
ซึ่งออกแบบมาให้เป็นแหล่งเงินทุนที่  สสว. สามารถใช้ในการด าเนินการเป็นหลัก กองทุนดังกล่าว
ประกอบด้วยเงินทุนตั้งต้นที่รัฐบาลจัดสรรให้ ด้วยเงินงบประมาณจัดตั้งกองทุน 3,000 ล้านบาท เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปี รายได้ของกองทุน ตลอดจนเงิน
จากแหล่งอ่ืนที่ได้รับมาเพ่ือการด าเนินการกองทุน ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมระบุไว้ว่า สสว. สามารถใช้เงินกองทุนดังกล่าวเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ (ตามรูปที่ 2.6) 

1. ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืม
ส าหรับด าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจหรือกลุ่มวิสาหกิจนั้นให้มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

2. ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน เพ่ือ
น าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. เป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนการด าเนินการใด ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใดที่เกี่ยวกับการ
ก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยรวม 

4. เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานและการบริหารกองทุน 

ที่ผ่านมา สสว. มีแหล่งเงินทุนในการปฎิบัติภารกิจสองแหล่ง คือ เงินจากกองทุนที่กล่าวมา
และเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายปีจากส านักงบประมาณ  ในปี พ.ศ. 2559 สสว. มีงบประมาณ
รายจ่ายรวมจ านวน 3,083.4 ล้านบาท  ซึ่งมาจากกองทุน 2,607.6 ล้านบาท และจากการจัดสรรจาก
งบประมาณรายปี และจากเงินนอกงบประมาณอีก 475.8 ล้านบาท  ซึ่งเห็นได้ว่า เงินส่วนใหญ่มาจาก
กองทุน หากแต่ว่าเงินที่อยู่ในกองทุนดังกล่าว ส่วนมากจะผูกพันกับโครงการของรัฐที่เฉพาะเจาะจง 
เช่น โครงการ soft loans ซ่ึง สสว. ไม่สามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้ในโรงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ได ้

ส าหรับเงินในส่วนของงบประมาณประจ าปีนั้น ที่ผ่านมา สสว. ได้รับการจัดสรรค่อนข้างน้อย
เนื่องจากเม็ดเงินส่วนมากจะได้รับการจัดสรรให้แก่หน่วยงานราชการตามฟังก์ชัน เช่น กรมส่งเสริม
การส่งออกในการจัดท ากิจกรรมในการช่วย SMEs ในการท าตลาดในต่างประเทศ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมในการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 
2559 สสว. ได้รับการจัดสรรเพียง 475 ล้านบาท ในขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณมากถึง 1,462 ล้านบาท ซึ่งการจัดสรรงบประมาณตามฟังก์ชันที่
ผ่านมาท าให้งานด้านการส่งเสริม SME กระจายไปสู่หลายหน่วยงาน มิได้หนุนเสริมกันและกัน  
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นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมจึงไม่มีลักษณะที่บูรณาการหากแต่เป็นลักษณะที่ “ต่างคน ต่าง
ท า”  

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติ ครม. ให้มีการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์8 โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งหนึ่งใน “กอง” งบประมาณที่มี
การจัดสรรแบบบูรณาการนั้น คือ กองการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.  ได้รับ
มอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท างบบูรณาการด้านการส่งเสริม SMEs โดยมีหน้าที่ในการ
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิง  
บูรณาการ 

ทั้งนี้ สสว. ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการที่ต้องการของบประมาณในการส่งเสริม SMEs 
ส่งโครงการหรือกิจกรรมที่ ให้ สสว. เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพ่ือป้องกันความซ้ าซ้อนของโครงการ 
และพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณในแต่ละโครงการก่อนจะเสนอให้ส านักงบประมาณเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ซในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สสว. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการเป็นเงินทั้งหมดเพียง 1,526 ล้านบาท9 มีจ านวนโครงการ 30 โครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน และเนื่องจากเป็นปีแรกของการจัดท างบบูรณาการ หน่วยงานรัฐ
อ่ืนๆ ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท างบบูรณาการดังกล่าวเท่าที่ควร เพราะเห็นว่าโครงการที่
ด าเนินการอยู่นั้นไม่ได้เกี่ยวโยงกับการส่งเสริม SMEs โดยตรงแต่เป็นเป็นตามภารกิจและหน้าที่ประจ า
ของหน่วยงาน  

อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสว. ได้รับจัดสรรงบบูรณาการเป็นสัดส่วนที่เพ่ิม
มากขึ้นเท่าตัว ซึ่งเป็นจ านวนเงินมากถึง 3,580 ล้านบาท10 สาเหตุจากส านักงบประมาณได้ให้
ความส าคัญกับการจัดสรรงบแบบบูรณาการมากกว่าการจัดสรรงบประมาณให้กับการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs สมัครใจที่จะส่ง
โครงการผ่านมาทาง สสว. มากข้ึนเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าในกรณี
ที่ยื่นของบประมาณโดยตรงต่อส านักงบประมาณ การเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณไปสู่ระบบที่

                                           
8 มติคณะรัฐมนตรี 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก าหนดใหม้ีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 18 เร่ือง และ
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี เพื่อก ากบัการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
9 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 แผนบูรณาการ 2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. เอกสารงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 
10 เอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี 
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บูรณาการดังกล่าวท าให้ สสว. มีบทบาทและภารกิจในการเป็นวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสม
ของโครงการส่งเสริม SMEs ที่จะต้องสอดคล้องกับแผนส่งเสริม SMEs ของประเทศ รวมทั้งติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่าง ๆ ในปีต่อ ๆ ไปอีกด้วย 

 คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า แม้ในปัจจุบันได้มีมติ ครม. ให้มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
บูรณาการซึ่งเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมและมาตรการในการส่งเสริม SMEs ของประเทศสอดคล้องและ
หนุนเสริมกันและกันมากขึ้น หากแต่วิธีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายจึง
อาจถูกยกเลิกได้ในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งจะท าให้การจัดสรรงบประมาณใน
การส่งเสริม SMEs กลับไปสู่ระบบต่างคนต่างท าเช่นเดิม คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการ
ส่งเสริมทั้งหมดต้องผ่านการคัดกรองของ สสว. 

รูปที่ 2.6 การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

2.3 ความท้าทายและข้อจ ากัดในการส่งเสริม SMEs 

การส่งเสริม SMEs ในประเทศไทยกระจายอยู่ภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่งในการก ากับดูแลของหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการค้า การเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษา ซึ่งการมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่
ให้ความช่วยเหลือนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด หากแต่ต้องมีการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ไม่
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ทับซ้อนกัน และสามารถเชื่อมโยงความช่วยเหลือให้เป็นโครงข่ายที่มีลักษณะบูรณาการ เพ่ือที่จะ
สามารถตอบโจทย์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได ้

สสว. ได้รับการออกแบบมาให้เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศในภาพรวมและในการประสานงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยของ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและหนุนเสริมกันและกัน ไม่ทับซ้อนกันอีกด้วย ดังจะเห็นได้
จากโครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานและมีรัฐมนตรีและปลัดจากหลากหลายกระทรวงมาเป็นกรรมการ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลทิศทางของ สสว. และเพ่ือให้งานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปอย่างบูรณาการ 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กลไกของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (คณะกรรมการส่งเสริมฯ) ดังกล่าวไม่สามารถท าให้ เกิดการเชื่อมโยงข้ามกระทรวงเนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ 

ประการแรก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างก็มีภารกิจมาก ท าให้มีการเรียกประชุมน้อยครั้ง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วท าให้มีเรื่องที่พิจารณาค้างจ านวนมาก นอกจากนี้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานยังท าได้ยาก เพราะ สสว. เป็นหน่วยงานที่มีอายุน้อยกว่าหน่วยงานระดับส านักงานหรือกรม
ของกระทรวงต่าง ๆ เนื่องจากมีการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 ท าให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในราย
ประเด็นน้อยกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท านวัตกรรมโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีหรือคลัสเตอร์ของกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือการส่งเสริมด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น จึงขาด “บารมี” ซึ่งเป็น
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับหน่วยงานที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดทิศทาง ติดตามและประเมินงานด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประการที่สอง งบประมาณในการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยสามารถมาได้จากหลาย
ทิศทาง โดยมีงบประมาณประจ าปีที่จัดสรรโดยส านักงบประมาณเป็นแหล่งเงินทุนในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการเป็นหลัก ถึงแม้ว่าส านักงบประมาณจะจัดสรรเงินทุนโดยพิจารณาจากแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ที่สสว. เป็นผู้จัดท าขึ้น แต่แผนดังกล่าวเป็นแผนที่มีลักษณะกว้าง ๆ 
ไม่ได้มีการเจาะจงผู้ด าเนินการหลักในแต่ละด้าน ไม่ได้จัดล าดับความส าคัญของงานแต่ละประเภท 
ไม่ได้พิจารณางบประมาณจากประสิทธิผลในการด าเนินงานในอดีต รวมถึงยังเป็นแผนที่ได้รับ
ความส าคัญรองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล ระบบการ
จัดสรรงบประมาณในปัจจุบันจึงไม่สามารถก ากับดูแลให้โครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ให้หนุนเสริม
และไม่ซ้ าซ้อนกันและกันได ้
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ทิศทางในการส่งเสริม SMEs มีความไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากการที่คณะรัฐมนตรีสามารถ
ออกค าสั่งเพื่อด าเนินการช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้ ซึ่งมักเป็นมาตรการช่วยเหลือ SMEs เป็นครั้งคราว เช่น 
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับ SMEs 2 ระยะ ซึ่งมีวงเงินรวมสูงถึง 1 แสนล้านบาท โครงการ 
ค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SME ระยะที่ 5 วงเงิน 1 แสนล้านบาทด าเนินการโดย บสย. และโครงการ
ร่วมลงทุน (venture capital fund) ด าเนินการโดยธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยและ SME 
Bank จ านวน 6 พันล้านบาท เป็นต้น11 การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
แผนการส่งเสริมระยะยาว  

เงินกองทุนของ สสว. เป็นกลไกหนึ่งที่ สสว. สามารถใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs ให้
เป็นไปตามแผนงานของ สสว. ได้ แต่เงินกองทุนดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้ เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐไม่จ าเป็นต้องเขียนโครงการเพ่ือขอสนับสนุนทางการเงินจาก สสว. เพียงอย่างเดียว 
หากแต่สามารถของบประมาณภาครัฐผ่านช่องทางอ่ืนได้ 

ประการที่สาม การที่ สสว. ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ในการเป็นผู้ที่ด าเนินการในการให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs เอง เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริม SMEs (บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร สสว.) ระหว่างการด าเนินโครงการด้วย 
สสว. เอง กับการให้เงินสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติงาน เช่น สสว. สามารถร่วมลงทุนได้ 
สามารถจัดการศึกษาดูงาน การหาตลาดให้แก่ SMEs และการให้ SMEs กู้ยืมเงิน เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานอ่ืนไม่อาจ หรือไม่สามารถขอเงินสนับสนุนโครงการจาก 
สสว. เนื่องจากเกรงว่า สสว. อาจดึงโครงการดังกล่าวไปด าเนินการด้วยตนเอง 

ประการที่สี่ ระบบการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณประจ าปีของภาครัฐ รวมถึงการ
จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริม SMEs ของ สสว. นั้นเป็นการจัดสรรเงินตามหน่วยงาน และเป็นแบบรายปี 
ท าให้การจัดสรรเงินเพื่อด าเนินโครงการที่ยาวต่อเนื่องกันหลายปีเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะใน
กรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อย ด้วยเหตุนี้ โครงการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยจึง
มักถูกแบ่งออกเป็นโครงการย่อย ๆ มีระยะเวลาด าเนินการสั้น และอาจต้องเริ่มด าเนินโครงการให้
สอดคล้องกับปีงบประมาณเพ่ือให้มีงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ แต่เนื่องด้วยการช่วยเหลือ SMEs 
นั้นต้องมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและยาวนานหลายปีเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและสามารถ
ยกระดับ SMEs ได้อย่างแท้จริง วิธีการงบประมาณของประเทศไทยจึงอาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน

                                           
11 การส่งเสริม SMEs ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นยากที่จะรวบรวมตวัเลขสุทธิได้ เนือ่งจากไม่สามารถแบ่งให้ชัดเจนได้ว่าโครงการใด
ช่วยเหลือ SMEs บ้าง ดังเช่นกรณีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลอืชาวสวนยาง โครงการสินเช่ือเพื่อธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร ซ่ึงหาก
พิจารณาแลว้อาจเข้าข่ายการเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไดเ้ช่นกัน 
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จากการจัดสรรในรายหน่วยงานในรายปี เป็นการจัดสรรบประมาณแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายที่
ชดัเจนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยมีแหล่งงบประมาณแบบผูกพันหลายปี 
(multi-year budget)12 

ประการที่ห้า โครงการหรือมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ สสว. ด าเนินการเอง โครงการที่ สสว. จัดสรรเงินกองทุนฯ ให้แก่หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง หรือโครงการที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการเองโดยเอกเทศ (มิได้พ่ึงพาเงินกองทุน
ส่งเสริม SMEs) ไม่มีการประเมินความจ าเป็นและความคุ้มค่าก่อนการด าเนินการ และไม่มีการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ หรือ ผลส าเร็จหลังจากที่ด าเนินการแล้ว ท าให้งานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมทั้งหมดอาจไม่มีประสิทธิภาพและมิได้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  

ที่ผ่านมา การประเมินผลงานของ สสว. เองนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการประเมินนั้นไม่ได้
เป็นในลักษณะการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) แต่เป็นการตั้งเป้าหมาย
เชิงปริมาณ เช่น จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนแผนยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น 
เป็นต้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนประสิทธิภาพหรือคุณภาพของการด าเนินการอย่างแท้จริง การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนส่งเสริม SMEs ของ สสว. ก็ใช้วิธี Balance score card ซึ่งผู้ประเมินจะให้
คะแนน 1-5 ในแต่ละด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสนองผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผลคะแนนที่ได้รับนั้นถูก
น าไปปรับปรุงการด าเนินการอย่างไรบ้าง13 

 

                                           
12 OECD. (2011). Thailand: Key Issues and Policies, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing 
13 รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2556 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บทที่ 3 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของต่างประเทศ 

การศึกษาในบทนี้จะเป็นการศึกษาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในต่างประเทศ โดยเลือกศึกษาแนวทางการส่งเสริม SMEs ในเชิงลึกของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน 
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยการศึกษาในบทนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็น
การศึกษาและทบทวนค าจ ากัดความของ SMEs ของต่างประเทศและเปรียบเทียบกับค านิยาม SMEs 
ของประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การศึกษาในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และการศึกษาในส่วนที่สาม จะเป็นการ
วิเคราะห์และสรุปผลเนื้อหาการศึกษาในบทนี้ทั้งหมด 

3.1 นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในต่างประเทศ 

ในปัจจุบัน แต่ละประเทศมีการก าหนดขนาดของ SMEs ของตนเอง และยังไม่มีนิยามส าหรับ 
SMEs ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลก เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป ได้ก าหนดให้
วิสาหกิจขนาดกลางมีขนาดการจ้างงานไม่เกิน 250 คน ขณะที่วิสาหกิจขนาดเล็กมีการจ้างงานไม่เกิน 
50 คน ส่วนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ก าหนดให้ SMEs มีการจ้างงานไม่เกิน 500 คน14 เป็นต้น 
ดังนั้น การนิยามหรือจ ากัดความของ SMEs ในแต่ละประเทศจึงขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนก
ขนาดของวิสาหกิจ เช่น จ านวนการจ้างงาน ยอดขาย รายได้จากการผลประกอบการ ขนาดของทุน
จดทะเบียน หรือมูลค่าสินทรัพย์ นอกจากนี้แล้ว เกณฑ์ดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามกลุ่มประเภท
ธุรกิจอีกด้วย ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

  

                                           
14 https://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf 
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ตารางท่ี 3.1 นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ 

ประเทศ นิยามของ SMEs 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 

ขนาดวิสาหกิจ 
ประเทศก าลังพัฒนา 

1. เกาหลีไต้15 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 อุ ตสาหกรรมการผลิ ต เ สื้ อ ผ้ า  กระ เป๋ า  อุ ปก ร ณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ 
รายได้ไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์ 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยาสูบ ไม้ ปิโตรเลียม เคมี พลาสติก 
ไฟฟ้า ยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีก 
รายได้ไม่เกิน 90 ล้านดอลลาร์ 

 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม การพิมพ์ การแพทย์ การขนส่ง 
รายได้ไม่เกิน 70 ล้านดอลลาร์ 

 ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ
และการกีฬา 
รายได้ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ 

 ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร การเงิน การประกันภัย 
การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจลิสซ่ิง 
รายได้ไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์ 

 ประเภทธุรกิจ  
 รายได้จากผลประกอบการ 

2.ไต้หวัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการก่อสร้าง และธุรกิจเหมือง

แร่ 
เงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมี
จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน   

 ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจภาคการเกษตร 
รายได้ไม่เกินปีละ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีจ านวนการ
จ้างงานไม่เกิน 100 คน 

 ประเภทธุรกิจ  
 เงินลงทุน หรือรายได้  
 จ านวนการจ้างงาน 

3.สิงคโปร์16 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ธุรกิจทุกสาขา ก าหนดให้ มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญ

 รายได้ 
 จ านวนการจ้างงาน 

                                           
15 ที่มา : Small and Medium Business Administration 
16 ที่มา : http://www.spring.gov.sg/NewsEvents/PR/Documents/Fact_Sheet_on_New_SME_Definition.pdf 
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ประเทศ นิยามของ SMEs 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 

ขนาดวิสาหกิจ 

สิงคโปร์ หรือ มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน 

4. มาเลเซีย17 วิสาหกิจขนาดกลาง  
 อุตสาหกรรมการผลิต  

รายได้มากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 12 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือ มีจ านวนการจ้างงาน 75 คน แต่ไม่เกิน 
200 คน 

 ธุรกิจบริการและธุรกิจอื่น ๆ 
รายได้มากกว่า 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ต้องไม่เกิน 4.8 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีจ านวนการจ้างงาน 30 คน แต่ไม่
เกิน 75 คน 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
 อุตสาหกรรมการผลิต  

รายได้มากกว่า 72,000 ดอลลาร์ แต่ไม่เกิน 3.6 ล้าน
ดอลลาร์ หรือ มีจ านวนการจ้างงาน 5 คน แต่ไม่เกิน 75 
คน 

 ธุรกิจบริการและธุรกิจอื่น ๆ 
รายได้มากกว่า 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ต้องไม่เกิน 
700,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีจ านวนการจ้างงาน 5 คน 
แต่ไม่เกิน 30 คน 

วิสาหกิจรายย่อย (Micro) 
 อุตสาหกรรมการผลิต  

รายได้ไม่เกิน 72,000 ดอลลาร์ หรือ มีจ านวนการจ้างงาน
ไม่เกิน 5 คน 

 ธุรกิจบริการและธุรกิจอื่น ๆ 
รายได้ไม่เกิน 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีจ านวนการจ้าง
งานไม่เกิน 5 คน  

 

 

 

 รายได้ 
 จ านวนการจ้างงาน 

                                           
17 ที่มา : http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2015-12-21-09-09-49/sme-definition 
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ประเทศ นิยามของ SMEs 
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง 

ขนาดวิสาหกิจ 

 ประเทศพัฒนาแล้ว 

1.ญี่ปุ่น18 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ภาคการผลิต ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านเยน 

หรือมีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 300 คน 
 ธุรกิจค้าส่ง ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านเยน หรือ 

มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 100 คน 
 ธุรกิจค้าปลีก ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านเยน หรือ

มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน 
 ธุรกิจบริการ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านเยน หรือ 

มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 100 คน 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro) 
 ภาคการผลิต มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 20 คน 
 ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจบริการ มีจ านวนการจ้างงาน

ไม่เกิน 5 คน 

 ประเภทธุรกิจ  
 ทุนจดทะเบียน 
 จ านวนการจ้างงาน 

4.ยุโรป19 วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro business) 
 มีการจ้างงานไม่เกิน 10 คน มีรายได้ไม่เกิน 2 ล้านยูโร และ 

มีบัญชีงบดุลไม่เกิน 2 ล้านยูโร 
วิสาหกิจขนาดย่อม 
 มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน มีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านยูโร 

และมีบัญชีงบดุลไม่เกิน 10 ล้านยูโร 
วิสาหกิจขนาดกลาง 
 มีการจ้างงานไม่เกิน 250 คน มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านยูโร 

และมีบัญชีงบดุลไม่เกิน 43 ล้านยูโร 

 การจ้างงาน 
 รายได้  
 บัญชีงบดุลทั้งหมด20 

(Balance sheet total) 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 

 

 

                                           
18 ที่มา : Small and Medium Enterprise Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry. (September 2013). 
Japan’s Policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) and Micro Enterprises. 
19 ที่มา : http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en 
20 บัญชีงบดลุพิจารณาจากสินทรัพย์รวม หรือพิจารณาจากหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมกัน 
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ส าหรับประเทศไทย ได้มีการก าหนดนิยามของ SMEs โดยให้พิจารณาจากเกณฑ์การจ้างงาน
และมูลค่าของทรัพย์สินของวิสาหกิจ21 ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 
11 กันยายน พ.ศ. 2545 ดังนี้ (สามารถดูตารางท่ี 3.1 ข้างต้นได้) 

ก. วิสาหกิจขนาดย่อม (Small enterprises) ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

 กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

 กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 50 ล้านบาท 

 กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 25 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

 กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 30 ล้านบาท 

ข. วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium enterprises) ได้แก่ กิจการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  

 กิจการผลิตสินค้า ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 กิจการให้บริการ ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 กิจการค้าส่ง ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 25 คน แต่ไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 

 กิจการค้าปลีก ที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท 

                                           
21 จ านวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจ้างงานที่ได้จัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ให้พิจารณาจาก (1) มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซ่ึงไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการ (2) มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ
ซ่ึงไม่รวมที่ดิน ตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเช่ือถือ ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของ
กิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือจ านวนการจ้างงานเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อมให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 



รายงาน “การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
34 

หากเปรียบเทียบนิยามของ SMEs ในต่างประเทศกับนิยามที่ใช้ในประเทศไทย พบว่า นิยาม
ของไทยนั้นยังแตกต่างจากนิยามเหล่านี้ในบางประเด็น ได้แก่ 

1) ประเทศไทยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินร่วมกับการจ้างงาน ในขณะที่ประเทศอ่ืน
ที่ศึกษา มีเพียงสหภาพยุโรปที่ใช้เกณฑ์ของสินทรัพย์ (งบดุลรวม) แต่ใช้ร่วมกับการ
พิจารณารายได้ เนื่องจากสินทรัพย์ไม่อาจสะท้อนถึงขนาดของผู้ประกอบการได้ดีเท่ากับ
ยอดขาย หรือทุนจดทะเบียน  

2) เกณฑ์ส าหรับภาคการผลิตและภาคบริการในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ธุรกิจ
บริการมักมีสินทรัพย์ที่น้อยกว่าภาคการผลิต ท าให้เกณฑ์การจ้างงานส าหรับภาคบริการ
สูงเกินควร ในขณะที่หลายประเทศ (ยกเว้นสิงคโปร์และสหภาพยุโรป) มีการแบ่ง
ประเภทธุรกิจและมีเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันออกไปส าหรับแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 

3) ในการก าหนดว่าวิสาหกิจรายใดรายหนึ่งเป็น SMEs หรือไม่นั้น ประเทศไทยอนุญาตให้
เลือกใช้เกณฑ์หนึ่งเกณฑ์ใดก็ได้ โดยใช้ค าว่า “หรือ” มิใช่ค าว่า“และ” ต่างจากประเทศ
อ่ืน ๆ บางประเทศ เช่น สหภาพยุโรป ทีน่ิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
ไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุกประเภท   

การเปรียบเทียบนิยามของ SMEs ที่ใช้ในประเทศไทยนั้นจึงพอสรุปได้ว่า นิยาม SMEs ไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์ของประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง และขนาดของธุรกิจ SMEs ที่
ของไทยมีแนวโน้มเป็นบริษัทเล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ท าให้ SMEs ตามนิยามของไทย
อาจมีศักยภาพที่ต่างจาก SMEs ในต่างประเทศ  

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงนิยามของ SMEs ให้เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิรูป
มาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ในการส่งเสริม SMEs มุ่งเป้าไปที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ต้องการความช่วยเหลือ และสามารถด าเนินการและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยมีการปรับปรุง
นิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนี้ 

 ใช้เกณฑ์รายได้ของกิจการเป็นตัวก าหนด ซึ่งท าให้ไม่มีความจ าเป็นในการแยกเกณฑ์
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีลักษณะการจ้างงานที่แตกต่างกัน 

 มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรบัธุรกิจขนาด “จิ๋ว” หรือ microenterprise เพ่ือที่จะให้
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมมีความชัดเจนมากข้ึน โดยเกณฑ์ที่ใช่ในการก าหนดอาจ
ใช้เกณฑ์เดียวกับเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม คือ รายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 
ธุรกิจใดที่รายได้ไหมถึงเกณฑ์ดังกล่าวไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และไม่ต้อง
เรียกเก็บภาษจากสินค้าหรือบริการที่ขาย จึงอาจนับได้ว่าธุรกิจกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นธุรกิจขนาดจิ๋วด้วยก็ได้ 
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3.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษามาตรการในการส่งเสริม SMEs ในเชิงลึกของต่างประเทศ 
3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 ประเทศไต้หวัน 

ไต้หวันเป็นประเทศที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านขนาด และนวัตกรรมถูกขับเคลื่อน
ด้วย SMEs เป็นหลัก โดยมีโครงสร้างของธุรกิจส่วนใหญ่เป็น บริษัทในกลุ่มเครือญาติ กิจการ
ครอบครัว และ SMEs โดยบริษัทเหล่านี้ผลิตสินค้าและบริการขั้นกลางให้กับธุรกิจอ่ืน  ๆ ในทาง
ตรงกันข้ามกับประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่มักจะมีเครือบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีการกระจุกตัวสูง ที่
เรียกว่ากลุ่ม “แชโบล” (Chaebol) และ “เคเร็ทสึ” (Keiretsu)22 

ในอดีตเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตร ไปสู่การผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมและ
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2524-2533 เป็นช่วงที่ประเทศไต้หวันมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 10 ปี สูงถึงร้อยละ 8 ต่อปี นอกจากนี้ การเติบโตของทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไต้หวันยังสร้างความเหลื่อมล้ าน้อย โดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์ Gini ของประเทศ
ไต้หวันที่ยังอยู่ในระดับต่ าตลอดช่วงการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายที่
สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการแข่งขันและการพัฒนาของ SMEs ในประเทศ รวมถึง
นโยบายที่ให้ความช่วยเหลือต่อ SMEs โดยรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง23 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไต้หวันเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม (Industrialization) เช่นเดียวกันประเทศเอเชียตะวันออกอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไต้หวันมีแนวทางที่แตกต่างจากประเทศเอเชียตะวันออกอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็น
การเติบโตที่มีบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก SMEs มีสัดส่วนมาก
ถึงร้อยละ 97 ของจ านวนบริษัททั้งหมดในประเทศไต้หวัน24 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของ

                                           
22 ศิริกัญญา ตันสกุล. Moving up the value chain: บทเรียนจากไต้หวันสู่ประเทศไทย. สถาบันอนาคตไทยศึกษา 
23 Ting Ting Chang. (2011). Re-examination of the Role of the Sate in the Development of Taiwan’s Small and 
Medium-sized Enterprises, 1950 – 2000:  The State, Market and Social Institutions 
24 Small and Medium Enterprise Administration. (2016). White Paper 2015 
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อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไต้หวัน และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการส่งออกและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไต้หวัน25 

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ SMEs ไต้หวันสามารถเติบโตและประสบความส าเร็จ คือ นโยบายการ
สนับสนุนและช่วยเหลือแก่ SMEs จากภาครัฐ ซึ่งมีโครงการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมหลายมิติ 
มากกว่าการให้เงนิทุนหรือสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการเติบโต ในบทนี้จะเป็นการศึกษาภาพรวมของความ
ช่วยเหลือ SMEs ซึ่งมาจากทั้งนโยบายภาครัฐ หน่วยงานองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ภาคเอกชน 

3.2.1.1 นิยาม SMEs ของประเทศไต้หวัน 

ในพ.ศ. 2510 ประเทศไต้หวันเริ่มมีนิยามบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นครั้ง
แรก โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเงินทุนไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 5.5 ล้าน
บาท) และคนงานไม่เกิน 100 คน และบริษัทการค้าและบริการที่มีรายได้ในแต่ละปีไม่เกิน 5 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวันและคนงานไม่เกิน 50 คน ดังแสดงในตารางที่  3.2 ซ่ึงนิยามดังกล่าวได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจถึง 9 ครั้ง และในปัจจุบันได้ใช้นิยาม SMEs ปี พ.ศ. 
2552 ซึ่งนิยามให้หมายความถึง 

 อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการก่อสร้าง และธุรกิจเหมืองแร่ ที่มีเงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 

80 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 88 ล้านบาท) หรือมีพนักงานไม่เกิน 200 คน  

 ธุรกิจการค้าและบริการ (รวมถึงภาคการเกษตร) ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 100 ล้าน

ดอลลาร์ไต้หวัน (110 ล้านบาท) หรือมีพนักงานไม่เกิน 100 คน 

  

                                           
25 Ting Ting Chang. (2011). Re-examination of the Role of the Sate in the Development of Taiwan’s Small and 
Medium-sized Enterprises, 1950 – 2000:  The State, Market and Social Institutions 
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ตารางท่ี 3.2 นิยาม SMEs ของประเทศไต้หวัน 

ปี 
ประเภทธุรกิจ 

การผลิต ก่อสร้าง เหมืองแร่ 
การค้า, การขนส่ง และ

บริการอื่น ๆ 

2510 เงินทุนไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน 
และพนักงานไมเ่กิน 100 คน 

  รายได้ต่อปีไม่เกิน 5 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงาน
ไม่เกิน 50 คน 

2516 เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์
ไต้หวัน และทรัพยส์ินรวมไม่เกิน 20 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 
เงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์
ไต้หวันและจ านวนพนักงานไม่เกิน 
1) 300 คน ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 

เครื่องนุ่งห่ม และอเิล็กทรอนิกส ์
2) 200 คน ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
3) 100 คน ส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

  [ไม่เปลี่ยนแปลง] 

2520 เงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์
ไต้หวัน, ทรัพยส์ินรวมไมเ่กิน 60 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงานไม่เกิน  
300 คน 

 เงินทุนช าระ
แล้วไมเ่กิน 20 
ล้านดอลลาร์
ไต้หวัน และ
พนักงานไม่
เกิน 500 คน  

รายได้ต่อปีไม่เกิน 20 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงาน
ไม่เกิน 50 คน 

2522 [ไม่เปลี่ยนแปลง]  เงินทุนช าระ
แล้วไมเ่กิน 40 
ล้านดอลลาร์
ไต้หวัน 

[ไม่เปลี่ยนแปลง] 

2525 เงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์
ไต้หวัน และทรัพยส์ินรวมไม่เกิน 120 
ล้านดอลลาร์ไตห้วัน 
 

 [ไม่
เปลี่ยนแปลง] 

รายได้ต่อปีไม่เกิน 40 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน 

2534 เงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์ไตห้วัน และ 
ทรัพย์สินรวมไมเ่กิน 120 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ขยาย
นิยามไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสรา้ง) 

[ไม่
เปลี่ยนแปลง] 

[ไม่เปลี่ยนแปลง] 

2538 เงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 60 ล้านดอลลาร์ไตห้วัน และพนักงานไม่เกนิ  
200 คน 

รายได้ต่อปีไม่เกิน 80 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงาน
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ปี 
ประเภทธุรกิจ 

การผลิต ก่อสร้าง เหมืองแร่ 
การค้า, การขนส่ง และ

บริการอื่น ๆ 
ไม่เกิน 50 คน (เริ่มใช้นิยามนี้
กับ SMEs เกษตรด้วย) 

2543 เงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 80 ล้านดอลลาร์ไตห้วัน และพนักงานไม่เกนิ  
200 คน 

รายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงาน
ไม่เกิน 50 คน  

2548 [ไม่เปลี่ยนแปลง] รายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงาน
ไม่เกิน 50 คน (ใช้นิยาม
อุตสาหกรรมใหม่) 

2552 [ไม่เปลี่ยนแปลง] รายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน และพนักงาน
ไม่เกิน 100 คน 

ที่มา: เว็บไซต์ของ Small and Medium Enterprise Administration  

3.2.1.2 มาตรการพัฒนา SMEs ของประเทศไต้หวัน 

การช่วยเหลือ SMEs โดยภาครัฐเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2509 โดยการตั้ง ‘SME Working 
Group’ ขึ้นเพ่ือให้สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ธุรกิจเท่านั้น จากนั้น SME Working 
Group ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามล าดับจนกระทั่งกลายเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ให้ความช่วยเหลืออย่าง
ครบวงจรแก่ SMEs26 

ในพ.ศ. 2514 กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs: MOEA) ได้จัดตั้ง
ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise Administration: 
SMEA) ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ของภาครัฐ โดยในช่วงแรกมี
ภารกิจหลักในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของบริษัท  SMEs ซึ่ง
เป็นนโยบาย27 หลังจากนั้น 3 ปี รัฐบาลไต้หวันได้ผ่านพระราชบัญญัติ28 เพ่ือรองรับและก าหนด
อ านาจและหน้าที่ของ SMEA โดยให้อ านาจหน้าที่ดังนี้ 

                                           
26 Charles Harvie and Boon-Chye Lee. (2002). The Role of SMEs in National Economies in East Asia. Edward Elgar 
Publishing 
27 Ting Ting Chang. (2011). Re-examination of the Role of the Sate in the Development of Taiwan’s Small and 
Medium-sized Enterprises, 1950 – 2000:  The State, Market and Social Institutions 
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 จัดท าแผนเพื่อการพัฒนา SMEs และเสนอแนะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ก าหนดแนวทางและท าการประเมินผลการด าเนินงานของ SMEs 

 ส ารวจและวิจัยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ SMEs 

 ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของ SMEs รวมถึงการฝึกอบรม และ

ความช่วยเหลืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการเงิน 

 ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา SMEs ในด้านอ่ืน ๆ 

ภารกิจหลักอย่างหนึ่งที่ SMEA ได้รับมอบหมาย คือ การสนับสนุนกฎหมายที่มีความเป็น
ธรรมต่อ SMEs เพ่ือป้องกันการถูกเอาเปรียบและท าให้ SMEs สามารถเติบโตได้ โดยในการร่าง
กฎหมายเหล่านั้นจะต้องมีการส ารวจและวิจัยปัญหาของ SMEs เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
ท าธุรกิจของ SMEs และน าเสนอนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ SMEA ยังมีภารกิจในการด าเนินงานเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การสนับสนุน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) การส่งเสริมนวัตกรรม การจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจ ศูนย์ One-stop service center เพ่ือการแก้ปัญหาทางด้านเงินทุนของ SMEs การให้
สินเชื่อแก่ SMEs และการบริหารกองทุนค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SMEs อีกด้วย29 

อ านาจและหน้าที่ของ SMEA ที่ถูกก าหนดนี้ท าให้ SMEA เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผน
และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาของ SMEs ให้กลายเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง หรือ
อาจพัฒนาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เช่นกรณีของบริษัท ACER และบริษัท Foxcom ซึ่งเป็นบริษัท SMEs 
ของประเทศไต้หวันที่กลายมาเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก 

ลักษณะเด่นของการให้ความช่วยเหลือของประเทศไต้หวัน คือ การที่หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs นั้นอยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) เพียงที่เดียว ซึ่งท าให้เกิด
เอกภาพและการด าเนินงานที่สอดประสานกันได้ดีในด้านต่าง ๆ โดยภาครัฐได้ออกนโยบายในการให้
ความช่วยเหลือที่เรียกว่า “Guidance” ทั้งหมด 11 ด้าน มี SMEA เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ใน
ขณะเดียวกัน ส าหรับภารกิจบางอย่างซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนอยู่แล้ว SMEA จะเป็นศูนย์
ติดต่อประสานงานส่วนกลาง โดยเฉพาะส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development 

                                                                                                                         
28 Act for Development of Small and Medium Enterprises (1974) 
29 http://www.moeasmea.gov.tw/ 
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Bureau) ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการนโยบายด้านนวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต โดยภาพรวมของความช่วยเหลือนั้นสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังรูปที่ 3.1 

รูปที่ 3.1 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบในการส่งเสริม SMEs  

 
ที่มา: เว็บไซต์ของ Small and Medium Enterprise Administration 

ก) ความช่วยเหลือด้านการจัดการ 

ดังที่กล่าวไปตอนต้นว่า พัฒนาการในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ของประเทศไต้หวันมีมา
อย่างยาวนาน ท าให้ประเทศไต้หวันมีการช่วยเหลือ SMEs หลายด้าน หนึ่งในนั้น คือ ภารกิจในการให้
ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการแก่ SMEs โดยให้ความช่วยเหลือส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 

 การเสริมสร้างคุณภาพการบริหารจัดการ และการยกระดับ เปลี่ยนแปลงองค์กร 

SMEA มีบริการให้ค าปรึกษาแก่ธุรกิจ โดยประสานงานเชื่อมต่อการบริษัทที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจเอกชน เข้ามาท าการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการยกระดับระบบ 
การบริหารจัดการของ SMEs (โดยเฉพาะส าหรับ SMEs ที่อยู่ในระดับกลาง) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเท่านั้น และ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ค าปรึกษา30 นอกจากนี้ ส าหรับ SMEs ที่เป็นระดับ 
แนวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐมาก SMEA ได้จัดให้
มีการประกวด และให้รางวัลแก่ SMEs เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และสร้าง

                                           
30 Kenichi Ohno. (2013). Learning to Industrialize: From Given Growth to Policy-aided Value Creation.  
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แรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล National SME Award, Rising 
Star Award และ SME Innovation Research Award เป็นต้น 

 ส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

SMEA ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และช่วยแก้ปัญหาให้ 
SMEs ในการเสนอขายสินค้าให้แก่ภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งช่วยให้ 
SMEs มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น 

 ยกระดับเครือข่ายการช่วยเหลือ SMEs 

- กลไกหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยเหลือ SMEs คือการสร้างความร่วมมือและ 
การรวมกลุ่มกันของบริษัทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดห่วงโซ่มูลค่า หรือ Value chain ขึ้น ซึ่ง
ประเทศไต้หวันจะให้ความส าคัญกับนโยบายนี้ส าหรับ SMEs ในระดับฐานราก 
(Foundation of SMEs)  

- SMEA ท าการเชื่อมโยงทรัพยากรกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือ 
SMEs ของรัฐบาลท้องถิ่น หอการค้าในระดับภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนที่ปรึกษาพิเศษ (Honorary instructors) จากภาคเอกชน เพ่ือสร้างกลไก
ในการบริการ SMEs อย่างครบวงจร ซึ่งสามารถให้ข้อมูลและทรัพยากรที่จ าเป็นแก่ 
SMEs รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ SMEs ได้ดียิ่งขึ้น 

ข) ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

ถึงแม้ว่ารัฐบาลไต้หวันไม่ได้เน้นใช้มาตรการทางการเงินเป็นเครื่องมือหลักในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ SMEs อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ 
SMEs ในระดับหนึ่ง เนื่องจากในอดีตนั้น SMEs มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชย์31 โดยกลไกส าคัญในการช่วยเหลือคือ Taiwan Business Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่รัฐบาล
ท้องถิ่นของไต้หวันซื้อมาจากภาคเอกชน ท าการให้สินเชื่อแก่ SMEs โดยเฉพาะ และการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการค้ าประกันสินเชื่อ (SME Credit Guarantee Fund of Taiwan: SMEG) ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ในอดีต 

รัฐบาลไต้หวันได้จัดตั้งกองทุนค้ าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ขึ้นในปีพ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นสถาบัน
ค้ าประกันสินเชื่อแห่งแรกที่ช่วยค้ าประกันสินเชื่อของ SMEs เมื่อกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เดิมที 
ถูกจัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ดี กองทุน

                                           
31 Hun Joo Park. (2001). Small Business in Korea, Japan and Taiwan. Asian Survey Vol. 41 No.5 
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ดังกล่าวได้ถูกถ่ายโอนมายังกระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) ในปีพ.ศ. 2546 โดยใช้รายได้จากการค้ า
ประกันและงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในการด าเนินงานเป็นหลัก32  

กองทุนจะท าหน้าที่ค้ าประกันการกู้ยืมให้แก่ SMEs ที่มีโครงสร้างทางการเงินไม่แข็งแรง และ
ขาดแคลนสินทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่งระบบการค้ าประกันสินเชื่อนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs และท าให้สถาบันการเงินขยายสินเชื่อให้แก่ SMEs มากขึ้น 
กองทุนจะค้ าประกันสินเชื่อให้ SMEs ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีลักษณะคล้ายบรรษัท 
ค้ าประกันสินเชื่อเพ่ือรายย่อย (บสย.) ของประเทศไทย เนื่องจากให้สถาบันการเงินเป็นผู้ที่คอย
ตรวจสอบสินเชื่อ ปล่อยสินเชื่อและติดตามสินเชื่อ โดยมีกองทุนเป็นผู้ค้ าประกัน 

ทั้งนี้ SMEA ได้ด าเนินการเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เนื่องจาก 
มีการจัดตั้ง SME Instant Solution Service Center ซึ่งเป็นศูนย์ One-stop Service Center 
ทางด้านการเงินแก่ SMEs ดังรูปที่ 3.2 โดย 

 ให้ความช่วยเหลือในการประเมินความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน บัญชี และ

แผนการบริหารธุรกิจ 

 เป็นผู้ประสานระหว่าง SMEs กับธนาคาร ทั้งการเตรียมพร้อม SMEs และช่วยให้

ธนาคารเข้าใจถึงคุณลักษณะพิเศษของธุรกิจแต่ละราย 

 อบรมความรู้ทางด้านการเงินให้แก่เจ้าของกิจการ 

 ส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงการค้ าประกันสินเชื่อ 

 ให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการจัดตั้งระบบการบริหารการเงิน ระบบบัญชี และ 

การบริหารภายใน (Internal control) 

 ช่วย SMEs ในการหาช่องทางทางการเงิน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน

หมุนเวียน 

 เสนอแนะรูปแบบการเงินที่เหมาะสมแก่ SMEs ที่จะช่วยให้ต้นทุนทางการเงิน 

ต่ าที่สุด โดยการใช้กองทุนค้ าประกันสินเชื่อ (SMEG) รวมกับ ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้าน

การเงิน (Small Business Integrated Assistance Center: SBIAC)33 

                                           
32 Small & Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan. (2016). Annual Report 2015 
33 SBIAC จัดตั้งขึ้นในพ.ศ. 2535 โดยธนาคารภูมิภาคของไต้หวัน 7 แห่ง ได้ร่วมลงทุนกับส านักงานการคลังส่วนภูมิภาคของไต้หวัน 
(Taiwan Provincial Depart of Finance) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและช่วยใหว้ิสาหกิจขนาดเล็กที่มี
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รูปที่ 3.2 กลไกการให้ความช่วยเหลือ SMEs ด้านการเงนิ 

 
ที่มา White Paper ของ Small and Medium Enterprise Administration พ.ศ. 2557 

ค) ความช่วยเหลือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การส่งเสริมให้ SMEs มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของส านักงาน 
SMEA ซึ่งวิธีหนึ่งคือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการท างาน และโอกาสในการขยายตลาดการค้าจากความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น โดยมีการให้บริการช่วยเหลือให้ SMEs ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร เรียกว่า e-Infrastructure 2. การประยุกต์ใช้ ICT ในการด าเนินธุรกิจ (e-Application) 
และ 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าการค้าออนไลน์ (e-Commerce) 

ง) ความช่วยเหลือในด้านความร่วมมือระหว่างบริษัท 

ความช่วยเหลือในด้านนี้เป็นการต่อยอดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม โดยรัฐบาลต้องการ
ส่งเสริมให้เกิดภาคีธุรกิจที่ SMEs ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน อาทิ การใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สิน
บางอย่างร่วมกัน หรือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น SMEA จึงท าหน้าที่ 3 ประการเพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท โดย 1. ท าการจัดให้ธุรกิจที่ต้องการความร่วมมือมาพบกัน  
2. ช่วยท าข้อตกลงและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ แนะแนวทางหรือเรื่องที่สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ และช่วยศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3. ให้ความช่วยเหลือแก่ความร่วมมือที่

                                                                                                                         
ศักยภาพแต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับด าเนินธุรกิจได้ โดยจะให้ค าปรึกษาแก่ SMEs ในการกู้เงิน 
จากกองทุนของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SMEs 
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จัดตั้งแล้ว โดยการช่วยวางกฎเกณฑ์ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน วางแผนการตลาดและการผลิตส าหรับ
ธุรกิจร่วม และช่วยหาแหล่งเงินทุนที่จ าเป็น 

จ) ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพ 

SMEA ให้บริการในการแนะน าแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ส าคัญต่าง ๆ อาทิ 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม, มาตรฐาน ISO 14001 และ ใบรับรอง QC 080000 เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ส าคัญต่อการขายสินค้าให้แก่บริษัทในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ SMEA ยังท าการส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการคุณภาพด้วย เช่น TQM, Six Sigma เป็นต้น อนึ่ง หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าของประเทศไต้หวัน คือ Bureau of Standards, Metrology & 
Inspection ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ MOEA เช่นเดียวกันกับ SMEA ซึ่งท าให้เกิด
การเชื่อมโยงได้ง่าย 

ฉ) การตั้งธุรกิจ Start-up และการบ่มเพาะธุรกิจ 

SMEA เป็นหน่วยงานส าคัญในการสร้าง Platform ในการสร้างบริษัท Start-up และ 
บ่มเพาะธุรกิจโดยให้ความช่วยเหลือ 4 ด้านหลัก คือ 

1) การสร้างกลไกรองรับการจัดตั้งบริษัท: ให้ข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นแก่นักธุรกิจ, บริการ

ให้ค าปรึกษา, จัดท าฐานข้อมูลความรู้ 

2) พัฒนาบริการบ่มเพาะธุรกิจ: ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจโดยการเชื่อมโยงประสานงาน

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางด้านกฎหมาย 

บริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้บริการบ่มเพาะธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและ

ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ 

3) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ SMEs: อบรมทักษะของผู้ประกอบการ และ

ยกระดับความสามารถของพนักงานในบริษัท รวมไปถึงการหาผู้เชี่ยวชาญในด้าน

วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ค าปรึกษาเพ่ือยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขัน

ได้ในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและอบรมข้ึนตามภูมิภาคเพ่ือให้

นักธุรกิจได้สามารถค้นคว้าและเพ่ิมความรู้ของต้นได้อย่างตลอดเวลา  

4) เขา้ร่วมในกิจกรรมระดับนานาชาติ: เพ่ือสร้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและ

ความสามารถในการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับธุรกิจใน

ต่างประเทศ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไต้หวัน  
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ช) ความช่วยเหลือด้านอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไต้หวันได้ยกระดับจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา สู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในปัจจัย
แห่งความส าเร็จคือ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) ของประเทศไต้หวัน
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

SMEA ถูกออกแบบมาให้เป็น One-stop service center ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ SMEs ซึ่งความรับผิดชอบส่วนหนึ่งคือการประสานงานกับหน่วยงานที่จ าเป็นในการ
ยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมของ SMEs โดยมีส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมและส านักงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเรื่องที่จะต้องส่งเสริมประกอบด้วย 4 
เรื่องหลัก คือ 1. การวิจัยและพัฒนา 2. เทคโนโลยีการผลิต 3. ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และ 4. 
การควบคุมมลภาวะ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการในระดับนานาชาติ ตลอดจน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันที่มีทรัพยากรและแรงงานค่าจ้างต่ าที่ลดลง 

ในการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศไต้หวัน ใช้โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
วิชาการ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ประสานความรู้ทางวิชาการ และความ
ต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีวัตถุประสงค์คนละประเภท ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐขึ้นหลายแห่ง เพ่ือรับผิดชอบในการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศ อาทิ Industrial 
Technology Research Institute (ITRI) และ Hsinchu Science and Industrial Park (HSIP) 34 
ดังแสดงในรูป 3.3  

                                           
34 Chia-Yi Chen, Yu-Ling Lin & Po-Young Chu. (2013). Facilitators of National Innovation Policy in a SME-dominated 
Country: A Case Study of Taiwan, Innovation: Management, Policy & Practice, 15:4 
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รูปที่ 3.3 โมเดลการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศไต้หวัน 

 
ที่มา: Chia-Yi Chen, Yu-Ling Lin and Po-Young Chu (2013)  

 Industrial Technology Research Institute (ITRI) 

ITRI เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา จัดตั้งโดยกระทรวง
เศรษฐกิจ (MOEA) ในปีพ.ศ. 2517 แต่มีการด าเนินการโดยเอกชน ไม่มีภาคราชการ ITRI มี
หน้าที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งวิจัยที่จะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ SMEs  

 Hsinchu Science and Industrial Park (HSIP) 

HSIP เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดย National Science Council มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นให้มาอยู่รวมกัน เพ่ือสร้างคลัสเตอร์ที่สามารถ
ยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ HSIP เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค บริษัทที่เข้าร่วมมาอยู่ใน HSIP ยังได้รับ
ผลประโยชน์อีกหลายด้าน อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจากรัฐบาล เงินสนับสนุน R&D ในรูปแบบ 
Matching fund สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการยกเว้นภาษีศุลกากร เป็นต้น 

HSIP ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านวิชาการหลายแห่ง โดยมีหน่วยงาน 
ที่ส าคัญคือ ITRI, National Chiao Tung University และ National Tsing Hua University 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยทั้ งสองแห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอิเล็กทรอนิกส์  
และเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ ภายใน HSIP ยังมีห้องปฏิบัติการ 
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(laboratories) 3 แห่ง คือ National Center for High-performance Computing, The 
Synchrotron Radiation Research Center และ National Space Program Office35  

นอกจากนี้ ประเทศไต้หวันยังมีหน่วยงานส าคัญอ่ืน ๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ SMEs ดังนี้ 

 Taiwan Small and Medium Enterprises Development Corporation 

จัดตั้ งขึ้นภายใต้การก ากับดูแลและความช่วยเหลือของรัฐบาล เ พ่ือเสริม สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดยการจัดสรรเงินลงทุน และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
แก่ SMEs โดยจะมีขอบข่ายในการด าเนินงานดังนี้ 

1) เข้าไปลงทุนใน SMEs ในรูปแบบของ Venture Capital 

2) ให้บริการที่ปรึกษาแก่ SMEs ในการรวมมือกับต่างประเทศในด้านเทคโนโลยี 

3) ให้ค าปรึกษาแก่ SMEs ในด้านการพัฒนาสินค้า การพัฒนาตลาดและการฝึกอบรม 

4) เป็นที่ปรึกษาในการหาผู้ลงทุนมาร่วมลงทุนใน SMEs 

5) ให้บริการปรึกษาแก่ SMEs ในด้านการบริหาร การด าเนินงาน และการติดต่อกับ

สถาบันการเงิน 

6) เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการระดมทุนในระยะยาวให้กับ SMEs รวมทัง้ช่วยเหลือ

ให้ SMEs เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 Corporation Synergy Development Center หรือ CSD 

หน่วยงาน CSD จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับคุณภาพ
การผลิต 2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของระบบ
ศูนยบ์ัญชาการ (Center-Satellite System: CS) 3) สร้างสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
ทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และ 4) พัฒนาความสัมพันธ์และการร่วมมือกันภายในเครือข่าย 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

โรงงานศูนย์กลางที่มีคุณสมบัติตามที่ CSD ระบุสามารถสมัครเป็นสมาชิกโครงการได้ ซึ่ง
ต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ และรายชื่อของโรงงานบริวาร โดย CSD จะเป็นผู้ที่ประเมินและตรวจสอบ
คุณสมบัติของโรงงานศูนย์กลางและโรงงานบริวารอีกที หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดก็จะ
ได้รับการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Bureau, IDB) 
และ CSD จะส่งรายชื่อของโรงงานเหล่านี้ให้กับสถาบันการเงิน พร้อมทั้งประสานงานกับ

                                           
35 Ibid. 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหารูปการช่วยเหลือและแผนการจัดการธุรกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของโรงงานศูนย์กลางและโรงงานบริวาร พร้อมกับสร้างและพัฒนาความร่วมมือกัน
ของโรงงานเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถจัดการตัวเองได ้

โรงงานหรือธุรกิจที่เข้าร่วมในระบบ Center-Satellite System จะได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐในด้านภาษีและการเงิน เช่น การลดหย่อนภาษีท่ีดิน ได้รับการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
จากธนาคารเพ่ือการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือขยายโรงงาน เป็นต้น ส าหรับการช่วยเหลือใน
ด้านการบริหารและเทคโนโลยี รัฐบาลจะจัดหาโปรแกรมเพ่ือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกที่
อยู่ในระบบ CS และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กลุ่มโรงงานหรือธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้
ระบบ CS ท าให้สามารถท่ีจะยกระดับให้โรงงานหรือธุรกิจต่าง ๆ มีมาตรฐานเดียวกันที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานของต่างประเทศได้ง่ายขึ้น36  

ซ) ความช่วยเหลือด้านการตลาด 

นอกเหนือจากการพัฒนา SMEs ของประเทศไต้หวันให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งออกไปยังตลาดโลก ความช่วยเหลือในด้านการรวมกลุ่มและการหาตลาดต่างประเทศยัง
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญในการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) เพ่ือให้มีตลาดรองรับสินค้าแต่ละ
ชนิด องค์กรภาครัฐ เช่น Taiwan External Trade Development Council หรือ TAITRA เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือแก่ SMEs อย่างมีนัยส าคัญในด้านการตลาด TAITRA ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 
เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ที่ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล สมาคมธุรกิจ และองค์กรการค้าหลายแห่ง
ในการด าเนินงาน โดยให้ความช่วยเหลือใน 2 ด้าน คือ 1. ด้านการท าการตลาดกับต่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด การส่งเสริมสินค้า การจัดแสดงสินค้า และ 
2. ด้านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  

ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด TAITRA มีบริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ 
4 ช่องทาง คือ 1) การส ารวจตลาด (in-depth market surveys) ผ่านส านักงานต่างประเทศ 60 
แห่งทั่วโลก 2) การจัดท าดัชนีชี้วัดโอกาสทางธุรกิจ (Global Market Potential Indicators) ซึ่งจัด
อันดับตลาดส่งออกส าคัญ 80 ประเทศ และระบุความต้องการสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละประเทศ  
3) วารสารการค้ารายปักษ์ ซึ่งคอยให้ข้อมูลข่าวสารล่าสุดโดยอาศัยหน่วยงานการค้าและเศรษฐกิจ
ของไต้หวันกว่า 100 แห่งทั่วโลกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 4) ข้อมูลของประเทศต่าง ๆ 
ข้อมูลการค้า และกฎระเบียบในการค้าของ 169 ประเทศ 

                                           
36 ศุภัช ศุภชลาสยั, ศักดา ธนิตกุล, อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, ปราการ อาภาศิลป์, พิชิต ลขิิตกิจสมบูรณ์, อารยะ ปรีชาเมตตา และ วธิาดา 
อนุกูลวรรธกะ. การด าเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย) 
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ในด้านการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากไต้หวัน TAITRA มีบทบาทโดยช่วยให้ผู้ซื้อต่างประเทศ
รู้จักสินค้าและผู้ผลิตสินค้าจากไต้หวันผ่านงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิต
จากไต้หวันเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแสดงสินค้าในต่างประเทศ รวมถึงบริหารจัดการเว็บไซต์ 
taiwantrade.com.tw ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับด้าน
การตลาด 

International Trade Institute (ITI) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของ TAITRA เพ่ือ
ฝึกอบรมผู้ที่สนใจการค้าระหว่างประเทศเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท าการค้า ภาษาและ
การติดต่อทางธุรกิจ ตลอดจนหลักการบริหารธุรกิจ ซึ่งมีหลักสูตรที่สอนในหลายภาษาเพ่ือให้มีความ
เชี่ยวชาญในการติดต่อค้าขาย 

3.2.1.3 บทบาทขอภาคเอกชนในการพัฒนา SMEs 

นโยบายที่ภาครัฐของประเทศไต้หวันให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก คือการสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะการเสริมสร้างและรักษาการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมและมีเหตุผล (fair and reasonable competition) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขยายตัวของ SMEs อย่างเป็นอิสระ ยุทธศาสตร์ในการรวมกลุ่ม SMEs (grouping strategy) และการ
เสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่ SMEs ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
สามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไต้หวันขึ้นมาได้ โดยที่ SMEs เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก 
จากนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมของประเทศไต้หวัน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นโยบาย
สามารถขับเคลื่อนได้นั้น คือความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สมาคมการค้า สมาคมการจัดการธุรกิจ และสมาคมที่ปรึกษาการจัดการมีบทบาทส าคัญใน
การตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการภาครัฐในการพัฒนา SMEs โดยรูปแบบในการช่วยเหลือมัก
เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาการตลาด การจัดการ การ
ฝึกอบรม และการค้าระหว่างประเทศ เช่น การจัดแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
ร่วมมือกับหน่วยงาน SMEA, Industrial Development Bureau, มหาวิทยาลัย, สถาบันการเงิน, 
กองทุนการเงินที่สนับสนุนการพัฒนา SMEs รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาก าไรต่าง ๆ37 

นอกจากนี้ สมาคมการค้าของประเทศไต้หวันยังมีบทบาทในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วย 
อาทิ การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข้อมูล และมีอิทธิพลในการลดภาษีการน าเข้าวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของสมาคม Taiwan Electrical Appliances Manufacturer 

                                           
37 Ibid.  
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Association และบทบาทของสมาคมเดียวกันนี้ในการจัดท าข้อตกลงมาตรฐานภาคบังคับในการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไต้หวัน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการปกป้อง
ชื่อเสียงในสายตาของต่างชาติ38 

3.2.1.4 สรุป 

ไต้หวันเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตของ SMEs มาโดยตลอด
ตั้งแต่ในอดีต แตกต่างจากประเทศอ่ืนที่เดิมทีเคยส่งเสริมกลุ่มนายทุนบริษัทใหญ่แล้วจึงหันมาให้
ความส าคัญต่อ SMEs เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น โดยไต้หวันเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและใช้
นโยบายและมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือ SMEs อย่างมาก ซึ่งมีต้นก าเนิดจากนโยบายการเงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน และขยายไปสู่ความช่วยเหลือแบบครบวงจรแก่ SMEs ซึ่ง
การช่วยเหลือทางด้านการเงินไม่ได้มีความส าคัญเป็นล าดับแรก 

ส าหรับประเทศไต้หวันนั้น SMEs มีนิยามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามวิวัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีการแบ่งนิยามที่แตกต่างกันส าหรับอุตสาหกรรมภาคการผลิต ก่อสร้างและ
เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมภาคอ่ืน ๆ (บริการ และการเกษตร) โดยที่ในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ
การก่อสร้าง และธุรกิจเหมืองแร่ SMEs จะต้องมีเงินทุนช าระแล้วไม่เกิน 80 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน 
(ประมาณ 88 ล้านบาท) หรือมีพนักงานไม่เกิน 200 คน ในขณะที่ SMEs ในธุรกิจการค้าและบริการ 
รวมถึงภาคการเกษตร มีรายได้ไม่เกินปีละ 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (110 ล้านบาท) หรือมีพนักงาน
ไม่เกิน 100 คน 

หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ของประเทศไต้หวันอยู่ภายใต้กระทรวง
เดียวกัน คือ กระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อมโยงในความช่วยเหลือได้ง่าย และท าให้เกิด
การช่วยเหลือแบบบูรณาการกัน นอกจากนี้ หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรไม่แสวงหาก าไร และกองทุน
ค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SMEs ที่มีหน่วยงานบริหารแยกนั้น ก็อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ย่อยภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งสิ้น โดยมี SMEA เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วางแผน เสนอแนวทาง
ต่อภาครัฐ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ SMEs ภายใต้บริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในด้านความช่วยเหลือแก่ SMEs หน่วยงาน SMEA ถูกออกแบบมาให้เป็น One-stop 
service center ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าการติดต่อและจัดหาความช่วยเหลือมาให้แก่ SMEs ทั้งภารกิจ

                                           
38 Richard Doner and Ben Ross Schneider. (2000). Business Associations and Economic Development: Why Some 
Associations Contribute More than Others. Business and Politics Vol. 2 No. 3 
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ที่หน่วยงานตนเองได้รับมอบหมาย และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนที่
ปรึกษาเอกชนและสถาบันการเงินภาคเอกชน ที่จะเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs  

3.2.2 ประเทศเกาหลีใต้ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2503-2513 รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความส าคัญกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งรู้จักกัน
ในนามของธุรกิจ “แชโบล (Chaebols)” นโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการส่งเสริมการส่งออกที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ด้วยเครือข่ายของกลุ่ม 
แชโบลเป็นระบบรวมอ านาจ เจ้าของธุรกิจในหลาย ๆ อุตสาหกรรมต่างเป็นเครือญาติเดียวกัน จึงท า
ให้ธุรกิจแชลโบลเติบโตได้อย่างรวดเร็วและส่งผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของ
ประเทศเกาหลีใต้ด้วย แต่ โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันได้มีก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต ในช่วงปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลได้เริ่มเปลี่ยนแนวคิดการส่งเสริม
อุตสาหกรรมโดยริเริ่มการส่งเสริมให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น  หากแต่ยังไม่ได้ให้
น้ าหนักเท่ากลุ่มธุรกิจแชโบล  

วิกฤตทางการเงิน พ.ศ. 2540 หรือวิกฤตต้มย ากุ้ง ท าให้เศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชีย
ตกต่ าลงอย่างมาก ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ธุรกิจแชโบลหลายอุตสาหกรรม
ล้มละลาย รัฐบาลจึงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ธุรกิจแชโบลผ่านการให้กู้ยืมของ
ธนาคารรัฐ โดยที่มิได้ค านึงถึงพ้ืนฐานทางธุรกิจว่าก าลังอยู่ในช่วงภาวะถดถอย แม้ความช่วยเหลื อ
ทางด้านการเงินจะมากพอ แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ยอดขายและยอดส่งออกให้เพ่ิมขึ้นได้ ภาระจึง 
ตกมาที่ธนาคารของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ก่อให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาและท าให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศตกต่ ากว่าเดิม  

เหตุการณ์ดังกล่าวจึงท าให้รัฐบาลตระหนักว่า ไม่สามารถพ่ึงพาการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้อีกต่อไป ประกอบกับข้อมูลในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจ SMEs ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น (ตามรูปที่ 3.4 ด้านล่าง) ดังนั้น รัฐบาลจึงหันมามุ่งเน้นให้การส่งเสริม SMEs เพ่ือให้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเป็นหลัก 
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รูปที่ 3.4 บทบาทของธุรกิจ SMEs ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503-2553 

 
หมายเหต:ุ ตัวเลขดังกล่าวคือสัดส่วนของการเติบโต (Growth contribution) ซ่ึงแสดงว่า SMEs หรือบริษัทใหญ่ ส่งผลให้เกิดการ
เติบโตในแต่ละด้านมากนอ้ยเท่าใด ผลรวมของ Growth contribution ของ SMEs และของบริษัทใหญจ่ะได้ 100 ในแต่ละด้าน 
ที่มา: Statistics Korea (ดาวโหลดข้อมลูได้ที่ http://www.smba.go.kr/eng/smes/status.do?mc=usr0001147) 

ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการส่งเสริม SMEs ครั้งใหญ่ โดย
ปรับโครงสร้างหน่วยบริหารจัดการส่งเสริม SMEs ใหม่ จากเดิมที่เคยด าเนินงานโดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและพลังงาน ได้มีการย้ายอ านาจในการบริหารจัดการมายังองค์กรใหม่
ชื่อว่า “องค์กรบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Business 
Administration: SMBA)” ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมและพลังงาน  

3.2.2.1 ระบบการส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้ 

การส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้เป็นระบบภาครัฐน า กล่าวคือ มีหน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้ก าหนดแผนและเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยการจัดตั้งองค์กรจ านวนมากขึ้นมาเพ่ือส่งเสริม SMEs อย่าง
เป็นระบบ องค์กรที่เป็นแกนกลางของระบบดังกล่าว คือ Small and Medium Business 
Administration: SMBA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการวางแผนเพ่ือส่งเสริม SMEs มี
ผู้อ านวยการ (SME Minister) เป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรและขึ้นตรงต่อกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ
พลังงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานส่งเสริม SMEs ให้เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมาย Framework act on small and medium enterprises ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทส าหรับ
การส่งเสริม SMEs ของประเทศ (ตามรูปที่ 3.5 ด้านล่าง) อนึ่ง ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กร 
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SMBA ได้มีการแบ่งสายงานออกเป็นทั้งหมด 7 สายงาน ซึ่งทุกสายงานนั้นมีหน้าที่ในการวางแผนการ
ส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ วางแผนในการใช้งบประมาณการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ 

รูปที่ 3.5 โครงสร้างองค์กร Small and Medium Business Administration (SMBA)  

 
ที่มา: เว็บไซต์ Small and Medium Business Administration (SMBA)   

ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย Framework act on small and medium enterprises ดังกล่าวได้
ให้อ านาจแก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินในการก าหนดนโยบายเบื้องต้นส าหรับการส่งเสริม SMEs 
ซึ่งหมายถึง SMBA ทั้งในระดับรัฐบาลกลาง และ SMBA ในท้องถิ่นจะมีหน้าที่เพียงก ากับดูแลทิศทาง
ในการส่งเสริม SMEs และท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และองค์กรส่งเสริม SMEs เท่านั้น ซึ่ง SMBA มีส านักงานอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั้งหมด 11 แห่ง
ทั่วประเทศ (รูปที่ 3.6) ท าหน้าที่ในการประสานระหว่างรัฐบาลในท้องถิ่นกับองค์กรส่งเสริม SMEs 
รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ SMEs เท่านั้น มิได้เป็นหน่วยงานในการลงมือปฏิบัติการ
ส่งเสริม SMEs เช่น สสว. ของประเทศไทย  
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รูปที่ 3.6 ส านักงาน SMBA ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ 

 
ที่มา : President Lee Myung-bak. (June 2010). SME Policies of Korea June, 2010. “Korean economy will pick up 
steam only if Korean SMEs gain force”. Small and Medium Business Administration (SMBA). 

อย่างไรก็ตาม การปรับแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริม SMEs ดังกล่าว ก าหนดให้ 
SMBA เป็นเพียงผู้ออกนโยบายและทิศทางในการส่งเสริม SMEs และในระดับการด าเนินงานส่งเสริม 
SMEs ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (จากรูปที่ 
3.7) เช่น การช่วยเหลือและส่งเสริมทางด้านการเงินจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ SBC เป็นต้น 
องค์กรเหล่านั้นมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทในการด าเนินงานส่งเสริม SMEs ได้ตรงตามเป้าหมาย
มากกว่า  
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รูปที่ 3.7 ระบบการส่งเสริม SMEs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเกาหลีใต้ 

 
ที่มา: Terence O’Donnell and David Golding. (November 7, 2012). SME Support Overseas - Learning from International 
Peer Reviews. Enterprise and Industry, European Commission. 

รูปที่ 3.7 เป็นระบบการส่งเสริมตามกรอบแนวคิดใหม่ของเกาหลีใต้ จะเห็นได้ว่า SMBA เป็น
เพียงผู้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด้านการส่งเสริมให้กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
มิได้เป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้กับ SMEs ประการที่
สอง การปรับโครงสร้างการด าเนินงานของ SMBA ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน  
เนื่องจากเดิมนโยบายการส่งเสริมในหลายด้าน ดังเช่น การส่งเสริมด้านเงิน เกี่ยวโยงกับหน่วยงาน
หลายแห่งไม่ว่าจะเป็น SBC KOTEC หรือแม้แต่ SMBA เอง ดังนั้น การมอบภาระงานให้กับหน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบโดยตรงซึ่งเชี่ยวชาญมากกว่า จะท าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่ม SMEs ได้ตรงจุดกว่า  

อนึ่ง ภายใต้กรอบนโยบายและทิศทางในการส่งเสริม SMEs ของ SMBA สามารถแบ่งเป็น 5 
แนวทางหลัก ได้แก่ 

ก. การส่งเสริมกลุ่ม Start-ups  

SMBA พยายามที่ผลักดันให้เกิดกลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ หรือกลุ่มธุรกิจ Start-ups ด้วยการเข้าไป
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนและ
นักศึกษาอยากประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ SMBA ยังได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ความรู้แก่กลุ่ม
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นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ด้วยการสร้างศูนย์บ่มเพาะและ
การเรียนรู้ตามสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค 

ข. การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจร่วมทุน (Venture Business) 

SMBA ได้จัดตั้งกองทุน “Angel Fund” และ “Future Creation Fund” เพ่ือสร้างโอกาส
ให้กลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ ได้มีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ด้วยการเข้าไปร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจ start-ups ให้
พัฒนาต่อยอดแนวทางการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ SMBA ได้ตั้งหน่วยงาน KONEX ขึ้นมาเพ่ือให้ท า
หน้าที่ในการบริหารจัดการด้านกองทุนร่วมลงทุน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับ เช่น สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี เป็นต้น 

ค. การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง (High Potential Enterprise) 

SMBA พยายามส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ SMEs 
ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพ่ือลดความช่วยเหลือด้าน
การเงิน ด้านภาษี รวมถึงก าลังคน และให้ SMEs เหล่านั้นสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน SMBA ยังได้
พยายามปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจให้กับกลุ่ม SMEs เพ่ือให้
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและสามารถเติบโตไปองค์กรที่มีศักยภาพสูงได้ 

 
ง. การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจส่งออก  

SMBA วางกรอบเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs ส่งออกสินค้าและบริการไปต่างประเทศ
มากขึ้น ทั้งสนับสนุนให้ SMEs ไปออกงานนิทรรศการและงานจัดแสดงสินค้า รวมทั้งท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาให้องค์กรภาคเอกชนด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการส่งออก ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ให้บริการ
ในระดับภูมิภาคเพ่ือให้บริการแก่กลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและการส่งเสริมต่าง ๆ 
ได้ง่ายขึ้น  

จ. การสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการท าธุรกิจ (Business Environment) 

SMBA พยายามสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการจัดหาเงินทุน การจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง  ๆ  
การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมด้านการตลาด ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่ SMEs จะได้รับ 

ธุรกิจร่วมทุน  →  ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง  →  องค์กรขนาดใหญ่ 
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ข้อสังเกตที่ส าคัญของกฎหมายในการส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้ซึ่งแตกต่างจากกฎหมาย
ส่งเสริม SMEs ของไทย ประการแรก คือ กฎหมาย Framework act on small and medium 
enterprises ฉบับนี้มีบทบัญญัติให้มีการจัดตั้งส านักงานผู้ตรวจการ (Office of SMEs 
Ombudsman) ขึ้นภายใต้ SMBA เพ่ือมีหน้าที่ในการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบกิจการของ SMEs และยังมีหน้าที่ในการประสานงานและไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกฎระเบียบต่าง ๆ39 ในขณะที่การเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มงาน
บริหาร สสว.  

ประการที่สอง กฎหมาย Framework act on small and medium enterprises 
เปรียบเสมือนธรรมนูญในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ และรัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้จัดท ากฎหมายใน
ลักษณะของ “กฎหมายชุด” ซึ่งมีจ านวนถึง 17 ฉบับ40 เพ่ือก าหนดกรอบนโยบายส่งเสริม SMEs 
เฉพาะเรื่อง อาทิ  

1) Enforcement decree of the framework act on small and medium 
enterprises  เป็นกฎหมายที่ก าหนดลักษณะ และกิจการที่ควรจะได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้
ภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดนิยามของ SMEs ที่ควรได้รับการส่งเสริมไว้ โดยใช้
เกณฑ์จากประเภทธุรกิจและยอดขายในการแบ่งขนาดของ SMEs ดังตารางที่ 3.3 นี้ 

  

                                           
39 Article 22 Framework act on small and medium enterprises  
40 ที่มาจากเว็บไซต์ SMBA สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.smba.go.kr/eng/smes/laws.do?mc=usr0001162 
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ตารางท่ี 3.3 นิยามของ SMEs ในประเทศเกาหลีใต้ 

หลักเกณฑ์ (ยอดขาย) สาขา 
150 พันล้านวอน 
(4.7 พันล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการผลิต 6 สาขา ไดแ้ก่  
1) เสื้อผ้า  
2) กระเป๋า/รองเท้า  
3) เอกสาร/สิ่งพิมพ์  
4) วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน (primary materials)  
5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ  
6) เฟอร์นิเจอร์  

100 พันล้านวอน 
(3.1 พันล้านบาท) 

อุตสาหกรรม 12 สาขา ได้แก่  
1) ร้านค้าปลีก 
2) อุตสาหกรรมยาสูบ 
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4) อุตสาหกรรมไม ้
5) อุตสาหกรรมปโิตรเลยีม 
6) อุตสาหกรรมเคม ี
7) อุตสาหกรรมยาง/พลาสติก 
8) อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์จากโลหะ 
9) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/วดิิโอ/การสื่อสารโทรคมนาคม 
10) อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ ์
11) อุตสาหกรรมยานยนต ์
12) อุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนยานยนต ์ 

การเกษตร / การป่าไม ้/ การประมง 

อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้า / ก๊าซ / น้ า 
ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง 
อุตสาหกรรมเหมืองแร ่
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

80 พันล้านวอน 
(2.5 พันล้านบาท) 

อุตสาหกรรม 5 สาขา ได้แก่  
1) ธุรกิจเครื่องดืม่ 
2) ธุรกิจการพิมพ/์เครื่องถ่ายเอกสาร 
3) ธุรกิจทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค 
4) อุตสาหกรรมแร่ที่ไม่ใช่โลหะ 
5) ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ 

ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง 

ธุรกิจการก าจดัน้ าเสีย / ธุรกจิฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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หลักเกณฑ์ (ยอดขาย) สาขา 

ธุรกิจบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
60 พันล้านวอน 
(1.9 พันล้านบาท) 

ธุรกิจด้านบริการส่วนบุคคล 

ธุรกิจที่สนับสนุนธรุกิจบริการ 
ธุรกิจบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและสวสัดิการ 
ธุรกิจเกี่ยวกับศลิปะ /ธรุกิจด้านการกีฬา 

40 พันล้านวอน 
(1.3 พันล้านบาท) 

ธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก/ธุรกจิร้านอาหาร 

ธุรกิจการเงิน/ธุรกิจประกันภัย 
ธุรกิจด้านการศึกษา 
ธุรกิจอสังหารมิทรัพย/์ธุรกิจลีสซิ่ง 

ที่มา: General Criteria (Article 2 of Framework Act on SMEs and Article 3 of Enforcement Decree of the Act)  
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.smba.go.kr/eng/smes/scope.do?mc=usr0001146 

 

2) Act on special measures for the promotion of venture business เป็นกฎหมาย
ทีก่ าหนดกรอบการส่งเสริมให้กับธุรกิจร่วมทุน  

3) Special act on support for human resources of small and medium 
enterprises เป็นกฎหมายที่ก าหนดกรอบการส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่ SMEs  

3.2.2.2 มาตรการส่งเสริม SMEs 

ภายใต้กรอบนโยบายการส่งเสริม SMEs ที่ก าหนดขึ้นนั้น SMBA เป็นเพียงก าหนดนโยบาย 
ตลอดจนทิศทางในการส่งเสริม SMEs และสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการประกอบการ 
ของ SMEs มาตรการที่ SMBA วางแผนไว้จะถูกน าไปปฏิบัติโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs อีกจ านวนมาก ภายใต้กรอบนโยบายการส่งเสริม SMEs ประกอบด้วย
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาทในการส่งเสริม SMEs ทั้งด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี 
และด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล (ตามตามรางที่ 3.4) อาทิ Small Business Corporation: SBC 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ทางด้านการเงิน และ Korean 
Technology Finance Corporation: KOTEC ที่ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็นต้น  
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ตารางท่ี 3.4 นโยบายในการส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ. 2550  

ประเภท นโยบาย 
เงินงบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เงินเพื่อ
ด าเนินงาน  

วงเงินให้กู้ 

การส่งเสริมด้านการเงิน 
และการเริ่มต้นธุรกิจ 

กองทุนร่วมทุนกับธุรกิจ SMEs start up 
การค้ าประกันธุรกิจด้าน technology start up 

 380.7 
SBC, KOTEC, Local Credit 
Guarantee foundation 

ศูนย์จัดการและช่วยเหลือการเริ่มต้นธุรกิจ 
(Start-up center) 

14.6  SMBA 

การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 141.3  SMBA 

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน SMEs ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.0  SMBA 

บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตท่ีต้องใช้
เทคโนโลยีล้ าสมัย 

2.8  SMBA 

กองทุนการพัฒนาสิทธิบัตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พาณิชย์ 

 97.6 SBC, KOTEC 

การส่งเสริมด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

บริการให้ค าแนะน าและปรึกษาด้านนวัตกรรม 
14.3  SMBA 

การส่งเสริมด้านการขาย
และการตลาด 

กองทุนร่วมทุน  273.4 SBC 

กองทุนส่งเสริมการส่งออก  68.3 SBC 

บริการให้ค าปรึกษาแก่ SMEs ท่ัวไป 14.6  SMBA 

ส่งเสริมการพัฒนาแบรนด์สินค้าร่วม SMEs 1.5  SMBA 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต & การปรับ
โครงสร้างองค์กร 

การส่งเสริมการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3.5  SMBA 

กองทุนปรับโครงสร้างองค์กรให้แก่ SMEs  1,757.3 SBC 

การส่งเสริมด้านทรัพยากร
มนุษย์ 

การพัฒนาทักษะการท างานในภาคอุตสาหกรรม - - KFSB, KICOX 

การพัฒนาทักษะด้านการท าวิจัย - - KITA 

การฝึกอบรมอุตสาหกรรมให้กับชาวต่างชาติ - - KFSB 

การเชื่อมโยงและ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ 

41.1 - SMBA 

การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท และ 
SMEs 

2.0 - SMBA 

หมายเหต:ุ SBC = Small Business Corporation, KOTEC = Korean Technology Finance Corporation,  
KFSB = Korean Federation of Small Business, KITA = Korea International Trade Association, 
KICOX = Korea Industrial Complex Corp   

ที่มา : ดัดแปลงจาก Yoo Soo Hong. Policies for Enhancing Competitiveness of Korean SMEs. Document of presentation at 
the Dialogue “Public Policies to Enhance the Competitiveness of MSMEs”, November 1-2, Centro Banamex, 
Mexico, D.F. , Organized by the OAS Department of Economic Development, Trade and Tourism. 
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จากตารางที่ 3.4 จะเห็นได้ว่านโยบายในการส่งเสริม SMEs ในปี พ.ศ. 2550 ของประเทศ
เกาหลีใต ้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี ฯลฯ ไม่ได้มี
ความแตกต่างไปจากแนวทางการส่งเสริมของประเทศไทยมากนัก หากแต่เกาหลีใต้ประสบ
ความส าเร็จด้านการส่งเสริม SMEs มากกว่าประเทศไทย เนื่องจากมีการบริหารงานที่ชัดเจน  
มีการแบ่งส่วนงานและประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความทับซ้อนของการท างาน
แต่ละประเภทน้อยมาก สืบเนื่องมาจากการจัดตั้งหน่วยงานจ านวนมาก ที่มีพันธกิจในการด าเนินงาน
ที่เฉพาะเจาะจง และการมียุทธศาสตร์หรือโครงการในการส่งเสริม SMEs ทีบู่รณาการข้ามหน่วยงาน 

นอกจากนี้ ระบบการจัดสรรงบประมาณการส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ยังมีระบบ 
การบริหารจัดการที่เห็นได้ชัด ซึ่งสังเกตได้ว่า ประการแรก การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs 
มีการจัดล าดับความส าคัญของนโยบายในการส่งเสริม SMEs โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบใหม่41 ด้วยการสร้างจุดแข็งให้กับ SMEs เช่น การสร้างจุดแข็งให้กับ SMEs ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีชั้นสูง การสร้างอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในการส่งออก เป็นต้น (ตามตารางที่ 3.5) ประการที่สอง ระบบการจัดสรรงบประมาณใน 
การส่งเสริม SMEs มีก าหนดระยะเวลาในการส่งเสริมที่ชัดเจน มิได้เป็นการส่งเสริมแบบปีต่อปี และ
ประการสุดท้าย ระบบการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs มีเป้าหมายในการส่งเสริมที่ชัดเจน 

  

                                           
41 Wang Fianhua and Huang Douxuan. (2012). Interpretation of the Government SME Support Policy Changes in 
South Korean and the Revelation to China. Canadian Academy of Oreiental and Occidental Culture. Cross-cultural 
Communication Vol. 8, No. 1, 2012, pp. 27-32. 
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ตารางท่ี 3.5 ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้  
ปี พ.ศ. 2551-2553 

มาตรการในการส่งเสริม SMEs 
งบประมาณรายปี  

(หน่วย: 100 ล้านวอน) 
หลักการและเง่ือนไขในการพิจารณาเพื่อส่งเสริมด้านการเงิน 

2551 2552 2553 วงเงินสูงสุด ระยะเวลา กฎเกณฑ์การพิจารณา 

การพัฒนาผู้ประกอบการ 7,400 11,500 11,000 3 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 8 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการ 

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 1,150 1,475 1,475 4 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 8 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ
อุตสาหกรรม และเพื่อปรับ
ระบบการค้า 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1,200 1,880 1,000 2 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 8 ปี อุตสาหกรรมชนิดพิเศษ /
เทคโนโลยีประเภททรัพย์สิน
ทางปัญญา/สิ่งประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีส าหรับ 
SMEs ในระดับท้องถิ่น 

- 1,000 580 2 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 9 ปี กลุ่มธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น 

การเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ใน
อุตสาหกรรมพื้นฐาน 

13,411 12,100 11,400 3 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 8 ปี กลุ่มผู้ประกอบการสาขา
บริการ ท่ีมีประสบการณ์
มากกว่า 7 ปี 

อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี   
the industrial and agricultural 
industrial park business 

- 200 200 3 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 8 ปี กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นท่ี the industrial and 
agricultural industrial 
park business 

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กับ SMEs ในท้องถิ่น 

- 3,000 - 3 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 9 ปี กลุ่มธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น 

การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ
เร่งด่วน 

5,213 15,000 2,500 5 พันล้านวอน
ต่อปี 

ไม่เกิน 5 ปี SMEs ท่ีขาดเงินทุน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Wang Fianhua and Huang Douxuan. (2012). Interpretation of the Government SME Support Policy 
Changes in South Korean and the Revelation to China. Canadian Academy of Oreiental and Occidental Culture. 
Cross-cultural Communication Vol. 8, No. 1, 2012, pp. 27-32. 

3.2.2.3 สรุป 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยพ่ีงพาการเติบโตจากกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ แต่ภายหลังจากวิกฤติต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้เปลี่ยนมา
มุ่งเน้นให้การส่งเสริมเสริม SMEs เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีกฎหมาย 
Framework act on small and medium enterprises เป็นกฎหมายแม่บทในการส่งเสริม SMEs 
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การส่งเสริม SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ถูกด าเนินงานผ่าน SMBA หรือองค์กรบริหารจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 
อุตสาหกรรมและพลังงาน เป็นหน่วยงานวางแผนการส่งเสริม SMEs ของประเทศ   

กฎหมาย Framework act on small and medium enterprises ก าหนดให้ SMBA ทั้ง
ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่ง SMBA มีส านักงานในภูมิภาคทั้งหมด 11 แห่งทั่วประเทศ มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางส าหรับการส่งเสริม SMEs ในภาพรวมของประเทศ ก าหนด
หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้น
เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน โดย SMBA จะคอยประสานงานด้านการส่งเสริม SMEs ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรส่งเสริม SMEs ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

เกาหลีใต้มีหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวน าในการส่งเสริม SMEs มีจ านวนหน่วยในการส่งเสริม 
SMEs เป็นจ านวนมาก เนื่องจากภาครัฐจะเน้นสร้างองค์กรเพ่ือดูแลเฉพาะเรื่องขึ้น อย่างไรก็ตาม 
เกาหลีใต้มีปัญหาเรื่องการด าเนินงานทับซ้อนที่น้อยกว่าประเทศไทย เนื่องจากแต่ละองค์กรมีภารกิจที่
ชัดเจน นอกจากนี้ หน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs จ านวนมากยังอยู่ภายใต้
กระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน  

นโยบายในการส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้มีความหลากหลายและครบรอบด้าน ไม่ได้
แตกต่างจากของประเทศไทยมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านการเงิน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ฯลฯ หากแต่เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จด้านการส่งเสริม SMEs 
มากกว่า เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนกว่า มีการแบ่งงานและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องชัดเจน ไม่มีความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้แล้ว ระบบการจัดสรรงบประมาณใน
การส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้ยังมีการจัดล าดับความส าคัญของนโยบายและมาตรการส่งเสริม 
SMEs รวมทั้งมีก าหนดระยะเวลาและเป้าหมายในการส่งเสริม SMEs ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.2.3 ประเทศญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเริ่มนโยบายการส่งเสริม SMEs ขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทรัพยากรส่วนใหญ่
ของประเทศถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและถ่านหินภายใต้นโยบาย “ระบบการผลิตตามล าดับ
ความส าคัญ” (Priority Production System Policy) ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 ในขณะที่ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินและด้านต่าง ๆ แก่ SMEs ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเบามีค่อนข้างน้อย จน
ท าให้ SMEs ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้ก าหนดให้มีนโยบาย
ช่วยเหลือ SMEs ขึ้นภายใต้โครงการจัดท า “โครงร่างมาตรการ SMEs” หรือ Outline of SME 
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measures ขึ้นในปี พ.ศ. 2490 พร้อมจัดให้มีส านักงานเพ่ือช่วยเหลือแก่ SME (General Bureau of 
SME)42  

ในปี พ.ศ. 2491 ญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprise Agency: SMEA) ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบนโยบายการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศ และพัฒนาปรับปรุงมาตรการด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับนโยบายการส่งเสริม 
SMEs เช่น การจ าแนกประเภท SMEs การก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs จัดตั้งสถาบันการเงินของ
รัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ SMEs การให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ SMEs และการ
สนับสนุนรวมกลุ่มก่อตั้งองค์กรธุรกิจเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการตลาดของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่ง
ปัญหาการผูกขาดทางการตลาดของบริษัทขนาดใหญ่ในขณะนั้นท าให้ SMEs ไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ได้ท่ามกลางปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ43  

ในปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายเพื่อปกป้อง SMEs ขึ้นเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
บริษัทขนาดใหญ่ได้ โดยการ 1) จัดตั้งสถาบันทางการเงินเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน คือ 
Shoko Chukin Bank และ National Life Finance Corporation 2) จัดตั้งหน่วยงานช่วยเหลือ
ด้านการบริหารจัดการ และการฝึกอบรมบุคลากรแก่ SMEs เพ่ือให้ SMEs มีผลิตภาพที่สูงขึ้น ซึ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ด าเนินการก่อตั้งองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และนวัตกรรมในระดับภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for Small and Medium 
Enterprises and Regional Innovation, Japan: SMRJ) หรือที่เรียกว่า SME Support Japan ขึ้น 
เพ่ือเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยมีส านักงานส่วนกลาง 1 แห่ง และ
ส านักงนในส่วนภูมิภาคอีก 9 แห่ง ตลอดจนจัดตั้ง Japan Finance Corporation ขึ้นในปี  
พ.ศ. 2550 เพ่ือช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ SMEs  

อนึ่ง กลุ่มธุรกิจ SMEs ค่อนข้างมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นมายาวนาน ซึ่งจะเห็น
ได้จากบริษัทขนาดใหญ่ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า หรือแม้แต่บริษัทโซนี่เอง ก็เติบโตมาจากการเป็นธุรกิจ
ครอบครัวขนาดเล็กที่พัฒนามาเป็นบริษัทขนาดใหญ่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และเป็นแรง
ขับเคลื่อนการสร้างอุตสาหกรรมใหม่จนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน 
ในปี พ.ศ. 2555 ญี่ปุ่นมี SMEs ทั้งหมด 3.8 ล้านบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของบริษัททั้งหมด 
มีการจ้างงานใน SMEs ร้อยละ 74 ของการจ้างงานทั้งหมด และสร้างมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมการ

                                           
42 Small and Medium Enterprise Agency, METI. (2014). 
43 วริยา  ล้ าเลิศ และคณะ. (2556) 
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ผลิตมากกว่าร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรมการผลิตประเทศ ดังนั้น SMEs จึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น44 

3.2.3.1 นิยาม SMEs ของประเทศญี่ปุ่น 

ความหมายของ SMEs และวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro Enterprises) ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
the Small and Medium-sized Enterprise Basic Act ภายใต้มาตรา 245 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท
ในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ โดยภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดลักษณะของกิจการและ
หลักเกณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ภาครัฐควรจะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือและ
ส่งเสริมไว้ ตารางที่ 3.6 ดังนี้ 

1) ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale): ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านเยนหรือมีจ านวนการจ้าง
งานไม่เกิน 100 คน 

2) ธุรกิจค้าปลีก (Retail): ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านเยน หรือมีจ านวนการจ้างงานไม่
เกิน 50 คน 

3) ธุรกิจบริการ (Service): ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านเยน หรือมีจ านวนการจ้างงานไม่
เกิน 100 คน 

4) กิจการในภาคการผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง และกิจการอ่ืนที่: ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 
ล้านเยน หรือ มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 300 คน 

อย่างไรก็ตาม ในบางกิจการรัฐบาลจะมีข้อก าหนดเป็นการเฉพาะ ดังนี้  

 กิจการในภาคการผลิต เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยาง (Rubber product 
manufacturing industry) ต้องมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านเยน หรือมีพนักงานไม่เกิน 
900 คน  

 ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการสารสนเทศ (Software industry & 
information service industry) ต้องมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านเยน หรือมีพนักงาน 
ไม่เกิน 300 คน และธุรกิจโรงแรม (Hotel industry) ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 
ล้านเยน หรือมีพนักงานไม่เกิน 200 คน  

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) ไว้เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การส่งเสริมเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมได้มากที่สุด ซึ่งวิสาหกิจรายย่อย หมายถึง กิจการใน

                                           
44 METI. (2012). Census of Manufactures 
45 Article 2 of Small and Medium-sized Enterprise Basic Act. 
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ภาคการผลิตที่มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 20 คน และธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการต้อง
มีจ านวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน ส่วนกิจการบริการเก่ียวกับท่ีพักและสวนสนุก (Accommodations 
industry & amusement industry) ต้องมีพนักงานไม่เกิน 20 คน 

ตารางท่ี 3.6 การจ าแนกประเภท SMEs ของญ่ีปุ่น 

กิจการ SMEs 
(เป็นไปตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง) 

วิสาหกิจรายย่อย 
(Micro Enterprises) 

ทุนจดทะเบียน จ านวนพนกังาน จ านวนพนกังาน 
1) ภาคการผลติ, ก่อสร้าง,  

การขนส่ง, และกจิการอื่น ๆ 
ไม่เกิน  300 ล้านเยน ไม่กิน 300 คน ไม่เกิน 20 คน 

2) ธุรกิจค้าส่ง ไม่เกิน 100 ล้านเยน ไม่เกิน 100 คน ไม่เกิน 5 คน 
3) ธุรกิจค้าปลีก ไม่เกิน 50 ล้านเยน ไม่เกิน 100 คน ไม่เกิน 5 คน 

4) ธุรกิจบริการ ไม่เกิน 50 ล้านเยน ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 5 คน 
ที่มา: the SMEs Basic Law (Amended in 1999) 

3.2.3.2 การส่งเสริม SMEs ของญี่ปุ่น 

รัฐบาลด าเนินนโยบายส่งเสริม SMEs ต่าง ๆ ผ่านส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม Small and Medium Enterprise Agency (SMEA) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 
ภายใต้กฎหมาย Act for Establishment of the Small and Medium Enterprise Agency มี
สถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry: METI) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานระดับปฏิบัติน าไปก าหนดมาตรการและโครงการช่วยเหลือและ
สนับสนุน SMEs ต่อไป การบริหารงานของ SMEA ประกอบด้วย งานหลัก 3 ส่วน ตามรูปที่ 3.8 
ได้แก่ 

1) ส านักงานเลขาคณะกรรมการ (Commissioner’s Secretariat) แบ่งส่วนงาน
รับผิดชอบงานออกเป็น 3 หน่วย คือ 

 ส านักงานผู้อ านวยการด้านการประสานงานนโยบาย (Office of Director for 
Policy Coordination)  ท าหน้าที่ดูแลภาพรวมของการประสานงานของ SMEA 

 ส านักงานบริหารจัดการ (Administrative affairs office)  
 ส านักงานประชาสัมพันธ์และให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ (Public Relations and 

Business Counseling Office) ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร 
2) ส านักส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment Department) 

รับผิดชอบ 6 ส่วนงาน ได้แก่ 
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 ฝ่ายแผนงานนโยบาย (Policy Planning Division) ท าหน้าที่วางแผนและก าหนด
นโยบายพื้นฐานส าหรับฟูกฟักและพัฒนา SMEs 

 ส่วนงานสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจ (Office for Business Stability)  ดูแลเรื่อง
ความมั่นคงของการด าเนินธุรกิจของ SMEs 

 ส่วนงานด้านการวิจัย (Research Office) ท าหน้าที่รวบบรวม วิเคราะห์ และ
จัดเตรียมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาบริหารจัดการ SMEs 

 ส่วนงานด้านต่างประเทศ (International Affairs Office) ท าหน้าที่ประสานงาน
เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศให้กับ SMEA 

 ส่วนงานด้านเงินทุน (Finance Division) ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้าน
การเงินแก่ SMEs 

 ส่วนงานด้านการเงินและภาษี (Corporate Finance and Tax Affairs Division) 
รับผิดชอบด้านการประสานงานและอ านวยความสะดวกด้านระบบภาษีแก่ SMEs 

 ส่วนงานด้านการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade Division) ท าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับการค้าท่ีเป็นธรรม และสร้างโอกาสที่มั่นคงในการด าเนินธุรกิจแก่ SMEs 

3) ส านักสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Support Department) ประกอบด้วย 
5 ส่วนงาน ได้แก่  

 ฝ่ายสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Support Division) ท าหน้าที่พัฒนา
ด้านการบริหารจัดการของ SMEs เช่น พัฒนาวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ส านักงานนโยบายธุรกิจขนาดเล็ก (Office for Small Enterprises Policy)  จะ
ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก 

 ส่วนงานสนับสนุนธุรกิจใหม่ (New Business Promotion Division) ท าหน้าที่
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ๆ แก่ SMEs 

 ส่วนงานการเริ่มต้นธุรกิจและเทคโนโลยี (Start-up and Technology Division)  
รับผิดชอบในการสร้างสรรรค์และให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่และพัฒนา
เทคโนโลยี 

 ส่วนงานค้าปลีกและขายส่ง (Retail and Wholesale Commerce Division) 
รับผิดชอบในการฟูมฟูกและพัฒนาผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการ และผู้ค้าส่ง 

อนึ่ง SMEA จะมีสภานโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Council for Small and 
Medium Enterprise Policy) เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการ
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อุตสาหกรรม (ตามรูปที่ 3.8) ทั้งนี้ สภานโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (Council for 
Small and Medium Enterprise Policy) 46 ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่เกิน 30 คน ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (METI) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 
METI ผู้แทนจากองค์กรสนับสนุนด้าน SME กลุ่มธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ด้าน SMEs และนักกฎหมาย (Pierre-Andre Buigues and Khalid Sekket, 2009) 
ท าหน้าที่เสนอแนะนโยบายการส่งเสริม SMEs ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการ
อุตสาหกรรม (METI) รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดของประเทศ 

รูปที่ 3.8 โครงสร้างองค์กรส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprise Agency: SMEA) ของประเทศญี่ปุ่น 

 
ที่มา: SMEA, 2014 

                                           
46 Chapter IV Small ans Medium Enterprise Policy-Making Council, Small and Medium-sized Enterprise Basic Act. 
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 อนึ่ง นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นมาใช้นั้นจะต้องสอดคล้องกับ
กรอบนโยบายพ้ืนฐานที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ภายใต้กฎหมาย Small and Medium-sized 
Enterprise Basic Act ซึ่งได้แก่47  

 (1) การส่งเสริมด้านนวัตกรรม และการส่งเสริม Start-Ups รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง SMEs 

(2) การสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ SMEs ด้วยการสร้างปัจจัยแวดล้อม
พ้ืนฐานเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบการของ SMEs 

(3) การอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับ SMEs ต่อการปรับตัวต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

(4) การอ านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างโอกาสให้กับ SMEs  

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของนโยบายพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบาย รวมทั้ง
มาตรการในการส่งเสริม SMEs โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 

ก. การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ (Management Support)  
ในการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการให้แก่ SMEs นั้น รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs  

ตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจด้วยการให้ค าปรึกษาแนะน า การร่วมทุน การส่งเสริมให้สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนถึงการส่งออกและการกระจายสินค้า  

ข. การส่งเสริมด้านการเงิน (Financial Support) 
ในการส่งเสริมด้านการเงินของรัฐนั้น รัฐบาลได้พยายามสร้างระบบการค้ าประกัน และระบบ

การให้สินเชื่อแก่ SMEs เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการเงินให้กับธุรกิจกลุ่ม Start-up รวมถึงเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ให้กับกลุ่มธุรกิจที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

                                           
47 Article 5:The Government shall adopt measures for SMEs in accordance with the following basic policy of: 
(1)Promoting business innovation and start-ups and promoting creative business activity among SMEs; 
(2) Strengthening the business fundamentals of SMEs by facilitating the acquisition of business resources by SMEs 
and improving the fairness of transactions involving SMEs, etc.; 
(3) Smoothing adaptation to changes in the economic or social environments by promoting the business stability 
and facilitating the business conversion of SMEs in response to such changes, etc.; 
(4)Facilitating the financing of SMEs and enhancing the equity capital of SMEs. 
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ค. การส่งเสริมด้านการคลัง (Fiscal Support) 
รัฐบาลจะท าหน้าที่ในการให้บริการด้านค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการทางภาษี

ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีต่างๆ ได้  

ง. การส่งเสริมด้านการค้า และการส่งเสริมในระดับภูมิภาค (Commerce and 
Regional Support) 

ประเทศญี่ปุ่นมีการกระจายอ านาจการส่งเสริม SMEs ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐท้องถิ่น  
ทั้งนี้รัฐบาลกลางและรัฐท้องถิ่นจะต้องก าหนดมาตรการในการส่งเสริม SMEs ให้สอดคล้องกับ
นโยบายพ้ืนฐานที่ระบุไว้ใน SMEs Basic Law และรัฐบาลได้พยายามในการปรับปรุงรูปแบบของ
ธุรกิจ SMEs ด้วยการปรับปรุงเขตพ้ืนที่ส าคัญๆ ต่างในระดับภูมิภาค เช่น แหล่งการช้อปปิ้ง แหล่ง
กลางเมือง เป็นต้น เพ่ือสร้างแรงดึดดูดให้เกิดการค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาค
การเกษตร การค้าและอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทางธุรกิจร่วมกัน 

3.2.3.2 องค์กรในการส่งเสริม SMEs 

อนึ่ง นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นนั้นจะถูก SMEA 
กระจายไปให้แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบในแต่ละด้านโดยตรง โดย SMEA ใช้การ
จัดสรรงบประมาณเป็นกลไกในการจัดการส่งเสริม SMEs เป็นไปตามแผนการส่งเสริมที่วางไว้ และ
หน่วยงานต่าง ๆ มีการด าเนินการตามแนวทางและเป้าประสงค์ท่ีก าหนด (ตามรูปที่ 3.9) ทั้งนี้ องค์กร
ในระดับปฏิบัติการในญี่ปุ่นมีอยู่หลายองค์กร โดยส่วนมากจะเป็นองค์กรที่มีสาขาในภูมิภาค เพ่ือ
กระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาท ิ

(1) องค์กรเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค 
(Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan: 
SMRJ)  

SMRJ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ตามกฎหมาย Act on the Organization for Small & 
Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan, Independent Administrative 
Agency เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติท าหน้าที่ส่งเสริม SMEs ในระดับภูมิภาค โดยรับนโยบายมาจาก 
SMEA มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 12 คน ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 782 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556) มีส านักงานสาขาในภูมิภาค 10 แห่ง และมีเครือข่าย SME Universities หรือ 
SME Training Institutes ทั้งหมด 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันทางธุรกิจ การบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีขนาดเล็กที่ให้การส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  
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รูปที่ 3.9 ระบบโครงสร้างการส่งเสริม SMEs ของประเทศญี่ปุ่น 

 
ที่มา: SMEA, 2014 

(2) องค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Japan External Trade Organization: 
JETRO) 

JETRO เป็นหน่วยงานรัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 ท าหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ และช่วยเหลือ SMEs ในขยายธุรกิจทั้งด้านการส่งออกและลงทุนใน
ต่างประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 1,536 คน ประจ าในประเทศ  836 คน และต่างประเทศ 700 
คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2556) 

(3) สถาบันการเงินต่าง ๆ (Finance Institutes) 

 Shoko Chukin Bank หรือที่เรียกว่า ธนาคารเพ่ือ SMEs เกิดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 
ตามกฎหมาย Shoko Chukin Bank Law เป็นธนาคารที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ท า
หน้าที่สนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs  

 Japan Finance Corporation เป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด ท าหน้าที่
สนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจตามนโยบายของรัฐบาล Japan Finance 
Corporation มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน คือ หอการค้าและ
อุตสาหกรรมและ Societies of Commerce and Industry ในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ SMEs เช่น โครงการเงินกู้ Managerial Improvement 
Loans (MARUKEI Loans) หอการค้าและอุตสาหกรรม และ Societies of 



รายงาน “การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
72 

Commerce and Industry จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะแก่สถาบัน
การเงิน และ SMEs เกี่ยวกับวิธีการให้กู้ยืมเงินที่เหมาะสมโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือ
คนค้ าประกัน (Japan Finance Corporation, 2016)48 รูปที่ 3.10 

รูปที่ 3.10 โครงสร้างโปรแกรม MARUKEI Loans 

 
ที่มา: Japan Finance Corporation, 2016 

(4) สถาบันที่ให้การค้ าประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee Corporations) 

Credit Guarantee : CGCs เป็นสถาบันของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือในการค้ าประกันสินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน มีทั้งหมด 52 แห่งทั่วประเทศ 

(5) รัฐบาลท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด/เขต (Prefectures) มีทั้งหมด 47 เขต ซึ่ง
มีการบริหารจัดการงบประมาณ และก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่นของตนเอง โดยจะ
ประสานงานและร่วมมือด้านการส่งเสริม SMEs กับ SMEA แต่ละจังหวัด/เขตซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ศูนย์สนับสนุน SMEs (Prefectural SME Support Centres) โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ SMEs 
ในท้องถิ่นของตนเองด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีมาให้
ค าปรึกษา SMEs ให้การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้

                                           
48 https://www.jfc.go.jp/n/english/mbis/overview/collaboration.html 
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ยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและการรับประกันเครดิตเพ่ือให้ SMEs สามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่
ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น (Municipal) อ่ืน ๆ อีกกว่า 3,300 แห่ง 

Tokyo Metropolitan SME Support Center เป็นตัวอย่างหน่วยงานส่งเสริม SMEs ใน
ระดับท้องถิ่น ด าเนินการภายใต้ส านักงานบริหารมหานครโตเกียว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในกรุงโตเกียว มีส านักงานให้บริการในกรุงโตเกียวทั้งหมด 9 แห่ง โดย
จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) ท าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร จัดหา
สถานที่และอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจแก่ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ให้ความรู้เบื้องต้นและช่วยจัดท าแผนการ
ท าธุรกิจพร้อมการประเมินความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ ให้บริการเช่าสถานที่เริ่มต้นสร้างกิจการ ให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการระหว่าง SMEs 
กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และจัดให้มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวผลิตภัณฑ์หรือเทคนิควิธีใหม่ ๆ 
ช่วยเหลือในด้านการขอใบรับรองมาตรฐานในต่างประเทศ เป็นศูนย์องค์ความรู้ในการน าผลิตภัณฑ์
หรอืเทคโนโลยีต้นแบบไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ และช่วยในการเปิดตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมความต้องการซื้อจากผู้ผลิตขนาดใหญ่49  

(6) องค์กรภาคเอกชน 

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจมาอย่างมาก องค์กรหลักภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นตัวแทนภาคเอกชน คือ สมาคม
หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (the Japan Chamber of Commerce and 
Industry: JCCI)  

JCCI เป็นองค์กรสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้าและ
อุตสาหกรรม (Chamber of Commerce and Industry Act) ก ากับดูแลโดย METI ซึ่ง JCCI มี
หอการค้าและอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมด 514 แห่ง มี
สมาชิกซึ่งประกอบด้วยบริษัทใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ทั้งหมด 1.26 ล้านบริษัท50 โดย JCCI 
จะเป็นตัวแทนของหอการค้าของท้องถิ่นในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเป็นกลุ่มที่น านโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและ
โครงการที่รัฐให้การส่งเสริม  

                                           
49 กรมพัฒนนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2557) 
50 http://www.jcci.or.jp/english/about.html 
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ในขณะที่หอการค้าและอุตสากรรมในแต่ละเมืองมีบทบาทส าคัญได้การเป็นตัวแทน
ภาคเอกชนในระดับท้องถิ่นในการติดต่อประสานงานและเจรจาหารือกับรัฐบาล สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิกด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินทั้งการให้ค าปรึกษาและประสานงาน
กับสถาบันต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ จัดฝึกอบรมสัมมนา และจัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาแนะน าแบบครบวงจร  

นอกจากนี้ยังมี Societies of Commerce and Industry ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไรใน
ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น มีทั้งหมด 1,673 แห่งทั่วประเทศ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
วิจัย และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐบาลและ SMEs และมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับ
หอการค้าและอุตสาหกรรม ตลอดจนมี Federation of Shopping Center Promotion 
Associations ซ่ึงท าหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์การค้าในท้องถิ่น 

โดยสรุปแล้ว หน่วยงานส่งเสริม SMEs ของญี่ปุ่น ประกอบด้วยหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงาน
รัฐ และเอกชนในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น (ตารางที่ 3.7) ซึ่งแต่ละแห่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน และประสานงานกันอย่างใกล้ชิด จึงท าให้ช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างทั่วถึง การมี 
SMEA เป็นองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs และมอบหมายงาน
ไปยังหน่วยงานระดับปฏิบัติซึ่งเป็นข้อดีที่ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและมีอิสระในการ
บริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ตามงานในระดับปฏิบัติในระดับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอาจท าหน้าที่
ซ้ าซ้อนกันอยู่บ้าง เช่น SME Support Center, SMRJ, SME Universities, Chambers of 
Commerce and Industry และ Societies of Commerce and Industry ที่ให้ความช่วยเหลือ 
SMEs โดยการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ จัดฝึกอบรม/สัมมนา เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัด
ฝึกอบรมให้เชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ ซึ่งเป็นภาระงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจนท าให้ SMEs เกิด
ความไม่แน่ใจว่าควรจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรใด 
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ตารางท่ี 3.7 หน่วยงานส าคัญของรัฐท่ีส่งเสริม SME ในญ่ีปุ่น 

หน่วยงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

SMEA - วางแผนและก าหนดนโยบายส่งเสริม SME ของประเทศ 
- ดูแลด้านความมั่นคงทางการเงิน 

SME Support, JAPAN (SMRJ) - ให้ค าปรึกษาแนะน าทางธุรกิจ 
- จัดฝึกอบรม/สัมมนา 
- เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
- Dispatching experts 

SME Universities (SME Training Institutes) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดฝึกอบรม 

JETRO ส่งเสริมด้านการต่างประเทศ 
- การขยายการค้าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ 
- ให้ข้อมูลข่าวสาร 
- จัดให้มีที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่ SMEs 

Japan Finance Corporation (JFC)  
Shoko Chukin Bank 

ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและเงินกู้ยืม 

Credit Guarantee Corporations  การค้ าประกันสินเช่ือ 

Prefecture and City และศูนย์ SME 
(Prefectural SME Support Centers) 

- วางแผนและก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่น
ของตนเอง 

- ศูนย์ SMEs จะท าหน้าท่ี ให้ค าปรกึษาทางธุรกิจ จัด
ฝึกอบรม/สมัมนา ให้ข้อมูลข่าวสาร และ Dispatching 
experts 

Chamber of Commerce and Industry 
Societies of Commerce and Industry 
 

- ให้โปรแกรมให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก (Micro 
Business) 

- ส่งเสริมการสรา้งเครือข่าย SMEs 
- ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 
- ให้ข้อมูลข่าวสาร 
- Dispatching experts 

Federation of Shopping Center Promotion 
Associations 

- ส่งเสริมกิจกรรม Shopping Centers 

ที่มา: JETRO, 2016 
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3.2.3.3 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน SMEs และการประเมินผลงาน 

ญี่ปุ่นใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศ โดย METI จะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีจากรัฐบาล ในการจัดท างบประมาณในการส่งเสริม SMEs 
ประจ าปีมีข้ันตอนด าเนินงานดังนี้51  

1) METI โดย SMEA มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือ
สนับสนุน SMEs และก าหนดงบประมาณส าหรับปีต่อไป ซึ่งแผนงานโครงการต้อง
สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ ตามที่ระบุไว้ใน the 
Small and Medium-sized Enterprise Basic Act มาตรา 5  

2) หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs จัดท าแนวปฏิบัติการจัดท างบประมาณแล้ว
มอบหมายให้แต่ละฝ่าย (Department) จัดท าแผนงานและงบประมาณเพ่ือการส่งเสริม 
SMEs 

3) แต่ละฝ่ายรายงานแผนงบประมาณต่อฝ่ายวางแผน (Planning Division) โดยมี
หน่วยงาน General ฤAffairs Planning Division ท าหน้าที่ทบทวนประเมินแผนงาน
และงบประมาณก่อนจะส่งต่อให้ SMEA เพ่ือจัดท าค าขอครั้งสุดท้าย 

4) SMEA ท าการประเมินผลและอนุมัติงบประมาณก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลัง 
5) คณะรัฐมนตรี (National Cabinet) หรือรัฐสภา (Diet) อนุมัติ หลังจากนั้น

กระทรวงการคลังจะจัดสรรงบประมาณไปยัง METI 
6) SMEA จะจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน างบประมาณไปด าเนินงานตามโครงการและแผนงานที่วางไว้ 

อาจจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ SMEA เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
8) SMEA จะท าการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานแล้วรายงานต่อ METI 

นอกจากนี้ METI จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานนโยบายการส่งเสริม 
SMEs (Evaluation Committee) ท าการประเมินผลการด าเนินงานซึ่งคณะกรรมการ
จะมาจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

เมื่อได้งบประมาณแล้ว METI จะกระจายเงินงบประมาณในการส่งเสริม SMEs ที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปีผ่าน SMEA ไปยังองค์กรอ่ืน ๆ ได้แก่ JETRO, SMRJ, Shoko Chukin Bank, 
Japan Finance Corporation และสถาบันธุรกิจที่ให้หลักค้ าประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee 

                                           
51 JETRO (2016) 
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Corporations) ไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยวิธีนี้ โครงการส่งเสริม SMEs ที่มีการน าเสนอเพ่ือขอ
งบประมาณทุกโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดย SMEA ท าให้กิจกรรมในการส่งเสริม 
SME ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐส่วนกลางมีความชัดเจน เป็นเอกภาพและมีลักษณะที่บูรณาการ
และสอดคล้องกับกรอบนโยบายในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วยงานที่เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ คือ SMEA มิได้เป็นผู้
ด าเนินโครงการส่งเสริมเองหากแต่ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้กระจายงบประมาณ ท าให้ไม่มีปัญหาความ  
ทับซ้อนของผลประโยชน์ นอกจากนี้แล้ว SMEA ยังเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่าง 
ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่เป็นผู้ด าเนินโครงการจะต้องจัดท า
รายงานความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อ SMEA ท าให้มีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพหรือให้ตรงกับ
เป้าประสงค์มากข้ึนได ้

ระบบการประเมินผลการด าเนินงานนโยบายการส่งเสริม SMEs เป็นสิ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ
เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้
พยายามจัดให้มีระบบการประเมินผลงาน นโยบายการส่งเสริม SMEs ใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) METI โดย SMEA ซึ่งเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs เป็นผู้ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของ SMEA เป็นรายปี 
โดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ด าเนินโครงการจะต้องจัดท ารายงานความคืบหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อ SMEA เพ่ือให้ SMEA น าไปประเมินประสิทธิผลต่อไป 

2) SMEA จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation Committee) 
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารองค์กรเอกชนเพื่อประเมินผลมาตรการส่งเสริม SMEs ของ METI  

3) National Association of Trade Promotion for Small and Medium 
Enterprises ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (Micro Business) ถึงการรับรู้รับทราบ การได้รับประโยชน์ และการ
ประเมินผลการด าเนินงานนโยบายการส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลจากมุมมอง
ภาคเอกชน ซึ่งการส ารวจความคิดของผู้ประกอบการนี้จะน าไปพัฒนาการจัดท า
นโยบายการส่งเสริม SMEs ในปีต่อไป โดยเผยแพร่ในเอกสาร White Paper on 
Small and Medium Enterprises in Japan ซึ่งจัดท าเป็นรายปี  

วิธีการดังกล่าวจะใช้ได้ดีส าหรับการบูรณาการการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวก็ยังไม่สามารถท าให้การส่งเสริม SMEs ของญี่ปุ่นบูรณาการ
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กันทั้งหมดได้ เนื่องจากจังหวัด/เขตต่าง ๆ (Prefectures) จะมีงบประมาณและบริหารงบประมาณ
ของตนเอง52 และมีเป้าหมายในการส่งเสริม SMEs ในแต่ละเมืองที่ตนเองมีอ านาจและหน้าที่
รับผิดชอบ โดยจะจัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารจัดการให้แก่ SME Support Centers เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในระดับท้องถิ่น ถึงแม้ว่าช่องทางรายได้ส่วนหนึ่งอาจมาจากการขอ
งบประมาณจากส่วนกลาง แต่ก็ไม่สามารถท าให้การช่วยเหลือของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับแผนส่งเสริมใหญ่ของประเทศได้ 

3.2.3.4 สรุป 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีการส่งเสริม SMEs มายาวนานเริ่มตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
จบลง ญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบนโยบายการส่งเสริม SMEs ที่เป็นระบบและต่อเนื่องมา
ยาวนานและพัฒนาปรับปรุงให้ตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใน
ขณะนั้น นโยบายการส่งเสริม SMES ของญี่ปุ่นจึงเป็นแบบอย่างให้หลายประเทศน าไปปรับใช้ 

หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริม SMEs ของญี่ปุ่นคือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) โดย
มอบหมายให้ SMEA ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศ และส่งมอบ
นโยบายและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระดับปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน SMEs ของประเทศ ท าให้ทุกหน่วยงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานเดียวกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่เป็นหอการค้าและอุตสาหกรรม 
และสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

SMEA มีสภานโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Council for SME) เป็นที่ปรึกษา
ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (METI) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
จ านวนไม่เกิน 30 คน ซึ่งต้องได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการ
อุตสาหกรรม และต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และการ
ส่งเสริมธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการการส่งเสริม SMEs ต่าง ๆ ต่อรัฐมนตรีกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดของประเทศ การมี Council for SME ท าให้เอกชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดและก ากับนโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศ 

                                           
52 งบประมาณมาจากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในระดับจังหวัด เช่น ภาษีเพื่อการอยู่อาศัย ภาษีการค้า ภาษีการบริโภคของท้องถิ่น ภาษี
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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ญี่ปุ่นใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศ METI จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีจากรัฐบาลแล้วจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และสถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันค้ าประกันสินเชื่อ จึงท าให้
นโยบายส่งเสริม SMEs ได้รับงบประมาณและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่เขต/
จังหวัดและองค์กรภาคเอกชน จะมีงบประมาณและบริหารงบประมาณในการส่งเสริม SMEs เป็นของ
ตนเอง ทุกหน่วยงานที่ส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs ได้จะมีการประสานงานกันเป็นเครือข่ายทั้งใน
ระดับส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

แม้หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม SMEs จะมีหลากหลายหน่วยงานและมีบาทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการให้ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม SMEs ที่
ซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและรัฐบาลทิ้องถิ่น เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้
ค าปรึกษาทางธุรกิจ การฝึกอบรม/สัมมนา และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาเหตุหลักก็คือการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการด าเนินการเองได้ จึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเป็นแผน
บูรณาการกับหน่วยงานส่วนกลาง 

รัฐบาลญี่ปุ่นมีการติดตามประเมินผลนโยบายการส่งเสริม SMEs โดย METI ประเมินผลงาน
ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ หน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่เป็นผู้ด าเนินโครงการจะต้องจัดท ารายงาน
ความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อ SMEA และ METI การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลนโยบายการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นกรรมการจากภายนอก นอกจากนี้ยังมีการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ถึงการรับรู้ รับทราบ การใช้ประโยชน์ และการประเมินความ
พึงพอใจต่อนโยบายการส่งเสริม SMEs ของรัฐบาล เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายส่งเสริม SMEs 
ที่เหมาะสมในปีต่อไป แต่ Teruhiko Yoshimaru and Rika Kato เห็นว่าระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโนบายส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลจ าเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการประเมินผลให้
ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ ซึ่งการใช้ระบบการประเมินผลงานโดย Third Party น่าจะ
เหมาะสมและสร้างความน่าเชื่อถือได้มากข้ึน 

3.3 สรุปการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของต่างประเทศ 

ในบทที่ 3 ได้กล่าวถึงมาตรการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างจาก
ประเทศไทยหลายประการ ประการแรกคือ การก าหนดนิยาม SMEs ของประเทศไทยนั้นใช้เกณฑ์ที่
แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่านานาชาติจะไม่ได้มีนิยามของ SMEs ที่เป็นมาตรฐานสากล แต่
จากประเทศที่ท าการศึกษาไม่มีประเทศใดที่ใช้เกณฑ์สินทรัพย์ถาวรดังที่ประเทศไทยใช้ รวมถึง SMEs 
ในต่างประเทศมักมีเกณฑ์ที่ครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่กว่าไทย ท าให้มีศักยภาพของ SMEs ที่ไม่
เท่ากัน อีกทั้ง ประเทศอ่ืน เช่น ประเทศไต้หวัน ยังมีการปรับปรุงนิยามของ SMEs อย่างต่อเนื่อง 
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เพ่ือให้สอดคล้องต่อระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการจัดกลุ่ม SMEs ที่สามารถรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐใหม่ได้ แตกต่างจากประเทศไทยที่มีนิยามของ SMEs ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 
และไม่ได้เกิดการปรับปรุงหลังจากนั้น 

นอกจากนี้ ประสบการณ์ต่างประเทศยังแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ SMEs 
นั้นมีอยู่หลายหน่วยงานเช่นเดียวกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศมักมีการแบ่งหน้าที่
การด าเนินงานที่ชัดเจน โดยมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่วางแผน กระจายงานและงบประมาณไปสู่
หน่วยงานอ่ืนที่ให้ความช่วยเหลือในระดับปฏิบัติการ โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยภาครัฐใน
ส่วนกลาง หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยอย่างเข็มแข็ง 

ประเทศไต้หวันมีจุดเด่นในด้านการรวมศูนย์และการประสานงาน เนื่องจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานได้
ง่าย โดยแบ่งหน้าที่ความช่วยเหลือ 11 ด้านให้แก่ 3 หน่วยงาน คือ SMEA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางและ
เป็นผู้วางแผนและด าเนินการส่วนของการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ในส่วนที่ไม่ได้มี
หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ และการประสานงานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรม และ
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในเรื่องเหล่านั้น เช่น การยกระดับมาตรฐาน 
และด้านการเงิน ทั้งนี้ SMEA ไม่ได้เป็นผู้กระจายเงินทุน เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถขอ
งบประมาณจากภาครัฐได้ แต่จะเป็นผู้ประสานงานเป็นหลักหากหน้าที่เหล่านั้นไม่ใช่ภารกิจโดยตรง
ของหน่วยงาน 

ในประเทศเกาหลีใต้นั้น SMBA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่แยกตัวออกมาเช่นเดียวกับ สสว. 
นั้นมีหน้าที่ในการก าหนดภาพรวมการให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่หน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs อย่างไรก็ดี SMBA แตกต่างจาก สสว. ตรงที่ไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ SMEs โดยตรงดังในกรณีของ สสว. ถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีใต้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริม SMEs หลายหน่วยงาน อาทิ SBC, KOTEC เป็นต้น หากแต่หน่วยงานเหล่านั้น
มีภารกิจที่ชัดเจน และมีความทับซ้อนระหว่างกันน้อยมาก 

ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการช่วยเหลือที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนสูงมาก เนื่องจาก
หน่วยงาน SMEA มีหน้าที่เป็นเพียงผู้วางแผนและกระจายงบประมาณในการด าเนินงานส่งเสริม 
SMEs จากกระทรวงกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (METI) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินการส่งเสริม SMEs ทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นผ่านส านักงานระดับท้องถิ่นซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่ว
ประเทศ ตลอดจนหน่วยงานด้านความรู้ เช่นการเชื่อมโยงประสานงานกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีแก่ SMEs อย่างไรก็ดี เนื่องจากการส่งเสริม SMEs ในญี่ปุ่นมี
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ทั้งการส่งเสริมจากส่วนกลาง และการบริหารตนเองของรัฐบาลท้องถิ่น ท าให้งานในระดับปฏิบัติการ
อาจเกิดความทับซ้อนกันได้ 

การส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศมักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ จะมีการแบ่งหน้าที่ที่
ชัดเจน มีหน่วยงานในการวางแผนและประสานงานที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงานด้วย
ตนเอง มักมีการวางแผนความช่วยเหลือแบบ Portfolio ซึ่งท าให้เห็นภาพรวมและรู้ว่าจะต้องเสริม
ความช่วยเหลือจุดใดบ้าง ประสานกับหน่วยงานปฏิบัติการในส่วนกลางและท้องถิ่น และประเมินผล
การด าเนินงานจากงบประมาณท่ีตนเองกระจายออกไป 
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บทที่ 4  
โครงสร้างองค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในต่างประเทศ 

การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างองค์กรส าหรับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เหมาะสม เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ โดยการศึกษาในส่วนนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ส่วน 
การศึกษาในส่วนแรกจะเป็นการศึกษากรอบแนวคิดของโครงสร้างองค์กรในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าโครงสร้างองค์กรที่ดีและท่ีเหมาะสมควรมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร 
การศึกษาในส่วนที่สอง เป็นการศึกษาโครงสร้างองค์กรส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ เช่น ที่มาของ
คณะกรรมการ ที่มาของแหล่งเงินในการส่งเสริม SMEs การประสานระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริม 
SMEs เป็นต้น และการศึกษาในส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปผลการศึกษาเนื้อหาในบทนี้ 

4.1 กรอบแนวคิดของโครงสร้างองค์กรในการส่งเสริม SMEs ที่ด ี

โดยทั่วไปแล้วภารกิจในด้านการส่งเสริม SMEs มักเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของภาครัฐจ านวน
มากเนื่องจากกิจกรรมที่สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีหลายประเภทและหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้ การให้สินเชื่อหรือค้ าประกันสินเชื่อ การส่งเสริมด้านการวิจัย
พัฒนาหรือยกระดับเทคโนโลยี การช่วยเหลือในการจัดหาช่องทางการตลาด ฯลฯ นอกจากนี้  
กิจกรรมที่กล่าวมายังต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs ที่มีขนาดต่างกันหรืออยู่
ในระดับของการพัฒนาทางธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจที่เริ่มจัดตั้งขึ้นมาใหม่ต้องการได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ เช่น การจดทะเบียน การยื่นภาษี การท า
บัญชี เป็นต้น ในขณะที่ธุรกิจที่มีรายได้สม่ าเสมอและอยู่ในช่วงของการขยายตัวต้องการความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าตลาด e-commerce หรือ ธุรกิจที่เริ่มต้องการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเทศต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบศุลกากรและการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ หรือในการลงทุนในต่างแดน เป็นต้น ท าให้งานด้านการส่งเสริม SMEs มีหลากหลายมิติ  

การที่งานส่งเสริม SMEs เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐจ านวนมาก ท าให้จ าเป็นต้องออกแบบ
โครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในลักษณะที่บูรณาการมิใช่ต่างคนต่างท า ดังนั้น ความ
ท้าทายในการบริหารจัดการนโยบายการส่งเสริม SMEs คือ การพัฒนาระบบและองค์กรที่สามารถเข้า
มาควบคุมดูแลให้งานส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานมีลักษณะที่ส่งเสริมกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อน 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SMEs ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    
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การศึกษาโครงสร้างองค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในหลายประเทศ 
พบว่า ทุกประเทศจะมีหน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายการส่งเสริม SMEs ในภาพรวม หน่วยงาน
ดังกล่าวจะมีภารกิจในการจัดท าแผนการพัฒนา SMEs ของประเทศรวมทั้งประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมในการส่งเสริม SMEs หน่วยงานหลักที่ดูแลการส่งเสริม SMEs มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรม 
เช่น ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร เป็นต้น แต่มีบางประเทศที่แตกต่างไปก็
คือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริม SMEs ที่เรียกว่า Small Business Administration 
(SBA) ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี  

จากการศึกษารายงานของ OECD เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม SMEs ที่ดีจากประสบการณ์
ในหลากหลายประเทศ53 และจากรายงานที่ประเมินนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 255454  สามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเป็น
แกนกลางในงานส่งเสริม SMEs ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติส าคัญ 6 ประการดังนี้ 

1) มีขีดความสามารถทั้งในเชิงเทคนิคและในการบริหารจัดการสูงเพราะต้องประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้หลายกระทรวงซึ่งต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของตนเอง มิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้รับการยอมรับ ยกเว้นรัฐบาลจะมีนโยบายให้
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดของประเทศต้องผ่านหน่วยงานที่
เป็นแกนกลางเท่านั้น กล่าวคือ ใช้อ านาจเงินเป็นปัจจัยในการก ากับควบคุมงานส่งเสริม 
SMEs 

2) มีกรอบภารกิจและแนวทางการส่งเสริมที่ต่อเนื่อง หากแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สภาพเศรษฐกิจของประเทศตามข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่จะต้องไม่ผันแปรไปตามกระแส
ของการเมือง   

3) มีงบประมาณที่ (1) ผูกพันหลายปี (multi-year budgeting) เนื่องจากงานส่งเสริม 
SMEs ส่วนมากนั้นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการที่จะสร้างธุรกิจขนาดย่อมให้มี
ความแข็งแกร่งที่สามารถขยับขยายและพัฒนาไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่สามารถ
ส่งออกได้ และ (2) ได้รับการจัดสรรตามลักษณะของโครงการมิใช่ตามหน่วยงาน 

                                           
53 OECD (2004), Promoting SMEs for Development, paper presented at 2nd OECD Conference of Ministers 
Responsible for Small and Medium Enterprises. 
54 OECD (2011),  OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship: THAILAND: Key Issues and Policies, OECD 
Publishing, Paris, France. 
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4) มีลักษณะการท างานที่ เป็นเครือข่ายร่วมกับภาคส่วนอ่ืน เช่ น ภาคธุรกิจ หรือ 
สถาบันการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติเพ่ือที่จะให้การออกแบบ
มาตรการหรือโครงการสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจมากกว่าของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจากส่วนกลางและเพ่ือเป็นการระดมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในเชิงธุรกิจและในเชิงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่องานส่งเสริม  

5) มีการแบ่งงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับภูมิภาค และหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น เช่น หน่วยงานกลางอาจรับผิดชอบเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อ SMEs ในขณะที่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่อาจรับผิดชอบเรื่องของการฝึกอบรม หรือ
ให้ค าปรึกษาแก่ SMEs ในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนผ่านโครงสร้างขององค์กรและ 
การจัดสรรงบประมาณด้วย เช่น SME center ในหลายประเทศได้รับงบประมาณส่วน
หนึ่งจากหน่วยงานกลาง และอีกส่วนหนึ่งจากหน่วยงานท้องถิ่น มีระบบในการติดตาม
และประเมินผลงานที่ดี เพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

6) มีระบบการประเมินความเหมาะสมหรือประสิทธิภาพของโครงการหรือกิจกรรมในการ
ส่งเสริมทั้งก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการ ทั้งนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากมี
ระบบการติดตามและประเมินผลโครงบการส่งเสริม SMEs ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
OECD ได้จัดท าคู่มือในการประเมินนโยบายในการส่งเสริม SMEs ที่สามารถดาวน์โหลด
มาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการที่เสนอและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของโครงการที่ด าเนินการไปแล้วที่เรียกว่า Guidelines for the Assessment of SME 
Policies and Programs: new abridged version ซึ่งหลายประเทศ เช่น แคนาดา 
นิวซีแลนด์และออสเตรเลียก็ได้มีการจัดท าคู่มือการประเมินความเหมาะสมและ 
ความคุ้มค่าของโครงการที่ใช้งบประมาณของภาครัฐ 

จากข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะขององค์กรที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบที่
ส าคัญขององค์กรฯ เพ่ือใช้ในการประกอบในการจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
ของ สสว. ในหัวข้อถัดไป 7 ประการดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างและที่มาของกรรมการและผู้บริหาร 

2. งบประมาณ  

3. วิธีการประสานงานแบบบูรณาการ 

4. การ outsource งานให้แก่เอกชนหรือสถาบันการศึกษา 

5. บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและการให้บริการส่งเสริม 
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6. การแบ่งงานระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค 

7. การวางระบบการประเมินผลงาน 

4.2 โครงสร้างองค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ  

4.2.1 โครงสร้างและที่มาของกรรมการและผู้บริหาร 

การศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ พบว่า ส่วนมากเป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเทียบเคียงกับหน่วยงานระดับส านักงานหรือ
กรมในประเทศไทย โดยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระบบราชการทั่วไป  
เช่น ในไต้หวัน Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) อยู่ภายใต้กระทรวง
เศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ในเกาหลีใต้ Small and Medium Business 
Administration (SMBA) อยู่ภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน (Ministry of Trade, 
Industry and Energy) ในขณะที่ในญี่ปุ่น Small and Medium Business Agency เป็นหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry 
หรือ METI) หรือสหราชอาณาจักร Small Business Service (SBS) และประเทศฟิลิปปินส์ Bureau 
of Small and Medium Business Development (BSMBD) ก็อยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) เช่นกัน จึงไม่มีคณะกรรมการบริหารองค์กร 
ซ่ึงต่างไปจาก สสว. ซึง่เป็นหนว่ยงานกึ่งอิสระจากระบบราชการ 

ประเทศที่มีโครงสร้างองค์กรคล้ายคลึงกับไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Small 
Business Administration (SBA) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อ
ผู้อ านวยการ (Administrator) ต่อสภาคองเกรสเพ่ือที่จะให้การรับรองโดยเสียงข้างมาก อนึ่ง 
ผู้อ านวยการของ SBA เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย 

ถึงแม้หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศจะมีสถานภาพที่
เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม แต่ในหลายประเทศ
หน่วยงานเหล่านี้  มีสภาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น Small 
Business Administration ของสหรัฐอเมริกา จะมีสภาที่ปรึกษาจากภาคเอกชนที่เรียกว่า National 
Advisory Council (NAC) หรือในสหราชอาณาจักร Small Business Service (SBS) มีสภาธุรกิจ
ขนาดย่อม (Small Business Council) จากภาคเอกชนที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อทั้งกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
(Department of Trade and Industry) และต่อ SBS โดยตรง (ตามรูปที่ 4.1 และ 4.2) 
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รูปที่ 4.1 โครงสร้างองค์กร Small Business Administration ของสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา : Promoting SMEs for Development. Promoting Enterpurenership and Innovsative SMEs in a Global Economy: 
Toward a more responsible and inclusive globalization. Istanbul, Turkey 3-5 June 2004. 2nd OECD Conference of 
Minister responsible for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). 

รูปที่ 4.2 โครงสร้างองค์กร Small Business Service (SBS) ของสหราชอาณาจักร 

 
ที่มา : Promoting SMEs for Development. 
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รูปแบบดังกล่าวแตกต่างจากสภาพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติของ
มาเลเซีย (SME Development Council) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีรัฐมนตรีจาก 13 
กระทรวง อธิบดีหน่วยวางแผนเศรษฐกิจ (เทียบเท่ากับเลขาธิการ) ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาดังกล่าวมี
เป้าประสงค์ในการก าหนดแนวนโยบายด้านการส่งเสริม SMEs ในภาพรวมเท่านั้น ไม่ใช่ในระดับ
ปฏิบัติ ในขณะที่ภารกิจในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมรวมทั้งการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอยู่ที่ SME Corporation Malaysia ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่คล้ายกับ 
สสว. ของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นหน่วยงานกลางด้านการส่งเสริม SMEs และเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูล SMEs ทั้งหมด 

ในขณะที่โครงสร้างของสภาพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของฟิลิปปินส์หรือ SMED 
Council ซึ่งท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือ BSMBD ด้วยซึ่งมีโครงสร้างคล้าย ๆ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทย คือมีทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจ าและภาคธุรกิจ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบไปด้วย อธิบดีส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐมนตรีจาก 4 กระทรวง ผู้ว่าการธนาคารกลาง ประธานของหน่วยงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวแทนธุรกิจเอกชนจาก 3 ภูมิภาค (ซึ่งในกรณีของ
ฟิลิปปินส์เป็นการจ าแนกตามกลุ่มเกาะ ได้แก่ กลุ่มเกาะลูซอน  หมู่เกาะวีซายัน และกลุ่มเกาะมินดา
เนา) และตัวแทนสถาบันการเงินเอกชน แต่ที่น่าสนใจคือ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะรายงานตรงต่อ
ประธานาธิบดีและสภาคองเกรส แม้จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า BSMBD เป็นหน่วยงานอิสระ (ตามรูปที่ 4.3) 
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รูปที่ 4.3 โครงสร้างองค์กรของสภาพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของฟิลิปปินส์  

 
ที่มา : Promoting SMEs for Development. 

4.2.2. งบประมาณ 

ประเทศสิงคโปร์จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ (portfolio) กล่าวคือ มีการจัดสรร
งบประมาณตามโครงการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ตารางที่ 4.1 ด้านล่างแสดงตัวอย่าง
ของงบประมาณท่ีจัดสรรตามนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ซึ่งระบุลักษณะ
ของมาตรการทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่ มาตรการด้านสินเชื่อ เงินทุน เงินอุดหนุน ภาษี และ มาตรการ
สนับสนุนอื่น ๆ และมีการแบ่งประเภทของ SMEs ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริม 3 กลุ่ม 
คือ ธุรกิจใหม่ (nascent) ธุรกิจที่ก าลังเติบโต (growth) และธุรกิจที่ต้องการขยายไปต่างประเทศ 
(internationalization) เพ่ือให้การส่งเสริมสอดคล้องกับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่ม  
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ตารางท่ี 4.1  นโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ของสิงคโปร์ 

 ระยะเร่ิมต้น (start-up) ระยะเติบโต (growth) 
การขยายสู่ตลาดต่างชาติ 
(Internationalization) 

มาตรการด้านการเงิน 
(ด้านสินเช่ือ) 

สินเช่ือ Micro Loan Program สินเช่ือธุรกิจในประเทศ 
(Local Enterprise 
Financing Scheme) 
ประกันสินเชื่อ (Loan 
Insurance Scheme) 

สินเช่ือเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ 
(Internationalization 
Finance Scheme) 
ประกันสินเชื่อ (Loan 
Insurance Scheme) 

มาตรการด้านการเงิน 
(ด้านทุน) 

ร่วมทุนผ่าน Business Angels 
Scheme 
เงินลงทุนตั้งต้น SPRING seeds 

กองทุน Enterprise Fund 
เงินทุนเพื่อการเติบโต Growth 
Financing Program 

กองทุน Enterprise Fund 
เงินทุนเพื่อการเติบโต Growth 
Financing Program 

มาตรการเงินอุดหนุน กองทุนเพื่อการจดทะเบียน
สิทธิบัตร (Patent Application 
Fund Plus) 
เงนิทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation Development 
Scheme) 
การพัฒนาธุรกิจในประเทศ 
(Locally-based Enterprise 
Advancement Program) 
การยกระดับอุตสาหกรรม
ท้องถื่น (Local Industry 
Upgrading Program) 
 
 

กองทุนเพื่อการจดทะเบียน
สิทธิบัตร (Patent 
Application Fund Plus) 
 

กองทุนเพื่อการจดทะเบียน
สิทธิบัตร (Patent 
Application Fund Plus) 
 

มาตรการจูงใจทางภาษ ี การยกเว้นภาษีให้กับ start-ups 
การจูงใจการลงทุน 
การจูงใจการทดลองบุกเบิก 
ยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการ 
(Pioneer Incentive) 
การยกเว้นภาษีในการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 
คลังสินค้าปลอดภาษี (Zero 
GST Warehouse Scheme) 

มาตรการจูงใจในการพัฒนา
และขยายธรุกิจ 
มาตรการคลังสินค้าขึ้น
ทะเบียนปลอดภาษี 
(Licensed Warehouse 
Scheme) 
เงินอุดหนุนการลงทุน 
(Investment allowance) 
มาตรการลดภาษีนติิบุคคล

มาตรการหักภาษี 2 เท่าจาก
การลงทุนในต่างประเทศ 
มาตรการจูงใจการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
มาตรการจูงใจการตั้งบริษัท
ร่วมทุนในต่างประเทศ 
รางวัลส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ 
(Regional/International 
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 ระยะเร่ิมต้น (start-up) ระยะเติบโต (growth) 
การขยายสู่ตลาดต่างชาติ 
(Internationalization) 

เงินอุดหนุนการลงทุน 
(Investment allowance) 

ส าหรับการค้าระหว่างประเทศ Headquarter Award) 
 
เงินอุดหนุนการลงทุน 
(Investment allowance) 
มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้
จากรายได้ตา่งประเทศ 
(Expansion Incentive for 
Partnerships) 

มาตรการสนับสนุน การประกันสินเช่ือการคา้ (Trade Credit Insurance Program) 
มาตรการคลังสินค้าส าหรับรายย่อย (Warehouse Retail Scheme) 
การร่วมมือระดับนานาชาติ (International Partners Program) 
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับธรุกิจในประเทศ (Local Enterprise Technical 
Assistance Scheme) 

ที่มา: OECD (2011) 

รูปแบบการจัดสรรงบประมาณอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ การจัดสรรงบประมาณตาม 
Program (แบ่งตามประเด็นและเป้าหมาย) ไม่ใช่การจัดสรรแบบ Project (ให้งบประมาณราย
โครงการ) กล่าวคือ การให้งบประมาณเพ่ือด าเนินการของหน่วยงานแต่ละแห่งนั้น สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ต้องการ และกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีความช านาญเฉพาะด้าน แต่หน่วยงาน
ผู้ด าเนินการเป็นผู้ก าหนดเองว่าจะด าเนินการโครงการย่อย ๆ ในรูปแบบใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้รับมอบหมาย การจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยหน่วยงานกลางในการ
วางแผนและประเมินที่สามารถให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ 

ปัจจัยอีกหนึ่งประการที่จะท าให้การส่งเสริม SMEs ประสบความส าเร็จ คือการผูกพัน
งบประมาณในการด าเนินโครงการในระยะยาว ไม่ใช่การด าเนินโครงการแบบปีต่อปี การจัดสรร
งบประมาณแบบ Multi-year budgeting เป็นรูปแบบที่มีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากโครงการ
หลายโครงการนั้นต้องอาศัยการด าเนินการที่ต่อเนื่องจึงจะส าเร็จ นอกจากนี้ บางโครงการซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากควรแปลงเป็นงานประจ า ซึ่งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น SPRING เป็น
หน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ที่ท าการบ่มเพาะธุรกิจในระยะเริ่มต้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐ โดยมีการแบ่งประเภทของโครงการตามภาระงาน หากโครงการใดมีลักษณะเป็นงานประจ า
หรือต้องท าโดยต่อเนื่อง ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณให้โดยต่อเนื่องเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หาก
หน่วยงานมีการริเริ่มโครงการใหม่เกิดขึ้น ก็จะมีการวางกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ เช่น 
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โครงการสินเชื่อหมุนเวียนส าหรับ SMEs ที่เริ่มด าเนินโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็น
โครงการชั่วคราวที่มีระยะเวลา 3 ปี และมีการจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 
2 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (5 หมื่นล้านบาท) ส าหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว55 

ในประเทศไทยเองเริ่มมีการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันหลายปีขึ้ น เช่น แผนการ
ด าเนินงานของ สสว. เริ่มมีการวางแผนงบประมาณ 3 ปี อย่างไรก็ตาม การจัดสรรดังกล่าวเป็นการ
แบ่งงบประมาณส าหรับเป้าหมายซึ่งมีกรอบกว้าง งบประมาณที่วางไว้ในอนาคตก็ไม่เป็นงบประมาณ
ผูกพันจริง เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

4.2.3 วิธีการประสานงานแบบบูรณาการ   

การศึกษาระบบการบริหารจัดการงานด้านการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศพบว่าปัญหา
การประสานงานในแต่ละประเทศมีความท้าทายที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยสองประการดังนี้ 

ประการแรก ประเทศที่มีการออกกฎหมายส่งเสริม SMEs เพ่ือให้งานด้านการส่งเสริมเป็น
ระบบยิ่งเร็วยิ่งดี เช่นในสหรัฐอเมริกามีการออก Small Business Act ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 
2496) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฟ้ืนตัวจากสงครามโลกครั้งที่สอง กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ 
Small Business Administration เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดท าให้ 
SBA เป็นหน่วยงานเดียวที่ให้บริการสินเชื่อและค้ าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ต่อมามีการจัดตั้ง Small 
Business Investment Company ภายใต้กฎหมาย The Investment Company Act 1958 เพ่ือ
เป็นแหล่งเงินให้แก่บริษัทเงินทุนและ venture fund ที่อ านวยแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจขนาดย่อมที่มี
ความเสี่ยงสูง SBA ก็ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนและก ากับกิจการเหล่านี้ ตลอดจนให้
เงินทุนในการสนับสนุนในการปล่อยสินเชื่อหรือร่วมทุนกับ SMEs อีกด้วย ท าให้นโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริม SMEs ยังคงรวมศูนย์อยู่ที่ SBA ซึ่งต่างจากประเทศไทย และประเทศก าลัง
พัฒนาหลายประเทศที่มีการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภายหลังจากที่มีโครงการและมาตรการในการส่งเสริมโดยหน่วยงานที่หลากหลายภายใต้  
กระทรวงต่าง ๆ ท าให้การรวบงานที่กระจัดกระจายอยู่เดิมให้มาอยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่  เป็นสิ่งที่ 
ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะมิได้ออกแบบมาอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรก 

ในทางตรงกันข้าม ประเทศเกาหลีใต้จะมีปัญหาคล้ายกับประเทศไทยเนื่องจาก SMBA ได้ถูก
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริม SMEs โดยอยู่

                                           
55 https://www.spring.gov.sg/NewsEvents/PR/Pages/SPRING-Singapore-Launches-S$2-Billion-SME-Working-Capital-
Loan-Programme-to-Bolster-Financing-Support-for-SMEs-Ov-20160601.aspx 
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ภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy) 
หลังจากที่มีการจัดตั้ง Industrial  Bank of Korea for SMEs (KIBO) ในปี พ.ศ. 2504 Korea 
Credit Guarantee Fund (KODIT) ในปี พ.ศ. 2519 และ Small Business Corporation (SBC) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสินเชื่อและเงินร่วมทุนแก่ SMEs ในปี พ.ศ. 2522  

ประการที่สอง เนื่องจากงานด้านการส่งเสริม SMEs ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับงานด้านการค้า
การพาณิชย์และด้านอุตสาหกรรม ประเทศที่มีกระทรวงที่ดูแลด้านการค้าและอุตสาหกรรมร่วมกัน 
เช่น ญี่ปุ่นที่มีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมที่เรียกว่า METI (Ministry of Economy, Trade 
and Industry) ไต้หวันที่มีกระทรวงเศรษฐกิจ หรือ เกาหลีใต้ที่มีกระทรวงอุตสาหกรรม การค้าและ
พลังงาน เป็นต้น จะมีปัญหาด้านการประสานงานข้ามกระทรวงน้อยกว่าประเทศที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกับกระทรวงพาณิชย์แยกออกจากกันดังเช่นประเทศไทย 

ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างของประเทศไต้หวันที่งานด้านการส่งเสริมสินเชื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบ่มเพาะธุรกิจ การพัฒนาสินค้า อยู่ภายใต้ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมหรือ SMEA ในขณะที่งานด้านเทคโนโลยีในการผลิต การวิจัยและพัฒนา การควบคุมมลภาวะ 
และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม และงานด้านการตลาดอยู่
ภายใต้ Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) และกรมการค้า ทั้ง 4 
หน่วยงานที่กล่าวมานั้นอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงเศรษฐกิจโดยทั้งสิ้น อนึ่ง ในอดีตได้มีการโยก 
SME Credit Guarantee Fund ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs จาก
กระทรวงการคลังมาสู่กระทรวงเศรษฐกิจเพื่อให้งานด้านการส่งเสริม SMEs มีความสอดคล้องกัน56 

อย่างไรก็ดี ทุกประเทศก็ยังคงมีบางหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs ที่
อยู่ต่างกระทรวงกัน เช่น งานด้านการส่งเสริมการท านวัตกรรมมักเกี่ยวโยงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท าให้ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประสานงานข้ามกระทรวง ซึ่งแต่ละประเทศมี
รูปแบบและวิธีการในการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมที่แตกต่างกัน 

ในกรณีของสิงคโปร์นั้น จะมีการออกแบบโครงการส่งเสริม SMEs ในลักษณะที่เป็น 
“แพ็กเกจ” หรือที่เรียกว่า portfolio โดยมีการก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่
ชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถก าหนดชื่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตามตัวอย่างที่ปรากฏ
ในตารางที่ 4.1 วิธีการดังกล่าวช่วยป้องกันปัญหาการท าโครงการหรือกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ได้

                                           
56 Review and Prospects for SME Policy 
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หนุนเสริมหรือเชื่อมโยงกัน เนื่องจากโครงการเหล่านี้มีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกันท าให้งานสัมฤทธิ์ผล 

ในกรณีของเกาหลีใต้นั้นดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นประเทศที่รัฐบาล
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ จึงมีหน่วยงานของรัฐจ านวนมากที่
เกี่ยวข้องกับการให้การส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs ในปัจจุบัน รัฐบาลเกาหลีใต้มีโครงการและ
มาตรการส่งเสริม SMEs กว่าพันโครงการ/มาตรการจากหลากหลายหน่วยงาน อนึ่ง หน่วยงานภาครัฐ
ของเกาหลีใต้ได้มีการแบ่งหน้าที่การท างานที่ค่อนข้างชัดเจนท าให้เกิดความทับซ้อนกันน้อย ประกอบ
กับการรวบรวมโครงการและมาตรการส่งเสริมไว้แหล่งเดียวกันที่เรียกว่า SME Integrated 
Management System” ซึ่งปรากฏอยู่ที่เว็บไซต์ www.sims.go.kr (เป็นภาษาเกาหลี) เพ่ือให้ที่จะ
สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างครบถ้วน 

นอกจากนี้แล้ว เพ่ือเป็นการอ านวยข้อมูลแก่ SMEs ได้มีการจัดท า one-stop website ให้
SMEs สามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่มีอยู่จ านวนมาก โดยจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบท าให้สืบค้นได้ง่าย รวมทั้งมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการกรอกใบสมัคร
เพ่ือขอรับการส่งเสริมด้วย ญี่ปุ่นก็มีเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “Mirasapo” ซึ่งแปลว่าแหล่ง
สนับสนุนอนาคตของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งนอกจากจะให้ข้อมูลและใบสมัคร
เกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมของรัฐที่หลากหลายแล้ว ยังให้บริการค าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านอีกด้วย โดยเว็บไซต์ดังกล่าวมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ SMEs สามารถเลือกใช้บริการได้ 

ในกรณีของฟิลิปปินส์ซึ่งมีหน่วยงานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs นั้น มี
หน่วยงานหลักที่มีชื่อว่า Bureau of Micro, Small and Medium Enterprises Development 
(BMSMED) เป็นหน่วยงานหน้าด่านหรือ “one-stop shop” ที่ให้บริการปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการส่งเสริม SMEs ชองภาครัฐ หากแต่เป็นการให้ข้อมูลในรูปแบบของแผ่นพับเท่านั้น ซึ่งต่าง
จากในกรณีของเกาหลีใต้ซึ่งมีในเว็บไซต์รวมทั้งอ านวยความสะดวกในการสมัครรับการส่งเสริมอีกด้วย  

กล่าวโดยสรุป ปัญหาเรื่องของการประสานงานด้านการส่งเสริม SMEs มีความแตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ บางประเทศที่มีการออกกฎหมายแม่บทว่าด้วยการส่งเสริม SMEs มาเป็นเวลานานจะ
มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบท าให้ไม่มีปัญหาการซ้ าซ้อนของภารกิจหน้าที่ ในการส่งเสริม
หลากหลายมิติ หรือบางประเทศมีการควบรวมงานด้านการค้าและอุตสาหกรรมไว้ภายใต้กระทรวง
เดียวกันก็จะประสบปัญหาน้อยกว่า เนื่องจากงานส่งเสริม SMEs เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ยกระดับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งมักอยู่ภายใต้หน่วยงานด้าน
อุตสาหกรรม และ การส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งมักอยู่ภายใต้หน่วยงานด้านการค้าหรือ
การพาณิชย์ 



รายงาน “การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
95 

อย่างไรก็ดี งานด้านการส่งเสริมในหลายประเทศก็ยังกระจายอยู่ภายใต้หลายกระทรวงท าให้
จ าเป็นต้องมีกลไกเพ่ือให้โครงการหรือมาตรการต่าง ๆ มีลักษณะที่หนุนเสริมกันและกัน ไม่ซ้ าซ้อนกัน
ซ่ึงแต่ละประเทศมีวิธีการและความเข้มข้นท่ีต่างกัน เช่น สิงคโปร์ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการเป็นแบบแพ็กเกจ ท าให้หน่วยงานหลายหน่วยงานต้องร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้โครงการ
บรรลุผล รวมทั้งต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร่วมกันด้วย ในขณะที่เกาหลีใต้ใช้
วิธีการรวมศูนย์ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริม รวมทั้งการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมเหล่านี้ เพ่ือให้นโยบายในการส่งเสริมมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
สุดท้าย ส าหรับประเทศที่งานด้านการส่งเสริม SMEs ยังไม่บูรณาการเท่าใดนัก เช่นในฟิลิปปินส์ ก็ให้
ความส าคัญแก่การรวมศูนย์ข้อมูลโครงการส่งเสริมให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับรู้ใน
ลักษณะของ one-stop shop เท่านั้น 

4.2.4 การ outsource งานด้านการส่งเสริม 

บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม SMEs ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ในประเทศที่พัฒนา
แล้ว บทบาทของภาครัฐจะค่อนข้างจ ากัดสืบเนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับกลไกตลาด  ท าให้รัฐมัก
หลีกเลี่ยงการแทรกแซงตลาดโดยเฉพาะในเรื่องการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า หรือการให้การอุดหนุน
ทางการเงิน ดังนั้น กิจกรรมหลักจะเป็นเพียงการ “อ านวยความสะดวก” ในการประกอบกิจการให้แก่ 
SMEs เท่านั้น เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐ การให้ข้อมูลและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ 
เป็นต้น ส าหรับประเทศเหล่านี้ นอกจากกรอบภารกิจในการส่งเสริม SMEs จะจ ากัดแล้ว วิธีการ
ส่งเสริมก็จะให้ความส าคัญแก่การรักษากลไกตลาด คือ การให้ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการส่งเสริมโดย
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนหรือให้แรงจูงใจเท่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือประเทศอังกฤษ 

ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศอังกฤษได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มีชื่อว่า Small Business 
Service (SBS) เพ่ือดูแลงานด้านการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดซึ่งส่วนมากจะเป็นการให้ข้อมูลและ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ในการด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว SBS ได้กระจายงานไปสู่
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรในระดับพ้ืนที่ทั่วประเทศที่เรียกว่า “business link” โดยมีการท า
สัญญาในการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ ในแต่ละปีองค์กรเอกชนเหล่านี้จะต้องจัดท าแผนงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมในการสนับสนุนที่ต้องการด าเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหมายรวมทั้งเป้าหมายในระยะสั้น
และระยะกลางในกรณีของกิจกรรมหรือโครงการที่มีระยะเวลาในการด าเนินการที่ยาวกว่า 1 ปี และ
จะต้องแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่เสนอสอดคล้องและหนุนเสริมยุทธศาสตร์ในทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนั้น ๆ  

ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน สหรัฐอเมริกาก็มีการ outsource งานด้านการให้ค าปรึกษา 
(counseling) แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่น กล่าวคือ Small Business Administration (SBA) ซึ่ง
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เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริม SME ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม
ที่เรียกว่า Small Business Development Centers (SBDC) ทั่วประเทศกว่า 940 แห่ง โดยศูนย์
เหล่านี้มักอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่
มีประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่หลากหลาย เช่น การท าแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ
ธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน การท าการตลาด การท าสัญญากับภาครัฐ และการส่ งออก เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้ว SBA ยังมีเครือข่ายนักธุรกิจอาสาสมัคร (เรียกว่า SCORE) ในการให้ความช่วยเหลือแก่ 
SMEs กว่า 11,000 คนในพ้ืนที่กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอีกด้วย 

ในส่วนของการอ านวยความสะดวกสินเชื่อนั้น เดิมที SBA จะเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ SMEs เอง
เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ SBA สามารถปล่อยสินเชื่อเองหรือให้การค้ าประกันสินเชื่อที่สถาบัน
การเงินเอกชนเป็นผู้ปล่อยกู้ก็ได้ แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา SBA ได้ยกเลิกการปล่อยสินเชื่อ
เองทั้งหมดและให้บริการค้ าประกันสินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์ เครดิตยูเนี่ยน หรือ หน่วยงานที่ให้
สินเชื่อในระดับท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับ บสย. ในประเทศไทย 

ในทางตรงกันข้าม รัฐมีบทบาทค่อนข้างมากในการส่งเสริม SMEs ในประเทศแถบเอเซีย เช่น 
ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย หรือ ญี่ปุ่น ท าให้มีการ outsource งานไปให้หน่วยงานเอกชนน้อย
เนื่องจากรัฐจะด าเนินการเองเกือบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือส่งเสริม 
SMEs โดยเฉพาะหลายสิบหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น SMBA มีหน่วยงานในสังกัดถึง 8 หน่วยงาน (ตาม
รูปที่ 4.4) และยังไม่รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อหรือเงินทุน เช่น KODIT 
KONEX และ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินเทคโนโลยี เช่น KIAT KEIT KOTEC ฯลฯ 
อีกจ านวนมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าโมเดลของเกาหลีใต้ไม่มีการ outsource งานด้านการส่งเสริม SMEs
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ มูลนิธิ หรือ องค์กรไม่แสวงหาก าไรก็ดี 
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รูปที่ 4.4 SMBA และหน่วยงานในเครือของประเทศเกาหลีใต้ 

 
หมายเหต ุ: TIPA  = Korea Technology and Information Promotion Agency for SME 

 KVIC  = Korea Venture Investment Corporation 
 KISED  = Korea Institute of Start-up and Entrepreneurship Development 
 SEMAS  = Small Enterprise and Marketing Service 
 SBC  = Small and Medium Business Corporation 
 KOREG = Korea Federation of Credit Guarantee Foundations 
 KOSBI  = Korea Small Business Institute 
 SBDC  = Small Business Distribution Center 

ที่มา: SMBA Partner of Korean SMEs. Small and Medium Business Administration. Republic of Korea. 

 

4.2.5 บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและในการให้บริการ
ส่งเสริม 

เนื่องจากงานส่งเสริม SMEs นั้นมีหลากหลายมิติจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาของ SMEs ในระดับนโยบาย และผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในระดับ
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริหารเงินทุน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ด้านการตลาด ฯลฯ ท าให้หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่การส่งเสริมเพียงล าพังไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้หมดเพราะขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพียงพอและขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของ SMEs ในแต่ละพ้ืนที่และในแต่ละสาขาธุรกิจ 

SMBA 

TIPA 

KVIC 

KISED 

SEMAS 

SBC 

KOREG 

KOSBI 

SBDC 
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จากการวิเคราะห์ในหัวข้อก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าในระดับนโยบายนั้น ทั้งสหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจักรจะมีสภาที่ปรึกษาภาคเอกชนในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริม 
SMEs และในระดับปฏิบัติทั้งสองประเทศจะใช้เครือข่ายนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา
แก่ SMEs ในระดับพ้ืนที่ ภาควิชาการก็เป็นกลุ่มผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานส่งเสริม SMEs ดังจะเห็นได้
ว่า Small Business Development Centers (SBDC) กว่า 940 แห่งในสหรัฐอเมริกามักอยู่ใน
มหาวิทยาลัย  

ประเทศฟิลิปปินส์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในการให้บริการ One-stop SME Centers ใน
ระดับจังหวัดในฟิลิปปินส์ทั้งหมด 79 แห่ง Bureau of Small and Medium Business 
Development หรือ BSMBD ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม SMEs ได้ด าเนินการร่วมกับ
หอการค้าจังหวัด (local chambers of commerce) เพ่ือให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจในพ้ืนที่ 

ในไต้หวันซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับความส าเร็จในการส่งเสริม SMEs มากที่สุดนั้น ภาคเอกชน
โดยสมาคมการค้าต่าง ๆ จะมีส่วนร่วมในการออกแบบและด าเนินโครงการส่งเสริมอย่างใกล้ชิด
เพ่ือที่จะให้โครงการเหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจในทางปฏิบัติมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ITRI  
ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐที่ตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1974 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ  
ด้านเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาของ
รัฐที่เป็นตัวอย่างของโลก มีกรรมการที่มาจากภาคเอกชน เช่น บริษัท venture capital บริษัทยา 
ฯลฯ และภาควิชาการ (ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า) โดยทั้งสิ้น ไม่มีภาคราชการแม้แต่รายเดียว ส่วนงานด้าน
การส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะพ่ึงพาสถาบันอุดมศึกษาค่อนข้างมาก เช่น ในการจัดตั้ง 
Hsinchu Science Industrial Park ได้รับความร่วมมือจาก National Chiao Tung University 
และ National Tsing Hua Universisty ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีความเชี่ยวชาญในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.6 การแบ่งงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค 

การส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศจะมีการแบ่งภาระหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs ระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่ชัดเจน โดยหน่วยงานส่วนกลางมักเป็นผู้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs ในภาพรวม เช่น SBA ของประเทศสหรัฐอเมริกา SMBA ของ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางมักมีภารกิจในการประเมินผลกระทบของ
โครงการส่งเสริมและงบประมาณที่ใช้ไป เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริม และก าหนดว่าหน่วยงานใดเหมาะสมที่จะเป็นผู้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต 
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นอกจากภารกิจด้านการวางแผนและประเมินแล้ว หน่วยงานส่วนกลางมักท าหน้าที่ในการแก้กฎหมาย 
เพ่ือลดภาระทางกฎหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมส าหรับ SMEs 

หน่วยงานด้านการปฏิบัติงานส่งเสริม SMEs จะเป็นหน่วยงานในภูมิภาค เนื่องจากมีความ
ใกล้ชิดกับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง ในประเทศท่ีหน่วยงานระดับปฏิบัติการ
เป็นภาครัฐ อาทิ ประเทศไต้หวัน และฟิลิปปินส์ หน่วยงานท้องถิ่นที่ติดต่อกับ SMEs อาจเป็นรูปแบบ
สาขาย่อยของหน่วยงานกลาง ดังเช่นการจัดตั้ง One-stop services ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม 
SMEs ในแต่ละภูมิภาค ที่ SMEs สามารถขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง อย่างไรก็ดี หน่วยงานเหล่านี้
มักจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยตนเอง แต่จะเป็นผู้บริหารโครงข่าย (Network) ในการช่วยเหลือ 
โดยนอกจากจะติดต่อกับ SMEs แล้วยังมีหน้าที่ในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบัน
การเงิน สถาบันการศึกษา หอการค้าภูมิภาค ตลอดจนกลุ่มที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เป็นเอกชนที่มี
ศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจในท้องที่ ซึ่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า 

ในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานในการส่งเสริม SMEs มักเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
เป็นผู้ด าเนินการช่วยเหลือ SMEs เช่น บริการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือเป็นแหล่งสนับสนุน SMEs 
ของท้องถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่นเองและที่ออกไปตั้งสาขาต่างประเทศ Tokyo Metropolitan Small and 
Medium Enterprise Support Center เป็นหน่วยงานที่บริหารโดยรัฐบาลท้องถ่ินของกรุงโตเกียวใน
การส่งเสริมพัฒนาการทางธุรกิจของ SMEs ในโตเกียว โดยให้ความช่วยเหลือหลายระดับโดยเฉพาะ
การให้ค าปรึกษา และบริการจับคู่ทางธุรกิจ 

ผู้ด าเนินการส่งเสริม SMEs ในประเทศในฝั่งตะวันตก ก็เป็นหน่วยงานในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน 
ซึ่งจะไม่ได้ทับซ้อนหน้าที่กับหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในท้องถิ่นที่มักจะด าเนินการส่งเสริมคือ
หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาก าไร และสถาบันการศึกษาที่กระจายตัวอยู่ตามท้องที่ ดังที่
กล่าวถึงในหัวข้อที่ 4.2.4 กลไกหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานในท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง
กับการวางแผนส่วนกลางก็คือ การใช้อ านาจเงิน หรือการจัดสรรงบประมาณตามหน้าที่ และการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังเช่นกรณี business link ของประเทศอังกฤษ จึงจะท าให้มี
การแบ่งส่วนความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเกิดการด าเนินงานในระดับปฏิบัติเป็นเอกภาพ 

ดังนั้น ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการช่วยเหลือ SMEs นั้นจะมีการแบ่งภารกิจที่ชัดเจน 
ดังนี้ 

 หน่วยงานส่วนกลาง: วางแผนการส่งเสริม SMEs ในภาพรวม ก าหนดกรอบงบประมาณ
การใช้จ่าย และหน่วยงานที่จ าด าเนินการส่งเสริม SMEs ตามมาตรการต่าง ๆ แก้ไข
ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
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 หน่วยงานสาขาของส่วนกลาง: ติดต่อกับ SMEs ที่ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาค ประสานงานไป
ยังหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับปัญหาของ SMEs แต่ละด้าน ประสานงานกับ
โครงข่ายการช่วยเหลือ SMEs ในภาคเอกชน เช่น สถานศึกษา หอการค้าภูมิภาค และที่
ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ SMEs  

 หน่วยงานรัฐบาลท้องถ่ิน: ด าเนินการส่งเสริม SMEs โดยร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน แต่จะต้องหางบประมาณเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเอง 
(หนึ่งในวิธีการหางบประมาณคือการด าเนินการส่งเสริมตามแผนของส่วนกลาง) 

 หน่วยงานเอกชนในท้องถิ่น: ด าเนินการช่วยเหลือตามความเชี่ยวชาญขององค์กร โดย
สามารถขอเงินทุนสนับสนุนโครงการได้จากหน่วยงานส่วนกลาง ท าให้เกิดการท างานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของประเทศ 

อนึ่ง จากการศึกษาโครงสร้างการส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศ จะพบว่าทุกประเทศมี
หน่วยงานวางแผนส่วนกลางเหมือนกันหมด แต่ว่าหน่วยงานในการด าเนินการในท้องถิ่นนั้นจะ
แตกต่างกันออกไป เช่น ในประเทศเกาหลีใต้และไต้หวันอาจใช้หน่วยงานสาขาเป็นกลไกหลัก ในขณะ
ที่ประเทศญี่ปุ่นให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ และในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะใช้หน่วยงานภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ผ่านการให้เงินทุน
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

4.2.7 การวางระบบการประเมินความเหมาะสมของโครงการ/มาตรการและ
การประเมินผลงาน 

เนื่องจากงานส่งเสริม SMEs มีหลากหลายมิติ และมี SMEs ที่เป็นเป้าหมายของการส่งเสริม
หลายกลุ่มซึ่งอาจจ าแนกได้ตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และ/หรือระดับของการพัฒนาใน
เชิงธุรกิจว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น ช่วยขยายขนาดของธุรกิจ ช่วงที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังตลาด
ต่างประเทศ ช่วงถดถอย ท าให้มีมาตรการส่งเสริมที่หลากหลาย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็นของมาตรการต่าง ๆ โดยการประเมินความจ าเป็นและความคุ้มค่าของ
มาตรการที่มีการเสนอก่อนที่จะด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีการจัดสรรทรัพยากรในการ
ส่งเสริม SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของ
โครงการหรือมาตรการส่งเสริมที่ด าเนินการอยู่และที่สิ้นสุดลงแล้วด้วย เพ่ือที่จะเป็นข้อมูลประกอบใน
การปรับปรุงรูปแบบของความช่วยเหลือหรือมาตรการส่งเสริมในภายหน้า ดังนั้น องค์กรในการ
ส่งเสริม SMEs ที่ดีจะต้องมีระบบและกลไกในการประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าของโครงการหรือ
มาตรการก่อนและหลังการด าเนินการ 
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ในปี ค.ศ. 2001 OECD ได้จัดท าแนวปฏิบัติในการประเมินนโยบายหรือโครงการในการ
ส่งเสริม SMEs (Guidelines for the Assessment of SME Policies and Programmes, new 
abridged version, DSTI/IND/PME(2001)2). เอกสารดังกล่าวได้จัดท า checklist ในการประเมิน
นโยบายหรือโครงการใมนการส่งเสริม SMEs  ตามท่ีปรากฏในรูปที่ 4.5 ด้านล่าง 

รูปที่ 4.5 Checklist ในการประเมินนโยบายและโครงการส่งเสริม SMEs 

 
ที่มา: OECD (2011), Guidelines for the Assessment of SME Policies and Programmes, new abridged version, 
DSTI/IND/PME(2001)2).  

 

ในทางปฏิบัติมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีการประเมินนโยบายหรือโครงการส่งเสริม SMEs อย่าง
เป็นระบบ ส่วนมากจะเป็นการประเมินโดยนักวิชาการในรายโครงการหรือมาตรการที่เป็นที่สนใจของ
สาธารณะเป็นครั้งคราวเท่านั้น แคนาดาเป็นประเทศที่มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบเนื่องจาก 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ • มาตรการที่ด าเนินการ
เป็นมาตรการที่ดีที่สุดใน
การบรรลุเป้าประสงค์
หรือไม่ 

• การด าเนินการของรัฐมี
ความจ าเป็นอย่างไร 

• มาตรการดังกล่าวเกี่ยว
โยงกับมาตรการอื่น ๆ 
ของรัฐอย่างไร และ
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอกมากน้อย
เพียงใด 

• มาตรการนี้มีประโยชน์ที่
คุ้มกับต้นทุนหรือไม่ 

• ผลการประเมินมีผลต่อ
การออกแบบหรือการ
ปรับปรุงมาตรการในการ
ส่งเสริมอย่างไร 

กร
อบ

ภา
รก

ิจ • เป้าหมายหลักของ
มาตรการนี้คืออะไร (การ
จ้างงาน การส่งออก ฯลฯ) 

• มาตรการนี้มีเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงหรือไม่ เช่น 
การพัฒนาทักษะของ 
sme 

• มาตรการนี้ต้องการการ
ประสานงานระหว่าง
กระทรวงและระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่นมาก
น้อยเพียงใด 

• มาตรการนี้จะมีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจอย่างไร เช่น 
ตลาดแรงงาน ระบบภาษี 
การแข่งขัน การก ากับ
ดูแล ฯลฯ 

 

วิธ
ีกา

ร • ผลประโยชน์และต้นทุน
ของมาตรการนี้คืออะไร 

• วิธีการประเมินความ
คุ้มค่าของมาตรการนี้เป็น
อย่างไร 
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กฎหมาย (Canada Small Business Financing Act) ก าหนดระยะเวลาที่ต้องมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือน าเสนอต่อรัฐสภา กระทรวงอุตสาหกรรม 
(Industry Canada) จึงได้ว่าจ้างบริษัท KPMG ให้เป็นบุคคลที่สามที่ท าหน้าที่ในการประเมินอย่าง
อิสระ โดยผู้ที่ว่าจ้างบริษัทดังกล่าวคือฝ่ายตรวจสอบและประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรม การ
ประเมินดังกล่าวพบว่าธุรกิจส่วนมากสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้  ยกเว้นธุรกิจที่เพ่ิง
เริ่มจัดตั้งขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีประวัติผลการด าเนินงานทางธุรกิจท าให้ธนาคารไม่สามารถประเมินระดับ
ความเสี่ยงได้ จึงมักปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ ส าหรับธุรกิจเหล่านี้ โครงการสินเชื่อของรัฐสามารถช่วย
ให้มีโอกาสอยู่รอดได้มากกว่าธุรกิจที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ดี โครงการ
ดังกล่าวไม่จูงใจสถาบันการเงินเอกชนเท่าใดนัก เนื่องจากเงื่อนไขในการสนับสนุนค่อนข้างเข้มงวดท า
ให้จ านวนโครงการและวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยให้ SMEs ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ต่างก็มีการประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
ด้วยกันทั้งนั้น แม้จะไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับให้ต้องด าเนินการ เนื่องจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของรัฐ เช่น ส านักงบประมาณ หรือ รัฐสภาสามารถเรียกร้องให้มีการประเมินความจ าเป็นและ 
ความคุ้มค่าของโครงการที่ใช้ เงินงบประมาณได้เสมอ  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการ ด้วยเหตุนี้ การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานราชการจึงกลายเป็น 
ธรรมเนียมปฏิบัติในแคนาดา 

วัฒนธรรมในการประเมินผลงานในสหรัฐอเมริกาอาจไม่เข้มข้นเท่ากับในแคนาดา ท าให้การ
ประเมินเกิดขึ้นเฉพาะบางหน่วยงานและเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นตามความสมัครใจของผู้บริหาร
ของหน่วยงานหรือจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ในปี พ.ศ. 2551 Small 
Business Administration (SBA) ของสหรัฐอเมริกาได้ว่าจ้าง Urban Institute57 ซึ่งเป็นสถาบัน
เอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร ซึ่งท างานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจและระบบอภิบาลให้ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการอ านวยแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs ได้แก่ 
(ก) การค้ าประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs (ข) การร่วมลงทุนใน SMEs โดย Small Business 
Investment Company และ (ค) การปล่อยสินเชื่อรายย่อย (Micro Loan Program) โดยตั้งค าถาม
ว่า (1) มาตรการที่ส่งเสริมช่วยให้ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมมีผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่ (2) มาตรการ
ส่งเสริมของ SBA ช่วยแก้ปัญหาที่ SMEs เป้าหมายต้องเผชิญมากน้อยเพียงใด และ (3) งานของ SBA 
ทับซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม ่

                                           
57 เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  ww.urban.org/sites/default/files/alfresco/publication-pdfs/411602-
Key-Findings-from-the-Evaluation-of-the-Small-Business-Administration-s-Loan-and-Investment-Programs.PDF 
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ในบางประเทศที่ได้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ การประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย
หรือโครงการส่งเสริม SMEs จะผูกติดกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เช่น ในกรณีของประเทศ
โปแลนด์ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ที่เรียกว่า Phare (Poland and Hungary 
Assistance for Restructuring their Economies) เพ่ือการปรับตัวเข้าสู่การเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปได้มีการจัดท ารายงานประเมินผลของนโยบายและโครงการส่งเสริม SMEs ในปี ค.ศ. 1998  
เป็นต้น58 หรือในบางกรณี องค์การระหว่างประเทศจะด าเนินการในการประเมินเพ่ือที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อยของการโครงการส่งเสริมหลายรูปแบบและวิธีการในหลายประเทศเพ่ือที่จะ
เข้าใจถึงตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ เช่นใน
กรณีท่ีธนาคารโลกประเมินนโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ในประเทศละตินอเมริกา 4 ประเทศ
ได้แก่ เม็กซิโก เปรู โคลัมเบียและ ชิลี เป็นต้น59 การประเมินในลักษณะเหล่านี้มิได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยเจ้าของเงินทุนหรือองค์การระหว่างประเทศที่เพียงแต่
ต้องการรวบรวมบทเรียนจากประสบการณ์ในต่างประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการจัดท าแนวปฏิบัติ
ที่ดีในประเด็นนั้น ๆ เท่านั้น  

4.3 สรุปผลการศึกษา 

ประสบการณ์ในต่างประเทศบ่งชี้ว่า หน่วยงานวางแผนการส่งเสริม SMEs ที่ดี จะต้องมี
ความสามารถในการวางแผนและการจัดการสูง โดยในการวางแผนที่ดีควรมีการปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจเป็นประจ า บางแห่งมีสภาที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อมูลในการ
ด าเนินงานเชิงนโยบาย ทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ตลอดจนนโนบายส่งเสริม SMEs เนื่องจากภาคธุรกิจเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง และทราบถึงความ
ต้องการของผู้ท าธุรกิจด้วยกันมากกว่าภาครัฐ 

ในด้านการบริหาร หน่วยงานวางแผนส่วนกลางเหล่านี้มักไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้วยตนเอง แต่
จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่นไปด าเนินการ โดยมีการวางแผนมาตรการและโครงการ
ช่วยเหลือแบบ Portfolio ซึ่งท าให้เห็นภาพรวมว่า มีการส่งเสริม SMEs อย่างไรบ้าง มีล าดับ
ความส าคัญของแต่ละโครงการเป็นอย่างไร ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในภารกิจแต่ละด้าน ซึ่งท าให้เกิดการจัดสรรเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการ

                                           
58 เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/cards/951508_pol_en.pdf 
59 Lopez – Acevedo, Gladys and Tan, Hong (2011), Impact Evaluation of SME Program in Latin America and the 
Caribbean.  World Bank Publications. Washington D.C., USA. 
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ท างานทับซ้อนลงไปได้อย่างมาก นอกจากนี้ เพ่ือให้โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลจริง บางโครงการอาจ
ได้รับงบประมาณแบบผูกพันหลายปี ซึ่งท าให้การด าเนินงานต่อเนื่อง และลดปัญหาความไม่แน่นอน
ในการด าเนินงานลงไปมาก 

ในระดับปฏิบัติงาน หลายประเทศมีการบูรณาการความช่วยเหลือที่ดี ทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลางด้วยกันเอง หน่วยงานรัฐในภูมิภาค หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน 
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีการสร้างระบบ เช่น การออกกฎหมายและการก าหนดบทบาทของแต่ละ
องค์กรให้ชัดเจน บางแห่งมีการรวมหน่วยงานด้านการส่งเสริมมาไว้ในกระทรวงเดียวกัน ในประเทศที่
พัฒนาแล้วมักส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงาน โดยรัฐเป็นผู้วางแผนและให้เงินทุน
สนับสนุน ในขณะที่ประเทศแถบเอเชีย รัฐบาลมีบทบาทในการส่งเสริมมาก โดยเป็นแกนหลักในการ
ส่งเสริม อาจมีภาคเอกชนมาเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม (เช่น ประเทศไต้หวัน) หรือเอกชนอาจไม่มี
บทบาทเลยก็ได้ (เช่นประเทศเกาหลีใต้) ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจการ
ด าเนินงานสูง และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักไปพร้อมกับการส่งเสริม SMEs ของส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบดังกล่าวอาจเกิดการท างานที่ทับซ้อนกัน เนื่องจากการวางแผนส่วนกลางไม่สามารถรวมให้
รัฐบาลท้องถิ่นปฏิบัติตามได้ เพราะรัฐบาลท้องถิ่นสามารถหารายได้และก าหนดการใช้จ่าย
งบประมาณได้เอง 

การประเมินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากและมีความจ าเป็นจะต้องท า เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่จะบอกได้ว่าการส่งเสริมที่ผ่านมาและที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งจะ
ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs ดีขึ้น OECD ได้มีการจัดท า Checklist ของการ
ประเมินโครงการส่งเสริม SMEs ซึ่งจะประเมินในด้านประสิทธิภาพ กรอบการด าเนินงาน ภารกิจ 
และวิธีการส่งเสริม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรน ามาใช้ นอกจากนี้ การประเมินเป็นประจ าเช่น
ประเทศแคนาดาโดยว่าจ้างบุคคลที่สามท่ีประเมินโดยอิสระ จะท าให้สามารถพัฒนาระบบการส่งเสริม
ได้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 5  
ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้าง สสว. 

จากการศึกษาและทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในการส่งเสริม SMEs รวมถึง
โครงสร้างองค์กรในต่างประเทศในเนื้อหาบทที่ 4 ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า 
หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบเป็นแกนกลางในงานส่งเสริม SMEs ดังเช่น สสว. นั้น จ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 

1) มีขีดความสามารถทั้งในเชิงเทคนิคและในการบริหารจัดการสูงเพราะต้องประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

2) มีกรอบภารกิจและแนวทางการส่งเสริมที่ต่อเนื่อง หากแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศตามข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ต้องไม่ผันแปรไปตามกระแสของการเมือง   

3) มีงบประมาณท่ี (1) ผูกพันหลายปี (multi-year budgeting) และ (2) ได้รับการจัดสรรตาม
ลักษณะของโครงการมิใช่ตามหน่วยงาน 

4) มีลักษณะการท างานที่เป็นเครือข่ายร่วมกับภาคส่วนอื่น  
5) มีการแบ่งงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับภูมิภาค และหน่วยงานระดับ 

ท้องถิ่น และ 
6) มีระบบการประเมินความเหมาะสมหรือประสิทธิภาพของโครงการหรือกิจกรรมในการ

ส่งเสริมทั้งก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินการ   

จากคุณสมบัติทั้ง 6 ประการดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างองค์กรของ สสว. ที่
เหมาะสมดังต่อไปนี้ 

5.1 กรอบอ านาจหน้าที่ของ สสว. 

เนื่องจากงานด้านการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทยกระจายอยู่ภายใต้หลายหน่วยงาน 
ในหลายกระทรวง การรวบหน่วยงานทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้น้อย 
โดยเฉพาะเมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ยังมิได้เป็นกระทรวงเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่
เป็นไปได้มากที่สุด คือ การก าหนดภารกิจให้ สสว. เป็นผู้ก ากับดูแลโครงการและมาตรการส่งเสริม 
SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีลักษณะที่บูรณาการกันให้มากที่สุด เพ่ือแก้ปัญหาการซ้ าซ้อน และ
เพ่ือให้กิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการสามารถตอบโจทย์การพัฒนา SMEs ไทยได้ตาม
ยุทธศาสตร์ มิใช่เป็นการด าเนินการตามความต้องการของหน่วยงานราชการ ดังนั้น กรอบภารกิจของ 
สสว. ที่คณะผู้วิจัยเสนอมี 7 ข้อ ได้แก่ 
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(1) จัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs ที่มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน 

โดยมีการก าหนดชื่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม 

(2) จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ จุดนี้ หากต้องการให้ สสว. มีอ านาจในการ

ควบคุมโครงการและกิจกรรมในการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงาน อาจจ าเป็นต้องให้

การใช้งบประมาณส่งเสริม SMEs ของประเทศทั้งหมด ทั้งในส่วนที่มาจากกองทุน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจากงบประมาณ ต้องได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการบริหารเสียก่อน 

(3) ในการที่ สสว. จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการส่งเสริม SMEs จะต้องมีหลักเณฑ์และ

วิธีการที่ชัดเจนที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือให้โปร่งใส ทั้งนี้ สสว. จะต้องท าการประเมิน

ความเหมาะสมและคุ้มค่าของโครงการส่งเสริม SMEs ทุกโครงการก่อนอนุมัติโครงการ 

โดยเปิดเผยรายละเอียดผลการประเมินต่อสาธารณชน 

(4) รวบรวมโครงการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่ไว้ ณ ที่เดียวกัน เพ่ือ

ติดตามประเมินผล และเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ SMEs 

(5) ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมที่ได้รับการ

อนุมัติอย่างเป็นระบบ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

(6) สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ SMEs ในประเทศไทยที่มีข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก

อันเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและในการออกแบบมาตรการในการส่งเสริม 

SMEs ของประเทศ 

(7) เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือด้านธุรกิจให้แก่ SMEs โดยเป็นหน่วยงานกลางในการรับฟัง

ปัญหาของ SMEs และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ 

SMEs เหล่านั้น 

ข้อเสนอดังกล่าวให้ความส าคัญแก่ สสว. ในการท าหน้าที่เป็นคลังสมอง กล่าวคือ เป็น
หน่วยงานที่วางแผน ดูแล ติดตามนโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศในภาพรวม และจัดสรร
ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หากเป็นเช่นนั้นแล้ว สสว. จะต้องไม่เป็นผู้ด าเนินการใน
กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม SME ด้วยตนเอง หรือแม้แต่การร่วมทุนในกิจการของ SMEs เพ่ือ
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ป้องกันปัญหาการทับซ้อนของบทบาทหน้าที่และของผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปร่วมทุนกับ 
SMEs การให้การฝึกอบรม การจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ ฯลฯ  

ในการปรับกรอบอ านาจหน้าที่ของ สสว. สามารถด าเนินการได้โดยอาศัยอ านาจ
คณะอนุกรรมการบริการ สสว. พิจารณาอนุมัติกรอบการด าเนินงานของส านักงาน โดยไม่จ าเป็นต้อง
แก้กฎหมาย อย่างไรก็ดี วิธีการนี้อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งท าให้กรอบ
การด าเนินงานอาจถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ ได้ ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางของการ
ด าเนินงานไม่เปลี่ยนแปลง จึงควรปรับแก้กฎหมาย เพ่ือจ ากัดภาระและอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม 
SMEs ให้สามารถด าเนินการได้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นและภาคธุรกิจเท่านั้น 

5.2  โครงสร้างของคณะกรรมการและที่มาของผู้บริหาร 

5.2.1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ปัญหาของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน คือ มีขนาดที่ใหญ่มากท าให้ไม่มีความคล่องตัว รวมทั้งนายกรัฐมนตรี และกรรมการที่เป็น
รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างมีภารกิจจ านวนมาก จึงไม่มีเวลาในการเรียกประชุม
คณะกรรมการฯ ดังนั้น ควรก าหนดกรอบของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ให้เป็นเพียงใน
ระดับนโยบายกว้าง ๆ ซึ่งต้องการการรับรู้และเห็นชอบของเจ้ากระทรวงต่าง ๆ เท่านั้น เช่น  

 อนุมัตินโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา SMEs ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ

อ่ืน ๆ  

 อนุมัติแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว.  

 อนุมัตแิผนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 เสนอร่างกฎหมาย หรือ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนนโยบายการส่งเสริม 

SMEs ของรัฐบาล เช่น การปรับโครงสร้างกรอบและอ านาจหน้าที่ของ สสว. เป็นต้น 

 ทบทวนผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ สสว. จัดท า

ขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายในการพัฒนา SMEs 

 ประเมินการด าเนินงานของ สสว. 

อย่างไรก็ดี หากกรอบภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้จ ากัดเฉพาะแนวนโยบายในระดับบน ก็
อาจไม่จ าเป็นต้องมีการประชุมบ่อยครั้งนัก จึงไม่จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างของกรรมการส่งเสริมฯ  
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5.2.2 คณะกรรมการบริหาร สสว.  

ภารกิจหลักในการก ากับดูแลนโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยจะตกอยู่ที่คณะกรรมการบริหาร สสว. โดยเฉพาะบทบาทท่ีส าคัญได้แก่ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ 

 การกลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแผน 

การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 

 การประเมินและติดตามโครงการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น 

คณะผู้วิจัยเสนอว่าควรมีคณะกรรมการบริหารของ สสว. แยกต่างหากจากคณะกรรมการ
ส่งเสริม SMEs มิใช่เป็นเพียงอนุกรรมการบริหารที่แต่งตั้งขึ้นจากค าสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ดังเช่นในปัจจุบัน แตจ่ะต้องปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร สสว. โดยแก้ไขกฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้ภาคธุรกิจและภาควิชาการมีบทบาท
มากขึ้นดังเช่นตัวอย่างในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศแคนาดา กรรมการมีประสบการณ์จาก
ภาคเอกชนในระดับนานาชาติเกือบทั้งหมด ไม่มีข้าราชการกระทรวงแม้แต่รายเดียว และเพ่ือป้องกัน
การแทรกแซงทางการเมือง ควรมีการระบุหน่วยงานที่จะเป็นกรรมการ ดังตาราง 5.1  

ทั้งนี้ องค์กรส่งเสริม SMEs ในต่างประเทศมักบริหารโดยคณะกรรมการภาคเอกชนเป็นหลัก 
โดยที่ภาคราชการมีส่วนในการก ากับดูแลการท างานเท่านั้น อาทิ SMBA ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐของ
ประเทศเกาหลีใต้ มีประธานบริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งภาคธุรกิจ โดยมีประสบการณ์เป็น
ประธานบริหารของบริษัทในกลุ่มแดวู, GE และฮุนได เป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลมาก่อน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยจึง
เสนอให้ประธานกรรมการบริหารมาจากภาคเอกชน เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ที่มีนายก
นั่งเป็นประธานนั้นเป็นกลไกที่สามารถก ากับดูแลการท างานได้อยู่แล้ว  
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ตารางท่ี 5.1 การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร สสว. 

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในปัจจุบัน โครงสร้างที่เสนอ 

1. รองนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ก ากับดูแลงานด้าน
เศรษฐกิจ – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

1. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 2. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย ์

3. อธิบดีกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 3. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

4. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 4. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

5. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 5. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

6. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

6. ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

7. ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. ผู้แทนสภาผูส้่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

8. ผอ. สสว. 8. ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน แต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ  
(เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มิได้เป็น ข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า อย่างน้อย 5 คน) 

9. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 

10. ผอ. สสว. (กรรมการและเลขานุการ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร 
สสว. โดยต าแหน่ง เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญใน 5 สาขา จ านวนท้ังหมด 5 คน ได้แก่   
- ด้านธุรกิจ Start-up 
- ด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ (Prototype) 
- ด้านการปรับปรุงระบบธุรกิจ (business 

process improvement) 
- ด้านการตลาด   
- ด้านโลจิสติกส ์

รวม 15 คน รวม 15 คน 

นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยเห็นควรมีการก าหนดคุณสมบัติของตัวแทนจากสมาคมธุรกิจ
ภาคเอกชน เช่น เป็นสมาคมท่ีมีกฎหมายรองรับ จัดตั้งมาไม่น้อยกว่า x ปี และมีจ านวนสมาชิกไม่น้อย
กว่า y บริษัท ดังเช่นสมาคมธุรกิจที่เป็นกรรมการบริหารตามข้อเสนอ และในส่วนของการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ควรระบุความเชี่ยวชาญที่ต้องการ จากการศึกษาโครงสร้างกรรมการองค์กรส่งเสริม 
SMEs ในต่างประเทศ พบว่า กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในด้านการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (venture 
capital หรือ business start-up) ด้านเทคโนโลยีการผลิต (ประเทศไทยอาจเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารหรือบริการ) ด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ (prototype) ด้านการพัฒนาระบบธุรกิจ (business 
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process improvement) และด้านการตลาด เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ SMEs เมื่อมีการ
ก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนแล้ว การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีความชัดเจนโปร่งใสมากขึ้น 
เช่น ก าหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้าน start-up ต้องเคยบริหารธุรกิจ start-up ของตนเองมาไม่ต่ ากว่า x 
ปี หรือช่วยเหลือธุรกิจ SMEs มาไม่ต่ ากว่า y ราย วงเงินไม่ต่ ากว่า z บาท เป็นต้น โดยต้องเปิดเผย
ประวัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือการให้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs และการบริหารของ
คณะกรรมการบริหาร สสว. สะท้อนการส่งเสริม SMEs ได้อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหาร สสว. 
ควรมีสภานโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Council for Small and Medium 
Enterprise Policy) เป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมา
จากภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้าน SMEs และนักกฎหมาย 
เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองและเสนอแนะนโยบายการส่งเสริม SMEs ให้ครอบคลุมและตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ SMEs ทั้งหมด 

ส าหรับคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อ านวยการ สสว. นั้น ควรให้คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจมารับต าแหน่ง 
โดยวาระของผู้อ านวยการอาจรักษาไว้ตามเดิม คือ 4 ปีก็ได ้

โดยสรุป คณะกรรมการส่งเสริม SMEs ของ สสว. ในปัจจุบันซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับแก้โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
หากก าหนดภาระหน้าให้ดูแลในระดับนโยบายกว้าง ๆ และท าหน้าที่ประเมินการด าเนินงานของ สสว. 
ดังนั้น มีเพียงคณะกรรมการบริหาร สสว. เท่านั้นที่จ าเป็นต้องปรับองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร 
สสว. ที่ควรมาจากภาคเอกชนเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นโดยการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานด้าน
ส่งเสริม SMEs สะท้อนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง รวมทั้งควรมีสภานโยบาย SMEs ที่มาจาก
ภาคเอกชน นักวิชาการและนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริหาร  ตามโครงสร้าง
คณะกรรมการของ สสว. ดังรูปข้างล่างนี้ 
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รูปที่ 5.1 โครงสร้างกรรมการส่งเสริมฯ และกรรมการบริหาร สสว.  

 
 

5.3 งบประมาณ 

สสว. ควรเสนอแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs และโครงการส่งเสริม SMEs แบบ 
portfolio ซึ่งเป็นการก าหนดภาพรวมการส่งเสริมของทั้งประเทศ แบ่งตาม 1. ประเภทของการ
ส่งเสริม (เช่น การให้ข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ การพัฒนาการบริหารจัดการ เป็นต้น) และ
2. ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ (ได้แก่ ผู้สนใจท าธุรกิจ ธุรกิจในระยะเริ่มต้น ธุรกิจในระยะเติบโต และ
ธุรกิจที่พร้อมส่งออก) การด าเนินงานตาม portfolio นั้นต้องอาศัยการด าเนินงานแบบบูรณาการข้าม
กระทรวง เนื่องจากการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ดังนั้น ในแผน
ดังกล่าว สสว. ควรระบุเป้าหมาย รายกิจกรรมให้มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) จัดล าดับ
ความส าคัญของแต่ละโครงการ และก าหนดหน่วยงานที่ควรด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือ
สามารถก าหนดงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการแต่ละด้านอย่างชัดเจน งบประมาณไม่ซ้ าซ้อน 
ซึ่งน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ หากเป็นโครงการที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการนานเพ่ือให้บรรลุผล ควรมี
การจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันหลายปี (Multi-year budgeting) หากแต่ สสว. จะต้องมีการ
ก าหนดเป้าในรายปี และด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานในรายปีในโครงการเหล่านั้น เพ่ือที่จะ
ทบทวนว่าโครงการที่ด าเนินการอยู่นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และสมควรได้รับการต่อ
อายุหรือไม ่(รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 5.7 เรื่องการประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs) 
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 ส าหรับการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริม SMEs ตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งเป็นแผนใหญ่ของประเทศ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ สสว. มีบทบาทช่วยเหลือส านัก
งบประมาณในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดย คณะกรรมการบริหารของ 
สสว. มีหน้าที่กลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ทั้งหมดว่าเป็นไปตามแผนส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศหรือไม่ และเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริม SMEs ในรายโครงการให้
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอนุมัติ  

ในปัจจุบัน สสว. ท าหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ผ่านงบประมาณบูรณา
การของส านักงบประมาณ อย่างไรก็ดี พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม  
พ.ศ. 2543 พรบ. ฉบับแก้ไข ตลอดจนประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร สสว. ไม่ได้ให้อ านาจ
แก่ สสว. ในการท าหน้าที่กลั่นกรองและอนุมัติโครงการส่งเสริม SMEs ไว้เป็นภารกิจ หน้าที่และ
อ านาจ ดังนั้น เพ่ือให้ สสว. มีอ านาจในการท าหน้าที่ดั่งกล่าวอย่างเป็นทางการ คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้
แก้ พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม โดยเพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการอนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณส่งเสริม SMEs 
ของทั้งประเทศ และแก้กฎหมายเพ่ือเพ่ิมอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สสว. ในการ
กลั่นกรองและเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณส่งเสริม SMEs ของประเทศต่อคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 

ส าหรับการใช้เงินกองทุนส่งเสริม SMEs ซึ่งบริหารโดย สสว. เพ่ิมเติมจากงบประมาณหลัก 
คณะผู้วิจัยเห็นว่า การใช้งบประมาณจากกองทุนเป็นสิ่งที่จ า เป็น เนื่องจากสามารถก าหนด
งบประมาณโครงการแบบหลายปีได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในกรณีที่ของบประมาณ
ประจ าป ี 

ในปัจจุบัน เงินกองทุนส่งเสริม SMEs จะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีมี
นโยบายให้ สสว. เป็นผู้ด าเนินการ เช่น นโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เงินกองทุนส่งเสริม SMEs ที่
สามารถน าไปบริหารโครงการที่จ าเป็นตามแผนยุทธศาสตร์จึงมีอยู่จ ากัด คณะผู้วิจัยเสนอให้มีการ
จัดสรรงบประมาณผ่านเงินกองทุนดังกล่าว ในรูปแบบที่ สสว. สามารถน าไปบริหารจัดการเองได้เพ่ิม
มากขึ้น แต่การใช้เงินกองทุนจะต้องมีกฎ กติกาที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น 
โครงการส่งเสริม SMEs ที่เสนอมานั้นจะต้องสอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SMEs เท่านั้น เพ่ือไม่ให้
เกิดการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ หรือเป็นโครงการชั่วคราวที่ไม่สอดคล้องกับภาพรวมการส่งเสริม ทั้งนี้ 
การใช้เงินกองทุนควรถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น บริษัทบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นต้น และมีการ
เผยแพร่รายงานการตรวจสอบบัญชีสู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ 
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5.4 บุคลากร 

เนื่องจากคณะผู้วิจัยเสนอให้ปรับบทบาทหน้าที่และภารกิจของ สสว. จากเดิมที่เป็นทั้ง 
ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ติดตาม ก ากับดูแลแผน ยุทธศาสตร์ตลอดจนโครงการส่งเสริม SME และยังเป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม SMEs เอง ไปสู่การเป็นผู้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและผู้คัดกรอง 
ติดตาม และประเมินโครงการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทักษะของบุคลากร
ขององค์กรก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่พนักงานส่วนมากท าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ มาเป็น
พนักงานที่มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินโครงการ ซึ่งในปัจจุบัน มีบุคลากรประมาณ 
20 คนเท่านั้น (จากทั้งหมดประมาณ 200 คน) โดยครึ่งหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายนโยบายและแผน และอีก
ครึ่งหนึ่งในฝ่ายประเมิน ในอนาคตจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมบุคลากรในสองฝ่ายดังกล่าวอย่างน้อยอีก
เท่าตัวเพ่ือที่จะให้ สสว. สามารถท าหน้าที่ในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs ที่มี
ทิศทางในการส่งเสริม SMEs ในระยะสั้นและระยะกลางที่ชัดเจน โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีทักษะ
ในการ 

(1) ท าความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม SMEs ที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้ามา 
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานนั้น ๆ 

(2) มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ และการประเมินความคืบหน้า
ของโครงการตามแผน โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ (outcome) มากกว่าการประเมินการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเท่านั้น แม้งานด้านการประเมินผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกได้ แต่ สสว. เองก็จะต้องมีพนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของโครงการ ซึ่งจ าเป็นในการพิจารณาว่าจ้าง
และก ากับควบคุมบริษัทที่ปรึกษาภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ 

อย่างไรก็ตาม หาก สสว. ต้องปรับบทบาทหน้าที่ไปสู่การเป็นองค์กรระดับนโยบายตามที่ได้
กล่าวมานั้น จ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท านโยบายและแผน รวมถึง
ต้องมีทักษะในการตรวจสอบและประเมินผล ดังนั้น ส าหรับบุคลากรในระดับปฏิบัติการที่มีอยู่ สสว. 
จ าเป็นต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถให้กับ
บุคลากรกลุ่มดังกล่าว  

5.5 การประสานงานข้ามกระทรวง 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า หากต้องการให้ สสว. มีอ านาจในการก ากับดูแลให้งานด้านการส่งเสริม 
SMEs ของประเทศด าเนินไปอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ริเริ่มหรือรับผิดชอบ
มาตรการส่งเสริมที่หลากหลาย จะต้องมีข้อก าหนดให้โครงการที่ใช้งบประมาณในการส่งเสริม SMEs 
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ของรัฐบาลทุกโครงการจะต้องได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหาร สสว. ก่อน โดยท างาน
ร่วมกับส านักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การให้อ านาจแก่ สสว. ในการกลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ของประเทศแม้จะช่วยให้
ทิศทางและมาตรการในการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐสอดคล้องและหนุนเสริมกันมากขึ้นในระดับ
นโยบายและก ากับดูแล หากแต่ในระดับปฏิบัติก็ยังคงมีลักษณะ “ต่างคนต่างท า” เช่นเดิม เนื่องจาก
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานยังมองกิจกรรมส่งเสริมเป็นงานแบบฟังก์ชันของตนเองที่ด าเนินการอย่าง
เป็นเอกเทศ ดังนั้น สสว. จ าเป็นต้องออกแบบดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการในลักษณะ “กลุ่ม” ที่จะ
ท าให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพ่ือที่จะให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าที่ก าหนด เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักรมีการประเมินประจ าปีส าหรับผลงานของแต่ละ
กระทรวง และมีการประเมินภาพรวมของการด าเนินงานของรัฐบาล กล่าวคือ โครงการ Whole of 
Government ซ่ึงจะประเมินภาพรวมของการด าเนินงานของภาครัฐ ว่าบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละ
เรื่องมากเท่าใด โดยมีผู้ได้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการประเมิน และมองการด าเนินงานของภาครัฐ
ในองค์รวม วิธีการดังกล่าวจะช่วยปรับทัศนะคติของการท างานให้มองที่ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมการด าเนินการแบบร่วมมือกัน ลดการท างานแบบต่างคนต่างท าลง 

เมื่อโครงการทุกโครงการต้องผ่าน สสว. แล้ว สสว. จะต้อง 

 สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริม SMEs ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณท่ีใช้ กลุ่ม SMEs ที่เป็นเป้าหมายของ

การส่งเสริม และ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมจริง 

 เป็น one-stop service ด้านการส่งเสริม SMEs โดยมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

โครงการและมาตรการในการส่งเสริม SMEs ที่บังคับใช้อยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับการส่งเสริม การให้

ค าปรึกษาแก่ SMEs ฯลฯ 

 เป็นศนูย์กลางในการติดตาม และ ประเมินผลของโครงการหรือมาตรการส่งเสริม SMEs 

ของทุกหน่วยงานทั่วประเทศ โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ทุก

ไตรมาสเพื่อน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเปิดเผย

ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ด้วย 
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5.6 การท างานในรูปแบบของเครือข่ายกับภาคเอกชนและภาควิชาการ 

สสว. ควรท างานร่วมกับหอการค้าจังหวัดและหอการค้าภูมิภาค รวมทั้งสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมภูมิภาคในการประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการส่งเสริม SMEs ใน
การให้บริการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อนึ่ง สภาหอการค้า
ไทยมีการจัดประชุมในระดับภูมิภาคปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมจะมีผู้แทนหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ 
มาร่วมเป็นจ านวนมาก สามารถสะท้อนลักษณะของปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้ดี ดังนั้น สสว. จึงควรเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย เพ่ือที่จะรับรู้ลักษณะของปัญหาและเพ่ือที่จะประชาสัมพันธ์ 
หรือให้ข้อมูลแก่ SMEs ในแต่ละพ้ืนทีไ่ด ้ 

อนึ่ง ตามได้ที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า สสว. ไม่ควรเป็นผู้ให้บริการส่งเสริม SMEs เอง ดังนั้น สสว. 
ควรศึกษาว่าจะสามารถหนุนเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่ภาคเอกชนด าเนินการในการส่งเสริมธุรกิจ
ในพ้ืนที่ได้อย่างไร เพ่ือให้โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุม SMEs มากขึ้น และมีประสิทธิภาพ
ในการยกระดับ SMEs มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หอการค้าจังหวัดมีโครงการ “หนึ่งหอการค้า หนึ่ง
สหกรณ์การเกษตร” โดยหอการค้าจังหวัดจะท างานร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ 
เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์การเกษตร 3,800 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในเรื่อง
ของการพัฒนาผลผลิตและการจัดการด้านการตลาด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร
และเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น หรือ โครงการ Young Entrepreneur Chamber of Commerce 
(YEC) ที่ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้รับความส าเร็จในการท าธุรกิจมาให้ความรู้แก่ SMEs ในสาขานั้น ๆ 
เป็นต้น 

นอกจากการท างานร่วมกับภาคธุรกิจแล้ว สสว. ควรท างานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาด้วย  
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างจังหวัดมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ให้ความรู้ในเชิงเทคนิคและความรู้
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่ SMEs ในพ้ืนที ่

5.7 การประเมินผลโครงการส่งเสริม SMEs 

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ภารกิจหลักของ สสว. จะเป็นการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการส่งเสริม SMEs ก่อนที่ด าเนินการและการติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการส่งเสริมที่
ด าเนินการแล้ว ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยอย่างไร เพราะเหตุใด  เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงโครงการหรือมาตรการในปีต่อ ๆ ไป 

การประเมินผลการด าเนินงานนั้นจะต้องมีทั้งการประเมินโครงการก่อนด าเนินงาน กล่าวคือ 
การประเมินว่าโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนส่งเสริม SMEs หรือไม่ มีความทับซ้อนกับ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญอ่ืนหรือไม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเพียงใด ประโยชน์ที่คาด
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ว่าจะเกิดขึ้นมีมากเพียงใด ภายหลังจากการด าเนินงานแล้ว จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือปรับปรุงแผนการส่งเสริม จัดล าดับความส าคัญใหม่ หรือปรับปรุงมาตรการต่อไป  หากเป็น
โครงการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องหลายปี ควรมีการติดตามและประเมินผลรายปีด้วย (หรือมีการ
ประเมินตามระยะงาน) เพ่ือประเมินได้ว่าโครงการดังกล่าวควรด าเนินการต่อหรือไม่ หรือควรปรับปรุง
อย่างไร 

ทั้งนี้ การประเมินผลโครงการควรเป็นการประเมินที่ผลลัพธ์ (Outcome) มากกว่าการ
ประเมินในเชิงผลผลิต (Output) ซึ่งจะท าให้เห็นว่าการด าเนินโครงการแต่ละโครงการนั้นมีผลสัมฤทธิ์
อย่างไร เช่น โครงการอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออก ควรประเมินว่า SMEs ที่มาอบรมนั้น 
สามารถส่งออกสินค้าหรือบริการได้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด และสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่ 
ซึ่งเป็นการวัดที่ผลลัพธ์ (Outcome) แทนทีจ่ะก าหนดดัชนีชี้วัดที่วัดจ านวน SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ซึ่งในกรณีหลังเป็นการวัดผลในเชิงปริมาณผลผลิต (Output) แต่มิได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมที่
ส่งเสริมอย่างแท้จริง 

เนื่องจากงานการประเมินผลกระทบของโครงการเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะและข้อมูล
ค่อนข้างมาก คณะผู้วิจัยเสนอว่าให้มีการกันเงินร้อยละ 1 ของงบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริม SMEs ไว้ส าหรับการประเมินโครงการ การประเมินควร
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาอิสระให้ด าเนินการหรือ สสว. อาจด าเนินการเองก็ได้  หากมีบุคลากรที่มีทักษะ
เพียงพอ เนื่องจาก สสว. มิได้มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้งบประมาณส่งเสริม 
SMEs เองอีกต่อไป หากแต่เป็นเพียงผู้จัดสรรเงินงบประมาณ และติดตามผลงานเท่านั้น 

ทั้งนี้ สสว. จะต้องมีการพัฒนาระบบการประเมินความเหมาะสมของโครงการและการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่เป็นมาตรฐานสากลและที่เป็นที่เชื่อถือของ
สาธารณชน ในการนี้ สสว. อาจขอความช่วยเหลือในเชิงเทคนิคจากหน่วยงานส่งเสริม SMEs ใน
ต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการประเมิน เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น 

5.8 ระบบอภิบาลของ สสว. 

เนื่องจากบทบาทภารกิจของ สสว. จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นทั้งผู้เสนอนโยบาย จัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริม SMEs จากกองทุนส่งเสริม SMEs รวมทั้งเป็นผู้ท าโครงการและกิจกรรม
การส่งเสริมเองด้วย มาเป็นผู้ที่ก ากับดูแลงานด้านการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงาน และที่ส าคัญ 
คือ เป็นผู้อนุมัติโครงการส่งเสริม SMEs ที่ใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมด ท าให้ สสว. มีอ านาจมากขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้โปร่งใสมากขึ้น  เพ่ือที่จะไม่มีข้อ
ครหาว่า สสว. เล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรรงบประมาณส่งเสริม SMEs  
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ดังนั้น นอกจากจะต้องปรับโครงสร้างของกรรมการบริหาร สสว. ให้ด าเนินการได้ตามแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว สิ่งที่ สสว. ควรด าเนินการ คือ 

 พัฒนาระบบการประเมินความเหมาะสมของโครงการ และ การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของโครงการที่ชัดเจน โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดวิธีการประเมินต่อสาธารณะ

ทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจยื่นขอรับการสนับสนุนและประชาชนทั่วไปรับทราบ 

 เปิดเผยรายชื่อโครงการและชื่อหน่วยงานผู้ด าเนินการ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ที่มีการเสนอ

ของบประมาณทั้งหมดต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ

ของโครงการ SMEs เป้าหมาย (จ านวนราย พ้ืนที่เป้าหมาย ขนาด หรือ สาขาธุรกิจ ฯลฯ) 

กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่าย วิธีการด าเนินการ (ท าเอง  หรือ 

มีเครือข่าย) และผลลัพธ์ของโครงการที่เป็นรูปธรรม ฯลฯ เป็นต้น 

 เปิดเผยผลการประเมินโครงการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คะแนนและมีค าอธิบาย

เหตุผลที่ได้คะแนนในระดับต่าง ๆ 

 มีการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพของมาตรการหรือโครงการดังกล่าว 

นอกจากการเปิดแผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม SMEs แล้ว สสว. ควรมีการออกกฎ
ภายในเกี่ยวกับการทับซ้อนของผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เข้มงวดอีกด้วย 

สสว. ควรว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลงานของ สสว. เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
ส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สุดท้าย การบริหารภายในของ สสว. จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้สอดรับกับบทบาทหน้าที่
การเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและการประเมิน โดยจะต้องมีฝ่ายด้านก าหนดนโยบายและวางแผน 
ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการที่มีศักยภาพสูงและท าหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ฝ่ายที่วิเคราะห์
และจัดสรรงบประมาณ และสุดท้าย ควรมีฝ่ายที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจการส่งเสริมที่
ส าคัญ เช่น การส่งเสริมด้านการตลาด การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมธุรกิจ 
Start-ups ซ่ึงแต่ละด้านตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน (รูปที่5.2) 
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รูปที่ 5.2 โครงสร้างองค์กรของ สสว. ที่เสนอ 

 
 

ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างภายในองค์กรของ สสว. สามารถด าเนินการได้โดยอาศัยอ านาจ
ของคณะกรรมการบริหารฯ ในการออกข้อบังคับเพ่ือแบ่งส่วนงาน การบริหารงาน และการจัดการ
ของส านักงานใหม่ โดยโครงสร้างหน่วยงานในแต่ละฝ่ายของ สสว. จ าเป็นต้องมีการก าหนดกรอบ
อ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ดังนี้ 

1. ฝ่ายนโยบายและแผน  

ฝ่ายนโยบายและแผน ประกอบไปด้วย กลุ่มงานนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs กลุ่มงาน
ประสานงานและความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศูนย์กลาง
ประสานงานส าหรับองค์กรและ SMEs ซึ่งจะต้องมีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

ก. จัดท านโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs 
ของประเทศ  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศนั้น ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ
ของมาตรการส่งเสริม SMEs พร้อมทั้งต้องก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการก าหนดดัชนีชี้
วัดผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือให้สะท้อนผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของการส่งเสริมของ SMEs ทั้งประเทศ 

ข. จัดล าดับความส าคัญของโครงการส่งเสริม SMEs ก่อนส่งต่อให้ผ่ายจัดสรร
งบประมาณอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

ในการจัดล าดับความส าคัญของมาตรการหรือโครงการนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาว่าโครงการ
แต่ละโครงการมีส่วนส าคัญต่อแผนส่งเสริม SMEs หรือไม่ อย่างไร มีความทับซ้อนกับหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญอ่ืนหรือไม่ และโครงการที่จะด าเนินการนั้นประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีมากเพียงใด 
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ค. ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรในการส่งเสริม SMEs ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือวางแผนแบบบูรณาการ 

ง. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม SMEs ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณท่ีใช้ กลุ่ม SMEs ที่
เป็นเป้าหมายในการส่งเสริม  

2. ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ  

ฝ่ายจัดสรรงบประมาณด าเนินการก าหนดกรอบเงินงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SMEs ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามการจัดอันดับความส าคัญของแผนการด าเนินงานและ
การก าหนดดัชนีชี้วัดของฝ่ายนโยบายและแผน ทั้งนี้ หากมาตรการหรือโครงการที่จ าเป็นต้องใช้ระยะ
เวลานานในการด าเนินงานให้บรรลุผล ควรมีการจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันหลายปี ผ่านการ
บริหารกองทุนส่งเสริม SMEs  

นอกจากนี้ สสว. ต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือส านักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารฯ ของ สสว. เป็นผู้อนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม SMEs โดยพิจารณาจากแผนส่งเสริมฯ ดังนั้น ฝ่ายจัดสรรงบประมาณจะมีหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารฯ ของ สสว. ในการพิจารณางบประมาณเบื้องต้น เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริหารฯ ของ สสว. เป็นผู้อนุมัติต่อไป ก่อนจะน าไปเสนอต่อส านักงบประมาณ 

3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ก. ประเมินโครงการก่อนอนุมัติโครงการ ว่าสอดคล้องกับแผนส่งเสริม SMEs หรือไม่ 
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญอ่ืนหรือไม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากเพียงใด และประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนมีมากเพียงใด 

ข. ติดตามผลการด าเนินงานระหว่างการจัดท าโครงการ เพ่ือติดตามว่าด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากเป็นโครงการที่มีการด าเนินงานต่อเนื่องหลายปี จ าเป็นต้อง
มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายปีหรือตามระยะงาน เพ่ือประเมินว่าโครงการ
ดังกล่าวควรด าเนินการต่อหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอย่างไร 

ค. ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ได้รับ 
รวมถึงประเมินความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่ใช้ไป เพ่ือน าไปพัฒนาแผนการ
ส่งเสริม SMEs ต่อไป 
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ง. จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ทุกไตรมาสเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
ผ่านทางเวบไซต์ 

4. ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ  

ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจ จะเป็นฝ่ายที่ท าหน้าที่ศึกษานโยบายหรือมาตรการส่งเสริม SMEs 
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนส าหรับโครงการส่งเสริม SMEs ในแต่ละด้านตาม portfolio 
เป็นฝ่ายที่สร้างองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการจัดท าแผนพร้อมทั้ง
เสนอแนะดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งควรแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานที่ส าคัญต่อ
การส่งเสริม SMEs ดังนี้  

4.1 กลุ่มงาน Start Up  

กลุ่มงาน Start Up จะเป็นฝ่ายที่ศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่จ าเป็น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ โดยศึกษาแนวทางส่งเสริมด้านต่าง ๆ 
อาท ิ 

ก. การจัดตั้งบริษัท: ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, การติดต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง, การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่, ฐานข้อมูลความรู้ 

ข. การพัฒนาธุรกิจ: การบ่มเพาะธุรกิจ ทีเ่ชื่อมโยงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางด้านกฎหมาย บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ 

ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ SMEs: อบรมทักษะของผู้ประกอบการ การบริหาร

องค์กร รวมไปถึงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญในด้านวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้อง เข้ามาให้

ค าปรึกษาเพื่อยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก  

ง. การส่งเสริมให้เข้าร่วมในกิจกรรมประกวด: เพ่ือหาบุคคลและธุรกิจที่มีความ

ศักยภาพ เพ่ือน ามาพัฒนาขยายโอกาสทางธุรกิจของ SMEs 

ทั้งนี้ กลุ่มงาน Start up จะเป็นเพียงผู้วางกรอบและแนวทางในการผลักดันและส่งเสริมกลุ่ม

ธุรกิจใหม่เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการเอง หากแต่ท างานเพ่ือป้อนข้อมูลให้แก่ฝ่ายอ่ืน ๆ ในการ

ก าหนดมาตรการและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  อาทิ  สถาบันการศึกษา หอการค้าจั งหวัด  

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น  
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4.2 กลุ่มงานการตลาด 

กลุ่มงานการตลาดจะมีหน้าที่ในการวางกรอบนโนบายในการช่วยพัฒนาและส่งเสริม SMEs 
ให้สามารถเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้ธุรกิจเติบโต และอาจน าไปสู่การส่งออกไปตลาดโลกได้
ด้วย ซึ่งฝ่ายการตลาดจะต้องเน้นนโยบายด้านการส่งเสริม SMEs 2 ด้านหลัก คือ 

ก. ด้านความรู้ในการท าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในการด าเนินงานของ 
สสว. อาจต้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด การส่งเสริมสินค้า การแสดง
งานสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ข. ด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด และการค้าระหว่างประเทศ  
นอกจากนี้ กลุ่มงานการตลาดของ สสว. ต้องเป็นศูนย์กลางในด้านข้อมูลทางการตลาด โดย

อาจจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการตลาดเชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรม
ศุลกากร และหน่วยงานจัดนิทรรศการ เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลแก่ SMEs ในการนี้ สสว. ควร
ด าเนินการค้นคว้าวิจัยเพ่ิมนอกจากข้อมูลที่มีอยู่ด้วย อาทิ การส ารวจตลาด (in-depth market 
surveys) การจัดท าดัชนีชี้วัดโอกาสทางธุรกิจ (Global Market Potential Indicators) ซึ่งจัดอันดับ
ตลาดส่งออกส าคัญ และระบุความต้องการสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละประเทศ เป็นต้น  

4.3 กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะต้องมีหน้าที่ในการวางกรอบและแนวทางช่วยส่งเสริม
ให้ SMEs เข้าถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างศักยภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยอาจจะแบ่งรูปแบบ
การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้หลากหลายและครอบคลุม เช่น การส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
กับผลิตภัณฑ์ (product innovation) การส่งเสริมนวัตกรรมกับการบริการ (service innovation) 
การส่งเสริมนวัตกรรมในกระบวนการผลิต (business innovation) เป็นต้น 

4.4 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / IT 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฝ่ายไอทีจะต้องมีหน้าที่ในการศึกษามาตรการส่งเสริมการ
ให้ SMEs น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และการขยายโอกาสทางการค้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกลุ่มงาน
ไอทีจะต้องเป็นผู้ศึกษา วางกรอบและแนวทางในการส่งเสริมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
หอการค้าจังหวัด สภาพอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น ให้มีการช่วยเหลือ SMEs ในการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฝ่ายไอทีของ สสว. อาจวางกรอบการ
ส่งเสริมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เรียกว่า e-Infrastructure  

2. การประยุกต์ใช้ ICT ในการด าเนินธุรกิจ (e-Application)  

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าการค้าออนไลน์ (e-Commerce) 

4.5 กลุ่มงานวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs 

กลุ่มงานวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ในประเทศไทย 
ครอบคลุมถึงการจัดท าและบริหารฐานข้อมูล SMEs ติดตามสถานการณ์ SMEs วิเคราะห์สถานการณ์
ของ SMEs ในเชิงลึก และเผยแพร่รายงานสถานการณ์ส าหรับการวางแผนและการก าหนดนโยบาย
ส่งเสริม SMEs เพ่ือให้การก าหนดแผนสอดคล้องกับพัฒนาการของเศรษฐกิจและ SMEs และเผยแพร่
รายงานดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

นอกจากนี้ กลุ่มงานดังกล่าวอาจรับบทบาทเป็นเป็นศูนย์กลาง หรือ one stop service ด้าน
การส่งเสริม SMEs ที่รับฟังสถานการณ์ปัญหาของ SMEs พร้อมให้ค าปรึกษาแก่ SMEs เกี่ยวกับ
มาตรการส่งเสริม SMEs ของทุกหน่วยงานทั่วประเทศ หรือติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ SMEs 

5. ฝ่ายงานบริหารและกิจการทั่วไป 

ฝ่ายงานบริหารและกิจการทั่วไป จะมีหน้าที่บริหารจัดการงานทั่วไปของส านักงาน รวมถึง
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ สสว. 

5.9 แนวทางในการปรับโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของ สสว. 

ในการปรับเปลี่ยนกรอบอ านาจหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โครงสร้างองค์กร ตลอดจนถึงข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและโครงสร้างคณะกรรมการบริหารของ สสว. ตามที่ได้มีการเสนอแนะใน
เบื้องต้นมานั้น สสว. อาจจะพิจารณาด าเนินการให้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอดังกล่าวได้ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ตามแนวทางในตารางที่ 5.2 ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารภายในของ สสว. สอดรับกับ
บทบาทหน้าที่ใหม่ในการเป็นหน่วยงานระดับนโยบายด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  
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ตารางท่ี 5.2 กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 
การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. กรอบอ านาจหน้าท่ีของ สสว. 
a. จัดท าแผนปฏิบัติการในการ

ส่งเสริม SMEs ที่มีการก าหนด

โครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน 

โดยมีการก าหนดชื่อของ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ

หรือกิจกรรม 

√   

– ให้คณะอนุกรรมการบริหารฯ 
จัดท าประกาศ เรื่อง แนวทาง
และวิธีการจดัท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SMEs   

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิาร ขอ้ 1.1 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมี
อ านาจพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานของส านักงาน (ประสานและจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ 
หรือองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง) 

b. จัดสรรงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการ โดยให้

งบประมาณส่งเสรมิ SMEs ของ

ประเทศท้ังหมด ทั้งจากกองทุน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมและจากงบประมาณ

ต้องได้รับการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมตาม

√   

– ปัจจุบัน สสว. มีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณบรูณา
การของส านักงบประมาณ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม SMEs อยู่แล้ว 

– เพื่อให้อ านาจหน้าที่ของ สสว. 
ในการอนุมัติงบประมาณ ไม่
เปลี่ยนแปลงตามกระแส
การเมือง ต้องมีการแก้
กฎหมายเพื่อเพ่ิมอ านาจ

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิาร ขอ้ 1.3 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมี
อ านาจอนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณที่
ส านักงานจะด าเนินการในแต่ละป ี
 

– แก้ไข พรบ. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเพิ่มอ านาจ
และหน้าท่ีในการ “อนุมตัิแผนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 
11 (อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ) และ เพิ่มอ านาจและหน้าที่ใน
การ “กลั่นกรองโครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ข้อเสนอของคณะ

กรรมการบริหารก่อน 

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการทั้ง 2 
ชุด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอแผนการจดัสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ในมาตรา 20 (อ านาจและหนา้ที่
ของคณะกรรมการบริหาร) 

c. สสว. ก าหนดหลักเกณฑ์อนุมัติ

โครงการและวิธีการประเมินที่

ชัดเจน เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ทั้งนี ้ให ้สสว. ประเมินความ

เหมาะสมและคุม้ค่าของโครงการ

ส่งเสริม SMEs ทุกโครงการก่อน

อนุมัติโครงการ โดยมีการเปิดเผย

รายละเอียดผลการประเมินของ

การประเมินต่อสาธารณชน 

√   

ให้คณะอนุกรรมการบริหารฯ 
จัดท าประกาศ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
อนุมัติโครงการส่งเสรมิ SMEs 
รายละเอียดของเนื้อหาต้อง
ประกอบด้วย 
1) หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาอนุมัติโครงการ 
เช่น ประเภทธรุกิจ ขนาด
ธุรกิจ เป้าหมายของการ
ส่งเสริม เป็นต้น 

2) แนวทางในการประเมิน
ความเหมาะสมและคุ้มค่า
ของโครงการส่งเสริม SMEs  

3) การเปิดเผยรายละเอยีดผล
การประเมินต่อสาธารณชน 

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิาร ข้อ 1.3 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมี
อ านาจอนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณที่
ส านักงานจะด าเนินการในแต่ละป ี
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

d. รวบรวมโครงการส่งเสริม SMEs 

ที่ด าเนินการทั้งหมด เป็น

ฐานข้อมูล เพื่อใช้ติดตาม

ประเมินผล และเป็นข้อมูลให้แก่ 

SMEs 

√   

– ผู้อ านวยการส านักงาน สสว. 
สามารถมอบหมายให้กลุ่มงาน
ข้อมูลและสถานการณ์
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการส่งเสริม SMEs ได ้

– อาศัยความตามมาตรา 27 ข้อ (1) บริหารกิจการของส านักงานให้เปน็ไป
ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของส านักงานและตามนโยบาย  

e. ติดตาม และประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โครงการส่งเสริมที่ได้รับการอนุมัติ

อย่างเป็นระบบ และรายงานผล

การประเมินต่อคณะกรรมการ

ส่งเสริมฯ และเปดิเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะ 

√   

ให้คณะอนุกรรมการบริหารฯ 
จัดท าประกาศ เรื่อง การตดิตาม
และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการส่งเสรมิ
ที่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิาร ข้อ 1.1 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมี
อ านาจพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานของส านักงานตามมาตรา 16 แห่ง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

f. สร้างฐานข้อมลูเกี่ยวกับ
สถานการณ์ SMEs ในประเทศ
ไทยท่ีมีข้อมูลรายละเอยีดเชิงลึก
อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบายและในการ
ออกแบบมาตรการในการส่งเสรมิ 

 √  

– ผู้อ านวยการส านักงาน สสว. 
สามารถมอบหมายให้กลุ่มงาน
ข้อมูลและสถานการณ์
ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ 
SMEs ได้ โดยข้อมูลต้องมี

– อาศัยความตามมาตรา 27 ข้อ (1) บริหารกิจการของส านักงานให้เปน็ไป
ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของส านักงานและตามนโยบาย  
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

SMEs ของประเทศ รายละเอียดในเชิงลึก 
g. เป็น one-stop service ด้านการ

ส่งเสริม SMEs โดยมีข้อมลู
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและ
มาตรการในการส่งเสริม SMEs ที่
บังคับใช้อยู่ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ แบบฟอร์มทีต่้องใช้ใน
การยื่นขอรับการส่งเสริม การให้
ค าปรึกษาแก่ SMEs ฯลฯ 

√   

– ผู้อ านวยการส านักงาน สสว. 
สามารถมอบหมายให้กลุ่มงาน
ส่งเสริมและประสานเครือข่าย 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ one-
stop service เพื่อให้บริการ
ด้านการส่งเสริมแก่ SMEs  

อาศัยความตามมาตรา 17 ส านักงานมีอ านาจหน้าท่ีกระท าการต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 16 พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 
และให้รวมถึง ข้อ (3) ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

h. เป็นศูนย์กลางในการติดตาม และ 
ประเมินผลของโครงการหรือ
มาตรการส่งเสรมิ SMEs ของทุก
หน่วยงานท่ัวประเทศ โดยจัดท า
รายงานผลการประเมินโครงการ
ต่าง ๆ และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต ์

 √  

ให้คณะอนุกรรมการบริหารฯ 
จัดท าประกาศ เรื่อง เพิ่มเติม
อ านาจหน้าที่ของ สสว. เรื่อง
การติดตามและประเมินผลของ
โครงการ หรือมาตรการส่งเสริม 
SMEs ของทุกหน่วยงานท่ัว
ประเทศ 

อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิาร ข้อ 1.1 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมี
อ านาจพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานของส านักงานตามมาตรา 16 แห่ง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. การปรับโครงสร้างคณะกรรมการและทีม่าของผู้บริหาร 

a. ปรับบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการส่งเสรมิฯ ให้เป็น
เพียงระดับนโยบายกว้าง ๆ 

√  √ 
– ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 

มาตรา 11 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีให้คณะกรรมการ
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 อนุมัตินโยบายและ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

SMEs ที่สอดคล้องกับ

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอ่ืน 

 อนุมัติแผนพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ของ สสว.  

 เสนอร่างกฎหมาย หรือ การ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อ

สนับสนุนนโยบายการส่งเสรมิ 

SMEs ของรัฐบาล เช่น การ

ปรับโครงสร้างกรอบและ

อ านาจหน้าทีข่อง สสว. 

 ทบทวนผลการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาวสิาหกกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ 

สสว. จัดท าขึ้น 

ส่งเสริมฯ ตามข้อ 1) – 3) 
ไว้เป็นระดับนโยบายอยู่แล้ว 
ดังนั้น คณะกรรมการ
ส่งเสริม จะต้องปรับบทบาท
หน้าท่ีของตัวเองให้เป็นไป
ตามกรอบท่ีกฎหมาย  

 
– เฉพาะข้อ 4) ที่จ าเป็นต้อง

เพิ่มเตมิอ านาจหน้าท่ีใน
กฎหมาย และต้องออกแนว
ปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ ทีต่ีกรอบภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการส่งเสรมิให้
ชัดเจนขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 ประเมินการด าเนินงานของ 

สสว. 

 

b. ปรับปรุงโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหาร สสว. โดย
เปลี่ยนจากคณะอนุกรรมการ
บริหารฯ ในปัจจุบันให้เป็น 
คณะกรรมการบรหิารฯ และปรับ
องค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารฯ ให้ภาคเอกชน
มีบทบาทมากขึ้น 

  √ 

แก้ไขกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ภาคธุรกิจและภาคเอกชนมี
บทบาทมากขึ้น 

c. การแต่งตั้งผู้อ านวยการ ต้องมี
หลักเกณฑ์และกระบวนการ 
สรรหาผู้อ านวยการที่ชัดเจน 

√   

จัดท าประกาศจาก
คณะอนุกรรมการบริหารฯ เรื่อง  
1) หลักเกณฑ์และวิธีการสรร

หาผู้อ านวยการส านักงาน 
สสว.  

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาจากคณะ
กรรมการบริหารฯ ใหท้ า

– อาศัยความตามมาตรา 20 ข้อ (10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก
ผู้อ านวยการ การปฏิบัติงานของผูอ้ านวยการ หรือ อาศัยความตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหาร ข้อ 1.6 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมีอ านาจเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ เพื่อออกข้อบังคับเกี่ยวกับ การคัดเลือกผู้อ านวยการ การ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ และการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทน หรอื
ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการ 
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

หน้าท่ีในการสรรหาบุคคลที่
มีความเหมาะสม เพื่อ
คัดเลือกเป็นผู้อ านวยการ 
สสว. 

3. งบประมาณ 
a. ควรมีการจัดสรรงบประมาณแบบ

ผูกพันหลายปี (Multi-year 
budgeting)  

√   

ใ ช้ งบประมาณจากกองทุ น

ส่งเสริม SMEs หรือก าหนดเป็น

งบประมาณต่อเนื่อง ส าหรับ
โครงการที่ส าคัญต่อแผนและ
ต้องด า เนินการต่อ เนื่องเป็น
ระยะเวลานาน 

– สสว. มเีงินกองทุนส่งเสริม SMEs เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้
งบประมาณผูกพันได้ และเนื่องจาก สสว. มีแผนส่งเสริม SMEs ระยะ 5 
ปีอยู่แล้ว จึงสามารถจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันได้ 

– พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2502 การจัดสรรงบประมาณแบบผูกพันหลายปี
สามารถท าได้ โดยจะเป็นการกันงบประมาณส าหรับโครงการต่อเนื่องไว้
ล่วงหน้า แต่ว่าการจดัสรรงบประมาณจะเป็นแบบรายปี (แต่อาจมีความ
ยากล าบากในการตกลงเรื่องงบประมาณกับส านักงบประมาณ 

b. จัดสรรงบประมาณส่งเสรมิ SMEs 
ของประเทศตามแผนปฏบิัติการ 
โดยให้งบประมาณส่งเสรมิ SMEs 
ของประเทศท้ังหมด ท้ังจาก
กองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและจาก
งบประมาณต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการส่งเสริม

√   

– ปัจจุบัน สสว. มีส่วนร่วมใน
การจัดสรรงบประมาณบรูณา
การของส านักงบประมาณ ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม SMEs อยู่แล้ว 

– เพื่อให้อ านาจหน้าที่ของ สสว. 
ในการอนุมัติงบประมาณ ไม่
เปลี่ยนแปลงตามกระแส

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิาร ขอ้ 1.3 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมี
อ านาจอนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณที่
ส านักงานจะด าเนินการในแต่ละป ี
 

– แก้ไข พรบ. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเพิ่มอ านาจ
และหน้าท่ีในการ “อนุมตัิแผนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ในมาตรา 
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ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการ

ได้ทันท ี

ระยะสั้น 
(ภายใน 1-2 

ปี) 

ระยะ
ยาว 

กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารก่อน 
 

การเมือง ต้องมีการแก้
กฎหมายเพื่อเพ่ิมอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการทั้ง 2 
ชุด 

11 (อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ) และ เพิ่มอ านาจและหน้าที่ใน
การ “กลั่นกรองโครงการส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอแผนการจดัสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ในมาตรา 20 (อ านาจและหนา้ที่
ของคณะกรรมการบริหาร) 

c. ต้องมีการตรวจสอบการใช้
เงินกองทุนส่งเสริม SMEs โดยผู้
ตรวจสอบบญัชีท่ีเป็น
บุคคลภายนอก 

 √  

ให้คณะกรรมการบริหารฯ จดัท า
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ซึ่ง
ต้องใช้ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก
ที่ได้รับการยอมรับ 

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหาร ข้อ 1.6 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมีอ านาจ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการ เพื่อออกข้อบังคับเกี่ยวกับ การจัดแบ่งสว่น
งาน การบริหารงาน และการปฏิบตัิงานของส านักงาน 

4. การประเมินผลโครงการส่งเสรมิ SMEs 
a. ต้องมีการพัฒนาระบบการ

ประเมินความเหมาะสมของ
โครงการส่งเสริม SMEs โดยต้อง
มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เป็น
มาตรฐานสากล และน่าเชื่อถือ 

   

จัดท าประกาศคณะอนุกรรมการ
บริหารฯ  เรื่อง การพัฒนาระบบ
การประเมินโครงการส่งเสริม 

SMEs โดยต้องมีหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน วิธีการในการประเมินที่
ครบวงจร ทั้งก่อนการอนุมัติ 
ระหว่างการด าเนินงาน และหลัง

– อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหาร ข้อ 1.6 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมีอ านาจ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการ เพื่อออกข้อบังคับเกี่ยวกับ การจัดแบ่งสว่น
งาน การบริหารงาน และการปฏิบตัิงานของส านักงาน 
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กรอบและทิศทางในการปรับโครงสร้าง สสว. 

การด าเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ 

โครงการสิ้นสุด และต้องมีการ
เปิ ด เ ผยผลการประ เมินต่ อ
สาธารณชน 

b. ปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การ
บริหารจดัการภายใน สสว.  
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการ
ปรับบทบาทหน้าท่ีของ สสว. จึง
ต้องมีการปรับโครงสร้างภายใน
องค์กรดังนี ้
– ฝ่ายนโยบายและแผน 
– ฝ่ายตดิตาม และประเมิน

โครงการ 
– ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ 
– ฝ่ายวิเคราะห์ธรุกิจ 
– ฝ่ายงานบริหารและกิจการ

ทั่วไป 

√   

จัดท าประกาศคณะอนุกรรมการ
บริหารฯ เรื่อง การปรับ
โครงสร้างองค์กร สสว. 

อาศัยความตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิฯ เรื่องการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหาร ข้อ 1.6 ให้คณะอนุกรรมการบริหารมีอ านาจ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสรมิ เพื่อออกข้อบังคับเกี่ยวกับ (ข) การ
จัดแบ่งส่วนงาน การบรหิารงาน และการปฏิบัติงานของส านักงาน 
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กฎหมายและกฎระเบียบ 

กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

พระราชบัญญัติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้ง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2542 

Act for Development of Small and Medium Enterprises (1974) 

Framework act on small and medium enterprises. Small and Medium Enterprises of 
 Korea. 

Small and Medium-sized Enterprise Basic Act. Small and Medium Enterprises of  Japan. 
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ภาคผนวกที่ 1 องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  รองประธานกรรมการ 

3. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) รองประธานกรรมการ 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ 

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ 

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 

7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 

8. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

9. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 

10. ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรรมการ 

11. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 

12. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ 

13. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

14. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 

15. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

16. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 

17. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 

18. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 

19. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ 

20. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 

21. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ 

22. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กรรมการ 

23. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 

24. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรรมการ 

25. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 

26. ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ 

27. นางกิตติยา โตธนะเกษม (รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์) กรรมการ 

28. พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการ 

29. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย) กรรมการ 

30. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ : องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
 (เฉพาะกจิ) ที่ 9/58 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาคผนวกที่ 2 การเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับข้อเสนอแนะในรายงาน 

ประเด็น ร่าง 
 พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

นิยามของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

มาตรา 4 ก าหนดใหม้ีการออก
กฎกระทรวงเพื่อก าหนดนิยามของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยใช้เกณฑ์ การจ้างงาน มูลค่า
สินทรัพย์ถาวร ทุนจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้ว หรือจ านวนรายได ้

ให้มีการก าหนดนยิามของ
วิสาหกิจ 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และ ขนาดเล็ก 
(microenterprise) ตามรายได้
หรือการจ้างงาน โดยอาจมีการ
แยกตามประเภทของกิจการ 
ได้แก่ ภาคการผลิตกับบริการ 

กฎหมายเปิดให้
นายกรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงเพื่อก าหนด
นิยามของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดย
ใช้เกณฑ์รายได้ หากแต่
ยังไม่มีวสิาหกิจขนาดเล็ก   

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม 

มาตรา 5 ก าหนดใหม้ีการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีนายก
รัรฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
โดยเพิ่มรองนายกฯ ท่ีนายกฯ 
มอบหมายเป็นรองประธาน
กรรมการ เพิ่ม ปลดักระทรวง
มหาดไทย ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธาน
สมาคมธนาคารไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คนโดย 
ครม. เป็นผู้แต่งตั้ง ในจ านวน
ดังกล่าววจะต้องมตีัวแทนองค์การ
เอกชนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และ ผู้แทน
องค์การเอกชนท่ีเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภูมิภาคอย่างน้อย 2 คน 

ไม่จ าเป็นต้องปรับแก้
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
แต่ควรปรับแกห้น้าท่ีของ
คณะกรรมการ ใหเ้ป็นการก ากับ
ดูแลและอนุมัติข้อเสนอของ
คณะกรรมการบรหิาร สสว. 
และประสานการท างานระหว่าง
กระทรวง 

แม้จะมีการเพิ่มตัวแทน
ของภาคเอกชนใน
คณะกรรมการฯ แตเ่สยีง
ข้างมากก็ยังคงเป็นฝ่าย
รัฐ จึงเหมาะที่จะท า
หน้าท่ีก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน 
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ประเด็น ร่าง 
 พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

คณะกรรมการ
บริหาร สสว. 

ก าหนดให้ประธานกรรมการมาจากการแต่งตั้ง
ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ จากเดิมท่ี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน 
รวมท้ังมีการลดจ านวนกรรมการท่ีเป็นข้าราข
การโดยต าแหน่งจาก 7 คนเหลือ 5 คน และ
ก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ แต่งตั้ง 7 คนโดยอย่างน้อย 5 คน
จะต้องไม่ใช่ข้าราชการ  

ให้มีกรรมการท่ีเป็นข้าราชการ
โดยต าแหน่ง 5 คน โดยมีผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรฯ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ และผู้อ านวยการ
ของ สสว. มีผู้แทนจากสมาคม
เอกชน 5 สมาคม ได้แก่ สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สมาคม
ธนาคารไทย และ สมาคม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย 
และให้คณะกรรมการท้ัง 10 คน
เป็นผู้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
โดยมีการก าหนดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แต่ละรายท่ีชัดเจนก่อนการเสนอ
และคัดเลือก 

แม้ร่างกฎหมายใหม่จะเปิดให้
มีกรรมการท่ีไม่ได้มาจาก
ภาครัฐไม่ต่ ากว่า 5 คน  
หากแต่ไม่มีความแน่นอนว่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมฯ เลือก
เข้ามาจะปลอดจากการเมือง
เนื่องจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ มีเสียงข้างมากจาก
หน่วยงานราชการ  

สภานโยบาย
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

- ใหม้ีการจัดตั้งสภานโยบาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ซึ่งประกอบด้วยภาค
ธุรกิจ เพื่อให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
แก่คณะกรรมการ  

สภานโยบายวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถ
ให้ค าปรึกษาในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่ม
จ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการบรหิาร โดย
จ านวนกรรมการใน
คณะกรรมการบรหิาร ไม่
ควรมากเกินไปเพราะจะท า
ให้เรียกประชุมได้ยาก 
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ภาคผนวกที่ 3 การเปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

1. โครงสร้างกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีจ านวน 26 คน ประกอบด้วย 

 นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

 รมต. คลัง 

 รมต. การท่องเที่ยวและกีฬา 

 รมต. เกษตร 

 รมต. พาณิชย์  

 รมต. มหาดไทย 

 รมต. อุตสาหกรรม 

 ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 สภาพัฒน์ฯ 

 BOI 

 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ไ ม่ จ า เ ป็ นต้ อ งปรั บแก้ อ งค์ ปร ะกอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

แต่ควรปรับแก้หน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็น
การก ากับดูแลและอนุมัติข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหาร สสว. และประสานการท างาน
ระหว่างกระทรวง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการส่วน
ใหญ่มาจากหน่วยงานของภาครัฐ มี
ตัวแทนจากภาคเอกชนเพียง 2 สภา คือ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แม้ว่าจะ
ก าหนดให้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ตัวแทนภาคเอกชนจากทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศและกรุงเทพฯ จ านวนอย่างน้อย 
6  ค นก็ ต า ม  แ ต่ ภ า ค รั ฐ ยั ง ค ง เ ป็ น
กรรมการส่วนมาก จึงเหมาะกับหน้าที่ 
ก ากับดูแลและอนุมัติข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหาร สสว. และประสานการ
ท างานระหว่างกระทรวงมากกว่า 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

 ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 12 คน 
จากผู้เช่ียวชาญและมปีระสบการณ์เกี่ยวกับ 
SMEs โดยในจ านวนน้ีให้แต่งตั้งจากองค์การ
เอกชนอย่างน้อย 6 คนท่ีมาจากทกุภาคของ
ประเทศและกรุงเทพฯ 

2. อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

 ก าหนดลักษณะของกิจการอื่นเสนอต่อรัฐมนตร ี

 ก าหนดลักษณะของวิสาหกิจเสนอต่อรัฐมนตรี 

 ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการ
วิสาหกิจจังหวัดให้ปฏิบัตติามนโยบายและแปน
การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดให้ส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมฯ จัดท างบประมาณ
แบบบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางและนโยบาย
เดียวกัน 
 

 อนุมัตินโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
SMEs ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ  

 อนุมัติแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของ สสว.  

 อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม SMEs แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เสนอร่างกฎหมาย หรือ การปรับปรุ ง
โครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนนโยบายการ
ส่งเสริม SMEs ของรัฐบาล เช่น การปรับ
โครงสร้างกรอบและอ านาจหน้าที่ของ สสว. 
เป็นต้น 

 ทบทวนผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ สสว. 

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้  มีการก าหนดให้
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด 
(มาตรา 17 และมาตรา 18)  และให้
คณะกรรมส่งเสริมฯ ชุดใหญ่ เป็นผู้ก ากับ
ดู แ ล  จากกา รสั ง เ กตุ จ ะ เ ห็ น ได้ ว่ า
วัตถุประสงค์ของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
ต้องการก าหนดให้ สสว. มีหน้าที่ฝยกสน
ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  SMEs เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานของ สสว. แต่
หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ในระดับจังหวัดแล้ว อ านาจหน้าที่ของ 
สสว. ก็มิได้ต่างจาก สสว. ในปัจจุบันที่
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

 ก าหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
และประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
ในการส่งเสริม SMEs 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ 

 เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การ
ภาษีอาการ หรือด้านอื่น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการส่งเสรมิฯ ต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง 

 เสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมฯ 
ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกีย่วข้อง 

 ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร 

จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ก าหนดนโยบายในการพัฒนา SMEs 

 ประเมินการด าเนินงานของ สสว. 
 

ท าหน้าที่ทั้งเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
เป็นผู้ด าเนินการเอง 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

3. กรอบภารกิจของ สสว. ให้ สสว. มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

1) ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดประเภท
และขนาดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อให้สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

2) ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่สมควรได้รบัการส่งเสริม 
รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3) ประสานและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การเอกชนเกี่ยวข้อง 

4) ศึกษาและจดัท ารายงานสถานการณ์วิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ 

5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการ
ปรับปรุง พ.ร.บ. น้ี รวมทั้งการด าเนินการให้มี
กฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเตมิหรือการ
ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของ

สสว. ต้องท าหน้าที่ เป็นคลังสมอง คือ เป็น
หน่วยงานที่วางแผน ดูแล ติดตามนโยบายการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศในภาพรวม และ
จัดสรรทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยที่ สสว. ควรมีกรอบภารกิจดังน้ี 

(1) จัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs 
ที่มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมที่
ชัดเจน โดยมีการก าหนดช่ือของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม 

(2) จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ 
จุดนี้ หากต้องการให้ สสว. มีอ านาจในการ
ควบคุมโครงการและกิจกรรมในการสง่เสริม 
SMEs ของทุกหน่วยงาน อาจจ าเป็นต้องให้
การใช้งบประมาณส่งเสริม SMEs ของ
ประเทศทั้งหมด ทั้งในส่วนที่มาจากกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และจากงบประมาณ ต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตามข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารเสียก่อน 

ร่าง พรบ. ฉบับนี้พยายามเพิ่มบทบาท
หน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของ สสว. ทั้งในด้านการวางนโยบาย 
การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม SMEs แต่ไม่ได้ ช่วย
แก้ปัญหาเรื่องบทบาทที่ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญของการส่งเสริม SMEs 
ดังนั้น การแก้ปัญหาการทับซ้อนเรื่อง
บทบาทหน้าที่ ในการส่งเสริม SMEs 
สสว. ต้องท าหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงาน
ในระดับนโยบาย ท าหน้าที่เพียงเป็นผู้
ก าหนดแผน ในกา รส่ ง เ ส ริ ม  SMEs 
เท่านั้น สสว. ต้องไม่เป็นผู้ด าเนินการใน
กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม SMEs 
ด้วยตนเอง กล่าวคือ การท าโครงการ
ส่งเสริม SMEs, การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน, ให้ความอุดหนุน และ 
การร่วมลงทุนในกิจการของ SMEs แต่ 
สสว. สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์รวม



รายงาน “การทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

 
147 

ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
7) ด าเนินงานธุรกิจของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะอนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
แต่งตั้ง 

8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย 

9) จัดให้ไดม้า ถือกรรมสิทธ์ิ มสีิทธิครอบครองหรือ
มีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ 
โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสทิธิการเช่าซื้อ 
ขาย หรือจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหารมิทรัพย์ตลอดจนรับทรัพย์สินท่ีมผีู้
อุทิศให ้

10) กู้ยืมเงิน หรือลงทุนท้ังนี้เพื่อการวจิัย พัฒนา 
และส่งเสรมิ SMEs ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยรวมเท่าน้ัน 

11) ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือ
ทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์นการก่อตัง้ ปรับปรุง 

(3) ในการที่  สสว. จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
โครงการส่งเสริม SMEs จะต้องมีหลักเณฑ์
และวิธีการที่ชัดเจนท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชน
เพื่อให้โปร่งใส ทั้งนี้ สสว. จะต้องท าการ
ประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าของ
โครงการส่งเสริม SMEs ทุกโครงการก่อน
อนุมัติโครงการ โดยเปิดเผยรายละเอียดผล
การประเมินต่อสาธารณชน 

(4) รวบรวมโครงการส่งเสริม SMEs ของทุก
หน่วยงานที่ด าเนินการอยู่ไว้ ณ ที่เดียวกัน 
เพื่อติดตามประเมินผล และเพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ SMEs 

(5) ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมที่ได้รับการ
อนุมัติอย่างเป็นระบบ รายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

(6) สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ SMEs 
ในประเทศไทยที่มีข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก

ความช่วยเหลือ และเป็น One-stop 
service ด้านธุรกิจ ที่รับฟังปัญหาของ 
SMEs และให้ข้อมูล/ส่งต่อเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหา
ให้กับ SMEs 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

และพัฒนากิจการของวิสาหกิจหรอืกลุ่ม
วิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น ตามที่ก าหนดในระเบยีบวา่ด้วยการให้
กู้ยืมเงิน 

12) ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริม 
SMEs 

13) ร่วมลงทุนกับบุคคลอืน่  หรือถือหุ้นในบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์
แก่การส่งเสริม SMEs ตามที่ก าหนดใน
ระเบียบว่าด้วยการร่วมลงทุนและถือหุ้น 

14) ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
SMEs 

15) รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการ
ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
รวมทั้งท าความตกลงก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและคา่บริการนั้น 

16) ด าเนินการร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ในการจัดท าแผน

อันเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
และในการออกแบบมาตรการในการ
ส่งเสริม SMEs ของประเทศ 

(7) เป็นศูนย์รวมความช่วยเหลือด้านธุรกิจให้แก่ 
SMEs โดยเป็นหน่วยงานกลางในการรับฟัง
ปัญหาของ SMEs และติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ
ช่วยเหลือ SMEs เหล่านั้น 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

งบประมาณรายจ่ายแบบบรูณาการในการ
ส่งเสริม SMEs ประจ าปี ตามที่ ครม. เห็นชอบ 

17) จัดท าฐานข้อมูลในการส่งเสริมหรอืสนับสนุน 
SMEs ในด้านต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและการ
ให้บริการข้อมลู 

18) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการขึ้น
ทะเบียนองค์การเอกชน ตลอดจนการรับจด
แจ้งผู้ประกอบการ SMEs  

4. โครงสร้างคณะกรรมการ
บริหาร สสว. 

คณะกรรมการบริหาร มีจ านวนทั้งหมด 15 คน 
ประกอบด้วย 

1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงทางด้าน SMEs 

2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ ผู้แทนจาก BOI ผู้แทนจาก
กระทรวงเกษตร ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ 
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจาก
กระทรวงวิทย์ฯ ผู้แทนจากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 7 คน ซึ่ง

คณะกรรมการบริหาร สสว. มีจ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย 

1) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
2) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย ์
3) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
4) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
5) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
6) ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
7) ผู้แทนสภาผูส้่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ

ไทย 
8) ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
ภายใ ต้  ร่าง พ.ร .บ .  ฉบับนี้  ไม่ ไ ด้
ก าหนดให้มีตัวแทนจากภาคเอกชนไว้
ชัดเจน (เช่น กรรมการโดยต าแหน่ง มา
จากตัวแทนสภาอุตสาหกรรม หรือสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น) 
ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดการคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องไม่ใช่มาจาก
ข้าราชการหรือผู้มีเงินเดือนประจ า ซึ่ง
อาจจะเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนได้ แต่
อาจไม่ ได้ เอกชนที่ เป็นตั วแทนของ
หน่วยงานที่สามารถสะท้อนถึงภาพรวม
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เขี่ยวชาญและประสบการณ์เกีย่วกับ SMEs 
โดยจ านวนน้ีต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 5 
คน 

4) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

9) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 
10) ผอ. สสว. (กรรมการและเลขานุการ) 
11) ผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาและแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริหาร สสว. โดยต าแหน่ง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญใน 5 สาขา จ านวนท้ังหมด 5 คน 
ได้แก่   
o ด้านธุรกิจ Start-up 
o ด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ 

(Prototype) 
o ด้านการปรับปรุงระบบธุรกิจ 

(Business process 
improvement) 

o ด้านการตลาด   
o ด้านโลจิสติกส ์

คุณสมบัติของตัวแทนจากสมาคมธุรกิจ
ภาคเอกชน เช่น เป็นสมาคมที่มีกฎหมายรองรับ 
จัดตั้งมาไม่น้อยกว่า x ปี และมีจ านวนสมาชิกไม่
น้อยกว่า y บริษัท 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควร

ปัญหาของ SMEs ได้ดีเท่ากับตัวแทน
ของสมาคมธุรกิจภาคเอกชนท่ีมีกฎหมาย
รองรั บ  ร วมถึ งยั ง ไ ม่ มี ก ารก าหนด
คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน 
อาจท าให้คณะกรรมการบริหารถูก
แทรกแซงจากการเมืองได้ง่าย 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

ก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
start-up ต้องเคยบริหารธุรกิจ start-up ของ
ตนเองมาไม่ต่ ากว่า x ปี หรือช่วยเหลือธุรกิจ 
SMEs มาไม่ต่ ากว่า y ราย วงเงินไม่ต่ ากว่า z 
บาท เป็นต้น โดยต้องเปิดเผยประวัติของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่ 

ส าหรับคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
สสว. นั้น ควรให้คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคล
ที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจมารับ
ต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริหาร สสว. ควรมีสภา
นโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Council for Small and Medium 
Enterprise Policy) เป็นที่ปรึกษาให้
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อม  ซ่ึ ง มาจ ากภาค เอกชน  และ
ผู้ เ ชี่ ย วช าญ จากสถ าบั น ก า รศึ กษ าที่ มี
ประสบการณ์ด้าน SMEs และนักกฎหมาย เพื่อ
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านนโยบายการส่งเสริม 
SMEs ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
ภาคเอกชน ตลอดจนมีหน้าที่ เสนอแนะการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 

5. บทบาทหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร สสว. 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย
บริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลกิจการโดยทั่วไป 
และรับผิดชอบซึ่งกิจกรรมของส านักงาน อ านาจ
หน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

1) พิจารณาอนุมัติการด าเนินการของส านักงาน 
2) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

และรัฐมนตรเีกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs 
3) อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและ

งบประมาณที่ส านักงานจะด าเนินการในแต่ละป ี
4) ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหาร

กองทุนของส านักงาน 
5) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ในกิจการที่

ก าหนดไว ้
6) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการ

จัดการ การบญัชี การเงิน การพสัดุ และ
ทรัพย์สินของส านักงาน 

ภารกิจหลักในการก ากับดูแลนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยจะตกอยู่ที่คณะกรรมการ
บริหาร สสว. โดยเฉพาะบทบาทที่ส าคัญได้แก่ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม 
SMEs แบบบูรณาการ 

 การกลั่นกรองโครงการส่งเสริม SMEs ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแผนการ
จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs 
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

 การประเมินและติดตามโครงการส่งเสริม 
SMEs ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ได้ดียิ่งข้ึน 

ร่ า ง  พ . ร . บ .  ยั ง ใ ห้ อ า น า จ กั บ
คณะกรรมการบริหาร สสว. ในการก ากับ
ดูแลการท างานในระดับปฏิบัติอยู่ หาก
ต้องการ ให้ เป็นหน่ วยงานในระดับ
นโยบายแล้ว จะต้องตัดอ านาจและ
บทบาทในเรื่องดังกล่าวออก เพื่อให้มีทิศ
ทางการท างานที่แน่นอน ไม่เปลี่ยนไป
ตามกระแสของการเมือง สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ 3 (กรอบอ านาจและภารกิจ
ของ สสว.) 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

7) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งสว่นงาน การ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานของส านักงาน 

8) ก าหนดจ านวน ต าแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้างและเงินอ่ืนของพนักงานและ
ลูกจ้าง 

9) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การ
ก าหนดต าแหน่ง การก าหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าจ้าง การเลื่อนเงินเดือนหรอืค่าจ้าง การ
ออกจากงาน วินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์
การลงโทษทางวินัย การ้องทุกข์ของพนักงาน
และลูกจ้าง รวมทั้งการบรหิารงานบุคคล
โดยทั่วไป 

10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกผูอ้ านวยการ 
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ และการมอบ
ให้ผู้อื่นรักษาแทนหรือปฏิบัติการแทน
ผู้อ านวยการ 

11) ออกข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการหรอืการ
สงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง 

12) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการกู้ยืมเงิน และการให้กู้ยมืเงิน รวมทั้งการ
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ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. .... 

ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

ลงทุน การให้ความอุดหนุน หรือการให้ความ
ช่วยเหลือจากเงินกองทุน หรือการร่วมลงทุน 
หรือถือหุ้น 

13) วางระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าทีแ่ละวิธีการ
บริหารหรือจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุน 

14) วางระเบียบการรับและเบิกจ่ายของเงินกองทุน 
15) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้

ตรวจสอบภายใน 
16) จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงินของ

กองทุนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริ SMEs เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

6. งบประมาณ 1. มาตรา 24 ก าหนดให ้สสว. ด าเนนิการร่วมกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจ 
ในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายแบบ
บูรณาการในการส่งเสริม SMEs ประจ าปี 
ตามที่ ครม. เห็นชอบ 

2. การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสรมิ SMEs เพื่อ
กิจการดังต่อไปนี ้

 ให้ SMEs กู้ยืมส าหรับด าเนินการก่อตั้ง 
ปรับปรุง และพัฒนากจิการของวิสาหกิจ 

ก่อนที่จะจัดสรรงบประมาณ สสว. ควรเสนอ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริม SMEs และ
โครงการส่งเสริม SMEs แบบ portfolio ซึ่งเป็น
การก าหนดภาพรวมการส่งเสริมของทั้งประเทศ 
โดยแบ่งตาม  

1. ประเภทของการส่งเสริม (เช่น การให้
ข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นต้น)  

2. ธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ (ได้แก่ ผู้สนใจท า
ธุรกิจ ธุรกิจในระยะเริ่มต้น ธุรกิจในระยะเติบโต 

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการงบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริม SMEs เพ่ือให้การส่งเสริม
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
แต่มิได้กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณ
แบบผูกพันหลายปี รวมท้ังมิได้กล่าวถึง
การตรวจสอบการใช้ เ งิ นกองทุน
ส่งเสริม SMEs มี เพียงให้คณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ในการจัดท า
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ประเด็น ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

หรือกลุ่มวสิาหกิจให้มปีระสิทธิภาพและขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน 
เพื่อน าไปใช้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม SMEs 

 เป็นเงินอุดหนุนในการร่วมทุน หรอืการ
ลงทุน หรือการด าเนินการใด ท่ีเกีย่วกับการ
ก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนา
และการส่งเสริม SMEs ให้มีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึ้นโดยรวม 

 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ส านักงานและการบรหิารกองทุน 

3. มาตรา 27 (16) คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ 
จัดท ารายงานการรับและการจ่ายเงินของ
กองทุนและผลการด าเนินงานตามแผนการ
ส่งเสริม SMEs เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
 

 

และธุรกิจที่พร้อมส่งออก) 

เมื่อจัดล าดับความส าคัญของแผนการ
ส่งเสริม SMEs แล้ว สสว. ควรจัดสรร
งบประมาณดังนี ้

1) จัดสรรงบประมาณแบบ Program 
 จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผน

ส่งเสริม SMEs โดย สสว. ต้องเป็นผู้
กลั่นกรองโครงการ 

 จัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์  
 จัดสรรงบประมาณตามลักษณะของ

โครงการ ไม่ใช่จัดสรรตามหน่วยงาน 
 จัดสรรงบประมาณตามทิศทางการ

ส่งเสริมเปลี่ยนแปลงไดต้ามข้อมลูและ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่จัดสรรงบประมาณ
จากการเปลี่ยนแปลงตามการเมือง 

2) จัดสรรงบประมาณผูกพันหลายป ี
 โครงการที่ต้องใช้เวลานาน ควรไดร้ับ

จัดสรรงบประมาณแบบต่อเนื่อง เพื่อ
ลดความไม่แน่นอน โดยการจัดสรร
งบประมาณเข้ากองทุนส่งเสริม SMEs 

รายงานการรับและการจ่ายเงินกองทุน 
เสนอต่อคณะกรรมการเท่าน้ัน 
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ข้อเสนอแนะในรายงาน ข้อสังเกต 

ทั้งนี้  ในการใช้จ่ายเ งินกองทุนส่งเสริม 
SMEs จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
รวมถึ งการประ เมิ นผล  และความคุ้ มค่ า 
เช่นเดียวกับการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และต้องมีการ เปิด เผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย 
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ภาคผนวกที่ 4 สรุปประเด็นการเข้าร่วมประชุมระดมสมอง 

เรื่อง “SME Strategy  for Economic and Social  Transformation” 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

จัดโดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  

ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
4) ผู้ประกอบการ SMEs  
5) สสว. 
6) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
7) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
8) EXIM Bank 
9) TDRI 
10) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11) สถาบัน ISMED 

ประเด็นที่ได้จากการร่วมประชุม 

1. หลักการส าคัญในการพัฒนา SMEs  

1.1 บทบาทระหว่างรัฐและเอกชน ควรจะท างานร่วมกันในลักษณะที่รัฐเป็นคนสนับสนุนด้าน
งบประมาณและเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ บทบาทของสภาถ้าจะให้มีพลังมากขึ้นการให้ธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกก็
ควรจะบังคับให้จริงจังมากขึ้น แล้วให้เอกชนด าเนินการ รัฐท าหน้าที่คล้ายกรรมการเพ่ือลดความขัดแย้ง และ
วางกติกาท่ี good governance 

1.2 เป้าหมายในการพัฒนาควรลดช่องว่างในลักษระถึงธุรกิจรายเล็ก ขึ้นมาปิดช่องว่างนั้นได้ ไม่ใช่กด
รายใหญ่ ทางเลือกหนึ่งในการตั้งเป้าหมายคือ การ Adapt เอาดัชนีชี้วัดที่มีอยู่แล้วระดับสากล เช่น UN SDG 
(Sustainability Development Goals) มาใช้เป็นเป้าตั้งไว้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องท าอยู่แล้ว 
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1.3 ควรก าหนดนโยบายแบบ Centralized แต่ การน าไปปฏิบัติเป็นแบบ Decentralized ทั้งในมิติ
การกระจายในรายอุตสาหกรรมและรายพ้ืนที่ หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน เพ่ือแต่ละสินค้าแต่ละพ้ืนที่มี
ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ที่ถ้าไม่ใช่คนพ้ืนที่จะไม่เข้าใจลึกซึ้ง 

1.4 ควรมีแนวการสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม ปัจจุบันยังไม่มี 

1.5 ควรจะช่วยธุรกิจจนเค้าสามารถพ่ึงพาตนเองได้ อาจจะต้องตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาว่าแบบไหน
จึงจะเรียกว่าพ่ึงพาตนเองได้ อาทิ เข้าตลาด MAI แต่เกณฑ์เดียวไม่สามารถใช้กับทุกธุรกิจได้ ต้องพิจารณาให้
เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

1.6 One-Size-Fit-All นั้นไม่มีทางใช้ได้ ควรออกแบบกลุ่ม อย่างน้อยที่สุดควรจะแบ่งตาม maturity 
ของธุรกิจ เช่น (1) ก่อนตั้งธุรกิจ (2) ช่วงเริ่มต้น (3) ช่วงเติบโต (4) ช่วงขยายตลาด (ในและต่างประเทศ) และ 
(5) Exit 

2. สังคม Trading Nation ควรมีคุณลักษณะอย่างไร 

2.1 ควรสร้างให้ Tiny, Micro, SME มีความ mindset ที่ต้องพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก บางครั้งการลงมือ
ท าไม่ได้ใช้ต้นทุนที่เยอะและไม่จ าเป็นต้องรอภาครัฐ นวัตกรรมสามารถสร้างได้จากสิ่งง่าย ๆ รอบตัว 

2.2 ไม่ควรมองผลประโยชน์ฉาบฉวย (quick win) การวางแผนการมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า 
เข้าใจตัวเอง เข้าใจตลาด เป็นเรื่องส าคัญ 

2.3 ควรใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เมืองไทย คนไทย มี เป็นฐานในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 
การเกษตร การเป็นครัวโลก ความคิดสร้างสรรค์ ความชอบสนุก รักสบาย มีใจบริการ และความที่ประเทศอยู่
ในจุดภูมิศาสตร์ที่ดี และมีความเป็นพ่อค้ามาตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช เหล่านี้เป็นต้นทุนที่ประเมินค่า
ไม่ได ้

2.4 การค้าขาย ควรมี mindset give and take ไปค้าขายไม่ใช่เป็นการหาประโยชน์ฝ่ายเดียว ควร
สร้างสถานการณ์ท่ีเค้าก็ได้เราก็ได้ การค้าจึงจะยั่งยืน 

2.5 ควรใช้มาตรฐานของ SME ก็เป็นปัญหาหนึ่ง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ที่ความสม่ าเสมอยังควบคุม
ได้ยาก แต่ควรท าอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ข้าวออร์กานิก ทุกวันนี้ไม่พอขายในตลาดโลก แต่เราต้องเล่นตามกติกา
ให้เป็น ว่าลูกค้าต้องการอะไร เค้า มองหา Certificate อะไร 

3. ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของไทย 

3.1 การศึกษาในโรงเรียนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการสร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่คนไทย
มักจะมีความสร้างสรรค์นี้อยู่ในตัวอยู่แล้ว ส่วนการอบรมการท าธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่ท ามากและท าได้ดีในช่วง
ของการผลิต แต่ยังไม่มีส่วนการศึกษาหลังจากนั้น เช่นการหาช่องทางการตลาด การท า packing และ
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การศึกษาที่ขาดอย่างมากคือการบริหาร การบริหารความเสี่ยงนั้นจ าเป็น การวาง exit plan ก็จ าเป็นและ
ไม่ได้หมายความว่าล้มเหลว ธุรกิจมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ตาม cycle ของมัน ต้องปรับเปลี่ยนเป็น ตัดใจเป็น 

3.2 ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาไม่มี ขั้นตอนการจดทะเบียนใช้เวลายาวนาน 
การตีความด้านลิขสิทธิ์บางครั้งกลายเป็นตัวขัดขวางการท า e-Learning ของไทย ไม่มีฐานข้อมูลที่ให้ค้น
การศึกษาและต่อยอดสิทธิบัตรได้ 

3.3 Skill ของข่างฝีมือยังขาดตลาดอยู่มาก แต่บุคลากรด้านสายอาชีพไม่ค่อยได้รับความนับถือใน
สังคม ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อสายอาชีพด้วย 

3.4 กฎระเบียบมีเยอะจนเหมือนไม่มี ควรจะมีการทบทวนและยกเลิกกฎหมายเก่าๆ ที่ขัดกันเอง และ
ที่ขัดขวาง Business Practice ในปัจจุบัน เช่น การระดมทุนแบบ Venture Capital, Peer to peer lending 

4. บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนา SMEs 

4.1 (คล้ายข้อ 1.1) คือท างานร่วมกัน และสมาคมภาคเอกชน ควรรวมตัวกันเพ่ือน าความต้องการมา
หารือกับภาครัฐ ควรปรับทัศนคติว่าการท าเช่นนี่ไม่ใช้การล๊อบบี้ที่มีความหมายเชิงลบ แต่เป็นการช่วยกัน
ผลักดันใหเ้กิดนโยบายหรือมาตรการที่สร้าง Ecosystem ที่ดี ร่วมกัน 

4.2 รัฐควรก าหนดกระบวนการที่ชัดเจน ที่ท าให้ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมได้ มีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ที่เอาไว้ใช้อ้างอิงได้ตลอดกระบวนการการพัฒนานโยบาย 

4.3 รัฐและสภาหรือสมาคมเอกชน ควรร่วมมือกันน าธุรกิจของไทยบุกตลาดต่างประเทศ สามารถดู
ตัวอย่าง Sogo shosha ของญี่ปุ่นเป็นแนวทางได้ 
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ภาคผนวกที่ 5 ผลที่จะได้รับจากการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ สสว. 

ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลที่จะได้รับจากการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ สสว. 

 สสว. ในปัจจุบัน การปรับ สสว. ตามข้อเสนอแนะ 

ผลที่จะได้รับ 1) ทิศทางการส่งเสริม SMEs ยังคงไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปตาม
การเมือง 

2) มาตรการส่งเสริม SMEs ยังคงมีความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงาน
ในระดับปฏิบัติการ 

3) การจัดสรรงบประมาณส่งเสริมยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินความ
คุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 

1) มีหน่วยงานที่เป็นคลังสมองในการท างานนโยบายส่งเสริม 
SMEs ของประเทศ ที่ไม่มีปัญหาการทับซ้อนของบทบาทหน้าที่
ในระดับปฏิบัติ 

2) มีหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

3) มีทิศทางในการส่งเสริม SMEs ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่
เปลี่ยนแปลงตามกระแสการเมือง 

4) มีการใช้งบประมาณในการส่งเสริม SMEs ที่มีลักษณะบูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาการคอร์รัปชัน 

บทบาทหน้าที่ เป็นองค์กรทั้ง “ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ” 

1) การก าหนดนโยบาย (ก าหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่
ควรได้รับการส่งเสริม การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

2) การประสานงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในหลายประ

เป็นองค์กร “ระดับนโยบาย” 

1) เป็นผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และระบุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2) เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) เป็นผู้ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานตามตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติการ และประเมินผล
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 สสว. ในปัจจุบัน การปรับ สสว. ตามข้อเสนอแนะ 

ทรวง 

3) การเป็นแหล่งข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศึกษา
และจัดท ารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม)  

4) การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (บริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม)  

5) การด าเนินโครงการหรือมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

ตามตัวชี้วัดรายโครงการ 

4) เป็นศูนย์กลาง หรือ one stop service ด้านการส่งเสริม SMEs 

และเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม SMEs ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณที่ใช้ กลุ่ม SMEs ที่เป็นเป้าหมาย
ในการส่งเสริม 

โครงสร้างองค์กร 1) ภาคเอกชนไม่มีส่วนร่วมในการวางนโยบายการส่งเสริม SMEs 
2) กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาจาก

ภาคเอกชนเป็นสัดส่วนน้อย 

3) ไม่มีคณะกรรมการบริหาร สสว. มีเพียงอนุกรรมการบริหารซึ่ง
แต่งตั้งจากคณะกรรมส่งเสริมฯ 

4) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ยังไม่มีการก าหนดคุณสมบัติ และ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน รวมทั้งยังไม่มีกระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิต่อสาธารณะ 

5) การแต่ งตั้ งผู้ อ านวย สสว.  ยั ง ไม่มีขั้นตอน วิ ธีการและ

1) ควรให้มีสภานโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Council for Small and Medium Enterprise Policy) เป็นที่
ปรึกษาให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  ซึ่ ง ควรมาจากภาคเอกชน และผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก
สถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้าน SMEs และนักกฎหมาย 
โดยการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการส่งเสริม เพ่ือให้สภานโยบาย SMEs ท าหน้าที่
กลั่นกรองและเสนอแนะแนะนโยบายการส่งเสริม SMEs ให้
คณะกรรมการฯ 
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 สสว. ในปัจจุบัน การปรับ สสว. ตามข้อเสนอแนะ 

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และไม่มีการเปิดเผยกระบวนการคัดเลือก
ต่อสาธารณะ  

2) ควรให้มีคณะกรรมการบริหารของ สสว. แยกต่างหากจาก
คณะกรรมการส่งเสริม SMEs มิใช่เป็นเพียงอนุกรรมการบริหาร
ที่แต่งตั้งขึ้นจากค าสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมฯ แต่ต้องมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร สสว. โดยการ
แก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือให้ภาคธุรกิจและภาควิชาการมีบทบาท
มากขึ้น 

3) การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน 
และควรระบุความเชี่ยวชาญที่ต้องการ เช่น มีประสบการณ์ใน
ด้านการจัดตั้งธุรกิจใหม่ (venture capital หรือ business start-

up) ต้องเคยบริหารธุรกิจ start-up ของตนเองมาไม่ต่ ากว่า x ปี
และมีธุรกิจ SMEs ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ ากว่า y ราย วงเงิน
ไม่ต่ ากว่า z บาท เป็นต้น โดยจะต้องมีการเปิดเผยประวัติของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

4) การแต่งตั้งผู้อ านวยการ ควรมาจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาจากคณะกรรมการบริหาร เพ่ือมาท าหน้าที่ในการสรร
หาและคัดเลือกจากบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจ
มารับต าแหน่ง 
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