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บทที 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ในอดีตของประเทศไทย ทีเคยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ “ตม้ยาํกุ้ง” ในช่วง 

พ.ศ. 2540   เพือแก้ไขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศดงักล่าว ประเทศไทยจาํเป็นต้องส่งเสริม 

การขบัเคลือนเศรษฐกิจโดยการใหค้วามสําคญักบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)   ซึงมีจาํนวน

มากถึงร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทังหมดของไทย   เพราะเป็นหน่วยธุรกิจทีประเทศไทยมีศ ักยภาพใน 

การแข่งขันมากกว่าหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่    และการส่งเสริมดังกล่าวจะต้องเปิดเสรีทางการลงทุน   

การบริการและการคา้ เพิมมากขึน  โดยทีการเปิดเสรีนียอ่มส่งผลให้ SMEs ประสบภาวะทีตอ้งแข่งขนักับ

กิจการค้าทํานองเดียวกันมากยิงขึน  ทังระดบัภายในประเทศและระดับนานาชาติ   ด ังนัน เพือเพิมขีด

ความสามารถการแข่งขนัดงักล่าวจึงไดม้ีการยกร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม พ.ศ. 2543 ขึนเป็นกฎหมายทีกาํหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุน  รวมถึงมาตรการ

เกียวกบัการใหสิ้ทธิประโยชน์ทงัหลายแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้กําหนดโครงสร้าง

หน่วยงานภาครัฐทีรับผิดชอบเกียวกบัการส่งเสริม SMEs เป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนทีอยู่ในความรับผิดชอบของ

สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึงเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบเรืองนีโดยตรง  

และส่วนทีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอืน ๆ 

โดยทีพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 กาํหนดให้จดัตงั สสว. 

ขนึเป็นนิติบุคคลทีมีภารกิจในการเป็นศูนยก์ลางประสานระบบการทาํงานของส่วนราชการ  องค์กรของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ ทีมีหน้าทีส่งเสริม SMEs เพือให้เกิดความต่อเนืองและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs หลายประการ  ดงัปรากฏเป็นประการสําคญัยิง 

ในมาตรา 16 (8) แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นสาระสําคญัให ้สสว. เป็นผูเ้สนอใหมี้การยก

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิมเติม  หรือปรับปรุงกฎหมายทีเกียวกบัการส่งเสริม SMEs  ต่อส่วนราชการ  หน่วยงาน

ของรัฐ  หรือรัฐวสิาหกิจทีเกียวขอ้ง  ซึงย่อมรวมถึงการปรับปรุงพระราชบญัญติันีดว้ย   
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ในระยะเวลาหนึงปีทีผ่านมาเป็นทีประจกัษ์วา่หลายหน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทัง 

สสว. เองก็มีความพยายามอย่างยิงทีจะเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

(ASEAN Economic Community) หรือในชือย่อว่า “AEC” ให้เป็นทีรู้จกัอย่างแพร่หลาย  ทงันี สืบเนืองจาก

ระยะเวลาเริมมีผลใช้บงัคบัของการจดัตงั AEC นนัใกลเ้ข้ามาทุกขณะ  ซึงเป้าหมายของการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจก็เพือให้เป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” ทีจะอนุญาตให้เกิดการเคลือนยา้ยสินค้า  บริการ   

การลงทุน  และแรงงานมีฝีมือ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  

เพือกาํหนดทิศทางในการส่งเสริม SMEs ของประเทศใหเ้กิดความเขม้แข็งและเป็นตวัจกัรทีสําคญั

ในการพฒันาประเทศ นนั  สสว. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบของ AEC ทีจะเกิดขึนกบั SMEs  จึงระบุประเด็น

การส่งเสริม SMEs ใหเ้ตรียมพร้อมรองรับความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนนีไวใ้นแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ฉบบัที 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ทีจดัทาํขึนเพือเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริม 

SMEs ของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนือง  ยงัยืน และสามารถแข่งขนัได้ในบริบททีเปลียนแปลงไปของ

ประชาคมโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน   โดยมีส่วนทีสําคัญปรากฏในยุทธศาสตร์ที 4  ซึงกล่าวถึง 

การเสริมสร้างศกัยภาพของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ชือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศดว้ย   

เพราะการเชือมโยงวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถรองรับกับกระแสโลกาภิวฒัน์และ

เชือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเป็นเรืองทีมีความจาํเป็นอย่างยงิในสถานการณ์ปัจจุบนั 

จนถึงปัจจุบัน สส ว. ได้จ ัดตังขึนแ ละดําเนิน การตามว ัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที ตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาแลว้ประมาณ 13 ปี  ประกอบกบั

สถานการณ์การเขา้สู่ AEC จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของไทยทีมีหน้าที 

ในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs กบักฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของต่างประเทศทีทาํหน้าทีส่งเสริม

และสนับสนุน SMEs และทําให้ธุรกิจ SMEs ของประเทศนันๆ ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ 5 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศญีปุ่ น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั งเศส และ

เครือรัฐออสเตรเลีย โดยศึกษาเปรียบเทียบทงัด้านโครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหาร  วตัถุประสงค ์ 

อาํนาจหนา้ที  งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐในการดาํเนินงานขององค์กร  การส่งเสริมและสนบัสนุนของรัฐ

สําหรับ SMEs  และการเพิกถอนการส่งเสริมและการสนบัสนุนของรัฐ เพือใหไ้ดข้อ้มูลรอบดา้น    

การศึกษาดงักล่าว ก็เป็นไปเพือให้ทราบถึงองคก์รภาครัฐทีทาํหน้าทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs 

ในแต่ละประเทศว่าโครงสร้างขององค์กรและการดําเนินการมีลักษณะอย่างไร มีวตัถุประสงค์ใน 

การดาํเนินการอย่างไร  มีอํานาจหน้าทีกระทาํการอย่างไร  รูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐมี

ลกัษณะอย่างไร  และสามารถดาํเนินการประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด   ทงันี ย่อมเป็นการสมควรที 
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สสว. ในฐานะทีเป็นหน่วยงานกลางของการประสานงานและการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs  อีกทัง 

ยังเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบการดําเนินงานตามกฎหมายจะได้มีการศึกษาวิจ ัยถึงสาระสําคัญของ

พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  กฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐอืนๆ  

ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs 

ทงัทีดาํเนินการผ่าน สสว. และหน่วยงานภาครัฐอืนๆ  เพือศึกษาขอ้มูลใหช้ดัเจนวา่ตามกฎหมายทงัหลายได้

กําหนดโครงสร้างองค์กร  และอํานาจหน้าทีทังหลายขององค์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs  มีความซําซ้อนหรือคาบเกียวกนัอนัอาจไม่เหมาะสมต่อการพฒันาขีดความสามารถของ 

SMEs ในปัจจุบนั เช่น อาํนาจหน้าทีทีซาํซ้อนคาบเกียวกนัของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวง

พาณิชย ์ กบัหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นตน้   

อนึง การทีในสถานการณ์ปัจจุบันสํานักงานเศรษฐกิจการคล ัง (สสค.) ได้จ ัดตังกองทุนเพือ

ช่วยเหลือ SMEs โดยมุ่ งประสงค์จะฟืนฟูกองทุ นต่างๆ ทีได้ให้การสนับส นุน SMEs อยู่แล้วให้ มี

ประสิทธิภาพมากยิ งขึนและเป็นการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจดัการกองทุนดงักล่าวดว้ย   

นอกจากนี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยงัไดแ้สดง

ความประสงค์ให้ภาครัฐจดัตงักองทุนช่วยเหลือ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิงการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการ 

ทางภาษี  และการกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมทีเหมาะสม ในขณะที สสว. เองก็มีอาํนาจหน้าทีเกียวกับ 

การบริหารจดัการกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ย  ซึงวตัถุประสงค์ของกองทุน

ดงักล่าวก็เป็นไปเพือส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs เช่นเดียวกนั   ดงันนั เพือใหห้น่วยงานภาครัฐไดป้ระสาน

ความร่วมมือในการให้เงินช่วยเหลือหรือกู้ยืมในการสนบัสนุน SMEs อย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์  จึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการสนบัสนุนเงินทุน

ช่วยเหลือ SMEs ใหเ้หมาะสมดว้ย 

เมือไดวิ้เคราะห์และสังเคราะห์กฎหมายไทยทีเกียวข้องในประเด็นดังกล่าวแล้ว  ก็จะสามารถ

นาํเสนอการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ 5 ประเทศขา้งตน้  เพือให้สามารถนาํผล

การศึกษาวจิยัดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการเสนอแนะใหมี้การปรับปรุงหรือแก้ไขพระราชบญัญติัส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  หรือกฎหมายจดัตังองค์กรภาครัฐอืนทีเกียวข้อง และ

เสนอแนะเกียวกบัการกําหนดนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงองค์กรภาครัฐของไทยในการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs ใหมี้ความเหมาะสมตามภารกิจต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา    

1. เพือทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างขององค์กร โครงสร้างการบริหาร วตัถุประสงค์ อาํนาจ 

หนา้ที งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของ สสว. ตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 องค์กรภาครัฐอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs   และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs โดยผ่านทางหน่วยงานภาครัฐอืน ๆ  

 2. เพือวิเคราะห์กฎหมายจดัตังองค์กรภาครัฐของต่างประเทศทีทําหน้าทีเกียวกับการส่งเสริม

สนบัสนุนและพฒันา SMEs ให้เขม้แข็งและประสบความสําเร็จโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายจดัตัง 

สสว.   และองคก์รภาครัฐของไทย  ทงันี การศึกษาเปรียบเทียบดงักล่าวทาํใหท้ราบและเขา้ใจถึงหลกัสําคญั

ของกฎหมายจดัตังองค์กรภาครัฐและขอบเขตของลักษณะโครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหาร  

วตัถุประสงค ์ อาํนาจหน้าที  งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ  รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs 

และการดาํเนินการทีประสบผลสําเร็จ  

 3. เพือศึกษาวจิยักฎหมายจดัตังองค์กรภาครัฐทีทาํหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs  ได้แก่

พระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  เพือนาํไปสู่การเสนอแนะแก้ไข

เพิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายนีใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 4. เพือทราบและเข้าใจถึงโอกาสและผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ต่อ SMEs ไทย เพือให้ สสว. สามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs  รวมทังองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชนทีเกียวขอ้งสามารถเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.3 วิธีการดําเนินงานวิจัย และขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาวจิยัครังนี ผูวิ้จยัได้มีการดําเนินการวิจยัโดยใช้วิธีผสมผสาน ทงัการวิจยัข้อมูลเชิง

เอกสาร และการวจิยัภาคสนาม ซึงมีทงัการวจิยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพือใหไ้ดข้อ้มูลในหลากหลาย

มิติ อนันาํมาสู่การตอบคาํถามตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีรายละเอียดของวธีิดาํเนินการวจิยั และ

ขอบเขตการศึกษา ดงันี 

 1. วิจยัขอ้มูลเชิงเอกสาร โดยมีการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายการจดัตัง สสว. กฎหมายจดัตัง

องค์กรภาครัฐอืน ๆ และแนวนโยบายภาครัฐของไทยทีเกียวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

รวมถึงบทความวิชาการ บทความวิจยั  และรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ในรูปแบบสือตีพิมพ์และสือ
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อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษารวบรวมกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของต่างประเทศทีมีอาํนาจหน้าทีใน 

การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs พร้อมแนวนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดย

คดัเลือกมาจาํนวน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์(ซึงเป็นประเทศในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนทีมีความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ) สาธารณรัฐสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรังเศส และ

เครือรัฐออส เตรเลีย   ทังนี โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร 

วตัถุประสงค ์อาํนาจหน้าทีงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของรัฐ และ

ปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จทงัของไทย และของต่างประเทศ จาํนวน 5 ประเทศดงักล่าว 

 2.  วิจยัภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  และการประชุมระดมความคิดเห็นของ 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง  เช่น  องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  ผูเ้ชียวชาญ  นกัวชิาการ  ผูป้ระกอบการ SMEs  

ทงัส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และศึกษาดูงานกฎหมายจดัตังองค์กรภาครัฐของประเทศทีทําหน้าที 

เกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันา SMEs ใหเ้ข้มแข็ง  จาํนวน 2 ประเทศจากกลุ่มประเทศเป้าหมาย  

5 ประเทศในขอ้ 1  โดยมีรายละเอียดดงันี 

2.1 แบบสอบถาม ผู ้วิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู ้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพือรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็น ตลอดจนขอ้เสนอแนะของผู ้ที

เกียวขอ้งอนันาํมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจดัตงัสํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สส ว.) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จาํนวนไม่น้อยกว่า 500 ชุด ทังนี  ก ลุ่มตัวอย่างของการวิจยั  

ผูว้ิจยัไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพือให้ไดแ้หล่งเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัในส่วนกลาง

และภูมิภาคทีสามารถไดข้อ้มูลเพือตอบคาํถามการวจิยัไดอ้ย่างครอบคลุม ซึงแบ่งไดด้งันี 

   (1) กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง ) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 200 ชุด 

   (2) ส่วนภูมิภาค จาํนวน 5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวนัออก ภาคใต ้และภาคกลาง โดยแต่ละภูมิภาคจาํนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด และจาํนวนรวมทุกภาคแลว้ 

ตอ้งไม่น้อยกวา่ 300 ชุด 

2.2 การสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ผู้ทีมีส่วนเกียวขอ้ง จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 50 ท่าน แบ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู ้ทีมีส่วนเกียวขอ้งจากส่วนกลางไม่นอ้ยกว่า 10 ท่าน และการสัมภาษณ์ 

ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งจากส่วนภูมิภาคไม่นอ้ยกวา่ 40 ท่าน โดยภูมิภาคหนึงไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน ซึงมีรายละเอียด ดงันี 
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 (1) การสัมภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งจากกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ประกอบดว้ย 

(1.1) กลุ่มระดับนโยบาย ได้แก่  ตัวแทนในคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ซึงคณะกรรมการแต่ละชุด รวมจาํนวนทงัสินไม่นอ้ยกวา่ 6 ท่าน 

  (1.2) กลุ่มระดบัผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที ไดแ้ก่  

   (1.2.1) ผู้อาํนวยการสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม หรือรองผู้อ ํานวยการฯ กลุ่มยุทธศาสตร์  รองผู ้อ ํานวยการฯ กลุ่ มเครือข่ ายความร่วมมือ  

รองผู ้อ ํานวยการฯ กลุ่มความช่วยเหลือสนบัสนุน รองผู ้อาํนวยการสํานักงานฯ กลุ่มบริหารจดัการ รวม

จาํนวนทงัสิ นไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน 

(1.2.2) ตัวแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานทีเกียวข้องกับประเด็น 

การศึกษาวจิยั จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน 

  (1.3) กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ท่าน 

(2) การสัมภาษณ์ผู ้ทีมีส่วนเกียวข้องจากส่วนภูมิภาค จาํนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคใต ้และภาคกลาง โดยแต่ละภูมิภาคประกอบดว้ย 

(2.1) ประธานหอการคา้จงัหวดัหรือผูแ้ทน จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 ท่าน 

(2.2) ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัหรือผูแ้ทน จาํนวนอย่างน้อย 1 ท่าน   

(2.3) ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  จาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ 4 ท่าน 

2.3 การจดัประชุมระดมความคิดเห็นของผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้ง  ผูวิ้จยัจะดาํเนินการจดัประชุม

เพือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง เช่น  องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  ผู ้เชียวชาญ  

นกัวชิาการ  ผูป้ระกอบการ SMEs  เป็นต้น  จาํนวนไม่น้อยกวา่ 2 ครัง  ในหวัข้อ “การดาํเนินการโดยผ่าน

นโยบาย มาตรการ และกฎหมายของ สสว. ในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ในปัจจุบนั” โดยแบ่งเป็น



7 
 

การจดัประชุมในส่วนกลางไม่น้อยกว่า 1 ครัง และในส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 1 ครัง ซึงในแต่ละครัง 

จะตอ้งมีผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้ร่วมจาํนวนไม่น้อยกวา่ 50 ราย 

  2.4 การศึกษาดูงาน ผู ้วิจยัจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐ 

ของประเทศทีทาํหน้าทีเกียวกับการส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันา SMEs ให้เขม้แข็ง จาํนวน 2 ประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่ น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 3. ประมวลผลการศึกษา/การวิจยัภาคสนาม/การรับฟังความคิดเห็น พร้อมทังข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตังองค์กรภาครัฐของไทยในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และ

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการกําหนดนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงองค์กรภาครัฐของไทยในการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs ให้เหมาะสม โดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของไทยและ

ของต่างประเทศทีไดท้าํการศึกษามา 

 4. จดัประชุมหน่วยงานทีเกียวข้องเพือนําเสนอ เผยแพร่ และรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างผ ล 

การศึกษาวจิยั จาํนวน 1 ครัง โดยมีผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้ร่วม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 200 ราย 

 5. จดัทาํรายงานผลการศึกษาวจิยักฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐทีทาํหน้าทีส่งเสริมและสนบัสนุน 

SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ (รายงานฉบบัสมบูรณ์) ซึงประกอบดว้ย 

5.1 ผลการรวบรวมข้อมูลกฎหมายการจดัต ัง สสว. และกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐ 

อืน ๆ ทีเกียวขอ้งในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของไทย และผลการรวบรวมแนวนโยบายภาครัฐของ

ไทยในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของไทย 

5.2 ผลการรวบรวมกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐของต่างประเทศพร้อมแนวนโยบายภาครัฐ

ในการเสริมและสนบัสนุน SMEs จาํนวน 5 ประเทศ ทีมีอาํนาจหน้าทีในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

และเป็นประเทศทีประสบผลสําเร็จหรือมีความเขม้แขง็ในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs 

5.3 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร วตัถุประสงค ์อาํนาจ

หน้าที งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของรัฐ และปัจจยัทีส่งผลต่อ

ความสําเร็จทงัของไทย และของต่างประเทศ จาํนวน 5 ประเทศทีไดท้าํการคดัเลือก 

5.4 ประมวลผลการศึกษาและการวจิยัภาคสนาม (แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การรับฟัง

ความคิดเห็น การศึกษาดูงาน) 
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5.5 ผลเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของไทยและต่างประเทศ  

จาํนวน 5 ประเทศ ทีไดค้ดัเลือกและทาํการศึกษามา 

5.6 ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของไทยในการส่งเสริม

และสนบัสนุน SMEs และขอ้เสนอแนะเกียวกบัการกาํหนดนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงองคก์รภาครัฐ

ของไทยในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs จากการไดศึ้กษาวจิยัมาทงัหมด 

1.4 แผนการดําเนินงานวิจัยภาคสนาม 

 จากวิธีการดาํเนินงานวจิยัภาคสนามในขอ้ 3.2 ผูว้จิยัไดมี้การวางแผนการดาํเนินการวจิยัภาคสนาม  

ซึงจะดาํเนินการหลงัจากการผ่านการตรวจรับงานในงวดที 2 ดงันี 

 

 ทงันี แผนการดาํเนินงานวจิยัภาคสนามขา้งตน้ อาจมีการปรับเปลียนรายละเอยีดตามความเหมาะสม 

อนัเนืองมาจากตอ้งรอผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการตรวจรับ ในการตรวจรับงานในงวดที 2  

จึงจะสามารถดาํเนินการได ้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาํเนินงานยงัอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาทีตอ้งส่ง

งานในงวดที 3 ตาม TOR 

 

 

 

การดําเนินงาน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน 

1. การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม     

2. การเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์     

3. การจดัประชุมระดมความคิดเห็น     

4. การศึกษาดูงาน     

5. การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์ การจดัประชุม และการศึกษา

ดูงาน 

    

6. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลทงัหมด 

และจดัทาํร่างรายงานสําหรับการส่งงานงวด

ที 3  
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1.5. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบและเขา้ใจถึงโครงสร้างขององคก์ร โครงสร้างการบริหาร วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ที

งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของ สสว.  ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 องค์กรภาครัฐอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน 

SMEs  และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs โดยผ่านทางหน่วยงานภาครัฐอืนๆ 

 2. สามารถวิเคราะห์กฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของต่างประเทศทีทาํหน้าทีเกียวกบัการส่งเสริม

สนบัสนุนและพฒันา SMEs ใหเ้ขม้แขง็และประสบผลสําเร็จ โดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายจดัตงั สสว. 

และองค์กรภาครัฐของไทย  ทงันี การศึกษาเปรียบเทียบดงักล่าวทาํให้ทราบและเข้าใจถึงหลกัสําคญัของ

กฎหมายจดัตังองค์กรภาครัฐและขอบเขตของลกัษณะโครงสร้างขององค์กร  โครงสร้างการบริหาร

วตัถุประสงค ์ อาํนาจหน้าที  งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ  รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  

และการดาํเนินการทีประสบผลสําเร็จ 

 3. ทาํใหไ้ดผ้ลการศึกษาวจิยัแนวทางแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐทีทาํหน้าทีส่งเสริม

และสนับสนุน SMEs คือ พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เพือให้มี

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 4. สามารถสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบกิจการ SMEs  รวมทงัองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง 

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านการดาํเนินงานของ สสว. ได ้ 

 



บทที 2 

ภาพรวม บทบาท และความสําคัญของ SMEs 

2.1 ประเทศไทย 

 2.1.1 ความสําคญัของ SMEs 

 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตงัแต่ฉบับที 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เป็นต้นมาจนถึง

ฉบบัปัจจุบนั คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ล้วนกําหนดขึน

โดยอาศ ัยหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึงได้กําหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสมดุล  

อนัจาํเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” มี “ความพอประมาณ”  และเตรียม “ระบบภูมิคุ ้มกนั” 

สําหรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทงัโดยเหตุปัจจยัภายนอกและภายในประเทศ1    

เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการทีปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดงักล่าว  การพฒันา

ในด้านหนึงทีสําคญัคือการพฒันาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprise หรือ SMEs) ใหมี้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัเพิมมากขึนท่ามกลางสถานการณ์ทีเปลียนแปลง

ไปในกระแสโลกยุคปัจจุบนั  ทงัด้านเทคโนโลยี  การผลิต  การจดัการ  การตลาด  และการเงิน  เพราะจาก

ขอ้มูลของธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand) พบว่า 

SMEs ของไทย มีบทบาทสําคญัอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย  เนืองจากผูป้ระกอบการทงัประเทศเป็นลกัษณะ 

SMEs ถึงกว่าร้อยละ   และเป็นหน่วยสร้างผลผลิต (GDP) ปริมาณมากถึงร้อยละ   รวมถึงนํามาซึง 

การจา้งงานเกือบร้อยละ  ของจาํนวนแรงงานทงัประเทศ2  ซึงจากความสําคญัของ SMEs ดงักล่าว ทาํใหมี้

หน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กรทีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ SMEs และ

อาศยักฎหมายเป็นเครืองมือในการส่งเสริม SMEs ดว้ย 

 

 

                                                        
1
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555 – 2559), 43 – 44. 

2
ธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย, SMEs Analysis, (กนัยายน 2555)  

<http://www.thaifranchisecenter.com/download_file/files/group12120120629150654.pdf>.  
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2.1.2 คาํจาํกดัความของ SMEs 

ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การออกกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวร

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2545 ไวเ้พือให้ทราบถึงองค์กรธุรกิจหรือกิจการทีมีลกัษณะ

เป็น SMEs  ดงัตารางต่อไปนี3 

ตารางสรุปลกัษณะของ SMEs 

 

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดยอ่ม วสิาหกิจขนาดกลาง 

การจา้งงาน มูลค่าสินทรัพย์

ถาวร 

การจา้งงาน มูลค่าสินทรัพย์

ถาวร 

กิจการผลิต ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50  

ลา้นบาท 

51 – 200 คน เกิน 50 – 200  

ลา้นบาท 

กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50  

ลา้นบาท 

26 – 50 คน เกิน 50 – 100  

ลา้นบาท  

กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30  

ลา้นบาท 

16 – 30 คน เกิน 30 – 60  

ลา้นบาท 

กิจการบริการ ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50  

ลา้นบาท 

51 – 200 คน เกิน 50 – 200  

ลา้นบาท 

 

 ทงันี หากจาํนวนการจา้งงานของกิจการใดตอ้งดว้ยหลกัเกณฑ์ของวสิาหกิจขนาดย่อม  แต่มูลค่า

สินทรัพยถ์าวรเป็นตามหลกัเกณฑข์องวสิาหกิจขนาดกลาง  หรือจาํนวนการจา้งงานตอ้งดว้ยหลกัเกณฑข์อง

วสิาหกิจขนาดกลาง  แต่มูลค่าสินทรัพยถ์าวรเป็นตามหลกัเกณฑ์ของวสิาหกิจขนาดย่อม  กฎหมายให้ถือ

จาํนวนการจา้งงาน  หรือมูลค่าสินทรัพยถ์าวรทีนอ้ยกวา่เป็นสําคญั  

โดยทีกิจการตามลกัษณะของ SMEs ดงักล่าว ไดแ้ก่ 4 

 - กิจการผลิตสินค้า  หมายความครอบคลุมถึง การผลิตทีเป็นลกัษณะของการประกอ บการ

อุตสาหกรรมทุกประเภท  โดยความหมายทีเป็นสากลของการผลิตซึงก็คือการเปลียนรูปวตัถุให้เป็น

                                                        
3
 ข้อ  แห่งกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวรของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545. 

4
สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, นิยาม SMEs  <http://www.sme.go.th/Pages/Define/Define.aspx>.   
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ผลิตภณัฑ์ชนิตใหม่ดว้ยเครืองจกัรกล  หรือเคมีภณัฑ ์ โดยไม่คาํนึงวา่งานนนัทาํโดยเครืองจกัรหรือด้วยมือ  

ทงันี กิจการผลิตสินคา้ในทีนีรวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายทีมีลกัษณะเป็นการอุตสาหกรรม  

การผลิตทีมีลกัษณะเป็นวสิาหกิจชุมชน  และการผลิตทีเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดว้ย 

 - กิจการคา้ส่งและคา้ปลีก  หมายถึง  การใหบ้ริการเกียวกบัการคา้  โดยทีการคา้ส่ง หมายถึง การขาย

สินคา้ใหม่และสินคา้ใชแ้ลว้ใหแ้ก่ผูค้า้ปลีก  ผูใ้ชใ้นงานอุตสาหกรรม  งานพาณิชยกรรม  สถาบนั  ผูใ้ช้ในงาน

วชิาชีพ  และรวมทงัการขายใหแ้ก่ผูค้า้ส่งดว้ยกนัเอง  ส่วนการคา้ปลีก หมายถึง  การขายโดยไม่มีการเปลียน

รูปสินคา้ทงัสินคา้ใหม่และสินคา้ใชแ้ลว้ให้กบัประชาชนทวัไปเพือการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะ

ส่วนบุคคลในครัวเรือน  ซึงการค้าในทีนีมีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซือขาย  

สถานีบริการนาํมนั  และสหกรณ์ผูบ้ริโภคดว้ย 

 - กิจการการบริการ   หมายความครอบคลุมถึง  การศึกษา  การสุขภาพ  การบนัเทิง  การขนส่ง   

การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์ การโรงแรมและหอพกั  การภตัตาคาร  การขายอาหาร  การขายเครืองดืม

ของภตัตาคารและร้านอาหาร  การให้บริการเช่าสิงบนัเทิงและการพกัผ่อนหย่อนใจ  การให้บริการส่วน

บุคคล  บริการในครัวเรือน  บริการทีให้กับธุรกิจ  การซ่อมแซมทุกชนิด  และการท่องเทียวและธุรกิจที

เกียวเนืองกบัการท่องเทียว 

2.1.3 ววิฒันาการของนโยบายการพฒันา SMEs 

จากสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ เมือปี พ.ศ. 2540 ทาํใหท้งัภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็พยายาม

ทีจะผ่านพน้วิกฤตนีไปให้ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิงการอาศัยความพยายามในการเร่งส่งเสริมและสนบัสนุน 

SMEs ทีมีเป็นจาํนวนมากในประเทศไทย   รวมถึงยงักระจายพืนทีดาํเนินกิจการครอบคลุมทวัทุกภูมิภาค

ของไทย  ซึงการส่งเสริม SMEs นี ย่อมมีส่วนช่วยให้ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถประคองตัวจนดาํเนินกิจการ

ต่อไป  เป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาการวา่งงานอีกทางหนึงดว้ย5 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั SMEs ของไทยยงัประสบปัญหาทงัดา้นการจดัการความรู้และการบริหาร

กิจการทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลย ี เงินทุน  แรงงาน  กฎหมาย  เป็นอาทิ  ซึงการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ใน

ประเทศไทยทีผ่านมาก็ไดอ้าศยัความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.)  หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ (SME Bank)  ธนาคารเพือการส่งออก

                                                        
5
 วีระศกัดิ กติติภาณุกุล, ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายต่อการประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทนุ (Venture Capital) ในประเทศไทย. 

วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร์มหาบณัฑิต เสนอต่อมหาวิทยาลยัรามคาํแห่ง.หน้า 24. 
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และนําเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.)  ฯลฯ  อีกทงัยงัมีหน่วยงานภาคเอกชนทีให้ความช่วยเหลือ  เช่น  สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมส่งเสริม

ผูป้ระกอบการ SMEs6   

จากการทีมีหน่วยงานช่วยเหลือ SMEs อย่างหลากหลายจนกระทงัมีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม 

SMEs ทีซับซ้อนและขาดความเป็นเอกภาพอยู่หลายโครงการหรือกิจกรรม  ทาํให้มีความจาํเป็นทีจะต้อง

จดัตงัหน่วยงานภาครัฐ คือ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขึนมาในปี พ.ศ. 

2543  โดยมีวตัถุประสงค์ของการจดัตงัเพือให้ทาํหน้าทีพิจารณากรอบทิศทางการวางนโยบายและจดัทาํ

แผนการส่งเสริม SMEs  ตลอดจนทาํงานอยา่งบูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชน  

รวมถึงสถาบนัการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ดว้ย7  

2.2 ประเทศญีปุ่ น 

2.2.1 ความสําคญัของ SMEs  

ประเทศญีปุ่นเป็นประเทศทีมีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยูเ่ป็นจาํนวนมาก และ

ถือเป็นประเภทองค์กรธุรกิจทีไดส้ร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศเป็นหลกั โดยจากสถิติ

ในปี 2006 พบว่า สัดส่วนทางเศรษฐกิจของ SMEs ในประเทศญีปุ่นคิดเป็น ร้อยละ 99.7 ของระบบเศรษฐกิจ

ทงัหมด  และหากพิจารณาจาํนวนแรงงานทีอยู่ในระบบแลว้ ก็พบวา่มีแรงงานทีอยูใ่น SMEs คิดเป็นร้อยละ 

69 ของแรงงานทงัหมด  โดยส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 31 จะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่8   ซึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

คิดเป็นร้อยละ 53 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจทงัหมด9  ในภาพรวมจึงนบัไดว่้า SMEs ถือเป็นองคก์รธุรกิจหลกั

ของประเทศญีปุ่นอย่างแทจ้ริง 

โดยหากพิจารณาสัดส่วนของประเภทกิจการ SMEs ของประเทศญีปุ่ น จะพบว่า ส่วนใหญ่เป็น

ธุรกิจค้าปลีก (ร้อยละ 20)  รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมบริการ (ร้อยละ 18)  ธุรกิจทีพักและร้านอาหาร  

                                                        
6
 จิรพนัธ์ สกุณา และวีระพงศ ์มาลยั, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ, Excusive Journal, หนา้ 219 

7
 เพิ งอา้ง 

8
Rika Nakagawa. The Policy Approach In Promoting Small And Medium Sized Enterprises In Japan, International Business & 

Economics Research Journal (October 2012, Volume 11, Number 10), 1087. 

<http://journals.cluteonline.com/index.php/IBER/article/download/7254/7323>.  

9 Economist Intelligence Unit 2010. SMEs in Japan A new growth driver?, (2010) 

<http://www.managementthinking.eiu.com/sites/default/files/EIU_Microsoft_JapanSMEs_FINAL-WEB.pdf>. 
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(ร้อยละ 15)  การก่อสร้าง (ร้อยละ 12)  การผลิต (ร้อยละ 11)  ธุจกิจอสังหาริมทรัพย ์(ร้อยละ 7)  ธุรกิจคา้ส่ง 

(ร้อยละ 6)  นอกจากนันทีเหลืออีกร้อยละ 11 เป็นประเภทธุรกิจทีเกียวกับสุขภาพ สวสัดิการ การศึกษา  

การขนส่ง เทคโนโลยี การเงิน และการประกนัภยั10 

2.2.2 คาํจาํกดัความของ SMEs 

การให้คาํจาํกดัความของ SMEs ในประเทศญีปุ่น จะปรากฏอยู่ในคาํนิยามมาตรา 211 ของ Small 

and Medium-sized Enterprise Basic Act ปี 1999 ทีกาํหนดประเภทแยกตามประเภทของกิจการ ว่า 

  (1) SMEs ซึงมีเงินทุนไม่เกิน 300 ลา้นเยน หรือมีจาํนวนคนงานนอ้ยกว่า 300 คน  โดยอยู่

ในภาคการผลิต การก่อสร้าง การขนส่งหรือธุรกิจประเภทอืนๆ ยกเวน้ประเภทกิจการในขอ้ (2) และ (4) 

  (2) SMEs ซึงมีเงินทุนไม่เกิน 100 ลา้นเยน หรือจาํนวนคนงานนอ้ยกว่า 100 คน โดยอยู่ใน

ภาคการคา้ส่ง  

  (3) SMEs ซึงมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน หรือจาํนวนคนงานน้อยกว่า 100 คน โดยอยู่ใน

ภาคการบริการ 

  (4) SMEs ซึงมีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านเยน หรือจาํนวนคนงานน้อยกว่า 50 คน โดยอยู่ใน

ภาคการคา้ปลีก 

 นอกจากนนัแลว้ ยงัไดมี้การกาํหนดนิยามขององคก์รขนาดเล็ก (Micro Company/Small Business) 

เพิมเติม ซึงหมายถึง กิจการทวัไปทีมีคนงานไม่เกิน 20 คน (หรือกรณีภาคการค้าหรือบริการให้หมายถึง

กิจการทีมีคนงานไม่เกิน 5 คน) ไวใ้นกฎหมายฉบบัเดียวกนัอีกดว้ย 

2.2.3 ววิฒันาการของนโยบายการพฒันา SMEs 

หากจะพิจารณาพฒันาการของนโยบายการส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่นนนั มีพฒันาการมา

ยาวนาน โดยสามารถแบ่งช่วงเวลา ออกไดเ้ป็น 6 ยุคดว้ยกนั12 โดยสรุปไดด้งัตาราง 

                                                        
10 Ibid 

11
Small and Medium Enterprise Agency, Small and Medium-sized Enterprise Basic Law : CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS, (2013) 

<http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/08/01_01.html>.  
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ตารางยคุชว่งระยะเวลาพฒันาการของนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศญีปุ่น 

ระยะที/ปีค.ศ. ชือยคุ ลกัษณะการดาํเนินการทีสาํคญั 

1 (1945-1954) ยคุแห่งการปฏิรูปและเริมตน้นโยบาย SMEs 1. จัดตงัสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อ ม (Small and Medium Enterprise Agency (SMEA)) 

ในปี 1948 

2. จดัทาํและปรับปรุงดา้นต่าง  ๆเพือรองรับนโยบาย

การส่งเสริม SMEs ได้แก่ ดา้น การเงิน การรวม

ก่อตงัองคก์รธุรกจิ การให้คาํปรึกษาและคาํแนะนํา

ในธุรกิจของ SMEs 

2 (1955-1962) ยคุแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช่วงตน้ 1. ดาํเนินนโยบายในการแกไ้ขปัญหาความซําซอ้น 

ความได้เปรียบ เสียเปรียบ และช่องว่างระห ว่าง

ธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs 

2. ขยายขอบเขตของกฎหมาย และมาตการต่างๆ 

เพือสนบัสนุน SMEs เพิ มขึนต่อเนืองจากยคุแรก 

3. การออกกฎหมายคุม้ครองผูรั้บจา้งชว่ง 

3 (1963-1972) ยคุแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช่วงปลาย 1. การออกกฎหมายพืนฐานเกียวกบัวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise 

Basic Law) ในปี 1963 

2. การส่งเสริมเพือยกระดบั SMEs ให้ทนัสมยั 

3. ระบบกองทุนเพือพฒันาประสิทธิภาพ SMEs 

4. การขยายวงเงินทุนจดทะเบียน SMEs 

4 (1973-1984) ยคุแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีมนัคง 1.การจัดการด้านความรู้ และทรัพยากรต่างๆ ที

เกียวกบั SMEs 

2.จัดตังส ถาบันเกียวกับการบริห ารจัดการและ

เทคโนโลยีสาํหรับธุรกิจขนาดเลก็ 

3.จดัตงัศนูยข์อ้มูลทางธุรกิจขนาดเล็ก 

4.จดัตงัศนูยข์อ้มูล SMEs ในระดบัภมิูภาค 

5 (1985-1999) ยคุแห่งการเปลียนแปลงช่วงที 1 1. การเปลียนแปลงโครงสร้างและการรวมตัวใน

อุตสาหกรรม 

                                                                                                                                                                            
12 ปรับปรุงจาก Small and Medium Enterprise Agency, Japan’s SME Policies in Relation to the Country’s Economic Development”, 

(2013) <http://www.sme.ne.jp/policies/01_hensen/index.html>. 
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ระยะที/ปีค.ศ. ชือยคุ ลกัษณะการดาํเนินการทีสาํคญั 

2. กาํหนดมาตรการสนับสนุนการเริมตน้ธุรกิจและ

ธุรกิจทีเกิดขึนใหม่ 

3. กฎหมายทีกาํหนดมาตรการชวัคราวในการส่งเสริม

การประกอบการทางธุรกิจทีสร้างสรรค์ของ SMEs 

6 (1999-ปัจจุบนั) ยคุแห่งการเปลียนแปลงช่วงที 2 1. การแก้ไขกฎหมายพืนฐานเกียวกับ วิสาห กิจ

ขน าดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 

Enterprise Basic Law) ในปี 1999 

2. การพัฒนา การส่งเสริมความหลากหลายและ

สร้างความเจริญเติบโตอยา่งแข็งแกร่งให้แก่ SMEs 

3.การส่งเสริมนวตักรรมทางธุรกิจและการเริมตน้

ธุรกิจใหม่ๆ 

4. การสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการใน

ดา้นพืนฐานของ SMEs 

5. การปรับตวัของปัจจยัต่างๆ ตอ่การเปลียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 

จากยคุช่วงระยะเวลาขา้งตน้จะเห็นไดถ้ึงพฒันาการในการส่งเสริมนโยบายเกียวกบั SMEs ทีเป็นไป

อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการออกกฎหมายพืนฐานเกียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprise Basic Law) ในปี 1963  ซึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 1999  ถือว่าเป็นกฎหมายทีมี

ส่วนผลกัดนัให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเจริญเติบโตจนกลายเป็นองค์กรทางธุรกิจทีสร้าง

รายไดท้างเศรษฐกิจหลกัให้แก่ประเทศ  โดยมีการกาํหนดหลกัการพืนฐาน   นโยบายพืนฐาน  และมาตรการ

อืนๆ ทีเกียวกับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตลอดจนกําหนดความรับผิดชอบทีชดัเจนทงัของรัฐ 

และหน่วยงานส่วนทอ้งถนิ  เพือนาํไปสู่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพชีวิตของผูค้น 

นอกจากกฎหมายข้างต้นแล้ว กฎหมายอีกฉบบัทีมีความสําคญัในการกาํหนดองค์กรภาครัฐทีจะ 

ทาํหน้าทีในการสนับสนุนส่งเสริมการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็คือ กฎหมาย

เกียวกับการจดัตังสํานักงานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise Agency 

(SMEA)) ในปี 1948 ซึงถือเป็นองคก์รหลกัทีดาํเนินนโยบายเกียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ
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เป็นองค์กรทีผู้วจิยัจะใช้เป็นองค์กรหลกัในการศึกษาวจิยัครังนี  เพือนาํไปเปรียบเทียบกบักฎหมายจดัตงั

องค์กรภาครัฐของประเทศไทย 

2.3 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 2.3.1 ความสําคญัของ SMEs  

วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs) เป็นหน่วย

ประกอบการทางเศรษฐกิจทีแพร่หลายมากทีสุดในประเทศสิงคโปร์  โดยทีจาํนวนกวา่ร้อยละเก้าสิบเกา้ของ

ผูป้ระกอบการ (บริษทั ห้างหุ้นส่วน หรือรูปแบบธุรกิจแบบอืนๆ) ในสิงคโปร์จะเป็น SMEs  ซึงเป็นผูจ้า้ง

งานสําคญัทีจา้งแรงงานถึงร้อยละเจด็สิบของอตัราการจา้งงานทงัหมดในประเทศ   และเป็นภาคธุรกิจทีสร้าง

รายไดม้วลรวมใกลเ้คียงกบัครึงหนึงของรายไดม้วลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศทงัหมด   

 2.3.2 คาํจาํกดัความของ SMEs 

SMEs ในประเทศสิงคโปร์ เป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจอยา่งหนึงทีไม่ไดมี้กฎหมายกาํหนด

สถานะไวเ้ป็นการเฉพาะ  ดงันนั จึงอาจอยู่ในรูปแบบการดาํเนินธุรกิจประเภทใดประเภทหนึงก็ได ้กล่าวคือ 

อาจอยู่ในรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยบุคคลคนเดียว (Individual Proprietorship)  กิจการห้างหุ้นส่วน 

(Partnership)  หรือบริษทัจาํกดั (Limited Company) 

ดว้ยเหตุทีประเทศสิงคโปร์ไม่มีการบัญญติักฎหมายทีนํามาปรับใช้แก่กรณีการส่งเสริม SMEs

โดยตรงเป็นการเฉพาะ  ดงันนั จึงไม่มีการให้คาํจาํกดัความอย่างเป็นทางการโดยกฎหมายของ SMES แต่

อย่างใด  

อย่างไรก็ตาม แมไ้ม่มีการกาํหนดคาํนิยามทีเป็นทางการของ SMEs เอาไว ้แต่อาจพบคาํนิยามนีใน

กฎหมายอืน อนัได้แก่ คํานิยามทีปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง “Competition (Fees) Regulations 2007” ซึง

ออกมาตามความของมาตรา  แห่งรัฐบญัญติัว่าดว้ยการแข่งขนั ค.ศ.  (Competition Act 2004) โดย

คณะกรรมาธิการการแข่งขนัสิงคโปร์ (the Competition Commission of Singapore) ตามความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม  

มาตรา  ( ) แห่ง “Competition (Fees) Regulations ” ไดใ้หค้าํนิยามของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไวด้งันี  
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“Small or medium sized «enterprise” means an undertaking  

(a) having an annual sales turnover of not more than $  million; or 

(b)  having not more than  employees”13 
 

คณะกรรมการการสร้างมาตรฐาน การเพิ มผลผลิต และการสร้างนวตักรรม หรือ Standard, 

Productivity And Innovation Board (SPRING Singapore) ของสิงคโปร์  (ต่อไปนีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการ 

SPRING” และเรียกหน่วยงานว่า SPRING Singapore)  ซึงเป็นหน่วยงานของรัฐทีมีหน้าทีเกียวข้องกับ 

SMEs โดยตรงไดน้าํเอาคาํนิยามนี มาใชเ้ป็นหลกัเกณฑก์ารจาํแนกวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

หลกัเกณฑ์การเป็น SMEs ของคณะกรรมการ SPRING ทีใช้อยู่ในปัจจุบนั มีลกัษณะเดียวกันกับ 

คาํนิยามทีปรากฏในกฎกระทรวง Competition (Fees) Regulations   โดยถือวา่ SMEs คือ ) วสิาหกิจที

มีรายไดจ้ากการขายประจาํปีไม่เกินกวา่  ลา้นเหรียญ หรือ ) วสิาหกิจทีมีลูกจา้งไม่เกินกวา่  คน   

ทังนี  คณะกรรมการ SPRING ได้กําหนดเพิ มเติมให้ SMEs ทีสามารถได้รับการสนับสนุน 

การประกอบธุรกิจจากคณะกรรมการ SPRING เป็นประการที ) คือ ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยคน

สิงคโปร์อย่างน้อยร้อยละ  ของหุน้ทงัหมดดว้ย  คณะกรรมการ SPRING ไดก้าํหนดหลกัเกณฑน์ีขึนมาใช้

นบัตงัแต่วนัที  เมษายน ค.ศ.  เป็นตน้มา14 

ก่อนหน้านี คณะกรรมการ SPRING ได้เคยกําหนดหลกัเกณฑ์การเป็น SMEs เอาไวแ้ล้วเช่นกัน 

โดยกาํหนดใหต้อ้งเป็นวสิาหกิจทีมีสินทรัพยอ์ย่างน้อยร้อยละ  อยูใ่นสิงคโปร์  มีสินทรัพยค์งทีไม่เกินกวา่ 

                                                        
13 “วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง หมายถึงผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ ที 

(ก) มีรายได้จากการขายในแต่ละปี ไม่เกินกว่าจาํนวน  ล้านเหรียญ หรือ 

(ข) มีลูกจ้างไม่เกินกว่า  คน”  

(แปลโดยผูเ้ขียน)  

ทงันี รัฐบัญญัติการแข่งขัน ค.ศ.  ไดใ้หค้วามหมายของ “Undertaking”  ไวว่้าหมายถึง “any person, being an individual, a 

body corporate, an unincorporated body of persons or any other entity, capable of carrying on commercial or economic activities 

relating to goods or services.” 

14 โปรดดู <http://www.spring.gov.sg/NewsEvents/PR/Documents/Fact_Sheet_on_New_SME_Definition.pdf>.  
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 ลา้นเหรียญ และหากเป็นวิสาหกิจทีประกอบธุรการด้านการให้บริการจะตอ้งมีลูกจา้งไม่เกินกวา่  

คน15  

อย่างไรก็ตาม คาํนิยามของ SMEs ทีคณะกรรมการ SPRING นาํมาใชนี้ไม่ไดเ้ป็นคาํนิยามอยา่งเป็น

ทางการของ SMEs แต่อย่างใด แต่เป็นการกําหนดขึนมาเพียงเพือใช้เป็นหลักเกณฑ์เบืองต้นในการระบุ

ผูป้ระกอบการทีสามารถขอรับการช่วยเหลือตามแผนงานสนบัสนุน SMEs ทีคณะกรรมการ SPRING  จดัทาํ

ขึนเท่านนั 

 2.3.3 ววิฒันาการของนโยบายการพฒันา SMEs  

ดว้ยสิงคโปร์เป็นประเทศทีมีจาํนวนประชากรทีค่อนขา้งจะจาํกัด การจะพฒันาระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศโดยการลงทุนภายในและพลเมืองสิงคโปร์เพียงอย่างเดียวอาจทาํให้ไม่สามารถทาํให้เกิด 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงพอกบัทีคาดหมายไวไ้ด้  รัฐบาลสิงคโปร์จึงมีนโยบายทีสนบัสนุนอย่าง

เต็มทีใหมี้การลงทุนจากต่างชาติและสนบัสนุนให้มีการประกอบธุรกิจทุกประเภท  ทงันี ไม่ว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจนนัจะเป็นพลเมืองหรือผูเ้ขา้มาอาศยัในดินแดนก็ตาม  การประกอบธุรกิจของผูเ้ขา้มาอาศยัในดินแดน

และรวมทงัพลเมืองสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบธุรกิจในลกัษณะทีเป็น SMEs   ดงันนั รัฐบาล

สิงคโปร์จึงให้การสนบัสนุนวสิาหกิจดงักล่าวนีให้พฒันาไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทีมนัคงและยงัยืน  

ซึงจะส่งผลในทางทีดีต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศโดยอีกทอดหนึง 

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMES เป็นนโยบายสําคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 

โดยไดมี้การจดัทาํนโยบายเพือส่งเสริม สนบัสนุน วสิาหกิจต่างๆ มาเป็นเวลายาวนาน  ทงันี เนืองจากรัฐบาล

สิงคโปร์ได้มุ่งหมายให้ SMEs เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือนการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ  

และให ้SMEs สิงคโปร์ใหม้ีบทบาทในทางการคา้การลงทุนระหว่างประเทศดว้ย  นบัตงัแต่ประเทศสิงคโปร์

ไดรั้บเอกราชเป็นต้นมา รัฐบาลสิงคโปร์จึงไดจ้ดัตงัหน่วยงานขึนมาหลายหน่วยงานเพือให้ทาํหน้าทีด้าน 

การพฒันาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่วยงานทีสําคญัทีมีบทบาทมากทีสุดดา้นการพฒันาเศรษฐกิจคือ 

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ (Economic Development Board) จดัตงัขึนตงัแต่ปี ค.ศ.  

ในดา้นการพฒันา SMEs นนั ไดม้ีการจดัตงัหน่วยงานขึนหลายหน่วยงานดว้ยกนั โดยมีการจดัตงั 

สํานักงานวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise Bureau) ขึนในปี ค.ศ.  เพือให้เป็นหน่วยงานพฒันา 

                                                        
15 Association of Bank in Singapore, (2007), Financial Handbook for SMEs, Singapore 

<http://www.spring.gov.sg/Resources/Documents/Guidebook_Financial_Handbook_for_SMEs.pdf>.  
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SMEs โดยเฉพาะ  หน่วยงานนีจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจใน 

การบริหาร การจดัทาํแผนงานดา้นการพฒันา และส่งเสริม SMEs ต่างๆ  เช่น ในปี ค.ศ.  ไดมี้การจดัทาํ

แผนการเงินอุตสาหกรรมขนาดเลก็ (Small Industry Finance Scheme) เพือใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินโดย

มีค่าใช้จ่ายตาํใหก้บัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ในภาคการผลิตและการบริการทีเกียวขอ้งกบัการผลิต 

หรือแผนการใช้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small Industry Technical Assistance 

Scheme) ทีจดัทาํขึนในปี ค.ศ.  เป็นตน้ 

นอกจากนี ยงัมีการจดัตงัคณะกรรมการเพิมผลผลิตแห่งชาติ (National Productivity Board)  ขึนใน

ปี ค.ศ.  เพือพฒันาการเพิมผลผลิตในทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ  โดยมุ่งพฒันาศกัยภาพของทงัปัจเจก

บุคคลและศกัยภาพขององคก์รธุรกิจ ให้กา้วสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจทีมีศักยภาพสูง  คณะกรรมการนีจะ

ส่งเสริมโครงการต่างๆ ทีมีเป้าหมายเพือเพิมศกัยภาพในการทาํงานและการเพิมผลผลิต  และในทุกๆ  ปีไดมี้

การจดัทาํคาํคติพจน์ขึนมาเพือแสดงนโยบายในการดาํเนินการ เช่น ในปี ค.ศ.  ไดมี้คติพจน์ว่า “Train 

Up – Be the Best You can Be” เป็นตน้  ในปี ค.ศ.  คณะกรรมการการเพิมผลผลิตแห่งชาติไดค้วบรวม

องค์กรกบัสถาบนัศึกษาวจิยัดา้นการมาตรฐานและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Singapore Institute of Standards 

and Industrial Research) และกลายเป็นหน่วยงานทีทาํหนา้ทีดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ซึง

รวมถึง SMEs ของสิงคโปร์ ทงัในดา้นการพฒันามาตรฐาน การเพิมผลผลิตและการสร้างนวตักรรม 

ในปี ค.ศ.  คณะกรรมการการเพิมผลผลิตแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงองค์กรใหม่และได้มี 

การเปลียนชือมาเป็น คณะกรรมการการสร้างมาตรฐาน การเพิมผลผลิต และการสร้างนวตักรรม หรือ 

Standard, Productivity And Innovation Board (SPRING Singapore) อนัเป็นหน่วยงานหลกัของสิงคโปร์ทีมี

หนา้ทีหลกัคือการพฒันา ส่งเสริม ใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบการสิงคโปร์ โดยเฉพาะอยา่งยงิการสนบัสนุน

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2.4 สาธารณรัฐเกาหลี 

2.4.1 ความสําคัญของ SMEs 

สาธารณ รัฐเกาหลีได้ให้ความสําคัญแก่การเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาด 

ย่อ ม (SMEs) เนืองจาก  SMEs ในส าธารณ รัฐ เกาหลี เปรียบได้ก ับตัวจักรสํ าค ัญในการขับเค ลือ น 

เศรษฐกิจของชาติ ไม่วา่จะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายไดแ้ก่ประชาชน หรือ การส่งออกซึงนาํรายไดม้าสู่ 

ประเทศ  เมือพิจารณาจากผลสํารวจปริมาณ SMEs และอตัราการจา้งงานเมือปี 2010 พบวา่ปัจจบุนันี SMEs 
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ในสาธารณรัฐเกาหลีมีจาํนวนมากถึงกว่า 3,122,000 ราย อีกทงัยงัมีจาํนวนพนกังานทีได้รับการจา้งงาน

ทงัหมดประมาณ 12,263,000 คน อยู่ในระบบเศรษฐกิจ  โดยสิงทีน่าสนใจอย่างยิงคือตวัเลขปริมาณ SMEs 

และปริมาณพนักงานดงักล่าว ไดเ้พิมขึนจากปีก่อนหน้านันถึง 55,848 ราย และ 511,513 คน ตามลําดบั16  

หากพิจารณาจากสถิติปริมาณ SMEs และอตัราการจา้งงานยอ้นหลงั จะพบวา่ตวัเลขดงักล่าวไดม้ีแนวโน้มที 

เพิมขึนอยา่งต่อเนืองมาโดยตลอด  ดงัตารางต่อไปนี 

ตารางแสดงสถิติปริมาณ SMEs และ การจา้งงานในสาธารณรัฐเกาหลรีายปี 

 

แหล่งทีมา: Small and Medium Business Administration 

จากตารางสถิติปริมาณ SMEs และการจา้งงานในสาธารณรัฐเกาหลีตงัแต่ปี 2008 ถึง 2010 พบว่า 

SMEs เป็นหน่วยธุรกิจทีมีปริมาณเพิมขึนเรือย  ๆตลอด 3 ปี  อีกทงัสิงทีน่าสังเกตคือ ปริมาณ SMEs เมือเทียบ

กบัปริมาณรวมขององค์กรธุรกิจในประเทศแลว้ SMEs ถือเป็นหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ กล่าวคือ 

99.9% ขององคก์รธุรกิจในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นธุรกิจ SMEs ทงัสิ น  และมีปริมาณการจา้งงานสูงถึง 87% 

โ ด ย 

ประมาณในแต่ละปี  ดว้ยเหตุนี จึงเป็นผลสะทอ้นใหเ้กิดอตัราการจา้งงานทีเพิมสูงขึนตามในแต่ละปี  เห็นได้

ชดัว่าภายในระยะเวลาอนัสัน SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลีได้เจริญเติบโตอย่างมาก  และมีบทบาทในการ

ขบัเคลือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เช่นเดียวกนักบัประเทศไทยทีมีปริมาณธุรกิจประเภท SMEs  คิดเป็น

ร้อยละ 99 นํามาสู่การจ้างงานเกือบร้อยละ 80 ของจาํนวนแรงงานทังประเทศ ความสําคัญของตวัเลข

ดงักล่าวทงัในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหล ีชีใหเ้ห็นว่า SMEs เป็นหน่วยย่อยทีสําคญัต่อการขบัเคลือน

เศรษฐกิจ ดงันนัภาครัฐสมควรเขา้มาสนบัสนุนและส่งเสริม SMEs อย่างจริงจงั 

                                                        
16 Small and Medium Business Administration, Status of Korean SMEs (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/smes/status.do?mc=usr0001147>. 



22 
 

 

2.4.2 คําจํากัดความของ SMEs 

เพือทาํความเข้าใจถึงการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลี สมควรพิจารณา

เบืองตน้ก่อนวา่ธุรกิจหรือกิจการทีมีลกัษณะเป็นอย่างไรจงึเรียกไดว่้าเป็น SMEs  ซึงอยู่ภายใตก้ารสนบัสนุน

และส่งเสริมโดยภาครัฐ  ทงันี สาธารณรัฐเกาหลีไดก้าํหนดนิยามและเกณฑข์องการเป็น SMEs เอาไวอ้ย่าง

ชดัเจนภายใตก้ฎหมายทีชือวา่ Framework Act on Small and Medium Enterprises  ซึงกฎหมายฉบบันีไดถู้ก

ตราขึนเพือส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SMEs  อีกทังยงัผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของโครงสร้าง

อุตสาหกรรม  การพฒันาทีสมดุลของเศรษฐกิจในประเทศ  โดยการกาํหนดทิศทางและแนวนโยบายพืนฐาน

แก่ SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลี17  Article 2(1) ของกฎหมายฉบบันีไดก้าํหนดลกัษณะของ SMEs วา่ เจา้ของ

หรือผูป้ระกอบกิจการวสิาหกิจขนาดเลก็และขนาดย่อมซึงจะอยู่ภายใตก้ารส่งเสริมโดยรัฐจะตอ้งเป็นบุคคล

ซึงประกอบกิจการทีมีล ักษณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีถูกระบุโดยข้อบงัคบัประธานาธิบดี (the 

Presidential Decree)18 โดยมีเกณฑ์มาตรฐานตามขอ้บงัคบัดงักล่าวมีรายละเอียด ดงัตารางต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 1. 

18 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 2(1). 
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ตารางแสดง SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีทีอยู่ภายใตก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมของรฐั 

 

แหล่งทีมา: Small and Medium Business Administration 

เมือพิจารณาจากตารางด้านบนแล้ว พบว่ากฎหมายไดจ้าํแนก SMEs ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที 1 คือ Small and Medium Enterprises ประเภทที 2 คือ Small Businesses และประเภทที 3 คือ 

Micro-Enterprises โดยการจาํแนกดงักล่าวเป็นการจาํแนกตามขนาดของกิจการเป็นหลกั ซึงประเภทแรก 

เป็นการรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอาไวด้้วยกนั ประเภทที 2 จะเป็นกิจการทีเป็นการค้าที 

เล็กกว่าประเภทแรก และประเภทที 3 จะเป็นกิจการทีมีขนาดเล็กมากทีสุดในระบบเศรษฐกิจ ดงัแผนภาพ 

ต่อไปนี 
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แผนภาพแสดงลาํดบัขนาดของประเภท SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลี 

 

นอกจากนี กฎหมายยงักาํหนดประเภทธุรกิจทีเขา้เกณฑ์การเป็น Small and Medium Enterprises 

หรือ Small Businesses หรือ Micro-Enterprises ออกเป็น 6 ประเภท  โดยธุรกิจแต่ละประเภทตอ้งมีจาํนวน 

พนกังาน รวมถึงมูลค่าสินทรัพย์หรือมูลค่าการขาย ตามเกณฑ์ที SMEs แต่ละประเภทกาํหนดไว ้ ซึงหาก 

ผูป้ระกอบกิจการรายใดประกอบธุรกิจทีมีลกัษณะเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวแล้ว จะถูกนิยามให้เป็น SMEs 

ตามกฎหมาย และอยู่ภายใตก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนของรัฐ 

  ธุรกิจทีมีลกัษณะดงัต่อไปนีจะถูกจดัเป็น Small and Medium Enterprises กล่าวคือ ธุรกิจประเภท 

ที 1 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกบัการผลิตดว้ยเครืองจกัร ทีมีจาํนวนพนกังานน้อยกวา่ 300 คน  และมีมูลค่าสินทรัพย ์

ไม่เกิน 8 ลา้นเหรียญ   ธุรกิจประเภทที 2 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกับการทาํเหมือง ก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง  

ทีมีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 300 คน  และมีมูลค่าสินทรัพยไ์ม่เกิน 3 ลา้นเหรียญ   ธุรกิจประเภทที 3 ไดแ้ก่ 

ธุรกิจเกียวกบัการขายปลีก โรงแรม การสันทนาการ การติดต่อสือสาร กิจการอืนๆ ทีเกียวกบัอุตสาหกรรม 

คอมพิวเตอร์  การบริการดา้นวศิวกรรม ทีมีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 300 คน และมีมูลค่าการขายไม่เกิน 30 

ลา้นเหรียญ   ธุรกิจประเภทที 4 ได้แก่ ธุรกิจเกียวกับการเกษตร ประมง ไฟฟ้า แก๊ส ประปา ผลิตภณัฑ์ยา 

ธุรกิจทีเป็นการซือขายทางไปรษณีย์ การขายตรง การท่องเทียว การบริการดา้นเทคโนโลยี ธุรกิจภาพยนตร์ 

สิงบนัเทิง และสวนสนุก ทีมีจาํนวนพนกังานน้อยกว่า 200 คน และมีมูลค่าการขายไม่เกิน  ลา้นเหรียญ 

ธุรกิจประเภทที 5 ไดแ้ก่ ธุรกิจทีมีลกัษณะเป็นพ่อคา้คนกลาง ธุรกิจใหเ้ช่าเครืองจกัรกลสําหรับอุตสาหกรรม 

การวิจยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ การบําบดันําเสีย สวนสัตว ์การบริการทาํความสะอาด ทีมีจาํนวน 

พนกังานน้อยกว่า 100 คน และมีมูลค่าการขายไม่เกิน  ล้านเหรียญ   และธุรกิจประเภทสุดทา้ย ไดแ้ก่ 

ธุรกิจประเภทอืนๆ ทีไม่รวมอยู่ใน 5 ประเภทแรก และมีจาํนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน และมีมูลค่า 

การขายไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ 
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ธุรกิจทีมีลกัษณะดงัต่อไปนีจะถูกจดัเป็น Small Businesses ซึงเป็น SMEs ประเภททีมีขนาดเล็ก 

ลงกวา่ Small and Medium Enterprises และไดพิ้จารณาเฉพาะจาํนวนพนกังานในธุรกิจแต่ละประเภทเท่านนั 

กล่าวคือ  

ธุรกิจประเภทที 1 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกบัการผลิตดว้ยเครืองจกัร ทีมีจาํนวนพนกังานน้อยกวา่ 50 คน 

ธุรกิจประเภทที 2 ได้แก่ ธุรกิจเกียวกบัการทาํเหมือง ก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง ทีมีจาํนวนพนกังาน 

นอ้ยกวา่ 50 คน   ธุรกิจประเภทที 3 ได้แก่ ธุรกิจเกียวกบัการขายปลีก โรงแรม การสันทนาการ การติดต่อ 

สือสาร กิจการอืนๆ ทีเกียวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การบริการดา้นวิศวกรรม ทีมีจาํนวนพนกังาน 

นอ้ยกวา่ 10 คน   ธุรกิจประเภทที 4 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกบัการเกษตร ประมง ไฟฟ้า แก๊ส ประปา ผลิตภณัฑย์า 

ธุรกิจทีเป็นการซือขายทางไปรษณีย ์การขายตรง การท่องเทียว การบริการดา้นเทคโนโลยีธุรกิจภาพยนตร์ 

สิงบนัเทิง และสวนสนุก ทีมีจาํนวนพนกังานน้อยกว่า 10 คน   ธุรกิจประเภทที 5 ไดแ้ก่ ธุรกิจทีมีลกัษณะ

เป็นพ่อค้าคนกลาง ธุรกิจให้เช่าเครืองจกัรกลสําหรับอุตสาหกรรม การวิจยัและพฒันาด้านวทิยาศาสตร์  

การบาํบดันําเสีย สวนสัตว ์การบริการทําความสะอาด ทีมีจาํนวนพนักงานน้อยกวา่ 10 คน  และธุรกิจ 

ประเภทสุดทา้ย ได้แก่ ธุรกิจประเภทอืนๆทีไม่รวมอยู่ใน 5 ประเภทแรกและมีจาํนวนพนกังานน้อยกว่า  

10 คน 

กรณีสุดทา้ย ธุรกิจทีมีลกัษณะดงัต่อไปนีจะถูกจดัเป็น Micro-Enterprises ซึงเป็น SMEs ประเภททีมี 

ขนาดเลก็ทีสุดในระบบเศรษฐกิจ และไดพิ้จารณาเฉพาะจาํนวนพนกังานในธุรกิจแต่ละประเภทเช่นเดียวกนั 

กล่าวคือ ธุรกิจประเภทที 1 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกับการผลิตดว้ยเครืองจกัร ทีมีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 10 คน 

ธุรกิจประเภทที 2 ได้แก่ ธุรกิจเกียวกบัการทาํเหมือง ก่อสร้าง และการคมนาคมขนส่ง ทีมีจาํนวนพนกังาน 

นอ้ยกวา่ 10 คน  ธุรกิจประเภทที 3 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกับการขายปลีก โรงแรม การสันทนาการ การติดต่อ 

สือสาร กิจการอืนๆทีเกียวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การบริการด้านวิศวกรรมทีมีจาํนวนพนักงาน 

นอ้ยกวา่ 5 คน  ธุรกิจประเภทที 4 ไดแ้ก่ ธุรกิจเกียวกับการเกษตร ประมง ไฟฟ้า แก๊ส ประปา ผลิตภณัฑย์า 

ธุรกิจทีเป็นการซือขายทางไปรษณีย ์การขายตรง การท่องเทียว การบริการดา้นเทคโนโลยี  ธุรกิจภาพยนตร์ 

สิงบนัเทิง และสวนสนุก ทีมีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 5 คน   ธุรกิจประเภทที 5 ไดแ้ก่ ธุรกิจทีมีลกัษณะเป็น 

พ่อค้าคนกลาง ธุรกิจให้เช่าเครืองจกัรกลสําหรับอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  

การบาํบดันาํเสีย สวนสัตว ์การบริการทาํความสะอาด ทีมีจาํนวนพนกังานนอ้ยกวา่ 5 คน  และธุรกิจประเภท 

สุดทา้ย ไดแ้ก่ ธุรกิจประเภทอืนๆทีไม่รวมอยูใ่น 5 ประเภทแรก และมีจาํนวนพนกังานน้อยกว่า 5 คน 
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เป็นทีน่าสังเกตวา่ กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีมีรายละเอียดปลีกยอ่ยทีชดัเจนอยา่งยงิ  เนืองจาก 

แมแ้ต่คาํวา่ SMEs ยงัถูกแบ่งยอ่ยเป็น 3 ประเภทตามขนาดกิจการ อีกทงัเกณฑก์ารนิยาม SMEs ตามกฎหมาย 

สาธารณรัฐเกาหลยีงัเป็นเกณฑที์ค่อนขา้งเปิดกวา้ง  ซึงหากพิจารณาจากประเภทธุรกิจแลว้ พบวา่ ธุรกิจเกือบ 

ทุกประเภทสามารถเป็น SMEs ไดท้งัสิน  โดยมุ่งเนน้ไปทีจาํนวนพนกังาน และมูลค่าสินทรัพย์ หรือมูลค่า

การขายเป็นหลกัในการพิจารณา  ซึงกรณีนีคลา้ยคลึงกบัการพิจารณาประเภทธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย 

ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทีไดก้ําหนดนิยามไวใ้นกฎหมายลาํดบัรอง

ใหพิ้จารณาความเป็น SMEs จากการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพย์เช่นเดียวกนั หากแต่สาธารณรัฐเกาหลีได้

กาํหนดให้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าประเทศไทย  โดยให้มีการพิจารณามูลค่าการขายแทนมูลค่า

สินทรัพยใ์นธุรกิจบางประเภท 

2.4.3 วิวฒันาการของนโยบายการพัฒนา SMEs 

แนวความคิดในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลีมีมานานหลายทศวรรษแลว้ 

โดยความสําคญัของ SMEs ไดเ้ริมเขา้มามีบทบาทสําคญัในระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี  ภายหลงั 

จากทีระบบกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทีเรียกกนัว่า “แชโบล (Chaebol)” เสือมถอยลงไป ดว้ยเหตุนี แนวนโยบาย 

เกียวกบัการพฒันาการส่งเสริม SMEs จึงเริมต้นขึน โดยถูกจดัทําผ่านการดาํเนินงานของ SMBA ตงัแต่ 

ปี 1998 ผูว้จิยัพบวา่จากอดีตจนถึงปัจจบุนันโยบายของการพฒันา SMEs ไดมุ้่งเนน้ไปทีดา้นเทคโนโลยี ดา้น

การพฒันา SMEs ใหก้้าวสู่ระดบันานาประเทศ และการผลิตสินคา้ ผูว้ิจยัจึงสรุปแนวนโยบายการพัฒนา 

SMEs ในปัจจุบนัดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี 

SMBA ไดก้าํหนดนโยบายออกมา 2 ลกัษณะ ได้แก่ นโยบายรายปี (Policy Direction of the Year) 

ซึงจะเป็นทิศทางและเป็นกรอบกวา้งๆ ในการส่งเสริม SMEs ในแต่ละปี  และจะไดรั้บการทบทวนปรับปรุง 

แก้ไขรายปี  เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และนโยบายด้าน SME (SME Policies)  ซึงจะมี 

ความเฉพาะเจาะจงไปทีการส่งเสริม SMEs ในเรืองต่างๆ เพือให ้SMBA นาํไปทาํใหเ้กิดผล โดยการกาํหนด

เป็นมาตรการ  และมีรายละเอียดของนโยบายทงัสองลกัษณะดงัต่อไปนี 

- Policy Direction of the Year (2013) 

นโยบายรายปีเปรียบเสมือนทิศทางของการส่งเสริม SMEs เพือให้ทุกหน่วยทีเกียวขอ้ง 

เขา้ใจตรงกนัว่าประเทศเกาหลีจะดาํเนินการไปในทิศทางใด โดยนโยบายปี 2013 ถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวด 
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ได้แก่ หมวด Major Focuses และ หมวด Major Cooperative Tasks โดยแต่ละหมวดจะแบ่งเป็นแนวทาง 

ย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ 

Major Focuses มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

(1) การมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจทีสร้างสรรค์ โดย SMBA จะต้อง 

ส่งเสริมการริเริมธุรกิจ SMEs ทาํเป็นโครงการระดบัชาติในช่วงครึงปีหลงั และ SMBA ต้องสร้างสภาพ 

แวดล้อมให้เหมาะสมแก่การลงทุน รวมถึงการฟืนฟูการลงทุนให้กลับคืนมา และต้องส่งเสริมให้มี 

การปรับปรุงระบบต่างๆเพือการเริมตน้ใหม่19 

( ) การฟืนฟูบนัไดสู่โอกาสของ SMEs โดย SMBA ตอ้งพยายามขจดัอุปสรรคทีกีดขวาง 

การเจริญเติบโตของ SMEs เช่น การลดภาษี การช่วยเหลือด้านการเงิน และต้องส่งเสริมศักยภาพใน 

การเจริญเติบโตของ SMEs เช่น ขยายการส่งเสริมการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) 

การขยายการพฒันาเทคโนโลยี การขยายตลาดไปสู่ระดบัสากล  อีกทงั SMBA ตอ้งสนบัสนุนการคา้ทีเป็น

ธรรมระหวา่ง SMEs และกิจการขนาดใหญ่ดว้ย20 

(3) การสร้างเครือข่ายการคา้และความสุขของกิจการ กล่าวคือ SMBA จะต้องยกระดบั 

ระบบฐานขอ้มูลตลาดและเขตการคา้  เพิมการแข่งขนัดา้นราคา  และการแบ่งปันข้อมูลแก่ผูป้ระกอบการ 

SMEs อย่างทวัถึง  อีกทงั SMBA ตอ้งผสมผสานระหว่างการคา้ขายแบบดงัเดิม และการใช้เทคโนโลยขีอ้มูล

ข่าวสาร (ICT) ใหมี้ความกลมกลืนส่งเสริมกนัและกนั21  

ในส่ วนขอ ง Major Cooperative Tasks มุ่ ง เน้น ให้  SMBA ต้อ งจัด ให้ มี การส่ งเส ริม 

มหาวิทยาลยัในฐานะผูจุ้ดประกายการเริมต้นธุรกิจ  โดยการสนบัสนุนให้คนรุ่นใหม่หนัมาให้ความสําคญั 

ในการประกอบธุรกิจ ซึง SMBA จะตอ้งประสานงานกบักระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการวางแผน 

                                                        
19 Small and Medium Business Administration, Policy Direction of the Year: content1 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/policyyear_01.do?mc=usr0001155#content1>. 

20 Small and Medium Business Administration, Policy Direction of the Year: content2 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/policyyear_01.do?mc=usr0001155#content2>. 
21 Small and Medium Business Administration, Policy Direction of the Year: content3 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/policyyear_01.do?mc=usr0001155#content3>. 
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อนาคต และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี SMBA จะตอ้งประสานงานกบักระทรวงสถิติและการคลงั เพือ

สร้างระบบการจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูล SMEs ดว้ย22  

- SME Policies 

SME Policies จาํแนกออกเป็นการส่งเสริม SMEs ใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นการเริมตน้ธุรกิจและธุรกิจทีมีความเสียง โดย SMBA ตอ้งเตรียมความพร้อมใหก้ับ 

ธุรกิจทีจะเกิดขึนใหม่พร้อมทงัจดัหานวตักรรมใหม่  ๆขึนมารองรับ โดยคาํนึงถึงความสําคญัในการขบัเคลือน

เศรษฐกิจของประเทศเป็นสําคญั23 

(2) ด้านทรัพยากรบุคคล โดย SMBA ต้องกําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น 

ความสําคญัอนัดบัตน้ๆ ผลกัดนัใหเ้กิดความเขา้ใจใน SMEs และ ขยายความตอ้งการพืนฐานด้านการศึกษา 

และการฝึกงานโดยใหมี้ความเชือมโยงกบัความตอ้งการในการจา้งงาน24 

(3) ดา้นการเงิน โดย SMBA ตอ้งขยายการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs และช่วยเหลือธุรกิจ 

ในการก่อตงั หรือขยายการดาํเนินงาน การพฒันาสินค้าผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ หรือการลงทุนในสิ งอํานวย 

ความสะดวกต่างๆ25 

(4) ดา้นการตลาด เนืองจากความตอ้งการตลาดทีมีความหลากหลาย และมีการเปลยีนแปลง 

อย่างรวดเร็วทงัในประเทศและต่างประเทศ SMBA ตอ้งส่งเสริมอุปสงค์ในประเทศเป็นหลกั ขณะเดียวกัน 

ตอ้งสร้างระบบการตลาดในระดบันานาชาติให้เขม้แขง็ดว้ย รวมถึงการจดัการการเขา้ถึงบริการส่งออก26 

                                                        
22 Small and Medium Business Administration, Policy Direction of the Year: content4 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/policyyear_01.do?mc=usr0001155#content4>. 

23 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content1 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content1>. 
24 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content2 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content2>. 

25 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content3 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content3>. 

26 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content4 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content4>. 
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( ) ดา้นเทคโนโลยี โดย SMBA ตอ้งส่งเสริมนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีแก่ SMEs เนืองดว้ย 

ความเชือทีวา่เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคตจะตอ้งพึงพาเทคโนโลยีเป็นหลกั27 

( ) ด้าน Micro-Enterprises ดงัทีกล่าวมาแล้ว SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลีแบ่งย่อยเป็น 3 

ประเภท โดย Micro-Enterprises จดัเป็น SMEs ทีมีขนาดเล็กทีสุด โดย SMBA ต้องจดัให้มีโปรแกรมที

หลากหลายสําหรับการช่วยเหลือกิจการและการตลาดแบบดั งเดิม ส่งเสริมให ้Micro-Enterprises มี 

การพฒันากิจกรรมดา้นธุรกิจทีหลากหลาย28 

( ) ด้านระบบ SME Clinic และการส่งเสริมอืนๆ โดย SMBA จดัให้มีโปรแกรมเกียวกับ 

การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ทงัการจดัการความเสียง เพือเพิมอตัราความอยู่รอดของธุรกิจ  

ซึงกรณีดงักล่าวคลา้ยกบัการดูแลบุคคลใหเ้จริญเติบโตอย่างแขง็แรงและมนัคง29 

2.5 สาธารณรัฐฝรังเศส 

 2.5.1 ความสําคญัของ SMEs  

 

การส่งเสริม SMEs ในประเทศฝรั งเศสจะดาํเนินการโดยองค์กรหลายองค์กรด้วยกนั ซึงแต่ละ

องค์กรจะให้การส่งเสริม SMEs ในรูปแบบทีแตกต่างกนัออกไป โดยมีทงัองค์กรของรัฐในระดบัท้องถิน 

และองคก์รในระดบัชาติ 

องค์กรในระดบัทอ้งถินทีใหค้วามช่วยเหลือแก่ SMEs30 คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินต่างๆ ทีมี

อาํนาจตามกฎหมายทีจะใหค้วามช่วยเหลือ และส่งเสริมการประกอบกิจการของ SMEs ทีตงัอยู่ในพืนทีของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเหล่านนั31  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินของฝรั งเศสเหล่านี เป็นหน่วยงานรัฐ

                                                        
27 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content5 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content5>. 
28 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content6 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content6>. 

29 Small and Medium Business Administration, SME Policies: content7 (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/polities/smepolicies_01.do?mc=usr0001170#content7>. 
30 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภาษาฝรังเศสเรียกว่า “Les Petites et Moyennes Entreprises (PMEs)” 

31 ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินของฝรังเศส (Code général des collectivités territoriales) มาตรา L. -  ถึง มาตรา 

L.1511-5 ให้อาํนาจแกแ่ควน้ (Région) และองค์กรส่วนท้องถินต่างๆ ทีจะให้การสนับสนุนโครงการพฒันา หรือโครงการการลงทุนของ 

SMEs ทีตงัอยู่ในเขตพนืทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินนัน  ทงันี การใหก้ารสนบัสนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินดงักล่าวตอ้งอยู่



30 
 

โดยแทห้รือเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครอง ทีเป็นส่วนหนึงของการปกครองแบบกระจายอาํนาจของฝรั งเศส 

โดยมีหน้าทีหลายๆ ดา้นด้วยกนั  การใหค้วามช่วยเหลือแก่ SMEs เป็นเพียงหนา้ทีดา้นเศรษฐกิจขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินเท่านนั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินของฝรั งเศสเหล่านีมีรูปแบบองค์กรทีมีลกัษณะ

เดียวกนัทวัทงัประเทศตามลกัษณะการจดัตงัทีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

(Code général des collectivités territoriales)32  อย่างไรก็ตาม เนืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินไม่ได้

เป็นองค์กรทีตงัขึนมาเพือทาํหนา้ทีสนบัสนุน SMEs ในฝรั งเศสโดยตรงและเป็นการเฉพาะ ดงันนั จึงจะไม่

นาํมากล่าวไวใ้นส่วนนี  

การส่งเสริม SMEs ของประเทศฝรังเศสนนั ในปัจจุบัน ยงัไม่มีการจดัตงัองค์กรทีเป็นองค์กรรัฐ 

โดยแท ้เพือทาํหนา้ทีในการให้การสนบัสนุน ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs เป็นการเฉพาะและ

มีหน้าทีในระดบัประเทศในลกัษณะทวัไปแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม ภาครัฐของประเทศฝรั งเศส ได้ให้

ความสําคญัแก่การให้การส่งเสริม SMEs อยู่เสมอโดยไดม้ีการออกกฎหมายหลายฉบบัเพือส่งเสริม SMEs 

โดยเริมตงัแต่การส่งเสริมใหมี้การจดัตงัธุรกิจ การส่งเสริมให้จดัตงัธุรกิจของตนเอง หรือการออกกฎหมาย

เพือเอือผลประโยชน์ทางดา้นภาษี และการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินต่างๆ33 เป็นตน้ 

การให้การสนับสนุน SMEs ในประเทศฝรั งเศสจึงเป็นการทีรัฐออกกฎหมายขึนมา เพือนําเอา

นโยบายในด้านการส่งเสริม SMEs มาปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม และหน่วยงานรัฐทีอยู่ภายใตอ้าํนาจบงัคบั

บญัชาของรัฐบาลจะเป็นผู ้นําเอากฎหมายทีเกียวกับการส่งเสริม SMEs นันไปบังคับใช้  ทงันี โดยไม่มี 

การสร้างหน่วยงานใดหน่วยงานหนึงทีเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการส่งเสริม 

SMEs ขึนมาโดยเฉพาะ  

                                                                                                                                                                            
ภายใตก้ฎเกณฑ์ของประชาคมยุโรป เลขที /  ของคณะกรรมาธิการยุโรป ลงวนัที  สิงหาคม  (กาํหนดประเภทของ 

ความช่วยเหลือทีสอดคลอ้งกบัการเป็นตลาดร่วม) โปรดด ูเช่น แผนงานใหค้วามช่วยเหลือแก ่SMEs ของแควน้ Yveslines 

<http://www.yvelines.fr/?aide=soutien-a-linvestissement-des-petites-et-moyennes-entreprises-pme หรือแผนงานสนับสนุน SMEs ของ

แควน้ Ile-de-France จาก http://www.iledefrance.fr/action-quotidienne/entreprendre>.  

32 ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินของฝรังเศส <http://www.legifrance. 

gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5EE1AD7AB19829F723694BA70F34C9C6.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&date

Texte=20130702>. 

33 กฎหมายของฝรังเศสทีมีจุดมุ่งหมายเพือส่งเสริม SMEs ทีสําคญั ไดแ้ก ่รัฐบญัญติัว่าดว้ยการริเริมทางเศรษฐกจิ ค.ศ.  (Loi n° 2003-

721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique) ซึงมีจุดมุ่งหมายใหค้วามสะดวกในการจดัตงับริษทัหรือจดัตงัองค์กรธุรกจิ  รัฐบญัญติัว่า

ดว้ยการให้การสนับสนุน SMEs ค.ศ.  (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) รัฐบญัญติัว่า

ดว้ยการปรับปรุงเศรษฐกจิใหท้นัสมยั ปี ค.ศ.  (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) เป็นตน้ 
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อย่างไรก็ตาม แมป้ระเทศฝรั งเศสจะไม่มีหน่วยงานรัฐทีทาํหน้าทีดา้นการส่งเสริม SMEs โดยตรง 

แต่ก็ไดมี้การจดัตังองค์กรขึนมาทาํหน้าทีช่วยเหลือ และสนับสนุน SMEs โดยเป็นองค์กรทีเกิดขึนจาก 

ความริเริมของภาครัฐ  ซึงอาจเป็นองค์กรของรัฐทีจดัตงัขนึในรูปแบบทีเป็นองคก์รมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจ 

(Etablissement public หรือ Entreprise publique) หรือเป็นสมาคม (Association)  และปัจจุบนัมีองค์กรที

จดัตงัขึนโดยความริเริมของรัฐบาลฝรั งเศส เพือให้ทาํหน้าทีส่งเสริม SMEs ในประเทศฝรั งเศสทีสําคัญ 

ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe และ Agence pour la création de l’entreprise (APCE)  ส่วนกฎหมายของ

ฝรั งเศสทีมีจุดมุ่งหมายเพือส่งเสริม SMEs ทีสําคญั ไดแ้ก่ รัฐบญัญติัวา่ดว้ยการริเริมทางเศรษฐกิจ ค.ศ.  

(Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique) ซึงมีจุดมุ่งหมายให้ความสะดวกในการ

จดัตงับริษทัหรือจดัตงัองค์กรธุรกิจ รัฐบญัญติัว่าด้วยการให้การสนบัสนุน SMEs ค.ศ.  (Loi n° 2005-

882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) รัฐบญัญติัวา่ดว้ยการปรับปรุงเศรษฐกิจ

ใหท้นัสมยั ปี ค.ศ.  (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) เป็นตน้  

การศึกษากฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐทีทาํหนา้ทีเกียวกบัการส่งเสริม SMEs ของประเทศฝรั งเศส 

จึงจะศึกษาองค์กร รัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe และ Agence pour la création de l’entreprise นี 

 2.5.2 คาํจาํกดัความของ SMEs 

กฎหมายของประเทศฝรั งเศสไม่ไดมี้กฎหมายเฉพาะทีกาํหนดคาํนิยามของ SMEs ไวแ้ต่อยา่งใด มี

แต่เพียงกฎหมายปี ค.ศ.  (loi sur la modernisation de l’économie) เท่านนั ทีได้กล่าวถึง SMEs เอาไว ้ 

แต่คาํนิยามที BPI-Groupe นาํมาใช้นี เป็นคาํนิยามตามกฎหมายยุโรป  ซึงกาํหนดใหว้สิาหกิจทีจะมีลกัษณะ

เป็น  SMEs นัน  จะต้องเป็นวิส าหกิจทีมีการจ้างงานน้อยกว่า  คน มีจ ํานวนรายรับรายจ่ายจาก 

การประกอบการทีแจง้ไวใ้นแต่ละปีนอ้ยกวา่  ลา้นยโูร  ทงันี รายไดป้ระกอบการโดยรวมตอ้งไม่เกินกว่า 

 ลา้นยูโร  และต้องเป็นอิสระ คือมีผูถ้ือหุน้ทีไม่ใช่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้อยกว่าร้อยละ  

ของหุน้ทงัหมด 

 2.5.3 ววิฒันาการของนโยบายการพฒันา SMEs 

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe หรือที รู้จ ักก่อนหน้านีในนาม Oséo และ Agence pour la création de 

l’entreprise (APCE) ต่างก็เป็นองค์กรทีจดัตงัขึนภายใตก้ารริเริมของภาครัฐ  ถึงแมว้า่วิธีการดาํเนินงานและ

รูปแบบการจดัตงัของ BPI-Groupe และ APCE จะมีความแตกต่างกัน  แต่ทงัสององค์กรต่างมีเป้าหมาย

เดียวกนัคือการสนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ของฝรั งเศส  
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รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe หรือปัจจุบันคือ BPIFrance 

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จดัตังขึนในรูปแบบของบริษทัในฐานะทีเป็น “ธนาคาร” และเป็นส่วน

หนึงของ BPI-Groupe ซึงสืบทอดมาจาก SA Oséo34 รัฐวิสาหกิจในเครือของของ Oséo35 ทีจดัตงัขึนเมือปี 

ค.ศ.   โดยรัฐกาํหนด (Ordonnance) เลขที -  ลงวนัที  มิถุนายน ค.ศ.  ว่าดว้ยการจดัตงั

องค์กรมหาชน EPIC OSEO  แ ละการเปลียนแปลงหน่วยงานรัฐจากหน่วยงานเพือ การเพิ มมูลค่า 

การคน้ควา้วจิยัเป็นรัฐวสิาหกิจ36  

รัฐกําหนดดงักล่าวไดว้างหลกัเกณฑก์าํหนดให้มีการจดัตงั EPIC OSEO ซึงเป็นองค์กรมหาชนทีมี

วตัถุประส งค์ในด้านอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม (Etablissement Public à caractère Industriel et 

Commercial หรือ EPIC) มีหน้าทีในการสนบัสนุนการจดัตงั การพฒันา และการเงินของวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม37  โดยมีการจดัตงั SA Oséo ไปขณะเดียวกนั  และใหเ้ป็นรัฐวสิาหกิจทีมีสถานะเป็นธนาคาร

ขึนมาเพือดาํเนินการตามเป้าหมายในการส่งเสริมทางการเงินใหก้บั SMEs ของ EPIC OSEO38 

สําหรับรัฐวิสาหกิจ SA Oséo39 นัน เดิมจดัตงัขึนโดยรัฐกําหนด (Ordonnance) เลขที -   

ลงวนัที  มิถุนายน ค.ศ.   และข้อบงัคบัของบริษทัไดรั้บการเห็นชอบจากรัฐ ตามของรัฐกฤษฎีกา 

(Décret) เลขที -  ลงวนัที  ธันวาคม ค.ศ.   เพือให้ความเห็นชอบเกียวกับสถานะของ

รัฐวสิาหกิจ SA OSéo และวา่ดว้ยบทเบด็เตล็ดเกียวกบัการดาํเนินงานของรัฐวสิาหกิจ SA OSéo40   

                                                        
34 มีชือเตม็ว่า “La Société Anonyme Oséo” 

35 Oséo เป็นชือเรียกของการรวมกลุ่มองค์กรหลายองค์กร ทีเรียกว่า Le groupe OSEO โดยรวมเอาองค์กรทีมีหนา้ทีดาํเนินงานเพือ

ประโยชน์ส่วนรวม ดา้นการสนับสนุน SMEs หลายองค์กรมารวมกลุ่มเพือทาํหน้าทีร่วมกนั ไดแ้ก ่ธนาคารเพือการพฒันา SMEs (Banque 

de development des PME) รวมทงับริษทัในเครือของธนาคาร คือ Sofaris  หน่วยงานเพือการเพมิมูลค่าการคน้ควา้วิจยัเป็นบริษทัจาํกดั 

(Agence national de valorisation de la recherche หรือ ANVAR) และ GIE Agence des PME และปัจจุบันไดเ้ปลียนชือเป็น Bpi-Groupe 

36 Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de 

l’établissement public Agence national de valorisation de la recherche en société anonyme, JORF n° 151 du 31 juin 2005, p. 10774 

37 Ordonnance n° -  du  juin  มาตรา . 

38 EPIC OSEO และ SA Oséo  เป็นองค์กร  องค์กรทีแตกต่างกนั EPIC OSEO จะมีสถานะเป็นองค์การมหาชน แต่ SA Oséo เป็น

รัฐวิสาหกจิ  EPIC OSEO จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในนามของภาครัฐใน SA Oséo  

39 โปรดดูขอ้มูลเพิมเติมจากเวบ็ไซต์ขององค์กรไดจ้าก <http://www.oseo.fr>. 

40 Décret n° -  du  décembre  approuvant les statuts de la société anonyme OSEO et portant diverses dispositions 

relatives à son fonctionnement <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023317639>.  
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องค์การมหาชน EPIC OSEO ไดมี้การปรับปรุงองค์กรหลายครังกนั  ปัจจุบนัได้เปลียนชือมาเป็น 

EPIC BPI-Groupe นบัตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์ ค.ศ.  เป็นตน้มา  ตามรัฐบญัญตัิว่าดว้ยการจดัตงัธนาคาร

การลงทุนสาธารณะ ค.ศ. 41  ทงันี หนา้ทีดา้นการใหก้ารส่งเสริมแก่ SMEs ของ  EPIC BPI-Groupe ใน

ปัจจุบนั จะดําเนินการโดย la Société anonyme Bpi-Groupe ซึงเป็นรัฐวสิาหกิจทีมีสถานะเป็นธนาคาร โดย

รัฐเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่42    

แม้ SA Oséo ไดก้ลายมาเป็น la Société anonyme Bpi-Groupe หรือทีอาจเรียกว่า รัฐวสิาหกิจ Bpi-

Groupe โดยผ ลของรัฐบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตังธนาคารการลงทุนสาธารณ ะ 43 แต่หน้าที ในการให ้

การสนบัสนุน SMEs ยงัไม่เปลียนแปลงแต่อย่างใด  

รัฐวสิาหกิจ Bpi-Groupe  ในฝรังเศสมีวตัถุประสงค์เพือดาํเนินกิจการทีเป็นประโยชน์ส่วนรวมโดย

อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การคลงัและอุตสาหกรรม (Ministère de l’économie, des 

Finance et de l’industrie) และกระทรวงการศึกษาระดับสูงและการวิจัย (Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche)  

สมาคมเพือการจัดตังวสิาหกิจหรือ Agence pour la Création de l’entreprise (APCE)  

APCE44 เป็นอีกหนึงองค์กรทีมีส่วนสําคัญในการส่งเสริม SMEs ในประเทศฝรั งเศส  โดยเป็น

องค์กรทีจดัตงัขึนเมือ ปี ค.ศ.  ในรูปแบบของสมาคม (Association) ตามกฎหมายการจดัตงัสมาคม  

ปี ค.ศ. 45  โดยความริเริมของภาครัฐ มีวตัถุประสงค์หลกัคือการให้ความช่วยเหลือในการจดัตงั และ 

การพฒันาวสิาหกิจต่างๆ  

แมส้มาคม APCE จะไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐหรือองคก์รภาครฐั แต่ก็เป็นองคก์รทีมีบทบาทเป็นอย่าง

มากและเป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในการส่งเสริมการประกอบการ SMEs ในประเทศฝรั งเศส 

                                                        
41 เกดิขึนจากรัฐบญัญติัว่าดว้ยการจดัตงัธนาคารการลงทุนสาธารณะ ค.ศ.  (Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la 

création de la Banque publique d'investissement, JOFR n°0001 du 1 janvier 2013, p. 44 

42 ปัจจบุัน ผูถื้อหุ้นของ SA Oséo (หรือรัฐวิสาหกจิ BPI-Groupe จะประกอบไปด้วย EPIC OSEO ถือหุ้นร้อยละ .   Caisse des dépôts 

ถือหุน้ร้อยละ .   ธนาคารต่างๆ ถือหุน้ร้อยละ .   และมีผูถื้อหุน้รายอนืๆ อีก ร้อยละ .  
43 Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement มาตรา .  

44 โปรดดู เพมิเติมจากเวบ็ไซต์ <http://www.apce.com>. 

45 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT &dateTexte= >. 
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2.6 ประเทศออสเตรเลีย 

 2.6.1 ความสําคญัของ SMEs 

 ประเทศออสเตรเลียจดัได้วา่เป็นประเทศทีมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งทีสุดแห่งหนึงในโลก  กล่าวคือ  

มีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกสูง  เป็นแหล่งลงทุนทีน่าสนใจยงิ  มีโครงสร้างทางสถาบนัทีทนัสมยั

และมนัคงซึงช่วยสร้างความแน่นอนใหแ้ก่การดาํเนินธุรกิจ  อีกทงัยงัมีอุปสรรคทางการคา้และการลงทุน 

ทีตาํ  เช่น มีมาตรการจดัเก็บภาษีทีเอือต่อภาคธุรกิจ  มีตลาดแรงงานทีมีความยดืหยุด่และเป็นแรงงานทีมี

ทกัษะสูง  เป็นตน้  ทงันี เป็นเพราะออสเตรเลียมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด หรือแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบ

เสรีนิยม ซึงเนน้การบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจากทงัภาครัฐและเอกชนโดยการปฏิรูปโครงสร้าง

การดาํเนินงานทีช่วยพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกอย่างไม่หยุดยงั  และดว้ยระบบเสรี

นิยมนีเอง ออสเตรเลียจึงไม่มุ่งจาํเพาะเจาะจงในการคุ้มครองหรือให้สิทธิประโยชน์ทีเป็นการเอือต่อ

อุตสาหกรรมและวสิาหกิจเฉพาะราย  หากแต่ไดม้ีความพยายามทีจะเปิดโอกาสเพือให้ทุกกิจการเขา้สู่ตลาด

และสามารถแข่งขนักนัอยา่งเสรี  มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  ซึงย่อมรวมถึงการสร้างโอกาสการพฒันา

ศกัยภาพของ SMEs ดว้ย 

 2.6.2 คาํจาํกดัความของ SMEs 

 ประเทศออสเตรเลยีไม่มีคาํจาํกดัความของ SMEs ทีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในระดบัประเทศอย่างใน

ประเทศไทย โดยคาํจาํกดัความของ SMEs จะขึนอยู่กบัหน่วยงานและกฎเกณฑ์ทีกาํหนดขึนสําหรับ SMEs 

ดงัทีปรากฏการใหค้าํจาํกัดความไวใ้นตวัอยา่งองคก์รต่อไปนี 

  (1) สํานกังานสถิติออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics) ไดก้าํหนดนิยาม SMEs ไว้

ดงันี46 

   1) วิสาหกิจขนาดย่อม ไดแ้ก่ วิสาหกิจทีมีเจา้ของคนเดียวหรือมีหุ้นส่วนจาํนวน

นอ้ย  ควบคุมการบริหารโดยเจา้ของเชิงบุคคลมากกวา่ทางโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการอนัเป็น

ลาํดบัขนั  และดาํเนินการอย่างมีอิสระไม่สังกดักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่รายใด ไดแ้ก่ 

    - ภาคอุตสาหกรรม ทีมีจาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คน 

                                                        
46

Department of Innovation, Industry, Science and Research,  Australian small business KEY STATISTICS, (2011 ) 

<http://www.innovation.gov.au/smallbusiness/keyfacts/Documents/SmallBusinessPublication.pdf>. 
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    - ภาคก่อสร้างและบริการ ทีมีจาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 20 คน 

   2) วสิาหกิจขนาดกลาง ไดแ้ก่ 

    - ภาคอุตสาหกรรม ทีมีจาํนวนคนงานมากกวา่ 100 คน แต่ไม่เกิน 200 คน 

    - ภาคก่อสร้างและบริการ ทีมีจาํนวนคนงานมากว่า 20 คน  แต่ไม่เกิน 200 คน 

  (2) สํานกังานภาษีออสเตรเลยี (Australian Tax Office) ไดก้าํหนดนิยามของธุรกิจขนาดเลก็

ไว ้ได้แก่ กิจการทีมีรายไดไ้ม่เกิน 1 ลา้น ดอลลาร์ออสเตรเลีย47 

  (3) AusIndustry เป็นหน่วยงานภาครัฐทีสนับสนุนอุตสาหกรรม ไดก้ ําหนดนิยามธุรกิจ

ขนาดเลก็ไว ้ไดแ้ก่ กิจการทีมีรายไดไ้ม่เกิน 5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย48 

นอกจากนี วสิาหกิจขนาดยอ่มทีพบในออสเตรเลยีมกัจะมีลกัษณะเป็นเจา้ของเพียงคนเดียว

หรือมีหุ้นส่วนจาํนวนนอ้ย มีการควบคุมบริหารโดยเจา้ของในลกัษณะบุคคลมากกวา่โครงสร้างการบริหาร

แบบทางการทีมีลาํดบัชนั และมีการดาํเนินธุรกิจทีเป็นอิสระไม่สังกดักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่49 

  จากนิยามดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ออสเตรเลียไดก้าํหนดลกัษณะองคก์รธุรกิจโดยพิจารณาจาก

จาํนวนการจา้งงาน  และจาํนวนรายได้  ซึงแตกต่างจากประเทศไทยทีใช้เกณฑ์จาํนวนการจา้งงาน  และ

มูลค่าของสินทรัพยถ์าวร  

 

 

                                                        
47 คณะกรรมการพฒันากฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ภาพรวมของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ 4 ประเทศ, 

(ม.ป.ป.) <http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option>.ดูเพมิเติมที ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดาํเนินมาตรการ

สนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีส่งเสริมประเทศญีปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย),  เสนอต่อ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบนันโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ). See also Australian Taxation Office  at 

<http://www.ato.gov.au/business/> 

48 Ibid. See also AusIndustry at < http://www.ausindustry.gov.au/programs/innovation-rd/rd-

taxincentive/SmalltoMediumsizedEnterprises%28SMEs%29/Pages/default.aspx> 
49

 
49

 ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดาํเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีส่งเสริมประเทศญีปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และ

ออสเตรเลีย), เสนอต่อ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบนันโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ), 

หนา้ 6-6. 



36 
 

 2.6.3 ววิฒันาการของนโยบายการพฒันา SMEs 

  การพฒันา SMEs ของประเทศออสเตรเลีย เริมต้นขึนในปี พ .ศ . 2530 ซึงสถานการณ์ในประเทศ

ออสเตรเลียก่อนหน้านนั มีการกีดกันทางการค้าต่างประเทศทีเป็นรูปแบบการตงักําแพงภาษีค่อนขา้งสูง  

ในขณะทีตลาดภายในประเทศมีการแข่งขันกันน้อย  วิสาหกิจขนาดใหญ่ครอบงําตลาด  รวมถึ ง

ตลาดแรงงานประสบปัญหาการต่อรองของสหภาพแรงงานทีเขม้แขง็  และเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตาํขนัวกิฤต

ในปี พ.ศ. 2530 – 2533  เพือแก้ไขปัญหาด ังกล่าว  รัฐบาลจึงวางนโยบายการค้าเสรี   และหันมาให้

ความสําคญักบัมาตรการส่งเสริม SMEs  โดยเฉพาะอย่างยิงนโยบายการส่งเสริม SMEs ทีเน้นการพฒันา

ธุรกิจขนาดเล็ก  เนืองจากเป็นหน่วยธุรกิจทีส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการติดต่อราชการ  การปฏิบติัตาม

กฎหมาย  และอนุบญัญัติต่างๆ ของภาครัฐ  การเสียภาษี  ตลอดจนการขอความช่วยเหลืออืนๆ 50  และ

ประเดน็การส่งเสริม SMEs นนั จะเนน้การวิจยัและพฒันา (R&D)  การส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่

มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึน  โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ  และ 

การส่งเสริมการส่งออก เป็นสําคญั51   

นอกจากนี รัฐบาลออสเตรเลียยงัสนับสนุนด้านการลงทุนให้กับ SMEs โดยการสร้างเครือข่าย 

SMEs เพือเพิมแหล่งเงินทุน  เพิมช่องทางให้ SMEs ไดเ้ขา้ร่วมดาํเนินการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ  และให้เงิน

อุดหนุนแก่ SMEs เพือใชใ้นการจา้งทีปรึกษาทางธุรกิจ ซึงต่อมาไดจ้ดัตงัองค์กรทีมีอาํนาจหน้าทีโดยตรงที

สําคญัยิงในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs คือ AusIndustry และ Austrade   อีกทงัยงัมีคณะกรรมาธิการดา้น

ผลิตภาพแห่งออสเตรเลีย (Productivity Commission)  ซึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในการตัดสินใจด้าน

นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียในหลากหลายประเด็น รวมถึงการประเมินมาตรการภาครัฐในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนในการปรับตวัเขา้สู่ระบบการคา้เสรี52  

                                                        
50

 ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดาํเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีส่งเสริมประเทศญีปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และ

ออสเตรเลีย), เสนอต่อ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบนันโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ), 

หนา้ 6-6, 6-7. 

51
 ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดาํเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีส่งเสริมประเทศญีปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และ

ออสเตรเลีย), เสนอต่อ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบนันโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ), 

หนา้ 6-11 จนถึง 6- 14. 

52 สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกจิรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2551 

<http://www.sme.go.th/Documents/2553/ry/AW_mico_NEW.pdf> See also Productivity Commission, The Role of Commission 

<http://www.pc.gov.au/about-us/role>. 

 



บทท ี 3 

 เปรียบเทียบนโยบาย กฎหมาย และมาตรการในการจดัตังองค์กรภาครัฐ 

ทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของไทยและต่างประเทศ 

3.1 ประเทศไทย 

 3.1.1 ความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ 

ในช่วงหลังจากทีประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทยก็ได้มี 

การตรากฎหมายซึงเป็นกลไกในการจดัตงัองค์กรหลกัเพือสนบัสนุนกระบวนการช่วยเหลือ  และกาํหนด

นโยบายหรือวางมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหก้ับ SMEs ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  โดยทีพระราชบญัญตัิฉบบันี ได้กําหนดไวใ้นมาตรา 161 ให้จดัตงั

สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ขึน เป็นหน่วยงานของรัฐทีเป็นนิติบุคคล  แต่

ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ  เพือใหเ้กิดการคล่องตวัในการบริหารองค์กรและส่งเสริม SMEs ไดท้นั

ต่อสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆ  โดย สสว. จะเป็นองคก์รศูนยก์ลางในการประสานการทาํงาน

ทงัในระบบราชการ  องค์กรของรัฐ  หรือรัฐวสิาหกิจ ทงัหลาย ซึงต่างก็มีหน้าทีช่วยส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs  เพือใหก้ารดาํเนินการต่างๆ มีความต่อเนืองและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั2 

ในการประกาศใชก้ฎหมายจดัตงัองคก์รทีทาํหนา้ทีเฉพาะกิจเพือส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  ซึง

ไดแ้ก่การจดัตงั สสว. นี ย่อมเป็นผลดต่ีอแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเ้ติบโตกา้วหนา้  

โดยที การจดัตงั สสว. ขึนเป็นองค์กรทีไม่ใช่ทงัส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก็เพือให้ สสว. เป็นองค์กรที

เหมาะสมและคล่องตวัในการบริหารจดัการกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้สามารถสร้าง

ภูมิคุม้กนัเพือปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์การแข่งขนัของภาคธุรกิจในปัจจุบนั  ซึงก็เป็นไปโดยสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทีไดว้างกรอบการพฒันาในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดงัทีได้

กล่าวมาแลว้ในบทที 2  หวัขอ้ 2.1 อีกดว้ย 

  

 

                                                        
1
มาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543. 

2
 หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543. 
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3.1.2 ขอบเขตลกัษณะโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 

 เนืองจาก สสว. เป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงอุตสาหกรรมทีมิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

จึงไดมี้การกาํหนดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการทีจะช่วยวางนโยบายให้ สสว. นาํไป

ปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม คือ คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม    

หมวด 1 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ไดบ้ญัญติัไว้

เป็นสาระสําคญัใหค้ณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีองค์ประกอบดงันี3 

- นายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม    รองประธานกรรมการ 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั    กรรมการ 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมการ 

- รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์    กรรมการ 

- ปลดักระทรวงแรงงาน     กรรมการ 

- ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

- ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม     กรรมการ 

- เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ 

- เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   กรรมการ 

- ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย    กรรมการ 

- ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนไม่เกิน 12 คนซึงแต่งตงัโดยคณะรัฐมนตรี กรรมการ 

และมาจากองคก์ารเอกชนอยา่งน้อย 6 คน  โดยทีอยา่งนอ้ย 

3 คน ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ในภูมิภาค    

- ผูอ้าํนวยการสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ  กรรมการและ 

ขนาดยอ่ม       เลขานุการ 

  จากองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าว 

จะเห็นไดว้า่ มีหน่วยงานระดบักระทรวงทีช่วยกําหนดนโยบายเพือให ้สสว. นาํไปปฏิบตัิ ถึง 6 กระทรวงที

                                                        
3
 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543.   
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เกียวข้องโดยตรงกับการส่งเส ริม SMEs  อีกทังย ังมีสํานักงานคณ ะกรรมการส่งเส ริมการลงทุ น  

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หอการคา้แห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกาํหนดนโยบายดว้ย  อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของกรรมการมีข้อน่าสังเกตว่า นอกจาก

กรรมการโดยตาํแหน่งจาํนวนกว่าสิบท่านแลว้ ยงัมีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทีคณะรัฐมนตรีแต่งตงัอีกไม่เกิน

สิบสองคนอีกด้วย ซึงอาจเป็นช่องทางหนึงทีถูกแทรกแซงการบริหารงานต่างๆ ได้  เวน้แต่จะได้มี 

การกาํหนดหลกัเกณฑค์ุณสมบติัของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใหเ้หมาะสม  

  คณะกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ทีทีสําคญั คือ4  

1) กาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs เพือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2) กําหนดลกัษณะของกิจการอืนทีปรากฏในนิยาม “วิสาหกิจ” เสนอต่อรัฐมนตรี เพือ

ดาํเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) กาํหนดลกัษณะของ SMEs เสนอต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  

  4) เสนอรายงานเกียวกบัสถานการณ์ SMEs ของประเทศ ต่อคณะรัฐมนตรี  และจดัให้มี 

การเผยแพร่รายงานดงักล่าวต่อสาธารณชนอย่างนอ้ยปีละหนึงครัง 

  5) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบตัิการส่งเสริม SMEs 

  6) ให้คาํแนะนําแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที

เกียวขอ้งในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs 

  7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือด้านอืน เพือส่งเสริม 

การปฏิบติัตามนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจที

เกียวขอ้ง 

  8) เสนอให้มีกฎหมาย  หรือให้มีการแก้ไข เพิ มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกียวกับ 

การส่งเสริม SMEs ต่อส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวสิาหกิจทีเกียวขอ้ง 

                                                        
4
 มาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543.   
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  9) กําหนดมาตรการเพือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  องค์การเอกชนทงัในและต่างประเทศ  และองค์กรระหว่างประเทศใน 

การส่งเสริม SMEs ทงัในประเทศและต่างประเทศ 

  10) กาํกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

  11) ปฏิบติัการอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ 

นอกจากการมีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีช่วยกาํหนด

นโยบายในการดาํเนินงานให้ สสว. แลว้  ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. 2543 ยงัได้กาํหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มขึน  

เพือช่วยกํากับดูแลและอนุมัติการปฏิบติังานของ สสว.  โดยทีในหมวด  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดก้ําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม5 ไวด้งันี 

- ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม     ประธานกรรมการ 

- ผูอ้าํนวยการสํานกังบประมาณ    กรรมการ 

- ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั     กรรมการ 

- ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรรมการ 

- ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์     กรรมการ 

- ผูแ้ทนสํานกังานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน  กรรมการ 

- อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    กรรมการ 

- ผูท้รงคุณวุฒิ 7 คน ซึงคณะกรรมการแต่งตงั   กรรมการ 

- ผูอ้าํนวยการของ สสว.      กรรมการและ 

เลขานุการ 

                                                        
5
 มาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543.   



41 
 

โดยทีคณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีอาํนาจ

หนา้ที คือ6 

  ) พิจารณาอนุมติัการดาํเนินการของ สสว. เพือเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณา 

  ) เสนอแนะและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมในเรืองทีเกียวกบัการส่งเสริม SMEs 

  3) อนุมติัแผนการดาํเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณที สสว. จะดาํเนินการในแต่ละปี 

  ) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของ สสว. รวมถึงพิจารณาจดัสรร

เงินกองทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแลว้ดว้ย 

  ) กําหนดจาํนวน  ตําแหน่ง  ระยะเวลาจ้าง  อตัราเงินเดือน  ค่าจา้ง  และเงินอืนของ

พนกังานและลูกจา้ง   

) ออกขอ้บงัคบัในเรืองต่างๆ ดงันี 

- การบญัชีและการเงิน ของ สสว. 

- การจดัแบ่งส่วนงาน  การบริหารงาน  และการปฏิบติังานของ สสว. 

- การบรรจุ  การแต่งตัง  การกําหนดตาํแหน่ง  การกําหนดอตัราเงินเดือนหรือ

ค่าจา้ง  การเลือนเงินเดือนหรือค่าจา้ง  การออกจากงาน  วินยั  การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษทาง

วนิยั  การร้องทุกข์ของพนกังานและลูกจา้ง  และการบริหารงานบุคคลโดยทวัไป 

- การคดัเลือกผูอ้าํนวยการ  การปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการ  และการมอบใหผู้อ้ืน

รักษาการแทนหรือปฏิบติัการแทนผูอ้าํนวยการ สสว. 

- สวสัดิการหรือการสงเคราะห์อืนแก่พนกังานและลูกจา้ง 

  ) วางระเบียบในเรืองต่างๆ ซึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดงันี 

                                                        
6
 มาตรา  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543.   
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   - หล ัก เกณ ฑ์   เ งือนไข  และวิธีการกู้ยืมเงิน   และการให้ กู้ยืม เงิน  รวมทัง 

การลงทุน  การให้ความอุดหนุน  หรือการใหค้วามช่วยเหลือจากเงินกองทุน  หรือการเขา้ร่วมกิจการ  หรือ

ถือหุน้ 

   - อาํนาจหนา้ทีและวธีิการบริหารหรือจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุน 

   - การรับและเบิกจ่ายเงินของกองทุน 

  ) จดัทาํรายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  จากองค์ประกอบดงักล่าว พบวา่ คณะกรรมการบริหารยงัคงอยู่ภายใตอ้าํนาจหน้าทีของ

กระทรวงทงั 6 กระทรวง  และสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และจะเห็นได้วา่ อาํนาจหนา้ที

ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสัมพันธ์กับอาํนาจหน้าทีของ 

คณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึงสามารถสรุปความเกียวขอ้ง

ดงักล่าว ไดด้งัตารางเปรียบเทียบต่อไปนี 

ตารางเปรียบเทียบอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กบั

คณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ประเดน็อาํนาจหนา้ท ี

คณะกรรมการส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

(คณะกรรมการ) 

คณะกรรมการบริหารสํานกังาน

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม  

(คณะกรรมการบริหาร) 

การกาํหนดประเภทและ

ลกัษณะของ SMEs 

- กาํหนดลกัษณะของ SMEs - เสนอแนะและใหค้วามเห็นต่อ

คณะกรรมการและรัฐมนตรี 

เกียวกบัการส่งเสริม SMEs 

การนโยบายและแผน - กาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม 

SMEs 

- ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ

ส่งเสริม SMEs 

- เสนอแนะและให ้

ความเห็นต่อคณะกรรมการและ

รัฐมนตรี เกียวกบัการส่งเสริม SMEs 

- อนุมติัการดาํเนินงานของ สสว. 

 



43 
 

ประเดน็อาํนาจหนา้ท ี

คณะกรรมการส่งเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

(คณะกรรมการ) 

คณะกรรมการบริหารสํานกังาน

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม  

(คณะกรรมการบริหาร) 

กฎหมาย อนุบญัญติัและ

มาตรการต่างๆ 

- เสนอใหมี้กฎหมาย หรือใหแ้กไ้ข

เพิมเติมปรับปรุงกฎหมายเกียวกบั

การส่งเสริม SMEs 

- กาํหนดมาตรการเพือความร่วมมือ

กบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทงัในและ

ต่างประเทศ และองคก์รระหว่าง

ประเทศ ในการส่งเสริม SMEs  

- ออกขอ้บงัคบัเกียวกบัการบญัชีและ

การเงิน การบริหารงานบุคคล 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ของ สสว. 

เงินทุนสนบัสนุน SMEs  - เสนอแนะมาตรการดา้นการเงิน 

การคลงั ภาษีอากร หรือดา้นอืนๆ 

เพือส่งเสริม SMEs ต่อส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 

- ใหค้วามเห็นชอบวงเงินการกูย้ืม ให้

กูย้ืม การลงทุน การช่วยเหลอืจาก

เงินกองทุนส่งเสริม SMEs ทีเกินกวา่ที

คณะกรรมการบริหารกาํหนด 

- มีมติใหค้วามเห็นชอบเกียวกบั

นโยบายการบริหารกองทุนส่งเสริม 

SMEs 

- วางระเบียบเกียวกบัการกู้ยมืเงิน

และการใหกู้้ยมืเงิน การลงทุน  

การใหค้วามช่วยเหลอืจากเงิน 

กองทุนส่งเสริม SMEs หรือเขา้ร่วม

กิจการ หรือถือหุน้ การบริหารจดัการ

กองทุนส่งเสริม SMEs ซึงรวมถึง

กาํหนดวงเงินดงักล่าวไวใ้นระเบียบ 

 

- กาํหนดนโยบายและควบคุมดูแล

การบริหารกองทุนของ สสว. 

รวมถึงพิจารณาจดัสรรเงินกองทุน 

ทงันี จะเห็นได้ว่าทังสองคณะกรรมการมีอ ํานาจหน้าทีในการมีมติเกียวกับนโยบาย 

การบริหารกองทุนส่งเสริม SMEs จึงจาํเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารอนุมติัใช้จา่ยเงินกองทุนทีเหมาะสมทนัต่อ

สถานการณ์ และชดัเจนวา่คณะกรรมการใดจะมีขอบเขตการวางนโยบายได้มากนอ้ยเพียงใด โดยทีนโยบาย

ทงัหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ซึงอาจให้ความเห็นชอบไวเ้ป็น 

การจดัทาํอนุบญัญติัภายในองคก์ร หรือให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีก็ได ้
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ในการบริหารงานภายในองค์กรของ สสว. ซึงมีผูอ้าํนวยการเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  ได้

จดัรูปแบบโครงสร้างองคก์รแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั  ซึงแต่ละกลุ่มมีรองผูอ้าํนวยการ สสว. เป็นผูบ้งัคบับญัชา

สูงสุดของกลุ่ม คือ7  

- กลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบติังานดา้นข้อมูลสถิติ วิจยั  การจดัทาํแผนและนโยบายทงั

ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  และติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของ สสว.    

- กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผูป้ฏิบตัิงานประสานความร่วมมือทงัภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ  รวมถึงใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ แก่ผูป้ระกอบการ SMEs    

- กลุ่มความช่วยเหลือสนบัสนุน เป็นผูป้ฏิบติังานเกียวกบัการสนบัสนุนดา้นการเงินใหแ้ก่ 

SMEs   

- กลุ่มบริหารจดัการ เป็นผู้ปฏิบติังานเกียวกับการบริหารภายใน สสว. ทงัดา้นการบญัชี 

พสัดุจดัซือจดัจา้ง  การบริหารทรัพยากรบุคคล  และกฎหมาย  

ทงันี สามารถสรุปผงัโครงสร้างการบริหารงานภายใน สสว. ไดด้งัตารางต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7
สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, โครงสร้างองค์กร <http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx?List=15dca7fb-

bf2e-464e-97e5-440321040570&ID=28>. 
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ตารางผงัโครงสร้างการบริหารงานภายในของ สสว. 

 

 

แหล่งทีมา : โครงสร้างองคก์ร <http://www.sme.go.th/Lists/EditorInput/DispF.aspx? 

List= dca fb-bf e- e- e - &ID= > 

3.1.3 วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที 

จากหลกัการสําคญัในกฎหมายทีใหอ้าํนาจจดัตงั สสว. นาํมาซึงการกาํหนดวตัถปุระสงค์และอาํนาจ

หน้าทีของ สสว. ตามหมวด 2 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  

ซึงไดบ้ญัญตัิไวเ้ป็นสาระสําคญั สรุปไดด้งันี8 

                                                        
8
 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543.   
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  1) กาํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการกาํหนดประเภทและขนาด SMEs เพือให้สอดคลอ้งกบั

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

  2) กาํหนดประเภทและขนาดของ SMEs ทีสมควรได้รับการส่งเสริม  รวมทงัเสนอแนะ

นโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs 

  3) ประสานและจดัทาํแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs กบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวสิาหกิจ  หรือองคก์ารเอกชนทีเกียวขอ้ง 

  4) ศึกษาและจดัทาํรายงานสถานการณ์ SMEs ของประเทศ 

  5) เสนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกียวกับ 

การปรับปรุงพระราชบัญญัตินี ตลอดจนการด ําเนินการให้มีก ฎหมายใหม่  การแก้ไขเพิ มเติมหรือ 

การปรับปรุงกฎหมายเกียวกบัการส่งเสริม SMEs 

  6) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

  7) ดาํเนินงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และคณะอนุกรรมการ ซึง

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตงั 

  8) ปฏิบติังานอืนใดตามทีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของสํานกังาน  หรือตามที

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

  9) จดัใหไ้ดม้า  ถือกรรมสิทธิ  มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ  เช่า  ใหเ้ช่า  เช่า

ซือ  ให้เช่ าซือ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ ขายหรือจาํหน่ายโดยวิธีอืนใด ซึง

สังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนรับทรัพยสิ์นทีมีผูอุ้ทิศให ้

  10) กูย้ืมเงิน  หรือให้กู้ยมืเงินโดยมีหลกัประกนัด้วยบุคคลหรือทรัพยสิ์นหรือลงทุน  เพือ 

การวิจยั  พฒันา  และส่งเสริม SMEs ใหมี้ประสิทธิภาพเพิมขึนโดยรวม 

  11) ใหค้วามอุดหนุนช่วยเหลือหรือส่งเสริม SMEs  
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  12) ร่วมมือกบัส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคก์ารเอกชน ทงัในและ

ต่างประเทศ  เพือประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs 

3.1.4 งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครฐั 

 ในปี พ.ศ. 2550 – 2552 รัฐไดจ้ดัสรรงบประมาณในการส่งเสริม SMEs ให้ในจาํนวนทีลดลงอย่าง

ต่อเนือง ได้แก่ จาํนวน 4,469,710,000 บาท ในปี พ.ศ. 2550   จาํนวน 3,154,190,000 บาท ในปี พ.ศ. 2551  

และ 2,239,810,000 บาท ในปี พ.ศ. 2552  โดยเฉพาะอย่างยิง SMEs ในภาคการคา้ไดรั้บงบประมาณส่งเสริม

น้อย9   และยงัคงจดัสรรงบประมาณลดลงอีกในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 940,760,600 บาท10 ต่อมาใน

ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 รัฐก็ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เป็นจาํนวนทีใกลเ้คียงกบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

คือ 2,265,539,700 บาท11  ทงันี งบประมาณดงักล่าวจาํแนกไดเ้ป็นสองประเภท ไดแ้ก่ เงินงบประมาณ และ

เงินคงเหลือจากกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 สําหรับแผนดาํเนินเงินของ สสว. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ไดร้ะบุไวว้า่ สสว. มีงบประมาณ

รวมในปี พ.ศ.  ทงัสิน , , ,  บาท  ซึงเป็นเงินทีไดม้าจากเงินงบประมาณ , ,  บาท  

และเงินคงเหลือจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน , ,  บาท  โดยเงิน

งบประมาณเหล่านีจะไดจ้ดัสรรเพือการใช้จ่าย  ประเภท  คือ12  

1. .  ใชใ้นภารกิจพืนฐานของ สสว. จาํนวน  , ,  บาท 

1. .  ใชใ้นการผลกัดนั ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs 

จาํนวน , ,  บาท 

1.4.3 ใชใ้นโครงการชดเชยดอกเบียให้กบัโครงการ SMEs Power เพือวนัใหม่ แก่ธนาคาร

พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จาํนวน , ,  บาท   

                                                        
9
 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที 3 (พ.ศ. 2555 – 2559 

<http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/แผนการส่งเสริมSMEs/03/แผนแม่บทฯฉบบัที 3.pdf>,  

2-4. 

10
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, <http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocument/รายงาน

ประจาํปี/The_working_capital.pdf>. 

11
 ขอ้มลูการบริหารงบประมาณ ปี 2555, <http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/งบประมาณรายจ่ายประจาํปี/ /N -

.PDF>. 
12 ข้อมลูการบริหารงบประมาณปี 2556, 

<http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/รายงานประจาํปี/ /ขอ้มูลการบริหารงบประมาณปี .pdf>. 



48 
 

1. .  ใช้พฒันาผู้ประกอบการดา้นศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชน จาํนวน ,  

บาท  

ทงันี จะเห็นไดว้า่งบประมาณที สสว. จะต้องช่วยบริหารจดัการมาจากเงินกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี  และในหมวด  แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ . 2543 ได้บัญญัติไว้เป็นสาระสําคัญถึงกองทุน ซึงเป็นกอ งทุน ทีมี

วตัถุประสงคใ์นการใชจ่้ายเพือกิจการต่างๆ ดงันี13 

  ( ) ให ้SMEs หรือกลุ่ม SMEs กู้ยืมสําหรับดาํเนินการก่อตงั  ปรับปรุง  และพฒันากิจการ

ของตนหรือกลุ่มตน ใหมี้ประสิทธิภาพและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  ทงันี คณะกรรมการบริหาร

สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาชําระคืน อตัราดอกเบีย  

และหลกัประกนั สําหรับเงินกูย้ืมดงักล่าวดว้ย 

  ( ) ช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การเอกชน เพือ

นาํไปใชด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติัการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  ( ) ช่วยเหลืออุดหนุนการด ําเนินการ  การร่วมกิจการ  ร่วมทุน  หรือลงทุน  ทีเกียวกับ 

การก่อตงั  การขยายกิจการ  การวิจยั  พฒันา  และการส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพเพิมขึนโดยรวม  

ทงันี ตามทีคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกําหนดโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  ( ) เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

3.1.5 รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs และการดาํเนินการทีประสบผลสําเร็จ 

(1) การใหค้วามช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ในส่วนของการช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี ปัจจบุนั

ไดมี้การออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนบัสนุน 

และคุณสมบติัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองคก์าร

เอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

                                                        
13

 มาตรา  และมาตรา  แห่งพระราชบัญญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543.   
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ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2556  ซึงกาํหนดหลกัเกณฑไ์วถ้ึงการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ SMEs ทีขึนทะเบียน

ไวก้ับ สสว. หรือกลุ่ม SMEs ทีมีวตัถุประสงค์ ระเบียบข้อบงัคบั โครงสร้าง และกรรมการบริหารชดัเจน 

และดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยืนขอรับการช่วยเหลือ หรือองค์การเอกชนทีจดัตงัขึนเพือ

ส่งเสริมสนบัสนุน SMEs และจดัตงัมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อนยนืขอรับการช่วยเหลือ14  โดยจะตอ้งเป็นการให้

เงินช่วยเหลือในขอบเขตดงัต่อไปนี15 

   1) การให้กูย้ืมเงินสําหรับดาํเนินการก่อตงั ปรับปรุง และพฒันากิจการของ SMEs 

หรือกลุ่ม SMEs ใหม้ีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถเพิมขึน 

   2) การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเพือนําไปใช้ด ําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริม SMEs  

   3) การใหเ้งินช่วยเหลืออดุหนุนการดาํเนินการ ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนใดที

เกียวกบัการก่อตงั การขยายกิจการ การวิจยั การพฒันาและการส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพเพิมขึน

โดยรวม 

   4) การใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุนรูปแบบอืน 

   โดยทีการให้ความช่วยเหลือยงัตอ้งคาํนึงถึงรายละเอียดดงัต่อไปนีดว้ย16 

   1) ความเป็นไปไดแ้ละความจาํเป็นของแผนการดาํเนินงานและแผนการใชจ่้ายเงิน

ทีตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs 

   2) สถานะการเงิน การลงทุน และเงินทุนหมุนเวยีน 

                                                        
14

 ขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการใหค้วามช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนบัสนุน และคุณสมบัติของวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556.   

15
 ขอ้ 8 แห่งกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบติัของวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556.   
16

 ขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบติัของวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556. 
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   3) ความเป็นธุรกิจทีก่อใหเ้กิดการจา้งงาน หรือรายได ้หรือก่อใหเ้กิดความเชือมโยง

ระหวา่งธุรกิจ หรือประโยชน์อืน 

   4) การดาํเนินธุรกิจตามระบบธรรมาภิบาล ทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 

ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

   ทงันี สสว. จะทาํหนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารหลกัฐานขอรบั   

การช่วยเหลือ และจดัทาํความเห็นเกียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือ17  เพือเสนอให้คณะกรรมการบริหารเป็น 

ผูพ้ิจารณาอนุมติั โดยหากไม่อนุมติักรณีใด ก็จะมีการดาํเนินการขออุทธรณ์คาํขอรับการช่วยเหลือไดต่้อไป18  

และหากมีการใหเ้งินช่วยเหลอืดงักล่าว ก็จะมีการทาํความตกลงหรือสัญญาไวเ้ป็นหนงัสือระหวา่ง สสว. กบั

ผูรั้บความช่วยเหลือ19 

  (2) การดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs 

เนืองจากการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของประเทศไทย ไดมี้การตราพระราชบญัญติั

ไวเ้ป็นกฎหมายเฉพาะทีใหอ้าํนาจหนา้ทีแก่ สสว. เป็นผูด้าํเนินการอยา่งชดัเจนแลว้  โดยดาํเนินการในส่วน

ของการจดัทําแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs ร่วมกบัส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

องค์การเอกชนทีเกียวขอ้ง  ซึงแสดงใหเ้ห็นว่า เพือให้เกิดการดาํเนินการทีประสบผลสําเร็จอาํนาจหนา้ทีของ 

สสว. ยงัตอ้งเป็นไปเพือสนบัสนุนการดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ตามกฎหมายและนโยบาย

หรือมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอืนๆ ดว้ย ดงันี 

   (2. ) กฎหมายทีจดัตงัองค์กรภาครัฐอืนๆ ซึงมีบทบาทส่งเสริม SMEs 

                                                        
17

 ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบัติของวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556.    
18

 ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบัติของวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556.    
19

 ขอ้ 10 แห่งกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบตัิของวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน 

จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556.    
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   เนืองจาก สสว. เป็นหน่วยงานหลักช่วยส่งเสริม SMEs โดยเป็นศูนย์กลางใน 

การประสานงานกับองคก์รอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุน SMEs  การที สสว. จะดาํเนินงานให้ประสบ

ผลสําเร็จได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง  โดยศึกษาความเกียวขอ้งดงักล่าวได้ 

จากฎหมายทีให้อํานาจจดัตังองค์กรภาครัฐอืนๆ ซึงเป็นองค์กรทีมีบทบาทสําคญัต่อการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs  สรุปไดด้งันี 

1) พระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  และทีแก้ไขเพิมเติม  

ภายใตแ้นวความคิดทีสําคญัวา่รัฐจาํเป็นต้องให้เอกชนเป็นผูล้งทุนแทน  

ในขณะทีรัฐจะสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมทังให้หลักประกันสําหรับนกัลงทุนต่างชาติวา่จะมีผลกําไรกลบั

ประเทศของตนได ้ จึงได้มีการจดัตังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขึนตามพระราชบัญญติัส่งเสริม 

การลงทุน พ.ศ.  เพือใหมี้อาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการที

สมควรไดรั้บการส่งเสริม  เนืองจากกิจการเหล่านนัยงัไม่มี  หรือมีไม่เพียงพอในประเทศไทย  หรือกรรมวิธี

การผลิตยงัขาดความทนัสมยั  รวมถึงกาํหนดเงือนไขการส่งเสริมการลงทุนดว้ย20   

นอ กจากนี  คณ ะกรรมการย ังพิจารณ าให้การส นับส นุนโครงการ 

การลงทุนทีมีมาตรการทีเหมาะสมในการควบคุมผลกระทบทางลบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม  เพือประโยชน์

ในการดาํรงชีพของประชาชน  ตลอดจนเพือความสมบูรณ์ของมวลมนุษยชาติและธรรมชาติอย่างยงัยืน21  

และจากอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการดงักล่าว ไดมี้การประกาศหลกัเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนของ 

SMEs22 ขึนเป็นการเฉพาะในปี พ.ศ. 2553 และพ้นกาํหนดระยะเวลายืนคาํขอรับการส่งเสริมไปแล้วในปี 

พ.ศ. 2554  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจทียืนคาํขอรับการส่งเสริมและมีคุณสมบติัตามประกาศยงัคงไดรั้บการยกเวน้

อากรขาเขา้เครืองจกัร  และยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  ปี  อีกทงัยงัคงมีประกาศกําหนด

คุณสมบติัของธุรกิจแต่ละประเภททีรัฐจะส่งเสริมการลงทุนซึงรวมไปถึง SMEs ด้วย  เช่น การส่งเสริม 

การลงทุนเพือการพฒันาทียงัยนื23 เป็นตน้    

                                                        
20

 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. 

21
 มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. 

22
 ขอ้ . , .  และ .  ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที /  เรือง นโยบายส่งเสริมการลงทุนแกว่ิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ลงวนัที  มกราคม พ.ศ. .  

23
 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 2/2553 เรือง การส่งเสริมการลงทุนเพอืการพฒันาทียงัยืน ลงวนัที 13 เมษายน พ.ศ. 2553. 
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โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุนนี ไดม้ีการจดัตงั

สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ขึนเป็นหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า

กรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี24  และปัจจุบนัได้มีการจดัตงัสํานกังานใน

ต่างประเทศ  จาํนวน 13 แห่ง ไดแ้ก่ นิวยอร์ค แฟรงค์เฟิร์ต โตเกียว ปารีส ลอสแอนเจลีส สตอ็กโฮลม์ ซิดนีย ์

เซียงไฮ ้ปักกิ ง กวางโจว ไทเป โซล และโอซากา  ซึงมีอาํนาจหน้าทีในการเผยแพร่การลงทุนและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ในลกัษณะการทาํการตลาดให้กบัประเทศไทย  ตลอดจนอาํนวยความสะดวก

สําหรับการเขา้มาจดัตงัและดาํเนินธุรกจิของชาวต่างชาติ  นอกจากนี เพือใหก้ารจดัตงัธุรกิจมีสะดวกรวดเร็ว

และมีหน่วยงานศูนย์กลางช่วยให้ข้อมูลเกียวกับการจดัตงัธุรกิจ  รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผูป้ระสานดาํเนินการนาํหน่วยงานทีเกียวขอ้งด้านการลงทุนมาอยู่ที

เดียวกนั  สํานกังานจึงไดจ้ดัตงัศูนยป์ระสานการบริการดา้นการลงทุนขึน   อีกทงัยงัมีสํานกังานสาขาภูมิภาค

ต่างๆ ในประเทศไทย จาํนวน 7 แห่ง ด้วยกัน25  ทงันี สํานักงานดงักล่าวย่อมต้องดาํเนินการตามหน้าที

ขา้งตน้เพือประโยชน์ของ SMEs ด้วย 

อย่างไรก็ตามอาํนาจหน้าทีขององค์กรตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การลงทุนนี ไม่ได้เป็นไปเพือประโยชน์ของ SMEs เป็นการเฉพาะ  โดยทีการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ

ธุรกิจหนึง ก็อาจทาํให้อีกธุรกิจหนึงทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมเสียเปรียบทางการแข่งขนัได ้ ดงันนั การประสาน

ความร่วมมือกับองค์กรทีมีอาํนาจหน้าทีพิจารณาหลกัเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจโดยทวัไป

ดงัเช่นองคก์รนี  จึงตอ้งคาํนึงถึงการส่งเสริมศกัยภาพทางการแข่งขนัของ SMEs ดว้ยเป็นสําคญั 

2) พระราชบญัญัติธนาคารเพือการส่งออกและนาํเข้าแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2536   

เนืองจากปัจจุบนัการคา้ระหวา่งประเทศมีความสําคญัต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการแข่งขนักนัสูงมาก  จึงต้องมีการตราพระราชบญัญติัจดัตงัธนาคารเพือ 

การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ขึนเป็นองค์กรขอ งรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงการคลงั  โดยมีอาํนาจหน้าทีทางดา้นการทาํธุรกรรมทุกประเภททีธนาคารพาณิชยส์ามารถกระทาํ

ได้  เวน้แต่กรณีการรับฝากเงินจากประชาชนทวัไป  โดยทีได้ช่วยสนบัสนุนเงินทุนให้แก่นักลงทุนใน

                                                        
24

 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. 

25
 สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ภารกิจ <http://www.boi.go.th/index.php?page=what_we_do> เขา้ถึงขอ้มลูเมือวนัที 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2556. 
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ประเทศทีประกอบกิจการเกียวเนืองกบัการส่งออกและการลดการสูญเสีย  หรือสนบัสนุนให้ได้เงินตรา

ต่างประเทศ เช่น การใหสิ้นเชือระยะสัน  หรือระยะยาว  ทงัในประเทศและต่างประเทศ26   

ในพระราชบญัญติัธนาคารเพือการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ที

ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั ได้กาํหนดให้มีคณะกรรมการธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

ประกอบด้วย ผู้อาํนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ผู ้อาํนวยการ

สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เลขาธิการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศ  รองผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  คน ซึงผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย  

ผูจ้ดัการธนาคารเพือการส่งออกและนําเข ้าแห่งประเทศไทย  และกรรมการอืนๆ ไม่เกิน  คน ซึงเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิจากภาคเอกชนอย่างน้อย  คน ทีรัฐมนตรีแต่งตงัโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  โดยที

คณะกรรมการนีมีอาํนาจหนา้ทีกาํหนดคุณสมบตัิ  ประเภทสินคา้  บริการ  และลกัษณะการประกอบการของ

ผูส่้งออก  ผูซื้อ  และผูล้งทุนทีสมควรไดรั้บการสนบัสนุน27   

การให้บริการของธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้ตามพระราชบญัญติั

นี ย่อมรวมถึงการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในทางดา้นการค้าระหวา่งประเทศดว้ย  ซึงเป็นสิงทีจาํเป็นยิง

สําหรับสถานการณ์ปัจจุบนัทีเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องอาศัยปัจจยัการพฒันาธุรกิจการคา้ระหวา่ง

ประเทศเป็นสําคัญ  โดยที สสว. เองก็จาํเป็นต้องประสานความร่วมมือเพือตอบสนองการแข่งขันใน

ตลาดโลก  และการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 สําหรับผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจของ SMEs ทงัหลายดว้ย 

    3) พระราชบญัญตัิธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2545 

    ในปี พ.ศ. 2507 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอ

โครงการเงินกู้เพือส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมต่อคณะรัฐมนตรี  ทาํให้มีการจดัตงัสํานกังานเงินกู้เพือ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมขึนในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม  และต่อมาได้เปลียนชือเป็น

สํานกังานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม   อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานของสํานกังานดงักล่าวมีขอ้จาํกดัดา้น

การจดัหาแหล่งเงินทุน  เนืองจากสถานะองค์กรเป็นหน่วยงานราชการจึงตอ้งอาศัยงบประมาณแผ่นดิน

                                                        
26

 ธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย, ประวัติธนาคาร<http://www.exim.go.th/th/about_exim/about.aspx>.  

27
 มาตรา  และมาตรา  ( ) แห่งพระราชบญัญติัธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536.   
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เพือให้สินเชือแก่ SMEs ประกอบกับการขาดความคล่องตวัในการบริหารจดัการ  ดงันัน จึงไดมี้การตรา

พระราชบญัญติัขึนเพือเปลียนให้สํานกังานธนกิจอุตสาหกรรมเป็นบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

(บอย.) แทน  ซึงบรรษัทนีจะมีความคล่องต ัวในการระดมทุนและกู้ เงินทังจากภายในประเทศและ

ต่างประเทศ28 

จนกระทั ง พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการปรับสถานภาพของ บอย. เป็นธนาคาร

พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545  เพือให้เป็นองค์กรธุรกิจธนาคารเฉพาะกิจทีอยู่ในการกาํกับดูแลของทงั

กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีหน้าทีเพือส่งเสริมสนับสนุน SMEs ทังในด้าน 

การจดัตงั  การพฒันา  การดาํเนินการ  การขยาย  หรือปรับปรุง SMEs  สรุปได ้ดงันี29 

ก. การใหสิ้นเชือโดยเฉพาะอยา่งยงิในกลุ่มทีไดรั้บผลกระทบจาก

วกิฤตการณ์ต่างๆ และเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   

ข. การช่วยเหลือคําประกันโดยการรับรองเครดิตให้กับบาง

ประเภทกิจการ หรือรับอาวลัตวัสัญญาใช้เงิน  หรือรับรองตวัแลกเงิน โดยมีกาํหนดระยะเวลาตามความ

จาํเป็นและความเหมาะสมของลูกคา้ธนาคาร  

ค. การร่วมลงทุนซึงธนาคารจะไม่ร่วมทุนกับกิจการทีก่อปัญหา

ต่อสิงแวดล้อม ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  ขดัศีลธรรม  เป็นภยัต่อสังคม  ไม่โปร่งใส  หรือประสบปัญหา

ภาวะลน้ตลาดอย่างรุนแรง   

ง. การให้ค ําปรึกษาแนะนําต่างๆ ทีเกียวข้องโดยเป็นการให้

คาํปรึกษาแนะนาํเฉพาะดา้นเบืองตน้สําหรับวสิาหกิจทีเป็นลูกคา้ธนาคาร  หรือสถานประกอบการ SMEs ที

ประสงค์จะใช้บริการของธนาคารนี  และมีการให้บริการวนิิจฉัยสถานประกอบการเปรียบไดก้บัการตรวจ

สุขภาพสถานประกอบการ เพือนาํขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจในการพฒันาธุรกิจ   

                                                        
28

 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, ความเป็นมา <http://www.smebank.co.th/bank_history.php.>.  

29 สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั, บทบาทของกรมสรรพากรต่อการพฒันาทียังยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), 

หนา้ - . 
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เหล่านี แสดงใหเ้ห็นว่า ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เป็นองคก์รทีมีวตัถุประสงค์ในการสนบัสนุน SMEs ใหม้ีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึนโดยตรง ซึง

ไม่เพียงแต่เป็นองค์กรทีช่วยสนบัสนุนเงินลงทุนสําหรับ SMEs เป็นการเฉพาะเท่านนั  แต่ยงัไดใ้ห้บริการ

เสมือนเป็นผูเ้ชียวชาญแสดงความคิดเห็นให้ SMEs ไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจอีกดว้ย  ทงันี เพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์การจัดตัง ผลลัพธ์ของการด ําเนินงานจาํเป็นต้องเอือต่อ SMEs อย่างกวา้งขวาง  แต่ใน

ขณะเดียวกนั การให้สินเชือของธนาคารนี ก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลดว้ย ซึงอาจก่อให้เกิด

หนีเสียในอนาคตจนไม่สามารถช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของ SMEs ไดอ้ย่างเต็มที หาก สสว. จะมี

แผนปฏิบตัิการทีเกียวขอ้งกับหน่วยงานนี ในฐานะทีเป็นธนาคารผูใ้ห้ทุนช่วยเหลือ SMEs ก็ควรร่วมช่วย

ประสานงานการวางหลกัเกณฑ์การให้สินเชือกรณีทีเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอยา่งรัดกุมเพือแกไ้ข

ปัญหาวกิฤตการณ์ตามความเหมาะสม 

) พระราชบญัญติับรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 

 

เป็นกฎหมายทีตราขึนเพือโอนกิจการและการดาํเนินงานของกองทุน

ประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม มาจดัตงัเป็นบรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที

มีวตัถุประสงคเ์พือช่วยเหลืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  ให้ไดร้ับสินเชือจากสถาบนัการเงิน  โดยทาํให้สถาบนั

การเงินมนัใจในการให้สินเชือ  อีกทงัยงัเร่งกระจายสินเชือไปยงัภาคอุตสาหกรรมขนาดยอ่มทวัประเทศได้

อย่างรวดเร็วมากขึน   จนทาํให้การพฒันาอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ30  

จากเดิม บสย. มีทุนจดทะเบียนเริมตน้เพียง  ล ้านบาท  ซึงในเวลา

ต่อมารัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัไดเ้พิมทุนให้ บสย. ประกอบกับ บสย. ไดเ้รียกให้ผูถื้อหุ้นทีได้แสดง

ความประสงค์ซือหุ้นเพิมมาชําระเงินค่าหุ้นบางส่วน  จึงทาํให้มีทุนจดทะเบียนในปี  ถึง , .  ลา้น

บาท31   โดยทีการเพิมทุนจดทะเบียนเหล่านี ก็เป็นไปเนืองจาก บสย. เป็นองค์กรทีไม่แสวงหากําไร  จึง

จาํเป็นตอ้งเพิมเม็ดเงินเพือให้ บสย. ไดท้าํหน้าทีช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อมทีขาดหลกัทรัพย์คาํประกัน

                                                        
30

 มาตรา 11 และมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติับรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. . 

31 บรรษทัประกนัสินเชืออตุสาหกรรมขนาดย่อม, ความเป็นมา 

< http://www.tcg.or.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=100>  
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สําหรับขอกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ ได้รับการประกนัสินเชือจนทาํใหส้ถาบนัการเงินอนุมตัิวงเงิน

ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในการดาํเนินกิจการ32 

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 บสย. ต้องเผชิญกับสภาพปัญหากรณีทีสถาบัน

การเงินทงัหลายไดส่้งลูกหนา้ทีมีฐานะทางการเงินไม่เขม้แขง็เพียงพอมาให้ บสย. ช่วยคาํประกนั  แต่ บสย. 

เองก็ไม่ไดศึ้กษาวเิคราะห์ความสามารถใหก้ารชาํระหนีของลูกหนีนนั  ทาํให ้บสย. ไดค้าํประกนัในมูลหนีที

ดอ้ยคุณภาพจนตอ้งมีการจ่ายชดเชยตามสัญญาคาํประกันเป็นจาํนวนมาก  ภายหลงั บสย. จึงปรับมาตรการ

ให้สถาบันการเงินต่างๆ ร่วมรับความเสียงในธุรกิจทีคาํประกันกบั บสย. ด้วย  เพือให้สถาบนัการเงิน

เหล่านนัช่วยคดักรองศักยภาพในการชาํระนีของวสิาหกิจขนาดย่อมทางหนึงก่อน  โดยที บสย. จะช่วยคาํ

ประกนัสินเชือเพียงไม่เกินกึงหนึงของวงเงินสินเชือทงัหมด  มีการตรวจสอบคดักรองความสามารถในการ

ชาํระหนีของผูป้ระกอบการ วสิาหกิจขนาดยอ่มมากขึน  และใหวิ้สาหกิจขนาดยอ่มจดัหาทีดินและบุคคลคาํ

ประกนัการชาํระหนีใหก้บั บสย. รวมถึงเก็บค่าธรรมเนียมการคาํประกนัในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี ประกอบ

กบัคิดอตัราดอกเบียผูกู้ ้ทีมีความเสียงสูง  มากกวา่ผูกู้ที้มีความเสียงตาํ33 

ต่อมาในปี 2552 คณ ะรัฐ มนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการ 

คาํประกนัสินเชือสําหรับ SMEs ประเภท Portfolio Guarantee Scheme ของ บสย. ซึงได้กาํหนดให้ยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการคาํประกนัในช่วงปีแรก  มีการขยายวงเงินคาํประกนัจากเดิมไม่เกินรายละ 20 ลา้นบาท ต่อ

สถาบนัการเงินหนึง เป็นวงเงินรายละไม่เกิน 40 ลา้นบาท ต่อสถาบนัการเงินหนึง  โดยทีการคาํประกนัแบบ

ใหม่นี ทาํให้มีวิสาหกิจขนาดย่อมเข้าร่วมโครงการเป็นจาํนวนมาก  และ บสย. ก็มีแนวโน้มจะอนุมัติ 

การคาํประกนัสินเชือดงักล่าวให้วสิาหกิจขนาดย่อมมากขึนอกีดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการใหสิ้นเชือ

ตามนโยบายรัฐ หรือมีอิทธิพลทางการเมืองเขา้มาเกียวขอ้ง บสย. จะหลีกเลียงการอนุมติัโครงการนนั  เพือ

ลดความเสียงในการบริหารองค์กร34 

                                                        
32

 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบทีสําคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างประเทศ และจัดทาํสรุป เสนอต่อสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย : 

กรุงเทพฯ,  2554), . 

33
เพิงอา้ง. 

34
 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบทีสําคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างประเทศ และจัดทาํสรุป เสนอต่อสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย : 

กรุงเทพฯ,  2554),  – 30. 
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จากทีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ บสย. ก็เป็นอีกองคก์รหนึงตามพระราชบญัญติั

จดัตงัทีใหค้วามช่วยเหลือ SMEs แต่ในเฉพาะกลุ่มวสิาหกิจขนาดย่อมเท่านนั ซึงก็เป็นการดาํเนินงานเพือให้

สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยดงัทีกล่าวมาแลว้ในวตัถุประสงค์ขององค์กร  

อย่างไรก็ตาม ในประเดน็ทีพบวา่ บสย. มีแนวโน้มใหก้ารอนุมติัการคาํประกนัสินเชือแบบใหม่ คือ Portfolio 

Guarantee Scheme เพิมสูงขึนเรือยๆ บสย. จะตอ้งแน่ใจไดว้า่ผลกระทบทีเกิดขึนจะไม่เป็นลกัษณะของหนีที

ไม่ก่อให้เกิดรายได้จาํนวนมากจนเกินกวา่จะสามารถบริหารจดัการได้  เพราะ บสย. เป็นองค์กรทีไม่

แสวงหากาํไร  ซึงการประสานความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ บสย. ก็ควรมีการให้ข้อมูลและองค์ความรู้  

ตลอดจนสร้างทีปรึกษา เพือให้ SMEs สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างประสบผลสําเร็จ  ซึงจะช่วยป้องกัน

ปัญหาที SMEs อาจเป็นผูก้่อหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้าํนวนมากขึนอีกดว้ย 

   ( .2) นโยบายภาครัฐทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยผ่านทางหน่วยงาน

ภาครัฐอืนๆ 

   นอกเหนือไปจากกฎหมายทีจดัตังองค์กรทีมีบทบาทในการส่งเสริม SMEs แล้ว  

รัฐยงัจาํเป็นตอ้งออกมาตรการต่างๆ โดยผ่านการใช้อาํนาจของราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนทอ้งถิน  

และหน่วยงานของรัฐประเภทอืนๆ เพือช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานของ SMEs ใหเ้ป็นกาํลงัสําคญัทางดา้น

เศรษฐกิจของประเทศ และมาตรการเหล่านันจาํเป็นที สสว. จะต้องเข้าไปร่วมสนับสนุนด้วยเพือยงั

ประโยชน์ใหก้ารช่วยเหลือ SMEs ประสบผลสําเร็จ  ซึงปัจจุบนัมีมาตรการทีสําคญัสรุปไดด้งันี 

    1) การส่งเสริมการร่วมลงทุนใน SMEs ของภาคเอกชนโดยการยกเวน้

ภาษีสําหรับนิติบุคคลทีร่วมลงทุนกบั SMEs (venture capitalist) 

    มาตรการนี เริมตน้ขึนในปี พ.ศ. 2545 โดยการออกพระราชกฤษฎีกาตาม

ความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัที 396) พ.ศ. 2545 ซึงกาํหนดใหย้กเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลใหแ้ก่บริษทัมหาชน จาํกดั  หรือบริษทั จาํกดั ทีไดมี้การประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกบั SMEs  โดยมี

หลกัเกณฑท์ีสําคญั ดงันี35  

                                                        
35

 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบทีสําคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างประเทศ และจัดทาํสรุป เสนอต่อสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย: 

กรุงเทพฯ, 2554), 13 – 14. 
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ก. ตอ้งเป็นบริษทัทีจดัตงัขึนตามกฎหมายไทยทีเป็นนิติบุคคล

ร่วมลงทุนตามประกาศกระทรวงการคลงัว่าด้วยกิจการทีประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนให้เป็นธุรกิจ

หลกัทรัพย ์ และได้รับการขึนทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ภายใน 3 ปี  นบัแต่วนัที 30 มกราคม พ.ศ. 2545   

ข. ตอ้งมีทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ซึงได้

ชาํระค่าหุ้นครังแรกเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงของทุนจดทะเบียน  ส่วนค่าหุ้นทีเหลือจะตอ้งชําระ

ทงัหมดภายใน 3 ปี  นบัแต่วนัทีจดทะเบียน  ทงันี การลดทุนจดทะเบียนจะทาํไดต่้อเมือไดถ้ือหุน้ใน SMEs 

ติดต่อกนัแลว้ไม่น้อยกวา่ 7 ปี    

ค. ต้องถือหุ้นใน SMEs ตามอตัราร้อยละของทุนจดทะเบียนที

ชาํระแลว้ของบริษทั ซึงไดก้าํหนดไวเ้ป็นช่วงรอบระยะเวลาบญัชีต่างๆ และถือหุน้ใน SMEs เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 ปี  เวน้แต่กรณีทีถือหุ้นใน SMEs ทีได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในรอบปีบัญชีติดต่อกัน   หรือเป็นการถือหุ้นตลอดเวลาทีวิสาหกิจนันๆ มี

สินทรัพยถ์าวรทีไม่รวมทีดินไม่เกิน 200 ลา้นบาท  และมีการจา้งงานไม่เกิน 200 คน 

จากรายละเอียดของเงือนไขการขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ

ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับบริษัทร่วมทุนลักษณะนี มีข้อจาํกัด

ค่อนขา้งมาก 

2) การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ ทีสําคญั สรุปไดด้งันี 

พระราชบญัญตัิการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 นี ไดบ้ญัญติัขึนเพือเป็น

มาตรการทางกฎหมายทีช่วยแทรกแซงทางเศรษฐกิจในการป้องกนัและควบคุมการแข่งขนัทางการคา้  โดย

วตัถุประสงคเ์พือควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอาํนาจเหนือตลาด (Dominant Position)  และมีขอบเขตบงัคบัใช้

ครอบคลุมถึงตวัองคก์รธุรกิจทงัหลาย  แต่ไม่ใชบ้งัคบักับส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

หรือชุมนุมสหกรณ์ ทีดาํเนินธุรกิจโดยมีกฎหมายรองรับและยงัอาจกาํหนดยกเวน้บางประเภทธุรกิจไวใ้น

กฎกระทรวง36   

                                                        
36

 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2545. 
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    พระราชบญัญัตินี ได้กําหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตังคณะกรรมการ

แข่งขนัทางการคา้  ขึน  ซึงประกอบไปดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการ  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์เป็นรองประธานคณะกรรมการ  มีปลดักระทรวงการคลงัและผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่างๆ 

ไม่นอ้ยกวา่ 8 คนแต่ไม่เกิน 12 คน เป็นกรรมการ37  โดยมีอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ทงั

การกาํหนดหลกัเกณฑว์า่ธุรกิจทีมีส่วนแบ่งตลาดและยอดขายของธุรกิจอย่างไร จงึจดัว่าเป็นผูมี้อาํนาจเหนือ

ตลาด  การกาํหนดหลกัเกณฑ์จาํนวนทุน หุน้ หรือสินทรัพย ์ทีเกียวกบัการควบกิจการ  การอนุญาตให้ควบ

รวมกิจการหรืออนุญาตให้กระทําการอันเป็นการจาํกัดการแข่งขัน  รวมถึงมีอํานาจกึงตุลาการใน 

การสืบสวนสอบสวนและเสนอใหฟ้้องผูก้ระทาํความผิดเกียวกบัการแข่งขนัทางการคา้38 เป็นตน้ 

    จาก ทีก ล่าวมาข้างต้น  กรณี การดําเนิน ก ารแ ทร กแ ซ งตล าดตาม

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2545 นี กฎหมายดงักล่าวไดว้างหลกัเกณฑ์ทีค่อนขา้งเคร่งครัด 

เพือปกป้องธุรกิจทีถูกกระทาํให้อ่อนแอทางการตลาด  ซึงย่อมเป็นผลดีต่อการส่งเสริม SMEs เนืองจาก 

SMEs มีเงินทุนในการดาํเนินธุรกิจน้อยกวา่ธุรกิจขนาดใหญ่  จึงมีความเป็นไปไดม้ากทีธุรกิจขนาดใหญ่จะ

อาศยัเมด็เงินทีมากกวา่ในการทุ่มตลาดได ้

    3) การสนบัสนุนการวจิยัและการพฒันาของ SMEs ทีสําคญั สรุปไดด้งันี 

     ก. การใหทุ้นกู้ยืมดอกเบียตาํเพือการวจิยัและการพฒันา 

     ตามทีได้มีพระราชบญัญติัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2534 จดัตงั สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขึนเป็นหน่วยงานในกาํกบั

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิงแวดล้อม นัน  ได้ก ําหนดให้ สวทช. มีอาํนาจหน้าทีใน 

การบริหารกองทุนและดาํเนินการวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึง สวทช. ก็ไดก้ําหนด

โครงการขึนมาเพือช่วยเหลือ SMEs โครงการหนึง คือ โครงการสนับสนุนการวจิยั พฒันาและวิศวกรรม

ภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program หรือ CD)   

     โครงการนี เป็นการช่วยเหลือ SMEs ในลกัษณะการให้กูย้ืมเงิน

ดอกเบียตาํ  เพือให ้SMEs ไดใ้ชเ้งินลงทุนในการวจิยัและพฒันาเชิงพาณิชย ์ ซึงมีเงือนไขกาํหนดใหผู้มี้สิทธิ

                                                        
37

 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2545. 

38
 มาตรา 8 และมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2545. 
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ขอกูจ้ะตอ้งเป็น SME ทีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ลา้นบาท  หรือมีจาํนวนพนกังานและเจา้หนา้ทีรวมกนั

ไม่เกิน 200 คน  และจะกู้ยืมแต่ละโครงการไดไ้ม่เกิน 30 ล้านบาท อีกทงัตอ้งไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่า 

การลงทุนทงัโครงการ  ส่วนสิทธิประโยชน์ทีจะไดรั้บ คือ อตัราดอกเบียเงินกู้นี คิดเป็นกึงหนึงของอตัรา

ดอกเบียเงินฝากประจาํ 1 ปี  ของธนาคารพาณิชย ์บวกดว้ย 1.125  รวมถึงการใหผ้่อนชาํระหนีไดไ้ม่เกิน 7 ปี 

โดยปราศจากการชาํระเงินตน้ไม่เกิน 2 ปี ดว้ย 

     อย่างไรก็ตาม โครงการนีเป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของ

รัฐ คือ สวทช. กับธนาคารพาณิชย์ทีเข ้าร่วมโครงการ  ซึงการพิจารณาจะให้กู้รายใด ย่อมต้องผ่าน 

ความเห็นชอบจากทงั สวทช. และธนาคารนนัๆ  ทาํใหก้ารสนบัสนุนเงินกูต้ามโครงการอาจมีอุปสรรค  หาก

ธนาคารพาณิชยเ์ห็นวา่การลงทุนเพือการวจิยัและพฒันานันๆ มีความเสียงสูงมากจนไม่สามารถอนุมติัได ้

เป็นตน้39 

    2) การช่วยเหลือดา้นภาษีสําหรับการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ทีสําคญั 

สรุปไดด้งันี 

    เพือให้เกิดการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึนสําหรับภาคธุรกิจ 

กรมสรรพากรจึงไดอ้อกมาตรการทางภาษีขึนช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโดยใหห้กัค่าสึกหรอและคา่เสือมราคา

เบืองตน้สําหรับทรัพย์สินประเภทเครืองจดัร  และอุปกรณ์ของเครืองจกัรทีใช้ทาํการวจิยัและพฒันา  โดย 

หกั ณ วนัทีไดรั้บทรัพยสิ์นนนัมา  เป็นจาํนวนร้อยละ 40 ของมูลค่าตน้ทุน  ส่วนมูลค่าต้นทุนทีเหลือจะหกั

ตามเงือนไขและอตัราทีไดก้าํหนดไว ้ ซึงจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการทีซือเครืองจกัร หรืออุปกรณ์ดงักล่าวมา

ใหช่้วงปีแรก เสียภาษีลดลง  อนัเป็นสิทธิประโยชน์ทีช่วยเพิมสภาพคล่อง (Cash Flow) ใหก้บัธุรกิจนนัๆ40 

    นอกจากนี กรมสรรพากรยงักําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู ้ประกอบการหัก

ค่าใชจ่้ายในการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  คิดเป็นเงินทีตอ้งนาํไปคาํนวณภาษีลดลงในอตัราร้อยละ 200 ของ

                                                        
39

 วิญญัต ิชาติมนตรี, กฎหมายทีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, (2548). 67 – 68. 

40
 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบทีสําคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างประเทศ และจัดทาํสรุป เสนอต่อ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย : 

กรุงเทพฯ, 2554), 39. 
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รายจ่ายทีไดจ่้ายไปเพือเป็นค่าจา้งในการทาํวิจยัและพฒันา  ซึงการวจิยัและพฒันานนัต้องเป็นกรณีทีได้

ขอให ้สวทช. รับรอง เป็นทีเรียบร้อยแลว้41   

    จากทีกล่าวมาถึงการช่วยเหลือดา้นภาษีเพือการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี   

ทงัการหกัค่าสึกหรอและค่าเสือมราคาของเครืองจกัรและอปุกรณ์ของเครืองจกัร  และการให้หกัค่าใชจ่้ายใน

การคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนี  จะเห็นได้วา่ แม้ไม่ใช่มาตรการทีกาํหนดขึนเพือ SMEs โดยเฉพาะ  

หากแต่สามารถช่วยจูงใจให ้SMEs พฒันาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตสินคา้และบริการ ตลอดจนการคิดคน้

นวตักรรมทีช่วยลดตน้ทุนของผลประกอบการต่างๆ ไดท้างหนึง 

    4) การสนบัสนุนดา้นแรงงาน ทีสําคญั สรุปไดด้งันี 

     ก. การให้กู้ยืมเงินกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน  เพือใช้ในการ

ฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

     กรณีการสนบัสนุนนี เป็นการให้กู้ยืมเงินในอตัราดอกเบียเพียง

ร้อยละ 0.1 สําหรับการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานใหแ้ก่ผูรั้บการฝึกอบรมทีเป็นลกูจา้งหรือบุคคลทวัไป ซึง

เป็นบุคคลธรรมดาทีมีสัญชาติไทย  และผูด้าํเนินการฝึก  หรือผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

หรือผูป้ระกอบกิจการ ซึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมีสัญชาติไทย โดยมีระยะเวลาในการดาํเนินการ

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  และมีหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงในมาตรการดงักล่าว 

ไดแ้ก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการส่วนกลาง  และ

สถาบนัหรือศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานภาคหรือจงัหวดัทุกจงัหวดัทวัประเทศ เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหาร

จดัการส่วนภูมิภาค42  

     จะเห็นได้วา่กรณีดงักล่าว ใหก้ารสนบัสนุนหน่วยธุรกิจทงัหลาย

ซึงไม่ใช่เพียงแต่ SMEs เท่านนั  อีกทงัยงัมีกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการทีสันเพียงแค่หนึงปี   

                                                        
41

 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบทีสําคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างประเทศ และจัดทําสรุป เสนอต่อ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สถาบันวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย: 

กรุงเทพฯ, 2554), 40. 

42
 สรุปมาตรการช่วยเหลือ SMEs ของภาครัฐ ทีดําเนินการในปัจจุบัน   <http://www. .go.th/Admin/Upload/File_Manager/SMEs-

.pdf>. 
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     ข. การนาํเงินส่วนต่างค่าจา้งทีจ่ายเพิมจากอตัราค่าจา้งขนัตาํ ในปี  

2555 – 2556 เป็นอตัราค่าจา้งขนัตาํวนัละ 300 บาท  มาหกัเป็นค่าใชจ่้ายก่อนชาํระภาษี 

     เป็นการทีรัฐช่วยเหลือผู ้ประกอบการทีเป็นบุคคลธรรมดา ซึงมี

รายไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร รวมกนัไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อปี  

ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน  และตอ้งเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  หรือ

ผูป้ระกอบการทีเป็นบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึงมีทุนชําระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

บญัชีไม่เกิน 5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการรวมกนัไม่เกิน 30 ลา้นบาท ต่อปี  ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีทีไดใ้ชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษเีงินไดนี้  ใหส้ามารถนาํเงินส่วนต่างค่าจา้งแรงงานเดิม  มาหกัส่วน

ต่างจากค่าจา้งแรงงานขนัตาํวนัละ 300 บาท  มาเป็นค่าใช้จ่ายก่อนชําระภาษีได ้1.5 เท่า  ทังนี ผูมี้สิทธิหัก

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าจา้งแรงงานขนัตาํในอตัราวนัละ 300 บาท ในระหว่างวนัที 1 มกราคม 2556 – 

31 ธันวาคม 2556 ดว้ย43 

     จะเห็นได้วา่การสนับสนุนดงักล่าว จะทาํให้ SMEs ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์จากการชาํระภาษีทีลดนอ้ยลง  อย่างไรก็ตาม มาตรการนีก็ยงัมีเงือนไขระยะเวลาการสนบัสนุนที

โดยเป็นการสนบัสนุนเพือให ้SMEs สามารถปรับตวัในสถานการณ์ทีรัฐบาลประกาศเพิมอตัราค่าแรงขนัตาํ

เท่านนั 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในส่วนของกฎหมายจดัตงัองค์กรและมาตรการทางกฎหมายทีช่วยส่งเสริม 

SMEs ของไทยทีสําคญัอย่างโดดเด่นล้วนมีรายละเอียดทีหลากหลายตามแต่ลกัษณะความเชียวชาญของ

องค์กรผูรั้บผิดชอบดาํเนินงาน  ซึงองค์กรและมาตรการทงัหลายเหล่านี จาํเป็นที สสว. ในฐานะองคก์รทีมี

บทบาทเฉพาะกิจเพือ SMEs โดยตรง  จะต้องเข้าไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกียวข้องกับองค์กร

ผูรั้บผิดชอบอืนๆ เพือให้นโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs สําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีโดยไม่เป็น 

การปฏิบติังานซาํซ้อน  หรือช่วยเอืออาํนวยใหก้ารประสานงานระหวา่งองค์กรต่างๆ มีความคล่องตวัสะดวก 

รวดเร็ว ต่อผูรั้บบริการซึงเป็นผูป้ระกอบการ SMEs อีกดว้ย 

 

 

                                                        
43

สรุปมาตรการช่วยเหลือ SMEs ของภาครัฐ ทีดาํเนินการในปัจจุบนั  <http://www. .go.th/Admin/Upload/File_Manager/SMEs-

.pdf>. 
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3.2 ประเทศญีปุ่ น 

3.2.1 ความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ 

ในการดาํเนินนโยบายส่งเสริมผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศญีปุ่น 

รัฐบาลญปุ่ีนไดด้าํเนินนโยบายต่างๆ โดยผ่านองค์กรทีมีชือวา่ สํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprise Agency (SMEA)) ซึงจดัตังขึนในปี 1948 ภายใต้กฎหมายจดัตงัสํานักงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Act for Establishment of the Small and Medium-sized Enterprise 

Agency) โดยถือเป็นองค์กรหลกัทีมีหน้าทีความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEA) เป็นองค์กรทีได้รับต้นแบบมาจากบริษทั

ฟืนฟูทางด้านการเงิน (Reconstruction Finance Corporation (RFC)) ในสหรัฐอเมริกา ซึงก่อตงัเพือตดัหนี

สูญทีด้อยคุณภาพจากการให้สินเชือของธนาคาร หลงัจากช่วงภาวะตกตาํทางเศรษฐกิจในปี 1929 แต่อีก

บทบาทหนีงทีสําคญัก็คือ การให้สินเชือแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง

สงครามโลกครังทีสอง รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสําคญัอยา่งมากในการสนับสนุนวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มทีประกอบอุตสากรรมทางดา้นอาวธุยทุโธปกรณ์ แมก้ระทงัหลงัจากสงครามโลกครังที

สองจบลงแลว้ก็ตาม รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ยงัใหค้วามสําคญักบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยู่44 

จากแนวคิดต้นแบบข้างต้น ก็นํามาซึงการจดัตังสํานักงานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEA) ซึงเป็นหน่วยงานภาครัฐทีเป็นอิสระ (Independent Organ) เพือทําหน้าทีกําหนดนโยบายและ

มาตรการสนบัสนุน SMEs อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม 

(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) โดยนโยบ ายที กําห นดขึน จะใช้ เป็น แ นวทางให้

หน่วยงานระดบัปฏิบตัินาํไปกาํหนดมาตรการและดาํเนินงานในการสนบัสนุน SMEs ในดา้นต่าง ๆ ทงัใน

ส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน โดยนโยบายในช่วงแรกของการจดัตงัสํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEA) ก็เพือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ป้องกนัการผูกขาดทางการตลาด 

                                                        
44Rika Nakagawa. The Policy Approach In Promoting Small And Medium Sized Enterprises In Japan, International Business & 

Economics Research Journal (October 2012, Volume 11, Number 10) 

<http://journals.cluteonline.com/index.php/IBER/article/download/7254/7323>, 1092. 
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ช่วยเปิดโอกาสในการประกอบกิจการ การเตรียมปัจจัยต่าง ๆ เพือสนับสนุน SMEs และยกระดับ 

การประกอบกิจการของ SMEs45 

ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

(1) การเกิดขึนของหน่วยงานทีเขา้มาทาํหน้าทีดูแล SMEs ในประเทศญีปุ่ น และประเทศ

ไทยมีเหตุผลของการจดัตงัคลา้ยคลึงกนั อนัเนืองมาจากปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทีอยูใ่น

ภาวะตกตาํ จึงไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการสนบัสนุน SMEs ซึงถือเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ

ประเทศทีจะสามารถขบัเคลือนประเทศใหพ้น้วิกฤตต่อไปได ้เพียงแต่ SMEs ส่วนใหญ่ยงัขาดการสนบัสนุน

ในดา้นต่างๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจ 

(2) หลกัสําคญัประการหนึงของการจดัตงัสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEA) ของประเทศญีปุ่นคือ การเห็นถึงความสําคญัของการป้องกันปัญหาของการผูกขาดทางการตลาด

ของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ ซึงจะทาํให้ SMEs ไม่สามารถจะดาํเนินธุรกิจไดท่้ามกลางปัญหาวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ นํามาซึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ทีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึงหากพิจารณาเหตุผลใน 

การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ของประเทศไทย ก็จะ

เล็งเห็นถึ งความคล้ายคลึงกัน ทีว่า SMEs ไม่อาจแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ ได้ จึงต้อ งได้รับ 

การสนบัสนุน เพียงแต่ประเทศไทยไม่ไดน้ําประเด็นปัญหาของการผูกขาดทางการตลาด มาเป็นประเด็น

สําคญัทีจะเป็นเหตุผลในการจดัตงั สสว. 

3.2.2 ขอบเขตของลกัษณะโครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 

จากทีไดก้ล่าวถึงความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัสํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEA) จะเห็นไดว้า่ SMEA มีความสําคญัในฐานะทีเป็นองค์กรในระดบันโยบายทีจะทาํหน้าที

ในกาํหนดนโยบายและมาตรการสนบัสนุน SMEs อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของโครงสร้างการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs ในประเทศญีปุ่นนัน ก็ยงัมีองค์กรอืนๆ ทีสําคญัทีเกียวข้อง ซึงจะอยูภ่ายใต้การกาํกบัดูแล

ของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม ยกตวัอย่างเช่น 

 

                                                        
45

ศุภัช ศุภชลาสัย และคณะ, การดําเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญี ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และ

ออสเตรเลีย) เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (สถาบันนโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ), 

หนา้ 3-11. 
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(1) สภาทีให้คําปรึกษาในด้านนโยบายเกียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The 

Small and Medium Enterprise Policy-Making Council)  ซึ งอ ยู่ ใน รู ปแ บ บ ขอ งค ณ ะก รรมก ารภายใต ้

การกาํกบัดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม จดัตงัขึนตามกฎหมายพืนฐานเกียวกบั

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise Basic Law) ในมาตรา 27-30 โดยมี

อาํนาจหน้าทีตามกฎหมายฉบบันี ตลอดจนการตรวจสอบและการพิจารณาในเรืองสําคญัทีเกียวข้องกับ 

การบงัคบัใช้กฎหมายฉบบันีเมือไดรั้บการร้องขอคาํแนะนําจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และ 

การอุตสาหกรรม (METI)หรือรัฐมนตรีทีเกียวข้อง คณะกรรมการชุดนีมีจาํนวนไม่เกิน 30 คน ซึงเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความรู้ความสามารถในประเด็นทีเกียวขอ้งกับ SMEs ซึงได้รับการแต่งตงัจากรัฐมนตรี

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม และนอกจากจะมีอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายฉบบันีแลว้ 

ยงัมีอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่46 กฎหมายสหกรณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ

กิจการอืน  (ปี 1949 กฎหมายฉบบัที 181) กฎหมายวา่ด้วยการสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(ปี 1963 กฎหมายฉบบัที 149) กฎหมายวา่ด้วยการช่วยเหลือซึงกันและกันของกิจการขนาดเล็ก (ปี 1965 

กฎหมายฉบบัที 102)  กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้รับจา้งช่วง (ปี 1970 

กฎหมายฉบับที 145) กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนกิจการค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม (ปี 1973 

กฎหมายฉบบัที 101)  กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการรายใหญ่เพือเปิดโอกาส

ในการดาํเนินธุรกิจสําหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (ปี 1977 กฎหมายฉบบัที 74) กฎหมายวา่ดว้ย

การสนับสนุนการปรับปรุงระเบียบการจา้งงานเพือให้ได้มาซึงแรงงานสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมและสร้างโอกาสในการจา้งงานทีดี (ปี 1991 กฎหมายฉบบัที 57)  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 

การปรับปรุงคุณภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดา้นการกระจายสินคา้  (ปี 1992 กฎหมายฉบบัที 65)  

กฎหมายวา่ดว้ยการสนบัสนุนผูป้ระกอบการรายย่อยผา่นหอการคา้และอุตสาหกรรม (ปี 1993 กฎหมายฉบบั

ที 51) กฎหมายวา่ดว้ยมาตรการชวัคราวเกียวกบัการส่งเสริมกิจการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเชิง

สร้างสรรค์  (ปี 1995 กฎหมายฉบับที 47)  กฎหมายว่าด้วยมาตรการชั วคราวเกียวกับการส่งเสริมให้มี 

การรวมตวัของอุตสาหกรรมบางประเภท (ปี 1997 กฎหมายฉบบัที 28)  กฎหมายว่าดว้ยการช่วยเหลือซึงกนั

และกันของธุรกิจขนาดเล็กและกฎหมายแก้ไขเพิมเติมบางส่วนกฎหมายองค์การวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (ปี 1998 กฎหมายฉบบัที 147)  กฎหมายว่าดว้ยการสนับสนุนการปฏิรูปการดาํเนินธุรกิจของ

                                                        
46

สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย, “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เพือเปรียบเทียบกฎหมายทีเกียวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ญีปุ่น ฝรังเศส และออสเตรเลีย” เสนอต่อ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพือ 

การพฒันาประเทศ สถาบนักฎหมายพฒันาเศรษฐกจิ, (กรุงเทพมหานคร: กนัยายน 2546), หนา้ 230. 
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วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ปี 1999 กฎหมายฉบบัที 18)  และกฎหมายวา่ด้วยมาตรการพิเศษเพือ

กระตุน้อุตสาหกรรม (ปี 1999 กฎหมายฉบบัที 131) (แก้ไขโดยกฎหมายฉบบัที 80  ปี 1983 และกฎหมาย

ฉบบัที 102  ปี 1999  ยกมาจากมาตรา 29 เดิม โดยกฎหมายฉบบัที 146  ปี 1999) 

  (2) องค์การเพือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวตักรรมในระดับภูมิภาคแห่ง

ประเทศญีปุ่น (Organization for SMEs and Regional Innovation, Japan : SMRJ) ซึงจดัตังขึนในปี 2004 

ตามกฎหมาย Act on the Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN, 

Independent Administrative Agency โดยเกิดขึนหลงัจากทีรัฐบาลญีปุ่นได้มีการยุบรวมหน่วยงานทีอยู่

ภายใตก้ระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรมทีมีอาํนาจหนา้ทีคลา้ยคลึงกนั  

SMRJ ถือเป็นหน่วยงานทางปฏิบติัทีมีหน้าทีในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs โดยรับ

นโยบายมาจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: 

METI) และสํานักงานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) ภายใตก้ารดาํเนินงานของ SMRJ จะมี

เครือข่ายประกอบดว้ย สํานกังานใหญ่ สํานกังานสาขาใน 9 ภูมิภาค และสถาบนัทางธุรกิจ การบริหารจดัการ 

และเทคโนโลยีขนาดเล็กทีเรียก ว่า SME University47 เพือสนับสนุน SMEs ในท้อ งถิ น  โดยเฉพาะ 

การฝึกอบรมทางดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หแ้ก่ SMEs48 

 ทงันี หากจะพิจารณาภาพรวมโครงสร้างขององค์กรทีทาํหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน 

SMEs ของประเทศญีปุ่น ก็จะไปตามแผนภาพ ดงัต่อไปนี 

                                                        
47

SME University ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของสถาบนัอดุมศึกษาทีมีการให้ปริญญา แต่เป็นสถาบนัระดบัสูงทีมีการฝึกทักษะทีจาํเป็นและสาํคัญ

ในการประกอบธุรกจิ โดย SME University มีการก่อตงัในโตเกยีวตงัแต่ปี 1962 โดยจดัตังเป็นสถาบันด้านการวิจยั จนกระทงัปี 1980 

รัฐบาลญีปุ่นไดมี้การจดัตงั SME University ใน 9 ภมูิภาค 

48Rika Nakagawa. The Policy Approach In Promoting Small And Medium Sized Enterprises In Japan, International Business & 

Economics Research Journal (October 2012, Volume 11, Number 10), 1094. 

<http://journals.cluteonline.com/index.php/IBER/article/download/7254/7323>. 
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แผนภาพการดําเนินนโยบาย SMEs ของประเทศญีปุ่ น49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า SMEA (ภายใต้การกํากับดูแลของ METI) จะเป็น

หน่วยงานหลกัทีทาํหน้าทีในการดาํเนินนโยบายระดบัชาติเกียวกบั SMEs โดยผ่านทางงบประมาณไปยงั 

SMRJ สถาบนัทางการเงินระดบันโยบาย และองค์กรธุรกิจทีใหห้ลกัประกนัสินเชือ โดยในส่วนของ METI 

ก็จะมีความร่วมมือในระดับอาํเภอ/เขต ในการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ผ่านศูนย์สนับสนุน SMEs (SME 

Support Centres) โดยไดรั้บความร่วมมือจากสภาหอการคา้และการอุตสาหกรรม (Chamber of Commerce 

and Industry) 

 

                                                        
49 <http://www.grips.ac.jp/forum/af-growth/support_ethiopia/document/Sep _SME final_a.pdf>. 
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ในส่วนของการบริหารงานภายในสํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEA) 

จะมีการแบ่งส่วนงานการบริหารออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ  

(1) Director-General’s Secretariat (สํานกังานเลขานุการ) โดยมีส่วนงานทีดูแลในเรืองของ

งานประสานงานนโยบาย (Policy Coordination Division) และกลุ่มงานประชาสมัพนัธ์และใหค้าํปรึกษาทาง

ธุรกิจ (Public Relations and Business Counseling Office) 

(2) Business Environment Department (สํานักส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) โดยมี

องค์ประกอบ ดงัน ี

(2.1) ส่วนแผนงานและนโยบาย (Policy Planning) ซีงมีกลุ่มงานย่อย ไดแ้ก่ คือ 

กลุ่มงานวจิยั (Research Office) กลุ่มงานสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจ (Office for Business Stability) กลุ่มงาน

ดา้นต่างประเทศ (International Affairs Office) 

(2.2) ส่วนงานดา้นเงินทุน (Finance Division) 

(2.3)  ส่ ว น งาน ด้ าน การ เงิ น แ ล ะ ภ าษี   (Corporate Finance and Tax Affairs 

Division) 

(2.4) ส่วนงานดา้นการคา้ทีเป็นธรรม (Fair Trade Division) 

(3) สํ านั ก ส นั บ ส นุ น ก าร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  (Business Support Department)  โ ด ย มี

องค์ประกอบ ดงัน ี

   (3.1) ส่วนงานสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Support Division) กลุม่งาน

นโยบายสําหรับวสิาหกิจขนาดเลก็ (Office for Small Enterprise Policy) 

   (3.2) ส่วนงานสนบัสนุนธุรกิจใหม่ (New Business Promotion Division) 

   (3.3) ส่วนงานเทคโนโลยีและการเริมตน้ (Startup and Technology Division) 

   (3.4) ส่วนงานคา้ปลีกและขายส่ง (Retail and Wholesale Commerce Division) 

ทงันี โดยมีแผนผงัโครงสร้างการบริหารงาน50 ดงันี 

 

                                                        
50

ปรับปรุงจาก Small and Medium Enterprise Agency, Organization Chart of Small and Medium Enterprise Agency, (2013) 

<http://www.sme.ne.jp/policies/06_soshiki/index.html>. 
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แผนผังโครงสร้างของสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) 
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ผูอ้าํนวยการ (Director-General) 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ(Deputy Director General) 
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ส่วนงานนโยบาย  (Policy Planning) 

กลุม่งานสร้างเสถยีรภาพทางธุรกจิ (Office for Business Stability) 

กลุ่มงานวิจยั (Research Office) 

กลุ่มงานดา้นต่างประเทศ (International Affairs Office) 

ส่วนงานดา้นเงินทุน (Finance Division) 
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กลุม่งานประชาสมัพนัธ์และใหค้าํปรึกษาทางธุรกจิ (Public Relations and Business Counseling Office) 



70 
 

ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 (1) ประเทศญีปุ่นมีสภาทีให้คาํปรึกษาในด้านนโยบายเกียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (The Small and Medium Enterprise Policy-Making Council) ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมี

หน้าทีให้คาํแนะนาํแก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นทีน่าสนใจ 

คือ คณะกรรมการชุดนี มีองค์ประกอบทีมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุทีมีความรู้ความสามารถใน

ประเด็นทีเกียวข้องกับ SMEs จํานวนไม่เกิน 30 คน ซึงหากจะเทียบอํานาจหน้าทีก็จะคล้ายคลึงกับ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พ.ศ.2550 แต่สิงทีน่าสนใจคือ ประเทศญีปุ่นมิไดก้ําหนดให้สัดส่วนและองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการวา่ตอ้งมาจากภาครัฐจาํนวนเท่าใด จึงสามารถเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมได้

อย่างเตม็ที แตกต่างกบักรณีของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย 

ทีจะมีกรรมการโดยตาํแหน่งทีมาจากภาครัฐดว้ย  

(2) โครงสร้างของประเทศญีปุ่ นจะแยกหน่วยงานทีทาํหน้าทีส่งเสริมและสนบัสนุนใน

ระดบันโยบาย กบัในระดบัปฏิบติัแตกต่างกนั โดยในระดบันโยบายจะมีสํานักงานวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEA) เป็นตวัขบัเคลือนนโยบายระดบัชาติด้าน SMEs เป็นหลกั โดยอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล

ของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม (METI) และมีคณะกรรมการในสภาทีให้

คาํปรึกษาในด้านนโยบายเกียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The Small and Medium Enterprise 

Policy-Making Council) เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ จากนนัจะผ่านนโยบายออกมายงัหน่วยงานทีทาํหน้าทีปฏิบติั

ไม่ว่าจะเป็นองค์การเพือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวตักรรมในระดบัภูมิภาคแห่งประเทศ

ญีปุ่น (Organization for SMEs and Regional Innovation, Japan : SMRJ)  สถาบนัทางการเงินระดบันโยบาย 

และองค์กรธุรกิจทีให้หลักประกันสินเชือ โดยในส่วนของ SMEA, SMRJ และ The Small and Medium 

Enterprise Policy-Making Council ก็มีกฎหมายในการจดัตงัองค์กรดงักล่าวทีแตกต่างกนั 

ในขณะทีส่วนของประเทศไทย สสว. เป็นองค์กรหลักอ งค์กรเดียวทีทําหน้าทีใน 

การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ภายใต้พระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

พ.ศ.2543 โดยทงัคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหาร

สํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่างก็จดัตงัภายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนั  ซึงผูว้ิจยัมีขอ้สังเกต

วา่โครงสร้าง สสว. ตามกฎหมายมีขนาดทีใหญ่ และยงัมีความไม่ชดัเจนวา่จะทาํหน้าทีทงัในระดบันโยบาย 

และระดบัปฏิบติัด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะการดาํเนินงานด้าน SMEsในระดบัภูมิภาค ซึงอาจจาํเป็นต้องมี
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สํานกังานหรือเครือข่ายในการดาํเนินการโดยเฉพาะ  ดงัเช่นในประเทศญีปุ่น ก็จะมีเครือข่ายภายใต ้SMRJ ที

เรียกว่า SME Universities ดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้  แต่ทงันี ก็ต้องคาํนึงถึงดว้ยว่า หาก สสว. จดัตงัสํานกังาน

หรือเครือข่ายแลว้ จะทาํให้องคก์รมีขนาดใหญ่ไปหรือไม่ และจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

(3) SMEA และสสว. ต่างเป็นหน่วยงานของรัฐทีเป็นอิสระเช่นเดียวกนั ทาํให้มีขอ้ดีในเรือง 

ความคล่องตวั และมีอิสระในการบริหารงานมากกวา่การเป็นส่วนราชการ 

3.2.3 วตัถุประสงค ์และอาํนาจหน้าที 

การจดัตังสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEA) มีขึน เพือกําหนดนโยบาย 

การส่งเสริมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยตอ้งอยู่ภายใต้กรอบวตัถุประสงค ์ 

3 ประการ51 คือ 

 (1) ป้องกันมิให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับความเสียเปรียบอนั

เนืองมาจากการผูกขาดในการดาํเนินธุรกิจ 

 (2) ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถินใหเ้ขม้แขง็ 

 (3) ขจดัอุปสรรคและจดัการสิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจให้เอืออาํนวยต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

 

  สํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) มีอาํนาจหนา้ทีหลกัในการกาํหนด

นโยบายทีเกียวข้องกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยครอบคลุมในด้านการจดัการ ดา้น

การเงิน ดา้นการงบประมาณ และดา้นการคา้และการสนบัสนุนในระดบัภูมิภาค ทงันี กระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา้ และการอุตสาหกรรมได้มีการก่อตงัสาขาสํานกังานในภูมิภาคทงัหมด 9 แห่ง (ในเมือง Hokkaido, 

Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu และ Okinawa) แ ละมีก ารนํานโยบายขอ ง

สํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEA) จากการดาํเนินกลางส่วนกลางส่งต่อไปยงัสํานักงาน

ในระดบัภูมิภาคเหล่านี โดยรัฐบาลท้องถินจะมีการจดัตงัส่วนงานหรือแผนกพิเศษทีจะส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่นกนั 

                                                        
51 ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดําเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญีปุ่ น ไต้หวัน อิตาลี และ

ออสเตรเลีย) เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (สถาบันนโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ), 

หนา้ ก-21. 
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 สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEA) มีอํานาจหน้าทีตามกฎหมายที

เกียวขอ้ง และกฎหมายลาํดบัรองต่างๆ ทีตอ้งปฏิบติั ดงัตาราง 

ตารางอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้ง และกฎหมายลาํดบัรองต่างๆ ทีตอ้งปฏิบติั 

ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

กฎหมายพนืฐาน 

กฎหมายพืนฐานเกียวกบัวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small 

and Medium Enterprise Basic 

Law) 

กระทรวงการคลงั  

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง 

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

Planning Division 

การสนับสนุนการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกียวกับนวัตกรรมทางธุรกจิ และการบริหารจัดการ 

กฎหมายเกียวกบัการเพิ ม

ประสิทธิภาพการเทคโนโลย ี

การผลิตหลกัของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (The Act on 

Enhancement of core 

manufacturing technology of small 

and medium-sized enterprises) 

- Management Support 

Division, founder and 

technical department 

กฎหมายเกียวกบัการส่งเสริม

กิจกรรมทางธุรกิจใหม่ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Act on 

the Promotion of the new business 

activities of small and medium-

sized enterprises) 

สาํนักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงการคลงั  

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม 

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

New Business Development 

Division 

กฎหมายเกียวกบัการส่งเสริม

ประสิทธิภาพในธุรกิจการจดั

จาํหน่ายของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

- Commerce Division  
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ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

(SME distribution business 

efficiency Promotion Act) 

กฎหมายเกียวกบัมาตรการพิเศษ

สําหรับการฟืนฟูอุตสาหกรรม 

(Law on Special Measures for 

Industrial Revitalization) 

สาํนักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม 

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

Management Support Division 

การเสริมสร้างด้านการจัดการพนืฐานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

National Institute of Organization 

for Small & Medium Enterprises 

and Law 

- Planning Division 

กฎหมายเกียวกบัธุรกิจขนาดเล็ก 

และการแนะนําเครืองมือทาง

กฎหมายในดา้นการลงทุน 

(Small business, etc. introduction 

of equipment funding law) 

- Small business room 

 

กฎหมายเกียวกบัการสนบัสนุน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME Support Act) 

- Management Support Division 

กฎหมายเกียวกบัองคก์รสมาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(Act on the organization of the 

Association of Small and Medium 

Sized Enterprises) 

สาํนักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงการคลงั  

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  

Management Support Division 

กฎหมายเกียวกบัสหกรณ์วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small 

and Medium-Sized Enterprise 

Cooperatives Act) 

กระทรวงการคลงั  

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม 

Management Support Division 
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ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

กฎหมายสนับสนุนการรวมกลุ่ม

ขององคก์รธุรกิจในพืนที Shopping 

street (Shopping street promotion 

association law) 

- Commerce Division 

กฎหมายเกียวกบัการสนบัสนุนการ

รับจา้งช่วงของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

(Subcontracting SME Promotion 

Act) 

- Trading Division 

 

มาตรการทางกฎหมายชวัคราว

เกียวกบัการกระตุน้กลุ่ม

อุตสาหกรรมทีเฉพาะเจาะจง 

(Temporary Measures Law on the 

activation of specific industrial 

clusters) 

- Management Support Division 

กฎหมายเกียวกบัการสนบัสนุน

การคา้ปลีกของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

(Small and medium-sized retail 

commercial promotion law) 

กระทรวงการคลงั  

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม 

Commerce Division 

 

กฎหมายเกียวกบัการส่งเสริมที 

สําคญัเพือกระตุน้การดูแลและ

พฒันาทางดา้นการคา้ของเมืองทีอยู่

ในใจกลาง (Law Concerning the 

integral promotion of activation of 

such commercial maintenance and 

improvement of the city in the 

central city) 

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม 

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

 

Commerce Division 
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ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

กฎหมายทีเกียวกบัสนบัสนุน 

การปรับปรุงการจดัการในดา้น 

การจา้งงาน เพือเพิมโอกาสใน 

การจา้งงานและความปลอดภยัของ

แรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

(Act on the Promotion of 

Improvement of Employment 

Management for the creation of 

employment opportunities and 

good secure labor in small and 

medium-sized enterprises) 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ Management Support Division 

กฎหมายเกียวกบัการชว่ยเหลือ

ทางดา้นเงินสาํหรับการเกษียณอายุ

ในวิสาหกิจขนาดเล็ก (Smaller 

Enterprise Retirement Allowance 

Mutual Aid Act) 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ Management measures to 

stabilize room 

กฎหมายเกียวกบัการจ่ายเงินลา่ชา้

ของเงินทีไดจ้ากการรับจา้งช่วง 

(Delay in Payment of Subcontract 

Proceeds, etc. Act) 

Japan Fair Trade Commission Trading Division 

Act for securing orders for small 

business from the Government and 

Other Public Agencies 

- Trading Division 

การปรับตัวได้อย่างราบรืนกบัความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

กฎหมายเกียวกบัการสนบัสนุน

ทางดา้นการเงินเป็นพิเศษใน 

การจดัการกบัภยัพิบติัรุนแรง 

กระทรวงการคลงั กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง 

Management measures to 

stabilize room 
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ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

(Act on Special Financial Support 

to deal with serious disaster) 

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

กฎหมายเกียวกบัการใหเ้งิน

ช่วยเหลือและการสนับสนุนทาง

การเงินเป็นพิเศษในการจดัการกบั

เหตกุารณ์แผน่ดินไหวที Hanshin-

Awaji 

(Act for grants and financial 

assistance of special to deal with 

the Great Hanshin-Awaji 

Earthquake) 

กระทรวงการคลงั กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ 

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง 

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

Management measures to 

stabilize room 

The Act on the Adjustment of 

Business Activities of large 

companies who order to ensure the 

opportunity of business activities 

of small and medium-sized 

enterprises 

สาํนักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงการคลงั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง 

กระทรวงทีดิน โครงสร้างพืนฐานและการคมนาคม  

กระทรวงกิจการภายในและการสือสาร 

Trading Division 

กฎหมายเกียวกบัการปรับปรุง

มาตรฐานเป็นพิเศษในการคา้ปลีก

อยา่ง (Retail commercial 

adjustment special measures law) 

กระทรวงการคลงั 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง  

Trading Division 

 

กฎหมายเกียวกบัการชว่ยเหลือ

ป้องกนัร่วมกนัต่อการลม้ละลาย

ของธุรกิจขนาดเล็ก 

(Small business bankruptcy 

prevention mutual aid law) 

- Management measures to 

stabilize room 

กฎหมายเกียวกบัการชว่ยเหลือ - Management measures to 
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ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

ธุรกิจขนาดเล็ก (Small business 

mutual aid law) 

stabilize room 

การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเงนิลงทุนพนืฐานและการจัดหาแหล่งทุนให้เป็นไปอย่างราบรืน 

กฎหมายเกียวกบัดา้นการเงินของ

องคก์รวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SME Finance 

Corporation Act) 

กระทรวงการคลงั 

 

Finance Division 

กฎหมายของธนาคาร Shoko 

Chukin (Shoko Chukin Bank Act) 

กระทรวงการคลงั 

 

Finance Division 

กฎหมายทีให้ความสําคญัใน 

การลงทุนซึงร่วมมือกบัสถาบนัทาง

การเงิน (Act for priority 

investments in cooperative 

financial institution) 

สาํนักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงการคลงั 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดิการ  

กระทรวงเกษตร การป่าไมแ้ละการประมง 

 

Finance Division 

 

กฎหมายเกียวกบัการประกนัภยัที

น่าเชือถือของธุรกิจขนาดเล็ก 

(Small business credit insurance 

law) 

- Finance Division 

 

กฎหมายเกียวกบัการคาํประกนัที

น่าเชือถือขององคก์ร (Credit 

guarantee corporation law) 

สาํนักงานรัฐมนตรี  

 

Finance Division 

 

กฎหมายเกียวกบัการลงทุนของ

องคก์รธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (Small and Medium Business 

Investment Corporation Act) 

- Financial Affairs Division 

 

ธุรกิจขนาดเลก็ 

กฎหมายเกียวกบัการให้การ   Small business room 
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ชือกฎหมาย กระทรวงอืนๆ ทีเกียวข้องกับกฎหมาย ส่วนงานในองค์กรทีเกยีวข้อง 

สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กโดย

หอการคา้ (Act on the support of 

small businesses by the Chamber 

of Commerce) 

 

กฎหมายหอการคา้ (Chamber of 

Commerce Law) 

- Small business room 

 

องค์กรทีดูแลวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กฎหมายจดัตงัวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (Small and Medium 

Enterprise Agency Establishment 

Act) 

- Counsellor 

 

ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

(1) การกําหนดวตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าทีของ สสว. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 เป็นการกาํหนดตามรูปแบบการร่างกฎหมายจดัตงัองคก์รของ

ประเทศไทย เพือใหเ้ห็นความเชือมโยงของ สสว. กบัคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม  และคณะกรรมการบริหารสํานักงานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึงทําให้ยงัไม่เห็นถึง

ความสําคัญของ สสว. ว่าควรมีทิศทางหรือนโยบายขององค์กรเป็นอย่างไร แตกต่างจากกําหนด

วตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าทีของ SMEA ของประเทศญีปุ่นทีมีการกําหนดอย่างชดัเจน ว่าจดัตงัขึนเพือ

ป้องกนัมิให ้SMEs ไดรั้บความเสียเปรียบอนัเนืองมาจากการผูกขาดในการดาํเนินธุรกิจ  การส่งเสริมใหเ้กิด

การพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถิ นให้เข้มแข็ง  และการขจดัอุปสรรคและจดัการสิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้

เอืออาํนวยต่อการดาํเนินธุรกิจของ SMEs  

(2) การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ทงัในประเทศญีปุ่ น และในประเทศไทย นอกจากจะ

มีกฎหมายจดัตงัองค์กรทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุนอนัเป็นกฎหมายพืนฐานแลว้ ก็ยงัมีกฎหมายอืนๆ 

ทีเกียวขอ้งทีองค์กรอยา่ง SMEA และสสว. ตอ้งคาํนึงถึง เนืองจากอาจมีอาํนาจหน้าทีบางประการทีองค์กร

ของตนจะตอ้งเขา้ไปเกียวขอ้ง หรือมีความร่วมมือกบัองค์กรหรือกระทรวงอืนๆ 
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อย่างไรก็ตาม ควรจะตอ้งมีการรวบรวมและจดัทาํขอ้มูลของกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับ

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs อย่างเป็นระบบและปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวให้ทันสมยัสอดคล้องกับ 

การเปลียนแปลงของกฎหมายทีใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั เพือนาํมาใช้ในการดาํเนินงานขององค์กร ตลอดจน

เป็นฐานขอ้มูลที SMEs สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจได ้

3.2.4. งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ในปี 2012 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม (METI) ได้รับงบประมาณทีเป็น 

การส่งเสริมการดาํเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นจาํนวนเงินทงัสิ น 106 พนัลา้นเยน 

และในปี 2013 ได้มีการของบประมาณเพือเป็นการส่งเสริมการดาํเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม เพิมขึนเป็น 107.1 พนัลา้นเยน52 

โดยงบประมาณในปี 2013 ดงักล่าว ได้ครอบคลุมความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ทีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครังใหญ่ เมือ 11 มีนาคม 2011, การสนบัสนุน 

ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเลก็, การสนบัสนุนในการแก้ไขปัญหาซึงเป็นความทา้ทายใหม่ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีเป็นผูผ้ลิตสินคา้และเป็นผูส่้งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ, การปรับปรุง 

การดาํเนินธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในระดบัภูมิภาคผ่านช่องทางการทางการคา้ใน

ระดบัภูมิภาคทีมีความเข้มแข็ง, การปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

และธุรกิจขนาดเล็กในระดบัปฏิบตัิการ, การสนบัสนุนทางการเงิน และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาค

การเกษตร ภาคการคา้ และภาคการผลิต 

จากจาํนวนเงินงบประมาณขา้งต้น กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) ไดมี้

การกระจายงบประมาณผ่านองคก์รต่างๆ ทีเกียวขอ้งตามแผนภาพในขอ้ 3.2.2 โดยเฉพาะสํานกังานวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) ทีจะเป็นองค์กรหลกัในระดบันโยบายทีจะกระจายงบประมาณของ

กระทรวงไปยงัองค์กรอืนๆ ได้แก่ องคก์ารเพือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวตักรรมในระดบั

ภูมิภาคแห่งประเทศญีปุ่น (Organization for SMEs and Regional Innovation, Japan: SMRJ) สถาบนัการเงิน

ระดับนโยบาย (Policy-Based Financial Institutions: JASME, NLFC และ Shoko Chukin Bank) ตลอดจน

องค์กรธุรกิจทีใหห้ลกัประกนัสินเชือ (Credit Guarantee Corporations) นอกจากนนัแลว้ กระทรวงเศรษฐกิจ 

                                                        
52

Ministry of Economy Trade and Industry, FY2013 Budget Request (2013), 

<http://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/policy/fy2013/pdf/130129budget.pdf>. 
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การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) ยงัมีความร่วมมือกบัอาํเภอ/เขตต่างๆ (Prefectures)ในระดบัภูมิภาค 

นาํมาซึงการสนบัสนุนงบประมาณแก่ศูนยส์นบัสนุน SMEs (SME Support Centres) ในแต่ละภูมิภาค โดยมี

ความร่วมมือกบัสภาหอการคา้และการอุตสาหกรรม (Chamber of Commerce and Industry) ทงั 520 แห่ง ใน

การดาํเนินงานดงักล่าว 

ดงันนั จะเห็นไดว้า่การดาํเนินการดา้นงบประมาณของ SMEs ประเทศญีปุ่นนนั จะเป็นการดาํเนิน

นโยบายอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) เป็นหลกัใน 

การกระจายงบประมาณสู่องคก์รทีดาํเนินดา้นนโยบาย SMEs อย่าง SMEA องค์การทีดาํเนินงาน SMEs ดา้น

ปฏิบติั อยา่ง SMRJ ตลอดจนสถาบนัทางการเงินและองค์กรทางธุรกิจทีใหห้ลกัประกนัสินเชือ 

ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

  (1) ประเทศญีปุ่นให้ความสําคญักับการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs เป็นอย่างยิง ดงัจะ

เห็นได้จากเอกสารการของบประมาณของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม (METI)  

จะมีการจดัสรรงบประมาณทีให้การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ออกมาโดยเฉพาะ นอกจากนนัแลว้ใน

งบประมาณปี 2013 ยงัตงังบประมาณเฉพาะกิจเพือช่วยเหลือ SMEs ในเขตพืนทีภยัพิบติัทีประสบภยัสึนามิ 

จึงนบัวา่ประเทศญีปุ่ นให้ความสําคญักบั SMEs เป็นอย่างยิง 

  (2) ระบบการจดัสรรงบประมาณเพือส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศญีปุ่น 

จะมีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) และสํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEA) เป็นองคก์รหลกัทีทาํหน้าทีดาํเนินการจดัสรรงบประมาณในระดบันโยบาย ผ่านไปยงัองคก์ร

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัในระดบัชาติและระดบัภูมิภาค ทาํใหมี้การจดัสรรงบประมาณทีเป็นระบบ 

ส่วนประเทศไทย ระบบการจดัสรรงบประมาณ เป็นการจดัสรรตามรายองค์กรทีแยกตาม

รายกระทรวง ดงันนั บางกรณีการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs อาจจะมีการกระจายงบประมาณอยูใ่นหลาย

องค์กรหลายกระทรวง ซึงทาํให้ขาดความเป็นเอกภาพ และทาํให้ผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเสียเวลาติดต่อ

ประสานไปยงัหน่วยงานอืนๆ นอกจากสสว. 
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3.2.5 รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐและปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จของ SMEs  

ทีผ่านมา รัฐบาลญีปุ่นไดมี้การดาํเนินรูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ออกมาในหลายมาตรการ 

ซึงถือวา่เป็นมาตรการการดาํเนินการทีประสบผลสําเร็จ อาทิ53 

  (1) มาตรการด้านสินเชือ รัฐบาลญีปุ่นได้จดัตงัสถาบันการเงินเพือทําหน้าทีเป็นแหล่ง

เงินทุนให้กับ SMEs โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 3 สถาบนัหลกั คือ บริษทัเงินทุนเพือธุรกิจขนาดเล็ก(Japan 

Finance Corporation for Small Business: JFS) บริษทัเงินทุนแห่งชาติ (National Life Finance Corporation: 

NLFC) และธนาคารกลางเพือสมาคมหอการคา้ (Shoko Chukin Bank: SCB) 

(2) มาตรการด้านการลงทุน เช่น มาตรการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงแก่ SMEs

มาตรการการให้สินเชือหรือร่วมลงทุนกับโครงการของ SMEs ทีมีศกัยภาพทีจะพฒันาให้เกิดมูลค่าเชิง

พาณิชย์ มาตรการการสนับสนุนทางการเงินโดยอ้อมผ่านบริษทัร่วมทุน (Venture Capital Companies)  

เป็นตน้ 

(3) มาตรการคาํประกนัสินเชือ มีการจดัตังระบบเพือคาํประกันความเสียงในสินเชือและ

เงินลงทุนให้กบั SMEs ทีมีปัญหา โดย SMEs ทีไดรั้บการคาํประกนัจะสามารถกู้ยืมได้จากระบบคาํประกนั

ความเสียงในตน้ทุนทีสูงกวา่อตัราตลาดเล็กนอ้ย 

(4) มาตรการด้านการคลงัและภาษี เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพือเป็นแรงจูงใจให ้

SMEs เข้าร่วมโครงการพฒันาต่าง ๆ การสนบัสนุนให้ SMEs ไดรั้บการจดัซือจดัจา้งจากภาครัฐ เพือเป็น 

การรักษาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหก้บั SMEs ทีมกัจะเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่ การใหสิ้ทธิพิเศษทาง

ภาษีเพือส่งเสริมธุรกิจจดัตงัใหม่ และการลดภาระภาษีแก่ SMEs เป็นตน้ 

(5) มาตรการด้านการรับช่วงการผลิต และการเชือมโยงธุรกิจ โดยรัฐบาลญีปุ่ นไดมี้การจดัตงั

องค์กรทีรับผิดชอบ เช่น สมาคมเพือการส่งเสริมการรับช่วงการผลิตแห่งชาติ (National Association for 

Subcontracting Enterprises Promotion: NASEP) สมาคมเพือการส่งเสริมการรับช่วงผลิตของจังหวดั 

(Prefectural Association for Subcontracting Enterprises Promotion) และศูนย์ข้อ มูลคู่ค้ าธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (International Business Partner Information Center)  

                                                        
53 ปรับปรุงและสรุปความจาก ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดาํเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญีปุ่น 

ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย) เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, (สถาบนันโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, 

กนัยายน ),  3-32 ถึง 3-50. 
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(6) มาตรการด้านการพัฒ นาเทคโนโลยี  ผ ลิตภัณ ฑ์  และการบริหารจัดการ  เช่ น 

การใหค้วามช่วยเหลือในการลงทุนการพฒันาเทคโนโลยผี่านระบบสินเชือ SMEs และการคาํประกนัสินเชือ

และการร่วมทุน (Venture Capital) การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษากบัอุตสาหกรรม 

โดยการตงัศูนยเ์ทคโนโลยีเพือใหบ้ริการวจิยัและให้คาํปรึกษาแก่ SMEs การจดัตงัศูนยท์รัพยสิ์นทางปัญญา

เพือให้บริการฐานขอ้มูลด้านสิทธิบตัรแก่ SMEs การพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารของ SMEs โดยผ่านศูนย์

ขอ้มูลของประเทศและจงัหวดั การจดัตงัศูนย์บริการให้คาํปรึกษาในระดับประเทศและระดบัท้องถิน  

การส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยเปิดโอกาสให้ SMEsสามารถเชือมโยงกับ

ต่างประเทศ และขยายการคา้การลงทุนในต่างประเทศ การฝึกอบรมเพือพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยผ่าน

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ 

(7) มาตรการด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เช่น การใหสิ้นเชือเพือสนบัสนุนการรวมกลุ่ม 

โดย SMEs ทีเป็นสมาชิกสหกรณ์จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการกู้ยืมและรับการสนับสนุนจาก ธนาคาร

กลางเพือสมาคมหอการค้า (Shoko Chukin Bank) การคําประกันสินเชือเพือสนับสนุนการรวมกลุ่ม  

โดย SMEs ทีเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะไดร้ับสิทธิประโยชน์ในการคาํประกนัสินเชือ โดยเฉพาะอย่างยิงใน

การกูย้ืมจากสถาบนัเพือการพฒันา SMEs ต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์าํประกนัแต่สามารถให้สหกรณ์

คาํประกนัแทน การส่งเสริมการสร้างเขตการคา้ของ SMEs เพือให ้SMEs มีการรวมกลุ่มและอยูใ่นพืนทีทีมี

สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมต่อการทาํธุรกิจ เป็นตน้ 

(8) มาตรการดา้นการตลาดและการส่งออก เช่น การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระบบการคา้ เช่น การใหค้วาม การสร้างศูนยอ์าํนวยความสะดวกในแต่ละจงัหวดัเพือให้บริการแก่ SMEs 

ในราคาตาํ การสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการ นกัลงทุน และผูบ้ริโภคพบปะกนั โดยสนบัสนุนการจดังาน

แสดงสินคา้ต่าง ๆ การสัมมนาระหว่างประเทศเพือเป็นเวทีทีผู้ประกอบการนกัลงทุน และผู ้บริโภคทงัใน

ประเทศและต่างประเทศจะไดพ้บปะแลกเปลียนความเห็นในการทําธุรกิจร่วมกัน การสํารวจ วิจยั และ 

การใหบ้ริการขอ้มูลดา้นการตลาดและการส่งออกไดแ้ก่การใหบ้ริการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ และเผยแพร่

ขอ้มูลทีเป็นประโยชน์แก่ SMEs ตลอดจนการให้คาํปรึกษาต่าง ๆ เป็นตน้ 

(9) มาตรการช่วยเหลือ SMEs ในการปรับตวัรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

เช่น การจดัตงัระบบบรรเทาผลกระทบ (Mutual Reliefs System) โดยจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับ

วสิาหกิจขนาดยอ่ม ซึงสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน โดยเงินสมทบดงักล่าวสามารถนาํมาหักภาษีได้

เต็มจาํนวน โดยเมือเลิกกิจการ เกษียณอาย ุหรือลาออกจากงาน กองทุนจะจ่ายบาํนาญแก่สมาชิกหรือจ่าย
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บาํเหน็จเพือใชใ้นการเริมต้นธุรกิจใหม่ การจดัตงัระบบป้องกนัการลม้ละลายเป็นลูกโซ่ของ SMEs (Mutual 

Relief System for the Prevention of Bankruptcies in SMEs) โดยจดัตงักองทุนกู้ยืมฉุกเฉินให้กับ SMEs ที

ประสบปัญหาสภาพคล่องเนืองจากได้รับผลกระทบจากการลม้ละลายของลูกหนีหรือคู่คา้ โดย SMEs ทีเข้า

ร่วมกองทุนจะไดสิ้ทธิประโยชนใ์นการกู้ยืมฉุกเฉินจากกองทุนไดใ้นวงเงินสูงสุด 10 เท่าของเงินสมทบทีได้

จ่ายใหก้บักองทุนมาแลว้ โดยมีระยะปลอดดอกเบียและเงินตน้ 6 เดือน เป็นตน้ 

สําหรับสํานกังานวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) ซึงเป็นองค์กรหลกัของรัฐบาล

ญีปุ่นทีมีหน้าทีในการดาํเนินนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ก็ไดมี้การจดัรูปแบบการสนบัสนุนและ

ส่งเสริมแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกัๆ ดงันี 

(1) ดา้นการจดัการ54  ไดแ้ก่ 

1) การเริมตน้กิจการ การช่วยในการวางแผนทีจะเริมตน้ธุรกิจ หรือการเป็นเจา้ของ

ธุรกิจ โดยพยายามปรับปรุงการดาํเนินงานในทางการเงิน และการใหข้อ้มูลต่างๆ ทีเกียวขอ้งแก่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจ 

2) นวตักรรมทางธุรกิจ การช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้าน

นวตักรรมทางธุรกิจ โดยการจดัหาเงินทุน การจดัการในดา้นภาษี และการอบรมในเรืองตลาด 

3) ความร่วมมือทีเกิดขึนใหม่ การสนบัสนุนใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไดมี้ความร่วมมือระหว่างกัน เพือเข้าถึงพืนทีทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการให้คาํปรึกษาและสนบัสนุนทางดา้น

การเงิน 

4) การฟืนฟูทางธุรกิจ การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 

การฟืนฟูธุรกิจของตน โดยผ่านทางคณะกรรมการสนบัสนุนฟืนฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME 

Revitalization Support Committee) 

5) ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจา้งงาน การสนบัสนุนในการพฒันาทางดา้นทรัพยากร

มนุษย ์เพือสร้างความทา้ทายทางธุรกิจ โดยมีระบบใหค้าํปรึกษาแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ

การนาํเสนอการฝึกอบรม หรือการส่งไปฝึกอบรม 

                                                        
54

Small and Medium Enterprise Agency, Management Support , (2013) 

<http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/01_06.html>. 
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6) ธุรกิจในยุคโลกาภิวตัน์ การให้ขอ้มูลให้คาํปรึกษาเพือช่วยวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในการผลกัดนัผลผลิต หรือหาตลาดในต่างประเทศ 

7) การปฏิบติัทางการคา้ และการจดัซือจดัจา้งในภาครัฐ การส่งเสริมใหมี้ปฏิบติัใน

การรับช่วงอยา่งเป็นธรรม และการพฒันาดา้นๆ ใหแ้ก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเป็นผูร้ับช่วง เพือ

เพิมโอกาสใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบผลสําเร็จ 

8) ความมนัคงทางธุรกิจ การช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการรักษา

เสถียรภาพการดาํเนินงาน โดยการสนบัสนุนดา้นต่างๆ หากประสบภาวะลม้ละลาย การระบาดของไขห้วดั

ใหญ่ หรือกระทงัแผ่นดินไหว ตลอดจนการวางแผนธุรกิจใหมี้ความต่อเนือง 

9) ระบบการช่วยเหลือซึงกนัและกัน การช่วยบริษทัขนาดเล็กในการเตรียมพร้อม

หากตอ้งมีการเลิกกิจการ หรือกรณีทีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ้งประสบปัญหาว่าลูกคา้รายใหญ่

ของตนประสบภาวะลม้ละลาย 

10) ธุรกิจขนาดเล็ก การให้การสนบัสนุนด้านบริหารจดัการ และดา้นการเงินแก่

ธุรกิจทีมีลูกจา้งนอ้ยกวา่ 20 คน (หรือนอ้ยกวา่ 5 คนในกิจการทีอยู่ในภาคการคา้หรือการบริการ) 

11) ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม การสนับสนุนในด้านการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้

เทคโนโลยีการผลิตทีสําค ัญ และมีการคัดเลือก 300 ผู้ผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีมี 

ความน่าตืนตาตืนใจ 

12) ทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนยุทธศาสตร์ในดา้นทรัพย์สินทางปัญญา

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการดาํเนินการใช้มาตรการคุม้ครองในด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา และมาตรการต่อสู้กบัความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการปลอมแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญา 

13) ศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผูเ้ชียวชาญทีจะให้

ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีอยู่ในภาวะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจาก

ความยาก หรือความเฉพาะทางธุรกิจ (เช่น การก่อตงัของธุรกิจใหม่ การสืบทอดทางธุรกิจ เป็นต้น) และ 

การช่วยเหลือดา้นอืนๆ แก่ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยตรง หรือการสนบัสนุนใน

ดา้นต่างๆ 



85 
 

(2) ดา้นการเงิน55  ไดแ้ก่  

1) การประกนัความปลอดภยั การช่วยเหลือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีมี

ความมนัคงทางธุรกิจ จากการถูกคุกคามจากภายนอก (เช่น ลูกค้ารายใหญ่ถูกจาํกดัทางธุรกิจ หรืออยู่ใน

กระบวนการฟืนฟูกิจการ ผลกระทบจากภยัพิบติั ความล้มเหลวของธนาคารหลกั เป็นตน้) โดยการให้ 

การคาํประกนัเพิมเติม 

2) สินเชือทีปลอดภยั การใหสิ้นเชือแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเผชิญ

ชวัคราวกับปัญหากระแสเงินสด ระหวา่งทีเกิดความเปลียนแปลงในสภาวะแวดล้อมธุรกิจอย่างรุนแรง  

การลม้ละลายของลูกคา้รายใหญ่ หรือปัญหาทีเกิดจากธนาคารหลกั   

   (3) ดา้นงบประมาณ56  ไดแ้ก่  

1) ด้านภาษี การให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเกียวกบัมาตรการทางภาษีทีจะสนบัสนุน

การดาํเนินงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

2) ด้านการบญัชี การใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํทางด้านบญัชีแก่วสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ซึงจะช่วยให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถนาํไปวเิคราะห์การบริหารจดัการ 

และมนัใจในการจดัหาเงินทุน ตลอดจนการเพิมปริมาณการสั งซือสินคา้ 

3) กฎหมายเกียวกับบริษัท การให้ข้อมูลและคาํแนะนําเกียวกฎหมายเกียวกับ

บริษทัฉบบัใหม่ ซึงรวมถึงระบบต่างๆ ทีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในทางธุรกิจแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม เช่น ระบบการใหค้าํปรึกษาทางบญัชี เป็นตน้ 

4) การสืบทอดทางธุรกิจ การใหข้อ้มูลและคาํแนะนาํเกียวกบัมาตรการทีจะช่วยให้

การดาํเนินธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนือง 

    

 

                                                        
55 Small and Medium Enterprise Agency, Financial Support, 2013, 

<http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/01_07.html>.  

56 Small and Medium Enterprise Agency, Fiscal Support, (2013) <http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/01_08.html>.  
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(4) ดา้นการคา้และการสนบัสนุนในระดบัภูมิภาค57 ไดแ้ก่   

1) การฟืนฟูในทางการค้า การสนับสนุนความความพยายามในการปรับปรุง 

ความน่าดึงดูดใจของร้านคา้ขนาดเลก็และขนาดกลาง และยา่นศูนยก์ลางทางการคา้ 

2) อุตสาหกรรมในภูมิภาค การเสริมสร้างและสนบัสนุนอุตสาหกรรมในระดบั

ภูมิภาค เช่น อุตสาหกรรมพืนฐานในทอ้งถิน อุตสาหกรรมดงัเดิมทีเป็นงานฝีมือ เป็นตน้ โดยให้การเงิน

อุดหนุน และเงินกูย้ืมดอกเบียตาํ 

3) ความร่วมมือระหว่างภาคการเกษตร การพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม  

การสนบัสนุนช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมอยา่งครอบคลุมทางธุรกิจ โดยเป็นความร่วมมือระหวา่งวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และผูที้มีส่วนร่วม(หรือทาํงาน) ในภาคการเกษตร ป่าไม ้และประมง 

4) แคมเปญการจดัการประชุมและแลกเปลียนประสบการณ์ทีน่าสนใจในภูมิภาค 

โดยมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลิตภณัฑที์น่าสนใจในภูมิภาคในลกัษณะเชิงรุกเพิมขึน 

ทีผ่านมาสํานกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) มีส่วนอยา่งยิงทีทาํให้

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของรัฐบาลญีปุ่น สามารถดาํเนินงานไปอยา่งประสบผลสําเร็จ ยกตวัอยา่ง

เช่น ในปี 2010 นกัลงทุนไดเ้ขา้มาใช้บริการโปรแกรมการสนบัสนุน SMES ซึงนบัวา่เป็นทีนิยมมากทีสุด 

คือ การให้บริการให้คาํปรึกษาเกียวกบัธุรกิจในยุคโลกาภิวตัน์ และการพฒันาการเติบโตของตลาดใหม่ๆ 

(business globalization and the development of new markets) ตลอดจนการคุม้ครองในด้านทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาใหแ้ก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม58 เป็นตน้   

ข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

  ผู ้วิจยัเห็นว่าการดําเนินงานด้าน SMEs ทีประสบผลสําเร็จของประเทศญีปุ่น มีปัจจยั

ความสําเร็จทีควรเป็นขอ้สังเกต ดงันี 

                                                        
57 Small and Medium Enterprise Agency, Commerce and Regional Support, (2013) 

<http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/01_09.html>. 

58
Rika Nakagawa. The Policy Approach In Promoting Small And Medium Sized Enterprises In Japan, International Business & 

Economics Research Journal (October 2012, Volume 11, Number 10), 

<http://journals.cluteonline.com/index.php/IBER/article/download/7254/7323> 1092. 



87 
 

(1) ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนทีมีโครงสร้างอย่างเป็นเอกภาพ โดยมี

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) เป็นองค์กรหลกัในการกํากบัดูแลหน่วยงานทีเป็น

ภาครัฐอย่าง SMEA ให้ดาํเนินงานด้าน SMEs ในระดับนโยบาย ต่อเนืองไปยงัองค์กรทีดําเนินงานใน

ภาคปฏิบติัอย่าง SMRJ ซึงมีหน้าทีสําคญัในการพฒันาในด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านเครือข่าย SME 

Universities ตลอดจนการใหก้ารสนบัสนุนสถาบนัทางการเงินในระดบันโยบาย และองคก์รทางธุรกิจทีให้

หลกัประกันสินเชือ ระบบและโครงสร้างเหล่านีนีเองทาํให้การพฒันา SMEs ของประเทศญีปุ่นเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั  

(2) การให้ความสําคญัของรัฐบาลญีปุ่นทีเห็นวา่ SMEs เป็นหน่วยงานทางธุรกิจ

ของประเทศทีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเขม้แข็ง ดงัจะเห็นไดจ้ากการกาํหนด

นโยบายและงบประมาณในส่วนของ SMEs ออกมาโดยเฉพาะ  

(3) การมีกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เพือส่งเสริม

และสนับสนุนให้ SMEs สามารถจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ในแต่ละยุคสมัย แม้ต้องเผชิญกับภาวะทาง

เศรษฐกิจ สังคม และภยัพิบตัิต่างๆ ซึงเป็นจุดทีตอ้งยอมรับว่า SMEs ในประเทศญีปุ่นมีพฒันาการและ 

การใหค้วามสําคญัมายาวนานกว่าในประเทศไทย ดงันนั กฎหมายและมาตรการต่างๆ ทีออกมารองรับ จึงมี

เป็นจาํนวนมาก ซึงประเทศไทยเอง สามารถนาํมาปรับใชเ้ป็นตน้แบบได ้

(4) การมีสภาทีให้ค ําปรึกษาในด้านนโยบายเกียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขน าด ย่อ ม  (The Small and Medium Enterprise Policy-Making Council) ซึ งอ ยู่ ใน รู ป แ บ บ ข อ งค ณ ะ 

กรรมการ โดยมีหน้าทีให้คาํปรึกษาแก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม (METI) 

หรือรัฐมนตรีทีเกียวขอ้งเมือไดรั้บการร้องขอ ซึงมีขอ้สังเกตวา่ คณะกรรมการชุดนีมาจากผูท้รงคุณวฒิุทีมี

ความ รู้ความสามารถในประเด็นทีเกียวข้องกับ SMEs ดังนัน ผู ้ประกอบการ SMEs จากภาคเอกชน  

จึงสามารถเขา้มามีบทบาทสําคญัในการเสนอแนะนโยบายต่อภาครัฐในการดาํเนินงานเกียวกบั SMEs อนัจะ

แตกต่างกบัรูปแบบของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหาร

สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงกว่ากึงหนึงของกรรมการโดยตาํแหน่งมาจากภาครัฐ  

อนัอาจจะขาดมุมมองจากภาคเอกชนเท่าทีควร 
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3.3 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

3.3.1 ความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ 

กฎหมายจดัตงัองคก์รส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบัน ซึงคือ “รัฐบญัญติัคณะกรรมการดา้นการสร้างมาตรฐาน การเพิมผลผลิต และการสร้างนวตักรรม 

(Standard, Productivity And Innovation Board Act 1996)” นนั เป็นกฎหมายทีออกมาเพือมอบหมายหนา้ที

ในด้านการพฒันา ส่งเสริม สนับสนุน SMEs ของสิงคโปร์ให้เป็นหน้าทีรับผิดชอบของหน่วยงานหลกั

หน่วยงานเดียวคือ องค์กร SPRING Singapore  

แมก้ฎหมายฉบบันีเพิงบญัญติัออกมาในปี ค.ศ.  (พ.ศ. 2536) ซึงเป็นระยะเวลาก่อนทีประเทศ

ไทยไดอ้อกพระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.  เพียง  ปีเท่านัน แต่ 

การส่งเสริม สนบัสนุน SMEs ในสาธารณรัฐสิงคโปร์เกิดขึนก่อนหนา้กฎหมายฉบบันีมานานมากแลว้ ดงัที

ไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที 2  รัฐบญัญติัคณะกรรมการด้านการสร้างมาตรฐาน การเพิมผลผลิต และการสร้าง

นวตักรรม ปี ค.ศ.  เป็นเพียงกฎหมายทีมีขึนเพือรวมกลุ่มหน่วยงานทีทาํหนา้ทีในการใหก้ารสนบัสนุน 

ส่งเสริม SMEs มาเป็นของหน่วยงาน SPRING Singapore59 เท่านนั และยงัเป็นกฎหมายทีได้มอบหมายให้

หน่วยงาน SPRING Singapore เป็นหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบในการพัฒนาวิสาหกิจของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์อีกหลายดา้น นอกเหนือจากหนา้ทีในการส่งเสริม SMEs โดยตรง  

โดยแทจ้ริงแลว้ ผลของกฎหมายจดัตงัหน่วยงาน SPRING สิงคโปร์มีความคลา้ยคลึงกบัผลของ

กฎหมายจดัตงัหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสร้าง

หน่วยงานขึนมารับผิดชอบดา้นการส่งเสริม SMEs โดยตรง และหน่วยงานทีจดัตงัขึนของทงัสองประเทศ

ต่างเป็นหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ตาม กฎหมายของสิงคโปร์ยงัมีความแตกต่างจากกฎหมายจดัตงัองคก์ร

ของไทย อยูห่ลายส่วนดว้ยกนั ทงัในแง่ของรูปแบบและเนือหาของกฎหมาย   
 

ในแง่รูปแบบ  กฎหมายจดัตงัองค์กรของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นกฎหมายในระดบัเดียวกบักบั

กฎหมายไทยคือเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ซึงมีชือเรียกว่า “Standard, Productivity And 

                                                        
59 กฎห มายจัดตัง SPRING Singapore ได้โอนถ่ายอาํนาจหน้าทีและทรัพย์สินต่างๆ ของ คณะกรรมการการเพิ มผลผลิต (National 

Productivity Board) และสถาบันด้านการมาตรฐานและการคน้ควา้วิจยัทางอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Singapore Institute of Standards and 

Industrial Research) มาเป็นรวมไวใ้ห้เป็นอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ SPRING Singapore  โปรดดู รัฐบัญญัติคณะกรรมการด้าน 

การสร้างมาตรฐาน การเพิมผลผลิต และการสร้างนวตักรรม  มาตรา  
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Innovation Board Act” หรือ “รัฐบัญญัติคณะกรรมการด้านการสร้างมาตรฐาน การเพิ มผลผลิต และ 

การสร้างนวตักรรม”  จะเห็นไดว้า่ ชือเรียกของกฎหมายดงักล่าวไดชี้ใหเ้ห็นถึงจดุมุ่งหมายหลกัของกฎหมาย

ฉบบันีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือการจดัตงั “คณะกรรมการดา้นการสร้างมาตรฐาน การเพิมผลผลิต และ 

การสร้างนวตักรรม” ขึนมา โดยให้เป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย (Statutory Board) ตามรูปแบบของ 

การแบ่งหน่วยงานของรัฐของสาธารณรัฐสิงคโปร์  คณะกรรมการฯ ดงักล่าวถือเป็นหน่วยงานหลกัทีสําคญั

ทีทาํหน้าทีในการส่งเสริม สนบัสนุน SMEs ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะ

กรรมการฯ ทีจะทาํหนา้ทีเป็นฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายธุรการของคณะกรรมการฯ 

การกาํหนดชือกฎหมายในลกัษณะทีนาํเอาชือคณะกรรมการตามกฎหมายมาเป็นชือของกฎหมาย

เป็นสิงทีบ่งบอกถึงวตัถุประสงค์สําคญัของกฎหมายและแนวคิดในการจดัทาํกฎหมาย รวมทงัแนวคิดใน 

การจดัตงัหน่วยงานของรัฐเพือให้มีหนา้ทีอย่างใดอย่างหนึงของสาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสิงคโปร์

ให้ความสําคญักับการจดัตงัองค์กรหนึงขึนมาก่อน ส่วนหน้าทีดา้นต่างๆ จะกําหนดไวใ้นรายละเอียดใน

เนือหาของกฎหมาย60 

ชือเรียกของกฎหมายจดัตงัองคก์รของสิงคโปร์ จึงมึลกัษณะทีแตกต่างจากกฎหมายจดัตงัองค์กร

สนับสนุน SMEs ของประเทศไทย เพราะจะ เห็นได้ว่ากฎหมายของปร ะเทศไทยทีมี ชือเรียก คือ 

“พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” นนั เป็นการนาํเอาวตัถุประสงค์ของกฎหมาย

มาตงัเป็นชือของกฎหมาย ซึงทาํใหเ้ห็นวา่กฎหมายของประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นกฎหมายจดัตงัองค์กรโดยตรง

แต่เป็นกฎหมายทีจึงมุ่งไปทีวตัถุประสงค์หลกัคือการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs  ส่วนหน่วยงานหรือ

องค์กรทีมีหน้าทีดําเนินการตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายนนั จะถูกนํามากําหนดไวใ้นเนือหาอันเป็น

รายละเอียดในกฎหมายเสียมากกวา่61 

 

                                                        
60 ลกัษณะการตังชือกฎหมายเช่นนี สามารถพบไดใ้นกฎหมายอืนๆ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เช่น รัฐบัญญัติคณะกรรมการพฒันาด้าน

เศรษฐกจิ (Economic Development Board) ทีจดัตังขึนตาม รัฐบญัญติัคณะกรรมการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ (Economic Development Board 

Act 1961) หรือ หน่วยงานเพือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการค้นควา้วิจัย (The Agency for Science, Technology and Research หรือ 

A*STAR) ซึงจัดตงัขึนตาม รัฐบญัญัติหน่วยงานเพือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการค้นคว้าวิจยั (The Agency for Science, Technology 

and Research Act 1991) 

61 
ลกัษณะเดียวกนันี โปรดดูเพิมเติม พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  ซึงให้จดัตงัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขึน  หรือ

กฎหมายอืนๆ ในลกัษณะเดียวกนั เช่น พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.  ทีให้จดัตงัคณะกรรมการอาหาร หรือพระราชบญัญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ.  ทีใหจ้ดัตงัคณะกรรมการสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 



90 
 

ในแง่เนือหา  กฎหมายจัดตังอ งค์กรของสิงคโปร์ 62 จะ เป็นกฎหมายทีมีเนือหาทีกล่าวถึง

องค์ประกอบ อํานาจหน้าที การดาํเนินการของคณะกรรมการ รวมทงัเรืองเกียวกบัทรัพย์สินต่างๆ ของ

คณะกรรมการเท่านนั จงึเป็นกฎหมายทีว่าดว้ยการจดัตงัองค์กรโดยตรง โดยมิได้มีบทบญัญติัทีกาํหนดขึน

เพือให้นําไปใช้เป็นกฎหมายแม่บทในการส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs เหมือนดังทีบัญญัติไวใ้น 

พระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยแต่อยา่งใด   

กฎหมายจดัตงัองค์กรของสิงคโปร์จึงเป็นกฎหมายจดัตังองค์กรอย่างแท้จริง โดยให้อิสระแก่

องค์กรทีจดัตงัขึนทีจะไปกาํหนดรูปแบบ วิธีการในการทาํหน้าทีสนับสนุน ส่งเสริม SMEs  ทงันี ภายใต้

ขอบอาํนาจหนา้ทีทีกฎหมายกาํหนดจดัตงัองค์กรกาํหนดไว ้

กฎหมายจดัตงัองค์กรสนับสนุน ส่งเสริม SMEs ของสิงคโปร์จึงแตกต่างจากพระราชบญัญัติ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ของประเทศไทยในส่วนนี เพราะกฎหมายของ

ประเทศไทยนนั นอกจากจะมีเนือหาทีเกียวกับการจดัตงัองค์กรทีจะทาํหน้าทีในการส่งเสริม สนับสนุน 

SMEs แลว้ กฎหมายยงัไดก้าํหนดวธีิการในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ SMEs เอาไวค้่อนขา้งละเอียด63 ซึงให้

ย่อมทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่กฎหมายฉบบันีมีวตัถุประสงคส์าํคญัคือการใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน SMEs เป็น

หลัก หรือมุ่งหมายทีจะให้ใช้เป็นกฎหมายหลักในเรืองการให้การสนับสนุน ส่งเสริม SMEs โดยมิใช่

กฎหมายทีสร้างขึนเพือจดัตังองค์กรเป็นการเฉพาะ แม้หมายเหตุท้ายพระราชบัญญติัจะกําหนดเป็น

จุดมุ่งหมายใหจ้ดัตงัสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไวก้็ตาม 

3.3.2 ขอบเขตลกัษณะโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองคก์ร 

องค์กรทีทําหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในสิงคโปร์มีโครงสร้างองค์กรโดยรวมที

คล้ายคลึงกบัโครงสร้างขององค์กรทีทําหนา้ทีอย่างเดียวกนันีในหลายๆ ประเทศ รวมทงัประเทศไทยด้วย 

กล่าวคือ เป็นองคก์รทีมีกฎหมายจดัตงัขึนเพือกาํหนดให้มีอาํนาจและหนา้ทีตามทีกฎหมายกาํหนด โดยจะ

แบ่งเป็นองค์กรผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย ซึงคือ คณะกรรมการคณะหนึง และหน่วยงานฝ่ายบริหารทีจะทาํ

หนา้ทีดา้นธุรการและเป็นฝ่ายปฏิบติัการของคณะกรรมการ 

                                                        
62 รัฐบญัญัติคณะกรรมการดา้นการสร้างมาตรฐาน การเพิ มผลผลิต และการสร้างนวตักรรม ปี ค.ศ.  ฉบบัแกไ้ขเพิมเติมล่าสุด เมือปี 

ค.ศ.  มีทงัสิน  มาตรา และมีกาํหนดการ (Schedule) แนบทา้ยกฎหมายอีก  กาํหนดการ  

63
โปรดดู พระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา หมวด  และหมวด  ตงัแต่มาตรา  ถึงมาตร  



91 
 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายจดัตงัองคก์รของสิงคโปร์ไดก้าํหนดให้จดัตงัคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว 

โดยไม่ได้กาํหนดอย่างชดัแจง้ให้จดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหารขึนมาแต่อย่างใด ซึงแตกต่างจากการจดัตงั

องค์กรทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย พ.ศ. 

2543 ซึงกําหนดให้จดัตงัทังคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสํานักงาน

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึงเป็นหน่วยงานบริหารขึนมาพร้อมๆ กนั  

คณะกรรมการ SPRING Singapore 

คณะกรรมการ SPRING Singapore จะประกอบไปดว้ยสมาชิกทีมีจาํนวนทีไม่แน่นอน เนืองจาก

กฎหมายไม่ไดก้าํหนดจาํนวนสมาชิกเป็นจาํนวนทีตายตวั โดยอาจมีสมาชิกจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ  คน (รวม

ประธานคณะกรรมการ) และสมาชิกมากทีสุด  คน64  ทงันี สมาชิกของคณะกรรมการจะมาจากหลายภาค

ส่วน ทงัจากภาคเอกชนและจากภาครัฐ  

กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดก้าํหนดในเรืององคป์ระกอบของคณะกรรมการไวค้่อนขา้งจะ

แตกต่างจากที พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ของประเทศไทยได้

กาํหนดไว ้ กล่าวคือ กฎหมายจดัตงั SPRING Singapore ไม่ไดก้าํหนดใหส้มาชิกของคณะกรรมการตอ้งเป็น

สมาชิกโดยตาํแหน่งในลกัษณะเดียวกบัทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายไทยดงักล่าว ซึงกําหนดใหค้ณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนหนึงเป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง ดงัเช่น ตาํแหน่ง

ประธานคณะกรรมการฯ คือนายกรัฐมนตรี หรือตาํแหน่งรองประธานกรรมการคือรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

อุตสาหกรรม ส่วนสมาชิกทีมาจากการแต่งตงัจะไดรั้บการแต่งตงัจากคณะรัฐมนตรี65 เป็นตน้ 

ส่วนสมาชิกคณะกรรมการ SPRING Singapore เกือบทงัหมด ยกเวน้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารจะมา

จากการแต่งตงัโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึงเป็นหวัหน้าของกระทรวงผูก้ํากบั

ดูแลการทาํงานของคณะกรรมการ SPRING Singapore 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสําคญัในการจดัตังและควบคุม 

การด ําเนินงานของคณะกรรมการ SPRING Singapore  กฎหมายได้ให้อาํนาจแก่รัฐมนตรีฯ ไวอ้ย่าง

กวา้งขวาง โดยให้รัฐมนตรีฯ เป็นผู ้ทีมีอาํนาจทังในเรืองการแต่งต ังและการถอดถอนคณะกรรมการ 

                                                        
64 Standard, Productivity And Innovation Board Act 1996 มาตรา  

65 
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา  
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SPRING Singapore ทังคณะ (ยกเวน้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร) ตามทีรัฐมนตรีเห็นสมควร ซึงเห็นไดอ้ย่าง

ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง รัฐมนตรีฯ มีอาํนาจให้คณะกรรมการคนใดคนหนึงพน้จากตําแหน่งได้ โดยไม่

ตอ้งใหเ้หตุผลในการใหพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าว 

การแต่งตังคณะกรรมการ SPRING Singapore จึงมีความแตกต่างจากการจดัตงัคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย  คณะกรรมการ SPRING Singapore จึงมี 

ความเชือมโยงกับอาํนาจทางการเมืองค่อนข้างสูง เพราะองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะขึนอยู่กับ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแต่เพียงผูเ้ดียว อีกทงัวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะ

กรรมการฯ ทีค่อนขา้งสัน (  ปี)  ยิงทาํใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจเหนือการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นอย่าง

มาก ซึงเป็นขอ้แตกต่างทีสําคญักบัคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยทีเป็นคณะกรรมการตาม

กฎหมาย แม้จะเป็นคณะกรรมการทีมาจากฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) แต่คณะกรรมการฯ ไม่อยู่ภายใตอ้าํนาจ 

การกาํกบัดูแลขององค์กรใดเป็นการเฉพาะ  เพราะพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม พ.ศ . 2543 มิได้กําหนดให้กระทรวงใดกระทรวงหนึงเป็นกระทรวงกํากับดูแล และรับผิดชอบ 

การทาํงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแต่อยา่งใด 
 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร  

กฎหมายจดัตังคณะกรรมการ SPRING Singapore ไม่ได้กําหนดโดยชัดแจ้งให้มีการจัดตัง

หน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการขึน แต่ไดก้ําหนดให้คณะกรรมการ SPRING Singapore แต่งตงั

ผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร (Chief executive) โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและ

อุตสาหกรรม  การแต่งตงัผู ้อาํนวยการบริหารจึงทาํใหเ้กิดหน่วยงานฝ่ายบริหารขึนโดยปริยาย  (เพราะหาก

ไม่มีหน่วยงานบริหารย่อมไม่มีตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร) หน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ 

SPRING Singapore นีเรียกว่า “สํานักงานผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร (Chief executive’s Office)” 

ในส่วนนีจึงเป็นขอ้แตกต่างทีสําคัญขององค์กรส่งเสริม SMEs ของสิงคโปร์และประเทศไทย 

เนืองจากในประเทศไทยนัน พระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้
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กาํหนดชดัเจนให้จดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหาร ซึงคือ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขึนมาอย่างชดัแจง้66 

เมือกฎหมายจดัต ัง SPRING Singapore ไม่ได้กําหนดให้จัดตังหน่วยงานฝ่ายบริหาร  ด ังนัน 

หน่ วยงานฝ่ ายบริห ารขอ งคณ ะกรรมการ SPRING Singapore จึงไม่ได้มี รูปแ บบ โครงส ร้างแ ละ 

การบริหารงานทีเคร่งครัดเหมือนกบัหน่วยงานรัฐอืนทวัไป และไม่มีอาํนาจตามกฎหมายทีจะดาํเนินการใดๆ 

ได้ด้วยตนเอง  อํานาจในการดาํเนินการต่างๆ ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน SMEs จึงเป็นของคณะ

กรรมการฯ แต่เพียงผู ้เดียว  หน่วยงานฝ่ายบริหารทีเกิดขึนจากการแต่งตงัผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหารจึงเป็น

องค์กรทีเป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการฯ ทีจะทาํหน้าทีเป็นหน่วยงานฝ่ายธุรการและฝ่ายปฏิบติัการของ

คณะกรรมการฯ เท่านนั  

หน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ SPRING Singapore หรือสํานักงานผูอ้ ํานวยการฝ่าย

บริหารจึงจดัตงัขึนโดยคณะกรรมการนนัเอง โดยจะมีเจา้หนา้ผูป้ฏิบติังานทีมีสถานะทงัทีเป็นขา้ราชการและ

ลูกจา้งตามสัญญาจา้งต่างๆ ทีคณะกรรมการฯ ได้ตกลงจา้งเพือให้เข้ามาปฏิบตัิงานในองค์กร  เจา้หน้าที

เหล่านีจะเป็นเจา้หนา้ทีทีสังกดัหรือเป็นลูกจา้งของคณะกรรมการฯ  

การแบ่งโครงสร้างของหน่วงงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการฯ ทีแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพือ

รับผิดชอบหนา้ทีเฉพาะดา้นนนั เป็นการแบ่งโครงสร้างทีสอดคลอ้งและอา้งอิงกบัอาํนาจหนา้ทีของคณะ

กรรมการฯ ทีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นหลกั  ทงันี เนืองจากกฎหมายไม่ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ทีหน่วยงานฝ่าย

บริหารของคณะกรรมการฯ เอาไวน้นัเอง 

เมือเปรียบเทียบกับหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ SPRING Singapore กับหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารของคณะกรรมการทีมีหนา้ทีอยา่งเดียวกนัในประเทศไทย หรือสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม67 จะพบวา่ หน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการของทงัสองประเทศ มีลกัษณะที

                                                        
66 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 254  มาตรา  และโปรดดหูมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัทีกาํหนดไว้

ว่า “... สมควรจดัตังสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดลางและขนาดย่อมเป็นศนูย์กลางประสานระบบการทาํงานของส่วนราชการ องค์กร

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิทีมีหน้าทีส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพือให้เกดิความต่อเนืองและสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั ...” 

67 
ขอ้สังเกต  ชือเรียกของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มีลกัษณะทีแตกต่างจากชือเรียกของสํานักงานทีมีหน้าที

สนบัสนุนคณะกรรมการทีจดัตงัขึนตามกฎหมายทัวไป เพราะกฎหมายกาํหนดให้จดัตัง “สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม” แต่ไม่ได้กาํหนดว่าใหจ้ดัตงั “สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม” แต่อย่างไร ในขณะทีโดยทัวไป 

กฎห มายทีมีการจัดตังคณะกรรมการในลกัษณะเดียวกนันีจะให้มีการจัดตังสํานักงานฝ่ายบริหารทีมักจะมีชือ เรียกว่า “สํานักงาน
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คล้ายคลึงกนั แมว้า่สถานะในทางกฎหมายจะแตกต่างกนัก็ตาม  หน่วยงานฝ่ายบริหารดงักล่าวของทงัสอง

ประเทศต่างมีหน้าทีในการให้การสนับสนุนด้านธุรการและด้านการปฏิบติัการแก่คณะกรรมการตาม

กฎหมาย โดยจะไม่มีอาํนาจดาํเนินการในเรืองใดๆ เนืองจากโดยหลกัแลว้ สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไม่ได้มีอาํนาจในการดาํเนินการส่งเสริม SMEs ดว้ยตนเองโดยลาํพงั การดาํเนินการ

ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบหรือเป็นไปตามอาํนาจและนโยบายทีคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มเป็นผูก้าํหนดเท่านนั 

แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยหรือ 

“สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม” มีขอ้แตกต่างทีสําคญัจากหน่วยงานฝ่ายบริหารของ

คณะกรรมการ SPRING Singapore  เพราะ “สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ของ

ประเทศไทย เป็นหน่วยงานทีกฎหมายกาํหนดโดยชัดแจง้ให้จดัตงัขึนควบคู่กบัการจดัตงัคณะกรรมการ

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (เป็นหน่วยงานอืนของรัฐที

จดัตงัขึนตามกฎหมาย มีฐานะเทียบเท่ากบักรม) แยกออกต่างหากจากคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ในขณะ

ทีหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ SPRING Singapore จะไม่มีสถานะดงักล่าว  เมือฝ่ายบริหารของ

คณะกรรมการ SPRING Singapore ไม่ไดมี้สถานะใดๆ ตามกฎหมายจดัตัง กฎหมายฉบบัเดียวกันจึงได้

กาํหนดให้ทรัพยสิ์นต่างๆ เป็นกรรมสิทธิของคณะกรรมการฯ รวมทงั เจา้หน้าทีทีปฏิบติังานก็เป็นลูกจา้ง

ของคณะกรรมการฯ ดว้ย68 

3.3.3 วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที 

กฎหมายจดัตงัของคณะกรรมการ SPRING Singapore ได้กําหนดแต่เพียงอาํนาจและหน้าทีของ

คณะกรรมการ SPRING Singapore เท่านนั โดยไม่ไดก้ล่าวถึงอาํนาจหนา้ทีหรือวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารหรือสํานกังานผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร (ทีมีผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารเป็นหวัหน้าหน่วยงาน) แยก

ออกจากอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ SPRING Singapore แต่อย่างใด  แต่จะเห็นไดว่้า แม้กฎหมายได้

กาํหนดอาํนาจและหน้าทีของคณะกรรมการฯ ไวอ้ย่างละเอียด ซึงหากจะให้คณะกรรมการดาํเนินการ

ดงักล่าวดว้ยตนเองทงัหมดย่อมทาํใหก้ารดาํเนินการเหล่านนัไม่สามารถกระทาํได ้หรืออาจกระทาํไดอ้ยา่ง

                                                                                                                                                                            
คณะกรรมการ...” อยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  ได้กาํหนดใหจ้ดัตงัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

และยงัใหจ้ดัตงั “สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” ขึนมาดว้ย เป็นตน้  

68 
โปรดดู Standard, Productivity And Innovation Board Act  มาตรา  และมาตรา  เป็นตน้ 
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ไม่ครบถ้วน  หน่วยงานฝ่ายบริหารจึงมีหนา้ทีในทางปฏิบติัของคณะกรรมการฯ โดยกระทาํการในนามของ

คณะกรรมการฯ 

จากอาํนาจหน้าทีทีกฎหมายกาํหนดไวใ้ห้กับคณะกรรมการ SPRING Singapore จะเห็นไดอ้ีกวา่

เป็นการกาํหนดใหค้ณะกรรมการฯ มีอาํนาจหนา้ทีอย่างครบวงจร และอยา่งกวา้งขวาง69 และให้มีหนา้ทีดา้น

อืนๆ ทีนอกเหนือจากหนา้ทีในการสนบัสนุน SMEs  เมือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานทีมีหนา้ทีในการส่งเสริม 

สนบัสนุน SMEs ของประเทศไทยแลว้จะเห็นวา่ คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของประเทศไทยมีหน้าทีแต่เฉพาะการส่งเสริม SMEs เท่านนั กฎหมายของประเทศไทยไม่ไดก้าํหนดให้

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีหน้าทีในด้านอืนๆ อีก ซึงแตกต่างจาก

คณะกรรมการ SPRING Singapore ทีมีหน้าทีด้านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หน้าทีตามกฎหมาย

ควบคุมการชงัตวงวดั และหนา้ทีดา้นการส่งเสริมใหว้สิาหกิจคิดคน้นวตักรรมใหม่ดว้ย  

อย่างไรก็ตาม แม้อาํนาจและหน้าทีของคณะกรรมการ SPRING Singapore จะรวมถึงหน้าทีใน

ดา้นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์ หนา้ทีดา้นการควบคุมการชงัตวงวดั และ

หนา้ทีดา้นการส่งเสริมใหว้ิสาหกิจคิดคน้นวตักรรมใหม่ดว้ย แต่หนา้ทีเพิมเติมขึนนอกเหนือจากการส่งเสริม 

SMEs ดงักล่าว ก็ถือวา่เป็นอาํนาจหน้าทีทีมีส่วนในการสนบัสนุน SMEs ด้วยเช่นกนั เพราะอาํนาจหน้าที

ดงักล่าวมุ่งทีจะทาํให้วสิาหกิจของสิงคโปร์มีความน่าเชือถือ และมีศักยภาพ และรับรองว่าสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑ ์(รวมทงัการใหบ้ริการ) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพน่าเชือถือ มีมาตรฐาน 

ซึงจะมีผลทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของสิงคโปรเป็นทียอมรับของตลาดและผู ้บริโภคทังในและ

ต่างประเทศ   

เพือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่วิสาหกิจต่างๆ รวมทงั SMEs สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงให้

คณะกรรมการ SPRING Singapore เป็นผูที้มีอาํนาจในเรืองการรับรองมาตรฐานก็ใหบ้ริการแบบครบวงจร

แก่ SMEs ในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน เพือมิให้ SMEs หรือวิสาหกิจต่างๆ ต้องไปติดต่อกับหน่วยงาน

หลายๆ  แ ห่ง อ ันเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับวิส าหกิจไปในขณ ะเดียวกัน  และยังทําให้ 

การดาํเนินงานเพือรับรองมาตรฐานและการให้การสนบัสนุนเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกนัดว้ย 

การทีสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้หน่วยงาน SPRING Singapore เป็นผูท้าํหน้าทีหลายๆ ดา้นซึงเป็น

หนา้ทีทีมุ่งหมายไปในแนวเดียวกนั จึงเป็นลดการจดัตงัหน่วยงานรัฐขึนมาดาํเนินการหลายๆ หน่วยงาน ซึง

                                                        
69 

Standard, Productivity And Innovation Board Act 1996 มาตรา 6 และมาตรา  
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ทาํใหล้ดการทาํงานทีซบัซ้อนกนั ขาดความเป็นเอกภาพของหน่วยงานรัฐ รวมทงั ในแง่งบประมาณนนั การ

จดัตงัหน่วยงานขึนหลายๆ หน่วยงานเพือให้ทาํหนา้ทีใกลเ้คียงกนัย่อมทาํใหต้อ้งใชง้บประมาณสูง นอกจาก

จะไม่ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิงขึนแลว้ ยงัอาจเป็นการเพิมขนัตอนในการทาํงานของ

แต่ละหน่วยงานขึนโดยไม่จาํเป็น ซึงอาจทาํให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการประกอบธุรกิจของ SMEs ผู้ที

ตอ้งการการความช่วยเหลือหรือการใหบ้ริการอย่างรวดเร็วได ้

3.3.4 งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครฐั 

ดา้นงบประมาณการสนบัสนุนจากภาครัฐนี อาจจะพิจาณาได ้  แง่มุมดว้ยกนั คืองบประมาณทีมา

จากภาครัฐเพือสนับสนุนการทาํงานขององค์กรทีทาํหน้าทีส่งเสริม สนับสนุน SMEs และงบประมาณ 

การสนบัสนุนแก่ SMEs ทีมาจากภาครัฐ แต่แม้อาจพิจารณาในเรืองงบประมาณไดเ้ป็น  แง่มุมดงักล่าวก็

ตาม สําหรับงบประมาณการสนบัสนุนจากภาครัฐทีจดัสรรมาใหก้บัคณะกรรมการ SPRING Singapore นนั 

จะเป็นงบประมาณทีจดัสรรมาให้เป็นงบประมาณเดียว เพือให้คณะกรรมการ SPRING Singapore  นาํไป

จดัสรรเป็นงบประมาณสําหรับการดาํเนินการ (Operating budget) และงบประมาณเพือใช้ในการพัฒนา 

(development budget)  ซึงดูเหมือนวา่งบประมาณสําหรับการทาํการสนบัสนุนแก่ SMEs จะอยูใ่นหมวดหมู่

ของงบประมาณเพือใช้ในการพฒันานีเอง 

แม้วา่งบประมาณของคณะกรรมการ SPRING Singapore อาจมาจากรายไดใ้นการประกอบการ

ของคณะกรรมการฯ แต่งบประมาณส่วนใหญ่จะมาจากเงินงบประมาณของรัฐ  กระนนั จาํนวนงบประมาณ

ทีจดัสรรให้แก่คณะกรรมการ SPRING Singapore ในช่วง  ปีทีผ่านมานี ไดล้ดลงอย่างต่อเนือง ซึงสาเหตุ

ของการทีงบประมาณในปีก่อนหน้ามีงบประมาณจดัสรรทีสูง อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วง

ภายหลงัภาวะเศรษฐกิจซบเซาทีเกิดขึนทวัโลกระหวา่งปี ค.ศ. -  ทาํให้รัฐบาลสิงคโปร์ตอ้งกระตุ้น

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิมการสนบัสนุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง SMEs ต่างๆ จึงทาํให้มี

การจดัสรรงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ SPRING Singapore เป็นจาํนวนทีสูงกวา่ในปัจจุบนั 

นอกจากนี การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ SPRING Singapore จะมีการกาํหนดนโยบายประจาํปีให้

ตอ้งดาํเนินการไวด้้วย  งบประมาณจึงเป็นตวักําหนดนโยบายของ SPRING Singapore ซึงแตกต่างจาก

กฎหมายไทยทีใหค้ณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการให้

การสนบัสนุน SMEs ในประเทศไทยโดยไม่ผูกติดกบัการจดัสรรงบประมาณ 
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3.3.5 รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐและปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จของ SMEs  

การให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของคณะกรรมการ SPRING Singapore มีรูปแบบใน 

การดาํเนินการทีไม่แตกต่างจากการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในประเทศอืนๆ มากนัก เนืองด้วย

คณะกรรมการ SPRING Singapore มีหนา้ทีตามกฎหมายทีตอ้งทาํใหเ้กิดความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดงันนัรูปแบบของการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของคณะกรรมการ SPRING Singapore จึงไม่

มีความสําคญัมากนัก เพราะรูปแบบของการส่งเสริมและสนับสนุนเหล่านีสามารถเปลียนแปลงได้ตาม 

ความจาํเป็นและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนนัๆ  ดว้ยเหตุนีกฎหมายจดัตงัคณะกรรมการ SPRING 

Singapore จึงไม่ได้กําหนดวิธีการหรือรูปแบบในการให้การสนับสนุนไวแ้ต่อย่างใด ซึงจะแตกต่างจาก 

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของประเทศไทยทีกฎหมายไดก้าํหนดไวเ้ป็นหลกัการให้ตอ้งดาํเนินการ70   

อีกทงั กฎหมายไทยยงักาํหนดใหมี้การใหเ้พิกถอนการสนบัสนุนและการส่งเสริมจากรัฐได ้ซึงเป็นตวับ่งชี

ถึงความไม่ไวว้างใจหรือการขาดประสิทธิภาพในการใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนซึงส่งผลทาํให ้SMEs 

ทีไดรั้บการสนบัสนุนไม่สามารถปฏิบติัตามหนา้ทีของตนได ้จึงอาจถูกเพิกถอนการสนบัสนุนในทีสุด 

รูปแบบการให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในสิงค์โปร โดยคณะกรรมการ SPRING 

Singapore มีทงัรูปแบบทีคณะกรรมการฯ มีบทบาทเป็นแต่เพียงผู ้ให้ข้อมูลการดาํเนินธุรกิจทีครบถ้วน 

รูปแบบทีคณะกรรมการฯ เขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินเพียงบางส่วน เช่น การให้หนงัสือรับรองจา่ย 

(Voucher) หรือการเขา้ไปรับประกนัความเสียงหรือร่วมแบกรับความเสียงโดยไปเขา้ร่วมในโครงการพฒันา

ศกัยภาพของวสิาหกิจ (Capacity Development Grant) หรือการเขา้ให้ความช่วยโดยการแสวงหาแหล่งเงินกู้

ให้แก่วิสาหกิจ (Loan)  จะเห็นได้ว่า รูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เหล่านี คณะกรรมการ 

SPRING Singapore ไม่ไดเ้ขา้ไปร่วมรับผิดชอบหรือให้วสิาหกิจหรือ SMEs ต้องพึงพาการสนบัสนุนจาก

คณะกรรมการเพียงอยา่งเดียว  การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  และช่วยเหลือเพียงบางส่วนเท่านนั  

ทงันี การสนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ของคณะกรรมการ SPRING Singapore เป็นเพียงบางส่วน

ของการสนบัสนุนส่งเสริม SMEs ในสิงคโปร์  หน่วยงานรัฐอืนๆ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็มีบทบาทสําคญั

ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ด้วยเช่นกนั ตามหน้าทีรับผิดชอบของหน่วยงานนนัๆ เช่น

หน่วยงานด้านภาษีของประเทศสิงค์โปรก็ให้การสนับสนุน SMEs โดยมีมาตรการด้านภาษีต่างๆ ที

เอืออาํนวยต่อ SMEs เป็นตน้71 

                                                        
70 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.  มาตรา  ถึงมาตรา . 

71 โปรดดูเพิมเติมจากเอกสารแนะนาํการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐทีจดัทาํขึนโดย SPRING Singapore จาก 

<http://www.spring.gov.sg/Pages/ -Budget-Measures-for-SMEs.aspx>. 
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3.4 สาธารณรัฐเกาหลี 

3.4.1 ความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ 

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea: South Korea) เป็นอีกหนึงประเทศซึงมีความเจริญกา้วหน้า

ดา้นเศรษฐกิจมากทีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก (East-Asia Region) โดยมีวสิาหกิจขนาดเล็กและขนาด

ย่อม (SMEs) ทีกระจายตวัอยูท่วัประเทศเป็นตวัจกัรสําคญัในการขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศให้รุดหนา้

ภายในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษทีผ่านมา แต่เดิมนันความเป็นไปของเศรษฐกิจในสาธารณรัฐเกาหลีตก

อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทีเรียกกนัว่า “แชโบล (Chaebol)” ซึงหมายความถึงกลุ่มเครือ

ธุรกิจขนาดใหญที่มุ่งพฒันาตลาดการส่งออก การผลิต การจา้งแรงงาน ในช่วงทศวรรษที 6072   แต่ในเวลาต่อมา

เกิดความตกตาํของแชโบล เศรษฐกิจของประเทศภายใตเ้ครือธุรกิจแชโบลถูกวิพากษวิ์จารณ์ถึงความทุจริต 

การติดสินบน และความล้าสมยัเกินไปสําหรับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ของประเทศ73  จนกระทั งช่วง

ทศวรรษที 80 ผลกระทบจากปัญหาธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแชโบลถึงจุดอิมตวั และไดส่้งผลใหเ้กิดความไม่

สมดุลต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ดว้ยเหตุนีเอง ทาํใหรั้ฐบาลหนัมาใหค้วามสําคญัแก่การพฒันาธุรกิจ SMEs 

มากขึนเรือยๆ74 

บทบาทของ SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลี เริมมีความสําคญัเพิ มมากขึนตงัแต่ ปี 1976  ซึงเมือ

พิจารณาจากอดีตพบว่า บทบาทของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลีผนัแปรมาโดยตลอด  

และมีอิทธิพลต่อภาคการผลิตเป็นอย่างมาก โดยสามารถจาํแนกเหตุการณ์ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง

ทศวรรษที 50 เป็นช่วงที SMEs เริมมีส่วนร่วมในการก่อตงัและการจ้างงานในประเทศ  ต่อมาในช่วงต้น

ทศวรรษที 60 ถึงกลางทศวรรษที 70 การมีส่วนร่วมของ SMEs ลดลงและไดเ้ขา้สู่ภาวะเสือมถอย  และจาก

ปลายทศวรรษที 70 จนกระทั งกลางทศวรรษที 90 บทบาทของ SMEs ไดก้ลบัฟืนตัวขึนอีกครัง75  แม้ว่า

                                                        
72 Gary Gregory, Charles Harvie, and Hyun-Hoon Lee, ‘Korean SMEs in the Wake of the Financial Crisis: Strategies, Constraints, and 

Performance in a Global Economy’ (Working Paper Series 2002 No.20-12, Wollongong University Department of Economics) 3. 

73 Charlotte Marguerite Powers, ‘The Changing Role of Chaebol: Multi-Conglomerates in South Korea’s National Economy’ (2010) 

10(2) Stanford Journal of East Asian Affairs 105. 
74 Gary Gregory, Charles Harvie, and Hyun-Hoon Lee, ‘Korean SMEs in the Wake of the Financial Crisis: Strategies, Constraints, and 

Performance in a Global Economy’ (Working Paper Series 2002 No.20-12, Wollongong University Department of Economics) 3. 

75 Jeffrey B. Nugent and Seung-Jae Yhee, Small and Medium Enterprises in Korea: Achievements, Constraints and Policy Issues 

(World Bank Institute, 2001) 2. 
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สาธารณรัฐเกาหลจีะตอ้งเผชิญกบัวกิฤตการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเงินของโลก เช่นเดียวกบันานาประเทศ

ในระหวา่งปี 1997 ถึง 1999 ซึงส่งผลให้การลงทุนใน SMEs ชะลอตวัลง แต่มีการคาดการณ์วา่แนวโนม้ของ

การลงทุนใน SMEs จะกลบัมาฟืนตวัอีกครังในศตวรรษที 2076 

เมือพิจารณาดา้นกฎหมายเกียวกบัการจดัตงัองคก์รส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs สาธารณรัฐเกาหลี 

ไดต้รากฎหมายเกียวกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs จาํนวนทงัสิ น 10 ฉบบั โดยกฎหมายแต่ละฉบบัมี 

วตัถุประสงค์เฉพาะแตกต่างกันออกไป  อย่างไรก็ดี กฎหมายทีเป็นกฎหมายพืนฐานในการวางกรอบ 

นโยบายสําหรับการส่งเสริม SMEs คือ Framework Act on Small and Medium Enterprises ตราขึนในปี 

1995  ซึงกฎหมายฉบบันีเปรียบไดก้ับเข็มทิศในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี   

เนือหาส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการให้อาํนาจแก่ภาครัฐวางกรอบนโยบายอย่างกวา้งๆ ครอบคลุมทุกเรืองที 

เกียวข้องกับการส่งเสริม SMEs  โดย Article 3 ก ําหนดอ ํานาจความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและ 

รัฐบาลทอ้งถินเอาไว ้ โดยรัฐบาลกลางจะตอ้งกาํหนดและบงัคบัใชน้โยบายพืนฐานทีระบุในกฎหมายฉบบันี 

กบั SMEs เพือส่งเสริม SMEs และผลกัดนัให้เกิดความก้าวหน้าของโครงสร้างอุตสาหกรรม การพฒันา 

ทีสมดุลของเศรษฐกิจในประเทศ  ส่วนรัฐบาลทอ้งถินมีหนา้ทีความรับผิดชอบในการกาํหนดและบงัคบัใช ้

นโยบายส่งเสริม SMEs ในทอ้งถินของตนเอง โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในพืนที77   ในทางกลบักนั 

Article 4 กาํหนดความรับผิดชอบแก่เจา้ของกิจการหรือผูป้ระกอบการ SMEs ต่อรัฐบาลดว้ย กล่าวคือ ตอ้ง

ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้นโยบายเกียวกับ SMEs ทีถูกกําหนดขึนโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาล 

ทอ้งถินดว้ย78 

ดงัทีกล่าวมาแล้วว่า Framework Act on Small and Medium Enterprises ไดใ้ห้อาํนาจแก่ภาครัฐใน 

การกําหนดนโยบายพืนฐานด้านต่างๆ เพือส่งเสริม SMEs  โดยนโยบายพืนฐานดังกล่าวครอบคลุม 

หลายดา้น ไดแ้ก่ รัฐบาลจะตอ้งจดัใหมี้นโยบายและมาตรการในการเริงใหเ้กิดกิจการ SMEs ขึน (Article 5) 

รัฐบาลจะตอ้งจดัให้มีนโยบายและมาตรการเพิมโอกาสทางการตลาดแก่ SMEs (Article 7)   รัฐบาลตอ้งจดั 

ให้มีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง SMEs เช่น การรวมกลุ่มกัน และมาตรการอืนๆ (Article 8) 

รัฐบาลต้องจดัให้มี Mutual Aid System เพือสนับสนุนผู ้ประกอบการ SMEs ในการป้องกันรับมือภาวะ 

                                                        
76

 Jeffrey B. Nugent and Seung-Jae Yhee, Small and Medium Enterprises in Korea: Achievements, Constraints and Policy Issues 

(World Bank Institute, 2001) 1-2. 

77
 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 3. 

78 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 4. 
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ลม้ละลาย (Article 12)   รัฐบาลตอ้งจดัใหมี้การส่งเสริม SMEs สู่ระดบันานาชาติ (Article 14)   รัฐบาลตอ้ง 

จดัให้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Article 15)   รัฐบาลจะตอ้งจดัให้มีการผลกัดนั SMEs สู่

พืนทีชนบท (Article 17)   ตลอดจนรัฐบาลตอ้งสร้างมาตรการทงัดา้นกฎหมาย ดา้นการเงิน และด้านภาษี 

ขึนเพือช่วยส่งเสริม SMEs เช่น การจดัตงักองทุน หรือ การสร้างระบบ Credit Guarantee (Article 19) เป็น

ต้น   อย่างไรก็ตามการกําหนดนโยบายด้านต่างๆ ด ังทีกล่าวมานีเป็น เพียงอํานาจหน้าทีซึงกฎหมาย 

ฉบบันีบังคบัให้รัฐบาลตอ้งจดัให้มีขึนเท่านัน  ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยของมาตรการจะถูกกาํหนดอยู่ 

ภายใตก้ฎหมายฉบบัอืนๆ ดว้ยเหตุนี จึงเป็นทีมาของการตรากฎหมายเฉพาะอืนๆ ตามมา ไดแ้ก่ 

- Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of Their 

Products Act  

- Act on the Protection of the Business Sphere of Small and Medium Enterprises and 

Promotion of their Cooperation 

- Act on Special Measures for Small Enterprise Support 

- Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprise 

- Special Act on Support for Human Resources of Small and Medium Enterprise 

- Promotion of Disabled Persons’ Enterprise Activities Act 

- Special Act on the Promotion of Business Conversion in Small and Medium Enterprise 

- Small and Medium Enterprise Cooperatives Act 

- Act on Support for Female-owned Businesses 

นอกจากนี Framework Act on Small and Medium Enterprises ยงัใหอ้าํนาจแก่รัฐบาลในการค้นหา 

ขอ้เท็จจริงเกียวกบัการส่งเสริม SMEs อีกด้วย   เนืองจาก Article 21 ไดก้ําหนดว่ารัฐบาลสามารถสํารวจ 

ข้อ เท็ จจริ ง (Fact-Finding Survey) ข อ งผู้ป ระ กอ บ การ SMEs หรื อ เรียก ร้อ งให้ผู ้ป ระก อ บ การ ให ้

ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ทีเกียวขอ้ง โดยรัฐบาลมีหนา้ทีตอ้งเผยแพร่ผลการสํารวจดงักล่าวดว้ย79   จะเห็นไดว้า่การที 

                                                        
79

 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 21. 
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กฎหมายกําหนดให้มีการลงไปสํารวจข้อเท็จจริงนี  ส่งผลดีต่อรัฐบาลในการกําหนดนโยบายเพือให้ 

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทีผู ้ประกอบการ SMEs ต้องประสบมากยิงขึน  ในทางกลับกัน 

ประชาชนเองก็อาจตรวจสอบการดาํเนินการส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลได้โดยผ่านกลไกของรัฐสภา 

เนืองจาก Article 20 กาํหนดให้รัฐบาลตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานในการส่งเสริม SMEs เสนอต่อ

รัฐสภาเป็นประจาํทุกปี อีกทังยงัต้อ งจดัทําแผนการส่งเสริมสําหรับปีถดัไปพร้อมเสนองบประมาณ 

ต่อรัฐสภาดว้ย80  

อี ก ทัง  ภ าย ใต้  Article 8 ข อ ง  Framework Act on Small and Medium Enterprises ไ ด้กํ าห น ด 

ให้รัฐบาลมีหน้าทีผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือกับผูป้ระกอบกิจการ SMEs ในประเทศ81  รวมถึง Article 13 

ซึงระบุใหรั้ฐบาลตอ้งส่งเสริมให้เกิดองคก์รเกียวกบั SMEs ขึน  และให้มีการดาํเนินงานส่งเสริม SMEs ที

เหมาะสมเพือให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs สามารถเติมเต็มการเจริญเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของ 

พวกเขาเอง  และเกิดการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจผ่านการช่วยเหลือโดยภาครัฐ82   ดงันนั ในปี 1996 รัฐบาล 

สาธารณรัฐเกาหลีจึงไดก่้อตงั Small and Medium Business Administration หรือ SMBA ขึนเพือเป็นองคก์ร

หลกัทีมีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริม SMEs 

เป็นทีน่าสังเกตวา่ โครงสร้างกฎหมายเกียวกับการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศ 

สาธารณรัฐเกาหลีมีความแตกต่างจากประเทศไทย  เนืองจากสาธารณรัฐเกาหลีไดจ้ดัทาํกฎหมายในลกัษณะ 

“กฎหมายชุด (SME Law Kit)”  ซึงมี Framework Act on Small and Medium Enterprises เปรียบได้กับ 

ธรรมนูญดา้นกฎหมาย SMEs ของประเทศ  และมีการตรากฎหมายเฉพาะด้านทีเกียวกบั SMEs ขึนตามมา 

อีก 9 ฉบบั   แต่ในประเทศไทยไม่ไดจ้ดัทาํในลกัษณะกฎหมายชุด ดงัเช่นสาธารณรัฐเกาหลี โดยทีประเทศ

ไทยไดต้ราพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ขึนเป็นกฎหมายหลกั  ซึง

เนือหาของพระราชบญัญติัจะเน้นไปในด้านการจดัตงัองค์กร คือ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม  ตลอดจนกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของสํานกัฯ  แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการทางกฎหมายเกียวกับ 

การส่งเสริม SMEs ของไทย ยงัได้กระจดักระจายสอดแทรกอยู่ตามพระราชบญัญัติอืนๆ อีกด้วย ซึง 

พระราชบญัญตัิเหล่านนัอาจไม่ไดมี้เนือหาหลกัในการส่งเสริม SMEs โดยตรง 

                                                        
80 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 20. 

81
 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 8. 

82
 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 13. 
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3.4.2 ขอบเขตลกัษณะโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองคก์ร 

ดงัทีกล่าวมาแลว้ว่า นโยบายต่างๆ ทีรัฐบาลกาํหนดเกียวกบัการสนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ใน

สาธารณรัฐเกาหลีได้ถูกนําไปปฏิบติัให้เกิดผลผ่านองค์กรภาครัฐทีชือว่า Small and Medium Business 

Administration (SMBA)   ตามที Article 8 ของ Framework Act on Small and Medium Enterprises ได้กําหนด 

ใหรั้ฐบาลมีหนา้ทีผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกบัผู้ประกอบกิจการ SMEs ในประเทศ83   รวมถึง Article 13 

ซึงระบุให้รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกิดองค์กรเกียวกบั SMEs ขึนและให้มีการดาํเนินงานส่งเสริม SMEs ที

เหมาะสม  เพือให้ผู ้ประกอบกิจการ SMEs สามารถเติมเต็มการเจริญเติบโตและการพฒันาธุรกิจของ 

พวกเขาเอง  และเกิดการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจผ่านการช่วยเหลือโดยภาครัฐ84  ดงันนัในปี 1996 รัฐบาล 

สาธารณรัฐเกาหลีจึงได้ก่อตัง Small and Medium Business Administration หรือ SMBA ขึนพร้อมกับ

สํานกังานใหญ่ซึงประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหารทีมาจากผูแ้ทนจากรัฐสภา  ตลอดจนสํานกั

และแผนกต่างๆ  โดยในปี 1998 อาํนาจหนา้ทีเกียวกบัการกาํหนดนโยบาย SMEs ซึงเดิมทีเป็นของกระทรวง

พาณิชย ์อุตสาหกรรม และพลงังาน (Ministry of Commerce, Industry and Energy) ไดถู้กโอนมาให ้SMBA 

ตลอดจนอํานาจหน้าทีด้านการให้บริการสนับสนุน SMEs ในประเทศได้ถูกปรับปรุงใหม่เพือให้ มี 

ความเข้มแขง็มากยิงขึน   และตงัแต่ปี 2000 เป็นตน้มา SMBA ไดป้รับปรุงโครงสร้างองค์กรหลายครังโดย 

การจดัตงัสํานักต่างๆ ทีจาํเป็นต่อการส่งเสริม SMEs เพิมขึนอีก รวมถึงการจดัตงัการบริหารงานไปสู่ 

ภูมิภาค85   ปัจจบุนันี โครงสร้างของ SMBA ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง (Administrator) ซึงมีระดบั 

เป็นผูช่้วยรัฐมนตรี86 ผูบ้ริหารทีมาจากผูแ้ทนจากรัฐสภา (Deputy-Administrator) และเจา้หน้าทีซึงทาํงาน 

อยู่ใน 7 สํานกั (Bureau) และ  แผนก (Division)   อีกทงั SMBA ยงัมีการบริหารจดัการในภูมิภาครวม 11 

แห่ง87 ทวัประเทศอีกดว้ย   นอกจากนีโครงสร้างองคก์รของ SMBA ยงัมีการจดัตงัหน่วยงานตรวจสอบขึน 

                                                        
83 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 8. 

84
 Framework Act on Small and Medium Enterprises 1998, Article 13. 

85 Small and Medium Business Administration, History (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/introduce/history.do?mc=usr0001141>. 

86 K. Kohata, SME Policy in U.S.A Japan Korea and Thailand (25 July 2013) Asian Development Bank Institute 

<http://www.adbi.org/files/2006.08.kk.real.demand.sme.paper.b.pdf>. 

87
 Small and Medium Business Administration, Organization (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/introduce/organization.do?mc=usr0001142>. 
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ภายใต้การกําก ับดูแลของคณะผู ้บริหารอีกทางหนึงโดยสามารถสรุปผังโครงสร้างองค์กร SMBA ดัง

แผนภาพต่อไปนี 

แผนภาพแสดงโครงสร้างบริหารและองคก์ร SMBA 

 

แหล่งทีมา: Small and Medium Business Administration 

เมือเปรียบเทียบประเด็นการจดัตงัองค์กรภาครัฐทีทาํหน้าทีส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย และ

สาธารณรัฐเกาหลีแล้ว พบว่าทงัสองประเทศไดมี้กฎหมายทีให้อาํนาจในการจดัตงัองค์กรส่งเสริม SMEs 

เหมือนกัน  ได้แก่  พระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ Framework Act on 

Small and Medium Enterprises ต า ม ลํ า ด ั บ   อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  Framework Act on Small and Medium 

Enterprises ระบุแต่เพียงหน้าทีของรัฐบาลในการจดัตงัองค์กรทีทาํหน้าทีส่งเสริม SMEs เท่านนั  แต่มิได้

ระบุถึงตวัองค์กร และโครงสร้างองค์กรของ SMBA เอาไว ้  ดว้ยเหตุนีการจดัระเบียบโครงสร้างองค์กร 
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SMBA เป็นเรืองการบริหารงานโดยรัฐบาลมิไดถู้กระบุเอาไวอ้ย่างละเอียดดงัเช่นพระราชบญัญติัส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ประเด็นทีน่าสังเกตประการต่อมา คือ บุคคลผู ้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ระดับสูง (Administrator)  และผู้บริหารทีมาจากผู้แทนรัฐสภา (Deputy-Administrator) ของ SMBA คือ 

ผูช่้วยรัฐมนตรี และผูแ้ทนจากรัฐสภา  ซึงมาจากขา้ราชการฝ่ายการเมือง  ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวาระครังละ 4 

ปี เป็นทีน่าสังเกตวา่ มติหรือนโยบายของ SMBA อาจไม่ไดเ้ป็นไปในทางทีควรจะเป็น  เนืองจากอยูภ่ายใต้

อิทธิพลทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลมากเกินไป  ข้อกังวลดงักล่าวอาจถูกแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุง

โครงสร้างให้มีฝ่ายเอกชน หรือขา้ราชการฝ่ายประจาํเข ้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรเมือพิจารณา

โครงสร้างของ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แล้วจะพบวา่ โครงสร้างของ 

สสว. อาจมีการถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายต่างๆไดดี้กว่า SMBA  เนืองจากมีองค์ประกอบของผูแ้ทนจากองค์กร

เอกชน และผูท้รงคุณวฒิุ เขา้มามีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายส่งเสริม SMEs ร่วมกบัภาครัฐ 

การบริหารงานของ SMBA ไดด้ ําเนินการผ่านเจา้หน้าทีซึงประจาํอยู่ใน 7 สํานัก (Bureau) และ  

 แผนก (Division) อีกทงั SMBA ยงัมีการบริหารจดัการในภูมิภาครวม 11 แห่ง88  โดยทงัหมดดงักล่าวนี 

จะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรงของผูบ้ริหารระดบัสูง (Administrator) และผูแ้ทนจากรัฐสภา (Deputy-

Administrator) ซึงสํานกัต่างๆ ของ SMBA ไดแ้ก่ 

(1) สํานกัวางแผนและประสานงาน ซึงประกอบดว้ย แผนกวางแผนและงบประมาณ แผนก

บริหารและนิติการ แผนกการจดัการขอ้มูลข่าวสารลูกคา้และแผนกวางแผนความปลอดภยัและเหตุฉุกเฉิน 

(2) สํานกันโยบาย SME ซึงประกอบดว้ย แผนกประสานงานนโยบาย แผนกการเงิน แผนก

พฒันาแรงงาน แผนกประเมินผลกระทบดา้นขอ้บงัคบั และแผนกทบทวนแกไ้ขการพฒันาภูมิภาค 

(3) สํานักนโยบาย Micro-Enterprise ซึงประกอบด้วยแผนกนโยบาย Micro-Enterprise 

แผนกใหค้วามช่วยเหลือ Micro-Enterprise และแผนกเขตการคา้และตลาด 

(4) สํานักกิจการทีมีศักยภาพสูง ซึงประกอบไปด้วย แผนกนโยบายเกียวกับกิจการทีมี 

ศกัยภาพสูง แผนกส่งเสริมนวตักรรม และแผนกการริเริมความเจริญเติบโต  

                                                        
88 Small and Medium Business Administration, Organization (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/introduce/organization.do?mc=usr0001142>. 
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(5) สํานกัเริมตน้ธุรกิจและความเสียง ซึงประกอบไปด้วย แผนกนโยบายดา้นความเสียง 

แผนกการลงทุนในความเสียง แผนกส่งเสริมการเริมตน้ธุรกิจและแผนกบริการขอ้มูลความรู้ในการเริมตน้ 

ธุรกิจ 

(6) สํานักธุรกิจการตลาด ซึงประกอบด้วยแผนกนโยบายการตลาด แผนกการตลาด 

สาธารณะ และแผนกการตลาดต่างประเทศ 

(7) สํานักเทคโนโลยีและการผลิต ซึงประกอบด้วย แผนกนโยบายนวตักรรมการผลิต 

แผนกพฒันาเทคโนโลยี และแผนกคุม้ครองและประสานความร่วมมือดา้นเทคโนโลย ี

เป็นทีน่าสังเกตวา่ โดยหลกัการแล้วการแบ่งส่วนงานของ SMBA มีความคลา้ยคลึงกับ สสว. ซึง 

ครอบคลุมทงัดา้นการกาํหนดยุทธศาสตร์ ดา้นการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการช่วยเหลือ สนบัสนุน ด้า 

นการบริหารจดัการ  แต่ SMBA ยงัมีส่วนงานปลีกย่อยลงไปยิ งกว่านัน กล่าวคือ ส่วนงานทีเกียวกับ 

การบริหารจดัการความเสียง ส่วนงานทีดูแล Micro-Enterprise ซึงเป็น SME ประเภทหนึงในสาธารณรัฐ

เกาหลีดงัทีอธิบายในหวัขอ้ .  อีกทงั SMBA ยงัมุ่งเน้นไปทีการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตสินคา้ของ 

SMEs ดงันนัจึงมีการจดัตงัสํานกัเทคโนโลยีและการผลิตขึนมารองรับ 

3.4.3 วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที 

ดังทีกล่าวมาแล้วว่าวตัถุประส งค์หรือเป้าหมายขอ งการจดัตัง Small and Medium Business 

Administration (SMBA) ไดแ้ก่89 

(1) เพือสร้างงานสร้างอาชีพโดยการสนบัสนุนการเจิรญเติบโตของการเริมตน้อุตสาหกรรม 

( ) เพือสร้างความเขม้แข็งดา้นการแข่งขนัทางเทคโนโลยีของ SMEs ไปสู่การสร้างสรรค ์

เครืองยนต์กลไกใหม่ๆ 

(3) เพือการส่งเสริมการจดัการธุรกิจ รวมถึงการพฒันาดา้นการเงินและการตลาด 

(4) เพือกระตุน้ฐานเศรษฐกิจเพือส่งเสริมการเจริญเติบโตร่วมกนั 

(5) เพือสร้างนโยบายทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มสู่ SMEs 

                                                        
89

 Small and Medium Business Administration, Vision and Mission (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/eng/introduce/vision.do?mc=usr0001140>. 
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จะเห็นได้ว่านอกจากวตัถุประสงค์ของการจดัตัง SMBA ทีมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs แลว้ การกาํหนดใหเ้รืองของการรักษาสิงแวดลอ้มทีไม่ควรถูกละเลยก็เป็นอีกวตัถุประสงค์

หนึงทีสาธารณรัฐเกาหลีใหค้วามสําคญัควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศ 

นอกจากนีอาํนาจหนา้ทีของ SMBA ยงัไดถู้กกาํหนดอยู่ในกฎหมายหลากหลายฉบบั กรณีดงักล่าวนี

แตกต่างจากประเทศไทย เนืองจากการกําหนดอํานาจหน้าทีขององค์กรส่งเสริม SMEs ของไทย คือ

สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ไดถู้กระบุอยา่งชดัเจนภายใตพ้ระราชบญัญติั

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพียงฉบบัเดียว ซึงเป็นผลดีในแง่ไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนแก่ 

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย  แต่สาธารณรัฐเกาหลีกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของ SMBA  โดยถูกเขียนกระจดักระจายอยู่

ตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการส่ งเส ริม SMEs หลายฉบับ  กรณี นีอาจก่อให้ เกิดความยุ่ งยากใน 

การนาํมาใช ้และผูว้จิยัเห็นวา่อาจก่อใหเ้กิดความสับสนได ้

กฎหมายทีมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของ SMBA ไดแ้ก่  

- Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of Their 

Products Act  

- Act on the Protection of the Business Sphere of Small and Medium Enterprises and 

Promotion of their Cooperation 

- Act on Special Measures for Small Enterprise Support 

- Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprise 

- Special Act on Support for Human Resources of Small and Medium Enterprise 

- Promotion of Disabled Persons’ Enterprise Activities Act 

- Special Act on the Promotion of Business Conversion in Small and Medium Enterprise 

- Small and Medium Enterprise Cooperatives Act 

- Act on Support for Female-owned Businesses  
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ดว้ยเหตุนีผูว้จิยัสรุปอาํนาจหนา้ทีหลกัของ SMBA เป็นกรณีต่างๆ 8 กรณีดงัต่อไปนี 

( ) อาํนาจหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายเกียวกบัการส่งเสริม SMEs 

(2) อาํนาจหนา้ทีในการอาํนวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการสามารถก่อตงัธุรกิจ SME ได ้

(3) อาํนาจหนา้ทีในการเสนอมาตรการดา้นการบริการการเงิน (Financial Service) 

(4) อาํนาจหน้าทีในการจดัหาทรัพยากรบุคคลสําหรับ SMEs 

(5) อาํนาจหนา้ทีส่งเสริม SMEs ใหเ้ขา้ถึงตลาด 

(6) อาํนาจหนา้ทีในการส่งเสริมความสามารถดา้นนวตักรรมเทคโนโลยแีก่ SMEs 

(7) อาํนาจหนา้ทีในการส่งเสริมธุรกิจทีมีความเสียงสูง 

(8) อ ํานาจหน้าทีเฉพาะอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ภายใต้ Act on Support for 

Female-owned Businesses แ ล ะ  Promotion of Disabled Persons’ Enterprise Activities Act กํ า ห น ด ให ้

SMBA ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจของสตรีและผูพ้ิการ 

เมือพิจารณาจากวตัถุประสงค์และอาํนาจหนา้ทีของ SMBA สามารถสังเกตไดว่้า SMBAเป็นองคก์ร 

ทีมีอาํนาจทงัเชิงนโยบายและเชิงบริหาร  อีกทงักฎหมายเหล่านีเองมิไดก้าํหนดรายละเอียดของอาํนาจหนา้ที

ในเชิงลึกแก่ SMBA แต่อย่างใด   แต่ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ทีอย่างกวา้งๆ แก่ SMBA เท่านนั ยกตวัอย่างเช่น

กาํหนดให ้SMBA มีอาํนาจในการส่งเสริมธุรกิจทีอาจมีความเสียงสูง แต่ไม่ไดร้ะบุวา่จะส่งเสริมในลกัษณะ

เช่นใด ด้วยวธีิการใด เป็นตน้   ผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเป็นไปไดสู้งทีการกาํหนดอาํนาจหน้าทีอยา่งกวา้งๆ นนั 

เพือให้ SMBA สามารถดาํเนินการส่งเสริม SMEs ไดอ้ย่างยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม อาํนาจหน้าทีสําคญับาง

ประการก็ไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของ SMBA เช่น อาํนาจหนา้ทีในการกาํหนดลกัษณะ ประเภท และขนาดของ 

SME ซึงรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผู้กําหนดโดยอาศ ัยอาํนาจของ Framework Act on Small and 

Medium Enterprises  กล่าวโดยสรุป อาํนาจหน้าทีของ SMBA ในภาพรวมนนั มีความคลา้ยคลึงกบัอาํนาจ

หนา้ทีของ สสว.  แต่อาํนาจหนา้ทีของ สสว. ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมไดก้าํหนดเอาไวอ้ย่างชดัเจนและค่อนขา้งเคร่งครัดกวา่  

โดยเทคนิคของการร่างกฎหมายนนั การทีกฎหมายได้กาํหนดอาํนาจหน้าทีอย่างเคร่งครัดชดัเจน

มากกว่า ก็อาจเป็นผลสะทอ้นวา่กฎหมายตอ้งการป้องกนัมิใหอ้งคก์รทีส่งเสริม SMEs ใช้อาํนาจหนา้ทีเกิน

ขอบเขต ไม่อาจใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจหรือนอกเหนือไปกวา่ขอบเขตทีกฎหมายกาํหนดได ้



108 
 

4.4 งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครฐั 

เนืองด้วยภารกิจของ SMBA ซึงมีหน้าทีหล ักในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ให้เกิด 

ความเจริญเติบโต อีกทงักฎหมายไดก้ําหนดให้ SMBA จดัให้มีการจดัตงักองทุนต่างๆ เพือช่วยเหลือ SMEs 

ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองนัน งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจึงเป็นปัจจยัขบัเคลือนสําคญั 

ในการดาํเนินการเพือบรรลุภารกิจดงักล่าว  ด้วยเหตุนี SMBA จึงมีอิสระในการดําเนินงานทุกด้านที 

เกียวขอ้งกบันโยบาย SMEs ของรัฐบาล โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาลโดยตรง และ SMBA ไดรั้บ

การจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงานเป็นรายปี โดยงบประมาณถูกจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) งบประมาณประจาํปี 

(2) งบประมาณพิเศษ 

เมือพิจารณาจากงบประมาณทีได้รับ ส่ งผลให้ SMBA กลายเป็นองค์กรทีมีบทบาทและมี 

ความสําคญัมากทีสุดในการส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลี90  ในปี 2010 SMBA ไดรั้บงบประมาณจาก 

รัฐบาล 1.68 ลา้นลา้นวอน หรือ ประมาณ 1.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  ซึงงบประมาณดงักล่าวเป็นงบประมาณ

ประจาํปี   ถา้หากในปีใดทีเกิดภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณพิเศษสําหรับใช้จา่ย

ในภาวะวกิฤตการณ์ดา้นการเงิน (Financial Crisis) เพิมต่างหาก โดยในปี 2010 งบประมาณ 1.68 ลา้นลา้น

วอนดงักล่าวไดถู้กจดัสรรเป็นกองทุนสําหรับส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs   ซึงกองทุนดงักล่าวมีประมาณ 

4.3 ลา้นลา้นวอน หรือ ประมาณ 3.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

จากการศึกษาพบว่า SMBA ได้ใช้งบประมาณส่วนใหญ่กับการพัฒนาและวิจยั (Research and 

Development: R&D)  โดยในปี 2012 กระทรวงยทุธศาสตร์และการคลงั (Ministry of Strategy and Finance)

ไดร่้วมมือกับ SMBA ในการดาํเนินโครงการ The Health Care System for SMEs  ไดจ้ดัสรงบประมาณใน

การพฒันาและวิจยัให้แก่ผู ้ประกอบการ SMEs รายใดทีร้องขอ91 เป็นทีชัดเจนว่าโครงการดงักล่าวเป็น

โครงการทีไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงการคลงัโดยตรง ซึงเป็นการเน้นยาํวา่งบประมาณทีไดรั้บจาก

                                                        
90 Stefan Lilischkis, Policies in support of high-growth innovative SMEs: An INNO-Grips Policy Brief by empirica Communication and 

Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 53. 

91 Small and Medium Business Administration, Government projects for SMEs will become corporation-centered (25 July 2013) 

<http://eng.smba.go.kr/board/boardView.do?board_id=SMBA000006&seq=40237&pageIndex=8&searchCondition=&searchKeyword

=&pageUnit=10&mc=usr0001705>. 
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รัฐ SMBA ไดม้ีการจดัสรรให้เป็นกองทุนในการวจิยัแก่ SMEs อีกดว้ย ประเด็นนีอาจเป็นสิงทีแตกต่างจาก 

ประเทศไทย   เนืองจากไม่มีกฎหมายทีระบุชดัเจนวา่ SMBA จะต้องนํางบประมาณไปใช้ในดา้นใดบ้าง 

เพียงแต่ตอ้งนาํไปใชเ้พือใหว้ตัถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs บรรลุผลเท่านนั 

3.4.5 รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs 

เมือพิจารณ าถึงอ ํานาจหน้าทีของ SMBA ทีกฎหมายฉบับต่างๆ กําหนด พบว่ากฎหมายใช ้

ถ้อยคําทั วไปว่า “ให้ SMBA มีอํานาจในการส่งเสริมและสนับสนุน” ซึง SMBA จะต้องไปดาํเนินการ 

ในทางปฏิบติัวา่การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ตามทีกฎหมายกาํหนดสมควรออกมาในรูปแบบใด ดงันนั 

รูปแบบในปัจจุบนันี SMBA ไดอ้อกมาตรการเพือส่งเสริม SMEs มากกว่าร้อยมาตรการแลว้ ซึงมาตรการ

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทีการแข่งขนั SMEs92 ด้วยเหตุนีรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ใน

สาธารณรัฐเกาหลีสามารถสรุปเป็นมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ดงัต่อไปนี 

มาตรการในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ไดถู้กกาํหนดขึนเพือทาํให้นโยบายเกิดผลในทาง 

ปฏิบัติ ด้วยเหตุนีมาตรการต่างๆจึงถูกกําหนดให้สอดคล้องกบันโยบาย ผู ้วิจยัสามารถสรุปและจาํแนก 

ไดด้งัต่อไปนี 

(1) มาตรการเกียวกบัการประกอบกิจการ SME93 

1) SMBA ไดป้ระสานความร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการ ได้สร้างโปรแกรม 

ในการส่งเสริมใหมี้การก่อตงักิจการขึน โดยเริมตน้จากการจดัใหม้ีการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นกัศึกษา 

และคนรุ่นใหม่ เกียวกับการเป็นผู้ประกอบกิจการในมหาวิทยาลยั อีกทงั SMBA ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมของ 

อาจารย ์นกัวจิยั และนกัศึกษา เกียวกบัการเป็นผูป้ระกอบกิจการ 

2) SMBA ส่งเสริมใหมี้การเริมตน้ธุรกิจในครัวเรือนและปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค 

3) SMBA ได้อุดหนุนด้านการเงินให้แก่ชมรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที 

เกียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ 

                                                        
92 Stefan Lilischkis, Policies in support of high-growth innovative SMEs: An INNO-Grips Policy Brief by empirica Communication and 

Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 53. 

93 Stefan Lilischkis, Policies in support of high-growth innovative SMEs: An INNO-Grips Policy Brief by empirica Communication and 

Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 54. 



110 
 

4) SMBA ได้เสนอคอร์สในการเริมตน้กิจการ (Start-Up Courses) ให้แก่ประชาชน 

ผูที้ประสงคจ์ะริเริมมีกิจการเป็นของตนเอง 

5) SMBA สร้างโปรแกรมสําหรับประเมินตรวจสอบผลกระทบของกฎเกณฑ์ 

เกียวข้องกับ SMEs และให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู ้ประกอบกิจการ 

แต่ละรายโดยเฉพาะ โดยโปรแกรมจะเสนอการใหบ้ริการดา้นธุรกิจแบบ one-stop service  อีกทงัยงัจดัให้มี

คณะทาํงานลงไปใหบ้ริการถึงพืนทีของ SMEs ดว้ย 

(2) มาตรการเกียวกบันวตักรรม SMEs 

SMBA ไดเ้สนอมาตรการเกียวกบันวตักรรม SME (SME Innovation) ไดแ้ก่ 1) มาตรการ

ด้านการเงินเพือส่งเสริมเทคโนโลยีและ R&D 2) มาตรการ Inno-biz และ ) มาตรการฟูมฟักกิจการ

(Business Incubator)  ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี94 

1) มาตรการด้านการเงินเพือส่งเสริมเทคโนโลยีและ R&D ซึง SMBA ได้สร้าง

โปรแกรมทีหลากหลายเพือช่วยเหลือดา้นการเงินในการทาํ R&D และพฒันาเทคโนโลยีแก่ผูป้ระกอบการ 

SMEs ไดแ้ก่ 

ก. SMBA จดัให้มีโปรแกรมชือ Technological Innovation Programme 

จดัตงัในปี 1997 ซึงจะส่งเสริมให้มีการจดัทาํวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) สําหรับ 

เทคโนโลยใีหม่ๆ และการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ซึงสามารถทาํเป็นธุรกิจสร้างรายได ้ภายในระยะเวลา 3 ปี 

  ข. SMBA จดัให้มีโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่าง 

ภาคอุตสาหกรรม ภาควชิาการ และสถาบนัวจิยั รวมทงัการคา้ขายเทคโนโลยแีละการสร้างโครงข่ายดิจิตอล 

ค. SMBA จดัให้มีกองทุนบางส่วนแก่ผู ้ประกอบการ SMEs ในการทํา

R&D ในโครงการ 2 ประเภท  ไดแ้ก่ โครงการ Strategic Project ซึงเป็นโครงการสําหรับ SMEs ทีผลิตสินคา้

ทีมีผลกระทบในวงกวา้ง และโครงการ General Project  ซึงมีเป้าหมายในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 
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 Stefan Lilischkis, Policies in support of high-growth innovative SMEs: An INNO-Grips Policy Brief by empirica Communication and 

Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 54-56. 
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ง. SMBA จัดให้มีโปรแกรม Purchase-Guaranteed New Product Development 

Programme ทีจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ SMEs ใน 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงแรก คือ ขอ 

ความร่วมมือองค์การมหาชนและบริษทัขนาดใหญ่แจ้งความต้องการผลิตภัณฑ์ ทีอยู่ในการพฒันาของ

ผู ้ประกอบการ SMEs ช่วงทีสอง เป็นหน้าทีของ SMBA ทีจะสนับสนุนด้านการเงินให้มีการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว  โดย SMBA จดัสรรงบประมาณไว ้500 ลา้นวอน  และองคก์ารทีสั งซือผลิตภณัฑเ์ช่นว่า

นันจะต้องรับประกันการจดัซือด้วย  โปรแกรมนีส่งผลให้มีการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึนมาตรงกับ 

ความตอ้งการของตลาด 

จ. SMBA จัดให้มีกองทุน Matching Funds ขึน เพือพัฒ นาผลิตภัณฑ ์

ใหม่ๆ ของ SMEs โดยความช่วยเหลือของมหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยั และองค์กรธุรกิจอืน 

ฉ . SMBA จัด ให้ มีกอ งทุน  Enterprise Joint Tech Development Funds 

เพือส่งเสริม SMEs ในกรณี SME สองรายขึนไปร่วมมือกบัสถาบนัวิจยัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

หรือตวัอยา่งผลิตภณัฑใ์หม่ ภายใน 1-2 ปี 

ช . SMBA จัด ใ ห้ มี ก อ ง ทุ น  Production Environment Innovation Tech 

Development Programme ซึงจะจดัสรรเงินทุนให้แก่ SMEs ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต  

(the Production Line) และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

2) มาตรการ Inno-biz เป็นมาตรการใหม่ทีเสริมความเขม้แข็งให้กับการลงทุนทีมี

การนําเทคโนโลยีมาใช้ โดย SMBA จดัให้มีโปรแกรม “Inno-biz (Innovative Business)” ซึงโปรแกรมนี

ออกแบบมาเพือ SMEs ทีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตและมีการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยี  โดยจะรับรอง 

SMEs เช่นวา่นันในฐานะ Inno-biz และมีการออกเป็นใบรับรอง (Certification) ให้แก่ SMEs ด้วย  ทงันี 

สิทธิประโยชน์ของการไดรั้บรองใหเ้ป็น Inno-biz คือ SMEs จะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยี  เงินทุน

สนับสนุน  และช่องทางการตลาด สิทธิประโยชน์เหล่านีจะช่วยผลักด ัน SMEs ทีเป็น Inno-biz ไปสู่ 

การแข่งขนักบัต่างประเทศได ้ช่วงระยะเวลาทีผ่านมามี SMEs ทีไดรั้บการรับรองเป็น Inno-biz เพิมขึนทุกปี

กล่าวคือ 3,454 รายในปี 2005 11,526 รายในปี 2007 15,940 รายในปี 2009 และ 16,944 รายในปี 201195 จะ

เห็นไดว้า่โปรแกรมดงักล่าวมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเขา้ร่วมเพิมขึนอย่างรวดเร็ว  เนืองจากหากได้รับ

                                                        
95 Small and Medium Business Administration, Statistics (25 July 2013) 
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การรับรองเป็น Inno-biz แล้ว  นอกจากสิทธิประโยชน์ทีพึงได้รับ SMEs จะได้รับความไวว้างใจจาก

ผูบ้ริโภคในดา้นการมีเทคโนโลยทีีทนัสมยัดว้ย 

3) มาตรการฟูมฟักกิจการ (Business Incubator) เป็นโปรแกรมที SMBA ออกแบบ 

ขึน  เพือจะส่งเสริมการฟูมฟักกิจการ SMEs ทีถูกดาํเนินการโดยมหาวทิยาลยัต่างๆ และสถาบนัวจิยัของ 

ภาครัฐ  โดยโปรแกรมนีจะส่งเสริมและสนบัสนุนการเอาตวัรอดของกิจการ และส่งเสริมการเจริญเติบโต 

ใหก้บัการก่อตงักิจการใหม่ทียงัคงมีความเสียง   โดย SMBA จะอาํนวยความสะดวกในเรืองของ ทาํเลทีดิน 

ในการประกอบธุรกิจ การให้ค ําปรึกษา และการให้ความรู้เรืองการตลาด  จะเห็นได้ว่ามาตรการ 

ดงักล่าวนีจะมุ่งเนน้ไปทีการช่วยเหลือให้กิจการ หรือธุรกิจ SMEs  สามารถตงัตวัไดอ้ย่างมนัคงในระยะยาว 

อย่างไรก็ดีกิจการ หรือธุรกิจ SMEs ทีจะไดรั้บการช่วยเหลือจากมาตรการนีถูกจาํกดัแค่ มหาวิทยาลยั หรือ

สถาบนัวจิยัของรัฐเท่านนั 

เป็นทีน่าสังเกตว่า มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ทีอยู่ในรูปของโปรแกรม 

ส่งเสริม โดยส่วนใหญ่ล้วนผูกโยงเข้ากับการพฒันาเทคโนโลยีอย่างชดัเจน ซึงเป็นไปตามความเชือว่า 

การพัฒนาเทคโนโลยีจะนําไปสู่นวตักรรมการผลิต  และยกระดับมาตรฐานศักยภาพในการแข่งขัน 

กบันานาประเทศ   ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศได ้  ดงันนัสาธารณรัฐเกาหลีจึงให้ความสําคญักบั R&D 

อย่างยิง  อย่างไรก็ดี การทาํ R&D ก็เป็นการสร้างต้นทุนอย่างหนึงทีจะก่อให้เกิดภาระให้แก่ผูผ้ลิตสินค้า 

หรือผูป้ระกอบกิจการ ดว้ยเหตุนี SMBA จึงมีการสร้างมาตรการจูงใจต่างๆ เพือใหผู้ป้ระกอบการ SMEs หนั

มาตระหนกัและใหค้วามสําคญัแก่ R&D มากขึน 

(3) มาตรการผลกัดนั SME สู่ระดบัสากล96 

การส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไปสู่เวทีระดบันานาชาติ เป็นอีกภารกิจ

สําคญัทีถูกระบุอยู่ภายใตแ้นวนโยบาย SME ดว้ย การผลกัดนั SME ไปสู่ระดบันานาชาติดาํเนินการโดยผ่าน 

โปรแกรมทีชือว่า “300 Global Star Programme” ถูกออกแบบและดําเนินการโดย Korea Export Import 

Bank (Eximbank) ในปี 2010  โดยโปรแกรมดงักล่าวจะมีระยะเวลา 3 ปี และในแต่ละปี SMEs ทีแสดง 

ความประสงค์จะเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องถูกตรวจสอบคดักรองวา่มีคุณสมบติัตามที Eximbank กาํหนด 

หรือไม่   โดยจะคดัเลือก SMEs ทีมีคุณสมบติัตามทีกาํหนด จาํนวน 100 รายต่อปีเท่านันเพือเขา้สู่โปรแกรม 
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113 
 

ส่วนเกณฑใ์นการพิจารณาของ Eximbank วา่ SMEs รายใดมีคุณสมบติัเขา้ร่วมโปรแกรมหรือไม่ จะพิจารณา 

จาก 4 ดา้นดงัแผนภาพต่อไปนี 

แผนภาพแสดงเกณฑใ์นการพิจารณาคุณสมบติัของ SMEs เพือคดัเลอืกเขา้สู่  Global Star Programme 

 

แหล่งทีมา: Korea Export Import Bank 

1) ความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น การลงทุนในการพฒันาเทคโนโลยี การถือ 

สิทธิบตัร ความเป็นนวตักรรม เป็นตน้ โดยคิดเป็นสัดส่วนในการพิจารณา 40% 

) ศักยภาพในการเจริญเติบโต เช่น ส่วนแบ่งตลาดโลก ความสามารถดา้นโลกาภิวฒัน์ 

แผนธุรกิจในระยะยาว เป็นตน้ โดยคิดเป็นสัดส่วนในการพิจารณา 30% 

) ความสามารถของผู ้บริหารองค์กร (CEO) เช่น องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

ความสามารถในการจดัการ ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ แรงกระตุน้หรือแรงจูงใจในการพฒันาองค์กร โดยคิด

เป็นสัดส่วนในการพิจารณา 10% 

4) ความมนัคงดา้นการเงิน เช่น การประเมินเครดิตผ่านระบบของ Eximbank โดย

คิดเป็นสัดส่วนในการพิจารณา 20% 

โดย SMEs 100 รายต่อ ปีทีได้รับการคัดเลือกสู่โปรแกรม  Global Star จะได้รับ 

การส่งเสริมและสนบัสนุนในลกัษณะเป็นแพก็เกจ (comprehensive support package) จาก Eximbank ซึงจะ

แบ่งเป็น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านการเงิน การสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ และ 
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การสนับสนุนด้านการสํารวจตลาดในต่างประเทศ  ด้วยเหตุนีการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเป็นแรง 

ผลกัดนัให้ SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี สามารถส่งออกสินคา้ผลิตภณัฑข์องตนเองไปสู่ตลาดโลกได ้

เมือพิจารณาจากผลสําเร็จของ SMBA ผลกัดนัมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs จาก

การดาํเนินงานส่งเสริม SMEs ก่อใหเ้กิดผลในหลายด้าน โดยเฉพาะการตืนตวัและเพิมการลงทุนใน R&D 

โดยตงัแต่ปี 2000 เป็นตน้มาการลงทุนใน R&D ของผูป้ระกอบกิจการ SMEs เพิมจาํนวนมากขึนจาก 1.37% 

เป็น 2.85% ในปี 200797 และผลจากนโยบายด้านการส่งเสริม SMEs ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่างๆ ดว้ย 

กล่าวคือ ตังแต่ปี 2003 การส่งเส ริม SMEs ก่อให้เกิดผลดีในด้านการส่ งออ กที เพิมมากขึน โดยมี 

มูลค่าประมาณ 200 ล้าน เหรียญสหรัฐต่อปี ในขณะเดียวกันธุรกิจ SME ทีได้รับการส่ งเสริมให้ มี 

การปรับปรุงการผลิตมีรายได้จากการประกอบกิจการเพิมมากขึน 21% และส่งออกได้เพิมมากขึน 36% 

สําหรับ SMEs ทีไดรั้บการส่งเสริมด้านการพฒันาเทคโนโลยีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการเพิมมากขึน 

37% และส่งออกไดเ้พิมมากขึน 60% นอกจากนี SMEs ยงัไดล้งทุนในต่างประเทศเพิมมากขึน โดยส่วนแบ่ง

การลงทุนในต่างประเทศคิดเป็น 54% ในแต่ละกรณี และ 26% ของผลรวมทงัหมด98 

แต่อย่างไรก็ตาม การส่งเสริม SMEs สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ  

การกาํหนดนิยามลกัษณะของกิจการทีเป็น SME ซึงพิจารณาจากจาํนวนพนกังาน และมูลค่าสินทรัพย ์หรือ 

มูลค่าการขาย ภายใต้กฎหมาย Framework Act on Small and Medium Enterprises นัน อาจส่งผลเสียต่อ 

พฤติกรรมของ SMEs โดย SMEs แต่ละรายจะไม่พยายามเพิมจาํนวนพนักงาน หรือ เพิมมูลค่าการขาย 

เนืองจากต้องการคงสถานะของการเป็น SME เพือรอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐเพียง 

อย่างเดียว นอกจากนีนโยบายในการส่งเสริม SMEs บางนโยบายถูกวจิารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควรใน 

หลายๆ กรณี กล่าวคือ มี SMEs มากกว่า 30,000 กิจการทีถูกออกแบบเพือเป็น Inno-biz แต่ไม่ใช่ทุกรายทีจะ 

มีศกัยภาพและประสบผลสําเร็จ99 
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Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 58. 

98 Stefan Lilischkis, Policies in support of high-growth innovative SMEs: An INNO-Grips Policy Brief by empirica Communication and 

Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 58-59. 

99 Stefan Lilischkis, Policies in support of high-growth innovative SMEs: An INNO-Grips Policy Brief by empirica Communication and 

Technology Research (European Commission: Bonn, 2011) 59. 
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เมือวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัรูปแบบมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในประเทศไทย 

แลว้ พบวา่มีประเดน็ทีน่าสนใจนาํมาวเิคราะห์ดงัต่อไปนี 

(1) สาธารณรัฐเกาหลี ไม่ไดม้ีกฎหมายทีกาํหนดมาตรการวา่จะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุน 

SMEs ในลกัษณะอย่างไรเหมือนประเทศไทย แต่เป็นอาํนาจหน้าทีของ SMBA ทีจะดาํเนินการตามทีเห็น 

สมควร  ดงันนัจะเห็นไดว้่าการกําหนดมาตรการส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี มกัมีลกัษณะเป็น 

โปรแกรมส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Inno-biz Programme หรือ Technological Innovation 

Programme เป็นตน้ รวมถึง SMBA จะกําหนดหลกัเกณฑ์ของผูป้ระกอบการ SMEs ทีประสงค์จะเข้าร่วม

โปรแกรมดงักล่าวดว้ย 

(2) การกําหนดแนวนโยบายและทิศทางในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs เป็นรายปี 

โดยมีลกัษณะเป็นกรอบกวา้งๆ อาจส่งผลดีในแง่ของการปรับเปลียนมาตรการส่งเสริมในระดบักลยทุธ์ให้

เกิดความยืดหยุ่น และเหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบนั  เนืองจากการส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี

มุ่งเนน้การเปิดตลาดในต่างประเทศ โดย Korea Export Import Bank (Eximbank) ซึงเป็นองคก์รภาครัฐหลกั

ทีสนับสนุนการขยายตลาดให้แก่ SMEs สู่ต่างประเทศผ่านโปรแกรมทีชือว่า  Global Star Programme

ดงันนั การทบทวนนโยบายและกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกทีเปลียนแปลงอย่าง

รวดเร็วในรอบทศวรรษทีผ่านมาจึงเป็นสิงจาํเป็นอย่างยงิ 

(3) มาตรการส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีทีน่าสนใจ และอาจเป็นแบบอยา่งแก่

ประเทศไทย คือ การส่งเสริม SMEs ทีเริมต้นตงัแต่ในระดบัสถาบนัการศึกษา โดย SMBA ได้ออกแบบ

กิจกรรมใหมี้การจดับรรยาย ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาผูท้ีสนใจเป็นผูป้ระกอบการ SMEs หลงัจบการศึกษา

ประเดน็นีมีความสําคญัอย่างยงิ เนืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่ปริมาณ SME ในสาธารณรัฐเกาหลีมีสัดส่วนร้อยละ 

99 โดยประมาณ ย่อมแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ SME เป็นธุรกิจหลกัทีขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ การให้

ความรู้ความเข้าใจตงัแต่ระดบัมหาวิทยาลัยเป็นรากฐานสําคัญให้คนรุ่นใหม่มีแนวทาง (Guidance) ใน 

การประกอบธุรกิจ SME ใหเ้กิดผลสําเร็จ นอกจากนีผูวิ้จยัเห็นว่า การสืบทอดธุรกิจ SME จากรุ่นหนึงสู่อีก

รุ่นหนึง  บ่อยครังผูสื้บทอดธุรกิจทีอายุน้อยขาดความรู้ในการประกอบธุรกิจ และไม่ทราบว่าจะเริมตน้ดูแล

ธุรกิจอย่างไร ก็ยอ่มสามารถไดรั้บการส่งเสริมทีเป็นประโยชน์ตงัแต่ในชนัมหาวทิยาลยั 

(4) มาตรการส่งเสริม SMEs ในการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) 

ไดถู้กผลักดนัให้เกิดขึนทงัในประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ซึงการทาํ R&D สามารถช่วยให้เกิด 
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นวตักรรมใหม่ๆ แก่ธุรกิจอนัจะส่งผลดีโดยภาพรวมของประเทศ   แต่อย่างไรก็ตาม R&D อาจก่อให้เกิด 

ต้นทุนทีเพิมมากขึนแก่ผู ้ประกอบการ SMEs และไม่มีผู ้ประกอบการ SME รายใดทีปรารถนาจะแบก 

ภาระดงักล่าว เนืองจากไม่มีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ดว้ยเหตุนีรัฐจึงสมควรเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน 

การทาํ R&D โดยประเทศไทยไดส้ร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ SME ด้วยการจดัให้มีโครงการให้ทุน 

กูย้ืมดอกเบียตาํ และมาตรการดา้นภาษี แก่ผูป้ระกอบการทีประสงคจ์ะทาํ R&D อย่างไรก็ตาม ผูว้จิยัเห็นว่า 

SMBA ไดจ้ดัให้มีโปรแกรมทีหลากหลายในการจูงใจผูป้ระกอบการ SME โดยมีลกัษณะเป็นมาตรการใน 

เชิงรุก (Active Measure) มากกว่าประเทศไทย เนืองจากโปรแกรมด ังกล่าวจะกําหนดกิจกรรมให้แก่ 

ผูป้ระกอบการ SME เข้าร่วม  ไม่วา่จะเป็นการจดัให้มีการแข่งขนักนัออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ สู่ทอ้งตลาด 

การกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการ SME ปรับปรุงธุรกิจตนเองเพือเป็น Inno-biz และขอรับการรับรอง 

(Certification) จากภาครัฐ อ ันจะนํามาสู่การสร้างชือเสียง และความน่าเชือถือแก่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

นอกจากนี กองทุน ที SMBA จดัตงัขึนเพือส่งเสริม SMEs ยงัมีความหลากหลายกวา่ กองทุนส่งเสริม SMEs 

ในประเทศไทยมาก เนืองจาก กองทุนส่งเสริม SME แต่ละกองทุน จะมีวตัถุประสงค์เฉพาะของกองทุน 

นนัเอง เช่น กองทุนสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตโดยเฉพาะ กองทุนสําหรับพฒันาคิดค้น 

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ กองทุนสําหรับพฒันาเทคโนโลย ีและกองทุนสําหรับทาํ R&D เป็นตน้ 

นอกจากนี เมือวิเคราะห์ปัจจยัสําคญัทีทาํให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัทีปรากฎตวัเลขสถติิของการลงทุนใน R&D หรือ เปอร์เซ็นตก์ารส่งออกทีเพิมสูงขึน 

ทุกปี  เป็นไปไดอ้ยา่งยิงว่านโยบายหรือทิศทางของการส่งเสริม SMEs โดย SMBA ดาํเนินมาอย่างถูกทิศทาง 

และการสนับสนุนให้มีการทาํ R&D ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม หรือ กองทุนต่างๆ เป็นปัจจยัสําคญัทีผลกัดนั 

ใหผู้ป้ระกอบการ SME พฒันาสินคา้ของตนเองเพือแข่งขนักบัตลาดโลกได ้ขอ้สังเกตอีกประการ คือ การ

ส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐเกาหลีดูเหมือนจะมุ่งเนน้ไปทีการพฒันาเทคโนโลยอียา่งมาก กองทุนหลาย

ประเภทมีลกัษณะเอือใหเ้กิดการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัเป็นสําคญั  

ด้วยเหตุนี จึงอาจสรุปปัจจยัทีส่งผลให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในประเทศ 

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

(1) ความสมดุลระหว่างการพัฒนาของ SMEs และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่  ได้รับ 

การเอาใจใส่โดยรัฐบาลอย่างจริงจงั กล่าวคือ รัฐบาลพยายามลดความขดัแยง้และการปฏิบตัิทีไม่เป็นธรรม 

ต่อ SMEs  ในขณะเดียวกนัพยายามสร้างความร่วมมือให้เกิดขึนระหว่างองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ 
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SMEs100 ประเดน็นีสามารถสงัเกตไดจ้ากโปรแกรมส่งเสริม Purchase-Guaranteed New Product Development 

Programme ของ SMBA ทีไดป้ระสานความร่วมมือระหวา่ง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ 

(2) ธุรกิจ SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีไดถู้กผลกัดนัให้ก้าวสู่ระดบันานาชาติ  เนืองจาก 

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจทีรวดเร็วของโลก แนวนโยบายในการส่งเสริม SMEs ไม่ถูกจาํกัดให้อยู่ 

ภายในประเทศเท่านนั การพฒันาผลิตภณัฑเ์พือการส่งออกจึงเป็นสิงสําคญั101 

(3) ปัจจุบนันี นวตักรรม SME (SME Innovation) ถูกกาํหนดให้เป็นประเด็นหลกั (Priority) 

ภายใตแ้นวนโยบายของรัฐ ซึงนวตักรรมต่างๆ ถูกยกขึนเป็นกุญแจสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ102 ดงัจะ

เห็นได้จากโปรแกรมส่งเสริม R&D หรือ โครงการ Inno-biz ที SMBA ได้ดาํเนินการอย่างจริงจังเป็น 

ประจาํทุกปี 

( ) สาธารณรัฐเกาหลีไดจ้ัดตงัองค์กรภาครัฐขึน เพือมีหน้าทีเฉพาะในการส่งเสริมและ 

สนบัสนุน SMEs โดยเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  ศูนยก์ลางกาํหนดนโยบายและทิศทาง 

การส่งเสริม SMEs และเป็นองค์กรทีนํานโยบายไปปฏิบติัให้เกิดผลอีกด้วย103 ซึง SMBA เป็นองค์กรที 

จดัตงัขึนโดยภาครัฐ และปฏิบติัภารกิจดงักล่าวมาอย่างต่อเนือง 

 

 

 

 

                                                        
100

 Zhu Xueyi and Fang Cunhao, Evolution of SME Policy in Japan and Korea: Experience and Policy Implications (25 July 2013) 

<http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2006zxqyhy06a3.pdf> 604. 

101
 Zhu Xueyi and Fang Cunhao, Evolution of SME Policy in Japan and Korea: Experience and Policy Implications (25 July 2013) 

<http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2006zxqyhy06a3.pdf> 605. 

102
 Zhu Xueyi and Fang Cunhao, Evolution of SME Policy in Japan and Korea: Experience and Policy Implications (25 July 2013) 

<http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2006zxqyhy06a3.pdf> 605. 

103
 Zhu Xueyi and Fang Cunhao, Evolution of SME Policy in Japan and Korea: Experience and Policy Implications (25 July 2013) 

<http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2006zxqyhy06a3.pdf> 605. 
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3.5 สาธารณรัฐฝรังเศส 

3.5.1 ความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ 

กฎหมายจดัตงัองคก์รของประเทศฝรังเศสและกฎหมายจดัตงัองค์กรของประเทศไทยมีลกัษณะที

แตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ดัแจง้  ทงันี เนืองจากระบบการใหก้ารสนบัสนุนแก่ SMEs ของประเทศฝรังเศสมี

ความแตกต่างจากระบบการให้การสนบัสนุน SMEs ของประเทศไทย ดงัทีไดก้ลา่วมาก่อนหนา้นีแลว้ ระบบ

การใหก้ารสนบัสนุน SMEs ของประเทศฝรั งเศสเป็นส่วนหนึงของการให้บริการสาธารณะทีเรียกวา่ “การ

ให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยก์รรม”104 จึงทาํให้ในหลายส่วนทีเกียวกบัการทาํหน้าที

ขององคก์รรัฐจึงไม่อาจนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้ นอกจากนี การทีภาครัฐฝรังเศสไม่ได้จดัตงัหน่วยงานของ

รัฐ (โดยแท)้ ขึนมาทาํหนา้ทีในการใหก้ารสนบัสนุน SMEs โดยตรง แต่จะมอบหมายให้องค์กรทีจดัตงัขึน

เพือทาํหนา้ทีใหบ้ริการดงักล่าว จึงเป็นกรณีทีรัฐไม่อาจเขา้มาใหบ้ริการไดโ้ดยตรงและเป็นเพราะรัฐฝรั งเศส

ไม่ประสงค์ทีจะเข้าไปแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจจนเกินไป ซึงหากดาํเนินการเช่นนันอาจทําให้เกิด

ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายการแข่งขนัโดยเสรีซึงเป็นกฎหมายทีมาจากระบบกฎหมายยุโรปขึนได ้

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe หรือ BPI France105 

กฎหมายจดัตงัรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe หรือรัฐบญัญัติ เลขที -  ลงวนัที  ธันวาคม  

ค.ศ.  เป็นกฎหมายใหม่ทีเพิงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาของประเทศฝรั งเศสเมือวนัที  มกราคม 

ค.ศ.  นี  ร่างกฎหมาย (Projet de loi) ฉบับนีถูกเสนอขึนมาสู่รัฐสภาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เศรษฐกิจและการคลัง (Ministre de l’économie et des Finances) ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการฟืนฟู

ศกัยภาพการผลิต (Ministre du redressement productif) โดยเป็นร่างกฎหมายทีจดัทาํขึนตามคาํมนัสัญญา

ประการแรกของประธานาธิบดี François HOLLAND ซึงไดก้ล่าวไวว่้าจะดาํเนินการเป็นอย่างแรกเมือเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่ง โดยมุ่งทีจะให้จดัตงัธนาคารการลงทุนของรัฐ (Banque publique d’investissement) หรือ BPI 

ทีเป็นการร่วมกนัระหวา่งรัฐ (ส่วนกลาง) แควน้หรือมณฑล (ส่วนทอ้งถิน) และหน่วยงาน Caisse des dépôts 

et des consignations เพือทีจะนาํเอาทรัพยากรทีมีอยู่ทงัหมดมาร่วมทาํให้เกิดการเพิมพูนและเจริญเติบโต

ของผลผลิตของวสิาหกิจของประเทศฝรั งเศส  

                                                        
104 

โปรดดู นันทวฒัน์ บรมานนัท์, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรังเศส, นิติธรรม, (มิถุนายน ) 

105  ปัจจบุนัไดมี้การดาํเนินการเปลียนชือองค์กรมาเป็น BPIFrance แลว้ ซึงเป็นองคก์รเดียวกบั BPI-Groupe 
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ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ธนาคาร BPI จะมีวตัถุประสงคส์ําคญัคือการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้น

การเงินทุกประเภทให้แก่ SMEs และวิสาหกิจขนาดทีมีค่อนขา้งใหญ่ดว้ย  ทงันี จะเป็นไปโดยเคารพต่อ

กฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปด้วย นอกจากนี ธนาคาร BPI ซึงเป็นส่วนหนึงของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

ยงัให้บริการสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นการสร้างนวตักรรมและการส่งออกดว้ย โดยเป็นองค์กรทีสามารถใช้

บริการไดง่้ายเนืองจากจะมีสํานกังานทีตงัอยูใ่นทุกๆ มณฑลหรือทุกแควน้ในประเทศฝรั งเศส 

จากความเป็นมาและเป้าหมายของกฎหมายดงักล่าวย่อมทาํใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของกฎหมาย

ของประเทศฝรังเศสและพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ของประเทศ

ไทยไดอ้ยา่งชดัเจน  กฎหมายของประเทศฝรั งเศสไม่ไดส้ร้างหน่วยงานรัฐ (โดยแทข้ึนมา) แต่เป็นการสร้าง

หน่วยงานทีแมจ้ะเป็นส่วนหนึงหรือเป็นหน่วยงานของรัฐอย่างหนึง แต่ลกัษณะองค์กรเป็นรัฐวสิากิจทีไม่มี

อาํนาจทางปกครองใดๆ ในการให้การสนบัสนุน SMEs ซึงแตกต่างจากอาํนาจของคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยทีเป็นหน่วยงานทางปกครองโดยแท ้

ในลกัษณะเดียวกนักบักฎหมายจดัตงัองค์กร SPRING Singapore กฎหมายจดัตงัรัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe ของประเทศฝรังเศสไม่ได้กําหนดรายละเอียดหรือวิธีการในการให้การสนบัสนุน SMEs ไวแ้ต่

อย่างไร เพียงแต่ได้ระบุว่าเป็นการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงินทุกประเภทเท่านัน ซึงมีความแตกต่าง

จากการบญัญติักฎหมาย พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ของประเทศ

ไทยดงัทีได้เปรียบเทียบให้เห็นในส่วนทีกล่าวถึงกฎหมายจดัตงัองคก์รของสาธารณรัฐสิงคโปร์  กฎหมาย

จัดตังวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงเป็นกฎหมายจดัตังองค์กรโดยแท้ ทีจะมีบทบัญญัติทีกล่าวถึงเฉพาะ

วตัถุประสงคอ์งค์กร อาํนาจหนา้ที การจดัตงัองคก์รฝ่ายบริหาร และการควบคุมตรวจสอบองคก์รเท่านนั  

กฎหมายฉบบันี (รัฐบญัญตัิ เลขที - ) เป็นกฎหมายแกไ้ขเพิมเติมและตอ้งนาํไปใช้ควบคู่

กบัรัฐกาํหนด เลขที -  ลงวนัที  มิถุนายน ค.ศ.  ว่าดว้ยการจดัตงัองค์กรมหาชน Oséo ซึงได้

กล่าวมาแลว้ เนือหาส่วนใหญ่จึงเป็นบทบญัญติัทีใหแ้ก้ไขเพิมเติมกฎหมายเสียเป็นส่วนใหญ ่ แต่กฎหมายปี 

ค.ศ.  นีไม่ไดแ้ก้ไขกฎหมายฉบบัเดิมทงัหมด ในเรืองอาํนาจหนา้ทีขององคก์รยงัคงเป็นไปตามกฎหมาย

ฉบบัเดิมซึงเป็นกฎหมายในระดบัรัฐบญัญตัิ (Ordonnance) .ทียงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่ จึงเป็นขอ้แตกต่างอีก

อย่างหนึงกบักฎหมายของประเทศไทยทีมีกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัเป็นกฎหมายแม่บทเพียงฉบบัเดียว  

กฎหมายจดัตงั BPI-Groupe เป็นกฎหมายทีอาจกล่าวไดว้า่เกิดจากคาํสัญญาทางการเมืองทีเป็นผล

ต่อเนืองจากการมองเห็นความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ เนืองจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทีเกิดขึนในช่วงปี  
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ค.ศ.  ได้ทาํให้ SMEs ในประเทศฝรั งเศสจาํนวนมากประสบปัญหาในการเขา้ถึงแหล่งการเงินทีจะ

นาํมาใช้ในการประกอบกิจการและการเพิมพูนผลผลิต โดยเฉพาะการเขา้ถึงแหล่งการเงินจากสถาบนั

การเงินภาคเอกชน106  ภาครัฐไดม้องเห็นอุปสรรคในการเขา้ถึงแหล่งการเงินของ SMEs ดงักล่าว จึงไดมี้การ

ดาํเนินการจดัตงัธนาคาร BPI ขึนเพือเยียวยาแกไ้ขปัญหาของ SMEs107   

อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ไม่ไดเ้ป็นองคก์รหลกัทีทาํหนา้ทีในการส่งเสริม SMEs ใน

ประเทศฝรั งเศสแต่อย่างใด เพราะหน้าทีในการส่งเสริม SMEs ในประเทศฝรั งเศสไม่ได้เป็นหน้าทีของ

หน่วยงานทีจดัตงัขึนมาเป็นการเฉพาะ แต่เป็นหน้าทีของหน่วยงานรัฐโดยแท ้ทงัราชการส่วนกลาง (รัฐ) 

และการปกครองส่วนทอ้งถิน (แควน้หรือมลฑล) ซึงเป็นหน้าทีทีเป็นไปตามกฎหมายทีรัฐไดก้ําหนดขึน  

กฎหมายจดัตงัรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe จึงได้กาํหนดให้เป็นองค์กรทีเข้ามาทาํหน้าทีเสริมหรือสนบัสนุน 

การทาํหนา้ทีของหน่วยงานรัฐเท่านนั อีกทงั ในการใหก้ารสนบัสนุนแก่ SMEs ของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

เป็นการใหบ้ริการสาธารณะทีเรียกค่าตอบแทนจากผูใ้ชบ้ริการดว้ย 

APCE  

APCE เป็นองคก์รทีไม่อาจนํามาเปรียบเทียบกบัองคก์รทีมีหนา้ทีส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย

ได้มากนัก  แต่อาจกล่าวได้ว่า โดยแท้จริงแล้วการดําเนินการของ APCE (การให้บริการด้านข้อมูลแก่

วสิาหกิจ) เป็นเพียงหนา้ทีดา้นหนึงของหน่วยงานของไทยทีจดัตงัขึนตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เท่านนั 

APCE จัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม ปี ค.ศ.  ซึงเป็นกฎหมายทีเก่าแก่และมี

ความสําคญัมากทีสุดฉบบัหนึงของประเทศฝรังเศส  กฎหมายฉบบันีเป็นตน้กาํเนิดของการจดัตงัสมาคมที

ไม่แสวงหากาํไร ซึงเป็นองค์กรทางสังคมทีมีบทบาทและประสิทธิภาพมากทีสุดในการทาํให้ภาคประชาชน

                                                        
106  ทงันี สถาบันการเงินต่างๆ ต่างเพิมความเข ้มงวดและความระมดัระวงัในการให้สินเชือทางการเงินแกวิ่สาหกจิต่างๆ เพือป้องกนัมิให้

เกดิภาวะวิกฤติทางการเงินของสถาบนัการเงิน ดั งทีเกดิขึนในปี ค.ศ.  การเพิมความเขม้งวดดงักล่าวส่วนหนึงเกดิขึนจากการทีสถาบัน

การเงินและธนาคารต่างๆ ไดน้าํเอาหลกัเกณฑ์ว่าดว้ยความระมดัระวงั ทีเรียกวา่ หลกัเกณฑ์ “Bâle III” มาปรับใช้ ซึงส่งผลทาํให้วิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมตอ้งถกูจาํกดัหรือตกอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ทีเขม้งวดในการร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินกบัสถาบันการเงิน

หรือธนาคารเอกชน   

107 
โปรดดู รายงานการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา เลขที  ของคณะกรรมาธิการการคลงั เศรษฐกจิทวัไปและการควบคุมงบประมาณ 

เก ีย วกบั ร่ างก ฎ ห ม า ยก า รจัด ตั งธ น าค า ร  BPI โด ยส ม า ชิ ก ส ภาผู้แท น ร าษ ฎ ร  Guillaume BACHELAY ไ ด้ จา ก<http://www. 

assembleenationale.fr/14/rapports/r0433.asp>. 
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เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในประเทศฝรั งเศสนัน อาจเรียกไดว้า่เป็น

ประเทศทีสังคมดาํเนินไปดว้ยสมาคมทีไม่แสวงหาผลกําไรเหล่านี มีการประมาณการณ์แลว้วา่ ปัจจุบนั มี

สมาคมทีจดัตงัขึนและไดยื้นแสดงตนต่อทางการแล้วไม่นอ้ยกวา่หนึงล้านสมาคม และมีประชากรกวา่  

ลา้นคนทีเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึงในประเทศฝรังเศส 

สมาคมทีจดัตงัขึนตามกฎหมายเดียวกนันี โดยส่วนใหญจ่ะมีวตัถุประสงคที์แตกต่างกันออกไป แต่

โดยมากแลว้ จะเป็นสมาคมทีเกิดการจากรวมตัวทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ส่วนรวม  สมาคม APCE ก็

เช่นเดียวกนั  หนา้ทีของ APCE ในการใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนในการจดัตงัวิสาหกิจต่างๆ รวมทงั 

SMEs ดว้ยนนั ก็ถือเป็นกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างหนึง  

เมือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยแลว้ จะเห็นว่ามีวฒันธรรมการมีส่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชนที

แตกต่างกันเป็นอย่างมาก สมาคมของประเทศไทยจะจดัตงัขึนภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที

ส่วนใหญ่จะจดัตงัขึนโดยความริเริมของเอกชนเป็นหลกั ซึงอาจกล่าวไดว่้าสมาคมของประเทศไทยแทบจะ

ไม่มีบทบาทใดๆ ในการทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายภาครัฐเลย (แม้ปัจจุบนัจะเริมมีบทบาท 

โดยเฉพาะอย่างยิง ในดา้นการรักษาสิงแวดลอ้ม)  อีกทงั  ภาครัฐของประเทศไทยแทบจะไม่มีบทบาทในการ

ส่งเสริมให้มีการจดัตงัสมาคมเลย เพียงแต่จะทาํหน้าทีผู ้ควบคุมตรวจสอบเท่านนั  แต่สมาคมในประเทศ

ฝรั งเศส โดยเฉพาะ APCE นนั รัฐมีบทบาทสําคญัในการจดัตงัและการบริหารของสมาคม ซึงเป็นสิงสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดา้นแนวคิดการสร้างสังคมทีสําคญัอย่างหนึงของทงัสองประเทศ 

3.5.2 ขอบเขตลกัษณะโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองคก์ร 

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

ด้วยสถานะขององค์กรทีมีสถานะเป็นสถาบันการเงินของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe และด้วย

วตัถุประสงคข์ององค์กรทีเป็นรัฐวิสาหกิจทีให้บริการดา้นพาณิชยกรรมทีตอ้งอาศยัความคล่องตวัในการ

บริหารงาน จึงทาํให้มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ทีคลา้ยกับบริษทั กล่าวคือ  

มีคณะกรรมการบริหารทีทาํหน้าทีตดัสินใจในเรืองสําคญัและวางนโยบายขององค์กร และฝ่ายบริหารงาน

ทวัไปทีทาํหน้าทีบริหารงานประจาํขององค์กร ซึงมีความแตกต่างจากการแบ่งโครงสร้างองค์กรของ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยอยา่งชดัแจง้  ซึงโดยแทจ้ริงแลว้ ในแง่

ของโครงสร้างองค์กรนี โครงสร้างขององคก์รในประเทศไทยทีพอจะนาํมาเปรียบเทียบกบัรัฐวสิาหกิจ BPI-
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Groupe ได ้อาจจะเป็นโครงสร้างองค์กรของรัฐวสิาหกิจของประเทศไทย เช่น ธนาคารเพือการส่งออกและ

นาํเขา้แห่งประเทศไทย (Exim Bank) เป็นตน้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ทาํใหเ้ห็นถึงการทีรัฐเขา้มามี

บทบาทในการบริหารงานและกาํหนดนโยบายของ BPI-Groupe เป็นอย่างมาก  เนืองจาก จากจาํนวนคณะ

กรรมการบริหารทงั  คน มีสมาชิกคณะกรรมการถึง  คนทีมาจากหรือเป็นตวัแทนจากภาครัฐซึงเป็น 

ผูถ้ือหุน้หลกั (ตวัแทนของผูถื้อหุน้  คน) และอีก  คนเป็นตวัแทนจากมณทล (ซึงก็เป็นองค์กรบริหารส่วน

ทอ้งถิน))  นอกจากนี กฎหมายจดัตงัองคก์รยงักาํหนดให้การตดัสินใจในเรืองสําคญัๆ ทีมีผลต่อการใช้เงิน

ของรัฐ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัมากจากผูถ้ือหุน้ภาครัฐดว้ย108   

ฝ่ายบริหารงานทวัไปทีทาํหนา้ทีบริหารงานประจาํนนั กฎหมายจดัตงัไม่ไดก้ําหนดรูปแบบเอาไว ้

จึงเป็นกรณีทีคณะกรรมการบริหารจะกําหนดการแบ่งโครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหน้าทีและ

วตัถุประสงค์ขององคก์ร  ทงันี โดยจะมีประธานฝ่ายบริหารเป็นหวัหน้า ซึงประธานฝ่ายบริหารจะมีหนา้ที

รายงานต่อรัฐสภาถึงสถานะของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ดว้ย  

ดงันัน รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe แม้จะมีการจดัองค์กรทีมีลกัษณะเหมือนกบับริษทัเอกชน แต่

โครงสร้างการบริหารงานดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารควบคุมหรือครอบงาํโดยรัฐเกือบทุกส่วน  รัฐจึงมีบทบาท

เป็นอย่างมากในการบริหารงานของรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe 

ดว้ยความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดัเจน ระหวา่งรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe และหน่วยงานส่งเสริม 

SMEs ของประเทศไทย ทังในแง่ของสถานะทางกฎหมายและลักษณะของการดํา เนินการ จึงทําให ้

การเปรียบเทียบระหวา่ง  องคก์รในรายละเอียดเป็นสิงทีไม่สมเหตุผลมากนกั  

APCE 

โครงสร้างองคก์รของ APCE มีลกัษณะเช่นเดียวกบัสมาคมทีจดัตงัขึนโดยกฎหมายปี ค.ศ.  

ทวัไป ไม่มีลกัษณะพิเศษทีแตกต่างจากสมาคมอืนๆ  APCE ซึงโดยสถานะไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐอยู่

แล้ว จึงเป็นองคก์รทีมีความแตกต่างกับหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

ไทยเป็นอย่างมาก  แต่อย่างไรก็ตาม การที APCE มีวตัถุประสงค์สําคญัคือการดาํเนินการทีเป็นประโยชน์

ส่วนรวม ทาํใหภ้าครัฐ โดยกระทรวงทีมีหน้าทีเกียวขอ้งกบัการให้การสนบัสนุนวสิาหกิจ (กระทรวงฟืนฟู
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รัฐบญัญติั เลขที -  ลงวนัที  ธันวาคม ค.ศ.  ว่าดว้ยการจดัตงั BPI มาตรา  
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ศกัยภาพการผลิต) จะเขา้มามีบทบาทในการแต่งตงัคณะกรรมการเกือบทงัคณะ  คณะกรรมการของ APCE 

จึงมีความเกียวโยงกับภาครัฐเป็นอย่างมากเพราะทังคณะเป็นตวัแทนมาจากหน่วยงานรัฐ หรือได้รับ 

การแต่งตงัจากรัฐมนตรีทีรับผิดชอบดา้นการสนบัสนุน SMEs  เมือคณะกรรมการ APCE เกือบทงัหมดมา

จากภาครัฐหรือเกียวขอ้งเป็นตวัแทนจากภาครัฐ การดาํเนินงาน และนโยบายด้านยุทธศาสตร์ของ APCE  

จึงเกียวข้องโดยตรงหรือเป็นไปตามนโยบายภาครัฐนนัเอง  ดงันัน จึงจะเห็นไดว่้าสถานะการเป็นสมาคม

ของ APCE เป็นเพียงรูปแบบการจดัตงัองคก์รเท่านนั โดยแทจ้ริงแลว้ APCE เป็นเสมือนหน่วยงานของรัฐ

โดยสภาพ เพราะเมือพิจารณาจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และหนา้ทีในการดาํเนินการ (ซึงเป็นการ

ทาํประโยชน์ส่วนรวม) แลว้ APCE ไม่มีความแตกต่างจากหน่วยงานรัฐมากนกั  แต่กระนนั APCE ก็ไม่ไดมี้

อาํนาจเช่นหน่วยงานรัฐทวัไป ซึงเป็นขอ้แตกต่างทีสําคญัอีกประการหนึงกบัหน่วยงานส่งเสริม SMEs ของ

ประเทศไทย 

3.5.3 วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที 

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

วตัถุประสงค์สําคญัของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe คือการนาํเอาทรัพยากรของรัฐทีกระจดักระจาย

อยู่มาใชเ้พือใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเงินและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมใหแ้ก่ SMEs โดยเป็นองค์กร

ทีทาํหน้าทีในลกัษณะเป็นการเพิมเติมหรือเสริมนโยบายในการใหก้ารสนบัสนุน SMEs ของรัฐหรือนโยบาย

ในการใหก้ารสนบัสนุน SMEs ของแควน้หรือมลฑลเท่านนั ไม่ไดเ้ป็นองค์กรหลกัในการให้การสนบัสนุน

แก่ SMEs แต่อย่างใด ซึงได้กล่าวมาก่อนหน้านีแล้วว่า การให้การสนับสนุนแก่วสิากิจ เป็นหน้าทีด้าน

เศรษฐกิจของหน่วยงานของรัฐโดยทวัไปในประเทศฝรั งเศสอยูแ่ลว้  ดงันนั การใหก้ารสนบัสนุนแก่ SMEs 

ของรัฐวิส าหกิจ BPI-Groupe ซึ งเป็นทังธนาคารแ ละหน่ วยงานส่ งเส ริม พัฒนานวัตกรรมนันเป็ น 

การให้บริการสาธารณะดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงจะให้บริการโดย

คิดค่าบริการในการให้บริการส่งเส ริม หรือสนับส นุน SMEs ซึงเป็นข้อแตกต่างทีสําคัญในการให ้

การส่งเสริม SMEsของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ประกอบ

กบัสถานะขององค์กรรัฐวสิาหกิจนันโดยสภาพเป็นองคก์รทีอาจแสวงหาผลกาํไรไดอ้ยูแ่ลว้ จึงทาํให้หนา้ที

ในการสนับสนุน SMEs ของรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe จึงเป็นการประกอบกิจการมากกว่าการให้บริการ

สาธารณะ 
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การทีมีสถานะเป็นธนาคาร รัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe จึงมีอาํนาจโดยกฎหมายทีจะดาํเนินการ

ให้บริการดา้นการเงิน โดยอาจเสนอความช่วยเหลือการเงินให้แก่วสิาหกิจ และ SMEs เกือบทุกรูปแบบ109 

โดยภาพรวมแล้ว วตัถุประสงค์ทีสําคญัในการจดัตังวิสาหกิจ BPI-Groupe ขึนมาทําหน้าทีในการให ้

การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ SMEs นนั คือการทีจะให้ SMEs สามารถเขา้ถึงแหล่งทางการเงินไดโ้ดยง่าย

นนัเอง  

โดยสรุป ดว้ยสถานะของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ทีเป็นหน่วยงานทางดา้นเศรษฐกิจของฝรั งเศส 

ในขณะทีคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ 

เป็นฝ่ายปกครอง อํานาจหน้าทีและวตัถุประสงค์ของทงัสององค์กรจึงแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ ง 

ลกัษณะการให้การสนบัสนุนของทงัสององค์กรก็แตกต่างกนัอยู่มาก การให้การสนับสนุน SMEs ของ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นไปในลกัษณะของ “การใหค้วามช่วยเหลือ” 

แต่การส่งเสริม SMEs ของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จะเป็นการให้บริการทีเรียกค่าตอบแทน อนัเป็นไปตาม

วตัถุประสงคห์ลกัคือการให้ SMEs ของประเทศฝรังเศสสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางการเงินไดง่้าย

มากขึนเท่านนั  

APCE 

วตัถุประสงค์และอํานาจหน้าทีของ APCE จะแตกต่างออกไป เพราะ APCE เป็นองค์กรทีไม่

แสวงหาผลกาํไร แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานของรัฐ  จึงเป็นองค์กรทีมีขอ้จาํกดัและขอ้ไดเ้ปรียบอยูใ่นตวัเอง 

ขอ้จาํกัดคือดา้นงบประมาณทีตอ้งนาํมาใช้ในการดาํเนินงาน  APCE จาํต้องอาศัยเงินสนบัสนุน

ส่วนใหญ่จากภาครัฐ ซึงมีแนวโนม้ทีจะลดลงเกือบทุกปี  การเพิมเติมขนาดองคก์รหรือการจา้งบุคคลเขา้มา

ปฏิบติังานในการให้การส่งเสริม SMEs จึงอาจไม่สามารถดาํเนินการไดเ้ท่าทีควรจะเป็น   

แต่ขอ้ได้เปรียบของการทีไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐและไม่ไดเ้ป็นองคก์รทีมุ่งแสวงหาผลกําไรคือ

การทีสามารถจะดาํเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทาํการตดัสินใจในเรืองต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว

มากกวา่หน่วยงานรัฐ เช่น สามารถทีจะเสนอราคาเพือเขา้สู้การประกวดราคาจดัซือจดัจา้งของภาครัฐไดโ้ดย

ไม่มีข้อจาํกดัมากนกั (เพือเขา้ทาํสัญญาการฝึกอบรม เป็นตน้) อีกทงัการเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกาํไร  

ทาํให้การทาํหน้าทีในการส่งเสริมวิสาหกิจและ SMEs ต่าง สามารถดาํเนินการไปไดท้ังในรูปแบบของ 
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โปรดดูเพิมเติมจาก <http://www.bpifrance.fr/bpifrance/index.php/bpifrance/nos_offres>.  
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การช่วยเหลือแบบให้เปล่า และโดยคิดค่าธรรมเนียมซึงเป็นอัตราทีไม่สูง ไม่ก่อให้เกิดภาระเพิมเติมแก่

ผูป้ระกอบการ หรือผูที้เริมตน้ประกอบการ 

เช่นเดียวกบัสมาคมเอกชนอนืทวัไป APCE ไม่มีอาํนาจโดยกฎหมายใดทีจะสั งการหรือดาํเนินการ

อย่างใดอย่างหนึงในลักษณะของการใช้อํานาจรัฐ หรือมีงบประมาณอย่างเพียงพอทีจะนําไปจดัสรร

ช่วยเหลือดา้นการเงินใหแ้ก่ SMEs หรือวสิาหกิจต่างๆ  ซึงส่งผลใหก้ารให้การสนบัสนุน SMEs ของ APCE 

นนั กระทาํไดเ้ฉพาะแต่หนา้ทีดา้นการให้ขอ้มูล คาํแนะนาํและความช่วยเหลือด้านทะเบียน (ช่วยเหลือใน

การดาํเนินการจดทะเบียนต่างๆ เป็นตน้) เท่านนั  

3.5.4 งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครฐั 

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

การเป็นรัฐวิสาหกิจทีมีหน้าทีในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่  SMEs โดยคิด

ค่าตอบแทนนัน ทาํให้ รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ซึงมีสถานะเป็นธนาคาร ไม่อาจนําเอางบประมาณการ

สนบัสนุนมาจากภาครัฐ มาใชเ้ป็นงบประมาณในการประกอบกิจการโดยการสนบัสนุน SMEs ของตนได ้

เพราะหากรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe สามารถจะดาํเนินการเช่นนนัได ้ย่อมทาํใหรั้ฐวสิาหกิจ BPI-Groupe อยู่

ในสถานะทีไดเ้ปรียบสถาบนัการเงินอืนทีประกอบธุรกิจในการให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ SMEs อนั

เป็นการกระทาํทีขัดต่อหลกัการแข่งขนัอย่างเสรี และอาจเป็นการให้การสนบัสนุน (Subvention) ทีไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย ทงักฎหมายภายในประเทศฝรั งเศสเองและกฎหมายประชาคมยุโรปดว้ย 

ดงันีแลว้ งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงไม่ไดม้าจากการสนับสนุนจากรัฐโดยตรง 

แต่มาจากเงินทุนค่าหุน้ และรายไดจ้ากการใหบ้ริการทีเรียกเก็บมาได ้

APCE   

การที APCE ไดรั้บเงินสนบัสนุนในการดาํเนินงานจากรัฐถึงร้อยละ  เป็นสิงทียนืยนัถึงการทีรัฐ

ตอ้งเขา้มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ APCE  แต่จากรายงานประจาํปีของ APCE ไดแ้สดงให้

เห็นวา่เงินสนบัสนุนทีไดรั้บมาจากภาครัฐนนัไดล้ดลงอย่างต่อเนือง  

การให้เงินสนบัสนุน (Subvention) แก่ APCE เพือให้นํามาใช้ในการสนับสนุนวิสาหกิจในดา้น

ต่างๆ ซึงการใหก้ารสนับสนุนของ APCE อาจคิดค่าบริการไดน้นั อาจพิจารณาไดว้่าเป็นการหลีกเลียงการ
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ใหเ้งินสนบัสนุนแก่ SMEs โดยตรงหรือแก่องคก์รธุรกิจทีแสวงหาผลกาํไร (ดงัเช่นรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe) 

ทีอาจฝ่าฝืนต่อหลกัการแขง่ขนัอยา่งเสรี  เพราะการใหเ้งินสนบัสนุนการดาํเนินการแก่ APCE ซึงเป็นสมาคม

ทีไม่แสวงหาผลกาํไรนนั ไม่เป็นการเขา้ไปแทรกแซงโดยตรงในการแข่งขนัเพือแสวงหาผลกาํไรทางธุรกิจ  

ในทุกๆ ปี APCE จะจดัทาํรายงานบญัชีดา้นการเงินทีต้องยืนแก่นายทะเบียนสมาคม ซึงแสดง

รายละเอียดการใช้จา่ยและรายไดที้เกิดจากการใหก้ารสนบัสนุน และกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ซึงถือเป็น

หนา้ทีสําคญัของสมาคม เพือใหบุ้คคลทวัไปสามารถทีจะตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์รได ้

3.5.5 รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐและปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จของ SMEs  

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

การเป็นธนาคารของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ทาํให้รูปแบบของการให้การสนับสนุน ส่งเสริม 

SMEs มีความหลากหลายไม่มากนกั  รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงมุ่งให้การสนับสนุนทางดา้นการเงินแก่ 

SMEs เป็นหลกั แต่การให้การสนบัสนุนทางด้านการเงินดงักล่าวอาจมีรูปแบบทีหลากหลายและอาจเป็นไป

เพือวตัถุประสงค์ทีแตกต่างกันออกไป  ทังนี  การให้การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ดังกล่าวได้มี 

การนาํเอาหลกัเกณฑ์การเป็น SMEs ทีกาํหนดขึนโดยกฎหมายประชาคมยุโรป นาํมาใช้เป็นหลกัเกณฑ์ 

การเป็น SMEs ทีสามารถขอรับการสนบัสนุนจากรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe110  

การให้การส่งเสริมและสนบัสนุนของ BPI-Groupe มีทงัรูปแบบทีรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe เป็น

ผูส้นบัสนุนทางการเงินเอง หรือเป็นผูค้าํประกนัการกู้ยืม ซึงยอ่มแน่นอนอยู่แลว้วา่การใหค้วามช่วยเหลือ

ดงักล่าวจะมีการเก็บค่าบริการ 

 

 

 

 

                                                        
110  คาํนิยามที BPI-Groupe นํามาใช้นี เป็นคํานิยามตามกฎหมายยุโรป ซึงกาํหนดให้วิสาหกจิทีจะมีลกัษณะเป็น SME นัน จะต้องเป็น 

“วิสาหกจิทีมีการจา้งงานน้อยกว่า  คน มีจาํนวนรายรับรายจ่ายจากการประกอบการทีแจ้งไวใ้นแต่ละปีน้อยกว ่า  ลา้นยูโร ทังนี 

รายได้ประกอบการโดยรวมต้องไม่เกนิกว่า  ลา้นยโูร และตอ้งเป็นอิสระ คือมีผูถื้อหุ้นทีไม่ใช่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมน้อย

กว่าร้อยละ  ของหุน้ทงัหมด”  
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APCE 

รูปแบบการใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม SMEs ของ APCE จะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูล

เป็นหลกั โดยผ่านสืออินเตอเนท ซึง SMEs ทีประสงคจ์ะไดรั้บความช่วยเหลือสามารถทีจะลงทะเบียน และ

ติดต่อกบัเจา้หนา้ทีของ APCE ผ่านทางเวบ็ไวต์ของ APCE111   

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลดังกล่าว  APCE อาจจะได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานรัฐ ดว้ยการทาํสัญญาจา้ง เพือจดัอบรมให้แก่วิสาหกิจหรือผูที้สนใจ ในการจดัตงัวสิาหกิจ หรือ

สถานประกอบการต่างๆ  

อาจกล่าวไดว่้า APCE เป็นเพียงผู ้ทีคอยให้ความช่วยเหลือในเบืองตน้เท่านนั แต่อย่างไรก็ตาม APCE จะมี

การติดตามการให้ความช่วยเหลือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ทางเว็บไซต์ของ APCE  ล ักษณ ะ 

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของ APCE จึงมีความแตกต่างจากการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของ

หน่วยงานอืนๆ ในประเทศอืน ซึงอาจรวมเอารูปแบบการใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนของ SMEs ของ APCE นี

เป็นส่วนหนึงของหนา้ทีอย่างหนึงขององคก์รเหล่านนัเท่านนั โดยมิไดมี้การแยกองคก์รทีใหค้วามช่วยเหลือ

ดา้นขอ้มูลเป็นการเฉพาะขึนมาอีกองค์กรหนึงแต่อย่างใด ซึงการใหข้อ้มูลแก่ SMEs เป็นเพียงหน้าทีอย่าง

หนึงของหน่วยงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
111  <http://www.apce.com>. 
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3.6 เครือรัฐออสเตรเลีย 

3.6.1  ความเป็นมาและหลกัสําคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ 

 ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ในบททีสองถึงภาพรวม บทบาท และความสําคญั ของ SMEs ในออสเตรเลียจะ

เห็นไดว้า่ SMEs ในออสเตรเลียมีความเติบโตกา้วหน้าอนัเนืองมาจากการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

และการปฏิรูปโครงสร้างทีดาํเนินมาอย่างต่อเนือง  การมีโครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจทีครอบคลุมอย่าง

ทวัถึง  การมีโครงสร้างทางสถาบนัทีทนัสมยัและมนัคง สร้างความแน่นอนให้แก่การดาํเนินธุรกิจ  การมี

ระบบการจดัเก็บภาษีทีเอือต่อการดาํเนินธุรกิจ และอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนทงัในประเทศและ

ต่างประเทศทีตาํ  ประกอบกบัการมีตลาดแรงงานทีมีความยดืหยุน่และมีทกัษะสูง  ในขณะทีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจทีสูงและค่าจา้งแรงงาน และแรงกดดนัด้านราคาทีอยู่ในระดบัไม่สูงหรือไม่ตาํจนเกินไปช่วย

ส่งเสริมใหก้ารจา้งงานเติบโตอย่างยงัยืน  

ออสเตรเลียมีนโยบายสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอ่ม ซึงมีมูลค่า

การลงทุนนอ้ยกวา่  ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ใหส้ามารถเขา้มาลงทุนไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งขออนุญาตก่อน

อย่างไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภททีได้กาํหนดเงือนไขพิเศษสําหรับนักลงทุนต่างชาติ และต้องยืนเสนอขอ

อนุญาตรัฐบาลออสเตรเลียก่อน แบ่งเป็น  ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 112 

. ธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความมั นคงของชาติ ทังนีขึนอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั 

. ธุรกิจดา้นการเงิน การสือสาร การบิน ท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้า หนังสือพิมพ์ ซึงกลุ่ม

เหล่านีมีการกาํหนดเงือนไขเปิดรับการลงทุนแตกต่างกนัไป 

. ธุรกิจทีรัฐบาลออสเตรเลียกาํหนดให้ตอ้งยนื proposal เสนออนุญาตก่อน ไดแ้ก่ 

- การลงทุนธุรกิจทีให้บริการอยู่แลว้ในเครือรัฐออสเตรเลีย และมีมูลค่ามากกวา่  ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย 

- การลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมีมูลค่าทงัหมดตงัแต่  ลา้นเหรียญออสเตรเลียขึนไป 

                                                        
112 Office of Trade Policy, นโยบายการลงทุนของออสเตรเลีย, (2007), 

<http://otp.moc.go.th/index_data.php?page=content&nodeID=534&menu_country=AU>. 
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- การลงทุนแบบ portfolio investment ตงัแต่ % ขนึไปในธุรกิจ media 

- การลงทุนโดยตรงโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างชาติ 

- การครอบครองผลประโยชน์บนทีดินในตวัเมือง (รวมถงึผลประโยชน์ทีเกิดจาก leasing, 

financing and profit sharing arrangement และการครอบครองผลประโยชน์ใน urban land corporations and 

trusts) ทีเกียวกบั 113 

 การครอบครอง developed non – residential commercial real estate ในกรณีทีอสังหาริมทรัพย์

อยู่ภายใต ้Heritage listing และมีมูลค่าตงัแต่  ลา้นเหรียญออสเตรเลียขึนไป 

 การครอบครอง developed non-residential commercial real estate ในกรณีที

อสังหาริมทรัพยไ์ม่อยู่ภายใต ้Heritage listing และมีมูลค่าตงัแต่  ลา้นเหรียญออสเตรเลียขึนไป 

 การครอบครอง accommodation facilities, vacant urban real estate และ residential real 

estate เป็นตน้ 

ถึงแมว้่าออสเตรเลียจะมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SMEs หากแต่เครือรัฐออสเตรเลียก็ไม่มีกฎหมาย

เฉพาะทีช่วยส่งเสริม SMEs  หรือองค์กรทีทาํหน้าทีในการส่งเสริม SMEs โดยตรง  ดงันันการส่งเสริม 

SMEs ของออสเตรเลียจึงเป็นลักษณะการสร้างโครงการโดยตวัหน่วยงานทีให้บริการด้านต่างๆ แก่ภาค

ธุรกิจ  ซึงสรุปเป็นสาระสําคญัไดด้งันี 

 1. กฎหมายบริษทั ค .ศ .  2001 (Corporation Act 2001) ไดก้าํหนดถึงสิทธิประโยชน์ของธุรกิจขนาด

เล็กในการจดัตงับริษทัและบริหารจดัการบริษทั  โดยการลดเงือนไขการปฏิบติัตามกฎหมายบางประการ

เพือให้การบริหารจดัการของธุรกิจนันมีความคล่องตวั  และลดต้นทุนในการดาํเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เช่น  การไม่จาํตอ้งรายงานสถานการณ์เงินเป็นประจาํ  การไม่จาํตอ้งระบุเนือหาในรายงานการเงิน

ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางบญัชี  ตลอดจนการกาํหนดจาํนวนผูถ้ือหุน้ขนัตาํไวเ้พียง 1 คน 114 เป็นตน้ 

                                                        
113 Office of Trade Policy, นโยบายการลงทนุของออสเตรเลีย, (2007), 

<http://otp.moc.go.th/index_data.php?page=content&nodeID=534&menu_country=AU>. 
114 Corporation Act 2001, see also เปรียบเทียบกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการให้สิทธิประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิและส่งเสริม SMEs 

<http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=downloadmedia&file=7634.doc&filetemp=7634.doc&l

ang=th&id=251>. 
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 2. กฎหมายจดัตงักองทุนร่วมพฒันา ค .ศ . 1992 ซึงได้กําหนดให้มีโครงการกองทุนร่วมพฒันา 

(Pooled Development Funds : PDFs) ขึน  เพือใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการเงินในรูปแบบของ

ทุนเรือนหุน้แก่ SMEs115   

 3. กฎหมายภาษี สิ นค้าและบริการ (Goods and Services Tax Act 1999) ซึ งเป็น กฎหมายที มี

เจตนารมณ์เพือเออืประโยชน์ทางดา้นภาษีให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก  อนัส่งผลกระทบใหป้ระเภทของภาษีธุรกิจ

ทีมีการเก็บซาํซ้อนจาํนวนมากไดถู้กยกเลิกไป  เช่น  ภาษีการขายส่ง  อากรแสตมป์การโอนอสังหาริมทรัพย์

เพือการพาณิชย ์ อากรแสตมป์เช็คธนาคาร  ตวัแลกเงิน  ตวัสัญญาใชเ้งิน  อากรแสตมป์การเช่า116  เป็นตน้ 

 ในปี พ.ศ.2539 รัฐบาลออสเตรเลียไดต้งัคณะทาํงานการลดการกํากับดูแลธุรกิจขนาดเล็ก (Small 

Business Deregulation Task Force)   เพือศึกษาภาระของ SMEs ในการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยคณะทาํงาน

ไดเ้สนอแนะวิธีการลดภาระของกฎระเบียบทีมีต่อ SMEs ซึงในปัจจุบนัข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ได้นําไป

กาํหนดเป็นมาตรการและไดรั้บการปฏิบติัแลว้ ตวัมาตรการทีสําคญั เช่น   

 การปรับปรุงระบบการจดทะเบียนธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบรายงาน 

(reporting systems) ของคณะกรรมการการลงทุนและหลกัทรัพย์แห่งออสเตรเลีย (Australian Securities and 

Investment Commission: ASIC) และสํานกังานภาษีออสเตรเลีย (Australian Taxation Office: ATO) ใหเ้ป็น

ระบบเดียวกนั และสามารถเขา้ถึงได้จากศูนยบ์ริการสําหรับธุรกิจครบวงจรในการติดต่อกับรัฐ ( Business 

Entry Point: BEP) 

 การลดการกํากบัดูแลบริษทัทีเป็นธุรกิจขนาดเลก็ ตงัแต่ปี พ.ศ.  หากธุรกิจขนาดเล็ก

ไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ในรอบปี ธุรกิจขนาดเลก็ไม่ตอ้งจดัทาํรายงานการเงินประจาํปีต่อคณะกรรมการ

การลงทุนและหลกัทรัพยแ์ห่งออสเตรเลีย นอกจากนี มีมาตรการลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมบางอย่างที

จดัเก็บจากธุรกิจขนาดเลก็ เป็นตน้ 

                                                        
115 Ibid. 
116

ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ 4 ประเทศ

<http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=downloadmedia&file=7630.doc&filetemp=7630.doc&l

ang=th&id=251>, see also มูลนิธิสถาบนันโยบายสังคมและเศรษฐกจิ, การดําเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษา

ประเทศญีปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน และอิตาลี) <http://www.ryt9.com/s/dip/402267>.  
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 นอกจากนี ออสเตรเลียได้มีมาตรการทางกฎหมายอืนๆ เพือนํามาบงัคบัใช้ในการส่งเสริมธุรกิจ 

SMEs เช่นการจดัทาํเวบ็ไซตเ์พือให้บริการแบบครบวงจรในการจดทะเบียนบริษทัและเลิกบริษทั รวมถึงได้

จดัเตรียมเอกสารตวัอย่างทีเกียวขอ้งกบัการจดทะเบียนไวใ้หแ้ก่ SMEs ซึงช่วยใหก้ระบวนการจดทะเบียนตงั

บริษทัหรือเลิกบริษทัมีความสะดวก รวมทงัมีการจดัตงัศูนย์บริการครบวงจรในการขอใบอนุญาตต่างๆ ที

เกียวขอ้งกบัการตงัโรงงานในทุกมลรัฐ โดยสามารถยืนขอใบอนุญาตเหล่านนัทางอนิเทอร์เน็ตได ้นอกจากนี

ยงัมีการจดัทาํคู่มือการขอตังโรงงานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมอย่างละเอียดและเขา้ใจง่าย ซึงทําให ้

SMEs สามารถตงัโรงงานไดอ้ยา่งสะดวก 

เมือพิจารณาถึงการกาํกับดูแลพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจSMEsในออสเตรเลีย คณะกรรมการ

การแข่งขนัทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดจ้ดัทาํคู่มือกฎหมายแข่งขนัทางการคา้สําหรับธุรกิจขนาด

เล็กโดยเฉพาะ ซึงช่วยให้ธุรกิจขนาดเลก็มีความเขา้ใจต่อกฎหมายดงักล่าวได ้และไดเ้พิมบทบญัญติัพิเศษใน

เรืองพฤติกรรมทีขาดสํานึก (unconscionable conduct) ซึงช่วยป้องกนัธุรกิจขนาดเลก็จากการเอาเปรียบจาก

ผูป้ระกอบการทีมีอาํนาจต่อรองสูงกวา่ นอกจากนีกระบวนการพิจารณาขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บการจดัทาํเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ต่อสือมวลชนทุกขนัตอน 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและ

ส่งเสริม SMEs และการบงัคบัใชข้องไทยและออสเตรเลียพบว่า แนวคิดในการส่งเสริม SMEs ของทงัสอง

ประเทศมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ออสเตรเลียไม่มีกฎหมายส่งเสริม SMEs เป็นการเฉพาะเหมือนอยา่ง

ไทยทีได้ตราพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ขึนเป็นกฎหมายหลกั 

โดยสาระสําคญัของพระราชบญัญติัจะเนน้ไปในดา้นการส่งเสริมธุรกิจ SMEs การจดัตงัองคก์รคือสาํนกังาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)  ตลอดจนกําหนดอาํนาจหน้าทีของ สสว. และกองทุน

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs   ในขณะทีออสเตรเลีย การส่งเสริม SMEs ไดจ้ดัทาํเป็นโครงการทีเนน้ธุรกิจ

ขนาดเล็กเป็นหลกั (small business programe) โดยเน้นการให้คาํปรึกษา การให้บริการสารสนเทศ และ 

การใหเ้งินอุดหนุนเพือช่วยเหลอืในการวา่จา้งทีปรึกษาเขา้มาวางแผนธุรกิจ ซึงมาตรการเหล่านีไม่จาํเป็นตอ้ง

อาศยัอาํนาจตามกฎหมาย โดยโครงการทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม SMEs ในออสเตรเลียทีมีกฎหมายรองรับ 

คือ โครงการจดัตังกองทุนร่วมพฒันา ตามกฎหมายกองทุนร่วมพฒันาค.ศ. 1992 ซึงมีวตัถุประสงค์ใน 

การส่งเสริมการจดัตงักองทุนเพือสนบัสนุนทางการเงินในรูปของทุนเรือนหุ้นแก่ SMEs โดยผูถื้อหุ้นใน

กองทุนและกองทุนจะไดรั้บแรงจูงใจในรูปของการลดหยอ่นภาษี 
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นอกจากนี ระบบการปกครองของออสเตรเลียแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ รัฐบาลสหพนัธรัฐ (Federal 

Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) ซึงรัฐบาลทงั 2 ระดบั มีอาํนาจในการออกกฎหมาย

และระเบียบต่างๆ ส่งผลให้กฎระเบียบทางการค้าในแต่ละท้องถินอาจมีความแตกต่างกันได ้ ถึงแม้ว่า

ปัจจุบันรัฐบาลพยายามปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัมากขึนแต่ยงัไม่สามารถทาํได้

ครบถว้น  แต่อย่างไรก็ดีมาตรการส่งเสริมธุรกิจขนาดเลก็ของรัฐบาลมลรัฐจะคลา้ยกับมาตรการของรัฐบาล    

สหพนัธ์รัฐ คือ เนน้การใหค้าํปรึกษา บริการสารสนเทศ และเงินอุดหนุนเพือช่วยเหลือในการวา่จา้งทีปรึกษา

เข้ามาช่วยวางแผนธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด ลู่ทางการส่งออก การวิจยัและพัฒนา เป็นต้น โดยทวัไป

มาตรการในการส่งเสริมเหล่านีมักจะอยู่ในรูปของโครงการสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก (small business 

programs) ทีดาํเนินงานโดยหน่วยงานทีทาํหน้าทีสนบัสนุนภาคธุรกิจทวัไปทีมีอยู่เดิมในแต่ละมลรัฐ ซึงใน

ประเดน็นีจะแตกต่างจากระบบการปกครองของไทยทาํให้รูปแบบการเปรียบเทียบในแง่ของหลกัสําคญัแห่ง

กฎหมายจดัตงัองคก์รระหวา่งสองประเทศนีจึงมีทิศทางทีแตกต่างกนัอยา่งเห็นได้ชดัไม่ว่าจะเป็นในส่วน

ของการบัญญติักฎหมายเฉพาะ หรือการบงัคบัใช้กฎหมายซึงของไทยจะใช้บงัคบัทวัประเทศในขณะที

ออสเตรเลียการบงัคบัใชใ้นแต่ละทอ้งถินอาจมีความแตกต่างกนั 

3.6.2  ขอบเขตลกัษณะโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างองคก์ร 

เมือพิจารณาถึงลกัษณะโครงสร้างองคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐทีมีบทบาทในการส่งเสริมธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในออสเตรเลีย  สามารถสรุปไดว้า่องคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสําคญัในการบริหาร

จดัการมาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการในลกัษณะทีสามารถออกแบบให้เหมาะสมกบับริบทและ

ความเร่งด่วนของแต่ละอุตสาหกรรม  แต่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐทีจดัตงัขึนเพือดูแลและส่งเสริมธุรกิจSMEs 

เป็นการเฉพาะเหมือนในประเทศไทย  ซึงปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐทีสําคญัในการส่งเสริม SMEs ใน

ออสเตรเลียคือ AusIndustry และ Productivity Commission 

AusIndustry เ ป็ น ห น่ ว ยงาน ภ าค รั ฐ สั งกั ด  Department of Innovation, Industry, Science and 

Research ของรัฐบาลออสเตรเลียทีมีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการและกาํหนดรูปแบบมาตรการต่างๆ

ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคอุตสาหกรรม เช่น เงินให้เปล่าเพือนวตักรรม (Innovation 

Grants) การลดหย่อนภาษี (Tax & Duty Concessions) และ ธุรกิจเงินร่วมทุน (Venture Capital)117 เป็นต้น 

โดยบทบาททีสําคญัของ AusIndustryในการส่งเสริมธุรกิจ ไดแ้ก่ การเป็นแหล่งขอ้มูลทีสําคญัอนัสามารถ

                                                        
117 AusIndustry, Pooled Development Funds Registration Board: annual report 2001-2002 <http://www.ausindustry.gov.au/pdf>. 
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อา้งอิงได้ในทุกประเภทของธุรกิจ  ทงันี AusIndustry  จะทาํงานร่วมกันกบัทุกระดบัและภาคส่วนของ

รัฐบาลและการเข้าถึงแม้ในพืนทีห่างไกลมากทีสุดของออสเตรเลีย118  รวมถึงขอ้มูลอ้างอิงทีได้มาจาก 

AusIndustry ยงัสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งสําหรับอุตสาหกรรมทีมีต้นทุน

ตาํกวา่  ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนดา้นนวตักรรม และส่งเสริมการลงทุนดา้นนวตักรรมอีกดว้ย 

ตลอดระยะเวลกวา่ 30 ปี Productivity Commission (PC) ไดม้ีบทบาทสําคญัในการผลกัดนัให้เกิด

การเปลียนแปลงทางนโยบายเศรษฐกิจของเครือรัฐออสเตรเลยี ซึงแต่เดิมมีระบบเศรษฐกิจทีไม่เปิดกวา้งและ

มีการให้ความช่วยเหลือคุ ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นสําคัญ   พัฒนามาเป็นระบบซึงให ้

การสนบัสนุนการเปิดตลาดและการแข่งขนัจากภายนอกอยา่งกวา้งขวางจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการเปิดเสรี

ทางการคา้โดยเฉพาะในตลาดธุรกิจ SMEs 

คณะกรรมการ Productivity Commission (PC) ประกอบไปดว้ยสมาชิก ดงัต่อไปนี119 

 ประธานคณะกรรมการ (Chairman) แ ละ รองประธานคณ ะกรรมการ (Deputy 

Chairman) ทีอาจไดรั้บการแต่งตงัขึนมาจากสมาชิกคนใดคนหนึงของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน  

 หวัหนา้สํานกังาน (Head of Office)  ซึงมี  หน่วยงานในความรับผิดชอบไดแ้ก่ หน่วย

ประสานงานวิจยั (Research Coordination Unit) ซึงแบ่งออกเป็น  หน่วยงานย่อย คือ ทีปรึกษาวจิยัหลกั 

เมลเบิร์น (Principal Adviser Research, Melbourne) และ ทีปรึกษาวิจยัหลัก กรุงแคนเบอร์ร่า (Principal 

Adviser Research, Canberra), แผนกการบริการนิติบุคคล (Corporate Services Branch), สือและการโฆษณา 

(Media & Publication), และ หน่วยงานเอเปค (APEC Unit) 

 สํานกังาน กรุงแคนเบอร์ร่า และสํานกังานเมลเบิร์น อยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้า

สํานักงาน (Head of Office) ซึ งประกอ บไปด้วย  หน่วยงานย่อยคือ First Assistant Commissioner, 

Assistant Commissioners, Inquiry A, Inquiry B, Inquiry C, Regulation Analysis, Business Regulation 

Benchmarking, Productivity Analysis, และ Trade & Economic Studies 

 

 

                                                        
118 AusIndustry, Business plan 2012-13 <http://www.ausindustry.gov.au/AboutUs/Pages/AboutUs-BusinessPlan.aspx>. 
119 Australian Government,  Productivity Commission <http://www.pc.gov.au/>. 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการ 

 

แหล่งทีมา : Australian Government, Productitivy Commission. (n.d.). Organisation Structure (July 5, 2013) 

<http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/67349/organisation-chart.pdf>. 

ในขณะทีลกัษณะโครงสร้างทัวไปของ Productivity Commission ไม่ได้มีการกําหนดไวอ้ย่าง

ชดัเจน มีแต่เพียงการกาํหนดบทบาทว่าเป็นหน่วยบริหารอิสระทีมีหนา้ทีศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบั

การกําหนดนโยบายในทางเศรษฐกิจและการออกกฎระเบียบ  เพือเป็นแนวทางแก่ผู้ทาํหน้าทีกําหนด

นโยบายและออกกฎ  ซึงหมายถึงทงัฝ่ายบริหารผูก้าํหนดนโยบายและเจ้าหน้าทีของรัฐทีจะใช้นโยบายใน
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การตดัสินใจเมือจะต้องออกกฎ  และมีการจดัทาํข้อเสนอแนะนันเป็นเอกสารทีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

โดย Office of Regulation Reform (ORR) ของออสเตรเลีย ซึงหน่วยงานนีเป็นส่วนหนึงของ Productivity 

Commission ในรูปแบบของหน่วยบริหารอิสระ (independent agency)   ปัจจบุนัไดมี้การจดัทาํคู่มือการออก

กฎ (A Guide to Regulation) ทีเกียวขอ้งกบั SMEs แลว้  โดยทีความริเริมในการจดัทาํคู่มือการออกกฎมาจาก

การเรียกร้องของคณะทาํงานเพือลดกฎระเบียบทีจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจขนาดเลก็ (Small 

Business Deregulation Task Force) ซึงได้เสนอต่อรัฐบาลเมือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 ให้มีคู่มือการออก

กฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Regulation) ของรัฐบาล   เพือจะใชเ้ป็นแนวทางช่วยเจา้หน้าทีของรัฐที มีหน้าที

ในการออกกฎระเบียบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกฎในระดบัใด และไม่ว่าจะเรียกชือกฎว่าอย่างไร รวมทงัเสนอแนะ

ให้ใช้เครืองมือการประเมินผลกระทบ (Regulation Impact Statements) (RISs) เพือประเมินผลและหา

ทางเลือกทีเหมาะสมและดีทีสุดในการออกกฎและการบงัคบัการตามกฎหมายของทางราชการ120 

นอกจากสององค์กรหลกัทีได้กล่าวมาแลว้ ออสเตรเลียไดมี้การจดัตงัสมาคมวสิาหกิจขนาดกลาง

ขนาดเลก็แห่งออสเตรเลยี (The SME Association of Australia) ซึง เป็นหน่วยงานทีดูแลเกียวกบัธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเลก็ซึงรูปแบบการดาํเนินงานของของสมาคมนีมีลกัษณะเป็นองคกรทีไม่แสวงหาผลกําไร

เพือให้บริการแก่สมาชิกของสมาคมในการเชือมโยงและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน

ขณะเดียวกันก็ทําหน้าทีในการเป็นผู้นําสําหรับการดาํเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและ

อุตสาหกรรม ซึงการเป็นสมาชิกเปิดให้กบัประชาชน, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็, อุตสาหกรรมและ

ธุรกิจอืน ๆ และสมาคมแห่งรัฐบาล 

เมือพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรทีจดัตงัโดยภาครัฐเพือทาํหน้าทีในการส่งเสริมและ

ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ระหว่างออสเตรเลียและไทยพบวา่องคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสําคญัใน

การบริหารจดัการมาตรการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการในลกัษณะทีสามารถออกแบบใหเ้หมาะสมกบั

บริบทและความเร่งด่วนของแต่ละอุตสาหกรรม  แต่ไม่มีหน่วยงานภาครัฐทีจดัตงัขึนเพือดูแลและส่งเสริม

ธุรกิจSMEs เป็นการเฉพาะเหมือนในประเทศไทย ซึงปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทีสําคญัในการส่งเสริม 

SMEs ในออสเตรเลียคือ AusIndustry และ Productivity Commission   นอกจากนี ออสเตรเลียไดมี้การจดัตงั

                                                        
120 ธรรมนิตย ์สุมนัตกุล, การควบคุมคุณภาพของกฎ: กรณีศึกษาจากการจัดทําคู่มือการออกกฎของออสเตรเลีย (A Guide to Regulation) 

(2548). 

<http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=downloadmedia&file=8722.doc&filetemp=8722.doc&l

ang=th&id=92>. 
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สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กแห่งออสเตรเลีย  (The SME Association of Australia) ซึงเป็น

หน่วยงานทีดูแลเกียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทีมีรูปแบบการดาํเนินงานของของสมาคมใน

ลกัษณะเป็นองคกรทีไม่แสวงหาผลกาํไรในส่วนนีจึงเป็นขอ้แตกต่างทีสาํคญัขององคก์รส่งเสริม SMEs ของ

ออสเตรเลียและประเทศไทย เนืองจากในประเทศไทยนนั พรบ. ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ไดก้าํหนดชดัเจนให้จดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหาร ซึงคือ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ขึนมาอย่างชดัแจง้121 

ในขณะทีลกัษณะโครงสร้างทัวไปของ Productivity Commission ไม่ได้มีการกําหนดไวอ้ย่าง

ชดัเจน มีแต่เพียงการกาํหนดบทบาทวา่เป็นหน่วยบริหารอิสระทีมีหนา้ทีศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบั

การกําหนดนโยบายในทางเศรษฐกิจและการออกกฎระเบียบ  เพือเป็นแนวทางแก่ผู้ทาํหน้าทีกําหนด

นโยบายและออกกฎ  ซึงหมายถึงทงัฝ่ายบริหารผูก้าํหนดนโยบายและเจา้หน้าทีของรัฐทีจะใช้นโยบายใน

การตดัสินใจเมือจะตอ้งออกกฎ  และมีการจดัทาํขอ้เสนอแนะนนัเป็นเอกสารทีเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย 

Office of Regulation Reform (ORR) ขอ งออสเตรเลีย ซึงหน่วยงานนีเป็นส่วนหนึงของ Productivity 

Commission ในรูปแบบของหน่วยบริหารอิสระ (independent agency)  ในขณะทีประเทศไทยมีการจดัตงั

องค์กร คือ สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาและขนาดย่อม (สสว.) ขึน โดยมีคณะกรรมการทีจะช่วยวาง

นโยบายให้ สสว. นําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการนี ประกอบไปด้วยกรรมการจาก

กระทรวงทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการส่งเสริม SMEs ถึง 6 กระทรวง และยงัมีกรรมการทีมาจากสํานกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  หอการคา้แห่งประเทศ

ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดว้ย 

นอ กจากนีหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยหรือ 

สํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  มีขอ้แตกต่างทีสําคัญจากหน่วยงานฝ่าย

บริหารของคณะกรรมการ Productivity เพราะ สสว. เป็นหน่วยงานทีกฎหมายกาํหนดโดยชัดแจง้ให้จดัตงั

ขึนควบคู่กบัการจดัตงัคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยให้เป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมาย (เป็นหน่วยงานอืนของรัฐทีจดัตงัขึนตามกฎหมาย มีฐานะเทียบเท่ากบักรม) แยกออกต่างหากจาก

                                                        
121 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 254  มาตรา  และโปรดดหูมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัทีกาํหนดไว้

ว่า “...สมควรจดัตงัสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดลางและขนาดย่อมเป็นศูนยก์ลางประสานระบบการทาํงานของส่วนราชการ องค์กร

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิทีมีหน้าทีส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพือให้เกดิความต่อเนืองและสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั ...” 
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คณะกรรมการส่งเสริม SMEs ในขณะทีหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ Productivity จะไม่มี

สถานะดงักล่าวเป็นแต่เพียงหน่วยงานอิสระทีสนบัสนุนการวจิยัตามทีรัฐบาลออสเตรเลียร้องขอเท่านนั122 

3.6.3  วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที 

ปัจจุบนั AusIndustry บริหารจดัการมาตรการช่วยเหลืออตุสาหกรรมต่างๆ มากกวา่ 30 มาตรการ แต่

ทีมีความสําคญัและเกียวขอ้งกบัการศึกษา  มีดว้ยกนั 3 มาตรการ123 ไดแ้ก่  

 1. TCF: Textile, Clothing & Footwear  

 2. ACIS: Auto Competitiveness & Investment Scheme  

 3. P3: Pharmaceuticals Partnerships Program  

สําหรับ TCF เป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิงทอ 

เครืองนุ่งห่ม และรองเท้า  โดยมีงบประมาณช่วยเหลือรวมทงัสิน 575 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลอด

ระยะเวลา 10 ปี  เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมกบัคู่แข่งต่าง  ๆทีมีตน้ทุนการผลิต

ตาํกวา่ เช่น จีน ในขณะที ACIS มุ่งเน้นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ นส่วนให้สามารถ

พฒันาต่อยอดนวตักรรมใหม่ๆ โดยมีเงินช่วยเหลือรวมทังสิ น 5,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลอด

ระยะเวลา 15 ปี (2001-2015) เช่นเดียวกับ P3 ทีให้ความช่วยเหลือด้านเงินลงทุนในนวตักรรมใหม่ๆ ใน

อุตสาหกรรมยาและเวชภณัฑ ์งบประมาณรวม 150 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

อีกทงัยงัมีการสนับสนุนผ่าน Business Advisor ซึงเป็นการช่วยเหลือผ่านบริษทัทีปรึกษาทีขึน

ทะเบียนกบัหน่วยงาน AusIndustry เพือทาํหนา้ทีใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการในการดาํเนินธุรกิจ โดยรัฐ

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่าย   การให้คาํปรึกษานี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มทีจดทะเบียนบริษทั ไดรั้บเงิน

อุดหนุนสูงสุดร้อยละ 80 ของค่าใชจ่้าย แต่ไม่เกิน 64,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1,984,000 บาท)  

                                                        
122 Productivity Commission, Commissioned Research Studies, (nd.), <http://www.pc.gov.au/about-us/study-process>. 

123 นิวส์ เพอร์เฟค คอมมนิูเคชนั, สรุปผลงานวิจัย “ กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า”, (2555) 

<http://www.thaipr.net/general/433739>.   
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และ (2) กลุ่มเจา้ของรายเดียว ได้รับเงินอุดหนุนไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 155,000 

บาท)124 

นอกจากนี รัฐยงัไดส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่ Business Enterprise Centres ซึงมีจาํนวนทงัสิน 36 

ศูนยท์วัประเทศ  ซึงไทยไม่มศูีนยด์งักล่าว  โดยให้เงินช่วยเหลือแก่ศูนยไ์ม่เกิน 100,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

ต่อปี (ประมาณ 3,100,000 บาท)  เพือใหค้วามช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหลง่ขอ้มูล และใหเ้งิน

อุดหนุนผู้ประกอบการทีเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการช่วยเหลือคนว่างงานหรือคนพิการ โดยคดัเลือก

ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ 40 - 60 คน อบรมประมาณ 6 เดือน  จึงจะไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐไม่เกิน 50,000 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ราย/ปี (เท่ากบัรายไดข้นัตาํของเครือรัฐออสเตรเลีย) โดยแบ่งจ่ายดงันี125 

- ระหว่างการอบรม สัปดาห์ละ 450 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

- เริมตน้ธุรกิจอีก 12 เดือนพร้อมทงัพีเลียง 

- ตอ้งดาํเนินธุรกิจไดถึ้ง 15 เดือน สามารถรับเงินอุดหนุนส่วนทีเหลือประมาณร้อยละ 80 

ในขณะทีคณะกรรมาธิการดา้นผลิตภาพแห่งออสเตรเลีย (Productivity Commission) ก็เป็นอีก

หนึงองค์กรทีเกียวขอ้งกับการสนบัสนุน SMEs โดยทาํหน้าทีคล้ายกับ สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ในการใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่รัฐบาลออสเตรเลีย  ซึงมีหลกัการทาํงานทีให้ความสําคญักบัความ

เป็นอิสระจากการเมือง (Independent) ความโปร่งใส (Transparent) และ การยึดประโยชน์สูงสุดของ

ส่วนรวม (Community-wide Perspective) 126 

Productivity Commission มีบทบาทเป็นอย่างมากในการตัดสินใจด้านนโยบายของรัฐบาล

ออสเตรเลียในหลากหลายประเด็น รวมถึงการประเมินมาตรการภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่

ภาคเอกชนในการปรับตวัเข้าสู่ระบบการค้าเสรี (Trade & Assistance Review: Productivity Commission 

Annual Report Series) การทบทวนความเหมาะสมของกฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดของสินคา้ (Rules of Origin) 

ในค วามต กลงว่าด้วยความ สัม พัน ธ์ ทางเศ รษ ฐ กิจอ อ ส เต รเลี ย -นิวซี แ ลน ด์  (ANZCERTA) แ ล ะ  

                                                        
124 สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2551 

<http://www.sme.go.th/Documents/2553/ry/AW_mico_NEW.pdf>. 

125 Ibid. 

126 Ibid. 
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การประเมินผลกระทบขอ งการบังคับใช้กฎระเบียบในการกํากับ ดูแลภาครัฐ  (Regulatory Impact 

Assessment) 127 

นอกจากนี Productivity Commission ยงัมีบทบาทในทุกด้านของการปฏิรูปทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค การทาํงานของคณะกรรมการครอบคลุมทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ และขยายไปถึงภาครัฐและ

เอกชน รวมทังมุ่งเน้นไปในทุกภาคส่วนของเครือจกัรภพตลอดจนคลอบคลุมถึงรัฐและดินแดนใน 

ความรับผิดชอบ ซึงหนา้ทีตามกฎหมายของคณะกรรมการ มีดงันี128 

 จัดเตรียมสอบถามข้อมูลส าธารณ ะ  และจัดทํารายงานเกียวกับ เรืองทีเกียวข้องกับ

อุตสาหกรรมและความสามารถในการผลิตรวมทงักระบวนการป้องกนั 

 จดัเตรียมการบริการเลขานุการและการวิจยัเพือหน่วยงานราชการ เช่น สภารัฐบาล

ออสเตรเลีย (Council of Australian Governments) 

 ตรวจสอบและรายงานเกียวกบัขอ้ร้องเรียนทเีกียวกบัการดาํเนินงานในการเตรียมความเป็น

กลางในการแข่งขนัของรัฐบาลออสเตรเลีย 

 ใหค้าํแนะนาํเหรัญญกิในเรืองทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและการผลิตตามทีร้องขอ 

 จดัทาํประเดน็งานวจิยัเกียวกบัอุตสาหกรรมและความสามารถในการผลิต 

 ส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเรืองทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและความสามารถใน 

การผลิต   

ในเรืองการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนในเรืองทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมและ

ความสามารถในการผลิตนนั ไทยไม่ไดมี้การกาํหนดไวใ้นหน้าทีของสสว.อย่างชัดเจน หากแต่มีนโยบาย

แยกออกมาต่างหากซึงจะปรากฎอยู่ในแผนประจาํปีของ สสว. แต่อย่างไรก็ดี ภายใตข้อบเขตอาํนาจของ

สสว. ซึงสามารถจดัใหไ้ดม้า ถือกรรมสิทธิ มีสิทธิครองครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  เช่า ใหเ้ช่า  เช่าซือ  ให้

เช่าซือ  โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ  ขายหรือจาํหน่ายโดยวธีิอืน ซึงสังหาริมทรัพยห์รือ

อสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนรับทรัพยสิ์นทีมีผูอุ้ทิศให ้ อีกทงัยงัใหกู้ยื้มเงิน  หรือใหกู้้ยมืเงินโดยมีหลกัประกนั

                                                        
127 สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2551 

<http://www.sme.go.th/Documents/2553/ry/AW_mico_NEW.pdf>. 

128 Productivity Commission, The Role of Commission <http://www.pc.gov.au/about-us/role>. 
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ดว้ยบุคคลหรือทรัพยสิ์นหรือลงทุน เพือการวจิยั พฒันา และส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพขึนโดยรวม  

ไดแ้ต่ของออสเตรเลีย ไม่ไดร้ะบุอาํนาจหนา้ทีดงักล่าวไว ้

ทงันี คณะกรรมการอาจดาํเนินการในกิจกรรมอืนใดทีเกียวเนืองกบัหน้าทีเหล่านีและสามารถ

ดาํเนินการดว้ยความยืดหยุน่เพือทาํหน้าทีเหล่านีใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

คณะกรรมการมีหลกัการทาํงานและแนวนโยบายในการดาํเนินงาน 3 หลกัการพืนฐานดงันี 129 

 มีบทบญัญติัของการวิเคราะห์และแนะนาํทีเป็นอิสระ 

 มีกระบวนการทีมีการเปิดเผยและเป็นทีประจกัษโ์ดยทวักนั 

 มีการคาํนึงถึงการส่งเสริมสําหรับการเป็นอยู่ทีดีของชุมชนโดยภาพรวมมากกว่าคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ 

แนวนโยบายทีครอบคลุมการดาํเนินการของคณะกรรมการจะถูกบญัญตัิไวใ้นข้อบงัคบัของ 

Productivity Commission 

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการมีหนา้ที ดงันี130 

1. ปรับปรุงความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ

ออสเตรเลียลดกฎระเบียบทีไม่จาํเป็น 

2. สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมของออสเตรเลียทีมีประสิทธิภาพและการแข่งขนัใน

ระดบัสากล 

3. อาํนวยความสะดวกในการปรับตวัต่อการเปลียนแปลงโครงสร้าง 

4. ดาํเนินงานโดยตระหนกัถึงผลประโยชน์ของชุมชนโดยทวัไปและคาํนึงถึงแนวโนม้ทีชุมชน

จะไดรั้บผลกระทบตามขอ้เสนอโครงการของ Productive Commission 

5. ส่งเสริมการจา้งงานในระดบัภมูิภาคและการพฒันา 

6. ตระหนกัถึงภาระผูกพนัระหวา่งประเทศของออสเตรเลียและนโยบายการคา้ของประเทศ

อนื ๆ 

                                                        
129 Productivity Commission, Operating Principles and Policy Guidelines <http://www.pc.gov.au/about-us/principles>. 
130 Productivity Commission, Operating Principles and Policy Guidelines <http://www.pc.gov.au/about-us/principles>. 
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7. สร้างความแน่ใจวา่การพฒันาอุตสาหกรรมของออสเตรเลยีเป็นไปในรูปแบบทียงัยนื

ทางดา้นนิเวศวทิยา 

ทงันี คณะกรรมการตอ้งคาํนึงถึงเรืองต่างๆ ทีไดรั้บการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในการอา้งอิงไวใ้นรายงาน  ซึงคณะกรรมการตอ้งจดัเตรียมเสนอความคิดเห็นและ

มุมมองทีหลากหลายเพอืเสนอทางเลอืกหรือขอ้เสนอแนะต่อประเด็นต่างๆ ดว้ย 

3.6.4  งบประมาณการสนบัสนุนจากภาครฐั 

ออสเตรเลียได้มีการจดัตงัโครงการกองทุนร่วมพัฒนา (Pooled Development Funds : PDFs) ขึน  

เพือให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเงินในรูปแบบของทุนเรือนหุ้นแก่ SMEs อันเนืองมาจาก

สาเหตุที SMEs มักขาดแคลนเงินทุน  และมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ไดย้ากกวา่ธุรกิจ

ขนาดใหญ่  อีกทงัยงัไม่สามารถเขา้ไประดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้131   นอกจากนี กฎหมายดงักล่าว ยงั

ได้กําหนดให้มีการจัดตังคณะกรรมการจดทะเบียนกองทุนร่วมพัฒนา (Pooled Development Funds 

Registration Board) ขึน  เพือใหม้ีอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาการจดทะเบียนหรือการเพิกถอนการอนุญาต

ให้จดัตงักองทุนร่วมพฒันา  โดยมี AusIndustry เป็นหน่วยปฏิบติัการของคณะกรรมการนีด้วย  ในขณะที

ไทยเองก็มีกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหมือนกนั โดยมีการจดัสรรงบประมาณจาก

ภาครัฐ เมือพิจารณางบประมาณการสนบัสนุนจากภาครัฐเพือช่วยเหลือผูป้ระกอบการSMEs  พบว่าไทยกับ

ออสเตรเลีย มีลกัษณะการบริหารเงินกองทุนทีแตกต่างกนั ของไทย จะมีคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจ ซึง

จะออกเป็นแผน แลว้จากแผนนี คณะกรรมการบริหารของสสว จะนาํไปออกแผนปฏิบตัิการใหส้อดคลอ้ง

กนั  จากแผนปฏิบติัการ จะนาํไปสู่การใชเ้งิน โดยมีหลกัการ คือ คณะกรรมการกลนักรองการจ่ายเงิน จะดูว่า 

วตัถุประสงค์ของหน่วยงาน และโครงการทีเสนอมาถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามแผนได้หรือไม่  

โดยการอ นุมัติ  จะไม่ให้เงิน เต็มก้อน ยกเวน้ ประเภทงานวิจัย  พอ กลั นกรองเสร็จ  จะส่งเรืองให้

คณะกรรมการบริหารอนุมติั พออนุมติแลว้ ผอ.สสว. ก็จะพิจารณาอนุมติัอีกทีหนึง หลงัจากนนั จะมีการทาํ

บนัทึกตกลงร่วมกันระหว่างผูร้ับเงินกบัสสว. ซึงบนัทึกนี จะเป็นลายลกัษณ์อกัษร สําหรับผูที้มีสิทธิ เสนอ

ขอทุนสนบัสนุนนนั มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตวั SMEs เอง   กลุ่ม SMEs   และองค์การเอกชน  

                                                        
131 เปรียบเทียบกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการให้สิทธิประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิและส่งเสริม SMEs 

<http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=downloadmedia&file=7634.doc&filetemp=7634.doc&l

ang=th&id=251>, see also AusIndustry, Pooled Development Funds Registration Board: annual report 2001-2002  

<http://www.ausindustry.gov.au/pdf>. 



142 
 

 ในขณะทีการบริหารเงินทุนและการจดัสรรในออสเตรเลียนนั สําหรับกองทุนร่วมพฒันาทีไดจ้ดัตงั

ขึนแลว้  ได้มีเงือนไขการระดมทุนเฉพาะการออกหุ้นสามญัเท่านนั132  โดยกองทุนอาจส่งทีปรึกษาเขา้ไป

ร่วมให้ความช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการบริหารเงินลงทุน  และตอ้งมีขอ้กาํหนดในการลงทุน 

ดงันี 

 1. เป็นเงินลงทุนเพือจดัตังวิสาหกิจขึนใหม่  หรือขยายสมรรถนะการผลิตหรือการบริการของ

วสิาหกิจทีมีอยูเ่ดิม  โดยหา้มลงทุนในกิจการคา้ปลีกและอสังหาริมทรัพย ์133 

 2.  เป็นการลงทุนในหุ้นสามญัทีออกใหม่โดยบริษัทออสเตรเลียทีมีสินทรัพย์น้อยกว่า  50 ลา้น 

ดอลลาร์ 134 

 3. เงินลงทุนในแต่ละบริษทัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 ของกองทุน135 

 โดยทีผลของการเป็นผูถ้ือหุ้นในกองทุนและตวักองทุนเองจะไดร้ับการลดหย่อนภาษี  ทงัจากกาํไร

ทีกองทุนไดรั้บจากการลงทุนใน SMEs ใหเ้สียภาษีเพียงร้อยละ 15   ส่วนตวัผูล้งทุนเองก็จะได้รับการยกเวน้

ภาษีเงินปันผลและภาษีกําไรส่วนทุน (Capital gains)  ในส่วนทีเป็นกาํไรของกองทุนทีไดร้ับจากการลงทุน

ใน SMEs  

นอกจากนี ในดา้นงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ออสเตรเลียถือเป็น

หนึงในไม่กีประเทศทียงัไม่ไดเ้ปิดตวัโครงการคาํประกนัสินเชือเพือธุรกิจขนาดเล็กแมใ้นช่วงวกิฤติการเงิน

โลก  (Global Financial Crisis: GFC) เมือธุรกิจประสบข้อจําก ัด เครดิต รุนแรง  แต่อย่างไรก็ดีรัฐบาล

ออสเตรเลียไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงเพือส่งเสริมธุรกิจSMEsซึงเป็นแพคเกจความช่วยเหลือ

ทางการเงินรวมทงัเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ภาษีในระดบัรัฐบาลกลางรัฐและมลรัฐทงัใน

                                                        
132 Pooled Development Funds Act , Article  

133 Pooled Development Funds Act , Article 21.  

134 Pooled Development Funds Act , Article 24. 

135 Pooled Development Funds Act , Article 25.  
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ทอ้งถินและ ระดบัชาติทีไดรั้บประโยชน์ทางภาษีเช่นส่วนลดภาษีและการลดเงินซึงถือวา่เป็นนโยบายทีที

บทบาทสําคญัในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 136 

ทงันีรัฐบาลได้มีช่วยเหลือดา้นการเงินทงัเงินอุดหนุนและเงินทุนของประเทศเพือส่งเสริม SMEs 

โดยเฉพาะอย่างยิงในแง่มุมของธุรกิจการส่งออกนวตักรรม บริษทัเกิดใหม่ (startup) และ การผลิตสินคา้ออก

ขาย (Commercialisation)  นอกจากนีรัฐบาลยงัใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินในการปรับปรุงสิงอาํนวยความ

สะดวกและสภาพแวดล้อมการทาํงานสําหรับ SMEs ตวัอย่างเช่นรัฐบาลอุดหนุน SMEs โดยการลงทุน $ 

, ,  ในโครงการเงินอุดหนุนดาวเทียมโทรศัพท์ (Federal government’s Clean Business Australian 

Program (CBAP)) มีจดุมุ่งหมายเพือช่วยให้ผูป้ระกอบการ SMEs ในเรืองการเปลียนแปลงภูมิอากาศ137 

นอกจากนีรัฐบาลยงัใหส้นบัสนุนเงินลงทุนสําหรับธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเฉพาะซึงรวมถึง

ธุรกิจการเกษตร, การผลิตและการท่องเทียว ตวัอย่างเช่นโครงการธุริจขนาดเล็กเกียวกบัสิงทอเสือผา้และ

รองเทา้ (Textile, Clothing and Footwear (TCF)) ใหทุ้นไดถ้ึง ,  ดอลล่าเพือใช้ในการพฒันาวฒันธรรม

องค์กรธุรกิจของธุรกิจทีจดัไดต้งัขึน138 

ทงันี รัฐบาลและรัฐบาลแห่งมลรัฐในเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

ผู ้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบทีแตกต่างกัน ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ Payroll Tax Incentive Scheme ให้

สัมปทานภาษีเงินเดือนเพือส่งเสริมธุรกิจใหม่และทีมีอยู่ในสถานทีทีการวา่งงานสูงกวา่ค่าเฉลียของประเทศ 

                                                        
136 Dong Xiang and Andrew C. Worthington, The Impact of Government Financial Assistance on SMEs in Australia During the GFC, 

(2013) <http://equella.rcs.griffith.edu.au/research/file/27bd2613-072a-42dc-8f79-3259156ddcd0/1/2013-07-the-impact-of-government-

financial-assistance-on-SMEs-in-Australia-during-the-GFC.pdf>. 

137 Ibid., See also Frankston City. Build your business: Start-up grants. (July 24, 2012) 

<http://www.frankston.vic.gov.au/Business_Information/Small_Business_Grants_-_apply_for_up_to_10000/Start-

Up_Grants/index.aspx>. 

138 Dong Xiang and Andrew C. Worthington, The Impact of Government Financial Assistance on SMEs in Australia During the GFC, 

(2013) <http://equella.rcs.griffith.edu.au/research/file/27bd2613-072a-42dc-8f79-3259156ddcd0/1/2013-07-the-impact-of-government-

financial-assistance-on-SMEs-in-Australia-during-the-GFC.pdf>  See also Dietrich, A. (2012). Explaining loan rate differentials 

between small and large companies: evidence from Switzerland, Small Business Economics, 38(4), 481-494. 
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ในเซ้าทอ์อสเตรเลีย  (South Australia (SA) Bio Innovation SA Grants เสนอเงินจาํนวน ,  ถึง ,

ดอลล่า เพือช่วยเหลือบริษทัเทคโนโลยีชีวภาพทีในการดาํเนินการทุกอย่างจากการวจิยัตลาดและการพฒันา

ธุรกิจเพือซืออุปกรณ์ 139 

ในรัฐวิกตอเรีย รัฐบาลมลรัฐให้เงินอุดหนุนถึง  ,  ดอลลาร์ขึนไปเพือช่วยให้ธุรกิจขนาดเลก็เขา้สู่

ตลาดการส่งออกเป็นครังแรกและไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนถึง , ,  ดอลล่าร์ เพือช่วยธุรกิจSMEs

เกียวกบัการออกแบบผลติภณัฑ ์กระบวนการออกแบบและการบริการทีจะช่วยตอบสนองความตอ้งการดา้น

เทคโนโลยใีนอนาคตของหน่วยงานภาครัฐในวคิตอเรีย140  

ในออสเตรเลียตะวนัตก (Western Australia) ใหเ้งินทุนสนบัสนุนถึง  ดอลล่าร์ ต่อค่าใช้จ่ายใน

รูปแบบของการฝึกอบรมใด ๆ ทีจะช่วยในการเพิมผลผลิตของธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะทีรัฐบาลแทสมาเนีย

ใหเ้งินอุดหนุนถึง  ,  ดอลล่าร์ เพือช่วย SMEs ในการระบุ ประเมินและลงทุนในโครงการหรือกิจกรรม

ทีจะช่วยให้การประกอบการเจริญเติบโต และให้เงินอุดหนุนถึง ,  ดอลล่าร์ เพือให้ครอบคลุม

ค่าใชจ่้ายโดยตรงทีเกิดขึนกบัธุรกิจเพือการคา้สินคา้หรือบริการ141 

อีกทงัรัฐบาล Northern Territory ยงัให้เงินช่วยเหลือถึง   ดอลล่าร์เพือช่วยเหลือธุรกิจที

สามารถส่งเสริม  " ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคทียืนยนัได้ "(positive regional economic development 

outcomes) ในมลรัฐ ในขณะทีกองทุนพฒันาธุรกิจ แคนเบอร์ร่า (Canberra Business Development Fund) 

ช่วยเหลือเงินทุนใหธุ้รกิจทีเป็นแหล่งทีมาของเงินทุนจากนกัลงทุนผ่านการลงทุนตราสารทุน142 

แต่อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินในรูปของธนาคาร 

SMEs จะมีเพียงการลงทุนในรูปของ Venture Capital และรัฐบาลเขา้มามีบทบาทเพียงการไปเขา้ร่วมทุนกับ 

                                                        
139 Dong Xiang and Andrew C. Worthington, The Impact of Government Financial Assistance on SMEs in Australia During the GFC, 

(2013) <http://equella.rcs.griffith.edu.au/research/file/27bd2613-072a-42dc-8f79-3259156ddcd0/1/2013-07-the-impact-of-government-

financial-assistance-on-SMEs-in-Australia-during-the-GFC.pdf>. 

140 Ibid., See also Craig, B. R., Jackson, W. E., &Thomson, J. B. (2009). The economic impact of the small business administration’s 

intervention in the small frim credit market: A review of the research literature. Journal of Small business Management, 47(2), 221-231. 

141 Ibid. 

142 Dong Xiang and Andrew C. Worthington, The Impact of Government Financial Assistance on SMEs in Australia During the GFC, 

(2013) <http://equella.rcs.griffith.edu.au/research/file/27bd2613-072a-42dc-8f79-3259156ddcd0/1/2013-07-the-impact-of-government-

financial-assistance-on-SMEs-in-Australia-during-the-GFC.pdf>. 
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Venture Capital ของเอกชนแล้วปล่อยให้เอกชนดาํเนินการโดยอิสระ ซึงการเข้าร่วมใน Venture Capital 

ของรัฐบาลนันเป็นเพียงเพือลด Capital Cost บางส่วนให้กบัเอกชนเท่านัน รัฐบาลออสเตรเลียเข้ามามี

บทบาทสูงในส่วนของการพฒันาการวิจยัต่างๆ การเขา้ไปร่วมทุนในส่วนของการทาํการคน้ควา้วิจยั รวมทงั

การพฒันาเทคโนโลยี และการค้นควา้สิ งประดิษฐ์ต่างๆ ของ SMEs แล้วปล่อยให้ระบบตลาดเข้ามามี

บทบาท จุดเด่นของการดาํเนินนโยบายของออสเตรเลียคือ การใชน้โยบายการคา้เสรีโดยใหก้ลไกตลาดเป็น

เครืองมือ การมีนโยบายอุตสาหกรรมทีเป็นกลางทาํใหไ้ม่ตอ้งมีนโยบายใดๆ เขา้มาเสริมเพือลดความเสีย

เปรียบเชิงนโยบายให้กบั SMEs ทาํให้ออสเตรเลียไม่จาํเป็นตอ้งสร้างโครงสร้างใหม่หรือมีแผนพฒันา 

SMEs รวมทงัมีพระราชบญัญติัพฒันา SMEs โดยเฉพาะ จุดเด่นคือออสเตรเลียนนัอยู่ทีนโยบายทีเกียวกบั

การพัฒนาดา้นเทค โนโลยี R&D และการส่งเสริมให้มีการค้นควา้สิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  และการร่วมมือ

ระหวา่ง รัฐบาล เอกชน และสถาบนัการศึกษา ซึงเป็นนโยบายทีประสบความสําเร็จ143 

เมือพิจารณาเปรียบเทียบกับไทยแล้วพบว่าออสเตรเลียไม่มีสถาบันการเงินทีมุ่งเน้นให้ความ

ช่วยเหลือ SMEs เป็นการเฉพาะเหมือนอยา่งในประเทศไทย มีเช่น ธนาคารเพือการพฒันาแห่งสหพนัธรัฐ 

(Commonwealth Development Bank: DevBank) หรือบรรษทัการเงินและการประกนัการส่งออก (Export 

Finance and Insurance Corporation: EFIC) จะใหบ้ริการทางการเงินสําหรับธุรกิจทวัไป โดยไม่จาํกดัเฉพาะ

ธุรกิจขนาดเล็ก แต่อาจจะมีโครงการพิเศษให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาดเล็กซึงจะถูกกําหนดจากนโยบายของ

รัฐบาลในแต่ละปี  ในขณะทีไทย มีมีธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  อีก

ทงัยงัมีบรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทีมีวตัถุประสงค์เพือช่วยเหลืออุตสาหกรรม

ขนาดยอ่มใหไ้ดรั้บสินเชือจากสถาบนัการเงิน 

3.6.5  รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐและปัจจยัทีส่งผลต่อความสําเร็จของ SMEs 

เนืองดว้ยลกัษณะการปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียเป็นการปกครองแบบสหพนัธรัฐ (Federal 

state)  อันมีรัฐต่างๆ ประกอบกันขึนเป็นเครือจกัรภพออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)  ทาํให้

ระบบบริหารราชการและการจดัรูปองคก์รภาครัฐมีโครงสร้างภายในสองระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัสหพนัธรัฐ  

                                                        
143 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ผลงานวิจัย การสนับสนุนเนินมาตรการดาํ :SMEs ของต่างประเทศ, (2551) 

 <http://www.ryt9.com/s/dip/402267>. 
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และระดบัมลรัฐ144  โดยทีการกํากบัดูแลและส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลออสเตรเลียก็จะต้องกาํหนดเป็น

มาตรการทีเหมาะสมทงัสองระดบัดว้ย   

 รัฐบาลออสเตรเลียได้จดัตงัคณะทํางานเพือลดการกํากับดูแลธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business 

Deregulation Task Force)  โดยให้มีอาํนาจหนา้ทีในการศึกษาถึงภาระในการปฏิบตัิตามกฎหมายของ SMEs 

พร้อมทังเสนอแนะวิธีการลดภาระดงักล่าว  ซึงขณะนี ได้มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไป

กาํหนดเป็นมาตรการช่วยเหลือ SMEs เป็นทีเรียบร้อยแลว้  ดงัตวัอย่างต่อไปนี145 

  - มาตรการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยงิการปรับปรุง

ระบบรายงาน (reporting systems) โดยคณะกรรมการการลงทุนและหลกัทรัพยแ์ห่งออสเตรเลีย (Australian 

Securities and Investment Commission : ASIC)  และสํานักงานภาษีออ สเตรเลีย (Ausgtralian Taxation 

Office : ATO) ใหเ้ป็นระบบเดียวกัน  เพือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดจ้ากศูนยบ์ริการสําหรับธุรกิจครบวงจร

สําหรับการติดต่อกบัภาครัฐ (Business Entry Point : BEP) 

  - มาตรการการลดการกาํกบัดูแลบริษทัทีเป็นธุรกิจขนาดเลก็  โดยเริมตน้กาํหนดใหต้งัแต่ปี 

2545 เป็นตน้มา หากธุรกิจขนาดเล็กทีไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ในรอบปี  ธุรกิจขนาดเล็กนนั ไม่จาํตอ้ง

จดัทาํรายงานการเงินประจาํปี  เสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนและหลกัทรัพยแ์ห่งออสเตรเลีย  อีกทงัยงั

กาํหนดใหมี้การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมบางประเภทสําหรับธุรกิจขนาดเลก็ดว้ย 

  สําหรับกรอบนโยบายทีสําค ัญยิ งในระด ับสหพันธรัฐของออสเตรเลีย คือ  การปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและการวางเงือนไขทางเศรษฐกิจมหภาคให้เอือประโยชน์ต่อธุรกิจภายในประเทศ  ทัง 

การรักษาอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบียในระดบัตาํ  การสร้างระบบภาษีทีช่วยส่งเสริมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันในธุรกิจระหว่างประเทศ  การลดภาระด้านกฎหมายของ SMEs  การช่วยเหลือด้าน 

การพฒันาทกัษะการบริหารกิจการของธุรกิจขนาดเลก็  การช่วยเหลือดา้นการสร้างสรรค์นวตักรรม  และ

การเปิดโอกาสใหธุ้รกิจขนาดเล็กไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ เป็นอาทิ  ทงันี นโยบายระดบั

                                                        
144

คณะกรรมการพฒันากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ 4 ประเทศ, 

(ม.ป.ป.) <http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option>.โปรดดูเพิ มเติมที ศุภชั ศุภชลาสัย และคณะ, การดําเนินมาตรการ

สนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญีปุ่ น ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย) เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม, (สถาบันนโยบายเศรษฐกจิ : กรุงเทพมหานคร, กนัยายน ) 

145 Ibid. 
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สหพนัธรัฐเหล่านี ล้วนนํามาซึงมาตรการการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กเป็นจาํนวนมาก  โดยทีมาตรการ

ระดบัสหพนัรัฐจะดาํเนินการผ่าน AusIndustry และ Aus Trade เป็นหน่วยงานหลกั  ซึงแมบ้างมาตรการอาจ

ไม่ไดส้นบัสนุน SMEs เป็นการเฉพาะ แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็มกัจะไดสิ้ทธิประโยชน์มากกวา่ธุรกิจขนาดใหญ่

ดงัตวัอยา่งโครงการทีสําคญั  เช่น146 

- Backing Australia’s Research Capacities อนัเป็นโครงการทีรัฐให้เงินอุดหนุนและเงินให้

เปล่าเพือส่งเสริมการวจิยัและพฒันาในมหาวทิยาลยัและภาคเอกชนต่างๆ 

- โครงการ Enterprise Development Program อ ันเป็นโครงการทีรัฐบาลกลางให้เงินอุดหนุน 

ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ  เพือใหบ้ริการดา้นการปรึกษาหารือทางธุรกิจ

สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

- โครงการ Australia’s Idea for Commercial Success อนัเป็นโครงการทีส่งเสริมการนาํแนวคิด

และผลงานวจิยัทีดีของภาคเอกชน มหาวทิยาลยั และหน่วยงานรัฐบาล ไปก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงพาณิชย ์

- โครงการ Backing Australia’s Skills  อนัเป็นโครงการทีช่วยพฒันาและยกระดบัความสามารถ

ของทรัพยากรบุคคลของออสเตรเลียใหมี้ประสิทธิภาพและมีศกัยภาพเพียงพอดา้นการวจิยัและพฒันา 

- โครงการ Business Entry Point อนัเป็นโครงการทีจดัทาํเวบ็ไซต์สําหรับให้ธุรกิจขนาด

เล็กสามารถใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งต่างๆ ไดโ้ดยผ่านเพียงเวบ็ไซต์เดียว 

ส่วนมาตรการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กในระดบัมลรัฐต่างๆ นนั  มกัเป็นไปเพือสนบัสนุนนโยบาย

ของรัฐในบางมลรัฐ  และรัฐบาลมลรัฐจะมีหน่วยงานหรือโครงการสนบัสนุนธุรกิจขนาดเลก็เฉพาะเขตพืนที

ของรัฐตน  ควบคู่กบัหน่วยงานจากรัฐบาลสหพนัธรัฐในแต่ละพืนทีนนัๆ ดว้ย 

                                                        
146 คณะกรรมการพฒันากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ 4 ประเทศ, 

(ม.ป.ป.) <http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option>โปรดดูเพิมเติมที สถาบันนโยบายเศรษฐกจิ, “การดาํเนินมาตรการ

สนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ (กรณีศึกษาประเทศญีปุ่ น ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย” เสนอต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม (กนัยายน ) 
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นอกจากนี ออสเตรเลียยงัมีมาตรการอืนๆ ซึงอาจจาํแนกไดเ้ป็นประเภทยอ่ย 147  ไดด้งันี 

1. มาตรการการเพิมช่องทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดเล็ก  โดยทีออสเตรเลียจะจูงใจให้นัก

ลงทุนเขา้มาลงทุนในภาคธุรกิจขนาดเล็กดว้ยสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น   

- กองทุนร่วมพัฒนา หรือ PDFs ดังทีกล่าวมาแ ล้วในส่วนของกฎหมายจดัตัง

กองทุนดงักล่าว  ซึงไดก้าํหนดใหผู้ถ้ือหุน้ในกองทุนและกองทุนไดรั้บแรงจูงใจในการลดหย่อนภาษี 148  

- กองทุนเพือการลงทุนในนวตักรรม )Innovation Investment Fund : IIF) ซึงเป็น

กองทุนทีรัฐบาลจะให้การสนับสนุนการลงทุนร่วมกับธุรกิจขนาดเล็ก ทีเน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ในสัดส่วน 2 ต่อ 1  เป็นระยะเวลา 10 ปี 149 

- กองทุนพลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy Equity Fund : REEF) ซึงเป็นไป

เพือสนบัสนุนการระดมทุนจากภาคประชาชนมาเป็นผูถื้อหุน้ในธุรกิจขนาดเลก็  เพือใหธุ้รกิจนนัไดว้จิยัและ

พฒันาแห่งพลงังานหมุนเวยีนเพือใช้ทดแทนพลงังานปิโตรเลียมและพลงังานอืนๆ  

2.  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของวสิาหกิจ ซึงส่วนมากเป็นโครงการทีดาํเนินการผ่าน

AusIndustry150 เช่น   

- โครงการพัฒนาวิสาหกิจ (Enterprise Development Programs : EDP) อ ันเป็น 

การใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจโดยเจา้หนา้ทีของ AusIndusry   

- โครงการศูนยส์นบัสนุนเทคโนโลยี (Technology Support Centres Program) ซึง

มุ่งหมายเพือช่วยเหลือธุรกิจขนาดเลก็ในการเข้าถึงเทคโนโลยีทีสะดวกและรวดเร็ว โดยการสนบัสนุนให้

หน่วยงานหรือองคก์รวจิยัร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายของศูนยส์นบัสนุนเทคโนโลยี (Networks of Technology 

Support Centres)   

3.  มาตรการสนบัสนุนการส่งออกของธุรกิจขนาดเลก็151  เช่น  

                                                        
147 สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย, การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย และระเบียบทีมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 

SMEs, (2553)  <http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/09/wb891.pdf>. 

148 รายงานประจาํปีของ Pooled Development Fund ปี 2000 - 2001 <http://www.ausindustry.gov.au/pdf>. 

149 Pooled Development Funds Act , Article 20. 
150 

Pooled Development Funds Act , Article 21. 



149 
 

- การช่วยเหลือเงินให้เปล่าเพือพฒันาตลาดส่งออก (Export Market Development 

Grants : EMDG) ซึง Aus Trade จะเป็นผูส้นับสนุนเพือเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายดา้นการตลาด ทงัค่าจา้งที

ปรึกษาการตลาด  ค่าใช้จ่ายในการนําเสนอสินค้า ณ ตลาดต่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพ์เอกสาร

ส่งเสริมการขาย  และค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ ฯลฯ    

- การให้คาํปรึกษาเพือเข้าถึงตลาดส่งออก (Export Access)  ซึงมีสมาคมธุรกิจ

เอกชนเป็นผูด้าํเนินการโดยอาศยัเม็ดเงินสนบัสนุนจากภาครัฐ  และการให้คาํแนะนาํปรึกษาจะเนน้เรืองการ

ทาํการตลาดส่งออกตลอดจนแนะนาํรายละเอียดการส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้ต่างๆ  

4.  มาตรการส่งเสริมการวิจ ัยและการพัฒนา ซึงโดยภาพรวมแล้วจะด ําเนินการโดยผ่าน 

AusIudustry และคณะกรรมการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม (Industry Research and Development Board)152 เช่น   

- การลดหยอ่นภาษีร้อยละ 125 ใหก้บัค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาเฉพาะในบาง

รายการที (125% tax concession for eligible expenditure on R&D)   

- การส่งเสริมการเริมตน้วจิยัและพฒันา (R&D Start) ซึงเป็นโครงการทีรัฐบาลจะ

ช่วยเหลือเฉพาะวสิาหกิจทียงัไม่เคยมีการวจิยัและพฒันามาก่อน แต่จาํเป็นตอ้งวจิยัและพฒันาเพือยกระดบั

ธุรกิจของตน  

- การใหเ้งินกูเ้พือใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยจ์ากนวตักรรมทางเทคโนโลย ี(Concessional 

Loans for the Commercialisation of Technological Innovation) อ ันเป็นโครงการทีรัฐให้กู้ยืมดอกเบียตํา

สําหรับธุรกิจทีมีลูกจา้งไม่เกิน 100 คน และขณะนนัไดใ้ช้ประโยชน์เชิงพาณิชยซึ์งนวตักรรมต่างๆ 

- โค รงก าร ศู น ย์ความร่ วม มือ วิจัย  (Cooperative Research Centres Program : 

CRCs)  ซึงเป็นโครงการทีรัฐให้เงินอุดหนุนเพือจดัตงัศูนยว์ิจยัทีประกอบไปด้วยผูวิ้จยัทงัในมหาวทิยาลยั  

หน่วยงานวจิยัภาครัฐ  และตวัแทนผูใ้ชเ้ทคโนโลยทีงัในภาครัฐและภาคเอกชน   

                                                                                                                                                                            
151 ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ 4 ประเทศ

<http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=downloadmedia&file=7630.doc&filetemp=7630.doc&l

ang=th&id=251>. 

152 Ibid. 
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หากพิจารณาในประเด็นการวิจยัและพฒันาเพือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและ

ผลกัดนัให้ธุรกิจSMEเขม้แข็งทงัไทยและออสเตรเลีย ต่างใหค้วามสําคญักบัการวจิยัและพฒันาเหมือนกนั 

โดยมีมาตรการในการส่งเสริมทีคลา้ยคลึงกนั 

5.  มาตรการส่งเสริมการเริมธุรกิจใหม ่153 เช่น 

- โครงการสนับสนุนวิสาหกิจใหม่ (New Enterprise Incentive Scheme : NEIS) 

ซึงไดช่้วยเหลือผูไ้ม่มีงานทาํให้ริเริมสร้างสรรคธุ์รกิจขนาดเล็กได ้ทงัการให้การฝึกอบรมและให้คาํปรึกษา

ต่างๆในช่วงปีแรกทีดาํเนินกิจการ 

- โครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Incubator Program) ซึง

ไดจ้ดัตงัหน่วยงานช่วยเหลือบ่มเพาะธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเริมต้นธุรกิจได ้ และพัฒนาจนสามารถ

แยกตวัเป็นธุรกิจอิสระ ทงัการใหส้ถานทีประกอบธุรกิจ  การฝึกอบรม  และช่วยเหลือดา้นการตลาด เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า ออสเตรเลียไม่มีกฎหมายส่งเสริม SMEs เป็นการเฉพาะเหมือนอยา่งไทยและ 

แต่ออสเตรเลียไดต้รากฎหมายบริษทั ค .ศ . 2001 (Corporation Act 2001) ซึงถือเป็นกฎหมายฉบบัหนึงทีให้

สิทธิประโยชน์บางประการแก่ ธุรกิจขนาดเล็กเกี ยวกับการจัดตังบริษัทและบริหารจัดการบริษัท  

นอกจากนนั ยงัมีโครงการทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม SMEs ทีมีกฎหมายรองรับ คือ โครงการจดัตงักองทุน

ร่วมพัฒ นา (Pooled Development Funds : PDFs) ซึงมีกฎหมายกองทุนร่วมพัฒนา ค .ศ. 1992 (Pooled 

Development Funds Act ) โดยมีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการจดัตงักองทุนเพือสนับสนุนทาง

การเงินในรูปของทุนเรือนหุ้นแก่ SMEs โดยคณะกรรมการจดทะเบียนกองทุนร่วมพัฒนา (Pooled 

Development Funds Registration Board) จดัตงัขึนเพือทาํหน้าทีในการพิจารณาจดทะเบียนหรือเพิกถอน 

การอนุญาตจดัตงักองทุนร่วมพฒันา โดยให ้AusIndustry เป็นหน่วยงานทีปฏิบตัิงานใหก้บัคณะกรรมการนี 

                                                        
153 สํานกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, รายงานสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ปี 2551 

<http://www.sme.go.th/Documents/2553/ry/AW_mico_NEW.pdf>. 



 

บทท ี 4 

ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกฎหมายการจดัตงัองค์กรภาครัฐ 

ทีทําหน้าทีในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

ในส่วนนี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของกฎหมายทีเกียวขอ้งใน 

การจัดตังองค์กรภาครัฐทีทาํหน้าทีในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยและต่างประเทศ

จาํนวน  ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฝรังเศส และเครือรัฐ

ออสเตรเลีย โดยประเด็นทีทาํการศึกษาเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียมีทงัหมด  ประเด็นหลกั คือ ความเป็นมา

และหลกัสาํคญัของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐ  ขอบเขตลกัษณะโครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหาร 

วตุัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ทีขององคก์ร  งบประมาณและการสนบัสนุนจากภาครัฐ  และรูปแบบการส่งเสริม

และสนบัสนุน SMEs และการดาํเนินการทีประสบความสาํเร็จ  

4.1 ประเทศญีปุ่น 

ข้อดี 

1. ในการจดัตังสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) ของประเทศญีปุ่น เกิดขึนจาก

เจตนารมณ์ทีจะมีหน่วยงานภาครัฐทีช่วยเหลือ SMEs จากปัญหาของการผกูขาดทางการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ซึงจะทาํให ้SMEs ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดท่้ามกลางปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ นาํมาซึงนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ทีจะแก้ไขปัญ หาดังกล่าว ทําให้ทิศทางการส่งเสริม SMEs ของประเทศญี ปุ่นมี 

ความชดัเจนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ประเทศไทยไม่ไดน้าํประเด็นปัญหาการผกูขาดทางการตลาดมาเป็น

ประเด็นสําคญัสําหรับเหตุผลในการจัดตัง สสว. และไม่มีเป้าประสงค์หลกัทีชัดเจนในการจดัตังหน่วยงาน

ดงัเช่นประเทศญีปุ่น 

2.  SMEA เป็นหน่วยงานของรัฐทีเป็นอิสระ ทาํให้มีความคล่องตวั และมีอิสระในการบริหารงานมากกว่า

การเป็นส่วนราชการ ซึงในการจดัตงั สสว. กฎหมายก็ไดก้าํหนดไวใ้ห้เป็นหน่วยงานของรัฐทีมิใช่ส่วนราชการ 

และมิใช่รัฐวิสาหกิจ เพือความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการเช่นกนั 
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3. ประเทศญีปุ่นมีสภาทีให้คาํปรึกษาในดา้นนโยบายเกียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The 

Small and Medium Enterprise Policy-Making Council) ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีหน้าทีให้คาํแนะนาํแก่

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไดก้บัคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซึง

คณะกรรมการดงักล่าวของประเทศญีปุ่นมีจาํนวนกรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิ ไดไ้ม่เกิน 30 คน โดยกฎหมาย

ญีปุ่นมิไดก้าํหนดให้สดัส่วนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการจะตอ้งมาจากภาครัฐจาํนวนเท่าใด จึงทาํให้

ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเต็มที และมีความยดืหยุ่นในการแต่งตงัคณะกรรมการแตกต่างกบักรณี

ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ทีมีการกาํหนดใหก้รรมการโดย

ตาํแหน่งมาจากภาครัฐหลายตาํแหน่ง  

4. ประเทศญีปุ่นจะแยกหน่วยงานทีทาํหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุนในระดบันโยบาย ออกจากระดับ

ปฏิบติั  โดยทีสาํนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) จะเป็นผูว้างนโยบายระดบัชาติดา้น SMEs 

ซึงยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม (METI) และมี

คณะกรรมการในสภาทีใหค้าํปรึกษาในดา้นนโยบายเกียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (The Small and 

Medium Enterprise Policy-Making Council) เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ และถ่ายทอดนโยบายเข้าสู่หน่วยงานปฏิบัติ

เช่น องค์การเพือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคแห่งประเทศญีปุ่น 

(Organization for SMEs and Regional Innovation, Japan : SMRJ)  สถาบันทางการเงินระดับนโยบาย และ

องค์กรธุรกิจทีให้หลักประกันสินเชือ ทังนี SMEA, SMRJ และ The Small and Medium Enterprise Policy-

Making Council ไดอ้าศยักฎหมายในการจดัตงัองคก์รทีแตกต่างกนั  ในขณะทีประเทศไทยมี สสว. เป็นองคก์ร

หลกัองคก์รเดียวทีทาํหน้าทีในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ส่วนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ

คณะกรรมการบริหารสาํนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ก็จดัตงัภายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนัและยงั

ไม่ชดัเจนว่าจะทาํหน้าทีในระดบันโยบายเพียงอย่างเดียวหรือรวมระดบัปฏิบติัดว้ย โดยเฉพาะการดาํเนินงาน

ระดบัปฏิบติัการส่งเสริม SMEs ในระดบัภูมิภาค ในประเทศญีปุ่นก็จะมีเครือข่ายภายใต ้SMRJ ทีเรียกว่า SME 

Universities ดว้ย แต่ประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคของ สสว. 

5. การจดัสรรงบประมาณเพือส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศญีปุ่นจะมีกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) และสาํนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) เป็นองค์กร
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หลกัทีช่วยดาํเนินการจัดสรรงบประมาณในระดับนโยบาย ส่งผ่านให้องค์กรปฏิบัติต่างๆ ทีเกียวขอ้งทังใน

ระดบัชาติและระดบัภูมิภาค  ในขณะทีประเทศไทยจดัสรรงบประมาณให้แก่แต่ละองค์กรทีสังกัดกระทรวง

แตกต่างกนัไป การกระจายงบประมาณอยู่ในหลายองค์กรหลายกระทรวงของประเทศไทยทาํให้ขาดเอกภาพ 

และทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเสียเวลาติดต่อประสานไปยงัหน่วยงานอืนๆ นอกจาก สสว. 

6. งบประมาณของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม (METI) จะมีการจัดสรรให้แก่ 

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ไวเ้ป็นการเฉพาะ และในงบประมาณปี 2013 ยงัตงังบประมาณเฉพาะกิจเพือ

ช่วยเหลือ SMEs ในเขตพืนทีภัยพิบัติทีประสบภัยสึนามิ ซึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญใน 

การส่งเสริม SMEs ของประเทศ 

7. ประเทศญีปุ่นมีกฎหมาย และมาตรการภาครัฐทีบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม SMEs  

ข้อเสีย 

1. จากปัญหาการผูกขาดทางการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ จนเป็นทีมาของการจดัตัง SMEA 

ทาํให้ทิศทางการส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่นเป็นไปเพือป้องกนัปัญหาดงักล่าว และทาํให้วิธีการส่งเสริม 

SMEs ของประเทศญีปุ่นเน้นการรวมกลุ่ม SMEs จนอาจก่อให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นของการวางนโยบายอย่าง

ต่อเนืองไปสู่อนาคตภายหนา้ 

2. การกาํหนดจาํนวนกรรมการประเภทผูท้รงคุณวุฒิ ได้ไม่เกิน 30 คน ในคณะกรรมการทีมีหน้าทีให้

คาํแนะนาํแก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้และการอุตสาหกรรม กล่าวคือเป็นคณะกรรมการระดบัวาง

นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่น อาจไม่เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย  เนืองจากเป็นรูปแบบ

ของคณะกรรมการขนาดใหญ่ อาจทาํใหก้ารนดัประชุมและพิจารณานโยบายต่างๆ ไม่ทนัต่อสถานการณ์ได ้

3. ในประเทศญีปุ่นมีพฒันาการดา้นกฎหมายส่งเสริม SMEs มายาวนานกว่าในประเทศไทย จึงมีกฎหมาย

ทีเกียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก ซึงบางฉบบัอาจไม่เหมาะกบับริบทพฒันาการการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย 
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4.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ข้อดี 

1. รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีนโยบายทีสนับสนุนการลงทุนอยา่งเต็มทีจากต่างชาติและสนับสนุน

ใหมี้การประกอบธุรกิจทุกประเภท ทงันีไม่ว่าผูป้ระกอบธุรกิจนนัจะเป็นพลเมืองหรือผูเ้ขา้มาอาศยัในดินแดนก็

ตาม และการประกอบธุรกิจของผูเ้ข้ามาอาศยัในดินแดนและรวมทังพลเมืองสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ประกอบธุรกิจในลกัษณะทีเป็น SMEs  ดงันนั รัฐบาลสิงคโปร์จึงใหก้ารสนับสนุนวิสาหกิจดงักล่าวนีให้พฒันา

ไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื 

2. กฎหมายจดัตงัหน่วยงาน SPRING ของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความคลา้ยคลึงกบัผลของกฎหมายจดัตงั

หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างหน่วยงานขึนมา

รับผดิชอบดา้นการส่งเสริม SMEs โดยตรง และหน่วยงานทีจดัตงัขึนของทงัสองประเทศต่างเป็นหน่วยงานของ

รัฐ อีกทงัคณะกรรมการฯ ดงักล่าวก็ถือเป็นหน่วยงานหลกัทีสาํคญัทีทาํหน้าทีในการส่งเสริม สนบัสนุน SMEs 

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการฯ ทีจะทาํหน้าทีเป็นฝ่ายปฏิบติัการและ

ฝ่ายธุรการของคณะกรรมการฯ 

3. การกาํหนดชือกฎหมายในลกัษณะทีนาํเอาชือคณะกรรมการตามกฎหมายมาเป็นชือของกฎหมายเป็นสิง

ทีบ่งบอกถึงวตัถุประสงค์สาํคัญของกฎหมายและแนวคิดในการจดัทาํกฎหมาย รวมทังแนวคิดในการจดัตัง

หน่วยงานของรัฐเพือให้มีหน้าทีอย่างใดอย่างหนึงของสาธารณรัฐสิงคโปร์  โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์ให้

ความสาํคญักบัการจดัตงัองคก์รหนึงขึนมาก่อน ส่วนหน้าทีดา้นต่างๆ จะกาํหนดไวใ้นรายละเอียดในเนือหาของ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4. กฎหมายจัดตังองค์กรของสิงคโปร์จะเป็นกฎหมายทีมีเนือหากล่าวถึงองค์ประกอบ อาํนาจหน้าที 

การดาํเนินการของคณะกรรมการ รวมทงัเรืองเกียวกบัทรัพยสิ์นต่างๆ ของคณะกรรมการเท่านนั จึงเป็นกฎหมาย

ทีว่าดว้ยการจัดตังองค์กรโดยตรง โดยมิได้มีบทบัญญัติทีกาํหนดขึนเพือให้นาํไปใชเ้ป็นกฎหมายแม่บทใน 

การส่งเสริมหรือสนับสนุน SMEs เหมือนดังทีบญัญติัไวใ้นพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ของประเทศไทย 

5. กฎหมายจดัตงัองค์กรทีทาํหน้าทีส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดใ้หอิ้สระแก่องคก์รทีจดัตงั

ขึนทีจะไปกาํหนดรูปแบบ วิธีการในการทาํหนา้ทีภายใตข้อบอาํนาจกฎหมายทีกาํหนดจดัตงัองคก์รกาํหนดไว ้
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6. กฎหมายจัดตัง SPRING Singapore ไม่ไดก้าํหนดให้สมาชิกของคณะกรรมการต้องเป็นสมาชิกโดย

ตาํแหน่งในลกัษณะเดียวกบัทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายไทยดงักล่าว ซึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนหนึงเป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง  หากแต่สมาชิกของคณะกรรมการ SPRING 

จะมาจากหลายภาคส่วน ทงัจากภาคเอกชนและจากภาครัฐ 

7. สมาชิกคณะกรรมการ SPRING Singapore เกือบทังหมด ยกเวน้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร จะมาจาก 

การแต่งตังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึงเป็นหัวหน้าของกระทรวงผูก้าํกับดูแล 

การทาํงานของคณะกรรมการ SPRING Singapore 

8. จากอํานาจหน้าที ที กฎห มายกําห นดไว้ของคณ ะกรรมการ SPRING Singapore จะ เห็นได้ว่ า

คณะกรรมการฯ มีอาํนาจหน้าทีอยา่งครบวงจร และอยา่งกวา้งขวาง ตลอดจนมีหนา้ทีดา้นอืนๆ ทีนอกเหนือจาก

หน้าทีในการสนับสนุน SMEs เมือเปรียบเทียบกับหน่วยงานทีมีหน้าทีในการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ของ

ประเทศไทยแลว้จะเห็นว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยมีหน้าที

แต่เฉพาะการส่งเสริม SMEs เท่านนั กฎหมายของประเทศไทยไม่ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีหนา้ทีในดา้นอืนๆ อีก ซึงแตกต่างจากคณะกรรมการ SPRING Singapore ทีมีหนา้ที

ดา้นการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และหนา้ทีตามกฎหมายควบคุมการชงัตวงวดัดว้ย 

9. สาธารณรัฐสิงคโปร์กาํหนดให้คณะกรรมการ SPRING Singapore เป็นผูที้มีอาํนาจในเรืองการรับรอง

มาตรฐานก็ให้บริการแบบครบวงจรแก่ SMEs ในทุกๆ ดา้นไปพร้อมๆ กนั เพือมิให้ SMEs หรือวิสาหกิจต่างๆ 

ตอ้งไปติดต่อกับหน่วยงานหลายๆ แห่ง อนัเป็นการลดภาระและค่าใชจ่้ายให้กบัวิสาหกิจไปในขณะเดียวกัน 

และยงัทาํใหก้ารดาํเนินงานเพือรับรองมาตรฐานและการใหก้ารสนบัสนุนเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกนัดว้ย 

10. การทีสาธารณรัฐสิงคโปร์ใหห้น่วยงาน SPRING Singapore เป็นผูท้าํหน้าทีหลายๆ ดา้นซึงเป็นหนา้ทีที

มุ่งหมายไปในแนวเดียวกนั จึงเป็นลดการจดัตงัหน่วยงานรัฐขึนมาดาํเนินการหลายๆ หน่วยงาน ซึงทาํให้ลด 

การทาํงานทีทบัซอ้นกนั ลดการขาดความเป็นเอกภาพของหน่วยงานรัฐ รวมทงั ในแง่งบประมาณทีตอ้งใชใ้น 

การจดัตงัหน่วยงานขึนหลายๆ หน่วยงานเพือใหท้าํหนา้ทีใกลเ้คียงกนั 

ข้อเสีย 

1. SMEs ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจอยา่งหนึงทีไม่ไดมี้กฎหมายกาํหนด

สถานะไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันนั จึงอาจอยูใ่นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจประเภทใดประเภทหนึงก็ได ้กล่าวคืออาจ
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อยู่ในรูปแบบการดาํเนินธุรกิจโดยบุคคลคนเดียว (Individual Proprietorship) กิจการหา้งหุน้ส่วน(Partnership) 

หรือบริษทัจาํกดั (Limited Company) ดว้ยเหตุทีสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่มีการบญัญติักฎหมายทีนาํมาปรับใชแ้ก่

กรณีการส่งเสริม SMEs โดยตรงเป็นการเฉพาะ ดังนัน จึงไม่มีการให้คาํจาํกัดความอย่างเป็นทางการโดย

กฎหมายของ SMES แต่อยา่งใด 

2. คาํนิยามของ SMEs ทีคณะกรรมการ SPRING นาํมาใชนี้ไม่ไดเ้ป็นคาํนิยามอยา่งเป็นทางการของ SMEs 

แต่อย่างใด แต่เป็นการกาํหนดขึนมาเพียงเพือใช้เป็นหลกัเกณฑ์เบืองตน้ในการระบุผูป้ระกอบการทีสามารถ

ขอรับการช่วยเหลือตามแผนงานสนบัสนุน SMEs ทีคณะกรรมการ SPRING จดัทาํขึนเท่านนั 

3. กฎหมายจดัตงัองค์กรของสิงคโปร์ไดก้าํหนดใหจ้ดัตงัคณะกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ไดก้าํหนด

อย่างชดัแจง้ให้จดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหารขึนมาแต่อย่างใด ซึงแตกต่างจากการจดัตงัองค์กรทีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย พ.ศ.2543 ซึงกาํหนดให้จดัตงัทัง

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มซึงเป็นหน่วยงานบริหารขึนมาพร้อมๆ กนั 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดตังและควบคุม 

การดาํเนินงานของคณะกรรมการ SPRING Singapore กฎหมายไดใ้ห้อาํนาจแก่รัฐมนตรีฯ ไวอ้ยา่งกวา้งขวาง 

โดยให้รัฐมนตรีฯ เป็นผูที้มีอาํนาจทังในเรืองการแต่งตงัและการถอดถอนคณะกรรมการ SPRING Singapore  

ทงัคณะ (ยกเวน้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร) ตามทีรัฐมนตรีเห็นสมควร ซึงเห็นไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง 

รัฐมนตรีฯ มีอาํนาจให้คณะกรรมการคนใดคนหนึงพน้จากตาํแหน่งได้ โดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผลในการให้พน้จาก

ตาํแหน่งดงักล่าว 

5. กฎหมายจดัตงัคณะกรรมการ SPRING Singapore ไม่ไดก้าํหนดโดยชดัแจง้ใหมี้การจดัตงัหน่วยงานฝ่าย

บริหารของคณะกรรมการขึน แต่ได้กาํหนดให้คณะกรรมการ SPRING Singapore แต่งตังผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหาร (Chief executive) โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม การแต่งตงั

ผูอ้าํนวยการบริหารจึงทําให้เกิดหน่วยงานฝ่ายบริหารขึนโดยปริยาย ซึงทําให้เกิดความไม่ชัดเจนใน 

การกาํหนดการจดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหาร ดงันนัหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการ SPRING Singapore 

จึงไม่ไดมี้รูปแบบโครงสร้างและการบริหารงานทีเคร่งครัดเหมือนกบัหน่วยงานรัฐอืนทวั ไป และไม่มีอาํนาจ

ตามกฎหมายทีจะดาํเนินการใดๆ ไดด้ว้ยตนเอง อาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ในดา้นการส่งเสริม สนับสนุน 

SMEs จึงเป็นของคณะกรรมการฯแต่เพียงผูเ้ดียว หน่วยงานฝ่ายบริหารทีเกิดขึนจากการแต่งตงัผูอ้าํนวยการฝ่าย
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บริหารจึงเป็นองค์กรทีเป็นส่วนหนึงของคณะกรรมการฯ ทีจะทาํหน้าทีเป็นหน่วยงานฝ่ายธุรการและฝ่าย

ปฏิบติัการของคณะกรรมการฯเท่านนั 

6. กฎหมายจัดตังของคณะกรรมการ SPRING Singapore ได้ก ําหนดแต่เพียงอาํนาจและหน้าทีของ

คณะกรรมการ SPRING Singapore เท่านัน โดยไม่ไดก้ล่าวถึงอาํนาจหนา้ทีหรือวตัถุประสงคข์องหน่วยงานฝ่าย

บริหารหรือสาํนักงานผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร (ทีมีผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารเป็นหวัหนา้หน่วยงาน) แยกออกจาก

อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการ SPRING Singapore แต่อยา่งใด 

7. การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ SPRING Singapore จะมีการกาํหนดนโยบายประจาํปี ให้ตอ้งดาํเนินการ

ไวด้้วย งบประมาณจึงเป็นตัวกาํหนดนโยบายของ SPRING Singapore ซึงแตกต่างจากกฎหมายไทยทีให้

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการใหก้ารสนับสนุน SMEs 

ในประเทศไทยโดยไม่ผกูติดกบัการจดัสรรงบประมาณ 

 

4.3 สาธารณรัฐเกาหล ี

ข้อดี 

1. กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีมีรายละเอียดปลีกย่อยทีชดัเจนอย่างยิง เนืองจากแมแ้ต่คาํว่า SMEs ยงั

จาํแนกยอ่ยเป็น 3 ประเภทตามขนาดกิจการ ไดแ้ก่ ประเภทที 1 คือ Small and Medium Enterprises ประเภทที 2 

คือ Small Businesses และประเภทที 3 คือ Micro-Enterprises โดยสาเหตุทีมีการจาํแนก SMEs ให้ยอ่ยลงมาอีก 

เป็น 3 ประเภทดงักล่าว เป็นความละเอียดอ่อนทีตอ้งการจะส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในแต่ละประเภทให ้

สอดคลอ้งกบัสภาพและฐานะทางเศรษฐกิจของเขาตลอดจนการตอบสนองต่อความตอ้งการของ SMEs แต่ละ 

ประเภทไดอ้ยา่งตรงต่อความตอ้งการและเหมาะสมแก่ขนาดของกิจการอยา่งแทจ้ริง 

2. เกณฑก์ารนิยาม SMEs ตามกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลียงัเป็นเกณฑที์ค่อนขา้งเปิดกวา้ง ซึงหากพิจารณา

จากประเภทธุรกิจแลว้ พบว่าธุรกิจเกือบทุกประเภทสามารถเป็น SMEs ได้ทังสิน โดยมุ่งเน้นไปทีจาํนวน

พนักงาน และมูลค่าสินทรัพยห์รือมูลค่าการขายเป็นหลกัในการพิจารณา ซึงกรณีนีคลา้ยคลึงกบัการพิจารณา

ประเภทธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงได้

พิจารณาจากการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยเ์ช่นเดียวกนั  หากแต่สาธารณรัฐเกาหลีไดก้าํหนดใหมี้รายละเอียด
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ปลีกยอ่ยมากกว่าประเทศไทย โดยใหมี้การพิจารณามลูค่าการขายแทนมลูค่าสินทรัพยใ์นธุรกิจบางประเภทดว้ย  

จึงเห็นไดว้่าหลกัเกณฑมี์ความยดืหยุน่พอสมควรในการกาํหนดคาํจาํกดัความของ SMEs 

3. โครงสร้างด้านนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีมีความเป็น 

ระบบอยา่งมาก เนืองจากไดต้รากฎหมายทีวางโครงสร้างของการส่งเสริม SMEs อยา่งเป็นภาพรวมออกมาก่อน 

เป็นฉบับแรก คือ Framework Act on Small and Medium Enterprises ทีตราขึนในปี 1995 เป็นกฎหมายทีวาง 

กฎเกณฑ์อยา่งกวา้งสรุปภาพรวมสาํหรับส่งเสริม SMEs ในประเทศ โดยระบุให้จดัตงั SMBA ขึนเป็นองค์กร 

หลกัทีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริม SMEs ทาํหน้าทีกาํหนดนโยบายออกมา 2 ประเภท ไดแ้ก่ นโยบายทีเป็น 

ภาพรวม คือ Policy Direction of the Year ซึงจะวางแผนปีต่อปีตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไป 

เสมือนเข็มทิศ หรือหางเสือเรือทีจะพา SMEs ของประเทศเดินไปในทิศทางใดและนโยบายย่อยทีออกมาเพือ 

นาํนโยบายทีเป็นภาพรวมมาทาํให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ SME Policies ซึงจะมีความเฉพาะเจาะจงไปที 

การส่งเสริม SMEs ในเรืองต่างๆ ถึง 7 ดา้น เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคคลากร ดา้นการวิจยั ด้านการสร้าง 

เครือข่าย เป็นตน้ 

4. ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีที

นอกเหนือจาก 1995 Framework Act on Small and Medium Enterprises ทีกล่าวมาแลว้ สาธารณรัฐเกาหลีได ้

จดัทาํกฎหมายในลกัษณะ “กฎหมายชุด (SME Law Kit)” ทีกล่าวถึงการส่งเสริม SMEs เฉพาะเรืองตราขึน 

ในภายหลงัอีก 9 ฉบบั โดยทงั 9 ฉบบัเป็นการดึงเอาหลกัการส่งเสริม SMEs ทีถกูกล่าวถึงใน Framework Act on 

Small and Medium Enterprises มาสร้างเป็นมาตรการทีให้เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมดว้ย โดยทงั 9 

ฉบับ ได้แก่ Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of Their Products 

Act, Act on the Protection of the Business Sphere of Small and Medium Enterprises and Promotion of their 

Cooperation, Act on Special Measures for Small Enterprise Support, Act on the Promotion of Technology 

Innovation of Small and Medium Enterprise, Special Act on Support for Human Resources of Small and 

Medium Enterprise, Promotion of Disabled Persons’ Enterprise Activities Act, Special Act on the Promotion 

of Business Conversion in Small and Medium Enterprise, Small and Medium Enterprise Cooperatives Act 

และ Act on Support for Female-owned Businesses จึงก่อให้เกิดข้อดีในแง่ความเป็นระบบระเบียบในการทาํ 

ความเขา้ใจและเลือกปรับใชก้ฎหมาย  แต่ในประเทศไทยไม่ไดจ้ดัทาํในลกัษณะกฎหมายชุด ดงัเช่นสาธารณรัฐ

เกาหลี ซึงประเทศไทยไดต้ราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ขึนเป็น
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กฎหมายหลกั และเนือหาของพระราชบญัญติัจะเนน้ไปในดา้นการจดัตงัองคก์ร คือ สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.  ตลอดจนกาํหนดอาํนาจหน้าทีของ สสว. ซึงมาตรการทางกฎหมาย

เกียวกับการส่งเสริม SMEs ของไทย ยงักระจัดกระจายสอดแทรกอยู่ตามพระราชบญัญัติอืนๆ อีกดว้ย ทงัที

พระราชบญัญติัเหล่านนัอาจไม่ไดมี้เนือหาหลกัในการส่งเสริม SMEs โดยตรง อนัก่อใหเ้กิดการขาดเอกภาพและ

เกิดความสบัสนในการปรับใชก้ฎหมาย 

5. ปัจจุบันนีโครงสร้างของ SMBA ประกอบไปด้วยผูบ้ริหารระดับสูง (Administrator) ซึงมีระดบัเป็น 

ผูช่้วยรัฐมนตรี ผูบ้ริหารทีมาจากผูแ้ทนจากรัฐสภา (Deputy-Administrator) และเจ้าหน้าทีซึงทาํงานอยู่ใน  

7 สํานัก (Bureau) และ  แผนก (Division) อีกทัง SMBA ยงัมีการบริหารจัดการในภูมิภาครวม 11 แห่ง 

ทวัประเทศอีกดว้ย จะเห็นไดช้ดัเจนว่าโครงสร้างของ SMBA ไม่มีความสลบัซบัซอ้นแต่อยา่งใด การรวมศูนย ์

อาํนาจการตดัสินใจทงัส่วนกลางและภูมิภาค สามารถเกิดขึนโดยตวัผูบ้ริหารระดบัสูงเพียงคนเดียว ซึงผูบ้ริหาร 

ระดบัสูงอาศยัสาํนกังานยอ่ยทีมีอยู ่7 สาํนกั (Bureau) และ  แผนก (Division) เป็นเสมือนแขนขาในการปฏิบติั 

การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs กรณีดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และรวดเร็วในการตัดสินใจ 

และไม่มีขนัตอนทีซบัซอ้นยุง่ยากมากนกัในการดาํเนินงาน 

6. การจดัสรรงบประมาณเพือส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี จะจดัสรรแก่  SMBA ซึง

เป็นองค์กรหลกัเพียงองค์กรเดียวทีช่วยดาํเนินการทงัในระดบันโยบาย และกาํหนดมาตรการระดบัปฏิบติัการ 

ดว้ยเหตุนี การจดัสรรงบประมาณแก่ SMBA  องคก์รหลกัเพียงองคก์รเดียวจึงไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสน และเป็น

เอกภาพ ในขณะทีประเทศไทยจดัสรรงบประมาณให้หลายองค์กร งบประมาณจึงกระจายขาดเอกภาพ และ 

ทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงาน 

7. มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ทีกาํหนดโดย SMBA มีความเด่นชดัอย่างยิง สามารถ 

มองเห็นทิศทางหรือสิ งทีสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งเน้นอย่างชัดเจน ก ล่าวคือ สาธารณ รัฐเกาหลีก ําหนด 

ให้มีการส่งเสริมวงจรชีวิตของธุรกิจ SMEs ในลกัษณะทีครบวงจร โดยเริมตน้ตังแต่การช่วยเริมต้นกิจการ 

SMEs ไปจนถึงผลกัดันกิจการ SMEs สู่การแข่งขนัระดับนานาชาติ สามารถสังเกตไดจ้ากมาตรการเกียวกับ 

การประกอบกิจการ ซึงมุ่งพัฒนา สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรผูที้สนใจประกอบธุรกิจ SMEs ตังแต่ระดับ 

อุดมศึกษา การจดัหาเครืองมือ การให้คาํปรึกษาว่าจะเริมตน้กิจการอยา่งไร หลงัจากนนั SMBA ยงัมีมาตรการ

เพือรองรับเกียวกับการประกอบกิจการอีกชนัหนึง  โดยการส่งเสริมให้มีกองทุนประเภทต่างๆ มากมาย เช่น 

ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการวิจยัและพฒันา หรือกองทุนทีเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่
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และ SMEs ดว้ย เป็นต้น ซึงส่งผลให้กิจการ SMEs ทีเกิดขึนมาแลว้ไม่ถูกทอดทิ ง และไดรั้บการช่วยเหลือให้

สามารถเลียงตัวเองได้ ประกอบกับ SMBA ไดส้ร้างแรงจูงใจให้มีการแข่งขันกนัระหว่าง SMEs เพือพฒันา

คุณภาพสินค้า การบริการของตนเองอีกด้วย เช่น มาตราการ Inno-biz เป็นต้น ซึงทาํให้สินค้า หรือบริการมี 

ความเจริญก้าวหน้าพฒันาตนเองอยู่เสมอ  นอกจากนี กิจการ SMEs รายใดทีประสบปัญหา SMBA ได้สร้าง

มาตรการฟูมฟักกิจการขึนเพือดูแลเป็นการเฉพาะกรณีอีกดว้ย อย่างไรก็ตาม การผลกัดัน SMEs ไปสู่ระดับ

นานาชาติได้รับความร่วมมือจาก Korea Export Import Bank (Eximbank) ซึงมีความชาํนาญเฉพาะในเรือง 

การดาํเนินธุรกิจกบัต่างประเทศ ผา่นโครงการ  Global Star Programme ดว้ย  จึงเห็นไดว้่าสาธารณรัฐเกาหลี

นันมีการส่งเสริมธุรกิจ SMEs อย่างเป็นระบบและครบวงจร มิใช่เป็นเพียงแค่การให้เงินอุดหนุนแก่ SMEs 

เท่านัน แต่ SMBA ได้ติดตามผลสืบเนืองจากการช่วยเหลือนันด้วย ซึงพร้อมทีจะเข้าไปช่วยฟืนฟูแก้ไขได้

ทนัท่วงที หากพบว่ามี SME รายใดทีมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถอยูร่อด นอกจากนี ในเรืองการส่งเสริม SME 

เรืองใดที SMBA ไม่มีความรู้หรือความชํานาญเพียงพอ SMBA จะไม่ดําเนินการด้วยตนเอง แต่จะติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งและมีความชาํนาญในเรืองนนัๆ เพือใหห้น่วยงานเขา้มาร่วมดาํเนินการ ซึง

จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ SMEs เช่น โครงการ Korea Export Import Bank (Eximbank) เป็นตน้ 

ข้อเสีย 

1. การกาํหนดนิยามลกัษณะของกิจการทีเป็น SME ซึงพิจารณาจากจาํนวนพนักงาน และมูลค่าสินทรัพย ์

หรือมูลค่าการขาย ภายใต้กฎหมาย Framework Act on Small and Medium Enterprises นัน อาจส่งผลเสียต่อ 

พฤติกรรมของ SMEs โดยมีการตรวจสอบพบว่า SME แต่ละรายจะไม่พยายามเพิมจาํนวนพนักงาน หรือ เพิม

มูลค่าการขาย  เนืองจากต้องการคงสถานะของการเป็น SME เพือรอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก 

ภาครัฐเพียงอยา่งเดียว 

2. บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Administrator) และผูบ้ริหารทีมาจากผูแ้ทนรัฐสภา (Deputy-

Administrator) ของ SMBA คือ ผูช่้วยรัฐมนตรี และผูแ้ทนจากรัฐสภา ซึงมาจากข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวาระครังละ 4 ปี เป็นทีน่าสังเกตว่า มติหรือนโยบายของ SMBA อาจไม่ไดเ้ป็นไปในทางที

เหมาะสมได ้เนืองจากอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลมากเกินไป ข้อสังเกตนีสามารถแก้ไข 

ไดด้ว้ยการปรับปรุงโครงสร้างใหมี้ฝ่ายเอกชน หรือขา้ราชการฝ่ายประจาํเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร 
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3. สาธารณรัฐเกาหลีได้กาํหนดอาํนาจหน้าทีของ SMBA โดยปรากฏอยู่ในกฎหมายทีเกียวข้องกับ 

การส่งเสริม SMEs หลายฉบับ กรณีนีอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนาํมาใช ้และทาํให้เกิดความสับสนได ้ 

ทงันี กฎหมายทีมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของ SMBA ไดแ้ก่ Promotion of Small and Medium Enterprises and 

Encouragement of Purchase of Their Products Act, Act on the Protection of the Business Sphere of Small and 

Medium Enterprises and Promotion of their Cooperation, Act on Special Measures for Small Enterprise 

Support, Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprise, Special Act on 

Support for Human Resources of Small and Medium Enterprise, Promotion of Disabled Persons’ Enterprise 

Activities Act, Special Act on the Promotion of Business Conversion in Small and Medium Enterprise, Small 

and Medium Enterprise Cooperatives Act, Act on Support for Female-owned Businesses  ซึงกฎหมายเหล่านีก็

มิไดก้าํหนดรายละเอียดของอาํนาจหนา้ทีในเชิงลึกใหแ้ก่ SMBA แต่อยา่งใด หากแต่กาํหนดอาํนาจหน้าทีอยา่ง 

กวา้งๆ เท่านัน เช่น กาํหนดให้ SMBA มีอาํนาจในการส่งเสริมธุรกิจทีอาจมีความเสียงสูง แต่ไม่ไดร้ะบุว่าจะ 

ส่งเสริมในลกัษณะเช่นใด ดว้ยวิธีการใด เป็นตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่ามีความเป็นไปไดสู้งทีการกาํหนดอาํนาจหน้าที 

อยา่งกวา้งๆ นัน เพือให ้SMBA สามารถดาํเนินการส่งเสริม SMEs ไดอ้ยา่งยดืหยุ่น อยา่งไรก็ตาม อาํนาจหนา้ที 

สาํคญับางประการก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ SMBA เช่น อาํนาจหน้าทีในการกาํหนดลกัษณะ ประเภท และ

ขนาดของ SME ซึงรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผูมี้อาํนาจกาํหนด โดยอาศยัอาํนาจของ Framework Act on 

Small and Medium Enterprises 

 

4.4 สาธารณรัฐฝรังเศส 

ข้อดี 

1. การส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐฝรังเศสจะดาํเนินการโดยองคก์รหลายองคก์รดว้ยกนั ซึงแต่ละองคก์ร

จะใหก้ารส่งเสริม SMEs ในรูปแบบทีแตกต่างกนัออกไป โดยมีทงัองคก์รของรัฐในระดบัทอ้งถินและองคก์รใน

ระดบัชาติ  สาํหรับองคก์รในระดบัทอ้งถินทีให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินต่าง  ๆ

ทีมีอาํนาจตามกฎหมายทีจะให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมการประกอบกิจการของ SMEs ทีตงัอยูใ่นพืนทีของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเหล่านัน  ทงันี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของฝรั งเศสดงักล่าวเป็นหน่วยงานรัฐ

โดยแทห้รือเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครอง 
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2. ภาครัฐของสาธารณรัฐฝรั งเศส ได้ให้ความสําคัญแก่การให้การส่งเสริม SMEs โดยได้มีการออก

กฎหมายหลายฉบบัเพือส่งเสริม SMEs เริมตงัแต่การส่งเสริมใหมี้การจดัตงัธุรกิจ หรือการออกกฎหมายเพือเอือ

ผลประโยชน์ทางดา้นภาษี และการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินต่างๆ ซึงการออกกฎหมายให้การสนับสนุน 

SMEs ก็เพือนาํเอานโยบายในดา้นการส่งเสริม SMEs มาปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม และหน่วยงานรัฐทีอยู่ภายใต้

อาํนาจบงัคบับญัชาของรัฐบาลก็จะเป็นผูน้าํเอากฎหมายทีเกียวกบัการส่งเสริม SMEs นนัไปบงัคบัใช ้ 

3. ตามเป้าหมายทีก ําหนดไว้ ธนาคาร BPI ของสาธารณรัฐฝรั งเศสมีวตัถุประสงค์สําคัญคือการให ้

ความช่วยเหลือทางด้านการเงินทุกประเภทให้แก่ SMEs และวิสาหกิจขทีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ดว้ย  ทังนี จะ

เป็นไปโดยเคารพต่อกฎเกณฑข์องสหภาพยโุรป  นอกจากนี ธนาคาร BPI ซึงเป็นส่วนหนึงของรัฐวิสาหกิจ BPI-

Groupe ยงัให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมดา้นการสร้างนวตักรรมและการส่งออกดว้ย โดยเป็นองค์กรทีสามารถ

ใชบ้ริการไดง่้ายเนืองจากมีสาํนกังานทีตงัอยูใ่นทุกๆ มณฑลหรือทุกแควน้ในสาธารณรัฐฝรังเศส  สมาคม APCE 

ของสาธารณรัฐฝรังเศสนนัเกิดจากความริเริมของภาครัฐ ซึงรัฐมีบทบาทสาํคญัในการจดัตงัและการบริหารของ

สมาคมโดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือการให้ความช่วยเหลือในการจดัตงั และการพฒันาวิสาหกิจต่างๆ  การที 

APCE มีวตัถุประสงค์สาํคญัคือการดาํเนินการทีเป็ประโยชน์ส่วนรวม ทาํให้ภาครัฐ โดยกระทรวงทีมีหน้าที

เกียวขอ้งกบัการใหก้ารสนบัสนุนวิสาหกิจ (กระทรวงฟืนฟศูกัยภาพการผลิต) จะเขา้มามีบทบาทในการแต่งตงั

คณะกรรมการเกือบทงัคณะ คณะกรรมการของ APCE จึงมีความเกียวโยงกบัภาครัฐเป็นอยา่งมากเพราะทงัคณะ

เป็นตวัแทนมาจากหน่วยงานรัฐ หรือไดรั้บการแต่งตงัจากรัฐมนตรีทีรับผิดชอบดา้นการสนับสนุน SMEs เมือ

คณะกรรมการ APCE เกือบทังหมดมาจากภาครัฐหรือเกียวขอ้งเป็นตัวแทนจากภาครัฐ การดาํเนินงานและ

นโยบายดา้นยุทธศาสตร์ของ APCE จึงเกียวขอ้งโดยตรงหรือเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ แต่ขอ้ไดเ้ปรียบของ

การทีไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานรัฐและไม่ไดเ้ป็นองคก์รทีมุ่งแสวงหาผลกาํไรคือการทีสามารถจะดาํเนินการต่างๆ ได้

อยา่งรวดเร็ว สามารถทาํการตดัสินใจในเรืองต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วมากกว่าหน่วยงานรัฐ เมือเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทยแลว้ จะเห็นว่ามีวฒันธรรมการมีส่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชนทีแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก ภาครัฐ

ของประเทศไทยแทบจะไม่มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการจัดตังสมาคมเลย เพียงแต่จะทาํหน้าทีผูค้วบคุม

ตรวจสอบเท่านัน แต่สมาคมในสาธารณรัฐฝรั งเศส โดยเฉพาะ APCE นัน รัฐมีบทบาทสาํคญัในการจดัตงัและ 

การบริหารของสมาคม ซึงเป็นสิงสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างดา้นแนวคิดการสร้างสงัคมทีสาํคญัอยา่งหนึง

ของทงัสองประเทศ 
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4. การทีรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe มีสถานะเป็นธนาคาร จึงมีอาํนาจโดยกฎหมายทีจะดาํเนินการใหบ้ริการ

ดา้นการเงิน โดยอาจเสนอความช่วยเหลือการเงินให้แก่วิสาหกิจ และ SMEs เกือบทุกรูปแบบโดยภาพรวมแลว้ 

วตัถุประสงคที์สาํคญัในการจดัตงัวิสาหกิจ BPI-Groupe ขึนมาทาํหนา้ทีในการให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ 

SMEs นนั คือการทีจะให ้SMEs สามารถเขา้ถึงแหล่งทางการเงินไดโ้ดยง่ายนนัเอง 

5. การเป็นธนาคารของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ทาํให้รูปแบบของการใหก้ารสนับสนุน ส่งเสริมSMEs มี

ความหลากหลายไม่มากนกั รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงมุ่งใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงินแก่ SMEs เป็นหลกั 

แต่การใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการเงินดงักล่าวอาจมีรูปแบบทีหลากหลายและอาจเป็นไปเพือวตัถุประสงค์ที

แตกต่างกนัออกไป 

6. APCE จะมีการติดตามการใหค้วามช่วยเหลือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ทางเวบ็ไซตข์อง APCE 

ข้อเสีย 

1. การส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐฝรั งเศสนัน ในปัจจุบนั ยงัไม่มีการจดัตงัองคก์รทีเป็นองคก์รรัฐโดย

แท ้เพือทาํหน้าทีในการให้การสนบัสนุน ส่งเสริม หรือใหค้วามช่วยเหลือแก่ SMEs เป็นการเฉพาะและมีหนา้ที

ในระดบัประเทศในลกัษณะทวัไปแต่อยา่งใด 

2. กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั งเศสไม่ไดมี้กฎหมายเฉพาะทีกาํหนดคาํนิยามของ SMEs ไวแ้ต่อย่างใด มี

แต่เพียงกฎหมายปี ค.ศ. 2008  เท่านัน ทีไดก้ล่าวถึง SMEs เอาไวแ้ต่คาํนิยามที BPI-Groupe นาํมาใชนี้ เป็นคาํ

นิยามตามกฎหมายยโุรป 

3. กฎหมายจดัตงัรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ของสาธารณรัฐฝรังเศสไม่ไดก้าํหนดรายละเอียดหรือวิธีการใน 

การให้การสนับสนุน SMEs ไว ้แต่อย่างไร เพียงแต่ได้ระบุว่าเป็นการให้การสนับสนุนทางด้าน การเงิน 

ทุกประเภทเท่านนั 

4. รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ไม่ไดเ้ป็นองคก์รหลกัทีทาํหนา้ทีในการส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐฝรังเศส

แต่อย่างใด เพราะหน้าทีในการส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐฝรั งเศสไม่ได้เป็นหน้าทีของหน่วยงานทีจดัตัง

ขึนมาเป็นการเฉพาะ แต่เป็นหน้าทีของหน่วยงานรัฐโดยแท ้ทงัราชการส่วนกลาง (รัฐ) และการปกครองส่วน

ทอ้งถิน (แควน้หรือมลฑล) ซึงเป็นหน้าทีทีเป็นไปตามกฎหมายทีรัฐไดก้าํหนดขึน  กฎหมายจดัตงัรัฐวิสาหกิจ 

BPI-Groupe จึงไดก้าํหนดให้เป็นองค์กรทีเข้ามาทาํหน้าทีเสริมหรือสนับสนุนการทาํหน้าทีของหน่วยงานรัฐ

เท่านนั 



164 

5. APCE เป็นองค์กรทีไม่อาจนํามาเปรียบเทียบกบัองค์กรทีมีหน้าทีส่งเสริม SMEs ในประเทศไทยได ้

มากนัก  แต่อาจกล่าวไดว้่า โดยแท้จริงแลว้การดาํเนินการของ APCE (การให้บริการดา้นขอ้มูลแก่วิสาหกิจ) 

เป็นเพียงหนา้ทีดา้นหนึงของหน่วยงานของไทยทีจดัตงัขึนตาม พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เท่านัน ถึงแมว้่า APCE ไม่มีความแตกต่างจากหน่วยงานรัฐมากนัก แต่กระนัน APCE ก็

ไม่ไดมี้อาํนาจเช่นหน่วยงานรัฐทวัไป ซึงเป็นขอ้แตกต่างทีสาํคญัอีกประการหนึงกบัหน่วยงานส่งเสริม SMEs 

ของประเทศไทย 

6. APCE ไม่มีอาํนาจโดยกฎหมายใดทีจะสั งการหรือดาํเนินการอยา่งใดอย่างหนึงในลกัษณะของการใช้

อาํนาจรัฐ หรือมีงบประมาณอย่างเพียงพอทีจะนาํไปจดัสรรช่วยเหลือดา้นการเงินให้แก่ SMEs หรือวิสาหกิจ

ต่างๆ ซึงส่งผลให้การให้การสนับสนุน SMEs ของ APCE นัน กระทาํได้เฉพาะแต่หน้าทีด้านการให้ข้อมูล 

คาํแนะนาํและความช่วยเหลือดา้นทะเบียน (ช่วยเหลือในการดาํเนินการจดทะเบียนต่างๆ เป็นตน้) เท่านนั 

7. การใหก้ารสนบัสนุนแก่ SMEs ของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ซึงเป็นทงัธนาคารและหน่วยงานส่งเสริม

พฒันานวตักรรมนันเป็นการให้บริการสาธารณะดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

จึงจะให้บริการโดยคิดค่าบริการในการใหบ้ริการส่งเสริม หรือสนับสนุน SMEs ซึงเป็นขอ้แตกต่างทีสาํคญัใน

การใหก้ารส่งเสริม SMEs ของสาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย ประกอบ

กบัสถานะขององค์กรรัฐวิสาหกิจนนัโดยสภาพเป็นองคก์รทีอาจแสวงหาผลกาํไรไดอ้ยูแ่ลว้ จึงทาํให้หน้าทีใน

การสนบัสนุน SMEs ของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงเป็นการประกอบกิจการมากกว่าการใหบ้ริการสาธารณะ 

8. รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ซึงมีสถานะเป็นธนาคาร ไม่อาจนาํเอางบประมาณการสนบัสนุนมาจากภาครัฐ 

มาใชเ้ป็นงบประมาณในการประกอบกิจการโดยการสนับสนุน SMEs ของตนได ้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 

BPI-Groupe จึงไม่ไดม้าจากการสนบัสนุนจากรัฐโดยตรงแต่มาจากเงินทุนค่าหุ้น และรายไดจ้ากการใหบ้ริการที

เรียกเก็บมาได ้
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4.5 เครือรัฐออสเตรเลยี  

ข้อดี 

1. เครือรัฐออสเตรเลียมีมาตรการจดัเก็บภาษีทีเอือต่อภาคธุรกิจ มีตลาดแรงงานทีมีความยืดหยุ่ดและเป็น

แรงงานทีมีทกัษะสูง 

2. เครือรัฐออสเตรเลียมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด หรือแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึงเน้น 

การบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจากทงัภาครัฐและเอกชนโดยการปฏิรูปโครงสร้างการดาํเนินงานทีช่วย

พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกรวมถึงการสร้างโอกาสการพฒันาศกัยภาพของ SMEs ดว้ย 

3. เครือรัฐออสเตรเลียไม่มีคาํจาํกดัความของ SMEs ทีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในระดับประเทศอย่างใน

ประเทศไทย โดยคาํจาํกดัความของ SMEs จะขึนอยู่ก ับหน่วยงานและกฎเกณฑ์ทีกาํหนดขึนสําหรับ SMEs 

วิสาหกิจขนาดย่อมทีพบในออสเตรเลียมกัจะมีลกัษณะเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวหรือมีหุ้นส่วนจาํนวนน้อย  

มีการควบคุมบริหารโดยเจา้ของในลกัษณะบุคคลมากกว่าโครงสร้างการบริหารแบบทางการทีมีลาํดบัชนั และมี

การดาํเนินธุรกิจทีเป็นอิสระไม่สงักดักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จากนิยามจะเห็นไดว้่า ออสเตรเลียไดก้าํหนดลกัษณะ

องค์กรธุรกิจโดยพิจารณาจากจาํนวนการจา้งงาน และจาํนวนรายได ้ซึงแตกต่างจากประเทศไทยทีใชเ้กณฑ์

จาํนวนการจา้งงาน และมลูค่าของสินทรัพยถ์าวร 

4. เครือรัฐออสเตรเลียมีนโยบายการส่งเสริม SMEs ทีเน้นการพฒันาธุรกิจขนาดเล็ก เนืองจากเป็นหน่วย

ธุรกิจทีส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการติดต่อราชการ การปฏิบติัตามกฎหมาย และอนุบญัญติัต่างๆ ของภาครัฐ 

การเสียภาษี ตลอดจนการขอความช่วยเหลืออืนๆ และประเด็นการส่งเสริม SMEs นนั จะเนน้การวิจยัและพฒันา 

(R&D) การส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยม์ากขึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้น

สารสนเทศและเทคโนโลยชีีวภาพ และการส่งเสริมการส่งออก เป็นสาํคญั 

5. เครือรัฐออสเตรเลียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม ซึงมี

มลูค่าการลงทุนนอ้ยกว่า 10 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ใหส้ามารถเขา้มาลงทุนไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งขออนุญาตก่อน 

อยา่งไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภททีไดก้าํหนดเงือนไขพิเศษสาํหรับนักลงทุนต่างชาติ และตอ้งยนืเสนอขออนุญาต

รัฐบาลออสเตรเลียก่อน เช่นธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความมั นคงของชาติ ทังนี ขึนอยู่ก ับดุลยพินิจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
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6. รัฐบาลของเครือรัฐออสเตรเลียไดต้งัคณะทาํงานการลดการกาํกบัดูแลธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business 

Deregulation Task Force) เพือศึกษาภาระของ SMEs ในการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยคณะทาํงานไดเ้สนอแนะ

วิธีการลดภาระของกฎระเบียบทีมีต่อ SMEs ซึงในปัจจุบนัขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ไดน้าํไปกาํหนดเป็นมาตรการ

และไดรั้บการปฏิบติัแลว้ 

7. เครือรัฐออสเตรเลียไดมี้มาตรการทางกฎหมายอืนๆ เพือนาํมาบงัคบัใชใ้นการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น

การจดัทาํเว็บไซต์เพือให้บริการแบบครบวงจรในการจดทะเบียนบริษัทและเลิกบริษัท รวมถึงไดจ้ัดเตรียม

เอกสารตวัอยา่งทีเกียวขอ้งกบัการจดทะเบียนไวใ้หแ้ก่ SMEs ซึงช่วยใหก้ระบวนการจดทะเบียนตงับริษทัหรือ

เลิกบริษทัมีความสะดวก รวมทงัมีการจดัตังศูนยบ์ริการครบวงจรในการขอใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวข้องกับ 

การตงัโรงงานในทุกมลรัฐ โดยสามารถยนืขอใบอนุญาตเหล่านนัทางอินเทอร์เน็ตได ้นอกจากนี ยงัมีการจดัทาํ

คู่มือการขอตังโรงงานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ซึงทาํให้SMEs สามารถตัง

โรงงานไดอ้ยา่งสะดวก 

8. คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้ริโภคของเครือรัฐออสเตรเลียไดจ้ดัทาํคู่มือ

กฎหมายแข่งขนัทางการคา้สาํหรับธุรกิจขนาดเลก็โดยเฉพาะ ซึงช่วยใหธุ้รกิจขนาดเลก็มีความเขา้ใจต่อกฎหมาย

ดงักล่าวได ้และไดเ้พิมบทบญัญติัพิเศษในเรืองพฤติกรรมทีขาดสาํนึก (unconscionable conduct) ซึงช่วยป้องกนั

ธุรกิจขนาดเลก็จากการเอาเปรียบจากผูป้ระกอบการทีมีอาํนาจต่อรองสูงกว่า นอกจากนีกระบวนการพิจารณาขอ้

ร้องเรียนยงัไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ต่อสือมวลชนทุกขนัตอน 

9. หน่วยงานภาครัฐทีสําคัญ ในการส่งเสริม  SMEs ใน เครือรัฐออสเตรเลียคือ AusIndustry และ 

Productivity Commission ซึง AusIndustry เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัด Department of Innovation, Industry, 

Science and Research ของรัฐบาลออสเตรเลียทีมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการและกําหนดรูปแบบ

มาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยบทบาททีสาํคญัของ AusIndustry 

ในการส่งเสริมธุรกิจ ไดแ้ก่ การเป็นแหล่งขอ้มูลทีสาํคญัอนัสามารถ อา้งอิงไดใ้นทุกประเภทของธุรกิจ ทังนี 

AusIndustry จะทาํงานร่วมกนักบัทุกระดบัและภาคส่วนของรัฐบาลและการเขา้ถึงแมใ้นพืนทีห่างไกลมากทีสุด

ขอ งออ ส เต รเลี ย  ใน ข ณ ะที  Productivity Commission (PC) ก็ มี บ ท บ าท สําคัญ ใน ก ารผ ลัก ดัน ให้ เกิ ด 

การเปลียนแปลงทางนโยบายเศรษฐกิจของเครือรัฐออสเตรเลีย และการตดัสินใจด้านนโยบายของรัฐบาล

ออสเตรเลีย 
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10. โครงสร้างทั วไปของ Productivity Commission ไม่ได้มีการกําหน ดไว้อย่างชัด เจน  มีแต่เพี ยง 

การกาํหนดบทบาทว่าเป็นหน่วยบริหารอิสระทีมีหนา้ทีศึกษาและใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการกาํหนดนโยบาย

ในทางเศรษฐกิจและการออกกฎระเบียบ เพือเป็นแนวทางแก่ผูท้าํหนา้ทีกาํหนดนโยบายและออกกฎ ซึงหมายถึง

ทงัฝ่ายบริหารผูก้าํหนดนโยบายและเจา้หน้าทีของรัฐทีจะใชน้โยบายในการตดัสินใจเมือจะตอ้งออกกฎ และมี

การจดัทาํขอ้เสนอแนะนนัเป็นเอกสารทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

11. เครือรัฐออสเตรเลียไดมี้การจัดตังสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กแห่งออสเตรเลีย (The SME 

Association of Australia) ซึงเป็น หน่วยงานทีดูแลเกียวกับธุรกิจขน าดกลางและข นาดเล็ก ซึงรูปแบ บ 

การดาํเนินงานของสมาคมนีมีลกัษณะเป็นองคกรทีไม่แสวงหาผลกาํไรเพือให้บริการแก่สมาชิกของสมาคมใน

การเชือมโยงและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะเดียวกนัก็ทาํหน้าทีในการเป็นผูน้ ําสาํหรับ 

การดาํเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็และอุตสาหกรรม ซึงการเป็นสมาชิกเปิดใหก้บัประชาชน  ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดเลก็  อุตสาหกรรม  ธุรกิจอืน ๆ และสมาคมแห่งรัฐบาล 

12. ภาครัฐของเครือรัฐออสเตรเลียยงัไดส้นบัสนุนดา้นการเงินแก่ Business Enterprise Centres ซึงมีจาํนวน

ทังสิ น 36 ศูนยท์ั วประเทศ ซึงไทยไม่มีศูนยด์ังกล่าว โดยให้เงินช่วยเหลือแก่ศูนยไ์ม่เกิน 100,000 ดอลลาร์

ออสเตรเลียต่อปี (ประมาณ 3,100,000 บาท) เพือให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 

และใหเ้งินอุดหนุนผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการ 

13. เครือรัฐออสเตรเลียมีการส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเรืองทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและ

ความสามารถในการผลิตในเรืองการส่งเสริมความเขา้ใจของสาธารณชนในเรืองทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและ

ความสามารถในการผลิตนัน ในขณะทีประเทศไทยไม่ได้มีการกาํหนดไวใ้นหน้าทีของ สสว. อย่างชัดเจน 

หากแต่มีนโยบายแยกออกมาต่างหากซึงจะปรากฏอยูใ่นแผนการส่งเสริม SMEs ประจาํปี ของ สสว. 

14. เครือรัฐออสเตรเลียไดมี้การจดัตังโครงการกองทุนร่วมพฒันา (Pooled Development Funds : PDFs)  

ขึนเพือใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการเงินในรูปแบบของทุนเรือนหุน้แก่ SMEs 

15. จุดเด่นของเครือรัฐออสเตรเลียนันอยู่ทีนโยบายทีเกียวกับการพัฒนาด้านเทค โนโลยี R&D และ 

การส่งเสริมใหมี้การคน้ควา้สิงประดิษฐใ์หม่  ๆและการร่วมมือระหว่าง รัฐบาล เอกชน และสถาบนัการศึกษา ซึง

เป็นนโยบายทีประสบความสาํเร็จ 

16. สําหรับกรอบนโยบายทีสําคัญยิงในระดับสหพันธรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ การปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มและการวางเงือนไขทางเศรษฐกิจมหภาคใหเ้อือประโยชน์ต่อธุรกิจภายในประเทศ ทงัการรักษา
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อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบียในระดบัตาํ การสร้างระบบภาษีทีช่วยส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนั

ในธุรกิจระหว่างประเทศ การลดภาระดา้นกฎหมายของ SMEs การช่วยเหลือดา้นการพฒันาทกัษะการบริหาร

กิจการของธุรกิจขนาดเลก็ การช่วยเหลือดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม และการเปิดโอกาสใหธุ้รกิจขนาดเลก็ได้

เขา้ร่วมกระบวนการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

ข้อเสีย 

1. ถึงแม้ว่าเครือรัฐออสเตรเลียจะมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SMEs หากแต่เครือรัฐออสเตรเลียก็ไม่มี

กฎห มายเฉพาะทีช่วยส่งเสริม  SMEs ห รือองค์กรทีทําหน้ าทีในการส่งเสริม  SMEs โดยตรง ดังนัน 

การส่งเสริม SMEs ของเครือรัฐออสเตรเลียจึงเป็นลกัษณะการสร้างโครงการโดยตวัหน่วยงานทีให้บริการดา้น

ต่างๆ แก่ภาคธุรกิจ เน้นการให้คาํปรึกษา การให้บริการสารสนเทศ และการให้เงินอุดหนุนเพือช่วยเหลือใน 

การว่าจา้งทีปรึกษาเขา้มาวางแผนธุรกิจ ซึงมาตรการเหล่านีอาจไม่ไดอ้าศยัอาํนาจตามกฎหมายเฉพาะก็ได ้ทาํให้

ไม่มีสภาพบงัคบัใหต้อ้งสร้างและดาํเนินการตามมาตรการต่างๆ  แต่สาํหรับโครงการทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม 

SMEs ในเครือรัฐออสเตรเลียทีมีกฎหมายรองรับ คือ โครงการจดัตงักองทุนร่วมพฒันา ตามกฎหมายกองทุน

ร่วมพฒันา ค.ศ. 1992 ซึงมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการจดัตงักองทุนเพือสนบัสนุนทางการเงินในรูปของทุน

เรือนหุน้แก่ SMEs โดยผูถื้อหุน้ในกองทุนและกองทุนจะไดรั้บแรงจูงใจในรูปของการลดหยอ่นภาษี 

2. ระบบการปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งเป็น  2 ระดับ  คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ (Federal 

Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) ซึงรัฐบาลทงั 2 ระดบั มีอาํนาจในการออกกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ ส่งผลใหก้ฎระเบียบทางการคา้ในแต่ละทอ้งถินอาจมีความแตกต่างกนัได ้ถึงแมว้่าปัจจุบนัรัฐบาล

พยายามปรับปรุงกฎเกณฑต่์าง ๆ  ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัมากขึนแต่ยงัไม่สามารถทาํไดค้รบถว้น แต่อยา่งไรก็ดี 

มาตรการส่งเสริมธุรกิจขนาดเลก็ของรัฐบาลมลรัฐจะคลา้ยกบัมาตรการของรัฐบาลสหพนัธ์รัฐ คือ เน้นการให้

คาํปรึกษา บริการสารสนเทศ และเงินอุดหนุนเพือช่วยเหลือในการว่าจา้งทีปรึกษาเข้ามาช่วยวางแผนธุรกิจ 

วิเคราะห์การตลาด ลู่ทางการส่งออก การวิจยัและพฒันา เป็นตน้ 

3. เครือรัฐออสเตรเลียไม่มีหน่วยงานภาครัฐทีจดัตงัขึนเพือดูแลและส่งเสริมธุรกิจ SMEs เป็นการเฉพาะ

เหมือนในประเทศไทย 

4. แม้เครือรัฐออสเตรเลียจะมีหน่วยงาน Productivity Commission ช่วยส่งเสริม SMEs แต่ลักษณะ

โครงสร้างทวัไปของ Productivity Commission ไม่ไดมี้การกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน มีแต่เพียงการกาํหนดบทบาท
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ว่าเป็นหน่วยบริหารอิสระทีมีหน้าทีศึกษาและให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการกาํหนดนโยบายในทางเศรษฐกิจและ

การออกกฎระเบียบ เพอืเป็นแนวทางแก่ผูท้าํหนา้ทีกาํหนดนโยบายและออกกฎ 

5. ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย มีลกัษณะการบริหารเงินกองทุนทีแตกต่างกนั โดยประเทศไทยมี

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงจะกาํหนดแผนการส่งเสริม SMEs แลว้จากแผนนี 

คณะกรรมการบริหาร สสว. จะนาํไปออกแผนปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกนั จากแผนปฏิบติัการ จะนาํไปสู่การใช้

เงิน ในขณะทีการบริหารเงินทุนและการจดัสรรในออสเตรเลียนนั สาํหรับกองทุนร่วมพฒันาทีไดจ้ดัตงัขึนแลว้ 

ได้มีเงือนไขการระดมทุนเฉพาะการออกหุ้นสามัญเท่านัน โดยกองทุนอาจส่งทีปรึกษาเข้าไปร่วมให้ 

ความช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการบริหารเงินลงทุน 

6. ในดา้นงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เครือรัฐออสเตรเลียถือเป็นหนึงใน

ไม่กีประเทศทียงัไม่ได้เปิดตวัโครงการคาํประกนัสินเชือเพือธุรกิจขนาดเล็กแมใ้นช่วงวิกฤตการณ์เงินโลก 

(Global Financial Crisis: GFC) เมือธุรกิจประสบขอ้จาํกดัเครดิตรุนแรง แต่อยา่งไรก็ดี รัฐบาลออสเตรเลียไดใ้ห้

ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงเพือส่งเสริมธุรกิจ SMEs ซึงเป็นการใหค้วามช่วยเหลือสาํเร็จรูปทางการเงิน  

ทังเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ภาษีในระดับรัฐบาลกลางรัฐและมลรัฐท้องถิน  และระดับชาติทีได้รับ

ประโยชน์ทางภาษีเช่นส่วนลดภาษีและการลดเงินซึงถือว่าเป็นนโยบายทีมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการ SMEs 

7. เครือรัฐออสเตรเลียไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินในรูปของธนาคาร SMEs จะมีเพียง

การลงทุนในรูปของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และรัฐบาลเขา้มามีบทบาทเพียงการไปเขา้ร่วมทุน

กบั Venture Capital ของเอกชนแลว้ปล่อยให้เอกชนดาํเนินการโดยอิสระ ซึงการเขา้ร่วมใน Venture Capital 

ของรัฐบาลนนัเป็นเพียงเพอืลดตน้ทุนค่าลงทุน (Capital Cost บางส่วนใหก้บัเอกชนเท่านนั 

8. เนืองดว้ยลกัษณะการปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียเป็นการปกครองแบบสหพนัธรัฐ (Federal State) 

อนัมีรัฐต่างๆ ประกอบกนัขึนเป็นเครือจกัรภพออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) ทาํให้ระบบบริหาร

ราชการและการจดัรูปองค์กรภาครัฐมีโครงสร้างภายในสองระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสหพนัธรัฐและระดับมลรัฐ  

โดยทีการกาํกบัดูแลและส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลออสเตรเลียก็จะตอ้งกาํหนดเป็นมาตรการทีเหมาะสมทงัสอง

ระดบัดว้ย 



 

 

 

ตารางสรุปขอ้ดี-ขอ้เสียของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐทีส่งเสริม SMEs ของต่างประเทศ จาํนวน 5 ประเทศ เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
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ประเด็นทีเปรียบเทียบ ประเทศญีปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหล ี สาธารณรัฐฝรังเศส เครือรัฐออสเตรเลีย 

1. การกําหนดนิยาม 

ความเป็นมาและหลักการ

สําคัญของกฎหมายจัดตัง

องค์กรภาครัฐ 

1.1 ข้อด ี: การจดัตงั

สาํนักงานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEA) 

ของประเทศญีปุ่ นเกิดขึนจาก

การแกปั้ญหาการผูกขาดทาง

การตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจ

ขนาดใหญ ่ทาํใหทิ้ศทาง 

การส่งเสริม SMEs ของ

ประเทศญีปุ่ นมีความชดัเจน

มากกวา่ประเทศไทย ซึงมี

การจดัตงัองคก์รภาครัฐทีทาํ

หน้าทีส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs เพือแกไ้ขปัญหา

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที

จาํเป็นตอ้งอาศยัทางแกไ้ข 

ปัญหาจากเหตุปัจจยัหลาย

ประการ  ทงันี SMEA เทียบ

ไดก้บั สสว. 

 

 

 

1.1 ข้อดี : การส่งเสริม SMEs 

มาจากนโยบายทีสนบัสนุน

การลงทุนจากต่างชาติ และ

การประกอบธุรกิจของผูเ้ขา้

มาอาศยัในดินแดนและ

รวมทังพลเมืองสิงคโปร์ ซึง

ธุรกิจส่วนใหญจ่ะเป็น SMEs  

ดงันนั รัฐบาลสิงคโปร์จึงมุ่ง

ส่งเสริมพฒันา SMEs ไปสู่

ธุรกิจขนาดใหญ่อยา่งมนัคง

และยงัยืน จึงแตกต่างจาก 

ความเป็นมาของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข้อด ี: กฎหมายของ

ประเทศเกาหลใีต ้คือ 

Framework Act on Small 

and Medium Enterprises มี

รายละเอียดชดัเจนเพือจะ

ส่งเสริม SMEs ในแต่ละ

ประเภทให้สอดคลอ้งกบั

สภาพและฐานะทางเศรษฐกิจ

ของตน และทาํให้ตรง 

ความตอ้งการของ SMEs  

แตล่ะประเภท เทียบไดก้บั

การทีประเทศไทยมีกฎหมาย

เฉพาะคือพระราชบญัญติั

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข้อดี : การส่งเสริม SMEs 

ในประเทศฝรังเศสจะผ่าน

องคก์รภาครัฐหลายองคก์รมี

ทงัองคก์รในระดบัทอ้งถิน

และระดบัชาติ  สาํหรับ

องคก์รในระดบัทอ้งถินทีให้

ความช่วยเหลือ SMEs คือ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน

ซึงมีอาํนาจตามกฎหมายทีจะ

ให้ความช่วยเหลือ SMEs 

ทีตงัอยูใ่นเขตพืนที ทงันี เป็น

การจดัรูปองคก์รทีแตกตา่ง

จาก สสว. ของประเทศไทย 

ทีมิใช่ทงัหน่วยงานราชการ 

และมิใช่รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข้อดี : ออสเตรเลียมี

พฒันาการส่งเสริม SMEs โดย

อาศยัมาตรการจดัเก็บภาษีที

เอือตอ่ภาคธุรกิจ มีตลาด 

แรงงานทีมีความยดืหยุด่และ

เป็นแรงงานทีมีทกัษะสูง มี

ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 

หรือแบบเสรีนิยม ซึงเนน้

ปฏิรูปโครงสร้าง 

การดาํเนินงานเพือพฒันาขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั

ในตลาดโลกและสร้าง

โอกาสการพฒันาSMEs 

ทงันี ประเทศไทยไม่ไดมี้ 

การสร้างมาตรการส่งเสริม 

SMEs ทีโดดเดน่อยา่ง

ออสเตรเลียก่อนมีกฎหมาย

จดัตงั สสว.  
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1.2 ข้อเสีย : จากปัญหา 

การผูกขาดทางการตลาดของ

กลุม่ทุนธุรกิจขนาดใหญ่ จน

เป็นทีมาของการจดัตงั SMEA 

ทาํให้ทิศทางการส่งเสริม 

SMEs ของญีปุ่นเป็นไปเพือ

ป้องกนัปัญหานี และทาํให้

วิธีการส่งเสริม SMEs ของ

ประเทศญีปุ่นเน้นการรวมกลุ่ม 

SMEs จนอาจไม่ยืดหยุน่ใน

การวางนโยบายไปสู่อนาคต 

1.2 ข้อเสีย : ไม่มีการบญัญติั

กฎหมายทีนํามาปรับใช้

เฉพาะในการส่งเสริม SMEs 

จึงไม่มีการให้คาํจํากดัความ

อยา่งเป็นทางการโดยกฎหมาย

ของ SMES และคาํนิยามของ 

SMEs ทีคณะกรรมการ 

SPRING นํามาใชนี้ไมไ่ด้

เป็นคาํนิยามอยา่งเป็น

ทางการของ SMEs แตเ่ป็น

การกาํหนดขึนมาเพือใชเ้ป็น

หลกัเกณฑเ์บืองตน้ระบุถึง

ผูป้ระกอบการทีสามารถ

ขอรับการช่วยเหลือตาม

แผนงานสนบัสนุน SMEs ที

คณะกรรมการ SPRING 

จดัทาํขึนเท่านัน 

1.2 ข้อเสีย : ภายใตก้ฎหมาย 

Framework Act on Small 

and Medium Enterprises ได้

กาํหนดนิยาม SMEs โดย

พิจารณาจากจาํนวนพนักงาน 

และมูลคา่สินทรัพย ์หรือ

มูลค่าการขาย ซึงอาจส่ง 

ผลเสียต่อพฤติกรรมของ 

SMEs โดยพบวา่ SME แตล่ะ

รายจะไมพ่ยายามเพิมจาํนวน

พนักงาน หรือเพิมมูลค่า 

การขาย  เนืองจากตอ้งการคง

สถานะการเป็น SME เพือรอ

รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

เพียงอยา่งเดียว ทงันี ประเทศ

ไทยอาศยักฎหมายลาํดบัรอง

ในการกาํหนดนิยาม SMEs 

จึงมีความยืดหยุน่ดีกว่า 

 

 

 

1.2 ข้อเสีย : ปัจจุบนั ยงัไมมี่

การจดัตงัองคก์รทีเป็น

องคก์รรัฐโดยแท ้เพือทาํ

หน้าทีส่งเสริม SMEs เป็น

การเฉพาะและมีหน้าทีใน

ระดบัประเทศในลกัษณะ

ทวัไปแต่อยา่งใด  อีกทงัไมมี่

กฎหมายเฉพาะทีกาํหนด

นิยามของ SMEs ไวด้ว้ย มี

เพียงกฎหมายปี ค.ศ. 2008  

เท่านนั ทีไดก้ล่าวถึง SMEs 

เอาไว ้ส่วนคาํนิยามที 

หน่วยงานทีส่งเสริม SMEs 

คือ BPI-Groupe นาํมาใชนี้ 

เป็นคาํนิยามตามกฎหมาย

ยโุรป 

 

1.2 ข้อเสีย : ไม่มีกฎหมาย

เฉพาะทีส่งเสริม SMEs หรือ

องคก์รทีทาํหนา้ทีใน 

การส่งเสริม SMEs โดยตรง

อยา่งกฎหมายไทย ดงันนั 

การส่งเสริม SMEs จึงเป็น

ลกัษณะการสร้างโครงการ

โดยตวัหน่วยงานทีให้บริการ

ดา้นต่างๆ แกภ่าคธุรกิจ และ

ไมมี่การกาํหนดนิยามไวต้าม

กฎหมายดว้ย 
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2. ขอบเขตลักษณะ

โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง

การบริหาร  และอํานาจ

หน้าทีขององค์กร 

2.1 ข้อด ี: แยกหน่วยงานที

ทาํหนา้ทีส่งเสริมและ

สนับสนุนระดบันโยบาย 

ออกจากระดบัปฏิบติั คือ

สาํนักงานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEA) 

เป็นผูว้างนโยบายระดบัชาติ

ดา้น SMEs ซึงอยู่ภายใต ้

การกาํกบัดูแลของรัฐมนตรี

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้

และการอุตสาหกรรม (METI) 

และมีคณะกรรมการในสภา

ให้คาํปรึกษาในดา้นนโยบาย

เกียวกบัวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (The Small 

and Medium Enterprise 

Policy-Making Council) 

และเป็นผูแ้นะนาํรวมทงั

ถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยงาน

ปฏิบติั ซึงประเทศไทยยงัไม่

ชดัเจนวา่ สสว. ปัจจบุนัเป็น

2.1 ข้อดี : กฎหมายให้อิสระ

แกอ่งคก์ร SPRING กาํหนด

รูปแบบและวิธีการทาํหน้าที

ภายใตข้อบอาํนาจแห่งกฎหมาย 

จึงมีอาํนาจหน้าทีครบวงจรและ

กวา้งขวาง  รวมถึงไมไ่ดจ้าํกดั

ให้สมาชิกของคณะกรรมการ 

SPRING ตอ้งเป็นสมาชิก

โดยตาํแหน่ง ดงันนั กรรมการ

ในคณะกรรมการจะมาจาก

ทงัภาคเอกชนและภาครัฐ 

เช่นเดียวกบัประเทศไทยก็มี

กรรมการส่งเสริม SMEs 

และกรรมการบริหาร สสว. 

มาจากทงัภาครัฐและเอกชน 

แตจ่ะระบุตาํแหน่งของ

กรรมการจากภาครัฐไวด้ว้ย  

 

 

 

 

2.1 ข้อด ี: โครงสร้างดา้น

นโยบายในการส่งเสริมและ

สนับสนุน SMEs มีความเป็น

ระบบมาก เพราะมีกฎหมาย

ทีวางโครงสร้างการส่งเสริม 

SMEs อยา่งเป็นภาพรวม

ออกมาก่อนคือ Framework 

Act on Small and Medium 

Enterprises โดยระบุให้จดัตงั 

SMBA ขึนเป็นองคก์รหลกัที

ส่งเสริม SMEs ซึงกาํหนด

นโยบายภาพรวม คือ Policy 

Direction of the Year เป็น

การวางแผนปีต่อปีตามสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม  และ

นโยบายยอ่ยทีนาํนโยบาย

ภาพรวมมาทาํให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมเฉพาะเจาะจงไปที 

การส่งเสริม SMEs ในเรือง

ต่างๆ จึงเห็นไดว้า่ SMBA มี

ความคลา้ยคลึงกบั สสว. 

2.1 ข้อดี : มีธนาคาร BPI 

ของประเทศฝรังเศสทีมี

วตัถุประสงคเ์พือช่วยเหลือ

ทางดา้นการเงินแก่ SMEs 

และมีวิสาหกิจทีมีรูปแบบ 

การดาํเนินการขนาดค่อนขา้ง

ใหญ่ดว้ย  โดยเป็นส่วนหนึง

ของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe 

ทีให้บริการสนบัสนุน 

การสร้างนวตักรรมและ 

การส่งออก โดยเป็นองค์กรที

สามารถให้บริการไดง่้าย

เนืองจากมีสํานกังานทีตงัอยู่

ทุกๆ มณฑลหรือทุกแควน้

ในประเทศฝรังเศส  ซึง

แตกต่างจากประเทศไทยทียงั

ไมมี่ศูนยภ์มิูภาคของ สสว.

อีกทงัฝรังเศสยงัมีสมาคม 

APCE ซึงเกิดจากความริเริม

ของภาครัฐและรัฐมีบทบาท

สาํคญัในการจดัตงัและ 

2.1 ข้อดี : มีหน่วยงานภาครัฐ

ทีสําคญัในการส่งเสริม 

SMEs คือ AusIndustry และ 

Productivity Commission ซึง

AusIndustry มีบทบาทสําคญั

ในการบริหารจดัการและ

กาํหนดรูปแบบมาตรการ

ต่าง  ๆของภาครัฐเพือ

ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม 

และมีบทบาทสาํคญัใน 

การส่งเสริมธุรกิจ ไดแ้ก่  

การเป็นแหลง่ขอ้มูลทีสาํคญั

สามารถอา้งอิงไดใ้นทุก

ประเภทธุรกิจ ทงันี 

AusIndustry จะทาํงานร่วมกบั

ทุกภาคส่วนของรัฐบาลและ

การเขา้ถึงแมใ้นพืนที

ห่างไกลมากทีสุด ในขณะที 

Productivity Commission 

(PC) ก็จะผลกัดนันโยบาย

เศรษฐกิจของประเทศ  
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หน่วยงานวางนโยบายหรือ

หน่วยปฏิบตั ิ

 

 

 

2.2 ข้อเสีย : การทีญีปุ่ น

กาํหนดจาํนวนกรรมการ

ประเภทผูท้รงคุณวฒิุ ไวไ้ม่

เกิน 30 คน ในคณะกรรมการ

ทีมีหน้าทีให้คาํแนะนาํแก่

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา้และการอุตสาหกรรม 

ซึงเป็นคณะกรรมการระดบั

วางนโยบาย อาจไม่เหมาะสม

กบัประเทศไทย  เนืองจาก

คณะกรรมการมีขนาดใหญ่ 

อาจทาํให้การนัดประชุมและ

พิจารณานโยบายต่างๆ ไม่

ทนัตอ่สถานการณ ์

 

 

 

 

 

 

2.2 ข้อเสีย : รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคา้และ

อุตสาหกรรมมีบทบาทสาํคญั

ในการจดัตงัและควบคุม 

การทาํงานของคณะกรรมการ 

SPRING Singapore โดย

กฎหมายให้อาํนาจรัฐมนตรีฯ 

เป็นผูที้แตง่ตงัและถอดถอน

คณะกรรมการ SPRING 

Singapore ทงัคณะ (ยกเวน้

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร) ซึง

ไทยไมค่วรกาํหนดให้อาํนาจ

เจา้กระทรวงใดกระทรวง

หนึงควบคุมการทาํงาน

ตลอดจนแต่งตงัและถอด

ถอนคณะกรรมการส่งเสริม 

 

 

 

 

 

2.2 ข้อเสีย : บุคคลผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

(Administrator)และผูบ้ริหาร

ทีมาจากผูแ้ทนรัฐสภา 

(Deputy-Administrator) ของ 

SMBA คือ ผูช่้วยรัฐมนตรี 

และผูแ้ทนจากรัฐสภา ซึงมา

จากขา้ราชการฝ่ายการเมือง

ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวาระครัง

ละ 4 ปี อาจทาํให้มติหรือ

นโยบายของ SMBA ตกอยู่

ภายใตอ้ิทธิพลทางการเมือง

ของฝ่ายรัฐบาลมากเกินไป 

ซึงกรณีนีสามารถแกไ้ข 

โดยการปรับปรุงโครงสร้าง

ให้มีฝ่ายเอกชนหรือขา้ราชการ

การบริหารสมาคมโดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัคือให้

ความช่วยเหลือในการจดัตงั 

และการพฒันาวิสาหกจิต่างๆ 

 

2.2 ข้อเสีย :  รัฐวิสาหกิจ 

BPI-Groupe ไม่ไดเ้ป็น

องคก์รหลกัในการส่งเสริม 

SMEs เพราะหนา้ทีใน 

การส่งเสริม SMEs ใน

ประเทศฝรังเศสไม่ไดเ้ป็น

หน้าทีของหน่วยงานทีจดัตงั

ขึนมาเป็นการเฉพาะ แต่เป็น

หน้าทีของหน่วยงานรัฐโดย

แท ้ทงัราชการส่วนกลาง 

(รัฐ) และการปกครองส่วน

ทอ้งถิน (แควน้หรือมลฑล) 

กฎหมายจดัตงัรัฐวิสาหกิจ 

BPI-Groupe จึงได้

กาํหนดให้เป็นองคก์รทีเขา้

มาทาํหน้าทีเสริมหรือ

 

 

 

 

 

2.2 ข้อเสีย : โครงสร้างทวัไป

ของ Productivity Commission 

ไมไ่ดม้ีการกาํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจน มีแต่กาํหนดบทบาท

วา่เป็นหน่วยบริหารอิสระทีมี

หน้าทีศึกษาและเสนอแนะ

การกาํหนดนโยบายทาง

เศรษฐกิจและการออก

กฎระเบียบ เพือเป็นแนวทาง

แกผู่ท้าํหนา้ทีกาํหนด

นโยบายและออกกฎ อาํนาจ

หน้าทีในการส่งเสริม SMEs 

โดยตรงจึงยงัไม่ชดัเจนเท่า 

สสว. 
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SMEs เพราะอาจทาํให้ สสว. 

ประสานความร่วมมือกบั

หน่วยงานอืนๆ ไดย้าก 

ฝ่ายประจาํเขา้มามีส่วนร่วม

ในการบริหารองคก์ร ทงันี

โครงสร้างคณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs และ

คณะกรรมการบริหาร สสว. 

ของไทยก็ประกอบดว้ยทงั

ขา้ราชการประจาํและ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนดว้ย 

สนับสนุนการทาํหนา้ทีของ

หน่วยงานรัฐเท่านนั ซึง 

สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ

ทีมีอาํนาจหนา้ทีส่งเสริม 

SMEs โดยตรงมากกวา่ 

3. งบประมาณและ 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

3.1 ข้อด ี: การจดัสรรงบประมาณ

เพือส่งเสริมและสนับสนุน 

SMEs ของประเทศญีปุ่ นจะมี

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ 

และการอุตสาหกรรม 

(METI) และสาํนกังาน

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEA) เป็น

องคก์รหลกัทีช่วยดาํเนินการ

ในระดบันโยบาย ส่งผา่นให้

องคก์รปฏิบตัิตา่งๆ ที

เกียวขอ้ง ในขณะทีประเทศ

3.1 ข้อดี : การทีประเทศ

สิงคโปร์ใหห้น่วยงาน 

SPRING Singapore เป็นผูท้าํ

หน้าทีหลายๆ ดา้นในแนว

เดียวกนั จึงเป็นลดการจดัตงั

หน่วยงานรัฐอืนขึนมา และ

ลดการทาํงานซําซอ้นกนั ลด

การขาดความเป็นเอกภาพ

ของหน่วยงานรัฐ ทาํให้ 

การจดัสรรงบประมาณทีตอ้ง

ใชใ้นการจดัตงัหน่วยงานมี

ความเหมาะสม ซึงเห็นไดว้า่

3.1 ข้อดี : การจดัสรร

งบประมาณการส่งเสริม 

SMEs จะให้แก่ SMBA  

เพียงองคก์รเดียวทาํให้ไม่

ก่อให้เกิดความสับสน และ

เป็นเอกภาพ ในขณะที

ประเทศไทยจดัสรรงบประมาณ

ใหห้ลายองคก์ร และไดจ้ดัตงั

กองทุนส่งเสริม SMEs ทงั

ดา้นเทคโนโลย ีการวจิยัและ

พฒันา หรือกองทุนส่งเสริม

ความร่วมมือระหวา่งธุรกิจ

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อดี : ภาครัฐไดส้นับสนุน

ดา้นการเงินแก ่Business 

Enterprise Centres ซึงมี

จาํนวนทงัสิน 36 ศนูยท์วั

ประเทศ ซึงไทยไม่มีศนูย์

ดงักล่าว โดยให้เงินช่วยเหลือ

แกศู่นยไ์ม่เกิน 100,000 

ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี 

(ประมาณ 3,100,000 บาท) 

เพือให้ความชว่ยเหลือธุรกิจ

ขนาดยอ่มในการเขา้ถึง

แหล่งขอ้มลู และให้เงิน
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ไทยจดัสรรงบประมาณให้

หลายองคก์ร งบประมาณจึง

กระจายขาดเอกภาพ และ 

ทาํให้ผูป้ระกอบการ SMEs 

ตอ้งเสียเวลาติดตอ่หลาย

หน่วยงาน  

แตกต่างจากการกระจาย

งบประมาณส่งเสริม SMEs 

ไปตามหน่วยงานภาครัฐ

หลายหน่วยงานของประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดใหญ่กบั SMEs เป็นตน้ 

ซึงส่งผลให้กิจการ SMEs ที

เกิดขึนมาแลว้ไม่ถกูทอดทิ ง

โดยจะชว่ยเหลือจนสามารถ

เลียงตวัเองได ้ อีกทงั SMBA 

ยงัสร้างแรงจูงใจให้

พฒันาการแข่งขนัดา้น

คุณภาพสินคา้และบริการ 

อยา่งเป็นระบบครบวงจร ซึง 

SMBA จะคอยติดตามผล 

การช่วยเหลือ SMEs เพือจะ

ไดฟื้นฟูแกไ้ขในกรณีทีพบวา่ 

SME รายใดมีแนวโน้มไม่

ประสบความสาํเร็จ ส่วน

ประเด็นการช่วยเหลือ SMEs ที 

SMBA ไมมี่ความชาํนาญ

เพียงพอ SMBA จะไม่

ดาํเนินการดว้ยตนเอง แต่จะ

ประสานใหห้น่วยงานที

เกียวขอ้งและชาํนาญในเรือง

นนัๆ เขา้ร่วมดาํเนินการ จึง

เป็นการใชง้บประมาณอยา่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุดหนุนผูป้ระกอบการทีเขา้

ร่วมโครงการ 
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3.2 ข้อเสีย : การจดัสรร

งบประมาณให้แก ่SPRING 

Singapore จะกาํหนดเป็น

นโยบายประจาํปี งบประมาณ

จึงเป็นตวักาํหนดนโยบาย ซึง

แตกต่างจากกฎหมายไทยที

ยืดหยุ่นให้คณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs เป็นผูก้าํหนด

นโยบายในการให้การสนบัสนุน 

SMEs โดยไม่ผกูติดกบั 

การจดัสรรงบประมาณ  

 

คุม้ค่า ทงันี ประเทศไทยยงั

ขาดระบบติดตามตรวจสอบ

ผลการชว่ยเหลือ SMEs อยา่ง

เป็นระบบอยา่งประเทศ

เกาหลีใต ้ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อเสีย : รัฐวิสาหกิจ 

BPI-Groupe ซึงมีสถานะเป็น

ธนาคารไม่อาจใชง้บประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐ

โดยตรงในการประกอบ

กิจการโดยการสนบัสนุน 

SMEs ของตนได ้งบประมาณ

ของรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe 

จึงมาจากเงินทุนคา่หุ้น และ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการที

เรียกเก็บมาไดเ้ป็นสําคญั ซึง

แตกต่างจากงบประมาณของ 

สสว. ทีรัฐจดัสรรให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ข้อเสีย : ไม่มีนโยบายให้

ความช่วยเหลือทางดา้น

การเงินในรูปของธนาคาร 

SMEs จะมีเพียงการลงทุนใน

รูปของธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

(Venture Capital) และ

รัฐบาลเขา้มามีบทบาทเพียง

การไปเขา้ร่วมทุนกบั 

Venture Capital ของเอกชน

แลว้ปล่อยให้เอกชน

ดาํเนินการโดยอิสระ และ

รัฐบาลจะช่วยลดตน้ทุนค่า

ลงทุน (Capital Cost) 

บางส่วนให้กบัเอกชนเท่านนั 
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4. รูปแบบการส่งเสริมและ

สนับสนุน SMEs และ 

การดําเนินการทีประสบ

ผลสําเร็จ 

4.1 ข้อด ี:  SMEA เป็น

หน่วยงานของรัฐทีเป็นอิสระ 

ทาํให้มีความคลอ่งตวั และมี

อิสระในการบริหารงาน

มากกว่าการเป็นส่วนราชการ 

อีกทงัยงัมีสภาทีให้คาํปรึกษา

ในดา้นนโยบายเกียวกบั

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (The Small and 

Medium Enterprise Policy-

Making Council) ในรูปแบบ

คณะกรรมการโดยมีหนา้ที

ให้คาํแนะนาํแกรั่ฐมนตรี

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้

และการอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบไดก้บัคณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs ทาํหนา้ที

กาํหนดนโยบายและแผนการ

ส่งเสริม SMEs เพือเสนอ

คณะรัฐมนตรีอนุมตัิ 

 

4.1 ข้อดี : การกาํหนดชือ

กฎหมายในลกัษณะทีนาํเอา

ชือคณะกรรมการตาม

กฎหมายมาเป็นชือของ

กฎหมายเป็นสิงทีบ่งบอกถึง

วตัถุประสงคส์าํคญัของ

กฎหมายและแนวคิดใน 

การจดัทาํกฎหมาย รวมทงั

แนวคิดในการจดัตงั

หน่วยงานของรัฐเพือให้มี

หน้าทีอยา่งใดอยา่งหนึง ซึง

การกาํหนดชือกฎหมายของ

ประเทศสิงคโปร์จะให้

ความสาํคญักบัการจดัตงั

องคก์รทีทาํหนา้ทีส่งเสริม 

SMEs ขึนมากอ่น ส่วน

หน้าทีดา้นต่าง  ๆจะกาํหนด

ไวใ้นรายละเอียดในเนือหา

ของกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  

 

4.1 ข้อด ี: มีการจดัทาํ

กฎหมายในลกัษณะ 

“กฎหมายชดุ (SME Law 

Kit)” ทีกล่าวถึงการส่งเสริม 

SMEs เฉพาะเรืองโดยตรา

ขึน 9 ฉบบั และเอาหลกัการ

ส่งเสริม SMEs ทีกล่าวถึงใน 

Framework Act on Small 

and Medium Enterprises มา

สร้างเป็นมาตรการทีให้

เกิดผลในทางปฏิบตัิอยา่ง

เป็นรูปธรรมดว้ย ไดแ้ก่ 

Promotion of Small and 

Medium Enterprises and 

Encouragement of Purchase 

of Their Products Act, Act 

on the Protection of the 

Business Sphere of Small 

and Medium Enterprises and 

Promotion of their 

Cooperation, Act on Special 

4.1 ข้อดี : การทีรัฐวิสาหกิจ 

BPI-Groupe มีสถานะเป็น

ธนาคาร จึงมีอาํนาจโดย

กฎหมายทีจะดาํเนินการ

ใหบ้ริการดา้นการเงิน โดย

อาจเสนอความช่วยเหลือ

การเงินให้แก่วิสาหกิจ และ 

SMEs เกือบทุกรูปแบบโดย

ภาพรวมแลว้ วตัถุประสงคท์ี

สาํคญัในการจดัตงัวิสาหกิจ 

BPI-Groupe ขึนมาทาํหนา้ที

ในการให้การสนบัสนุนดา้น

การเงินแก ่SMEs นนั คือ 

การทีจะให้ SMEs สามารถ

เขา้ถึงแหลง่ทางการเงินได้

โดยง่าย แต่การทีประเทศ

ไทยมีธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มทาํหน้าทีช่วยเหลือ

ดา้นการเงินของ SMEs จึงทาํ

ใหบ้ทบาทของ สสว. ใน 

4.1 ข้อดี : มีการจดัตงัโครงการ

กองทุนร่วมพฒันา (Pooled 

Development Funds : PDFs) 

ขึนเพือให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนทางดา้นการเงินใน

รูปแบบของทุนเรือนหุ้นแก่ 

SMEs และจุดเด่นของ

ประเทศออสเตรเลียนนัอยูท่ี

นโยบายทีเกียวกบัการพฒันา

ดา้นเทคโนโลย ีR&D และ 

การส่งเสริมให้มีการคน้ควา้

สิงประดิษฐ์ใหม่  ๆและ 

การร่วมมือระหวา่ง รัฐบาล 

เอกชน และสถาบนั 

การศึกษา ซึงเป็นนโยบายที

ประสบความสําเร็จ ซึง

ประเทศไทยก็ควรเร่ง

พฒันาการส่งเสริม SMEs 

ดา้น R&D และการประสาน

ความร่วมมือเครือขา่ยทงั

ภาครัฐ เอกชนและ
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Measures for Small 

Enterprise Support, Act on 

the Promotion of 

Technology Innovation of 

Small and Medium 

Enterprise, Special Act on 

Support for Human 

Resources of Small and 

Medium Enterprise, 

Promotion of Disabled 

Persons’ Enterprise 

Activities Act, Special Act 

on the Promotion of 

Business Conversion in 

Small and Medium 

Enterprise, Small and 

Medium Enterprise 

Cooperatives Act และ Act 

on Support for Female-

owned Businesses จึงมี 

ความเป็นระบบในการทาํ 

ความเขา้ใจและเลือกปรับใช้

การบริหารจดัการกองทุน

ส่งเสริม SMEs ลดน้อยลง 

สสว. จึงควรเร่งประสานผ่าน

นโยบายทีเหมาะสมทนัตอ่

สถานการณ์มายงัธนาคาร

พฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม เพือลดงาน

ซาํซ้อน และไดอ้าศยั

ผูเ้ชียวชาญจากธนาคาร

โดยตรงในการส่งเสริม 

การลงทุนของ SMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัการศึกษาใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดว้ยเชน่กนั 
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4.2 ข้อเสีย : พฒันาการดา้น

กฎหมายส่งเสริม SMEs มีมา

ยาวนานกวา่ประเทศไทย จึง

มีกฎหมายทีเกียวขอ้งเป็น

จาํนวนมาก ซึงบางฉบบัอาจ

ไมเ่หมาะกบับริบท

พฒันาการการส่งเสริม 

SMEs ของประเทศไทย 

 

 

 

 

- 

 

กฎหมาย  แต่ในประเทศไทย

ไมไ่ดจ้ดัทาํในลกัษณะนี 

 

4.2 ข้อเสีย : การกาํหนด

อาํนาจหนา้ทีของ SMBA 

ปรากฏอยูใ่นกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัการส่งเสริม 

SMEs หลายฉบบั อาจเกิด

ความยุง่ยากในการนาํมาใช ้

และทาํให้เกิดความสับสนได้

และกฎหมายเหลา่นีกมิ็ได ้

กาํหนดรายละเอียดของ

อาํนาจหนา้ทีในเชิงลึกให้แก่ 

SMBA แตอ่ยา่งใด   

 

 

 

4.2 ข้อเสีย : การสนบัสนุน

SMEs ของรัฐวิสาหกิจ BPI-

Groupe ซึงเป็นทงัธนาคาร

และหน่วยงานส่งเสริม

พฒันานวตักรรม เป็น 

การให้บริการสาธารณะดา้น

พาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม 

และเป็นรัฐวิสาหกิจ จึง

แสวงหากาํไรโดยคิด

ค่าบริการในการใหบ้ริการ

ส่งเสริม หรือสนบัสนุน 

SMEs ซึงแตกต่างจาก

สาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

4.2 ข้อเสีย :เนืองดว้ยลกัษณะ

การปกครองของประเทศ

ออสเตรเลียเป็นการปกครอง

แบบสหพนัธรัฐ (Federal 

State) อนัมีรัฐต่างๆประกอบ

กนัขึนเป็นเครือจกัรภพ

ออสเตรเลีย (Commonwealth 

of Australia) ทาํให้ระบบ

บริหารราชการและการจดัรูป

องคก์รภาครัฐมีโครงสร้าง

ภายในสองระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัสหพนัธรัฐและระดบั

มลรัฐ โดยทีการกาํกบัดแูล

และส่งเสริม SMEs ของ

รัฐบาลออสเตรเลียกจ็ะตอ้ง

กาํหนดเป็นมาตรการที

เหมาะสมทงัสองระดบัดว้ย 

  



บทที่ 5 

ประมวลผลการศึกษาและการวิจัยภาคสนาม 

 ในสวนของการวิจัยภาคสนามผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามจํานวน 595 ชุด ซึ่งประกอบไปดวยกลุม

ตัวอยางคือผูประกอบการ SMEs ทั้งสวนกลางคือกรุงเทพมหานคร และสวนภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีการสัมภาษณและการจัดประชุมระดม 

ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ

ผูประกอบการ SMEs  รวมถึงการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาดูงานกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐของประเทศที่

มีการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา SMEs ไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 ประเทศจากกลุมประเทศเปาหมาย

จํานวน 5 ประเทศ โดยมีรายละเอียดตามประเด็นตางๆ ดังน้ี 

5.1 สรุปประเด็นบทสัมภาษณ 

ในสวนน้ีเปนการสรุปบทสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเด็นสัมภาษณโดยแบงแบบสัมภาษณ

ออกเปน 3 ชุดแบบสัมภาษณ เพื่อใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs เพื่อจะเปนประโยชน

ในการวิเคราะหและไดประเด็นจากการสัมภาษณเพื่อนําไปเสนอแนวทางในงานวิจัยตอไป โดยแบบสัมภาษณ

ชุดที่ 1 นํามาใชในการสัมภาษณตัวแทนในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ

คณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แบบสัมภาษณชุดที่ 2 นํามาใชใน

การสัมภาษณผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รองผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมยุทธศาสตร รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม กลุมเครือขายความรวมมือ รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม กลุมความชวยเหลือสนับสนุน และ รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลุมบริหารจัดการ รวมทั้งตัวแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับประเด็นการศึกษาวิจัย และแบบ

สัมภาษณชุดที่  3  นํามาใชในการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของจากกรุงเทพมหานคร (สวนกลาง) คือ 

ผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จากกรุงเทพมหานคร (สวนกลาง) ผูที่มีสวนเกี่ยวของ

จากสวนภูมิภาค จํานวน 5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต และภาค

กลาง โดยแตละภูมิภาคประกอบดวยประธานหอการคาจังหวัดหรือผูแทน จํานวน 1 ทาน ประธานสภา
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อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผูแทน จํานวน 1 ทาน และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

จํานวนไมนอยกวา 4 ทาน 

ในสวนที่หน่ึง ผูวิจัยไดสรุปประเด็นหัวขอในการสัมภาษณทั้งหมด 5 ประเด็นโดยอางอิงจากคําถาม

แบบสัมภาษณชุดที่หน่ึง ดังน้ี 

1. องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (คณะกรรมการสงเสริม 

SMEs) และคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (คณะกรรมการบริหาร 

สสว.) (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว.) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา เหมาะสมดีแลว1 บางทานเห็นวายังไมเหมาะสมโดยสัดสวนของ

ภาคเอกชนนอยเกินไป2  บางทานเห็นวาองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริม SMEs มีจํานวนมากเกินไป3  

และควรมีการกําหนดรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิของทั้งสองคณะกรรมการไวให

ชัดเจนเปนกฎหมายลําดับรอง  หรือกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในแตละสาขา

ธุรกิจเขามาเปนองคประกอบของคณะกรรมการ4 

2. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. (บทสัมภาษณจาก

ตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว.) 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวาอํานาจหนาที่ของทั้งสองคณะกรรมการเหมาะสมดีแลว5 โดยมีความเห็น

เพิ่มเติมวา คณะกรรมการสงเสริม SMEs เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแลคณะกรรมการบริหาร สสว. หรือ

เปนผูกําหนดทิศทางและวิธีการดําเนินงานอยางกวาง ในขณะที่คณะกรรมการบริหาร สสว. เปนผูอนุมัติ 

และควบคุมดูแลการดําเนินงานของ สสว. เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสงเสริม SMEs พิจารณา6 และเพื่อให 

1
 บทสัมภาษณที่ 2, บทสัมภาษณที่ 3 และบทสัมภาษณที่ 6  

2 บทสัมภาษณที่ 1  

3 บทสัมภาษณที่ 5  

4
 บทสัมภาษณที่ 3 และบทสัมภาษณที่ 5   

5 บทสัมภาษณที่ 1, บทสัมภาษณที่ 2, บทสัมภาษณที่ 3 นายธานินทร ผะเอม (กรรมการในคณะกรรมการสงเสริม SMEs), บทสัมภาษณที่ 4 และ

บทสัมภาษณที่ 6  

6
บทสัมภาษณที ่1, บทสัมภาษณที่  2 และบทสัมภาษณที่ 3  
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การดําเนินงานของทั้งสองคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริหาร สสว. ควรจัดใหมี

การประชุมทุกเดือน สวนคณะกรรมการสงเสริม SMES ไมจําเปนตองประชุมบอยคร้ัง แตตองมีการเตรียมวาระ

การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 7 แมบางเร่ืองเกือบจะซ้ําซอนกันระหวางคณะกรรมการสงเสริมฯ กับ

คณะกรรมการบริหารฯ แตก็มีความจําเปนตองใหคณะกรรมการสงเสริมฯ กลั่นกรองดวย หลังจากที่ผาน 

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร สสว. แลว8  สวนผูใหสัมภาษณที่เห็นวาไมเหมาะสม มีความเห็นเพิ่มเติม

วา ควรมีการจํากัดอํานาจของคณะกรรมการทั้งสองในการพิจารณาเร่ืองเงินชวยเหลือจากกองทุนสงเสริม SMEs 

เพื่อใหความชวยเหลือเฉพาะในกรณีที่จําเปนอยางยิ่งเทาน้ัน สวนการจัดทํานโยบายสงเสริม SMEs ควรเปน

อํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการ อีกทั้งโครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการบริหาร สสว. ยังมี

ตัวแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมหลากหลายเทาทีค่วร9 

3. บทบาท ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาของ สสว. ในปจจุบัน 

จําแนกไดเปนประเด็นตางๆ ดังน้ี 

3.1 ทิศทางการขับเคลื่อนองคกร (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และ

คณะกรรมการบริหาร สสว.) 

ยังไมปรากฏกลุมเปาหมายที่จะสงเสริม SMEs อยางชัดเจน สสว. ควรทําหนาที่เสนอนโยบายสงเสริม 

SMEs ในภาพรวมของประเทศ มิใชเปนหนวยปฏิบัติงานสงเสริม SMEs โดยตรง แมวาจะมีงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐนอยเกินไป แต สสว. ก็จะตองจัดทํานโยบายสงเสริม SMEs ใหมีประสิทธิภาพจน

หนวยงานอ่ืนๆ เชื่อถือและปฏิบัติตามได10  อีกทั้ง สสว. ควรมีหนวยงานสวนภูมิภาคเพื่อจะไดทํางานใหเปนที่

รูจักของประชาชนอยางทั่วถึง โดยทําหนาที่ศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลแกไขปญหาการสงเสริม SMEs ในแตละ

ทองที่11  

 

 

7 บทสัมภาษณที่ 3  

8 บทสัมภาษณที่ 4  

9 บทสัมภาษณที่ 5  

10 บทสัมภาษณที่ 1, บทสัมภาษณที่ 2, บทสัมภาษณที่ 5 และบทสัมภาษณที่ 6  

11 บทสัมภาษณที่ 4  
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3.2 ผูบริหารองคกร  

ขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการโดยตําแหนง ซึ่งปจจุบันเปนไปตามดุลยพินิจของ

ผูบังคับบัญชาวาจะใหผูใดเปนตัวแทนหนวยงาน  มีการนัดประชุมคณะกรรมการสงเสริม SMEs ไดเพียงปละ 2 

คร้ัง ทําใหการกํากับดูแล สสว. ไมทันตอสถานการณ ซึ่งควรจัดใหมีการประชุมอยางนอยทุกๆ 2 เดือน มี 

การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและนโยบายการบริหารบอย  และการจัดสรรผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สสว. ทําได

ยาก เน่ืองจากขอจํากัดในการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัคร12 

3.3 เครือขายความรวมมือ (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการ

บริหาร สสว.)  

การประสานงานติดตอกับ สสว. ทําไดยากลําบาก มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทบอย มีการแจง

ขอมูลไปยังหนวยงานรวมปฏิบัติงานดวยระยะเวลาที่กระชั้นเกินไป สสว. ตองประสานความรวมมือกับ

หนวยงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของใหมากกวาน้ี  การกําหนดให สสว. ตองดําเนินการตามปปฏิทินซึ่ง

แตกตางจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ดําเนินการตามปงบประมาณ ทําใหการประสานงานโครงการทําไดยากขึ้น  

และ สสว. ควรเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไดมีการศึกษาวิจัยใหกับผูมีสวนเกี่ยวของรวมถึง SMEs ทั้งหลายทราบ

ดวย13 

3.4 การบริหารงานบุคคล (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการ

บริหาร สสว.) 

บุคลากรยังไมมีวัฒนธรรมองคกรรวมกัน และยังไมเขาใจถึงทิศทางการขับเคลื่อนองคกร  ตลอดจนขาด

ความโปรงใสและวินัย รวมถึงการกระจายอัตรากําลังยังไมเหมาะสม14 

 

 

 

12 บทสัมภาษณที่ 2 และบทสัมภาษณที่ 4  

13 บทสัมภาษณที่ 1, บทสัมภาษณที่ 2 และบทสัมภาษณที่ 6  

14 บทสัมภาษณที่ 3 และบทสัมภาษณที่ 6  
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3.5 กฎหมายและอนุบัญญัติตางๆ (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และ

คณะกรรมการบริหาร สสว.) 

กฎระเบียบตางๆ ของ สสว. ยังไมยืดหยุนเพียงพอ และมีความยุงยากซับซอน ไมสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน เชน หลักเกณฑการจัดทําขอเสนอโครงการภายใตแผนปฏิบัติการของ สสว. ตองอยูใน

ยุทธศาสตร และแผนงานของ สสว. เทาน้ัน  ซึ่งอาจไมสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของผูประกอบการ15   

 

4. กองทุนสงเสริม SMEs (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการ

บริหาร สสว.) 

ผูใหสัมภาษณบางคนเห็นวา การใหเงินชวยเหลือจากกองทุนสงเสริม SMEs ไมใชหนาที่หลักของ สสว. 

เพราะ สสว. มีงบประมาณกองทุนที่คอนขางจํากัด ไมสามารถใหเงินชวยเหลือ SMEs ไดทั่วถึงทั้งประเทศ แต 

สสว. ควรใชเงินกองทุนในกรณีที่เหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะการชวยเหลือพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอมใหเปน

วิสาหกิจขนาดกลางและควรอุดหนุนเฉพาะกรณีที่จําเปน โดยผานการประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ 

ใหพิจารณางบประมาณของหนวยงานตนเองกอน ขาดเหลือจึงมาขอรับความชวยเหลือจากกองทุนของ สสว.16 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา วิธีการบริหารจัดการกองทุนสงเสริม SMEs ตองดําเนินการทั้งสองทาง คือ ให

หนวยงานอ่ืนๆ เสนอแผนปฏิบัติการมายัง สสว. เพื่อพิจารณาใหเงินสนับสนุน และ สสว. เองก็ควรเปนผูริเร่ิม

โครงการใหเงินสนับสนุนจากกกองทุนดวย17 และมีผูเห็นวา สสว. ควรริเร่ิมโครงการใชเงินกองทุนชวยเหลือ 

SMEs ดวยตนเอง หากรอใหมีผูเสนอโครงการขอรับความชวยเหลือ การทํางานอาจลาชาไป18  นอกจากน้ี สสว. 

ควรประชาสัมพันธใหภาคเอกชนหรือผูประกอบการทราบถึงวิธีการขอความชวยเหลือจากกองทุน และเรง

ประสานความรวมมือกับสมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

(สสวท.) อบรมผูประกอบการเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงินชวยเหลือ ตลอดจนประสาน 

ความรวมมือกับธนาคารพาณิชย หรือหนวยงานอ่ืนๆ ใหเปนพี่เลี้ยง SMEs ในการบริหารจัดการเงินชวยเหลือ

15 บทสัมภาษณที่ 1 และบทสัมภาษณที่ 6  

16 บทสัมภาษณที่ 4, บทสัมภาษณที่ 5 และบทสัมภาษณที่ 6  

17 บทสัมภาษณที่ 1, บทสัมภาษณที่ 2 และบทสัมภาษณที่ 5  

18 บทสัมภาษณที่ 6  
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ดวย19  สวนการพิจารณาใหเงินชวยเหลือจากกองทุนน้ัน คณะกรรมการบริหาร สสว. จะพิจารณารายละเอียด 

โดยมีคณะกรรมการสงเสริม SMEs เปนผูกํากับดูแล หากเห็นวามีความไมถูกตองก็จะแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนหาขอเทจ็จริงตอไป20 

 

5. ทิศทางการกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs และการแกไขปรับปรุงกฎหมายจัดตั้ง สสว. 

5.1 ยุทธศาสตรของ สสว. (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการ

บริหาร สสว.) 

ควรเปนไปเพื่อประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ใหมารวมสงเสริม SMEs ตอยอดนโยบายอยาง

เหมาะสม ไมปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน เชน ประสานความรวมมือกับสมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สสวท.) หรือสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมการ

ผลิต (SMI) ที่อยูภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย21 ควรสนับสนุนและพัฒนา SMEs ในเชิงการ

รวมกลุมวิสาหกิจขนาดยอมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ (คลัสเตอร)22 สงเสริมการคาชายแดน 23 

มาตรการตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรของ สสว. จะตองคํานึงถึงการเสริมสรางศักยภาพของการบริหารจัดการ

องคกร เน่ืองจาก สสว. มีทรัพยากรอันจํากัด ทั้งดานบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ และงบประมาณ 24  นอกจากน้ี  

ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สสว. ควรจัดหรือเขารวมประชุม อบรม หรือสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของ 

และเผยแพรขอมูลผลการจัดหรือเขารวมดังกลาวเพื่อใหประชาชนไดทราบขอมูล ตลอดจนพัฒนาหัวขอการจัด

อบรมใหทันสมัย25  และควรสงเสริมความซื่อสัตยของผูประกอบการ และการลดตนทุนในการผลิตดานการ

ขนสง (โลจิสติก) เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน26 

19 บทสัมภาษณที่ 1, บทสัมภาษณที่ 3 และบทสัมภาษณที่ 6  

20 บทสัมภาษณที่ 2  

21 บทสัมภาษณที่ 1, บทสัมภาษณที่ 3 และบทสัมภาษณที่ 5  

22 บทสัมภาษณที่ 1  

23 บทสัมภาษณที่ 3  

24 บทสัมภาษณที่ 5 และบทสัมภาษณที่ 6 

25 บทสัมภาษณที่ 1 

26 บทสัมภาษณที่ 6  
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5.2 การแกไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ (บทสัมภาษณจากตัวแทนคณะกรรมการสงเสริม SMEs 

และคณะกรรมการบริหาร สสว.) 

ไมสนับสนุนใหมีการแกไขกฎหมาย แตจะตองบริหารจัดการกฎหมายให สสว. มีอํานาจหนาที่

เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังและสถานการณในปจจุบัน27 ควรมีการแกไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบผลการใหเงินชวยเหลือ SMEs และหลักเกณฑการรวมกิจการ หรือรวม

ทุนกับภาคเอกชน โดยใหการใชเงินคืนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ควรเสนอปรับปรุงกฎหมายตางๆ 

ใหเอ้ือตอประโยชนในการประกอบกิจการ SMEs มากที่สุด28 

ในสวนที่สอง ผูวิจัยไดสรุปประเด็นหัวขอในการสัมภาษณทั้งหมด 5 ประเด็นโดยอางอิงจากคําถาม

แบบสัมภาษณชุดที่สอง ดังน้ี 

1. โครงสรางของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) (บทสัมภาษณจากตัวแทน

ผูบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม) 

ผูใหสัมภาษณเห็นวา อํานาจหนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริม SMEs เหมาะสมดีแลว 

สวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร สสว. เหมาะสมดี แตองคประกอบควรมีเจาหนาที่ภาครัฐไมเกิน

หน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งหมด เน่ืองจากภาคเอกชนมีความเขาใจในเร่ืองการประกอบกิจการ SMEs ได

มากกวาภาครัฐ29 ในขณะที่ผูใหสัมภาษณอีกคนหน่ึงเห็นวาโครงสรางของ สสว. เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย

ของผูบริหารองคกร จึงไมเหมาะสม ควรกําหนดโครงสรางตามอํานาจหนาที่ขององคกรในพระราชบัญญัติ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และการที่รัฐมีนโยบายให สสว. เปนศูนยขอมูลแหงชาติ 

แต สสว. กลับมาการจัดรูปองคกรโดยแบงเปนหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศออกเปน

หลายหนวยงาน ทําใหโครงสรางองคกรภายในแตละกลุมงานยังไมเหมาะสมในประเด็นการกระจาย

27 บทสัมภาษณที่ 3  

28 บทสัมภาษณที่ 6  

29 บทสัมภาษณที่ 9  
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อัตรากําลัง30 ประกอบกับ สสว. เปนองคกรที่มีขนาดเล็กเกินไปสําหรับการบริหารบุคลากรเพื่อสงเสริม SMEs 

ทั่วประเทศ31  และ สสว. ควรมีคณะกรรมการบริหารองคกรเพียงคณะกรรมการเดียว32 โดยจะตองจัดประชุม

คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอบอยคร้ัง33  หรือมีคณะอนุกรรมการยอยในแตละดาน34 

2. อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ สสว. (บทสัมภาษณจากตัวแทนผูบริหารสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม) 

มี ผู ใหสัมภาษณสองคนเห็นวา อํานาจหนาที่ของผู อํานวยการและรองผู อํานวยการ สสว. มี 

ความเหมาะสมดีแลว 35 สวนผู ใหสัมภาษณ อีกคนหน่ึงเห็นวายังไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ 

รองผูอํานวยการ สสว. ไวในพระราชบัญญํติสงเสริมวิสาหกิจการขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 254336  

การดําเนินงานตามนโยบายของของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานมาก37 

เน่ืองจากผูอํานวยการ สสว. เปนผูแทนของ สสว. และอาจมอบหมายใหรองผูอํานวยการ สสว. คนใดปฏิบัติ

หนาที่แทนก็ได38 และผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ สสว. จําเปนตองประสานงานกันในแตละหนวยงาน 

รวมถงึประสานงานเปนขั้นตอนตามสายการบังคับบัญชาดวย39 

3. บทบาท ปญหาและอปุสรรค และแนวทางแกไขปญหาของ สสว. ในปจจุบัน (บทสัมภาษณจากตัวแทน

ผูบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม) 

30 บทสัมภาษณที่ 7  

31 บทสัมภาษณที่ 8  

32 บทสัมภาษณที่ 8 และบทสัมภาษณที่ 10 และบทสัมภาษณที่ 11  

33 บทสัมภาษณที่ 8  
34 บทสัมภาษณที่ 11  
35 บทสัมภาษณที่ 9, บทสัมภาษณที่ 10 และบทสัมภาษณที่ 11  
36 บทสัมภาษณที่ 7  
37 บทสัมภาษณที่ 7 บทสัมภาษณที่ 9, บทสัมภาษณที่ 10 และบทสัมภาษณที่ 11  
38 บทสัมภาษณที่ 9  
39 บทสัมภาษณที่ 8  
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สสว. ควรดําเนินการตามแผนการสงเสริม SMEs มากยิ่งขึ้น โดยการประสานกับหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร40  สสว. ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายประมาณรอยละ 8041 อยางไรก็ตาม  

การจัดสรรงบประมาณยังเปนปญหาและอุปสรรคตอการทํางานของ สสว. 42 รวมถึงปญหาเทคโนโลยี

สารสนเทศ43 อัตรากําลังและขนาดขององคกร44 นโยบายของคณะกรรมการบริหาร สสว. ไมชัดเจน บุคลากร

ขาด 

 

ความรูความสามารถบางดาน45 ขาดการประสานงานกับหนวยงานภายใน 46 และการประสานงานภายนอก

องคกร47 

4. กองทุนสงเสริม SMEs (บทสัมภาษณจากตัวแทนผูบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

ผูใหสัมภาษณบางคนเห็นวาการดําเนินงานกองทุนสงเสริม SMEs ยังไมประสบผลสําเร็จ48 เน่ืองจากยัง

ไมมีนโยบายภาครัฐให สสว. ดําเนินการให SMEs กูยืมเพื่อดําเนินการกอต้ัง ปรับปรุง และพัฒนากิจการ และ

การใหเงินชวยเหลือ SMEs โดยเฉพาะการดําเนินการรวมกิจการ รวมทุน หรือรวมลงทุน เกี่ยวกับการกอต้ัง  

การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนา ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน49 สสว. ยังไมไดรับ

งบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุน SMEs เทาที่ควร จึงยังไมสามารถอนุมัติโครงการของผูประกอบการที่มา

ขอรับความชวยเหลือจากกองทุนได  และการจัดสรรงบประมาณชวยเหลือผูประกอบการจะตองผาน 

40 บทสัมภาษณที่ 7  
41 บทสัมภาษณที่ 11  
42 บทสัมภาษณที่ 8, บทสัมภาษณที่  9 และบทสัมภาษณที่ 10  
43 บทสัมภาษณที่ 8 และบทสัมภาษณที่ 11  
44 บทสัมภาษณที่ 8  
45 บทสัมภาษณที่ 9  
46 บทสัมภาษณที่ 9, บทสัมภาษณที่ 10 และบทสัมภาษณที่ 11  
47 บทสัมภาษณที่ 7  
48 บทสัมภาษณที่ 7, บทสัมภาษณที่ 8, บทสัมภาษณที่ 10 และบทสัมภาษณที่ 11  
49 บทสัมภาษณที่ 7  
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การพิจารณาของคณะกรรมการสงเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. ซึ่งอาศัยระยะเวลานานใน 

การอนุมัติโครงการ ทําใหสามารถสงเสริม SMEs ไดเพียงโครงการอบรมใหความรูระยะสั้น50  นอกจากน้ี 

หลักเกณฑในการดําเนินงานของกองทุนควรมีความชัดเจนวาผูรับบริการจะไดรับสิทธิประโยชนอยางไรบาง 

และมีการใหความชวยเหลือ SMEs อยางตอเน่ืองดวย51 

5. ทิศทางการกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs และการแกไขปรับปรุงกฎหมายจัดตั้ง สสว. 

5.1 ยุทธศาสตรของ สสว. (บทสัมภาษณจากตัวแทนผูบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

ควรมุงจัดทําแผนการสงเสริม SMEs โดยเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการสนับสนุนปจจัยแวดลอม  

ขีดความสามารถในการแขงขัน การรักษาสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ เพื่อเพิ่ม GDP ของประเทศ52 สสว. ควรจัดต้ังหนวยงานสาขาในสวนภูมิภาค53 สสว. มีนโยบายสงเสริม 

SMEs เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูแลว54 แตควรเรงพัฒนาธุรกิจขนาดยอมใหเกลายเปน

ขนาดกลาง และเนนการสรางเครือขายรวมกลุมผูประกอบการ เพื่อใหความชวยเหลือไปถึงผูประกอบการทั่วถึง

กัน55 นอกจากน้ี ควรเนนยทุธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการองคกรโดยการปรับปรุงองคกรให

ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดวย56 

5.2 การแกไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ (บทสัมภาษณจากตัวแทนผูบริหารสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) 

ควรแกไขกฎหมายให สสว. มีความเปนอิสระ และเปนหนวยงานในกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อ

ความคลองตัวในการบริหารงาน และติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งดานการเงินการธนาคาร การวิจัย 

และพัฒนา ขอมูลขาวสาร การพัฒนาผูประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ  เพราะการสงเสริม SMEs เกี่ยวของ

50 บทสัมภาษณที่ 8  
51 บทสัมภาษณที่ 11  
52 บทสัมภาษณที่ 7  
53 บทสัมภาษณที่ 7 และบทสัมภาษณที่ 8  
54 บทสัมภาษณที่ 7 บทสัมภาษณที่ 8, บทสัมภาษณที่ 10 และบทสัมภาษณที่ 11  
55 บทสัมภาษณที่ 7 และบทสัมภาษณที่ 8  
56 บทสัมภาษณที่ 7  
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กับภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการ เปนสําคัญ 57 ควรแกไขกฎหมายใหมีองคประกอบของ 

คณะกรรมการบริหาร สสว. มาจากเจาหนาที่ภาครัฐ ไมเกินหน่ึงในสามของคณะกรรมการ58  และควรแกไข

กฎระเบียบตางๆ ของ สสว. ใหสะดวกตอการใหบริการการเขาถึงแหลงเงินทุนแก SMEs59  

ในสวนที่สาม ผูวิจัยไดสรุปประเด็นหัวขอในการสัมภาษณทั้งหมด 8 ประเด็นโดยอางอิงจากคําถาม

แบบสัมภาษณชุดที่สาม ดังน้ี 

1. ประเภทหนวยธุรกิจ และเหตุผลในการเลือกประกอบธุรกิจดังกลาว (บทสัมภาษณจากตัวแทน

ผูประกอบการ SMEs) 

จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของจากกรุงเทพมหานคร (สวนกลาง) คือ ผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จากกรุงเทพมหานคร (สวนกลาง) ผูที่มีสวนเกี่ยวของจากสวนภูมิภาค 

จํานวน 5 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคกลาง พบวา

ประเภทของหนวยธุรกิจที่ผูประกอบการดําเนิการอูในขณะน้ีสวนใหญเปนธุรกิจ SMEs เพราะวา เปนธุรกิจที่

ทําตอเน่ืองมาจากครอบครัวและเปนธุรกิจสวนตัว60 ทั้งยังสามารถบริหารงานไดงาย61 เพราะมีรูปแบบที่สามารถ

ทําธุรกิจโดยเปนเจาของเพียงคนเดียว จึงทําใหงายตอการตัดสินใจหากตองการขยายธุรกิจ 62 นอกจากน้ี

ผูประกอบการหลายทานใหความคิดเห็นวาธุรกิจ SMEs เปนรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสราง 

ความเชื่อมั่นใหแกลูกคา63 เน่ืองจากสามารถไปแขงขันในระดับประเทศไดงายกวาการเปนวิสาหกิจชุมชนซึ่งทํา

57 บทสัมภาษณที่ 7 และบทสัมภาษณที่ 8  

58 บทสัมภาษณที่ 9  
59 บทสัมภาษณที่ 7  

60
 บทสัมภาษณที่ 34, บทสัมภาษณที่ 14, บทสัมภาษณที่ 22  

61
 บทสัมภาษณที่ 30, บทสัมภาษณที่ 32  

62 บทสัมภาษณที่ 31, บทสัมภาษณที่ 43, บทสัมภาษณที่ 56, บทสัมภาษณที่ 29, บทสัมภาษณที่ 51, บทสัมภาษณที่ 47, บทสัมภาษณที่ 13, 

 บทสัมภาษณที่ 35, บทสัมภาษณที่ 36, บทสัมภาษณที่ 28, บทสัมภาษณที่ 46, บทสัมภาษณที่ 53, บทสัมภาษณที่ 23, บทสัมภาษณที่ 17,  

บทสัมภาษณที่ 54 

63
 บทสัมภาษณที่ 27  
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ไดยากในรูปแบบของการบริหารจัดการ64  อีกประการหน่ึงที่สําคัญที่ผูประกอบการนิยมทําธุรกิจ SMEs 

เน่ืองจากวาภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs มากกวาวิสาหกิจชุมชน65 โดยเฉพาะดานแหลง

เงินทุนใหกับผูประกอบการทุกภาคสวน66 ทั้งน้ีเพราะธุรกิจ SMEs สามารถปรับตัวในเร่ืองการแขงขันไดงาย

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูประกอบการมีเปาหมายในการนําธุรกิจเขาไปสูการคาเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในขณะที่หากเปนวิสาหกิจชุมชนอาจจะมุงเนนการจัดจําหนายเพียงในประเทศมากกวา แตธุรกิจ SMEs 

สามารถขยายตัวไดตลอดเวลาหากผูประกอบการมีความพรอม 67  นอกจากน้ีผูประกอบการบางรายยังมี 

เชื่อมั่นวาธุรกิจ SMEs เปนรูปแบบธุรกิจที่สามารถกอใหเกิดผลกําไรไดงาย68และหากดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

กลุมสมาชิก SMEs ยังสามารถชวยลดความเสี่ยงของการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและเพิ่มรายไดและ

ชองทางทางการตลาดใหกับกลุมสมาชิกไดดีมากอีกทางหน่ึง69 และในปจจุบันผูประกอบการหลายรายเห็นถึง

ความสําคัญของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะเคร่ืองหมายการคา เน่ืองจากมีความเห็นวาการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจของ

ตนเองและเปนการปองกันการละเมิดสิทธิ70  ซึ่งการเปนธุรกิจ SMEs สามารถเขาถึงเปาหมายตรงน้ีไดมากกวา 

แตอยางไรก็ดีผูประกอบการบางรายที่ในขณะน้ีประกอบธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นวาในอนาคตอยากเปลี่ยน

รูปแบบธุรกิจ SMEs ที่ทําอยูใหเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อชวยเหลือคนในชุมชน และเพื่อสรางโอกาสและอาชีพให

คนในชุมชน71 นอกจากน้ียังเห็นวาอยากรักษาและพัฒนาฝมือคนในชุมชนใหดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนการสราง

รายไดใหแกคนในชุมชนทีธุ่รกิจของตนไดเกิดและเติบโตขึ้นจากแรงงานและฝมือของคนในชมุชน72  

64
 บทสัมภาษณที่ 16  

65
 บทสัมภาษณที่ 50, บทสัมภาษณที่ 49  

66
 บทสัมภาษณที่ 55  

67 บทสัมภาษณที่ 52  

68
 บทสัมภาษณที่ 39  

69
 บทสัมภาษณที่ 26  

70
 บทสัมภาษณที่ 24 

71 บทสัมภาษณที่ 25 
72 บทสัมภาษณที่ 21  
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ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการหลายรายยังมีความเชื่อมั่นในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพราะเห็นวาเปน

การชวยเหลือคนในชุมชนใหไดผลิตและจําหนายสินคา OTOP สินคาเกษตร สินคาจากกลุมแมบาน ที่มีคุณภาพ

ดีราคายอมเยา ทั้งยังสามารถชวยสงเสริมการนําภูมิปญญาของคนในชุมชนมาสรางรายไดใหทองถิ่นและสราง

เอกลักษณของสินคาทองถิ่นและตัวชุมชนใหเปนที่รูจัก73 นอกจากน้ีผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนบางรายมี

ความเชื่อมั่นวาเมื่อวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นคงก็จะสามารถขยายและพัฒนาธุรกิจใหเปนธุรกิจ SMEs ไดที่

สามารถผลิตสินคาที่ตรงความตองการของตลาดโดยยึดถือวาเปนกลุมผลิตสินคาในรูปแบบ SMEs ของเครือขาย

SMEs ชุมชนตอไป74 

2. ความตองการท่ีอยากใหภาครัฐมีสวนชวยในการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs  

(บทสัมภาษณจากตัวแทนผูประกอบการ SMEs) 

จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาผูประกอบการโดยสวนใหญตองการใหภาครัฐมีสวนชวยใน 

การสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEsในดานความรูในการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมดานการตลาด75 

ซึ่งดานการตลาดน้ันภาครัฐควรสนับสนุนอยางจริงจัง ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเห็นไดวาดาน

น้ีหนวยงานรัฐมักชวยเหลือเปนคร้ังคราว ไมมีประสิทธิภาพ อยากใหรัฐเชิญผูมีประสบการณตรงนอกจาก

นักวิชาการที่ทีเพียงทฤษฎีและขาดการลงมืออยางจริงจังมาใหความรูแกชาวบาน หรือใหผูประกอบการที่

ประสบความสําเร็จในธุรกิจของตนมาใหความรู76, ตนทุนการผลิต ตนทุนแรงงาน77 การวิจัย78, บรรจุภัณฑ 

(package) และดานฉลากบนผลิตภัณฑ79, การจัดประชาสัมพันธ แนะนําสินคาชุมชน (OTOP)80, การจดทะเบียน

73 บทสัมภาษณที่ 37, บทสัมภาษณที่ 19, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 44, บทสัมภาษณที่ 12, บทสัมภาษณที่ 45 ,  บทสัมภาษณที่ 20 

74
 บทสัมภาษณที่ 41, บทสัมภาษณที่ 15, และบทสัมภาษณที่ 42  

75
 บทสัมภาษณที่ 12, บทสัมภาษณที่ 23, บทสัมภาษณที่ 26, บทสัมภาษณที่ 27, บทสัมภาษณที่ 28, บทสัมภาษณที่ 49,   และบทสัมภาษณที่ 53 

76
 บทสัมภาษณที่ 21  

77
 บทสัมภาษณที่ 17, และ บทสัมภาษณที่ 23  

78
 บทสัมภาษณที่ 18 

79
 บทสัมภาษณที่ 17  

80
 บทสัมภาษณที่ 20  
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การคาเพื่อเสียภาษี81, การลงทุน เงินทุนกูยืม การตลาด การจัดจําหนาย การประชาสัมพันธและโฆษณาใหกับ

สินคาเพื่อเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจ SMEs 82, การลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต83, ดานขอมูล

สินคา แหลงผลิต และเครือขาย SMEs84, การอบรมและการลดภาษี 85, ขอมูลสารนิเทศ (Information 

Technology) และ การวิจัยและพัฒนา86, ชองทางการกระจายสินคา87, ชองทางขยายตลาดไปสูตลาดAEC88, 

อยากใหชวยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ สูสากล89, การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆในประเทศ หรือ

นําเขาจากตางประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตสินคาตางๆ ที่เหมาะสมกับ SMEs90, การทดสอบและ

ทดลองใชสินคาใหมีคุณภาพกอนนําไปจําหนายจริง91,การใหขอมูลกฎระเบียบ ในสวนที่เกี่ยวของของแตละ

หนวยงาน92, เคร่ืองจักร อุปกรณ และการถายทอดเทคโนโลยีตางๆ93, การใหคําปรึกษาดานตางๆ เกี่ยวกับ 

SMEs94,  การแนะนําและประชาสัมพันธการทองเที่ยวในชุมชน เพื่อที่ชุมชนจะสามารถมีรายไดจากการคา

สินคาและการบริการ95, และการจัดต้ังจัดหนวย one stop service สําหรับ SMEs โดยตรง สําหรับกลุมธุรกิจ 

81
 บทสัมภาษณที่ 22  

82 บทสัมภาษณที่ 26, บทสัมภาษณที่ 27, บทสัมภาษณที่ 28, บทสัมภาษณที่ 30, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 34, บทสัมภาษณที่ 35,  

บทสัมภาษณที่ 36, บทสัมภาษณที่ 37, บทสัมภาษณที่ 38, บทสัมภาษณที่ 46, และบทสัมภาษณที่ 53  

83
 บทสัมภาษณที่ 29, บทสัมภาษณที่ 33, และบทสัมภาษณที่ 47  

84 บทสัมภาษณที่ 31  

85
 บทสัมภาษณที่ 33  

86
 บทสัมภาษณที่ 34, บทสัมภาษณที่ 44, และบทสัมภาษณที่ 47  

87
 บทสัมภาษณที่ 35, บทสัมภาษณที่ 38  

88 บทสัมภาษณที่ 36  

89 บทสัมภาษณที่ 41  

90
 บทสัมภาษณที่ 43,  บทสัมภาษณที่ 49  

91
 บทสัมภาษณที่ 45 

92 บทสัมภาษณที่ 48  

93
 บทสัมภาษณที่ 49 

94
 บทสัมภาษณที่ 50 

95
 บทสัมภาษณที่ 51 
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SMEs ที่ตองการจะไปปรึกษาในเร่ืองตาง ๆ  เชน เงินทุน บรรจุภัณฑ หาแหลงผลิต แนะนําการผลิต  รวมทั้ง

เร่ืองกฎหมาย ขอหามตาง ๆ ที่เปนการเฉพาะที่เกี่วยของกับการทําธุรกิจ96   

ในดานเร่ืองเงินทุนที่ถือเปนประเด็นหลักที่สําคัญของผูประกอบการที่ตองการใหภาครัฐชวยสนับสนุน 

โดยผูประกอบการเห็นวาอยากใหมีนโยบายสงเสริมใหสามารถกูยืมโดยไมตองใชหลักฐานที่ทําใหผูขอกูยืมพบ

ความยุงยาก, ในดานเร่ืองเงินทุน รัฐควรจัดหาแหลงเงินทุนที่มีประสิทธิภาพพอที่จะแขงขันกับภาคเอกชน ไดแก

ธนาคารพาณิชย และเงินกูนอกระบบใหผูประกอบการเขาถึงได คําวาประสิทธิภาพหมายถึง ติดตอไดงาย  

ใชระยะเวลาในการพิจารณาสั้น อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับที่แขงขันกับภาคเอกชนได มีขั้นตอนในการขอ 

ความชวยเหลือไมยุงยาก และในดานความรู การจัดต้ังหนวยธุรกิจ นอกจากแหลงเงินทุนแลว ผูประกอบการยัง

ตองคํานึงถึงเร่ืองอ่ืนๆ เชน จะจัดต้ังในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ฐานภาษีที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังใน

รูปแบบตางๆ กฎหมายที่บังคับเมื่อมีการจัดต้ังหนวยธุรกิจ เชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร การบัญชี ซึ่งเร่ือง

เหลาน้ีมีหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว แตการติดตอแตละหนวยงานแยกจากกันเปนเร่ืองยาก 

และเสียเวลามาก  อีกทั้งเอกชนที่ไมมีความรูพื้นฐานอาจไมสามารถติดตอและปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆได

ครบ ความยุงยากดังกลาวทําใหตนทุนในการจัดต้ังหนวยธุรกิจของประเทศไทยสูง รัฐนาจะสามารถจัดต้ัง One 

stop service ในแตละจังหวัดเพื่อใหขอมูล และดําเนินเร่ืองที่เกี่ยวของกับ SMEsได โดยใชหนวยงานของรัฐที่มี

อยูแลว การที่สสว. ไมสามารถแขงขันกับ SME Bank ในการใหสินเชื่อแกเอกชนได สสว. ก็ไมควรแขงขัน

ตอไป แตควรผันตนเองออกเปนผูใหขอมูล และเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานแทน97 

นอกจากน้ีรัฐควรชวยสงเสริมมาตรฐานสินคาที่ขายตามไหลถนนหรือขางทางใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐานสุขอนามัย98 และดานการตลาดซึ่งจะชวยใหผูประกอบการสามารถแขงขันไดมากยิ่งขี้น99 รวมทั้งควร

มีการใหการสงเสริมทางดานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา การสรางแบรนด เพื่อใหเพื่มศักยภาพใน 

96 บทสัมภาษณที่ 52, บทสัมภาษณที่ 53  

97
 บทสัมภาษณที่ 14  

98 บทสัมภาษณที่ 13  

99
 บทสัมภาษณที ่16  
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การแขงขัน สามารถเปนแรงกระตุนใหเกิดการพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑเปนของตนเองมากขึ้น100  สวนทางดาน

ผูประกอบการที่มีธุรกิจดานเกษตรภาครัฐควรมีการสงเสริมโครงการจัดหาวัตถุดิบระยะยาว เพราะเปนธุรกิจ 

SMEs ภาคการเกษตร101 

ในขณะที่ผูประกอบการบางรายใหความเห็นในดานความชวยเหลือของรัฐตอSMEs ดานการเกษตร วา 

ภาครัฐควรมีสวนชวยในการสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการ SMEs ใน 3 ดานหลัก ไดแก  

ขอ1 สงเสริมธุรกิจทองถิ่นและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไมอนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติเขามาแขงขัน

เชน การคาขาวในจังหวัดพิจิตรมกีารนําขาวจากตางประเทศเขามาแขงขันดวย 

ขอ2  การปรับราคาขาวนาจะคอยๆ ปรับ การรับจํานํา ตันละ 15,000 บาทจากเดิม 5,000 บาทน้ันเปน 

การปรับแบบกาวกระโดดเกินไป ทําให SMEs ที่มีเงินทุนนอยตองปดกิจการไปหลายราย 

ขอ3 การใหการสนับสนุนเงินทุนแก SMEs รายใหมในชวงเร่ิมต้ันกิจการ 

ในตางประเทศน้ันมอง SMEs เปนฐานลางของระบบเศรษฐกิจ เลยมีการสนับสนุนและทําให SMEs 

เขมแข็ง102  ทั้งน้ีภาครัฐควรสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน ขอมูลและเงื่อนไขการพิจราณาขอรับแหลงเงินทุน

เพื่อการตอยอดธุรกิจ สงเสริมใหมีการขยายตลาดทั้งในและนอกประเทศ แตควรที่จะลดขั้นตอนการดําเนินการ

ลงเพื่อใหสะดวกตอการเขาถึงโครงการของผูประกอบการ103 

3. นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนปญหาและอุปสรรคตอการทําธุรกิจ 

(บทสัมภาษณจากตัวแทนผูประกอบการ SMEs) 

จากการสัมภาษณผูประกอบการในประเด็นนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปจจุบันที่

เปนปญหาและอุปสรรคตอการทําธุรกิจพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการที่ใหความคิดเห็นในประเด็นน้ี

แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ กลุมผูประกอบการที่มีความเห็นวานโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐใน

100
 บทสัมภาษณที่ 24, บทสัมภาษณที่ 39 

101 บทสัมภาษณที่ 25  

102
 บทสัมภาษณที่ 54  

103 บทสัมภาษณที่ 55  
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ปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคตอการทําธุรกิจของตนคอนขางนอย และกลุมผูประกอบการที่มีความเห็นวา

นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคตอการทําธุรกิจของตน

คอนขางมาก  โดยผูประกอบการเหลาน้ีไดใหขอคิดเห็นวานโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐใดที่เปน

อุปสรรครวมทั้งเหตุผล  

โดยกลุมแรกที่ไดใหขอคิดเห็นวา นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปจจุบันเปนปญหา

และอุปสรรคตอการทําธุรกิจของตนคอนขางนอย หากจะมีผลกระทบอยูบางจะเปนดานการเงินการลงทุน 

โดยเฉพาะการกูเงินเพื่อมาลงทุนหรือขยายกิจการ104 ในขณะที่ผูประกอบการบางรายเห็นวานโยบายหลายๆ ดาน

ดีอยูแลว แตที่ เกี่ยวกับการกูยืมเงินควรปรับปรุงเพื่อใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายกวาน้ี 105 

นอกจากน้ี จะเปนการดีหากภาครัฐสนับสนุนดีอยูแลวเพียงแตตลาดน้ันยังแคบ ควรจัดการเร่ือง OTOP ที่ยัง

กระจายไมไดทั่วทุกภูมิภาค106  และบางรายกลาวถึงนโยบาย และกฎหมายของภาครัฐไววานโยบาย มาตรการ 

หรือกฎหมายของภาครัฐในปจจุบันก็ดีอยูแลว แตผลที่ไดจากการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการดังกลาวยังไม

ประสบความสําเร็จ107 หรือโดยแทจริงแลวนโยบายหรือมาตรการภาครัฐสวนใหญเปนการกําหนดขอบเขตและ

หนาที่ที่จะทําขึ้นมา แตในทางปฏิบัติกลับไมสามารถทําไดตามนโยบายหรือมาตรการที่ไดต้ังขึ้นจริง108 และ

หนวยงานของภาครัฐขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงาน  รวมถงึขอกฎหมายมีความซ้ําซอน109 

ในขณะที่กลุมที่สองไดใหขอคิดเห็นดังน้ี นโยบายคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท เปนนโยบายที่เปนอุปสรรคตอ

ธุรกิจอยางมาก ปจจุบันลูกจางชาวไทยมักหลีกเลี่ยงงานหนัก และหันไปทํางานภาคบริการมากกวาภาคการผลิต 

เอกชนจึงมักตองจางแรงงานตางดาวเขามาทํางานเน่ืองจากทํางานหนัก และคาแรงตํ่ากวา แตมักมีปญหาเกี่ยวกับ

การใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ซึ่งภาครัฐควรเขามาแกปญหาใหการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวสามารถทํา

ไดงายขึ้นและปญหาที่มักพบเจอหลังจากขึ้นทะเบียนแรงงานคือลูกจางลาออกไปทํางานอ่ืนที่ใหคาแรงสูงกวา 

104 บทสัมภาษณที่ 12, บทสัมภาษณที่ 13, และบทสัมภาษณที่ 23  

105
 บทสัมภาษณที่ 28  

106
 บทสัมภาษณที่ 45  

107 บทสัมภาษณที่ 29  

108
 บทสัมภาษณที่ 47, และบทสัมภาษณที่ 49  

109
 บทสัมภาษณที่ 48  
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ทําใหนายจางไมอยากขึ้นทะบียนแรงงาน ซึ่งภาครัฐควรพิจารณาปญหาน้ีดวย เชน กําหนดใหทะบียนแรงงาน

สามารถใชไดเมื่อทํางานกับนายจางคนปจจุบันเทาน้ัน เมื่อเปลีย่นงานใหมจะตองแจงขึ้นทะเบียนใหมทุกคร้ัง110  

นอกจากน้ี ภาครัฐไมควรที่จะออกกฎหมายที่ไมเอ้ือตอการสนับสนุนธุรกิจ SMEs กฎหมายตางๆ 

ออกมาแลวจะเปนการทําลาย SMEs เชน กรณีที่กฎหมายกําหนดใหคนงาน 200 คน ตองมีการจางผูพิการ 1 คน 

ภายหลังก็มาแกไขกฎหมายตาม ILO เปนคนงาน 100 คน ตองมีการจางผูพิการ 1 คน ซึ่งแบบน้ีเปนปญหา

แนนอน เพราะไมสามารถที่จะจางผูพิการจริงๆ ได ตองใชวิธีไปเชาชื่อของผูพิการแทนเพื่อปองกันไมใหถูก

ปรับตามกฎหมาย เน่ืองจากคาปรับน้ันสูงมาก อยางในกรณีประเทศจีน ไมไดปฏิบัติตาม ILO ซึ่ง SMEs ในจีนก็

สามารถอยูได โดยเฉพาะคาแรงวันละ 300 บาท กระทบอยางมาก111  อีกทั้งเร่ืองแรงงานตางดาวในการทําบัตร

ตองใชเงินเปนจํานวนมาก  และบางทีแรงงานตางดาวก็ไดสิทธิในทางกฎหมายมาก โดยที่รัฐบาลมีการออก

กฎหมายเอ้ือประโยชนใหแกแรงงานตางดาว  และเร่ืองคาแรงขั้นตํ่าที่รัฐบาลไดก็มีการออกเปนกฎหมายซึ่งมี

ผลกระทบตอเจาของกิจการ เพราะบางทีแรงงานก็มีการหยุดงานและมีการทํางานที่ไมเต็มวันแตตองจายคาแรง

ไมนอยกวา 300 บาท จึงมีผลกระทบอยางมากตอเจาของธุรกิจ112 

ดานมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี ในประเด็นน้ีผูประกอบการใหความเห็นวา มาตรการน้ีไม

คอยยุติธรรมกับธุรกิจแบบครอบครัว เชน บริษัทตางชาติไดมีการยกเวนภาษีนิติบุคคล 8 ป แตในขณะที่บริษัทที่

รวมกันทํากับชาวบาน และมีการจางแรงงานชาวบานในชุมชนตองจายภาษีใหรัฐ โดยไมไดมีการไดรับขอยกเวน

ใดๆ เลย113  นอกจากน้ีผูประกอบการบางรายเห็นวานโยบายหรือมาตรการภาครัฐในปจจุบันมีเยอะมากเกินไป 

และไมมีความชัดเจน เปนปญหาต้ังแตผังเมือง การคมนาคม ความปลอดภัย และควรจะวางแผนรับมือเชิงรับบาง 

ไมใชเพียงแคใชนโยบายเชิงรุกเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ซึ่งทําใหมีมุมมองที่ไมครบทุกมิติ114  ทั้งน้ีนโยบายที่

สงเสริมการจัดโครงการใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวที่เมืองไทยและแวะชมและซื้อสิคาและผลิตภัณฑของ

ไทยใหมากขึ้น มีนโยบายดานการประชาสัมพันธ จัดบูธ สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนเพื่อใหเกิดเงินทุน

110 บทสัมภาษณที่ 14, บทสัมภาษณที่ 15, บทสัมภาษณที่ 25, บทสัมภาษณที่ 26, และบทสัมภาษณที่ 39  

111 บทสัมภาษณที่ 17  
112

 บทสัมภาษณที่ 37  
113 บทสัมภาษณที่ 20  
114 บทสัมภาษณที่ 22  
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หมุนเ วียน นอกจาก น้ีควรมีนโยบายด านภาษีป ายและภาษีโรง เ รือนที่ ไม เปนอุปสรรคตอการค า 

การลงทุน มีนโยบายในการสงเสริมดานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ115 

ในขณะที่ผูประกอบการรายหน่ึงใหความคิดเห็นในดานนโยบายของภาครัฐวาธุรกิจของตนนโยบาย

ของภาครัฐเปนอุปสรรคในเร่ืองการโฆษณา หรือการทําบรรจุภัณฑ การกําหนดราคากลาง หรือราคาที่เปนธรรม 

เน่ืองจากในสวนของราคาสินคาในแตละพื้นที่จะไมเหมือนกัน โดยพื้นที่ที่ทําธุรกิจอยูน้ีต้ังอยูไกลจากการขนสง

และประชาสัมพันธ รวมถึงการชวยเหลือ แตใกลกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหไดรับการสนับสนุน 

นอยมาก เน่ืองจากกลุมอาชีพหางไกลกับตลาด116  และนโยบายหรือมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวกับการนําสินคาจาก

ตางประเทศเขามาขายในประเทศ ก็ถือเปนอีกหน่ึงอุปสรรคที่สําคัญตอธุรกิจ SMEs เน่ืองจากทําใหการคาและ

การจัดจําหนายสินคาภายในประเทศไดรับผลกระทบอยางมาก117 

ผูประกอบการบางรายใหความเห็นวานโยบายหรือมาตรการภาครัฐมีปญหาและอุปสรรคมากใน 

การประกอบธุรกิจ เพราะติดตอภาครัฐยากมาก ตองมีหลักฐานครบถวนเพื่อจะขอความชวยเหลือ ไมวาจะเปน

เร่ืองหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งเปนเร่ืองที่ยุงยากสําหรับผูประกอบการ เชน เร่ืองนโยบายสินเชื่อเงินกู 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 118 ซึ่งควรจะยืดหยุนกวาน้ี และควรพิจารณาเปนรายๆ ไป119 และภาษีนําเขาวัตถุดิบและ

สินคา120  นอกจากน้ียังมีขอคิดเห็นวานโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐเกาไป ไมทันสมัย ไมเอ้ือตอ

ผูประกอบการอยางแทจริง121 

อีกหน่ึงประการที่สําคัญที่ผูประกอบการใหความตระหนักคือเร่ืองหนวยงานหรือองคกรเฉพาะที่มี

บทบาทและอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรงในการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ภายใตมาตรการและ

กฎหมาย โดยพบวาแตละลักษณะธุรกิจ SMEs มีลักษณะการทําธุรกิจหลายประเภท ในเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับสปา 

115
 บทสัมภาษณที่ 24  

116
 บทสัมภาษณที่ 27  

117
 บทสัมภาษณที่ 16  

118 บทสัมภาษณที่ 33  

119 บทสัมภาษณที่ 53  

120
 บทสัมภาษณที่ 40  

121 บทสัมภาษณที่ 34  
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ปญหาจริง ๆ คือเจาหนาที่ที่เปนคนควบคุมดูแลกฎระเบียบ ขอบังคับ ยกตัวอยางเชน องคการอาหารและยา (อย.) 

ไมมีความเขาใจอยางแทจริงที่จะชวยสงเสริมชวยทําเร่ืองยากใหเปนเร่ืองงาย ยังไมมีความเขาใจ แตยังมีอีกหลาย

แงที่ตองเกี่ยวของกับกระทรวงตาง ๆ บางหนวยงานของรัฐซึ่งบางหนวยงานก็มีการทํางานที่ดี เชน กระทรวง

พาณิชย กรมสงเสริมการสงออก แตบางหนวยงานก็ยังปฏิบัติงานไมดี ทั้งในดานความรูความเขาใจในขอบเขต

หนาที่รับผิดชอบ และโครงสรางการบริหารงานในองคกร122 

ในขณะที่ผูประกอบการบางรายเห็นวานโยบายที่มีอยูก็คอนขางดี 123 แตเห็นควรวานาจะมีแผน

ดําเนินการที่ชัดเจน บางนโยบายก็ควรมีการปรับเปลี่ยน และควรใหผูประกอบการสามารถรวมเสนอแนวคิดใน

การสรางนโยบายก็จะเปนการดี กฎหมายที่มีตอนน้ีเปนเร่ืองการควบคุมมาตรฐาน แตภาครัฐไมไดลงมาชวยใน

เร่ืองของการสรางมาตรฐานตรงน้ีอยางเพียงพอ ทําใหเหมือนกับวาออกกฎหมายมาแลว แตไมสามารถสงเสริม

ใหผูประกอบการสามารถเขาไปแขงขันได124 และบางรายใหขอสังเกตวาในความเปนจริงแลว ภาครัฐไมไดให

ความชวยเหลืออะไรเลย สวนใหญปรากฏเพียงคําพูดแตในสวนของการกระทํายังไมมีความชัดเจนเลย125 

ขอสังเกตประการที่สอง คือความตองการอยากใหภาครัฐยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับการใชเช็ค คือ มีการกําหนด

มาตรการการจายเงินของผูรับเหมาถาจะจายเกินกวา 3 หมื่น ใหจายเปนเช็คเทาน้ัน เพื่อทําใหรายการใชจายมี

ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดวามีการจายใหเทาไหร มีเงินไปที่ใคร สั่งไปที่ใคร ทุกการใชจายที่ทําการ

ภาครัฐ หรือซื้อของจากเอกชน เพื่อมาใชในกิจการของภาครัฐ ประเด็นปญหาคือถาเช็คเปนของธนาคารใน 

กทม. เราจะเอาไปซื้อของตางจังหวัด ก็ไมมีใครอยากรับ และโดนหักเงินดวย มาตรการน้ีก็ซักสองปแลวที่ม ี

การบังคับใช ก็ยังเปนปญหาอยู 126  ขอสังเกตประการที่สามคือปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ 

การที่ผูประกอบการจะไดการสงเสริมจากทางหนวยงานภาครัฐ เปนเร่ืองของรายละเอียดขั้นตอนที่มีมากจน 

ทําใหผูประการไมอยากเขารวมโครงการตางๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น เชน การขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ถา

ผูประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีก็คงไมตองการที่จะขอรับการสนับสนุน แตผูประการบางรายสวนใหญ

122
 บทสัมภาษณที่ 52  

123
 บทสัมภาษณที่ 19  

124 บทสัมภาษณที่ 18  

125
 บทสัมภาษณที่ 38  

126 บทสัมภาษณที่ 43  
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มักจะมีปญหาเร่ืองความมั่นคงทางการเงินมากอน เมื่อมาทําธุรกิจ ตองการเงินทุนแตกลับติดปญหาในเร่ืองของ

การเดินบัญชี เชื่อวาผูประกอบการเองก็คงไมไดต้ังใจใหเกิดปญหาดังกลาวแตบางคร้ังการทําธุรกิจเพื่อความอยู

รอดตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหธุรกิจคงอยูตอไปได เชน เมื่อตรวจสอบพบเร่ืองเครดิตบูโร ซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจ

หรือหลักทรัพยที่ผูประกอบการมีอยู ซึ่งมีจํานวนมากกวาปญหาที่เกิดขึ้นแตเมื่อไปขอรับการสนับสนุน ก็จะไม

สามารถทําได หรือการที่ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหไปแสดงสินคายังตางประเทศ ขอกําหนดตางๆ มีหลาย

ขั้นตอนมากจนทําใหผูประกอบการไมไดใหความสนใจเทาที่ควร ทั้งน้ีภาครัฐควรตะหนักถึงความเปนไดแหง

ความเปนจริงมากกวาอิงที่เอกสารและขอกําหนดเปนหลัก ซึ่งเชื่อไดวาหากภาครัฐไดผอนผันขอกําหนดตางๆ 

ลงบางบางประการก็จะทําใหธุรกิจ SMEs ที่มีอยูไดมีโอกาสเติบโตอยางมั่นคงแนนอน127  และขอคิดเห็น

ประการสุดทาย คือภาครัฐยังดูแลไมไดทั่วถึง ทั้งปญหาดานการจัดเก็บภาษีอากร นโยบายการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม และการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย ตลอดจนกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ128 

4. ความคิดเห็นของผูประกอบการตอการทําหนาท่ีของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) ในปจจุบัน ในการมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (บทสัมภาษณจากตัวแทนผูประกอบการ SMEs) 

ผูประกอบการหลายรายมีความเห็นวา สสว. มีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมคอนขางนอย129 ไมคอยมีผลงาน และไมคอยมีบทบาทและประสิทธิผลเทาที่ควร มี

เพียงการกระตุนSMEs แตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาไร ไมคอยมีโครงการที่ดีออกมาจากหนวยงาน อีกทั้ง

ภาคเอกชนไมรูถึงการมีอยูของ สสว. 130  เ น่ืองจากสสว.ไมมีการประชาสัมพันธถึงอํานาจหนาที่และ 

ความรับผิดชอบรวมถึงนโยบายที่สงเสริม SMEs มากนัก จึงยังไมคอยเปนที่รูจัก ควรมีการประชาสัมพันธ

องคกรใหมากขึ้น 131 หากจะพอทราบก็จะมีเพียงแตไดรับการอบรมและทําการบรรยายโดยอาจารยจาก

127
 บทสัมภาษณที่ 55  

128
 บทสัมภาษณที่ 50, และบทสัมภาษณที่  51  

129 บทสัมภาษณที่ 34, และบทสัมภาษณที่13  

130
 บทสัมภาษณที่ 14, บทสัมภาษณที่ 23, บทสัมภาษณที่ 26, บทสัมภาษณที่ 38, และบทสัมภาษณที่ 47  

131
 บทสัมภาษณที่ 24, บทสัมภาษณที่ 29, บทสัมภาษณที่ 30, บทสัมภาษณที่ 31, บทสัมภาษณที่ 32, บทสัมภาษณ 33 ,  บทสัมภาษณที่ 37, 

 บทสัมภาษณที่ 40, บทสัมภาษณที่ 50, และบทสัมภาษณที่ 52   
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มหาวิทยาลยั  ซึ่งทําใหธุรกิจเล็กๆไมไดรับประโยชนอยางแทจริง แตในขณะที่การเขารวมกิจกรรมกับ OTOP 132

และ การอบรมที่จัดโดยธนาคารพาณิชยกลับไดรับประโยชนมากกวา133 บางรายใหความเห็นวา สสว. ให 

การสงเสริมและสนับสนุน แตไมมีการติดตามและประเมินผล โดยทางผูประกอบการเองไดมีการจัดทํารายงาน

สงใหทาง สสว. แตไมมีการตอบกลับจากทาง สสว. หรือการใหขอมูลอันเปนประโยชน ผูประกอบการตองการ

ทราบขอมูลที่ทันสมัยเพื่อสงสริมธุรกิจใหเปนที่รูจักและการขยายชองทางการตลาด134  นอกจากน้ี สสว. ไมมี 

การสนับสนุนใหครบทุกดานซึ่งผูประกอบการ SMEs น้ันมีจํานวนมาก จึงประสบความสําเร็จนอย 

ผูประกอบการเขาไมคอยถึง และถึงแมจะเขาถึงก็มีความยุงยากมากและโดยเฉพาะปญหาดานเอกสารตางๆ ควร

จัดอบรมผูประกอบการโดยใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจ และชวยเหลือในเร่ืองการขอเงินลงทุนให 

งายกวาน้ี135  และเห็นวา สสว. เปนหนวยงานที่คอนขางเขาถึงยากในเชิงปฏิบัติ จึงไมมีความมั่นใจวาหนวยงานน้ี

จะใหความชวยเหลือได136 เพราะมีเงื่อนไขที่ยุงยากมาก ไมมีบุคลากรทํางานที่ชัดเจน ลักษณะการทํางานเปน

เหมือนพนักงานสงเอกสารเทาน้ัน137 ดังน้ันจะเปนการดีหาก สสว. จะมีหนวยงานสวนภูมิภาคกระจายตาม

จังหวัดตางๆ138 

บทบาทและหนาที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ผูประกอบการเห็นควรให สสว. ชวยดําเนินการชวยเหลือ

และสนับสนุนเพื่อเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจคือการใหความรูความเขาใจในเร่ืองหนวยและการจัดต้ัง

ธุรกิจ  ปจจุบันผูประกอบการหลายคนไมรูจักวาธุรกิจของตนเปน SMEs อยากให สสว. เชิญผูเชี่ยวชาญในแตละ

ประเภทธุรกิจไปใหความรูความเขาใจแกผูประกอบการ ซึ่งอาจกลาวไดวาปจจุบันผูประกอบการตองเขาไปหา 

สสว. มากกวาที่ สสว. จะติดตอชวยเหลือผูประกอบการ139  ในปจจุบันขอมูลขาวสารตางๆ ยังกระจายไปไม

132 
บทสัมภาษณที่ 20, และบทสัมภาษณที่ 22  

133 บทสัมภาษณที่ 43  

134 บทสัมภาษณที่ 15  

135
 บทสัมภาษณที่ 16, บทสัมภาษณที่ 6, และบทสัมภาษณที่ 46 

136
 บทสัมภาษณที่ 39  

137 บทสัมภาษณที่ 54  

138 บทสัมภาษณที่ 51, และบทสัมภาษณที่ 52 

139 บทสัมภาษณที่ 25 
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ทั่วถึงผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม SMEs ขนาดจ๋ิว (Micro Enterprise)140 นอกจากน้ี สสว. ควรให

ความสําคัญแกพื้นที่ธุรกิจที่หางไกลความเจริญหรือมีอัตราการเจริญเติบโตที่อยูในเกณฑที่ตํ่าหรือพื้นที่ที่อยูใน

เขตเสี่ยงอันตรายจากภัยพิบัติ การกอการราย เปนตน  ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนมากกวาน้ี เน่ืองจากเปนพื้นที่

หางไกลและไดรับความชวยเหลือนอยมาก ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนพื้นที่ที่ถูกมองขาม141 

แตอยางไรก็ดี มีผูประกอบการบางรายใหความเห็นวา สสว. เปนหนวยงานที่มีความคลองตัว ในเร่ือง

ของการชวยเหลือไดตรงจุด เพราะเนนในเร่ืองของการตลาด และชองทางการออกตลาดทั้งในและตางประเทศ มี

การใหความรูและตอยอดทางการตลาด สินคาที่ผลิตอยูเปนที่รูจักในตลาดมากขึ้น ดานบรรจุภัณฑ จัดเตรียม

ขอมูลที่เปนประโยชนและทันสมัยแกผูประกอบการ การมีสวนรวมดานการพัฒนา สงเสริมวิสาหกิจใหมี 

ความเขมแข็ง142  ทําใหผูประกอบการทราบวายังมีอีกหนวยงานหน่ึงคอยใหคําปรึกษาในการประกอบธุรกิจ 

โดยเฉพาะการสงเสริมใหความรูสูผูประกอบการในพื้นที่ตางจังหวัด143  แตอยางไรก็ตาม สสว. ควรจะมีการจัด

กลุมผูประกอบการที่ชัดเจนเพราะบางปก็ไดเขารวม บางปก็ไมไดเขารวม ทําใหไมทราบสาเหตุวาเปนเพราะ 

เหตุใด144  รวมถึงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกูยืมเงินสสว.ควรปรับปรุงเพื่อใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน

ไดงายกวาน้ี 145 นอกจากน้ีอยากให สสว. ชวยสงเสริมชองทางการจัดจําหนายสินคาชุมชนใหมากขึ้น146

ผูประกอบการบางรายไดรับประโยชนจากการชวยเหลือของสสว. ทั้งดานการอบรม และการเขา workshop147 

แตอยางไรก็ดีผูประกอบการมีความเห็นวา สสว. มีโครงการที่ สสว. จัดขึ้นมาน้ันกระจัดกระจายเกินไป ควร

รวมมือกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อเปน one-stop service148 

140 บทสัมภาษณที่ 49 

141 บทสัมภาษณที่ 27  

142 บทสัมภาษณที่ 18, บทสัมภาษณที่ 41, บทสัมภาษณที่ 42, บทสัมภาษณที่ 45, และบทสัมภาษณที่ 48  

143 บทสัมภาษณที่ 55  

144 บทสัมภาษณที่ 18  

145
 บทสัมภาษณที่ 28  

146
 บทสัมภาษณที่ 17  

147 บทสัมภาษณที่ 21  

148
 บทสัมภาษณที่ 34  
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5. แหลงเงินทุนท่ีใชในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑและระยะเวลาในการพิจารณาใหเงินสนับสนุนจาก

กองทุนสงเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม  หากเปรียบเทียบกับแหลงเงินทุนอื่น 

จากการสัมภาษณพบวา สวนใหญเงินทุนที่ใชในการประกอบธุรกิจคือเงินทุนสวนตัว149 โดยอาจมี

บางสวนที่เปนการขอยืมจากคนใกลชิด เงินกูนอกระบบ บัตรกดเงินสด150 ขอสินเชื่ออุตสาหกรรมจากสถาบัน

การเงิน151  และการสนับสนุนจากกองทุนหมูบานเพื่อชวยการทําธุรกิจของชุมชน152 โดยเงินลงทุนที่ใชใน 

การประกอบธุรกิจและการลงทุนขั้นแรกมาจากสมาชิกในกลุมรวมทุนกัน ตอมาก็ไดกูยืมจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส) โดยเหตุผลที่กู ธกส. เพราะ ยังไมรูแหลงที่มาเงินทุนที่ชวยสงเสริม

ธุรกิจ ซึ่งในขณะน้ันธกส.ไดมาเสนอเงินทุนให153 มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า การพิจารณาอนุมัติเงินทุนรวดเร็วกวา

หนวยงานอ่ืน154  และมีการกําหนดระยะเวลาใหผอนชําระไดอยางเหมาะสม155 

เน่ืองจากผูประกอบการหลายรายไมรูจัก สสว. หรือไมเคยใชบริการสนับสนุนทางการเงินของ สสว. จึง

ทําใหไมทราบหลักเกณฑรวมทั้งเงื่อนไขในการขอพิจารณารับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม SMEs 

เปรียบเทียบกับแหลงเงินทุนอ่ืน156  ผูประกอบการบางรายใหความเห็นวาไมตองการการสนับสนุนดานเงินทุน 

แตอยากใหมีการเปดอบรมแรงงาน โดยติดตอประสานงานผานกรมสงเสริมอุตสาหกรรม157  และอยากให

กองทุน SMEs ของ สสว. ชวยเหลือในดานเงินทุนในธุรกิจที่เพิ่งเร่ิมกอต้ัง ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือ

149  บทสัมภาษณที่ 12, บทสัมภาษณที่ 13, บทสัมภาษณที่ 15, บทสัมภาษณที่ 17, บทสัมภาษณที่ 20, บทสัมภาษณที่ 25, บทสัมภาษณที่ 29,  

บทสัมภาษณที่ 31, บทสัมภาษณที่ 32, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 36, บทสัมภาษณที่ 37, บทสัมภาษณที่ 38, บทสัมภาษณที่ 39,  

บทสัมภาษณที่ 40, บทสัมภาษณที่ 42, และบทสัมภาษณที่ 49  

150 บทสัมภาษณที่ 12  

151 บทสัมภาษณที่ 17  
152 บทสัมภาษณที่ 51  

153 บทสัมภาษณที่ 41  
154 บทสัมภาษณที่ 44  

155 บทสัมภาษณที่ 50 
156 บทสัมภาษณที่ 14  
157 บทสัมภาษณที่ 15  
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ดานเงินทุนโดยใหกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑไมยุงยากแกผูประกอบการที่เพิ่งเร่ิมธุรกิจ158 และมีบางรายให

ความคิดเห็นวาผูประกอบการสวนใหญ ยังใชแหลงทุนจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากมีความคุนเคย ความใกลชิด 

สวนแหลงทุนจาก สสว. มีขอจํากัดหลายดาน159 และเงื่อนไขยุงยากจนเกินไป160 

ในขณะที่ผูประกอบการบางรายเคยขอรับการสงเสริมกองทุน SMEs คร้ังหน่ึงเพื่อไปดูงาน นอกจากน้ัน

เปนการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย161  ผูประกอบการบางรายรูจัก สสว. แตสะดวกที่ดําเนินธุรกิจโดยใชเงิน

สวนตัว หรือบางรายไดรับการติดตอจากทาง สสว. ในการชวยเหลือเงินทุน หากแตผูประกอบการไดปฏิเสธไป 

เน่ืองจาก มีอายุมากแลว ไมตองการเปนหน้ี และไมตองการขยายกิจการโดยเนนการดําเนินธุรกิจแบบ

พอเพียง162  จะเห็นไดวาผูประกอบการโดยสวนใหญใชเงินทุนสวนตัวในการดําเนินธุรกิจ และในขณะเดียวกัน

ก็มีผูประกอบการหลายรายที่ใชทั้งเงินสวนตัวและมีการกูยืมจากสถาบันการเงิน เชน ธนาคารกสิกร เน่ืองจาก

เปนลูกคามานาน และเดินทางสะดวก163  หรือธนาคารกรุงไทย เพราะคาธรรมเนียมและดอกเบี้ยถูก การอนุมัติ

เร็ว  อีกทั้งธนาคารกรุงไทยก็เชี่ยวชาญพวกเอกสารที่เกี่ยวกับภาครัฐ แตถาเปนธนาคารอ่ืนจะไมรูระเบียบ

ภาครัฐ 164  นอกจากน้ียังมีการดําเนินธุรกิจโดยการกูยืมจากกองทุนวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชยทั่วไป165 และ

มีผูประกอบการหลายรายที่เมื่อเร่ิมกอต้ังกิจการไดกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อมาลงทุน แตเมื่อกิจการเติบ

โดและมั่นคง มีกําไร ก็จะใชเงินสวนตัวในการดําเนินกิจการ166 ในขณะที่ผูประกอบการรายหน่ึงไดใหเหตุผล

ในการไมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม SMEs ของ สสว.ไววา ไมเคยขอรับการสงเสริมกองทุน 

SMEs  ดานเงินลงทุน ซึ่งสวนใหญอาศัยการกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยมี

158 บทสัมภาษณที่ 30  
159

 บทสัมภาษณที่ 48  
160 บทสัมภาษณที่ 54 
161 บทสัมภาษณที่ 16  

162 บทสัมภาษณที่ 45  

163
 บทสัมภาษณที่ 18, และบทสัมภาษณที่ 26  

164 บทสัมภาษณที่ 43, และบทสัมภาษณที่ 47 

165 บทสัมภาษณที่ 19, บทสัมภาษณที่ 23, บทสัมภาษณที่ 24, บทสัมภาษณที่ 34, และบทสัมภาษณที่ 35  

166 บทสัมภาษณที่ 21, และบทสัมภาษณที่ 22  
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การใชเงินสวนตัวในอัตราสวนที่นอยมาก ในการผลิตไดผลกําไรนอยแตมีตนทุนการผลิตที่สูง เหตุผลที่เลือก

กูยืมเงินจากธนาคารออมสิน และ ธกส. เน่ืองจากขั้นตอนการกูยืมมีความสะดวก งาย แตถากูจากกองทุน

สงเสริม SMEs น้ันมีขั้นตอนที่ยุงยาก เพราะธุรกิจที่ทําอยูน้ียังไมเปนนิติบุคคล167 

                ในขณะเดียวกัน มีผูประกอบการบางราย เคยขอรับการสงเสริมกองทุน SMEs 168 เพราะรุจักกองทุน

SMEs ที่ สสว. ดําเนินการเพื่อชวยเหลือธุรกิจ SMEs หากแตไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบไดวากองทุน

ดังกลาวมีหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเหมือนหรือแตกตางจากสถาบันการเงินอ่ืนอยางไร เน่ืองจากไมเคยขอ 

ความชวยเหลือทางการเงินกับสถาบันการเงินอ่ืนนอกจาก สสว.  และเมื่อธุรกิจมีความมั่นคงและมีผลกําไรแลว 

ก็จะใชเงินสวนตัวในการลงทุนและขยายกิจการของตนตอไป 

6. การประสานงานกับ สสว. เพื่อขอความชวยเหลือในการทําธุรกิจ  และความจําเปนท่ี สสว. จะตองมี

หนวยงานศูนยภูมิภาค 

เน่ืองจากผูประกอบการหลายรายไมรูจักสสว. วามีบทบาทและหนาที่ในการใหความชวยเหลือและ 

การสงเสริมธุรกิจ SMES จึงทําใหไมทราบวาตองติดตอ สสว. ผานหนวยงานใดหรืออยางไร หากแตเมื่อ 

ผูสัมภาษณไดอธิบายถึงหนาที่และบทบาทของ สสว. เพื่อใหผูประกอบการไดรับทราบ  ผูประกอบการหลายราย

เห็นดวยถึงความจําเปนที่ สสว. ควรมีหนวยงานศูนยภูมิภาค169 ในขณะที่ผูประกอบการบางรายรูจัก สสว.  

การประสานงานและติดตอ สสว. จึงมีหลายรูปแบบแตกตางกันตามที่ผูประกอบการพึงพอใจ อาทิ (1) ติดตอ

ผานหนวยงานยอยที่มีความสัมพันธและรูจักชุมชนเปนอยางดี และเห็นดวยวามีความจําเปนที่ สสว. ควรมี

หนวยงานศูนยภูมิภาค เพราะผูประกอบการและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับ SMEs ยังไมคอยรูจัก สสว.170  

(2) ติดตอสสว.หรือเจาหนาที่ สสว.โดยตรง ในดานความจําเปนจะตองมีหนวยงานภูมิภาคขึ้นอยูกับอัตราการใช

บริการของประชาชน และขอบอํานาจหนาที่ของ สสว. ในกรณีที่ไมมีประชาชนใชบริการ การจัดต้ังศูนยภูมิภาค

ก็ไมมีความจําเปน แตหากเปนกรณีดังที่แนะนําเบื้องตน  ถา สสว. ผันตัวเองเปนศูนยขอมูลขาวสาร คอยให 

ความชวยเหลือและเปนพี่เลี้ยงใหกับเอกชนที่จัดต้ังใหม เปนกรณีที่สมควรจัดต้ังศูนยภูมิภาคกระจายใน 

167
 บทสัมภาษณที่ 27  

168 บทสัมภาษณที่ 28, บทสัมภาษณที่ 46, และบทสัมภาษณที่ 56  

169 บทสัมภาษณที่ 12  

170
 บทสัมภาษณที ่13  
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ทุกจังหวัด เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น171  นอกจากน้ียังเปนการสะดวกในการทําธุรกรรม 

เน่ืองจากผูประกอบการในตางจังหวัดไมสะดวกในการเดินทางไปติดตอ สสว. ในกรุงเทพฯ172  ทั้งน้ีควรให

ธนาคาร SME เปนหนวยงานของสสว.  หรือใหมีเจาหนาที่ของ สสว. ทํางานอยูที่ธนาคาร SME หรืออาจจะยุบ

สสว. รวมเขากับ SME Bank เผื่อจะไดผลที่ดีขึ้น เชนเดียวกับธนาคารทหารไทย  สสว.ไมควรจะมีหนวยงาน 

ยิบยอยซ้ําซอนกัน 173 หรืออีกกรณีคือเห็นวา สสว. จําเปนตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาคดวย ซึ่งอาจเปน 

การดําเนินการรวมกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรก็ได เพราะเปนหนวยงานที่เขาถึง

ผูประกอบการในสวนภูมิภาคไดจํานวนมาก 174 (3) ติดตอประสานผานทางอีเมลและผานทางหอการคา  และมี

ความเห็นวา สสว. ควรจะมีหนวยงานศูนยภูมิภาค โดยการขยายมายังจัหวัดใหญๆ หรือระดับภูมิภาคก็ได ไม

จําเปนตองทุกจังหวัด เพื่อจะไดเปนประโยชนในเร่ืองของการรับฟงปญหา และไดรูขอมูลขาวสารและอํานาจ

หนาที่ของ สสว.175  (4) สสว. สงอีเมลเกี่ยวกับขอมูลโครงการตางๆ เพื่อเชิญชวนใหเขารวม176 (6) ติดตอ

หนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑ เห็นดวยวา สสว. ควรตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาค เพราะ สสว. ชวยชาวบานไดมาก

และตรงความตองการ อยากใหชวยอยางตอเน่ือง177  (5) ติดตอผานสํานักงานเขตหรือเทศบาล178  (6) ติดตอผาน

หนวยงานที่ใหการอบรม และเห็นวามีความจําเปนที่ สสว. จะตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาค เน่ืองจากคน

ตางจังหวัดมีปญหาไมสามารถเดินทางไปขอคําปรึกษาได  ควรจะมีในสวนภูมิภาคใหญ ๆ 4 ภาค เหมือนกับศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรม179  

171 บทสัมภาษณที่ 14, บทสัมภาษณที่ 19, บทสัมภาษณที่ 30, บทสัมภาษณที่ 32, บทสัมภาษณที่ 41,  บทสัมภาษณที่ 45  

172 บทสัมภาษณที่ 15  

173 บทสัมภาษณที่ 17  

174 บทสัมภาษณที่ 50 

175 บทสัมภาษณที่ 18  

176 บทสัมภาษณที่ 20, และบทสัมภาษณที่ 51 

177 บทสัมภาษณที่ 21  

178 บทสัมภาษณที่ 33  

179 บทสัมภาษณที่ 42  
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ในดานความจําเปนที่ สสว. จะตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาคหรือไมน้ัน ขึ้นอยูที่วา สสว .จะมีนโยบายใน

ลักษณะไหน นโยบายแบบเดิมที่ใหการอบรมหรือการศึกษาเพียงอยางเดียวก็ไมเห็นควรวาจะตองมีหนวยงาน

ศูนยภูมิภาค เพราะอาจเปนการเปลืองงบประมาณของรัฐ แตหากมีนโยบายในแบบเดียวกับ OTOP คือมีการลง

ไปติดตอประสานและใหความชวยเหลือผูประกอบการแตละราย ก็เห็นดวยวาตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาค เพื่อ

จะสนับสนุนใหมีผูอยากเขาไปขอคําปรึกษาเปนจํานวนมาก180  แตโดยพื้นฐานแลวหนวยงานน้ีจะมีศูนยภูมิภาค

หรือไม หรือต้ังอยูที่ใด ไมถือเปนเร่ืองสําคัญ หากที่สําคัญคือความอนุเคราะหในการพิจารณาวาจะให 

ความชวยเหลือและสงเสริมในแตละพื้นที่หรือไม อยางไร โดยฉพาะในทองที่น้ี ควรพิจารณาศักยภาพของ

ผูประกอบการและธุรกิจ ไมใชใหความสําคัญแตกับบุคลากรที่เพิ่งจบการศึกษา เน่ืองจากบางรายยังไมมี

ประสบการณในการทํางานเลยแตใชวิธีซื้อของมาขายตอ แตไดรับการสงเสริมจาก สสว.181 และไมควรให 

ความชวยเหลือผานหนวยงานทองถิ่น แตควรไปต้ังสํานักงานเองโดยตรงเพื่อชวยเหลือผูประกอบการได 

มากขึ้น182 เพราะการทํางานของหนวยงานราชการคอนขางลาชา183 

ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการบางรายไมเห็นดวยกับการที่ สสว. จะตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาค 

หากแตเห็นควรวา สสว. ตองประสานงานและรวมมือกบัสภาอุตสาหกรรม และเมื่อเปนเชนน้ีก็ไมจําเปนจะตอง

มีหนวยงานศูนยภูมิภาค184 เชนเดียวกับบางรายที่คิดวา สสว. ไมจําเปนตองมีหนวยงานภูมิภาค เพราะสุดทายแลว

ในระดับภูมิภาคไมไดชวยให สสว. ทํางานไดดีขึ้น แตหากมีการพัฒนาองคกรเปน one stop service เพื่อมา

ชวยเหลือและรองรับความตองการของผูประกอบการจะเปนผลดีมากกวา และควรปรับปรุงองคกรใหม ี

ความคลองตัวและสามารถเขาถึงความชวยเหลือไดงายและสะดวกขึ้นจะดีมากกวาน้ี185  

180 บทสัมภาษณที่ 20  

181
 บทสัมภาษณที่ 27  

182 บทสัมภาษณที่ 31  

183 บทสัมภาษณที่ 44  

184 บทสัมภาษณที่ 34  

185
 บทสัมภาษณที่ 39  
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ในขณะที่มีผูประกอบการบางรายเคยประสานงานกับสสว. แตมีความเห็นวาไมประสานงานดวยนาจะ

ดีกวา  เพราะเมื่อประสานงานไปแลวกลับไมไดผลที่ดีเทาใด186  นอกจากน้ียังมีบางรายเห็นวาเคยประสานงาน

กับ สสว. แตเห็นวาทํางานไมเกิดประสิทธิผลและซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน เสนอใหยุบ สสว. หรือรวม สสว. เขา

กับหนวยงานอ่ืน187 และมีบางกรณีที่ผูประกอบการรูจัก สสว. แตโดยสวนตัวไมมีการประสานงานกับ สสว. แต

ถาเปนดวยตําแหนงหนาที่ก็มีบาง ซึ่งเห็นวาหนวยงาน สสว. ควรที่จะมีบทบาทมากกวาน้ี ซึ่งการมีหนวยงาน

ศูนยภูมิภาคอาจจะมีสวนชวยเหลือผูประกอบการมากยิ่งขึ้น ทั้งเปนการชวยไดโดยตรง และรวดเร็ว188 

7. ผลกระทบตอการประกอบธุรกิจเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กลยุทธในการปรับตัวในการเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และบทบาทของ สสว. ในการใหความชวยเหลือ 

จากการสัมภาษณผูประกอบการถึงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจในตลาดการคาเสรีเมื่อประเทศไทย

ในฐานะประเทศสมาชิกภาคีตองมีนิติสัมพันธในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ซึ่งหน่ึงใน

ยุทธศาสตรที่สําคัญในการทีภ่าครัฐสงเสริมเพือ่ขยายอํานาจและชองทางการตลาด รวมถึงพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

เสรีใหเกิดในทุกภาคสวนของประเทศเพื่อชวยเสริมสรางความมั่นคงของการคาการลงทุนทั้งในและตางประทศ

คือ การสงเสริมในเร่ิมธุรกิจ SMES ใหสามารถเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล แตใน

ขณะเดียวกัน การที่ประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายเพือ่การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวยอมมีผลกระทบ

ในแงของการแขงขันทางการคาที่สูงขึ้นระหวางกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งการตองปรับแกและเพิ่มเติม

กฎหมายและนโยบายโดยภาครัฐเพื่อใหสามารถรับมือกับการคาเสรีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาคธุรกิจ

เองก็ตองเตรียมความพรอม ทั้งในแงของกลยุทธที่ตองปรับเพื่อใหสามารถรักษาความมั่นคงทางตลาดของธุรกิจ

ตน และการสรางโอกาสในการเปดการคาเสรีในอนาคตอันใกลน้ี ผูใหสัมภาษณสวนใหญลวนตระหนักถึง

โอกาสและผลกระทบตอธุรกิจของตนเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และไดมีการคํานึงถึงกลยุทธที่จะ

นํามาใชในธุรกิจของตน ตลอดจนความคาดหวังในการที่หนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง สสว. จะใหความชวยเหลือ 

186 บทสัมภาษณที่ 16  

187 บทสัมภาษณที่ 54  

188 บทสัมภาษณที่ 22, บทสัมภาษณที่ 23, บทสัมภาษณที่ 24, บทสัมภาษณ 25, บทสัมภาษณที่ 26, บทสัมภาษณที่ 28, บทสัมภาษณที่ 29, บท

สัมภาษณที่ 30, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 38, และบทสัมภาษณที่ 46  
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จากคําตอบของการใหสัมภาษณในประเด็นน้ี สามารถแบงผูใหสัมภาษณออกเปน 3 กลุมหลัก คือ  

กลุมที่หน่ึง กลุมที่ใหความเห็นวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจนอย

หรือไมคอยมีผลกระทบ189  โดยมีเหตุผลที่แตกตางกัน อาทิไมคอยมีผลกระทบ เพราะธุรกิจรานอาหารที่ทําอยู

ไมไดเกี่ยวของกับการที่ประเทศไทยจะเขาสู AEC190, เพราะเปนธุรกิจภาคบริการที่มีพื้นที่ใหบริการจํากัด191, 

เพราะผลผลิตน้ันมีรูปแบบตางกัน192, เพราะเปนธุรกิจทองถิ่นภูมิภาค193, เพราะเปนธุรกิจสงออก194, เพราะธุรกิจ

ที่ทําอยูน้ีไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว195, เพราะสินคาที่จําหนายอยูน้ัน

เปนสินคาที่ประเทศในอาซียนยังตองนําเขาจากประเทศไทยอยู  จึงไมคิดวาจะมีปญหาดานการแขงขันหรือ 

การแยงชิงตลาด แตอยางไรก็ดี เห็นวาตองมีการปรับตัวถาเขา AEC เพราะอาจเกิดการแขงขันตามมาเมื่อเปดเสรี

การคา196  ในขณะที่บางรายเห็นวามีผลกระทบนอยแตเปนดานดี โดยใหเหตุผลวา เพราะวัตถุดิบราคาถูกลง  

ทําใหไดผลกําไรมากขึ้น197 

กลุมที่สอง กลุมที่ใหความเห็นวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบตอการประกอบ

ธุรกิจปานกลางถึงมาก ทั้งการแขงขันที่สามารถสงออกไดมากขึ้น และในขณะเดียวกันมีคูแขงเขามามากขึ้นซึ่ง

เปนธุรกิจประเภทเดียวกัน198  บางรายใหความเห็นวามีผลกระทบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาในอนาคตธุรกิจที่ทําอยูจะ

ตรงกับการประกอบการของตางประเทศหรือไม  หากเปนเชนน้ัน กลุมอาชีพของเมืองไทยน้ันอาจประสบ

189 บทสัมภาษณที่ 12, บทสัมภาษณที่ 19 , บทสัมภาษณที่ 21, บทสัมภาษณที่ 29, บทสัมภาษณที่ 38  

190 บทสัมภาษณที่ 13  

191 บทสัมภาษณที่ 14  

192
 บทสัมภาษณที่ 15  

193
 บทสัมภาษณที่ 22  

194 บทสัมภาษณที่ 37  

195 บทสัมภาษณที่ 47  

196 บทสัมภาษณที่ 31  

197 บทสัมภาษณที่ 32  

198
 บทสัมภาษณที่ 18, บทสัมภาษณที่ 24, บทสัมภาษณที่ 28, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 35, บทสัมภาษณที่ 40, บทสัมภาษณที่ 41,  

บทสัมภาษณที่ 42, และบทสัมภาษณที่ 50 
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ปญหาเร่ืองตนทุนและแรงงานอันเน่ืองมาจากคาแรงขั้นตํ่า199 รวมถึงดานรูปแบบผลิตภัณฑ และภาษา ราคา

สินคา200 รวมถงึดานเทคโนโลยีเพราะวาเทคโนโลยีของไทยยังไมมีศักยภาพทัดเทียมกับตางประเทศ ซึ่งอาจมีผล

ใหโดนแยงชิงการตลาด201 และอีกประการหน่ึงที่ผูประกอบการใหความสําคัญในแงที่เปนผลกระทบคือ 

ประเด็น AEC ถือเปนเร่ืองใหมสําหรับผูประกอบการ SMEs ซึ่งมีประเด็นเร่ืองของขอกฎหมายระหวางประเทศ 

ที่ยังไมชัดเจน ภาครัฐจึงตองใหขอมูล ขอเท็จจริง รวมถึงการสงวนธุรกิจบางประเภทสําหรับ SMEs ไทย202 

กลุมที่สาม กลุมที่ใหความเห็นวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีทั้งผลดีและผลเสียโดยรวม203 

คนตางชาติจะสามารถเขามาทําธุรกรรมหรือติดตอกับเราไดมากขึ้น และเราเองก็สามารถเขามาทําธุรกรรมหรือ

ติดตอกับพวกเขาไดมากขึ้นในหลายชองทางเชนกัน204  และอาจจะไดเปรียบในดานพื้นที่ในการขนสง ถาหากคา

ขนสงราคาถูก ก็สามารถจําหนายในพื้นที่ที่กวางขึ้น205 นอกจากน้ีในผูประกอบการบางรายมีความเห็นวาไมตอง

ปรับตัวเรา หากแตพยายามทําธุรกจิของเราใหดีที่สุด ประเทศไทยถือวาเปนชั้นแนวหนาอยูแลว โดยใชหลักการ

ที่ทําธุรกิจในเมืองไทยอยางเต็มที่ พรอมที่จะบุกประเทศที่มีประสิทธิภาพดอยกวาเราซึ่งมีจํานวนมากกวา

ประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเรา โดยเลือกที่จะหาประโยชนจากประเทศที่ดอยกวา ซึ่งงายกวา  ดวยการปรับ

เร่ืองภาษาซึ่งเปนจุดออนของนักธุรกิจที่เปน SMEs ทั้งหมด จะตองใชความพรอมมาก ๆ คิดไดพูดไดแต

หนวยงานของรัฐน้ันมีงบประมาณจํากัด เน่ืองจากหนวยงานน้ีไมใชหนวยงานที่ไดรับความสําคัญมากมาย  

ในการชวยเหลือควรจะครบทุกดาน มันเปนเร่ืองของการบริหารจัดการใหถวนถี่ ในทุก ๆ จังหวัด การบริหาร

จัดการระหวางประเทศ กฎกติกามารยาทของแตละประเทศ ขอหามของแตละประเทศ ภาษาของแตละประเทศ

ตองมีการอบรมอยางตอเน่ือง206 

199
 บทสัมภาษณที่ 27, และบทสัมภาษณที่ 43  

200 บทสัมภาษณที่ 44  

201
 บทสัมภาษณที่ 53  

202 บทสัมภาษณที่ 48  

203 บทสัมภาษณที่ 17, บทสัมภาษณที่ 23, และบทสัมภาษณที่ 51  

204 บทสัมภาษณที่ 39  

205
 บทสัมภาษณที่ 20  

206
 บทสัมภาษณที่ 52   
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ในดานของกลยุทธที่ผูประกอบการนํามาใชในธุรกิจของตนเพื่อการปรับตัวและเสริมสรางความพรอม

เมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันสามารถสรุปไดดังน้ี 

• การปรับกลยทุธทางการตลาดเพื่อขยายชองทางการสงออก207 

• มีการเตรียมความพรอม โดยมีการติดตอคูคาแถบอาเซียน วามีกฎเกณฑอะไรบางเพื่อที่จะไดปรับตัวให

ไดมาตรฐานโรงงานและองคกร สามารถเตรียมรับขอจํากัดตางๆได รวมถึงดานเทคโนโลยี มาตรฐาน

การผลิต และการตลาด208  

• การพยายามรุกตลาดตางประเทศ ทั้งน้ีตองศึกษาวาแตละประเทศชอบบรรจุภัณฑ (Package) รูปแบบใด 

เชน สนใจในผาไหม หรือกระดาษ โดยสวนมากจะปรับตัวโดยอัตโนมัติอยูแลวจากการรับรูขาวสาร

ของตางประเทศ209 

• สินคาที่ผลิตจะตองมีความโดดเดนและแตกตางอยางชัดเจน ไมเหมือนใคร รักษาสิ่งแวดลอม มีการหา

ฐานลูกคาใหมโดยใชฐานลูกคาเดิม จะผลิตสินคาใหมโดยใชลูกคาเกาเปดตัวสินคา อาจเปนเร่ืองของ

การบอกตอ210  

• การโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาและเคร่ืองหมายการคา ยี่หอ โดยเนนที่ความเปนไทย ผลิตโดย

ฝมือคนไทยเปนสินคาที่มีเอกลักษณความเปนไทย211 

• การใชสัญญาซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา212 

• การพัฒนาอยางไมหยดุยั้งโดยไมทําธุรกิจในเชิงต้ังรับ หาแนวทางใหมๆ แตเพื่อเพื่มศักยภาพการแขงขัน 

เชน การเนนการบริการและการทองเที่ยว ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุงเนนการจําหนายในตลาดใน

ประเทศ213 

207 บทสัมภาษณที่ 15  

208 บทสัมภาษณที่ 18, บทสัมภาษณที่ 25, บทสัมภาษณที่ 26  

209 บทสัมภาษณที่ 20  

210 บทสัมภาษณที่ 21  

211 บทสัมภาษณที่ 24  

212 บทสัมภาษณที่ 25  

213
 บทสัมภาษณที่ 27  
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• การปรับตัวในแงของการการตลาดและการหาชองทางลดตนทุนเพื่อแขงกับสินคาจากตางประเทศที่

หลั่งไหลเขามา214 

• ปรับปรุงองคกรใหมีความคลองตัวมากขึ้น เน่ืองจากตนทุนการผลิตและบริการในไทย ยังสูงกวาบาง

ประเทศเพื่อนบาน215 

• นําสินคาของตนเองไปทดสอบ จําหนายในหลาย ๆ ประเทศ โดยไดขอสรุปวาประเทศไหนมีผลตอบรับ

ที่ดีไดราคาสูง โดยศึกษาลักษณะนิสัย ความพึงพอใจ โครงสรางธุรกิจ216 

• มีการเขารับอบรมดานภาษา เตรียมการพัฒนาดานคุณภาพของสินคาใหเปนสากลมากขึ้น เชน ปรับจาก

เกษตรทั่วไปเปนเกษตรอินทรีย ทําใหสินคามีความตางอยางชัดเจน เพื่อที่จะตอสูกับตางชาติได217 

• การรักษามาตรฐานการผลิต ไมใหตางชาติเขามาตีตลาดได218 

ในดานบทบาทของภาครัฐรวมทั้ง สสว. ในการใหการชวยเหลือธุรกิจ SMEs ผูประกอบการมีความเห็นใน

ประเด็นน้ี ดังน้ี 

• สสว. ควรใหความรูสูชุมชนในการจัดอบรม สัมมนาอยางนอยเดือนละคร้ังเพื่อใหเกิดความตอเน่ือง219 

• ตองการใหภาครัฐหรือ สสว. เขามาชวย อยากให สสว. ชวยสงเสริมเร่ืองแรงงาน การหาทุน การเปด

อบรม การหาพนักงานเพื่อเปนทรัพยากรบุคคลของการประกอบธุรกิจ และเร่ืองการสงออก220 

• ตองการให สสว. สนับสนุนดานบรรจุภัณฑ และ ฉลากบนผลิตภัณฑ221  

214
 บทสัมภาษณที่ 35  

215 บทสัมภาษณที่ 40  

216 บทสัมภาษณที่ 42  

217 บทสัมภาษณที่ 44  

218 บทสัมภาษณที่ 50  

219 บทสัมภาษณที่ 12  

220 บทสัมภาษณที่ 15, บทสัมภาษณที่ 26, และบทสัมภาษณที่ 36 นางสาวขนิษฐา เจตโรจนานนท 

221
 บทสัมภาษณที่ 19, และบทสัมภาษณที่ 27  
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• สสว. ควรปรับตัวดวยเพื่อสามารถทําหนาที่ในการเปดอบรมภาษาตางประเทศแกผูประกอบการ และมี

การใชพื้นที่ในตางประเทศเพื่อเปดชองทางการสื่อสารใหแกผูประกอบการที่มีศักยภาพ222 

• อยากให สสว. อํานวยความสะดวกในดานการออกงานตางประเทศ รวมถึงให สสว. ตรวจสอบคุณภาพ

สินคาของผูประกอบการและการใหการันตีในสินคา223 

• สสว. ควรมีมาตรการชวยเหลือโดยทําเปนขั้นบันได ไมควรปลอยเสรีทั้งหมดในทันที ใหมีโควตา

การคาเสรี224 

• ตองการให สสว. สนับสนุนในดานของเงินลงทุนและการอบรม เน่ืองจากไดออกบรรจุภัณฑเองแลว 

และนํามาใชกับสินคาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา แตถาไดการสนับสนุนเร่ืองน้ีจาก สสว. ก็จะชวยลด

ตนทุนได โดย สสว. อาจพิจารณากลุมอาชีพ ความเปนมา ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ลักษณะพื้นที่

หรือชุมชนที่ทํา SMEs วาสมควรไดรับการผลักดันใหไปแขงขันหรือขยายตลาดใหมๆ หรือไม ควร

พิจารณาและใหความอนุเคราะหแกธุรกิจในพื้นที่น้ีดวย225 

• สสว. ควรตรากฎหมายใหรัดกุม เพื่อควบคุมการประกอบอาชีพของคนตางดาว รวมถึงกําหนด

หลักเกณฑการใหเงินทุนของผูประกอบการทั้งของไทยและตางแระเทศใหชัดเจน เพิ่มทักษะความรู

ดานภาษาและการสื่อสาร226 

• สสว. ควรทําโครงการสงเสริมธุรกิจ SMEs ใหญๆ แบบครบวงจร โดยมีระยะเวลาของโครงการนาน

พอสมควรและเปนการใหความชวยเหลือแบบยั่งยืน227 

• สสว. ควรทําให SMEs ในประเทศไทยใหแข็งแรงกอน โดยสามารถชวยในเร่ืองการประมวลขอมูลหรือ

ประมวลหาชองทางที่เหมาะสมในตางประเทศก็สามารถชวยไดมาก228 

222 บทสัมภาษณที่ 20, บทสัมภาษณที่ 26, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 38, บทสัมภาษณที่ 41   

223 บทสัมภาษณที่ 21  

224 บทสัมภาษณที่ 25  

225 บทสัมภาษณที่ 27, และบทสัมภาษณที่ 41   

226 บทสัมภาษณที่ 30  

227 บทสัมภาษณที่ 34  

228 บทสัมภาษณที่ 39  
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• สสว. ควรมีการชวยเหลอืในเร่ืองของการตลาด การจัดจําหนาย การประชาสัมพันธ229 

• ตองการใหภาครัฐและ สสว. ชวยในดานการขนสงมากขึ้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดจําหนาย

และซื้อขายวัตถุดิบ เมือ่เขาสูประชาคมอาเซียน230 

• สสว. จะใหความชวยเหลือควรใหขอมูลการศึกษาตลาดในอาเซียน เชน ตลาดวัตถุดิบตางๆ สสว. ควร

เปนพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาใหหนวยธุรกิจ ตลอดจนปรับหลักเกณฑความชวยเหลือใหทันตอสถานการณ

ดวย231 

• สสว. ควรเขามาใหคําปรึกษาและประชาสัมพันธการใหความชวยเหลือตางๆ แกผูประกอบการกอนจะ

มีการเปดประตูสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ232 

• ตองการให สสว. ชวยสงเสริมการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธและการโฆษณาสินคาในแหลง

ทองเที่ยว233 

• การวางจุดยุทธศาสตรของทุกหนวยงานควรใหเปนในทางเดียวกัน ลดขั้นตอนในการติดตอ

ประสานงานใหรวดเร็วขึ้น เกิดความเชื่อมั่นระหวางผูประกอบการกับหนวยงานของรัฐ234 
 

8. กฎหมายในการจัดตั้ง สสว. มีประเด็นใดท่ีควรแกไขเพิ่มเติม 

จากการสัมภาษณผูประกอบการพบวาผูประกอบการสวนใหญไมรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. 

หรือบางรายรูจักแตไมทราบวาหนวยงานน้ีมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดต้ังอยางไรบาง ทําใหผูประกอบการ

หลายรายไมสามารถใหความคิดเห็นในประเด็นสัมภาษณขอน้ีได 235 ดังน้ันผูประกอบการบางรายจึงม ี

229
 บทสัมภาษณที่ 42 

230 บทสัมภาษณที่ 44  

231 บทสัมภาษณที่ 49 

232 บทสัมภาษณที่ 50  

233 บทสัมภาษณที่ 51  

234 บทสัมภาษณที่ 55  

235
 บทสัมภาษณที่ 12, บทสัมภาษณที่ 15, บทสัมภาษณที่ 16, บทสัมภาษณที่ 17, บทสัมภาษณที่ 18, บทสัมภาษณที่ 19, บทสัมภาษณที่ 20,  

บทสัมภาษณที่ 21, บทสัมภาษณที่ 22, บทสัมภาษณที่ 23, บทสัมภาษณที่ 26, บทสัมภาษณที่ 27, บทสัมภาษณที่ 28,  บทสัมภาษณที่ 29, 
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ความคิดเห็นวาให สสว. ชวยประชาสัมพันธ วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ของตนเองใหชัดเจนกวาน้ี236  แต

อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการบางรายที่ไดใหความคิดเห็นในประเด็นเร่ืองกฎหมายจัดต้ัง สสว. วาควรแกไข 

เพิ่มเติมในประเด็นใดบาง ดังน้ี 

• ควรมีการปรับแกคํานิยาม เพื่อใหรวมธุรกิจขนาดจ๋ิวอยูในประเภทของธุรกิจ SMEs ที่ สสว. ให 

การสงเสริมอยูในขณะน้ีดวย นอกจากน้ีการเพิ่มคํานิยามดังกลาวจะชวยทําใหการสงเสริมธุรกิจขนาด

จ๋ิวแตกตางจากธุรกิจ SMEs อันจะทําใหไมเกิดความเหลื่อมล้ําในการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ

ประเภทน้ี237 

• กฎหมายจัดต้ังกําหนดอํานาจหนาที่ของ สสว. ไวซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน เชน SME Bank ควรม ี

การพิจารณาขอบเขตอํานาจหนืที่ของ สสว. อีกคร้ัง และแกไขไปพรอมกับการแกไขกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของ238 

• ควรแกไขกฎหมาย เพื่อใหขั้นตอนในการขอความชวยเหลือไมยุงยาก และลดภาระและคาใชจายของ

ผูประกอบการ239 

• ควรแกไขกฎหมาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใช กรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใน

ดานมาตรการระยะสั้นทั้งหลายที่ชวยเหลือ เชน มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในชวงภาวะ

วิกฤต โดยการลดตนทุนการผลิต ไมควรนํามากําหนดไวในกฎหมาย และการที่กฎหมายมีบทบัญัติให

ความชวยเหลือผูประกอบการในภาวะวิกฤต ควรระบุไวดวยวามีกรณีใดบางโดยอาจระบุไวในกฎหมาย

ลําดับรอง ในกรณีมีนโยบายภาครัฐที่เปนเหตุให SMEs ตองรับภาระมากขึ้น ก็ควรลดภาษีให

ผูประกอบการ SMEs ในชวงเร่ิมตนของการบังคับใชนโยบายน้ันๆ ดวย240 

บทสัมภาษณที่ 34, บทสัมภาษณที่ 35, บทสัมภาษณที่ 36, บทสัมภาษณที่ 37, บทสัมภาษณที่ 38, บทสัมภาษณที่ 40, บทสัมภาษณที่ 41,  

บทสัมภาษณที่ 42, บทสัมภาษณที่ 43, บทสัมภาษณที่ 44, บทสัมภาษณที่ 45, บทสัมภาษณที่ 46, บทสัมภาษณที่ 47, บทสัมภาษณที่ 48,  

บทสัมภาษณที่ 49, บทสัมภาษณที่ 51, บทสัมภาษณที่ 52, บทสัมภาษณที่ 53, บทสัมภาษณที่ 54, บทสัมภาษณที่ 55, บทสัมภาษณที่ 56  

236 บทสัมภาษณที่ 32, บทสัมภาษณที่ 33, บทสัมภาษณที่ 33  

237
 บทสัมภาษณที่ 13  

238 บทสัมภาษณที่ 14 

239 บทสัมภาษณที่ 24  

240
 บทสัมภาษณที่ 25  
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• ควรแกไขใหบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการของ สสว. มีความสอดคลองกับ

นโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 241 

• คณะกรรมการควรตรากฎหมายที่มีบทบัญญัติดานการจัดทําฐานขอมูลในดานธุรกิจ SMEs เพื่อเปน

ประโยชนกับผูประกอบการ242 

• กฎหมายที่ออกควรเอ้ือประโยชนแกผูประกอบการทั้งธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดจ๋ิว243 

• ควรแกไขใหกฎหมายสามารถชวย SMEs ไดจริง ทําใหภาคเอกชนมีสวนรวมมากกวาน้ี และควรมี

นโยบายวาจะทําอยางไรในการใหการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐไปในแนวทางเดียวกัน ไมเกิด 

ความซ้ําซอนกันหรือไปคนละทิศทางระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน244 

• สสว. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายหรืออนุบัญญัติที่เกี่ยวของในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กมากๆ 

ใหพัฒนาและเติบโตไปไดอยางยั่งยืนเปนสําคัญ245 

241
 บทสัมภาษณที่ 30  

242 บทสัมภาษณที่ 31  

243 บทสัมภาษณที่ 33  

244 บทสัมภาษณที่ 39  

245
 บทสัมภาษณที่ 50  
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5.2 ผลสรุปประเด็นจากการสัมมนาคร้ังท่ี 1 

กรุงเทพฯ (สวนกลาง) จัดประชุมเมื่อวันจันทรท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556  ณ หองประชุมรวยเพชร

โรงแรมมารวยการเดน  

การสัมมนาเร่ิมเวลา 9.30 น. คณะผูวิจัยไดนําเสนอวัตถุประสงคในการศึกษาและผลจากการศึกษาวิจัย 

จากน้ันไดซักถามผูเขารวมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐของไทยในการสงเสริม 

สนับสนุน SMEs สรุปประเด็นในการสัมมนาไดดังน้ี  

1. ความเขาใจเกี่ยวกับ SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของผูเขารวมสัมมนา 

ผูเขารวมประชุม: กระผมเห็นวา SMEs เปนเร่ืองไกลตัว ปญหาประการแรกคือ ผูประกอบการไมทราบ

วาตนเองเปน SMEs หรือไม เมื่อยังไมทราบวาตนเองเปน SMEs ความเชื่อมโยงของผูประกอบธุรกิจจึงยังไม

ปรากฏ 

ผูเขารวมประชุม: กระผมประกอบธุรกิจสวนตัวและรับราชการเปนนักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ขอ

แสดงความคิดเห็นวา เร่ืองเกี่ยวกับ SMEs ประชาชนทั่วไปขาดความรูมาก ในสวนกลางก็อาจสามารถติดตอ

ธนาคารขอความชวยเหลือได  แตสวนภูมิภาคการจะไปกูยืมเงิน ประชาชนเขาใจวาตองผานระเบียบกฎเกณฑ

ขั้นตอนตางๆ มาก อยากใหชองทางการติดตอประสานงาน และการใหความรูแกประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในสวนภูมิภาค ซึ่งประชาชนในแตละทองถิ่นเขามีความรูในวิถีชีวิตของเขา  แตสิ่งสําคัญประการแรกที่เขาขาด

คือ นวัตกรรม  ประชาชนทองถิ่นเขามีวัตถุดิบ ทรัพยากร แตเขาไมรูวาจะทํายังไงใหทรัพยากรมีคามากยิ่งขึ้น 

ยกตัวอยางเชน ขณะน้ีที่จังหวัดนครพนม มีผูที่เกงดานการทําธูปไลยุง สามารถใชแกไขปญหาสุขภาพในตําบล

น้ัน  ทําใหไขเลือดออกลดลงอยางมาก  กรณีน้ีนาจะมีการขยายแปรรูปไปเปนยากันยุง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม หรือ ธพว. ของแตละจังหวัด เทาที่กระผมมีประสบการณ เห็นวาบทบาทเขายังนอยที่

จะไปชวยเหลือประชาชน  จริงๆ แลวหนวยงานภาครัฐตองทํางานเชิงรุก เพื่อทําให SMEs เขมแข็ง  เหมือนที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานคําหน่ึงวา “ระเบิดจากขางใน” คือตองใหความรูกอน เราตองยอมรับ

วาประชาชนตางจังหวัดความรูนอย และคนไทยไมคอยกลาแสดงออกอะไร เพราะฉะน้ันหนวยงานภาครัฐตอง

ไปหาประชาชน เชน อาจจัดสัมมนา ไมใช จัดในตัวศูนยกลางจังหวัด  ในโรงแรม แตตองไปที่ ตําบล 

ประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชยจังหวัด เจาหนาที่ธนาคาร  และเขาไปหาเพื่อ
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ขอมูลเพื่อจัดทําเปนกรณีศึกษา  ถาสําเร็จดีแลวเอากรณีศึกษาเหลาน้ันไปขยายผล จะเปนผลดีกับประชาชน

ตางจังหวัดมาก  ในตางประเทศเศรษฐกิจเขาเขมแข็งมาจาก SMEs แตประเทศไทยชาวบานความรูนอย แมแต

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตรประชาชนก็ยังไมคอยรูจัก การสงเสริม SMEs ตองหาวิธีชวยเหลือ

ประชาชนที่ไมกลามาหาภาครัฐ  นอกจากน้ี ธพว.ตางจังหวัดแทบไมมีคนเขามาใชบริการเลย จุดแรกคือรัฐตอง

เขาไปหากอน  

ผูเขารวมประชุม: ในเร่ืองความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สสว. ที่มีหนาที่ชวยเหลือองคกรธุรกิจ SMEs ใน

เบื้องตนกระผมเห็นวายังไมเขาถึงภาคประชาชน ตัวผูประกอบธุรกิจเองกระผมเห็นวา  เขายังไมทราบ

หลักเกณฑวาเราเปนธุรกิจประเภท SMEs ประเภทไหน ขนาดกลางหรือขนาดยอม  

สรุปไดวาผูเขารวมประชุมเห็นวาผูประกอบการ SMEs มักขาดความเขาใจเกี่ยวกับ SMEs หรือ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน ไมทราบวากิจการของตนเปน SMEs หรือเปนกิจการขนาดกลาง หรือ

ขนาดยอม และประสงคใหหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุน SMEs ทํางานเชิงรุกเขาถึง

ผูประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการประกอบธุรกิจ SMEs 

2. บทบาทและหนาท่ีของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

ผูเขารวมประชุม: กระผมไมแนใจวาหนวยงาน สสว. จะมีสวนชวยดูแลการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอรับ 

การชวยเหลืออยางไร ตัวอยางเชน ขอคํานึงในการใหความชวยเหลือ  เร่ืองธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ

สังคม  ผูประกอบการจะทําอยางไร ธรรมาภิบาลมีความจําเปนตอตัวองคกรมากนอยเพียงใด และการคํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตรงน้ี สสว. ยังไมเขาถึงภาคประชาชน อยากจะใหความคิดเห็นวาในสวนแรก ตอง

สรางเขาใจใหภาคเอกชน  

ผูเขารวมประชุม: ดิฉันทําธุรกิจอุปกรณนําเขาแกสรถยนตและจําหนายในประเทศ ขอเรียนถามวา สสว. 

มีมาตรการสงเสริมการเร่ิมตนธุรกิจหรือไม หรือดิฉันจะขอความชวยเหลือในการขยายธุรกิจอ่ืนไดหรือไม   

ซึ่งในการติดตอกับธนาคารพาณิชยมักมีเงื่อนไขวา จะตองผานการประกอบการมาแลวจํานวนกี่ป  สสว. มี

เงื่อนไขในการใหกูยืมในการเร่ิมตนธุรกิจหรือไม  นอกจากน้ี ผูประกอบการบางคร้ังไมคอยทราบเร่ืองระบบ

ภาษี บัญชี หรือขอกฎหมายธุรกิจตาง ๆ สวนใหญภาคราชการที่ผูประกอบการจะไดพบ ไดแก หนวยงาน

สรรพากร แตสสว. ปจจุบันผูประกอบธุรกิจ SMEs ยังไมเคยไดพบวาเปนองคกรอะไร มีสํานักงานต้ังอยูที่ไหน 



220 

อยากใหสสว.ดําเนินการเหมือนหนวยงานสรรพากร มาพบผูประกอบการมากขึ้นก็จะเปนผลดี  ในการกระจาย

ความรูน้ันกรมสรรพากรทําไดดีกวา ทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐบาลเหมือนกัน สสว.ก็เปนหนวยงานภาครัฐ 

อาศัยงบประมาณเภาครัฐ แตเหตุใดจึงกระจายความรูหรือลงพื้นที่ไดไมดีเทาสรรพากร 

ผูเขารวมประชุม: กระผมเองประสบปญหาเร่ืองฉลาก อ.ย. เน่ืองจากธุรกิจครอบครัวคือการขายโจก  

เราพัฒนาเปนผลิตภัณฑแชแข็งตอยอดไดเปนที่เรียบรอย แตกระบวนการหลังจากน้ันจะตองควบคุมคุณภาพ

สินคา ตองมีมาตรฐานดานอุตสาหกรรม กระผมไมมีความรูดานน้ี ก็ไดประสานงานติดตอขออนุญาตและขอรับ

การพัฒนา ไปยังสํานักงานเขต ซึ่งสํานักงานเขตหลักสี่ที่กระผมไปติดตอ จะมี one stop service ทําใหไมตองไป

หลายจุด ถา สสว. คิดวาอยากจะสงเสริม SMEs ใหเปนรูปธรรมหรือกอใหเกิดประโยชน การมี  one stop service 

ที่ผูประกอบการไมมีความรูและสามารถเดินเขาไปขอความชวยเหลือไดสะดวกรวดเร็ว ไดรับความรูเร่ือง

โครงการ ความชวยเหลือ งบประมาณ การวางแผน คําแนะนํา กฎหมายตางๆ ที่ผูประกอบการควรรู กระผมคิด 

สสว. นาจะชวยใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม เขาถึงตัวผูประกอบการไดมากยิ่งขึ้น ปญหาที่ SMEs ประสบใน

ปจจุบัน คือ ไดประกอบธุรกิจมาในระดับหน่ึงแตหนวยงานภาครัฐไมสามารถเขาถึงหนวยธุรกิจของเราได 

ในขณะที่ SMEs ก็ไมสามารถเขาถึงตัวภาครัฐ  ถา สสว. ทําหนาที่เหมือนตัวกลางประสานงาน เปน one stop 

service เชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมธุรกิจแตละประเภท มีการติดตอที่เชื่อมโยงถึง การทํางาน

นาจะเปนรูปธรรม กฎหมายไมไดบัญญัติขึ้นมาในเชิงของนโยบายที่ไมสามารถเอาไปใชได 13 ปที่ผานมา สสว. 

นาจะมีปญหาในระดับหน่ึง ถา สสว. สามารถดําเนินการสงเสริม SMEs ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดังเชนกระผม

สามารถไปติดตอประสานงานจุดเดียวก็สามารถพัฒนาตอยอดสินคาได กระผมอาจไปวางขายที่รานสะดวกซื้อ 

7-11 หรือไปแขงกับธุรกิจขนาดใหญอยางบริษัท CP หรือไปแขงขันกับประเทศในกลุมอาเซียนก็ยอมสามารถ

กระทําได  

ผูเขารวมประชุม: กระผมประกอบธุรกิจในการผลิตและนําเขาเคร่ืองสําอางสมุนไพร กระผมยังไมมี

ความรูเกี่ยวกับ สสว. เลย  ขอแสดงความคิดเห็นเร่ืองการสงเสริมการตลาด ถา สสว.สงเสริมการตลาดใหแก 

SMEs ก็จะเปนผลดี ปญหาของ SMEs จะเร่ิมต้ังแตการจดทะเบียนบริษัท ผูประกอบการไมทราบขอมูล 

การดําเนินการเลยวาตองจดทะเบียนอยางไร ตองดูแลระบบบัญชีอยางไร รวมทั้งการมีผลิตภัณฑออกมา

จําเปนตองมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ซึ่งเปนกรณียุงยากมากที่จะไปขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 

รวมทั้งการขอบารเคร่ืองหมายมาตรฐานระดับสากล ซึ่งมีการกําหนดคาสมาชกิไวสูงมาก จึงมีการทําเคร่ืองหมาย
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ปลอมกันเพื่อขายสินคาในตลาด  SMEs บางรายไมมีความรูเร่ืองเช็ค แคชเชียรเช็ค จึงทําใหถูกโกงได ไมรู

ระยะเวลาที่ตองไปแจงความ และก็อาจมีคาใชจายในชั้นศาลตอไป SMEs หลายรายจึงตองปดกิจการ ก็อยากให 

สสว. ดูแลใหความชวยเหลือในประเด็นดังกลาวดวย  

ผูเขารวมประชุม ในกรณีที่เปน SMEs ที่พึ่งเร่ิมกิจการอยากให สสว. ชวยเหลือในประเด็นความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และการเขียนแผนโครงการ  ในเบื้องตน สสว. ในฐานะที่เปนหนวยงานที่

สงเสริมผูประกอบธุรกิจ SMEs ถา สสว. เขาถึงภาคประชาชนเหมือนสรรพากร ก็นาจะเปนผลดี เพราะมีระบบที่

ใหผูประกอบการตองดําเนินการดวย ถา สสว. สามารถทํางานในลักษณะของการใหคําแนะนําวาโครงการจะทํา

อยางไรใหไดรับความชวยเหลือ  หรือในเร่ืองของโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีโครงการใหกูยืมเงินดอกเบี้ยตํ่า

และมีเร่ืองของการลดหยอนภาษี กระผมเขาใจวา การสงเสริม SMEs คงมีระบบเขามาชวยเร่ืองภาษี แตจะมี

มาตรการอ่ืนอีกดวยหรือไม เพราะฉะน้ัน การดําเนินงานของสสว. ควรเขาถึงภาคประชาชน โดยนอกจากให

ความรูแลวจะตองเขาไปชวยเหลืออยางจริงจัง เชน ถาเราเปนผูประกอบธุรกิจที่ไมไดจบดานการตลาดโดยตรง 

เร่ืองเขียนแผนหรือโครงการก็อาจไมทราบวาตองเขียนอยางไรเพื่อใหแผนสําเร็จ และเขียนไปแลวถาเกิด 

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนน้ัน ตรงน้ีหนวยงานภาครัฐจะเขามาชวย SMEs ไดอยางไร เปนสิ่งที่ สสว. 

จะตองคํานึงถึง 

ผูเขารวมประชุม: อยากสอบถามถึงหลักเกณฑการใหเงินชวยเหลือเงินกองทุนของ สสว. วามี 

การกําหนดอัตราขั้นสูงหรือขั้นตํ่าเงินทุนที่จะขอความชวยเหลือไวอยางไร และ การใหเงินชวยเหลือเงินทุนของ 

สสว. กับ ธนาคารพาณิชยมีขอแตกตางอยางไรบาง 

ผูเขารวมประชุม: กระผมเห็นวา สสว. เปนหนวยงานที่ต้ังอยูในสวนกลาง แตต้ังอยูที่ใด กระผมยังไม

ทราบ และหนวยงานที่กระผมใกลชิดมากสุดคือหนวยงานในสวนทองถื่น เชน เทศบาล กระผมเห็นวาหนวยงาน

สวนทองถิ่นนาจะมีบทบาทที่เขาถึงผูประกอบการรายยอยไดดี  

สรุปไดวาบทบาทและหนาที่ของ สสว. ในปจจุบันยังไมเขาถงึภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปน

หนวยงานกลางที่ชวยประสานงานการสงเสริมสนับสนุน SMEs ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว (One stop 

service) และประเด็นการใหเงินชวยเหลือจากเงินกองทุนสงเสริม SMEs ที่ สสว. ทําหนาที่เปนผูดูแล  
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3. แหลงเงินทุน 

ผูเขารวมประชุม: ถา สสว. จะทําการรวบรวมขอมูลในลักษณะกรณีศึกษา ก็ควรหาขอมูลวาในจังหวัดน้ี 

มี SMEs รายใดบางที่จะมีศักยภาพทําเงินได แตไมมีทุน ธุรกิจบางรายมีคุณสมบัติไมครบที่จะขอรับเงิน

ชวยเหลือหรือกูยืมเงินจากธนาคาร ก็ไมไดเงิน  เร่ืองเงื่อนไขการกูยืมเงินของธนาคารมักมีรายละเอียดปลีกยอย

มาก ตองทําใหงายขึ้นและทําความเขาใจใหแกผูประกอบการ  ตองหาจุดแข็งในแตละจังหวัดวาโครงการน้ีนาจะ

ไปไดดี แลวหลังจากน้ันก็ระดมหนวยราชการ เชน เกษตรจังหวัด เปนหนวยงานที่ทราบวาอะไรเปนจุดแข็งของ

แตละทองถิ่น แตไมมีเงินชวยเหลือวิสาหกิจของชุมชน  อีกทั้งยังขาดความรูที่จะตอยอดธุรกิจ อยากให สสว. 

เปนตัวกลางใหความชวยเหลือ 

ผูเขารวมประชุม: ปญหาก็ไมตางกับทุกทานที่นําเสนอมา สวนใหญก็เปนเร่ืองของทุน ถากูยืมธนาคาร

พาณิชยก็จะมีกําหนดเวลาชําระหน้ีสั้น ดอกเบี้ยสูง  บางคร้ังการจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจก็ตองใชระยะ

เวลานาน กวาจะคืนดอกเบี้ยทั้งหมด หาก สสว. มีเงินทุนใหระยะยาวดอกเบี้ยตํ่าจะมีประโยชนกับธุรกิจ SMEs 

ขนาดยอมอยางมาก 

ผูเขารวมประชุม: เร่ืองลงทุน ธุรกิจของดิฉันไดดูแลดวยตัวเองมาตลอด โดยใชเงินสวนตัวที่มี  ไมเคย

ใชบริการกองทุนของ สสว. และมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินบาง เชน ธนาคารกรุงไทย แตปญหาคือกูเกือบ

ไมไดเพราะไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  

ผูเขารวมประชุม: กระผมกูยืมเงินจาก SMEs bank และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

เพราะเปนสินคา OTOP ซึ่งชวงน้ัน SMEs bank ใหกูกับสินคา OTOPไมตองมีหลักทรัพย ใชบุคคลค้ําประกัน  

ผูเขารวมประชุม: กระผมมีญาติประกอบธุรกิจผลิตลูกประคบ มีลูกเล็ก 55 บาท ลูกใหญ 75 บาท และ

ทําในลักษณะขายสง โดยมีคนที่ทําการผลิตและจําหนายเปนกลุมแมบาน 5 - 7 คน เงินทุนก็เอามารวมกัน ได

กําไรแลวเอามาแบงกัน ถาหากเปนวิสาหกิจชุมชนลักษณะน้ี จะอยูในหลักเกณฑที่สามารถขอความชวยเหลือ

จาก สสว. หรือวาเปน SMEs หรือไม หรือวาควรจะไปหาสวนทองถื่นที่เขาใหความชวยเหลือ 

สรุปไดวา สสว. ยังไมเปนที่พึ่งของประชาชนดานการใหความชวยเหลือแหลงเงินทุน ซึ่ง สสว. ควร

ดําเนินการรวบรวมขอมูลในเชิงกรณีศึกษา เพื่อสรางมาตรการใหความชวยเหลือการจัดต้ังและการตอยอดทาง



223 

ธุรกิจแก SMEs อันจะเปนการสรางโอกาสที่ SMEs จะไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินกูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ 

รวมถงึกองทุนภายใตการดูแลของ สสว.ดวย 

4. การขาดหนวยงานท่ีดูแลและสงเสริม SMEs ในสวนทองถิ่นและภูมิภาค  

ผูเขารวมประชุม: การสงเสริม SMEs ในแตละทองถิ่นหรือภูมิภาคขึ้นอยูกับแตละจังหวัดและบุคลากร

ของแตละจังหวัดวาจะมีความกระตือรือรนมากนอยเพียงใด บางจังหวัดก็สามารถดําเนินการไดดี บางจังหวัดก็

ตองดูแลเปนพิเศษมากขึ้น ขึ้นอยูกับผูวาราชการจังหวัดวาจะเนนวิธีการใหความชวยเหลืออยางไร หนวยราชการ

ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs คือ พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด เกษตรจังหวัด และ

ธนาคาร  อุตสาหกรรมจังหวัดเปนเจาของเร่ือง แตในทางปฏิบัติก็ไมคอยไดใหความสําคัญกับการสงเสริม 

SMES มากนัก เพราะมักไปใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดใหญ ไมไดลงมาชวยเหลือที่ SMEs  SMEs ในภูมิภาค

ตองชวยเหลือกันเอง โดยมีการจัดต้ังเปนองคกรกลุมเพื่อชวยเหลือกัน 

ผูเขารวมประชุม: ดิฉันเปนผูประกอบการมาจากตางจังหวัด อยูจังหวัดสมุทรสงคราม ทําธุรกิจหลาย

อยาง ไดแกกลวยอบพลังงานแสงอาทิตย เร่ิมตนทุกอยางต้ังแตหากลวย หาสถานที่ จัดสรางโรงงานผลิตสินคา 

ขอ GAP เพราะปลูกพืชปลอดสารพิษ ไดไปติดตอที่สํานักงานเกษตรจังหวัดซึ่งแจงวาตองใหกรมวิชาการเกษตร

พิจารณา แตไมมีงบประมาณมาพิจารณา ดิฉันดําเนินการจนสินคาเปนที่ตองการในทองตลาด โดยที่ไมมี

หนวยงานใดใหความชวยเหลือ เร่ืองของการพัฒนาผลิตภัณฑบางคร้ังกลวยมีหนอน หนอนไมไดเกิดจาก 

การผลิต แตเกิดจากการฝงตัวต้ังแตเร่ิมตน ธุรกิจของดิฉันก็พยายามคิดวาจะวิจัยและพัฒนาอยางไร ติดตอใคร 

แมกระทั่งขอ GAP หนวยงานภาครัฐแจงวาไมมีงบประมาณใหความชวยเหลือ ตองจัดการทุกอยางดวยตนเองมา

โดยตลอด  สิ่งที่ SMEs ในสวนภูมิภาคอยากไดมากกวานอกจากตัวเงินคือ การใหความรูวาจะพัฒนาธุรกิจ

อยางไร  อยางไรก็ตาม ปจจุบันน้ีเร่ิมมีหนวยงานภาครัฐเขามาดูบาง คือพอ SMEs ดําเนินการดวยตนเองจน

ประสบความสําเร็จหนวยงานภาครัฐก็เร่ิมมาพิจารณา แตตอนที่เร่ิมตนประกอบการไมมีใครมาดูแลเลย  เทศบาล 

ตําบลไมไดเขามาชวยสงเสริม  

ผูเขารวมประชุม: กระผมทําธุรกิจขนสงสินคา กระผมอยากสอบถามการกูยืมเงินเพื่อกอต้ังปรับปรุง ซื้อ

รถเปนพาหนะขนสง จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขของกองทุนของ สสว. อยางไรบาง และเจาหนาที่กองทุนจะ

เขามาแทรกแซงการบริหารงานของเราหรือไม หากมีการแทรกแซงจะเปนกรณีใดบาง 
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ผูเขารวมประชุม: กระผมเปนตัวแทนผูประกอบการจากตางจังหวัด ประกอบธุรกิจรีสอรตขนาดเล็กที่

จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการมาเกือบ 13 ปแลว ไมเคยทราบวามีเร่ืองการสนับสนุนจาก สสว. เลย เมื่อมีการสราง

สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่สอง เราไมมีใครมาใหความรูเลยวาเราจะพัฒนาเพิ่มเติมรีสอรตเราไดอยางไร ตอง

เพิ่มหองพัก ตองจัดการสถานที่อยางไร ไมมีหนวยงานหรือองคกรใดก็ตามในการใหความรู ซึ่งตองการ

หนวยงานใหความรู นอกจากเร่ืองเงินทุน  กระผมเห็นวาเจาหนาที่จะรูวาทําอยางไรจะไดรับการสนับสนุน เขาก็

จะบอกกลาวใหทราบเฉพาะเครือญาติเขาเอง สวนใหญจะไมไปถงึคนอ่ืนๆ แ ล ะ ธ น า ค า ร เ อ ง ก็ ไ ม ไ ด ใ ห 

ความชวยเหลือ SMEs ไมมีหนวยงานใดมาแนะนําวาควรไปกูยืมจากหนวยงานใด ใชเงินลงทุนจากแหลงใด  

การเจรจาตกลงกับลูกจางเร่ืองอัตราคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ควรทําอยางไร เปนตน 

ผูเขารวมประชุม: กระผมสนใจกรณี one stop service มาก ยกตัวอยางที่ญ่ีปุน จะมีคนกลางขึ้นมาคน

หน่ึงผูประกอบการอาหารมักประสบปญหาเพียงบางประการ เชน วิธีการประกอบธุรกิจ การหาสถานที่จําหนาย

สินคา การพัฒนาบรรจุภัณฑ การกําหนดราคาสินคา  เปนเร่ืองการบริหารจัดการ องคความรู เร่ืองบริหารงาน

บุคคล เร่ืองทําอยางไรใหไดกําไรอยางยั่งยืน ญ่ีปุนจะมีองคกรหน่ึงซึ่งทําทุกอยางเลย กระผมขอยกตัวอยางสวน 

หน่ึง เปนหนวยที่ชวยเหลือเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑมีสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงหมูบานอยากจะพัฒนาบรรจุภัณฑ 

เขาเดินไปที่หนวยงานน้ี หนวยงานน้ีก็ทําการพัฒนาบรรจุภัณฑให แลวแจงไปที่ผูจัดสงวัตถุดิบ แลวผูจัดสง

วัตถุดิบก็มายื่นประมูลราคากัน ตอนที่กระผมเร่ิมจัดต้ังบริษัท ตองทําชิ้นฟลมหน่ึงหมื่นถึงสามหมื่นชิ้นกระผม

ทําไมไหว แตที่ญ่ีปุนเขานําผูประกอบการสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงหมูบานมารวมกลุมกันแลวแบงปนผลประโยชน

รวมกัน แลวบริษัทพิมพก็จะทําทีเดียวโดยเปลี่ยนแคตัวหนังสือ ราคาก็แพงขึ้นไมมาก ถา สสว. จะให 

การชวยเหลือเร่ืองแบบน้ีก็จะชวยพัฒนาคุณคาของ SMEs ประเทศไทยในหลายๆ มุมมอง  เร่ืองเงินทุนก็สําคัญ

แตกระผมวาเปนเร่ืองลําดับหลัง เพราะวาสุดทายธุรกิจจะไปรอดหรือไมขึ้นอยูกับฝมือ เงินไมมีก็อยาเร่ิม จัดการ

ตองคอยๆ เติบโตไป แตวาเร่ืองอ่ืนๆ ฉันปลูกกลวยเกงอยูแลว ฉันมีที่ขายอยูแลว แตชวยพัฒนาบรรจุภัณฑรัฐ

ชวยได ซึ่งรัฐก็ไมไดเสียเงินมาก เร่ืองที่สองคือ หนวยงานที่รองรับมาตรฐาน เชน คณะกรรมการอาหารและยา

กระผมทําดานอาหารมาสิบป ใครจะต้ังโรงงานกระผมใหคําปรึกษาได สสว. ควรจางคนแบบที่รูเร่ืองกลางๆ  

มาชวยตอบคําถาม ซึ่งถา สสว. คิดในมุมผูประกอบการจะรูวา สสว.ตองการอะไรบาง ตองกําหนดระดับ

นโยบายระดับบน ถาไมเชนน้ันผูปฏิบัติการคงจะคิดไมได หรือ คิดไดก็ไมกลาทํา เพราะไมมีอะไรมารองรับ  
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สรุปไดวา ปจจุบัน สสว. ยังไมเขาถึงผูประกอบการสวนภูมิภาคเทาที่ควร  โดยที่ SMEs ในสวนภูมิภาค

ประสงคจะใหมีการใหความรูวาจะพัฒนาธุรกิจอยางไร อีกทั้ง สสว. ควรกําหนดนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาบรรจุภัณฑและการรับรองมาตรฐานสินคาหรือบริการเพื่อชวยพัฒนา SMEs หน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑดวย 

5. นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐมีปญหาและอุปสรรคตอการทําธุรกิจ 

ผูเขารวมประชุม: กระผมเขาใจวา เมื่อยื่นเร่ืองขอรับเงินชวยเหลือไปที่ สสว. แลววันหน่ึงเกิดขัดแยงกับ

นโยบายรัฐบาล เขายกเลิกแกส LPG เพราะเคยมีปญหาชวงหน่ึงคือ งดตอทะเบียนใหรถ กระผมก็ตองไดรับ

ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลน้ัน และคงมาขอรับความชวยเหลือจาก สสว. ไมได 

ผูเขารวมประชุม: กระผมอานในแบบสอบถามมีคําถามวา ทานคิดวามีองคกรภาครัฐใดที่สงเสริม 

SMEs หรือไม ถาถามความเขาใจภาคประชาชนเราจะนึกถึงกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย พนักงาน

ของเราก็เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน แตความเขาใจสวนตัวเห็นวา สสว. อาจยังไมมีความสําคัญใน 

การประกอบธุรกิจ SMEs ผูประกอบการยังตองคิดถึงภาษีที่ตองจาย แตมาตรการสงเสริมดานภาษีที่เราทราบก็

คือ เมื่อมีนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ตัวผูประกอบธุรกิจก็จะมีคาใชจาย คนที่เปนลูกจางก็จะ

เรียกรองคาใชจาย ในขณะที่ตัวธุรกิจเราจะดําเนินการตอไมไหว ถาเราจายตํ่ากวาน้ันจะมีความรับผิดหรือไม ใน

กรณีที่ธุรกิจไมสามารถดําเนินการตอไดจริงๆ สุดทายก็ตองปดกิจการ สําหรับหลักเกณฑเกี่ยวกับภาษี

ผูประกอบการก็ไมมีความรู เวลาสรรพากรเขาประเมินเทาไหรเราก็จายเทาน้ัน มีกฎหมายที่ชวยสงเสริม SMEs 

ใหเสียภาษีไดอยางถูกตองในขณะที่ธุรกิจก็สามารถยืนอยูไดดวย ในสวนของกฎหมายแรงงานที่เราตองดูลูกจาง 

เงินประกันสังคม เงินคาแรงขั้นตํ่า หรือผลิตภัณฑการเกษตรที่เปนผลกระทบ ความรับผิดจะเปนอยางไร แลว

เร่ืองเกี่ยวกับมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม ตัวโรงงานที่เราผลิต เราไมรูวาองคการสวนทองถิ่นจะมีมาตรการ

กํากับดูแลอยางไร เพราะฉะน้ัน ในสวนของกฎหมายพวกเรามีสวนที่เกี่ยวของโดยตรง สสว. นอกจากจะมี

หนาที่สงเสริมแลว นาจะมีสวนในการใหความรูประกอบธุรกิจดานกฎหมาย ผูประกอบธุรกิจสวนใหญไมไดมี

ความรูในดานกฎหมาย และนอกจากต้ังรับแลว การมีกลยุทธเขาหาประชาชน เพื่อสงเสริม SMEs อยางจริงจังก็

จะเปนประโยชนมากขึน้  
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ผูเขารวมประชุม: ตอนน้ีกระผมใชแรงงานตางดาว 80% ครับ แตกระผมจาย 300 บาท เพราะมีกฎหมาย

กําหนดวาตองจายแรงงานตาวดาวเทากัน ซึ่งแรงงานตางดาวขยันกวาอยางเห็นไดชัด 

สรุปไดวาปจจุบันนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐไดสรางปญหาและอุปสรรคตอการทํา

ธุรกิจ SMEs เชน การกําหนดขึ้นอัตราคาแรงขั้นตํ่า ซึ่ง สสว. ควรมีบทบาทชวยแกไขปญหาใหทันตอ

สถานการณที่มีปจจัยเสี่ยงและการคุกคามเกิดขึ้นกับ SMEs 

6. ปญหาในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจ และผลกระทบท่ีจะเขาสู AEC 

ผูเขารวมประชุม: การประชุมน้ีมันนาจะไปสะทอนออกมาในรูปแบบของงานวิจัยในขอเสนอแนะใน

เร่ืองการดําเนินกลยุทธของตัวองคกรภาครัฐวาจะเขาถึงภาคประชาชนอยางไร ในฐานะที่เปนประกอบธุรกิจ 

อยางที่ผูประกอบการไดใหความคิดเห็นวา SMEs ไดดําเนินการไปเสร็จเรียบรอยแลวเกิดปญหาบางประการ 

ผูประกอบการก็แกไขไปตามแบบของตนเอง เชน กูยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ หากทําธุรกิจใหม ๆ 

ทรัพยสินไมมี ก็ไมสามารถไปกู  ไมทราบวาจะเขียนแผนอยางไร ผูประกอบการก็พยายามจะพัฒนาดวย 

การเลียนแบบ แตคิดวาคงเปนทิศทางที่ไมถูกตอง  ในอนาคตที่จะเขาสูการคาเสรีกับอาเซียน ถามีเร่ืองของ 

การเปดตลาด การแขงขันสูงขึ้น วันน้ีตัวผูประกอบธุรกิจไทยถาไมมีองคความรูเราจะสงสินคาในตลาดบานเรา

ยังไมไดเลย ไมตองพูดถึงการแขงขัน มันดูเหมือนเปนนโยบายที่จะแขงขันกับอาเซียนแตในความเปนจริงอาจ

ไมไดเปนอยางน้ัน  

ผูเขารวมประชุม: กรณีเปดอาเซียน สําหรับกระผมเอง ไดไปหาลูทางในการเขา Modern Trade 95%  

ผมขายใน Modern Trade แตวาผมก็หา Modern Trade ในลาว พมา มาเลเซีย ไวแลว หาชองทางการจัดสงไวแลว 

อันน้ันก็เปนแนวทางที่สามารถดําเนินการไดทันท ีมีการเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC โดยการหาตลาดไว

กอน คือ กระผมขายของเนนจํานวนแตวา Margin ตํ่า เพราะฉะน้ันกระผมตองหาชองทางขายใหไดเยอะที่สุด

เทาทีก่ระผมจะขายได เพราะฉะน้ันการตลาดเปนเร่ืองแรกทีผ่มจะทํา โดยการเขาไปหาตลาด ซึ่งมีทั้งไปออกงาน

แสดงสินคาเกือบทุกปอยางตอเน่ือง รวมทั้งประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่มีใหไปประสานงานกับลาว 

พมา เปนตน 
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 สรุปไดวาในสถานการณการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี ผูเขารวมประชุมเห็นวา SMEs ไทยควร

ไดรับการชวยเหลือดานองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ 

 

5.3 ผลสรุปประเด็นจากการสัมมนาคร้ังท่ี 2 

สวนภูมิภาค 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมพินาเคิลแกรนด รีสอรทแอนดสปา อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

การสัมมนาเร่ิมเวลา 9.30 น. คณะผูวิจัยไดนําเสนอวัตถุประสงคในการศึกษาและผลจากการศึกษาวิจัย 

จากน้ันไดซักถามผูเขารวมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐของไทยในการสงเสริม 

สนับสนุน SMEs สรุปประเด็นในการสัมมนาไดดังน้ี 

1. โครงสราง บทบาทและหนาท่ีของหนวยงาน สสว.  

ผูเขารวมประชุม: ในฐานะที่ดิฉันเองเปนผูประกอบการคนหน่ึง ซึ่งมีโอกาสที่จะรูจัก สสว. นอยมาก 

เพราะทางภาครัฐ ในมุมมองของดิฉัน และผูประกอบการบางทานก็ยังไมรูเลยวา สสว. คืออะไร SMEs คืออะไร 

เงื่อนไขของ SMEs คืออะไร มีอะไรบาง อีกทั้งในการที่จะเขารวมกลุมของ SMEs ดิฉันเห็นวายังไมคอยมี 

ผูประสงคเขารวม เน่ืองจากขั้นตอนการดําเนินการมีหลายขั้นตอน บางทานประกอบกิจการแลวขาดทุน  

ก็ประสงคจะเขามาขอกูยืมเงินไปประกอบกิจการ ดวยความเขาใจเดิมวาภาครัฐนาจะใหความชวยเหลือ แต 

ความเปนจริงแลวกลับไมเปนเชนน้ัน การชวยเหลือ SMEs ของภาครัฐในมุมมองดิฉัน เปนการชวยเหลือกลุมทุน

ขนาดใหญๆ ไมใชกลุมทุนเล็กๆอยางพวกเรา อยากใหภาครัฐใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็กอยาง

เปนรูปธรรมมากกวาน้ี 

ผูเขารวมประชุม: ในประเด็นที่ สสว. มีแผนการสงเสริม SMEs ประจําป แลวแตปไหนจะมีนโยบาย

การสงเสริมเร่ืองใดน้ัน ดิฉันไมแนใจวาเกี่ยวของกับดานกฎหมายหรือไม อยางไรก็ตาม สสว. ควรเนน 
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การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลใหประชาชนทั่วไปทราบมากขึ้นวาปไหนจะเนนการสงเสริมสนับสนุนเร่ืองใด 

เพื่อที่ผูประกอบการจะไดวางแผนขอรับความชวยเหลืออยางเหมาะสม และประเด็นการเขียนแผนขอรับ 

การสนับสนุน เน่ืองจากประชาชนขาดความรูความเขาใจวา สสว. จะสงเสริมประเด็นใด ตองทําอยางไรบาง  

อีกประเด็นนึงคือเร่ืองของการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยากจะใหการทําวิจัยตางๆ ของ สสว. สะทอน

ภาพวามีแผนหรือจะนําผลการวิจัยตางๆ ไปชวยสนับสนุน SMEs ไทยอยางไร เพราะเมื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนแลว ก็ยอมจะมีการแขงขันเพิ่มมากขึ้น สินคาของแตละประเทศก็มีความคลายคลึงกัน และ

ดิฉันไมแนใจวาตรงน้ีกฎหมายจะเปนเคร่ืองมือชวยเหลืออยางไรไดบาง 

คณะผูวิจัย: การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เปนประเด็นหน่ึงที่ผูวิจัยใหความสําคัญในการวิจัย

โครงการน้ี โดยเลือกศึกษาเปรียบเทียบประเทศสิงคโปรเปนตัวแทนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อศึกษาวาประเทศน้ีมีวิธีการสงเสริม SMEs เพื่อรองรับการแขงขันอยางไรบาง ซึ่งประเทศไทยเองก็สงสินคา

ไปยังกลุมผูคาในตลาดอาเซียน ขณะเดียวกันสินคาจากภายนอกประเทศทั้งประเทศในกลุมอาเซียนดวยกัน และ

นอกกลุมประเทศอาเซียนก็จะเขามาแขงขันในตลาดประเทศไทยดวย  ดังน้ัน ผูวิจัยก็จะรับประเด็นดังกลาวไป

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนในการอาศัยกฎหมายจัดต้ัง สสว. เปนเคร่ืองสงเสริม SMEs ภายหลังเขาสู

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนดวย  

ผูเขารวมประชุม: ดิฉันขอสอบถามที่ปรึกษากฎหมายของ สสว. วา สสว. เปนองคกรภาครัฐที่จัดต้ัง

มาแลวประมาณ 13 ปแตเหตุใด สสว. จึงไมเปนที่รูจัก  ไมมีบทบาทอยางชัดเจนในการสนับสนุน SMEs 

โดยเฉพาะ SMEs ที่เพิ่งเร่ิมตน และการวิจัยชิ้นน้ีหลังจากผูวิจัยนําสง สสว. แลว สสว. จะนําไปใชประโยชน

ในทางรูปธรรมอยางไรบาง  

ผูเขารวมประชุม: ปญหาที่ที่ปรึกษากฎหมายของ สสว. กลาวถึงวา หนวยงานภาครัฐประสบปญหา 

การมีอาคารแตไมมีงบประมาณซื้ออุปกรณสําหรับอาคารน้ันๆ กระผมเห็นวาเปนปญหาในหลายๆ พื้นที่และ

ปญหาน้ีก็เกิดขึ้นไดตลอดเวลา จึงขอสอบถามและแสดงความเห็นถึงที่ปรึกษากฎหมายของ สสว. เกี่ยวกับ

จุดประสงคของการประชุมระดมความคิดเห็นในวันน้ีวา ในการแกไขปญหาจริงๆ จําเปนตองทําให สสว. เปน

อิสระอยางแทจริงจากองคกรทั้งหมดของรัฐ โดย สสว. ควรมีรัฐธรรมนูญเปนของตัวเอง แต สสว. จะตอง

ปฏิบัติงานตามรัฐธรรมนูญของตนเองอยางเครงครัดดวย เพื่อใหความชวยเหลือคนที่เปนสมาชิกของ สสว. เอง  
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อีกทั้ง สสว. ตองบัญญัติกฎหมายของตัวเองขึ้นมาแลวใหคนอ่ืนยอมรับไดดวย แลวตัดสินความนาเชื่อถือของ

องคกรจากกฎหมายของเรา มิฉะน้ัน สสว. ก็จะตองอาศัยกฎหมายของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 

มาปรับใชแกกรณี ซึ่งไมแนใจวาจะสอดคลองกับภารกิจที่แทจริงของ สสว. หรือไม ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อขออนุมัติอีกขั้นตอนหน่ึง ซึ่งหากเปนเชนน้ัน ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไมสามารถกําหนดนัดประชุมไดทันตอ

สถานการณ สสว. ก็จะไมสามารถปฏิบัติงานได กระผมเห็นวา สสว. ควรเปนองคกรที่นาเชื่อถือสําหรับ

ผูประกอบการอยางแทจริง ไมใชมีแตเพียงชื่อองคกรน้ีในประเทศไทย ขอใหการประชุมระดมความคิดเห็นคร้ัง

น้ีทําให สสว. เปนอิสระและเปนองคกรที่เหมาะสมตอการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย  และไมควรให

ขาราชการประจํามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตางๆ ของ สสว. มากนัก ควรใหเปนภาคเอกชนแทน เพราะจะ

ไดทราบถึงความตองการของผูประกอบการดวยกันอยางแทจริง เชน ผูแทนหอการคา และผูแทนองคกรเอกชน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และการบริหารงานของ สสว. เองก็ควรมีความคลองตัวในการบริหารจัดการอยางองคกร

เอกชน  อยางไรก็ตามเพื่อใหผูรับบริการของ สสว. ไดรับความชวยเหลืออยางจริงจัง และการดําเนินงานของ 

สสว. ก็จะเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายเพราะถูกตองตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังดวย ดังเชนกรณีมีภัยพิบัติ

เกิดขึ้น สสว. จะตองสามารถกําหนดหลักเกณฑขึน้มาเพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

เหลาน้ีไดอยางทันทวงที โดยใชเงินที่มีอยูจํานวนมากนอยเพียงใดก็ตาม หรือจะเสนอเร่ืองเขาที่ประชุมเพื่อให

พิจารณาเปนมติใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน หากเงินงบประมาณที่เคยกําหนดไวไมเพียงพอชวยเหลือ หรือ

อาจชวยเหลือไดแตเพียงบางสวน ซึ่งจะตองมีความเปนอิสระ ถาไมมีความเปนอิสระ ก็อาจตองประสบปญหา

เหมือนกรณีมหาลัยออกนอกระบบ ที่มีการเปลี่ยนจากสวนราชการ เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ  แตยังบริหาร

จัดการทุกอยางเหมือนเดิมทั้งหมด  ถายังเปนเชนน้ีอยู สสว. ก็ตองกลับมาทําเร่ืองน้ีอีกภายในระยะเวลา 5 ป

ขางหนา เพราะฉะน้ันทําทุกอยางใหเปนอิสระโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อใหสามารถชวยเหลือ SMEs ไดอยาง

แทจริง ถาชวยเหลือไมได สสว. ก็จะไมประสบความสําเร็จในการจัดต้ังหนวยงาน เปนองคกรที่ไมเปนที่รูจัก

ของประชาชน 

ผูเขารวมประชุม: ดิฉันเห็นวา สสว. จะตองเปนที่พึ่งของผูประกอบการอยางแทจริง มิใชเปนเพียง 

การสรางภาพลักษณเทาน้ัน ซึ่งในความเปนจริงแลวกลับไมไดชวยเหลือผูประกอบการอยางในภาพลักษณที่

ปรากฏ 

ผูเขารวมประชุม: สสว. มีหนวยงานสวนภูมิภาคหรือไม 
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คณะผูวิจัย: ตามที่คณะผูวิจัยเคยสอบถามจาก สสว. พบวา คร้ังหน่ึง สสว. เคยมีหนวยงานสวนภูมิภาค 

แตมีปญหาและอุปสรรคตางๆ เชน เร่ืองอัตรากําลัง งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ทําใหปจจุบัน สสว. มี

สํานักงานต้ังอยูที่กรุงเทพฯ เทาน้ัน และอาจเปนสาเหตุที่ สสว. ยังไมเปนที่รูจักของประชาชนอยางกวางขวาง

เทาที่ควร 

คณะผูวิจัย: มีผูเขารวมประชุมสอบถามเพิ่มเติมวา สสว. มีการดําเนินการแบบ One Stop Service ดังเชน

กรณีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตดวยหรือไมน้ัน  คณะผูวิจัยเห็นวาขณะน้ี สสว. กําลังเรงพยายาม

ดําเนินการใหการชวยเหลือ SMEs เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว แตยังไมเปนรูปธรรมชัดเจนวาเปนระบบ 

One Stop Service เน่ืองจากการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทําหนาที่ให

ความชวยเหลือเปนจํานวนมาก และมีความเชี่ยวชาญแตกตางกันไป  สวนกรณีวิสาหกิจชุมชน ซึ่งหมายถึง 

SMEs ที่ต้ังอยูในชุมชนใดชุมชนหน่ึงดวย ก็สามารถขอรับความชวยเหลือจากกองทุนสงเสริม SMEs ได  แมจะ

มีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนเปนกฎหมายพิเศษที่ใหความชวยเหลือไวเปนการเฉพาะ  อยางไรก็ตาม สสว. 

จะตองมีความชัดเจนในอํานาจหนาที่ที่จะประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีหนาที่ เฉพาะใน 

การสงเสริม SMEs บางประเภทอยูแลว เพื่อชวยใหการสงเสริม SMEs โดยภาพรวมทั้งประเทศมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

สรุปไดวาในสวนของโครงสราง บทบาทและหนาที่ของ สสว. น้ัน ควรกําหนดให สสว. มีความเปน

อิสระอยางแทจริงจากองคกรทั้งหมดของรัฐ โดยที่ สสว. มีกฎหมายจัดต้ังองคกรและปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังกลาวไดอยางเครงครัด เพื่อใหความชวยเหลือสมาชิกของ สสว. รวมถึง SMEs ทั้งหลาย  อีกทั้ง สสว. ตอง

กําหนดหลักเกณฑในกฎหมายของตัวเองขึ้นมาใหคนอ่ืนยอมรับไดดวย เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือขององคกร  

รวมถึง สสว. ไมควรกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการตางๆ ใหขาราชการประจํามาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการมากนัก ควรใหภาคเอกชนเปนกรรมการแทน เพราะจะไดทราบความตองการของผูประกอบการ 

อยางแทจริง 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของของ สสว.  

ผูเขารวมประชุม: กระผมเห็นวาโครงการน้ีนาจะมีสวนรวมและใหความคิดเห็นที่อาจจะเปนประโยชน

ไดตอไป แตที่กระผมไดรับฟงขอมูลทั้งหมด  กระผมขอใหอาจารยสมมติตนเองเปนผูประกอบการ SMEs แลว
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จะทราบวาปญหาที่แทจริงของการสงเสริม SMEs คืออะไร กฎหมายของ สสว. ขณะน้ียังไมมีประสิทธิภาพ  

เพราะหากมีประสิทธิภาพดีอยูแลว จะมีโครงการวิจัยดังกลาวเพื่อประโยชนประการใด  สิ่งที่ควรแกไขปรับปรุง

ไมใชเร่ืองที่สามารถดําเนินการไดโดยงาย  เพราะหากเปนเร่ืองที่ดําเนินการไดโดยงาย สสว. ก็จะตองประสบ

ความสําเร็จแลว อยางแรกการบริหารงานยังไมเปนอิสระ ตามที่มักมีผูกลาววาหนวยงานราชการทํางานชา 

หนวยงานเอกชนทํางานเร็วกวา กระผมเห็นวาในความเปนจริงก็ไมไดเร็วกวาในทุกกรณี  แตหนวยงานราชการ

ที่ชวยสงเสริม SMEs ขณะน้ีดําเนินการลาชามาก กระผมประกอบกิจการอยูในพื้นที่บางชางชวงที่ประสบปญหา

อุทกภัย  หากขณะน้ีกระผมจะยื่นเอกสารมาขอรับความชวยเหลือปรับปรุงอาคารสถานประกอบการเน่ืองจาก 

นํ้าทวมดังกลาว  กระผมตองไปเขียนแผนการดําเนินงาน  เขียนวัตถุประสงค และดําเนินการอ่ืนๆ อีกมากมาย

หลายขั้นตอน  ไมทราบวามีกําหนดระยะเวลากี่เดือนถึงจะไดรับเงินชวยเหลือ  น่ีคือปญหาการบริหารจัดการที่ยัง

ไมทันตอสถานการณจริงๆ กฎหมายจะตองบัญญัติไวใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารของ สสว. ทั้งหมด ซึ่งอาจมา

จากผูบริหารกระทรวงหลายกระทรวง ควรบริหารงานโดยรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก สสว. วาทานทํางานมี

ประสิทธิภาพหรือไม หากไมมี ทานก็ควรจะตองปรับปรุงแกไข  โดยเนนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให

รวดเร็วขึ้น แตอยูภายใตหลักเกณฑแหงกฎหมายที่เหมาะสม  และตองทําตามครรลองที่ชวยเหลือกันอยาง

จริงๆจังๆ อยางกรณีผูประสบอุทกภัยน้ี หากอีกหน่ึงปขางหนาจึงจะไดรับความชวยเหลือ กระผมไปกูเงินจาก

หนวยงานอ่ืนก็จะสะดวกดีกวา  และ สสว. เองมีความแตกตางจากธนาคารพาณิชยอยางไร ธนาคารกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 20 ในขณะที่ สสว. ใหกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวา  แตกวาจะไดรับการอนุมัติมันใชระยะ

เวลานาน  นอกจากน้ีผูประกอบการ SMEs ที่มีระดับการศึกษาไมสูงนัก เชน สําเร็จการศึกษาเพียงในระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 หรือบางคนอาจไมไดจบการศึกษาระดับใดเลย จะมาเขียนอานเอกสารที่ สสว. แสดงไวบน 

web site ก็อาจไมสามารถเปดขอมูลดวยตนเองได  แลวเขาจะทําตามที่ สสว. กําหนดไวทางหนา web site ได

อยางไร ควรมีรูปแบบการนําเสนอที่ชัดเจนไปเลยวา ผูที่สามารถขอรับความชวยเหลือไดคือใคร ทําอยางไรจึงจะ

สามารถขอรับความชวยเหลือได  นําผลิตภัณฑที่ประกอบธุรกิจอยูมานําเสนอให สสว. พิจารณา ไดหรือไม  

หรืออาศัยภาพถาย  ชวยลดขั้นตอนการดําเนินการขอรับความชวยเหลือใหสะดวกรวดเร็วขึ้นไดหรือไม  สวน

ใหญ SMEs จะเปนบุคคลธรรมดาไมไดเปนนิติบุคคล เพราะวาภาษีของประเทศไทยมีการเพิ่มอัตราสําหรับ 

นิติบุคคลขึ้นเร่ือยๆ  และในทางปฏิบัติคนที่เปนหัวหนา SMEs สามารถดําเนินการไดทุกอยาง ทั้งลงบัญชี  

ยกของ ทําขนม ทําอาหาร ทําความสะอาดสถานประกอบการ ถาหากคนงานไมมาปฏิบัติงาน ทั้งหมดที่พูดมา

อยากจะขอใหการใหความชวยเหลือ SMEs กระทําไดโดยงาย ไมซับซอน เนนการดําเนินการใหเห็นเปน
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รูปธรรม เพื่อใหทุกคนเขารวมกับ สสว. ไดมากขึ้น กฎระเบียบ และเงื่อนไขตางๆ ตองเอ้ือประโยชนแก SMEs 

อยางแทจริง เพราะวาถาหากวาตองรอถึง 6 เดือน จึงจะไดเงินในการปรับปรุงสินคาประเภทหน่ึง ซึ่งก็ไมแนใจ

วาจะขายดีหรือไม แตเชื่อวาจะขายดี ก็จะเปนการลาชาไป อยากไดเงินดอกเบี้ยตํ่ามาแตตองรอตรวจสอบเอกสาร

แลวก็ไมรูจะเปนยังไง ตองติดตอสอบถามเปนระยะๆ  กูยืมจากแหลงเงินกูอ่ืนยอมสะดวกดีกวา  ดังน้ันสรุปได

วาการดําเนินการของ สสว. จะตองใหมีความคลองตัว  ถาหากการพิจารณาใหความชวยเหลือจะตองผาน 

การพิจารณาของ สสว. และคณะกรรมการถึงสองคณะกรรมการคือ คณะกรรมการบริหาร สสว.  และ

คณะกรรมการสงเสริม SMEs กวาจะไดรับการอนุมัติก็ยอมไมทันตอสถานการณ 

ผูเขารวมประชุม: สสว. ควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว

ขึ้น เพื่อใหเกิดระบบตรวจสอบขอมูลที่สามารถรูผลไดทันตอสถานการณ เชน การสืบทราบวาผูขอรับเงิน

ชวยเหลือจาก สสว. ใหขอมูลที่ไมเปนความจริง ซึ่งจะตองมีบทลงโทษน้ัน หากทราบขอมูลไดทันทวงที  สสว. 

ก็สามารถบริหารจัดการปญหาไดอยางเปนธรรมแกผูประกอบการทั้งหลาย  ทั้งน้ี จะตองคํานึงดวยวาลูกคาของ 

สสว. ก็คือประชาชนทั่วๆ ไป 

สรุปไดวากฎหมายของ สสว. ขณะน้ียังขาดประสิทธิภาพ การสงเสริม SMEs เปนไปดวยความลาชา ไม

ทันตอสถานการณ  และควรเรงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมายของ สสว. ดวย 

3. งบประมาณและแหลงเงินทุน 

ผูเขารวมประชุม: เรียนทานผูวิจัยและผูประกอบธุรกิจ SMEs กระผมมีความประสงคใหผูประกอบการ

ไดรับประโยชนมากที่สุด คือไดรับเงินทันที ขณะเดียวกันกระผมไดรับฟงที่ทานอาจารยผูวิจัยนําเสนอแลวก็เห็น

วา การออกระเบียบขอบังคับในการชวยเหลือ SMEs ของ สสว. ซึ่งจัดต้ังหนวยงานมาเปนระยะเวลาถึง 13 ป 

แลว เกิดประเด็นที่จะตองพิจารณาวาขณะน้ีไมทราบวากองทุนสงเสริม SMEs มีเงินเหลือประมาณเทาใด การที่

กระผมจะตองไปขอรับความชวยเหลือจากใคร กระผมตองมั่นใจไดวาเขามีศักยภาพเพียงพอ พอยื่นขอเสนอ

ขอรับการชวยเหลือแลว จะตองไดรับการพิจารณาทันทวงที  มีการแบงปนผลกําไรอันเปนประโยชนแกสังคม

และหนวยธุรกิจ SMEs และหากกองทุนสงเสริม SMEs หมดแลว สสว. จะดําเนินการอยางไรตอไป ซึ่งคําถาม

เหลาน้ีตองมีการตรวจสอบแกไขกฎระเบยีบใหชัดเจนมากขึ้น  
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ผูเขารวมประชุม: โดยสวนมาก  ถาใหศึกษาขอมูลกันจะพบวา SMEs สามารถคาดการณไดถึงชวง

ระยะเวลาที่ตองการเงินทุน สวนมากจะเปนเงินทุนหมุนเวียน แตพวกเราผูประกอบการก็ยังคงตองการไดรับ

ความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาวิกฤตการณตางๆ ขึ้น  เปรียบไดดังกรณีที่ผูจางงานตองถูกเลิกจางกะทันหัน   

กต็องการเงินชวยเหลือทันที หากรอรับความชวยเหลือถึงหน่ึงเดือนก็จะชาเกินไป  ในขณะที่ธนาคารพาณิชยได

กําหนดหลักเกณฑใหตองทําเอกสารคลายๆ กัน แตไมซับซอนเทากับหลักเกณฑของ สสว. โดยกําหนดดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละ 20 แตถาหากมาขอรับการชวยเหลือจาก สสว. จะตองอาศัยหลักฐานเอกสารจํานวนมาก  

ผูประกอบการก็จะไปขอรับความชวยเหลือจากที่อ่ืนดีกวา สสว.  โดยสวนมาก SMEs ก็มีประสบการณการทํา

ธุรกิจมานาน  ธนาคารจึงอนุมัติสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีใหในจํานวนเงินที่พอสมควร  รัฐบาลจัดต้ัง สสว. ขึ้นมา

เพื่อใหมีความเปนอิสระแตเวลาบังคับใชกฎหมาย ยังไมมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ จะตองยกรางกฎหมาย

ใหการบริหารจัดการองคกรมีความเปนอิสระ  SMEs บางรายอาจไมมีความนาเชื่อถือดานการกูยืมเงินมากนักก็

จําเปนตองไปกูยืมนอกระบบ ในสวนน้ี สสว. ก็ควรหาวิธีการชวยเหลือ SMEs ดังกลาวดวย ลูกคาของ สสว. ก็

คือ SMEs ที่เปนชาวบาน อาจมีโรงงานเปนของตนเอง หรือเปนเพียงคนขายกวยเต๋ียวขางทางก็เปน SMEs  ถา

เปนโรงงานขนาดใหญในนิคมอุตาสาหกรรมก็ไมควรใหความชวยเหลือ  ถาหากจะทําเอกสาร ทํากระบวนการ

ตางๆ ก็ตองเอ้ือประโยชนใหธุรกิจขนาดเล็ก  ซึ่งก็ตองลดกระบวนการลง  อีกทั้ง ทาง สสว. ก็ตองมีบทลงโทษ  

ถาตรวจสอบยอนหลังแลวพบวาไมไดใหความจริงตามหลักฐานที่กําหนดในการยื่นขอรับความชวยเหลือ  ตอน

ตรวจสอบก็ตองพิจารณาพยายหลักฐาน เชน จากรูปถาย  ผลิตภัณฑมา เอาหลักฐานแหลงจําหนายสินคา  

ทํากระบวนการพิจารณาใหงายขึ้น  แลวกลุมธุรกิจเหลาน้ีจะมาเขารวมกับ สสว. มากขึ้น นอกจากการจัดงาน

แสดงสินคาที่ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานีเทาน้ัน สสว. ตองตอบโจทยความตองการของลูกคาใหได 

ผูเขารวมประชุม: เงินที่รัฐบาลใหมาเห็นวา ควรเปนเงินบริจาค และเพื่อใหการบริหารงานมีความเปน

อิสระ การตรวจสอบตองกําหนดไวเลยวาใหจางภาคเอกชนเปนผูตรวจสอบบัญชี  แลวจะมีสํานักงบประมาณ

รวมตรวจสอบดวยหรือไมก็ได  และตองสงหลักฐานตามความเปนจริง แลวทํากระบวนการใหรวดเร็วขึ้น สสว. 

กลาววาที่จัดต้ังหนวยงานขึ้นมาเพราะเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป 2540 ถาในชวงเวลาน้ันคนละลมละลาย 

สสว. จะสามารถชวยเหลือผูประกอบการที่ประสบปญหาดังกลาวไดทันหรือไม กระผมเห็นวาไมทัน  แลวถา 

หากวาการเขามาเปนสมาชิกของ สสว. แลว สสว. จะตองแจงสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกสมาชิก โดยการบอก

กลาวไวทั่วกัน อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดเร็วขึ้นและรูผลการขออนุมัติได
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รวดเร็ว  มีกระบวนการลงโทษหาก สสว. สืบทราบวาที่ใหขอมูลขอรับความชวยเหลือทั้งหมดไมเปนความจริง 

ทุกอยางตองเอาลูกคาเปนหลัก ลูกคาของ สสว. ก็คือ SMEs ชาวบาน 

ผูเขารวมประชุม: กระผมอยากใหการดําเนินงานของ สสว. รวดเร็ว ในขณะเดียวกันกระผมก็อยากให 

สสว. แข็งแรงขึ้นดวย เน่ืองจากการใหความชวยเหลือผูประกอบการเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของ 

สสว. หากขณะน้ี สสว. ทํางานไดมีประสิทธิภาพ กองทุนเพิ่มพูนขึ้น สสว. ก็จะขยายขอบเขตการดําเนินงาน

ครอบคลุมมากขึน้ ผูประกอบการก็เจริญกาวหนาขึ้น เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน 

ผูเขารวมประชุม: สสว. ควรมีนโยบายชวยเหลือผูประกอบการที่ประสบปญหาหน้ีที่ไมกอใหเกิด

รายได  ไมทราบวา สสว. มีนโยบายใหความชวยเหลือกรณีดังกลาวน้ีหรือไม 

ผูเขารวมประชุม: กระผมขอสอบถามเปนประเด็น 4 ประเด็นดังน้ี ประเด็นที่หน่ึง ไมทราบวา สสว. มี

ความสัมพันธหรือการทํางานที่สนับสนุนที่เกี่ยวของกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมหรือ 

SMEs Bank หรือไม เพราะรูปแบบการชวยเหลือทางการเงินคลายคลึงกัน รวมทั้งหลักเกณฑบางประการ เชน

จะตองดําเนินกิจการไมนอยกวา 1 ปเหมือนกัน ประเด็นที่สองเร่ืองรายละเอียดการนับระยะเวลา 1 ป ที่กลาวมา

ในประเด็นที่หน่ึงจะนับจากชวงเวลาใด จะนับจากการลงทะเบียนกับ สสว. หรือนับจากวันที่เร่ิมประกอบธุรกิจ

จริง  ประเด็นที่สาม การจัดการหน้ีเสียของ สสว. เอง มีมาตรการอยางไรบาง เพราะในสวนของ SMEs bank 

ตนเองไดทราบขาววามีหน้ีเสียคอนขางเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูประกอบการ SMEs มาขอรับ

คําแนะนําจาก สสว. ตอมาผูประกอบการดําเนินกิจการตามคําแนะนําของ สสว. ทาง สสว. แลวขาดทุน ทาง 

สสว. มีความชวยเหลือหรือความรับผิดชอบรวมกันอยางไรบาง 

คณะผูวิจัย: สสว. ทํางานรวมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกรณีที่ธนาคาร

ดังกลาวเสนอแผนปฏิบัติการเขามารวมดําเนินการสงเสริม SMEs ไวกับ สสว. ที่ผานมาก็มีโครงการลดดอกเบี้ย

เพื่อชวยเหลือผูประกอบการดวย และเงื่อนไขที่จะตองดําเนินกิจการมาแลวไมนอยกวาหน่ึงปน้ี เปนเงื่อนไข

ขอรับความชวยเหลือของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งจะตองมารวมกลุมที่มีวัตถุประสงค

เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs มาแลวไมนอยกวาหน่ึงป  แตกรณีของผูประกอบการแตละรายจะมาขอรับเงิน

ชวยเหลือ หลักเกณฑของกองทุนไมไดกําหนดเงื่อนไขวาจะตองจัดต้ังกิจการมาแลวเปนระยะเวลาเทาใด หรือ

จะตองเปนสมาชิกของ สสว. มาเปนระยะเวลาเทาใด  
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ท่ีปรึกษากฎหมายของ สสว.: เน่ืองจาก สสว. เปนองคกรที่แตกตางจากหนวยงานราชการในอดีต โดยที่

เดิมเรามีหนวยงานของรัฐอยูเพียงสองประเภท คือ สวนราชการ มีหนาที่ใหบริการสาธารณะแบบใหเปลา และ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทําหนาที่ในการทําธุรกิจบางอยางที่ใหเอกชนทําไมได เชน หากใหเอกชนทําอาจเปนปญหาดาน

ความมั่นคง เปนตน จนสถานการณโลกในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจึงจําเปนตองสรางองคกรที่มีความเปนอิสระ

จากระบบราชการ และสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาไดทุกดาน พัฒนาไปถึงสวนของภาคเอกชนดวย ใน

ระยะแรกของความเปลี่ยนแปลงก็จะเปนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และก็มีการพัฒนาดานอ่ืนๆ 

ตามมา สําหรับ สสว. ซึ่งจัดต้ังมาต้ังแตป พ.ศ. 2543 ในขณะน้ัน ประเทศไทยยังไมมีองคกรที่ทําหนาที่ใน

ลักษณะการสงเสริม SMEs แบบน้ีมากอน  ผูยกรางกฎหมายจัดต้ังองคกรจึงไดพยายามศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายของตางประเทศ ซึ่งกฎหมายที่ยกรางในคราวแรกอาจยังไมเหมาะสมเพียงพอตอการชวยเหลือ

ผูประกอบการ SMEs  โดยในพระราชบัญญัตสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ได

กําหนดให สสว. มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะแกไขกฎหมายดวย  จึงเปนที่มาของการจัดประชุมระดมความ

คิดเห็นคร้ังน้ี  สําหรับประเด็นปญหาในระบบบริหารจัดการที่ตองมีความเปนอิสระน้ัน ก็จําเปนจะตองเปน

อิสระภายใตกรอบแหงบทบัญญัติของกฎหมายดวย เชน ระบบกฎหมายกําหนดใหมีการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สสว. ก็จะตองปฏิบัติตาม  เมื่อ สสว. เปนหนวยงานของรัฐและ

กองทุนสงเสริม SMEs ที่ สสว. มีอํานาจพิจารณา ไดอาศัยเงินจากงบประมาณแผนดิน  รัฐบาลจะตองจัดสรรมา

จากงบประมาณดานการเสริมสรางพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  และ สสว. ก็จะตองใชจายเงิน

งบประมาณน้ันในกรอบวัตถุประสงคน้ีดวยเชนกัน  บางกรณีเกิดวิกฤตการณจําเปนเรงดวนขึ้นมา สสว. ก็อยาก

ใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs แตก็ตองอยูในกรอบวัตถุประสงคดวย  เพราะฉะน้ัน เราจึงตองมาศึกษา 

วิธีการที่จะบริหารจัดการกฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพดังตัวอยางของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จใน 

การสงเสริม SMEs  ขอสังเกตอีกประการหน่ึง คือ สสว. จะสามารถใชจายเงินกองทุนไดตอเมื่อผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหาร สสว. และคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ รวมถึงองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมฯ ยังมาจากสวน

ราชการเปนสวนใหญ  จึงอาจยังไมคลองตัวในการบริหารงาน ซึ่งขณะน้ี สสว. ประสบปญหาการนําเงินกองทุน

ไปสนับสนุนผูประกอบการในลักษณะรวมลงทุน  โดยมีเงื่อนไขวาจะสามารถรวมลงทุนไดเพียงหาปเทาน้ัน 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเจาของกิจการจะตองซื้อหุนคืนจาก สสว. ปรากฏวาในทางปฏิบัติผูประกอบการยังไม

สามารถซื้อหุนคืนได  ขอผอนคืน และขอยกเวนดอกเบี้ยดวย  คณะกรรมการบริหาร สสว. ก็เห็นชอบ  เพราะ
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เปนหลักการที่ถูกตองตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุนสงเสริม SMEs  แตตอมาก็มีนโยบายใหฟองรอง

บังคับคดี  หรือเรียกเบี้ยปรับ  นอกจากน้ี กระผมเห็นวา สสว. มีเงิน แตยังไมมีอํานาจ  เพราะรัฐบาลเห็นวามี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  หรือธนาคารของรัฐอ่ืนๆ เชน ธนาคารกรุงไทย ใหความ

ชวยเหลือและมีมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อยูแลว  สสว. จึงไมควรทํา

หนาที่เกี่ยวกับการใหกูยืมเงินหรือรวมลงทุน  อยางไรก็ตาม ตองขอใหผูประกอบการรวมแสดงความคิดเห็น 

และนักวิจัยจะไดเอาความเห็นเหลาน้ีไปเสนอไวในงานวิจัยตอไป  

คณะผูวิจัย: ในประเด็นกระบวนการขอความชวยเหลือดานเงินทุน มีผูประกอบการสอบถามวา จําเปน

หรือไมวาสินคาที่จะมาขอรับความชวยเหลือได จะตองผลิตในประเทศไทยเทาน้ัน  แทจริงแลวไมมีความจําเปน

เชนวา  แตสิ่งสําคัญคือผูขอรับความชวยเหลือจะตองเปน SMEs  และหากมีการแกไขกฎหมายใหชวยลด

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกิดวิกฤตการณภัยพิบัติตางๆ อันจะชวยให SMEs 

สามารถผานพนวิกฤตไปได ก็จะทําใหการสงเสริม SMEs เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามความเปนจริงมาก

ขึ้น ซึ่งคณะผูวิจัยก็จะไดนําไปพิจารณาตอไป 

สรุปไดวาในประเด็นเร่ืองงบประมาณและแหลงเงินทุนน้ัน เมื่อผูประกอบการ SMEs ยื่นขอเสนอขอรับ

การชวยเหลือจาก สสว. แลว สสว. ควรพิจารณาใหความชวยเหลืออยางรวดเร็วทันตอสถานการณ โดยอาศัยการ

พัฒนากองทุนสงเสริม SMEs ที่ยั่งยืน ซึ่งตองมีกลไกการตรวจสอบการจัดสรรเงินชวยเหลือ SMEs อยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการแกไขกฎระเบียบใหชัดเจนมากขึ้น 



237 

 

5.4 รายงานสรุปประเด็นจากการสัมมนาคร้ังท่ี 3 

ประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัยและรับฟงขอเสนอแนะ 

จัดขึ้นเมื่อวันเสารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ณ หองประชุม 8-149 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

เฉลิมพระเกียรติ  

การสัมมนาเร่ิมเวลา 9.30 น. คณะผู วิจัยไดนําเสนอวัตถุประสงคในการศึกษาและผลจาก 

การศึกษาวิจัย จากน้ันไดซักถามผูเขารวมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐของ

ไทยในการสงเสริม สนับสนุน SMEs 

1. การนําเสนอผลงานวิจัย 

คณะผูวิจัย: เน่ืองจากในชวงป พ.ศ. 2540 เกิดปญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจ “ตมยํากุง” ทําให

ภาครัฐไดพยายามแกไขปญหาดวยการสงเสริม SMEs เพราะเปนหนวยธุรกิจที่มีจํานวนถึงรอยละ 99.8 ของ

ธุรกิจทั้งประเทศ  และ SMEs ก็มีความคลองตัวในการแขงขัน เหมาะสมตอการเปดเสรีทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  จึงมีการยกรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 เพื่อให

เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ SMEs ไทย  และพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไดกําหนดใหจัดต้ัง

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ขึ้น ซึ่งจากการที่พระราชบัญญัติน้ีได

ประกาศใชมาเปนระยะเวลานานแลวทําใหเกิดประเด็นที่จะตองศึกษาวิจัยถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของ 

สสว. ในปจจุบันวามีความเหมาะสมหรือไม หรือมีการทับซอนกับหนวยงานอ่ืนๆ อยางไร ทั้งน้ี ตามมาตรา 

16 (5) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดให สสว. เปนผูเสนอยกรางหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ได   

นอกจากน้ี ในตางประเทศก็ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ดวยเชนกัน 

คณะผูวิจัยจึงไดเลือกประเทศที่มีความโดดเดนในการชวยเหลือ SMEs มาศึกษาเปรียบเทียบขอดีขอเสีย 

ไดแก ประเทศญ่ีปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศสิงคโปร ประเทศฝร่ังเศส และประเทศออสเตรเลีย  โดย

เปรียบเทียบทัง้ประเด็นความเปนมาของกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐทีส่งเสริม SMEs และการกําหนดนิยาม

ของ SMEs  ขอบเขตลักษณะโครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร อํานาจหนาที่และวัตถุประสงคของ

การจัดต้ังองคกรที่สงเสริม SMEs ตลอดจนงบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  และ
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รูปแบบการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จขององคกรน้ันๆ ดังเชนประเทศที่นํามาเปรียบเทียบมักให

ความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  เปนตน  

ในสวนการวิจัยภาคสนาม คณะผูวิจัยไดทําการสัมภาษณตัวแทนในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คณะกรรมการบริหาร สสว.  ผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน สสว. ตลอดจน

ผูประกอบการ SMEs จากกรุงเทพมหานคร และสวนภูมิภาคจํานวน 5 ภูมิภาค  จํานวนกวา 50 ราย ซึ่งเปน

ทั้งประธานสภาหอการคาจังหวัด หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผูประกอบการ SMEs อ่ืนๆ  

อีกดวย  รวมถึงมีการประเมินผลจากแบบสอบถามกวา 500 ชุด  และมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทั้งที่

กรุงเทพมหานคร และในสวนภูมิภาค   เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหและสังเคราะหเปนบทสรุปและ

ขอเสนอแนะในงานวิจัยน้ี 

ในสวนขอเสนอแนะของงานวิจัยจากการวิเคราะหขอมูล พบวา กฎหมายจัดต้ัง สสว. มีผลตอ 

การดําเนินการสงเสริม SMEs ที่ยังไมเหมาะสมเทาที่ควร เชน การที่กฎหมายจัดต้ัง สสว. กําหนดให

นายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาจทําใหขาดสภาพ

คลองในการดําเนินการทางธุรกิจและการตัดสินใจ เพราะการใหความชวยเหลือ SMEs จําเปนตองให

เสรีภาพแกประชาชนในการลงทุนประกอบการตางๆ  หรือประเด็นที่ สสว. ใชงบประมาณในการบริหาร

จัดการองคกรถึงกวารอยละหาสิบ โดยที่ยังไมคอยชัดเจนมากนักถึงรายละเอียดในการดําเนินงานตามแผน

งบประมาณตางๆ  เปนตน สําหรับขอเสนอแนะจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม พบวา กฎหมายจัดต้ัง 

สสว. ควรเอ้ือตอการสงเสริม SMEs ในดานตางๆ ไดแก  ดานขอกฎหมายและนโยบาย ดานงบประมาณที่

จัดสรรมาเพื่อประโยชนของ SMEs  ดานการใหบริการและบุคลากรที่ใหบริการ  ดานการประชาสัมพันธ

องคกรใหเปนที่รูจัก  ดานการตลาด  ดานความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑ  ดานการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของ สสว.  

2. ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขาถึงผูประกอบการของ สสว. 

ผูเขารวมประชุม: กระผมคิดวา กฎหมายจัดต้ัง สสว. น้ี ไมไดเขาถึงตัวผูประกอบการโดยตรง  และ

การใหความชวยเหลือโดย สสว. ปจจุบันน้ียังไมเขาถึงภาคประชาชนเทาที่ควร และกระผมมีความสนใจ

อยากเสนอแนะให สสว. จัดทําบริการแบบครบวงจร (One stop service) ทั้งการขอรับความชวยเหลือใน 

การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของผูประกอบการ เปนอาทิ 
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ผูเขารวมประชุม: การที่ สสว. จะใหความชวยเหลือผูประกอบการไดจะตองมีการรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับ SMEs ในประเทศไทย คณะผูวิจัยไดคนพบขอมูลเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลดังกลาวหรือไม 

คณะผูวิจัย: สวนใหญขอมูลที่ สสว. รวบรวมไดมักมาจากขอมูลตางๆ ของผูเปนสมาชิกของ สสว. 

ดังน้ัน สสว. จึงควรเขาหาและรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการใหมากขึ้นเปนสําคัญ  ทั้งน้ี คณะผูวิจัยจะได

ทําการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมตอการดําเนินงานในการจัดทํา

ระบบขอมูลขาวสารเกีย่วกับผูประกอบการตอไปดวย 

ผูเขารวมประชุม: ปจจุบันประชาชนยังไมมั่นใจนักวา สสว. จะใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ 

SMEs อยางแทจริงหรือไม หรือความชวยเหลือของ สสว. จะเปนประโยชนกับกลุมธุรกิจขนาดใหญมากกวา 

คณะผูวิจัย: ในประเด็นดังกลาว สสว. ก็ควรจะเรงดําเนินการใหองคกรมีความนาเชื่อถือ  และ

ชวยเหลือประชาชนในการรวมกลุมเครือขายธุรกิจ SMEs ที่มีลักษณะ ชนิด ประเภท ทํานองเดียวกัน เพื่อให

กลุมธุรกิจ SMEs มีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มสูงขึ้นและสามารถแขงขันกับกลุมธุรกิจขนาดใหญ

กวาได เชน รวมกลุมกันไปซื้อวัตถุดิบอยางเดียวกัน เปนตน 

3. ประเด็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการดําเนินงาน

เกี่ยวกับกองทุนสงเสริม SMEs ของ สสว. 

ผูเขารวมประชุม: กระผมขอเรียนถามคณะผูวิจัยวา สสว. มีการดําเนินการสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาของ SMEs อยางไร และกองทุนใหกูยืมตางๆ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการขยายการลงทุน 

สสว. มีการใหความชวยเหลืออยางไรบาง 

คณะผูวิจัย: จากขอมูลการสัมภาษณผูบริหาร สสว. พบวา ปจจุบัน สสว. ไดประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยในทองถิ่นแตละจังหวัด เพื่อศึกษาคนควาการวิจัยและพัฒนา SMEs โดยมุงคนหาสินคาหรือ

บริการของทองถิ่นที่สมควรใหความชวยเหลือตอยอดธุรกิจ  ตลอดจนการเนนใหความชวยเหลือ SMEs ดาน

การวิจัยและพัฒนาในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  อยางไรก็ตาม การสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ

จําเปนตองอาศัยงบประมาณและเครือขายองคกรที่เหมาะสมดวย จึงเปนที่มาที่คณะผูวิจัยอยากเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสงเสริม SMEs ไดอยางทั่วถึงและตรงประเด็น

สอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน   
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สวนกรณีกองทุนสงเสริม SMEs น้ัน สสว. จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อ

กระจายการใหความชวยเหลือ เน่ืองจากงบประมาณที่ไดรับสําหรับกองทุนดังกลาวมีอยูคอนขางจํากัด  และ

ยังมีหลักเกณฑบางประการที่ไมสะดวกตอการใหเงินทุนสนับสนุนแก SMEs ซึ่งคณะผูวิจัยก็จะได

เสนอแนะไวในงานวิจัยน้ีตอไป 

ผูเขารวมประชุม : ดิฉันขอสอบถามคณะผูวิจัยวา ในสวนการใหความชวยเหลือแก SMEs ดานเงิน

ลงทุนน้ัน มีตัวอยางกฎระเบียบตางๆ ของ สสว. ที่ยังไมเหมาะสมอยางไรบาง  และคณะผูวิจัยประสงคจะ

เสนอแนะใหดําเนินการแกไขปญหาอยางไรบาง  ทั้งน้ี หากงบประมาณภาครัฐที่ สสว. ไดรับมาไมสามารถ

จัดสรรเพื่อชวยเหลือ SMEs ในดานเงินลงทุนแลว สสว. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชนใน 

การสงเสริม SMEs ทางใดไดบาง  

คณะผูวิจัย : จากที่คณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายจัดต้ังองคกรภาครัฐที่ทํา

หนาที่สงเสริม และสนับสนุน SMEs ของตางประเทศ พบวา ทั้งประเทศญ่ีปุน สาธารณรัฐสิงคโปร และ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ตางกบ็ริหารจัดการงบประมาณใหแกหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริม SMEs โดยตรง  ซึ่ง

ทําใหบริหารจัดการงบประมาณไดงายกวาการกระจายงบประมาณไปยังหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดความชัดเจนวา สสว. จะดําเนินการเปนหนวยงานที่วางนโยบาย

เพียงอยางเดียว หรือจะเปนหนวยปฏิบัติการสงเสริม SMEs ดวย  ทําใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปไดยาก 

และมีการทํางานซ้ําซอนกันกับบางหนวยงานอ่ืนที่ทําหนาที่สงเสริม SMEs ดวย เชน ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานที่เกิดขึ้นมาภายหลังการจัดต้ัง สสว. 

และการยุบรวมหนวยงานของรัฐตางๆ ยอมกระทําไดยากลําบาก แนวทางแกไขปญหาชองทางหน่ึงเพื่อให

การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพคือ การจัดใหมีการติดตามประเมินสถานการณในลักษณะที่ให 

สสว. เปนพี่เลี้ยงชวยเหลือหนวยงานอ่ืนซึ่งรับนโยบายและแผนจาก สสว. ไปสงเสริม SMEs ไดอยาง

เหมาะสม  ทั้งน้ี เมื่อ สสว. ไมอาจไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไดอยางเพียงพอตอการนํามา

อุดหนุนเงินทุนใหแก SMEs สสว. ก็จะตองเรงสรางผลงานใหเปนที่ประจักษวาเปนองคกรที่สามารถวาง

นโยบายและแผนใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณจากรัฐในดานตางๆ สามารถนํานโยบายและแผนน้ันๆ 

ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นดังกลาวจะไดนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย 

ผูเขารวมประชุม : เน่ืองจากการใหความชวยเหลือ SMEs ของ สสว. ในปจจุบันคอนขางเห็นเปน

รูปธรรมนอย ซึ่งดิฉันคาดวา สวนหน่ึงอาจเปนเพราะองคกรน้ียังขาดความรวมมือของภาครัฐในการดําเนินงาน  
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จึงอยากใหคณะผูวิจัยพิจารณาขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของวามีผลกระทบตอความเปนอิสระของหนวยงาน

หรือไม และควรมีแนวทางปรับปรุงกฎหมายอยางไร 

คณะผูวิจัย : ในประเด็นเร่ืองความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ คณะผูวิจัยไดศึกษาถึงขอดีขอเสีย

ของการจัดโครงสรางองคกรภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริม SMEs ในตางประเทศ เชน คณะกรรมการ SPRING 

สิงคโปร เปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว พบวา ทั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม คณะกรรมการบริหาร สสว. และ สสว. จําเปนตองมีการปฏิรูปองคกรใหเหมาะสม  โดยจะเห็นไดวา 

องคประกอบของคณะกรรมการทั้งสองดังกลาวมีผูแทนจากหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การวางนโยบายสงเสริม SMEs ดังน้ัน สสว. ก็ควรมีภารกิจในดานการวางนโยบายแผนการสงเสริม SMEs 

ซึ่งจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนสําคัญ  ในขณะที่โครงสรางองคกรภายในกลับ

กําหนดใหใชทรัพยากรของหนวยงานไปในการบริหารจัดการภายในองคกรคอนขางมาก  ประเด็นน้ี

คณะผูวิจัยเห็นวา จะตองแกไขปรับปรุงอนุบัญญัติภายในองคกรให สสว. มีโครงสรางหนวยงานที่

สอดคลองกับภารกิจหลักเปนสําคัญ  นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม พ.ศ. 2543 ยังไดกําหนดใหการจัดทําแผนการสงเสริม SMEs ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีดวย ทั้งที่มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs เขามาเปน

องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริม SMEs อยูหลายกระทรวง และยังมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

คณะกรรมการดังกลาวดวย  การที่ตองเสนอแผนการสงเสริม SMEs ตอคณะรัฐมนตรีอีกขั้นตอนหน่ึงจึงเปน

การทํางานซ้ําซอนอีกดวย  ซึ่งทั้งสองประเด็นที่กลาวมาผูวิจัยจะไดนําเสนอในสวนขอเสนอแนะของ

งานวิจัยน้ีตอไป 
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5.5 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน จํานวน 2 หนวยงาน ดังน้ี 

1. SMEA 

คณะผูวิจัย และตัวแทนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดศึกษาดูงาน 

Small and Medium Enterprise Agency (SME Agency หรือ SMEA) โดยผูบริหาร SMEA ไดนําเสนอ

โครงสรางขององคกร นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร โดยเปน 3 สวนหลักๆ 

ไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ความเปนมาของนโยบาย SMEs ในประเทศญ่ีปุน 

 ประเทศญ่ีปุนไดมีการพัฒนานโยบายดาน SMEs มาโดยตลอด นับต้ังแตหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 2 โดยหลายนโยบายไดพัฒนา แกไขปรับปรุงมาอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนนโยบายทางการเงิน  

การสนับสนุนทางธุรกิจ และการจัดการองคกร โดยในระยะแรกของนโยบาย จะเนนการสงเสริม SMEs  

เพื่อปองกันการรวมศูนยทางเศรษฐกิจไวที่สวนกลาง และชวยดูแลผูประกอบธุรกิจ SMEs ในเวลาตอมาก

ดําเนินนโยบายในความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําระหวางธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจ SMEs ตลอดจน

การสนับสนุนใหธุรกิจ SMEs สามารถแขงขนัไดโดยความสมัครใจ 

 หากจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกบั SMEs สามารถแบงเปน 5 สวน ดังน้ี 

 (1) กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับ SMEs เชน Establishment of the SME Agency (1948) เชน 

Establishment of SME Basic Act (1963) Amendment of SME Basic Act (1999) เปนตน 

 (2) กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน เชน Establishment of Shoko Chukin Bank 

(1936) SME Credit Insurance Act (1950) Introduction of Finance for improvement of Small Business 

Management (MARUKEI) (1973) Enhancement of Credit Insurance System (2007) เปนตน 

 (3) กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนนโยบายทางธุรกิจ เชน Establishment of SME 

Consultation Center (1948) SME Universities (1980) Enhancement of Small Business Promotion 

Corporation (1967) Establishment of SMRJ (2004) Act on the Promotion of SME New Business 

Activities (2005) เปนตน 

 (4) กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายการจัดการองคกรตางๆ เชน JCCI Act (1953) Act on the 

Organization of SME Association (1957) เปนตน 
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 (5) กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจท่ีไมเปนธรรม เชน  Act on Prevention of Delay in 

Subcontracting Proceeds, Etc, to Subcontractors (1956) Act for Ensuring the Receipt of Purchase Orders 

from the Government and Other Public Agencies by Small and Medium Enterprises (1966) เปนตน  

ทั้งน้ี ผูบริหาร SMEs ไดดําเนินจุดเปลี่ยนของนโยบายดาน SMEs ของประเทศญ่ีปุนใน   

3 ชวง ที่มาจากกฎหมาย 3 ฉบับ กลาวคือ 

(1) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 

Medium Enterprise Agency (SMEA)) ในป 1948 ซึ่งออกมาหลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 หลังจากญ่ีปุน

ตองประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่ไดรับผลกระทบ จึงตองมีการจัดทํารางมาตรการ

เกี่ยวกับ SMEs ขึ้นมาในป 1947 นํามาสูการจัดต้ังองคกรของรัฐที่จะมาทําหนาที่ดูแล SMEs ซึ่งก็คือ SMEA 

น่ันเอง หลังจากน้ันก็มีมาตรการและนโยบายออกมาหลายประการ อาทิ คูมือและคําแนะนํา SMEs เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาปรับปรุงทางดานเทคโนโลยี (1948) SME credit line 

at restoring Financial Bank (1948), SME Cooperatives Act (1949) เพื่อปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ 

(2) กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 

Enterprise Basic Law) ในป 1963 อันเน่ืองมาจากปญหาความเหลื่อมล้ําของธุรกิจขนาดใหญ กับธุรกิจ 

SMEs ทําให SMEs จํานวนมากไมสามารถแขงขันได และผลผลิตก็ยังอยูในระดับที่ตํ่า การออกกฎหมาย

ฉบับน้ี ก็เพื่อจะทําให SMEs เขมแข็งขึ้น สามารถทําธุรกิจแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญได ตลอดจนสนับสนุน

การเจริญเติบโต และการพัฒนา SMEs และยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจางที่ปฏิบัติงาน

ใน SMEs 

หลังจากน้ันก็มีมาตรการออกมาหลายประการ อาทิ SME Modernization Act (1963) เพื่อ

กําหนดอุตสาหกรรมเฉพาะที่จําเปนสําหรับการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และวางเกณฑสําหรับแผนของการ

สรางสรรค และสนับสนุนเคร่ืองจักรที่ทันสมัย, SME Guidance Act (1963) ซึ่งเปนคูมือและคําแนะนํา

สําหรับระบบธุรกิจ SMEs เปนตน นอกจากน้ันแลวยังมีการกําหนดนโยบายที่นาสนใจ เชน การสนับสนุน 

SMEs ใหมีความทันสมัย การยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs การจัดการและการบริหาร SMEs อยางสมเหตุ 

สมผล การผลักดันขนาดของธุรกิจ SMEs ใหเปนไปอยางเหมาะสม การสรางความรวมมือกันในดําเนินงาน

ของ SMEs การปองกันการแขงขันที่มากเกินไปอันเน่ืองมาจากเงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนประโยชนสําหรับ 

SMEs การจัดการสมัยใหมในธุรกิจคาปลีก การสงเสริมการสงออกสินคาของ SMEs การสงเสริมดาน

แรงงานสัมพันธใน SMEs ใหเปนไปอยางเหมาะสม เปนตน 
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ทั้งน้ี ในการดําเนินมาตรการและนโยบายในชวงน้ี มีกรอบของกฎหมายที่นาสนใจอยู 2 

ฉบับ คือ SME Modernization Act (1963) และ SME Guidance Act (1963-2000) 

SME Modernization Act (1963) 

เปนกฎหมายที่เกิดขึ้น อันเน่ืองมาจากรัฐบาลญ่ีปุนเห็นถึงความจําเปนที่ตองปรับปรุง

โครงสรางอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการแขงขันกับตางประเทศ และวางแผนสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ใหธุรกิจประเภทน้ี ดังน้ัน รัฐบาลไดเลือกอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจง (Specified industries) ที่ตองการ

ปรับปรุงอยางเรงดวน ซึ่งก็มีอุตสาหกรรมจํานวนมากที่ตองการจะปรับปรุงองคกรตัวเอง ตองมีการวาง

แผนการปรับปรุงโครงสราง และการดําเนินงานตามกรอบแผนที่มีความทันสมัย โดยอยูบนพื้นฐาน 

ความสมัครใจของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งก็จะมีโปรแกรมหลักในการสนับสนุนองคกร ไมวาจะเปนประโยชน

ทางดานภาษีจากภาครัฐ การใหเงินกูดอกเบี้ยตํ่าจากสถาบันการเงินที่รวมกับรัฐบาล การมีที่ปรึกษาทาง 

การบริหารจัดการโดยรัฐบาลในสวนภูมิภาค  

SME Guidance Act (1963-2000) 

เปนกฎหมายที่ออกในป 1963 เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจเปนไปอยางมีเหตุมีผล มี 

การปรับปรุงทางดานเทคโนโลยี มีมาตรการของคูมือและคําแนะนําที่จัดทําเปนระบบ และเปนไปตาม

กฎหมาย โดยทั้งรัฐบาลสวนกลาง สวนภูมิภาค และศูนยใหคําแนะนําสําหรับ SME (SME guidance center) 

จะรวมมือกันในการดําเนินการ 

 (3) กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 

Enterprise Basic Lawซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขในป 1999  

 SMEs เปนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน แตประสบปญหาจํานวนขององคกร

ธุรกิจที่จัดต้ังลดลง ความรวมมือกันในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่ลดลง ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน การพัฒนาและเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นของ SMEs ที่เปนอิสระมากขึ้น จึงมี 

การดําเนินนโยบายจากเดิมที่เนนนโยบายที่เปนกลุมอุตสาหกรรม หรือสมาคม เปลี่ยนแปลงเปน SMEs ที่มี

ความเปนอิสระ (individual SMEs) โดยมีการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการเร่ิมตน SMEs ในรูปแบบ

ใหมๆ ที่ตางจากเดิม การสนับสนุนในเร่ืองของนวัตกรรม และการสรางสรรคผลิตภัณฑ และระบบการผลิต

ในรูปแบบใหมๆ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่สําคัญ คือ Act on temporary Measures for the Promotion of 



245 

Creative Business Activities of SMEs (1995) SME modernization Act และ SME Management Reform 

Act (1999)  

นอกจากน้ันแลว กฎหมายขางตนยังมีการแกไขคร้ังลาสุดในป 2013 อันเน่ืองมาจากปญหา

ที่พบวารอยละ 90 ขององคกรธุรกิจที่ญ่ีปุนเปน SMEs และ MEs มีรากฐานทางธุรกิจที่ออนแอ และจํานวน

ขององคกรธุรกิจ และลูกจางก็มีจํานวนลดลง ตลอดจน SEs ถือเปนองคกรธุรกิจที่สําคัญในแงของความ

มั่นคงของเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ จึงมีการแกไข

กฎหมายและดําเนินนโยบายเกี่ยวกับ SEs เพื่อทําใหเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นมั่นคงและเกิดการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการสนับสนุน SEs ในธุรกิจระหวางประเทศ การใชประโยชนจาก IT และ

การอํานวยความสะดวกชวยเหลือในการสืบทอดทางธุรกิจ เปนตน โดยเนนมาตรการจัดการทางการเงิน

เปนไปอยางราบร่ืน การกระตุนความรวมมือในการจัดการระหวาง SEs และผูเชี่ยวชาญทางธุรกิจหรือ

หุนสวนทางธุรกิจโดยใช IT 

สวนท่ี 2 ระบบนโยบายของ SMEs ในประเทศญ่ีปุน 

 SMEA เปนองคกรที่อยูภายใตกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและการอุตสาหกรรม (Ministry 

of Economy, Trade and Industry: METI) โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังน้ี 
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สํานักเลขานุการของกรรมาธิการ (Commissioner’s Secretariat) 

 

กรรมาธิการ (Commissioner) 
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สภาใหคําปรึกษาเก่ียวนโยบาย 

สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Council for Small and Medium Enterprise Policy) 
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(Small and Medium Enterprise Agency : SMEA) 
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โดยบทบาทหนาที่ของแตละสวนงาน เปนดังน้ี 

 (1) สํานักเลขานุการของกรรมาธิการ (Commissioner’s Secretariat) 

 (1.1) สวนงานประสานงานนโยบาย (Office of Director for Policy Coordination) 

ทําหนาที่ประสานงานภายในองคกรภายใตขอบอํานาจของ SMEA 

   (1.2) กลุมงานประชาสัมพันธและใหคําปรึกษาทางธุรกิจ (Public Relations and 

Business Counseling Office) ทําหนาที่ในงานดานการประชาสัมพันธ 

(2) สํานักงานดานสงเสริมสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment 

Department)  

   (2.1) สวนงานนโยบาย  (Policy Planning Division)  ทําหนาที่วางแผนและกําหนด

นโยบายพื้นฐานสําหรับการดูแลและพัฒนา SMEs 

   (2.2) กลุมงานสรางเสถียรภาพทางธุรกิจ (Office for Business Stability) ทําหนาที่

ในการสรางเสถียรภาพทางธุรกิจใหกับ SMEs 

   (2.3) กลุมงานวิจัย (Research Office) ทําหนาที่รวบรวม วิเคราะห และจัดทําขอมูล

เบื้องตนเกี่ยวกับการดูแล พัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการ SMEs 

(2.4) กลุมงานดานตางประเทศ (International Affairs Office) ทําหนาที่

ประสานงานความรวมมือระหวางภายใตขอบอํานาจของ SMEA 

(2.5) สวนงานดานเงินทุน (Finance Division) ทําหนาที่จัดหาเงินทุนใหแก SMEs 

(2.6) สวนงานดานการเงินและภาษี  (Corporate Finance and Tax Affairs 

Division) ทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับระบบภาษีของ SMEs และใหการสนับสนุนใหการสืบทอดธุรกิจ

ของ SMEs  

(2.4) สวนงานดานการคาที่เปนธรรม (Fair Trade Division) ทําหนาที่สรางใหเกิด

การคาที่เปนธรรมตอ SMEs และรักษาโอกาสทางธุรกิจใหแก SMEs 

(3) สํานักงานดานสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Support Department)  

   (3.1) สวนงานสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Support Division) ทํา

หนาที่ปรับปรุงการบริหารจัดการของ SMEs 



248 

   (3.2) กลุมงานนโยบายสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก (Office for Small Enterprise 

Policy) ทําหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็ก 

   (3.3) สวนงานสนับสนุนธุรกิจใหม (New Business Promotion Division) ทําหนาที่

ปรับปรุงการบริหารจัดการของ SMEs โดยผานกิจกรรมทางธุรกิจใหมๆ 

   (3.4) สวนงานเทคโนโลยีและการเร่ิมตน (Startup and Technology Division)  

ทําหนาที่สรางธุรกิจใหมโดย SMEs และปรับปรุงดานเทคโนโลยีใหแก SMEs 

   (3.4) สวนงานคาปลีกและขายสง (Retail and Wholesale Commerce Division)  

ทําหนาที่ดูแลและพัฒนาผูคาปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูใหบริการ และผูขายสง 

  นอกจาก SMEA ที่มีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับ SMEs แลว องคกร

หน่ึงที่มีความสําคัญไมแพกัน ในฐานะที่จะเปนผูใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เศรษฐกิจ การคาและการอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ในการดําเนิน

นโยบายดาน SMEs ก็คือ สภาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Council for Small and Medium Enterprise Policy) ซึ่งมีองคประกอบมาจากนักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ 

โดยทําหนาที่วิจัย ใหความเห็น และใหคําปรึกษาในประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายดาน 

SMEs เมื่อไดรับการรองขอจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ โดยโครงสรางของสภาชุดน้ี เปนดังน้ี 

 

 

 

 

สภาใหคําปรึกษาเก่ียวนโยบายสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Council for Small and Medium Enterprise Policy) 

อนุกรรมการดานนโยบายพื้นฐานสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก  (Subcommittee for Small Enterprise Basic Policy) 

 คณะกรรมการดานการสนับสนุนธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Committee on SME Business Support) 

 
อนุกรรมการดานการปรับปรุงเพื่อเขาถึงการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 

(Subcommittee for Access Improving Public Procurement) 

 

 

คณะกรรมการปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ  

(Committee for Adjusting Business Activities of Large Enterprises) 

 

อนุกรรมการดานการใหความชวยเหลือ(แกวิสาหกิจขนาดเล็ก) (Subcommittee on Mutual Aid Insurance) 

 

 

อนุกรรมการดานการคา (Subcommittee on Commerce) 
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  ในดานระบบการดําเนินนโยบายดาน SMEs ของประเทศญ่ีปุนมีหลายองคกรที่เขามา

เกี่ยวของซึ่งจะประสานงานและดําเนินงานภายใตความรวมมือกับ SMEA โดยมีโครงสรางของระบบ ดังน้ี                       

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

ทั้งน้ี ผูใหบริการสงเสริมปรับปรุงการบริหารจัดการใหกับ SMEs (Management 

improvement Support providers) จะตองไดรับการรับรองจากกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ 

การอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) วาเปนผูที่มีความรู ประสบการณ และ 

มีระบบการดําเนินงาน 

สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

(Small and Medium Enterprise Agency: SMEA) 
(1) วางแผนและใหขอมูลนโยบาย SMEs 

(2) การสนบัสนุนงบประมาณ 

องคการเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมและนวัตกรรมในระดับ

ภูมิภาคแหงประเทศญ่ีปุน 

(Organizationfor SMEs and Regional 

Innovation, Japan : SMRJ) 

 
เครือขายมหาวิทยาลัยดาน SME 

(SME universities) 

ธนาคารโชโคชูคิน 

(Shoko Chukin Bank) 

องคกรธุรกิจท่ี 

ใหหลักประกันสินเช่ือ 

(Credit Guarantee 

Corporations) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

สมาคมทางดาน SMEs  

(SME associations) 

เชน สภาหอการคาและ

อุตสาหกรรม, สมาคม

ทางดานการคาและ

อุตสาหกรรม, กลุม

สมาคมธุรกิจขนาดเล็ก 

และกลุมสมาคม

ศูนยการคา 

 

งบประมาณ 

งบประมาณ 

หลักประกัน

สินเชื่อ เงินกูยืม 

การพัฒนา 

ดาน 

ทรัพยากร

มนุษย 

- วิเคราะห

สถานการณ

ทางธุรกิจ  

- การจดัหา

ผูเช่ียวชาญ  

-สนับสนุน

และพัฒนา

แผนธุรกิจ 

- โปรแกรมสนับสนุน 

Micro Business 

- การสนับสนุน

เครือขาย SMEs 

- การสนับสนุนพื้นท่ี

กิจกรรมทางการคา 

สวนราชการระดับภูมิภาค 

ของกระทรวงเศรษฐกิจ  

การคา และอุตสาหกรรม 

ระดับอําเภอ (เขต) 

(Prefectures) 

โปรแกรม

สนับสนุน 

ความรวมมือ

ระหวางกัน 

องคกรทางการเงิน 

แหงประเทศญี่ปุน 

(Japan Finance 

Corporation) 

งบประมาณ การประกัน 

องคการการคา

ภายนอก 

ประเทศญี่ปุน 

(JETRO) 

งบประมาณ 

โปรแกรม 

ระหวาง 

ประเทศ 

โปรแกรม 

สนับสนุน 

SMEs  

ดานตางๆ 

งบประมาณ 
ผูใหบริการสงเสริม 

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

(Management improvement 

Support providers) 

งบประมาณและ

โปรแกรมสนับสนุน 

การสมัคร 

การรับรอง 



250 

สวนท่ี 3 นโยบายดาน SMEs ในปจจุบัน 

 นโยบายสงเสริม SMEs ในปจจุบนัของประเทศญ่ีปุน มีนโยบายทีส่ําคัญหลายประการ ไดแก 

(1) นโยบายทางดานการเงินโดยการสนับสนุนจากสถาบันการเงินท่ีรวมมือกับภาครัฐ ซึ่งมี

อยู 2 แหง หลักๆ คือ Shoko Chukin Bank และ Japan Finance Corparation (JFC) โดยการใหการสนับสนุน

การกูยืมเงินสําหรับองคกรธุรกิจที่กําลังกอต้ัง และการขยายธุรกิจไปยังตางประเทษ ตลอดจนการใหกูยืมเงิน

สําหรับองคกรธุรกจิที่ประสบปญหาชั่วคราวทางธุรกิจ หรือประสบปญหาภัยพิบัติ 

ทั้งน้ี ในการกูยืมเงินของ SMEs ในประเทศญ่ีปุนจะมีการดําเนินการใน 3 รูปแบบ คือ การกู

จากสถาบันการเงินเอกชน การกูจากสถาบันการเงินที่รวมมือกับภาครัฐ และการขอการขอเครดิตค้ําประกัน

การกูยืมโดยองคกรที่ดูแลในดานน้ี นอกจากน้ันแลวยังมีนโยบายที่นาสนใจในการกูยืมเพื่อปรับปรุง 

การดําเนินงานของธุรกิจประเภท MEs ซึ่งเปนโครงการที่เรียกวา “Marukei” โดยจะมีการใหความชวยเหลือ

ทางดานคําแนะนําดานบัญชี และการทําแผนทางธุรกิจโดยความชวยเหลือของสภาหอการคาและ 

การอุตสาหกรรม และสมาคมการคาและการอุตสาหกรรม 

(2) การจัดทําข้ันตอนกระบวนพื้นฐานดานการบัญชีของ SMEs โดยมีการจัดทําขึ้นเมื่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2012 โดยกลุมการศึกษาดานบัญชีของ SME ซึ่งจัดต้ังโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับ SME 

สมาคม SME นักบัญชีภาษี ผูตรวจสอบบัญชี และสถาบันทางการเงิน โดยการจัดทํากฎระเบียบใหมทางดาน

บัญชีครอบคลุมการทํางานของ SMEs เพื่อที่จะกําหนดขั้นตอนกระบวนการจะชวยใหเจาของธุรกิจหรือ

ผูปฏิบัติงานใน SMEs มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงินของธุรกิจตนเองอยางถูกตอง กําหนด

ขั้นตอนกระบวนการสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียกับ SMEs ทราบขอมูลทางดานบัญชีที่จําเปน ขั้นตอน

กระบวนการที่ตองคํานึงถึงการปฏิบติัทางการบัญชีของ SMEs สอดคลองกับระบบบัญชีกับระบบภาษีที่มีอยู 

และกฎระเบียบทางบัญชีขององคกรธุรกิจ การไมเพิ่มภาระทางเอกสารใหแก SMEs โดยองคกรที่ตองใช

ขั้นตอนกระบวนการน้ี ควรเปน SMEs ที่มีผูปฏิบัติงานดานบัญชีนอย และไมสามารถปฏิบัติงานดานบัญชี

ในระดับสูงไดทั้งในระดับพนักงานและระบบบัญชี และตองการที่จะเปดเผยขอมูลใหเฉพาะหุนสวนทาง

การคา สถาบันทางการเงิน ผูมีสวนไดเสียเจาของ และผูจัดเก็บภาษี 

(3) ประโยชนทางดานภาษีสําหรับ SMEs โดยการชวยลดภาษีหรือยกเวนภาษีเพื่อไมให

เปนภาระแกผูประกอบธุรกิจ SMEs โดยวิธีการตางๆ โดยเฉพาะการลดภาษีสําหรับ SMEs ที่มีรายได
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ประจําปไมเกิน 8 ลานเยนจะเสียภาษีนอยกวาอัตราปกติ กลาวคือ เสียภาษีรอยละ 15 ซึ่งนอยกวาองคกร

ธุรกิจขนาดใหญ หรือองคกรธุรกิจ SMEs ที่มีรายไดมากกวา 8 ลานเยน ที่ตองเสียในอัตรารอยละ 25.5 

(4) การใชประโยชนทางดาน IT โดยผานเว็บไซตท่ีมีชื่อวา “Mirasapo” โดยจะเปน

เว็บไซตที่เปนศูนยรวมขอมูลของรัฐบาลกลาง และองคกรภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของกับ SMEs ตลอดจนเปน

ศูนยรวมของการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งจะมีผูเชี่ยวชาญมาใหขอมูลและประสบการณ 

(5) มาตรการชวยเหลือ SMEs ท่ีมีการรับชวงการผลิต และไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 

(6) การสนับสนุนผานเครือขาย SME University โดยมีเครือขายอยูจํานวน 9 แหง ภายใต

การดําเนินงานของ Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan 

(SMRJ) เพื่อจะพัฒนาการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล การสรางองคความรูตางๆ ระหวางผูประกอบ

ธุรกิจ 

(7) การฟนฟูทางธุรกิจ โดยอยูภายใต Industrial Revitalization Act โดยมีการจัดต้ัง 

Business Support Councils for SME ในแตละภูมิภาค เพื่อสนับสนุนฟนฟูธุรกิจ SMEs ที่ประสบปญหา 

(8) การเปลี่ยนผานทางธุรกิจ อันเน่ืองมาจากการสืบทอดทางธุรกิจจากคนรุนกอนมาสูคน

รุนตอๆ มา ซึ่งจะมีบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจางงาน เทคโนโลยี และการพัฒนาธุรกิจใหมๆ เพื่อ

เสริมสรางจุดแข็งของธุรกิจ 

(9) การสนับสนุนพัฒนาทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะ SMEs ที่ทําธุรกิจดานการผลิต

สินคา 

 (10) การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล โดยการสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย

กับ SMEs ในการจางบัณฑิตที่เพิ่งจบใหมเขาทํางานใน SMEs 

(11) การสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยความรวมมือขององคกรของ

ภาครัฐ SMRJ และ JETRO ทั้งในแงของการใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดในตางประเทศ การสรางกลยุทธในการ

พัฒนาธุรกจิไปยงัตางประเทศ การจัดหาเวทีในการจัดแสดงสินคา 

(12) การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมๆ การสนับสนุนใหมีการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ และ

การหาตลาดใหมๆ โดยเฉพาะธุรกิจทางดานการเกษตร การคา และการผลิต 
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(13) การพัฒนา และปรับปรุงพื้นท่ีในการคาขายสินคา 

(14) การสนับสนุนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม โดยการชวยเหลือในการเร่ิมตนธุรกิจ การสนับสนุน

ทางการเงิน การใหเครดิตสินเชื่อ การใหรางวัลแกผูประกอบธุรกิจรายใหมที่สามารถเปนตนแบบได 

(15) การสั่งซื้อจากภาครัฐ โดยการสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสั่งซื้อสินคาและบริการ

จาก SMEs เพื่อสรางโอกาสในการประกอบธรุกิจ 

 จากนโยบายในการสงเสริม SMEs ดานตางๆ ของประเทศญ่ีปุนในปจจุบันบางตน ผูบริหารของ 

SMEA ก็ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดาน SMEs ที่ภาครัฐใหความสําคัญเปนพิเศษ ณ ขณะน้ี 

ซึ่งมี 6 ประการ ไดแก 

  (1) ดําเนินการมาตรการที่เปนไปไดทั้งหมดเพื่อชวยเหลือ SMEs ที่อยูในพื้นที่ประสบ

เหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญเมื่อป 2011 

  (2) ใหความสําคัญกบั Micro Enterprises ซึ่งเปนองคกรธุรกิจขนาดเล็กมาก (เล็กกวา Small 

Enterprises) 

  (3) ต้ังเปาเพิ่มจํานวนธุรกิจเกิดใหมใหไดรอยละ 10 

  (4) ต้ังเปาเพิ่มกําไรของ SMMEs ใหเปนสองเทา 

  (5) ต้ังเปาเพิ่มการขยายตัวของ SMEs ในตางประเทศใหได 10,000 ราย 

  (6) ดําเนินมาตรการที่เปนไปไดในการรับมือกบัภาษีการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 

2. SMRJ 

 คณะผูวิจัย และตัวแทนจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดศึกษาดูงาน 

Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ทําใหทราบวา 

SMEs ในประเทศญ่ีปุนถือเปนองคกรธุรกิจที่มีสัดสวนมากที่สุดในประเทศ โดยคิดเปนรอยละ 99.7 ของ

จํานวนองคกรธุรกิจทั้งหมด หรือเปนจํานวนกวา 4.21 ลานองคกร และมีผูปฏิบัติงานกวา 27.84 ลานคน 

SMRJ จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย Establishment of SMRJ (2004) โดยการดําเนินงานของ SMRJ จะ

ไดรับงบประมาณจากภาครัฐ (ผาน SMEA เปนหลัก) เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ SMEs ทั้งในแง
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ของโครงสรางพื้นฐาน เงินทุน ทรัพยากรบุคคล ขอมูลขาวสาร และการตอบสนองความตองการ และแกไข

ปญหาตางๆ ใหกับ SMEs ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี 

(1) การสนับสนุน SMEs ของ SMRJ จะแบงเปน 4 ดานหลักๆ คือ 

  (1.1) การสนับสนุนการจัดต้ังองคกรธุรกิจ SMEs ใหม โดย SMRJ จะใหการสนับสนุน 

การบริหารจัดการ และการจัดหาผูเชี่ยวชาญ เชน การใหคําปรึกษาในการเร่ิมตนธุรกิจ การใหการสนับสนุน

ทรัพยากรในแตละพื้นที่ การสรางความรวมมือระหวาง SMEs ดวยกัน โดยเฉพาะธุรกิจทางดานการเกษตร 

ปาไมและการประมง การสนับสนุนเงินทุนต้ังตน เปนตน 

  (1.2) การสนับสนุนการเจริญเติบโต และพัฒนา SMEs โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม 

การจัดการใหมีประสิทธิภาพ และใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผานหนวยงานตางๆ และองคกรในระดับ

ภูมิภาค เชน การสงเสริมดานการผลิต การวิจัยและพัฒนา การแขงขันระหวางประเทศ การจัดการดาน

ทรัพยสินทางปญญา การสนับสนุนดานเงินทุน การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยผาน SME Universities  

การสนับสนุนการค้ําประกันทางธุรกิจ เปนตน  

  (1.3) การสนับสนุนมาตรการทางดานการเงินเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต โดย

เปนการชวยเหลือฟนฟูธุรกิจที่ประสบปญหาความเสี่ยงตางๆ ไมวาจะเปนจากดานเงินทุนขององคกร ความ

เสี่ยงจากภาวะลมละลาย หรือความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยมีโครงการที่สําคัญ เชน The Mutual Relief 

Scheme for Small-scale Enterprises, The Mutual Relief Scheme for Business Safety (The Mutual Relief 

system for the Prevention of Bankruptcies of Small and Medium Enterprises) เปนตน 

  (1.4) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยมีการสนับสนุนพื้นที่ดินในการจัดสราง

โรงงานหรือสํานักงานในการประกอบธุรกิจ โดยที่คาใชจายไมแพงที่ SMEs สามารถจะดําเนินงานได 

นอกจากน้ันแลว ยังมีการใหกูยืมหรือคําแนะนําในการพัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆ ในการประกอบธุรกิจ ไม

วาจะเปน ความรวมมือในทางอุตสากรรม แหลงกระจายสินคา การบริการจัดการภายใต เงื่อนไข

สภาพแวดลอมตางๆ เปนตน 

 (2) องคกรและเครือขายในการดําเนินงานของ SMRJ 

SMRJ จะมีสวนงานที่ดําเนินงานแบงเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก ดาน Financial ดาน General Affair 

และดาน Personnel department โดยจะมีผูบริหาร (Executive Director) เปนผูตัดสินใจ โดยมีสํานักงานใหญ
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อยูที่เมืองโตเกียว (Tokyo) นอกจากน้ันแลว ยังมีเครือขายในการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยผาน

สํานักงานสาขาในเขตตางๆ และเครือขาย SME Universities ประกอบดวย 

  (2.1) สํานักงานใน 9 เขต ไดแก Kanto Head Office, Hokkaido Head Office, Tohoku Head 

Office, Hokuriku Head Office, Chubu Head Office, Kansai Head Office, Chugoku Head Office, Shikoku 

Head Office, Kyushu Head Office และ Okinawa Head Office 

  (2.2) SME Universities ประกอบดวย Asahikawa SME University, Sendai SME 

University, Sanjo SME University, Tokyo SME University, Seto SME University, Kansai SME 

University, Hiroshima SME University, Nogata SME University และ Hitoyoshi SME University 

(3) ผลการดําเนินงานท่ีเปนจุดเดน 

หากจะพิจารณาผลการดําเนินงานของ SMRJ ที่เปนจุดเดนในปจจุบัน สามารถแยกออกได

เปน 4 ประการคือ 

  (3.1) ดานทรัพยากรบุคคล SMRJ มีผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกวา 

3,000 คน ที่สามารถใหคําแนะนําและชวยเหลือ SMEs ได ทั้งน้ี ในการใหการชวยเหลือใหคําปรึกษา ก็จะมี

องคกรตางๆ ที่ใหความรวมมือทั้งในระดับสวนกลาง และในสวนภูมิภาค ทั้งกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ

การอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) สถาบันทางการเงิน สภาหอการคา

และการอุตสาหกรรม สมาคมทางดานธุรกิจ ดานอุตสาหกรรม และดานธุรกิจขนาดเล็กตางๆ มหาวิทยาลัย 

และวิทยาลัยเทคนิค  

  (3.2) ดานโครงสรางพื้นฐาน SMRJ มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ให SMEs สามารถเชา

ได เพื่อพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจของตน รวมถึงการใหพืน้ที่ดินในการจัดสรางโรงงาน และสํานักงาน 

  (3.3) ดานเงินทุน SMRJ มีระบบการจัดการเงินทุนที่จะชวยเหลือ SMEs ในการดําเนิน

ธุรกิจ หากมีเหตุการณที่ไมคาดคิดในอนาคต 

  (3.4) ดานขอมูลขาวสาร SMRJ มีการจัดงานเพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธธุรกิจ SMEs 

ใหมๆ ใหเปนที่ธุรกิจ และเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมีการจัดทําเว็บไซต J-NET 21 และอีเมล 

อันเปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสารของ SMEs 
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5.6 สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน 1 หนวยงาน ดังน้ี 

SPRING Singapore 

1. ภาพรวมของหนวยงาน SPRING Singapore 

หนวยงาน SPRING Singapore เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม โดย

มีหนวยงานที่สังกัดกระทรวงเดียวกันที่ทําหนาที่ในดานการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสราง

งานเพื่อนําไปสูการมีมาตรฐานการใชชีวิตที่ดียิ่งกวาสําหรับทุกคนในสิงคโปร อีกหลายหนวยงาน คือ  

- หนวยงานตลาดพลังงาน (Energy Market Authority) มีหนาที่ดานการสงเสริมอุตสาหกรรม

พลังงาน ทั้งดานการมีศักยภาพในการแขงขันและการมีความเชื่อถือไดดานพลงังาน 

- คณะกรรมการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development Board) มีหนาที่ดานการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

- เอ สตาร (A*STAR) เปนหนวยงานที่มุงพัฒนาความสามารถในการคนควาวิจัดของ

สาธารณรัฐสิงคโปร  

- เจทีซี (JTC) หนวยงานที่รับรองการมีวัตถุดิบสําหรับโรงงานและพื้นที่สําหรับใชในการ

อุตสาหกรรม 

- SRPING Singapore มีหนาที่ดานการสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจ ดานคุณภาพและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

- SENTOSA มีหนาที่ดานการสงเสริมและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจเกาะ Sentosa 

- คณะกรรมการการทองเที่ยวสิงคโปร (Singapore Tourism Board) มีหนาที่สงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

- ไออี สิงคโปร (IE Singapore) มีหนาที่ดานการสงเสริมการคาระหวางประเทสและการกาว

ไปสูระดับโลกของวิสาหกิจที่มีฐานที่ต้ังในสิงคโปร 

- คณะกรรรมการการแขงขันสงิคโปร (Competition Commission Singapore) ทําหนาที่กํากับ

ดูแลกิจกรรมที่ขัดตอการแขงขัน 

วิสัยทัศนและหนาท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงาน SPRING Singapore มีวิสัยทัศนที่จะนําวิสาหกิจสิงคโปรกาวไปสูระดับโลก และ

หนาที่รับผิดชอบคือการชวยเหลือวิสาหกิจสิงคโปรใหเติบโตและสรางความเชื่อมันในสินคาและบริการของ

สิงคโปร  ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรคือ การเปนหน่ึงในภูมิภาคในการประกอบการดานที่มี
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ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การกระตุนภาค SMEs และการสรางความสามารถ และความเชื่อมั่นในโครงสราง

พืน้ฐานดานคุณภาพและมาตรฐานในสิงคโปร 

ภูมิภาพของวิสาหกิจในสิงคโปร 

ปจจุบัน ในสาธารณรัฐสิงคโปร มีวิสาหกิจตางๆ ที่แบงออกเปนขนาดดังน้ี 

วิสาหกิจขนาดใหญที่มีรายไดต้ังแต 100 ลานเหรียญ และวิสาหกิจขนาดกลาง มีรายได ต้ังแต10 

ลานเหรียญมี จํานวนรวมประมาณ 7,100 วิสาหกจิ คิดเปนรอยละ 5 ของวิสาหกิจทั้งหมด 

วิสาหกิจขนาดเล็ก (Small) ที่มีรายไดต้ังแต 1 ลานเหรียญ มีจํานวนประมาณ 23,200 คิดเปน

รอยละ  16 ของวิสาหกิจทั้งหมด และวิสาหกิจขนาดขนาดยอม (Micro) ซึ่งมีรายไดนอยกวา 1 ลานเหรียญ มี

จํานวนประมาณ 114,600 วิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 79 ของวิสาหกิจทัง้หมด 

ดังน้ัน “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงหมายถึง วิสาหกิจที่มีรายไดประจําปไมเกิน 100 

ลานเหรียญ หรือจางแรงงานไมเกิน 200 คน” 

SMEs ในระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยธุรกิจที่มีมากที่สุดในสิงคโปร รวมเปนจํานวน 

170,300 วิสาหกิจ คิดรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่งมีวิสาหกิจขนาดใหญเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน  และ

เปนหนวยธุรกิจที่จางแรงงานถึง 2.1 ลานคน คิดเปนรอยละ 68 ของการจางแรงงานทั้งหมด หรือ 7 ใน 10 

โดยวิสาหกิจขนาดใหญจะจางงานอยูที่รอยละ 32  

ภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดรับจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวน 154 พันลานเหรียญ คิด

เปนรอยละ 50 ของมูลคาเพิ่มทั้งหมด ในขณะที่มูลคาเพิ่มอีกรอยละ 50 มาจากวิสาหกิจขนาดใหญ 

(ที่มา : Dos 2012 เปนการประมาณการซึ่งรวมหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการ

ผลิต การกอสราง การเกษตร และบริการตางๆ 

หมายเหตุ  หมายรวมถึงที่เปนเจาของโดยตรงเทาน้ัน ไมรวมผูทํางานเพื่อตนเอง (เชน คนขับ

รถแทกซี่ คนขายของหาบเร) และคนตางดาวที่ทํางานในประเทศ ทั้งยังไมรวมถึงบริษัทที่ไมมีกิจกรรม และ

บริษัทที่ยังไมเร่ิมประกอบกิจกรรม) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจ 

หนวยงาน SPRING Singapore มียุทธศาสตรในการพัฒนาวิสาหกิจโดยอาจแบงเปน 4 

ยุทธศาสตร คือ  

• เสริมสรางภาวะแวดลอมใหแข็งแกรงเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ 

• ปลูกฝง และเกื้อกูลการริเร่ิมนวัตกรรม 

• พัฒนากลุมที่มีศักยภาพการแขงขัน 

• การเจริญเติบโตของวิสาหกิจที่เปนไปโดยการเตรียมพรอม 

ทั้งน้ี โดยรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ 

2. การเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะแวดลอม 

ดําเนินการโดยการขยายสูภายนอก ซึ่งมีมาตรการในการดําเนินการดังน้ี  

ขยายความรู :โดยการจัดสัมมนา  การประชมุเชิงปฏิบัติการ การบรรยายยอย 

ใหบริการการใหคําปรึกษาแนะนํา : โดยผานทางศูนย SME (SME Centres)  

ทําใหเกิดการตื่นตัว :โดยผานการประกาศโฆษณาและจัดรายการสงเสริม 

เขาผูกพัน : โดยเจาหนาที่ของ SPRING 

โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือการทําใหเกิด SMEs เพิ่มมากขึ้น 

การเขาถึงขอมูลผานเครือขาย EnterpriseOne 

EnterpriseOne ใหบริการขอมูลแกผูประกอบการโดย 

• ผานศูนย SME (SME Centres)  ซึ่งบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ  ใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับแผนการสนับสนุนและกฎระเบียบของรัฐบาล  การฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ 

• อินเตอรเนททางเวปไซท www.enterpriesOne.gov.sg ซึ่งใหบริการขอมูลขอมูลจาก

ภาครัฐสูภาคธุรกิจ (G2B) และบริการใหอนุญาตทางธุรกิจออนไลน 

• ศู น ย ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล ท า ง โ ท ร ศั พ ท  ( Call Centre) ซึ่ ง มี อี เ ม ล

คือ enterpriseone@spring.gov.sg และ obls@spring.gov.sg 

http://www.enterpriesone.gov.sg/
mailto:enterpriseone@spring.gov.sg
mailto:obls@spring.gov.sg
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• แอฟริเคชั่น ของอุปกรณเคลื่อนที่ ซึ่งใหบริการขอมูลธุรกิจออนไลน และการ

ใหบริการของรัฐผานระบบออนไลน 

การเขาถึงแหลงการเงิน และแผนการใหการสนับสนุนวิสาหกิจ 

หนวยงาน SRPING Singapore มีวิธีการในการใหความชวยเหลือแก SMEs โดยมีเคร่ืองมือ

และมาตรการตางๆ อันไดแก  

• ชุดคูมือ (Toolkits) ซึ่งประกอบไปดวย คูมือการบริการลูกคา คูมือการจัดการดาน

การเงิน คูมือการตลาด และคูมือดานทรัพยากรมนุษย 

• เอกสารใบสําคัญจาย (Voucher) ซึ่งเปนเอกสารใบสําคัญจายเกี่ยวกับนวัตกรรมและ

ความสามารถ 

• การใหกูยืม (Loan) ซึ่งแบงออกเปน โครงการกูยืมรายยอย (Micro Loan Programme - 

MLP) แผนสงเสริมกองทุนวิสาหกิจทองถิ่น (Local Enterprise Fund Scheme - LEFS) 

และแผนงานประกันการกูยืม (Loan Insurance Scheme - LIS) 

• เงินชวยเหลือ (Grant) โดยเปนเงินชวยเหลือพัฒนาความสามารถและเพื่อการพัฒนา 

(Capacity & Development Grant –CDG) 

• การคืนภาษี (Tax Credit) อันเปนการคืนภาษีดานศักยภาพการผลิตและนวัตกรรม 

(Productivity & Innovation Credit) 

 คูมือสําหรับ SME (SME Toolkit) 

 คูมือการบริการลูกคา เปนขอมูลเกี่ยวกับกรอบการทํางานอยางงายเพื่อ

พัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ 

 คูมือการจัดการดานการเงิน ใหเคร่ืองมือในการวิเคราะห และสิ่งที่จําเปนใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน 

 คูมือการตลาด ปรับปรุงศักยภาพการทําการตลาด ดวยเทคนิคตนทุน

ประสิทธิภาพโดยดําเนินการดวยตนเอง 

 คูมือดานทรัพยากรมนุษย  ให เคล็ดลับ เคร่ืองมือ รูปแบบในดานการ

บริหารงานบุคคล 
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 เอกสารใบสําคัญจายเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถ (Innovation & Capacity Voucher- 

ICV) 

SMEs สามารถขอรับเอกสารใบสําคัญการจาย ICV ไดทางออนไลน ซึ่งมีมูลคา 5,000 เหรียญ

สิงคโปร ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนที่มีคุณภาพไดงายยิ่งขึ้นและครอบคลุม

คาใชจายสําหรับการใหคําปรึกษาหรือบริการทีม่าจากองคกรทีเ่ขารวม 

โดยปจจุบัน ไดเปดใหบริการสมัครเอกสาร ICV ออนไลนแลวและไดมีการปรับปรุง

กระบวนการยื่นใบสมัครรับบริการจากการใชเอกสารมาสูการบริการดวยระบบออนไลน ซึ่งการสมัครรับ

บริการสามารถดําเนินการแลวเสร็จไดภายใน 5 นาท ี

บทบาทของ SPRING ในการใหเงินทุน 

SPRING Singapore มีบทบาทในการจัดหาเงินทุนของ SMEs โดยจะเปนผูค้ําประกันสวน

ความเสี่ยงในการผิดนัดการชําระหน้ีของ SMEs ในกรณีที่ SMEs ไดติดตอกับสถาบันการเงินเพื่อขอทุนมา

ใชในการดําเนินการ ซึ่งมีสถาบันการเงินที่เขารวมในแผนงาน คือ ธนาคารดีบีเอส (DBS) ธนาคารเอชเอสบี

ซี (HSBC) บริษัท เงินทุน ฮงเหลียง (Hong Leong Finance) ธนาคาร เมยแบงค (MayBank) ธนาคาร โอซีบีซี 

(OCBC Bank) ธนาคารแสตนดารด ซารเตอร (Standard Charted) บีอีเอ (BEA) ธนาคารยูโอบี (UOB) 

 การใหกูยืม (Loan) ซึ่งแบงยอยออกเปน  

 แผนประกันการกูยืม (Loan Insurance Scheme - LIS) ซึ่งจะรับประกันเงินกู

สําหรับเปนเงินทุนในการดําเนินการและเงินทุนการคา 

 แผนสงเสริมกองทุนวิสาหกิจทองถิ่น (Local Enterprise Fund Scheme - 

LEFS) ใหกูยืม วงเงินถึง 15 ลานเหรียญสิงคโปร สําหรับการนําไปจัดซื้อ

อุปกรณและสินทรัพย 

 โครงการกูยืมรายยอย (Micro Loan Programme - MLP) เปนการกูยืมทุน

สําหรับดําเนินงาน วงเงินถึง 100,000 เหรียญสิงคโปรใหกับธุรกิจขนาดเล็กที่

มีลูกจาง 10 คนหรือนอยกวาน้ัน 

 เงินชวยเหลือพัฒนาความสามารถและเพื่อการพัฒนา (Capacity & Development Grant –

CDG) 

เปนเงินชวยเหลือใหแก SMEs เปนจํานวนถึงรอยละ 70 (จนกระทั่งปการเงิน 2005) ของ

คาใชจาย ในโครงการปรับปรุง การยกระดับความสามารถดานการผลิตและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจ 

ซึ่งอาจเปนไปในดานตางๆ คือ การพัฒนายุทธศาสตรธุรกิจ การพัฒนาตราสินคา การจัดการดานการเงิน  
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การพัฒนาตนทุนมนุษย ปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐาน นวัตกรรมทางธุรกิจ และการออกแบบ ทรัพยสิน

ทางปญญาและการใหสิทธิจําหนาย ความเปนเลิศทางการบริการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการ

ปรับปรุงศักยภาพทางการผลิต 

ยุทธศาสตรการประกอบการ :  

Action Community for Entrepreneurship (ACE) เปนความรวมมือระหวาง SPRING และ

ภาคเอกชน ที่มุงจะสรางสิงคโปรใหเปนประเทศแหงการประกอบการใหมากยิง่ขึ้น  

• ดวยการการพัฒนาตนทุนมนุษย โดยมีคณะทํางานและการจัดงาน คือ อนุกรรมการ

การสรางเครือขาย ACE อนุกรรมการการสื่อสาร ACE การจัดงาน Blusky และการจัด

งานสัปดาห Global Entrepreneurship Week (GEW) 

• การใหการศึกษา เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ โดยมีคณะทํางานการศึกษาเกี่ยวกับ

การเปนผูประกอบการ และการจัดต้ังโรงเรียน ACE  

• เงินทุนสําหรับการเร่ิมกิจการ ซึ่งอยูในรูปของเงินชวยเหลือในการเร่ิมกิจการ ACE 

• การมุงเนนการพัฒนาของการเร่ิมกิจการ ซึ่งมีคณะทํางานที่เกี่ยวของคือ อนุกรรมการ

ตรวจสอบ ACE และ อนุกรรมการดานตางประเทศ ACE 

3. การพัฒนากลุมกิจกรรม 

การพัฒนากลุมกิจกรรมทางธุรกิจโดยความรวมมือกับ IE Singapore, EDB & STB ซึ่งจะให

ความสําคัญกลุมธุรกิจ 17 กลุม ไดแก 

1. กลุมอุตสาหกรรมการผลิต & วิศวกรรม ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ การพิมพ การบรรจุหีบ

หอ วิศวกรรมการขนสง วิศวกรรมความเที่ยงตรง อีเลคทรอนิกส เคมีภัณฑ บริการเทคโนโลยีสะอาดและ

วิศวกรรม 

2. กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับรูปแบบการใชชีวิต (Life Style) ประกอบไปดวยธุรกิจ การบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เฟอรนิเจอร เคร่ืองนุงหม สิ่งทอและแฟชั่น และการคา

ปลีก 

3. กลุมธุรกิจการบริการและชีวการแพทย ประกอบไปดวยธุรกิจ การขนสงสินคา บริการ

การศึกษา บริการดานสุขภาพ บริการวิชาชีพ และบริการชีวการแพทย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมกิจกรรมธุรกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมกิจกรรมธุรกิจจะเปนไปตามแนวทางเฉพาะของอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนา SMEs และใหกลุมกิจกรรมเติบโต โดยดําเนินการดังน้ี  

1. ดําเนินการโดยผานพันธมิตร ซึ่งมีศูนยนวัตกรรม (Centres of Innovation –COI) และ

โครงการพัฒนาวิสาหกิจทองถิ่นและสมาคม (Local Enterprise & Association Development Programme – 

LEAD) เปนผูที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

2. ผลักดันความสามารถเฉพาะทางอุตสาหกรรมของธุรกิจ ตามโครงการความรวมมือเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงความสามารถ (Partnership for Capacity Transformation –PACT) และความรวมมือทาง

อุตสาหกรรมหลายฝาย (Collaborative Industry Partnership – CIP) 

3. สรางความสามารถของตนทุนมนุษย ดวยโครงการและการดําเนินงานตางๆ คือ โครงการ

ผูบริหารหลัก (Core Executive Programme – CEP) แหลงรวมงานพิเศษ (Part time pool) โครงการคนเกง 

SMEs (SME Talent Programme) 

4. ทําตลาดใหมใหเติบโต โดยการจัดทําภารกิจธุรกิจตางประเทศ และสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของสิงคโปรใหมีสวนสําคัญในตลาดระหวางประเทศ 

ศูนยนวัตกรรม (Centres of Innovation –COI) 

บริการใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานเทคโนโลย ีซึ่งปจจุบันมีอยู 6 ศูนยดวยกัน คือ  

• ศูนยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและนํ้า (Enviro & Water Tech COI) ต้ังอยู ณ วิทยาลัย งี 

แอน โพลีเทคนิค 

• ศูนยการจัดการสายโซอุปทาน (Supply Chain Management COI) ต้ังอยู ณ วิทยาลัย รี

พลับบลิก โพลีเทคนิค 

• ศูนยวิศวกรรมเที่ยงตรง (Precision Engineering COI) ต้ังอยู ณ เอ สตาร ซิมเทค 

• ศูนยเทคโนโลยีทางทะเลและชายฝง (Marine & Offshore Tech COI) ต้ังอยู ณ 

วิทยาลัย งี แอน โพลีเทคนิค 

• ศูนยอีเลคทรอนิกส (Electronics COI) ต้ังอยู ณ วิทยาลัยนานยาง โพลีเทคนิค 

• ศูนยทรัพยากรและนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation & Resource) ต้ังอยู ณ วิทยาลัย 

สิงคโปร โพลีเทคนิค 
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โครงการพัฒนาวิสาหกิจทองถิ่นและสมาคม (Local Enterprise & Association Development 

Programme – LEAD) 

เปนโครงการความรวมมือของ SPRING Singapore กับสมาคมการคา และหอการคา (Trade 

Associations & Chambers -TAC) เพื่อ 

• ดําเนินการรวมกันโดยหลายหนวยงาน เพื่อปรับปรุง ยกระดับความสามารถในการ

แขงขันทางอุตสาหกรรมและการประกอบการ โดยผานทางสมาคมการคาและ

หอการคา 

• TAC เปนผูขับเคลื่อนความริเร่ิมในการยกระดับความสามารถ และเปนผูนําในการ

ดําเนินการมุงสูในระดับระหวางประเทศ 

• TAC มากกวา 30 องคกร (มีสมาชิกที่เปน SMEs กวา 20,000 ราย) ไดรับผลประโยชน

จากโครงการพัฒนาวิสาหกิจทองถิ่นและสมาคมจํานวน  43 โครงการ ดวยเงิน

ชวยเหลือที่ไดรับจนถึงปจจุบันเปนจํานวน 86 ลานเหรียญสิงคโปร 

 

สมาคมการคาและหอการคาสําคัญที่เขารวมโครงการ เชน สมาคมผูคาอัญมณีสิงคโปร 

(Singapore Jewelers Association) สมาคมการจัดการของเสียและหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมแหงสิงคโปร

(Waste Management and Recycling Association of Singapore - WMRAS) สมาคมอุตสาหกรรมทางทะเล

สิงคโปร (The Association of Singapore Marine Industries - ASMI) สมาพันธสิ่งทอและแฟชั่น (The 

Textile and Fashion Federation - TaFf) สมาคมวิศวกรรมเที่ยงตรงและเคร่ืองมือสิงคโปร (Singapore 

Precision Engineering and Tooling Association) สมาคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

สิงคโปร (Singapore Food Manufacturers' Association - SFMA) และสมาคมอุตสาหกรรมกระบวนการ 

(Association of Process Industry - ASPRI) 

สรางตนทุนมนุษย 

มีจุดมุงหมายสําคัญคือการพัฒนาผูนํา SMEs ซึ่งจะตองดําเนินการโดยการพัฒนาและการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ดวยการนํามาตรการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาใช เพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตรการเติบโตของ SMEs  ทั้งตองดึงดูดผูมีความสามารถใหเขามาประกอบการในภาค SME เพื่อให

เกิดการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ และตองพัฒนาความเปนผูนําดวยการพัฒนาความสามารถทางดาน

การจัดการ และเสริมสรางความเปนผูนําในบรรดาผูบริการอาวุโส 
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การสรางโอกาสในตางประเทศใหแก SMEs ท่ีอยูในสิงคโปร 

SPRING Singapore รวมมือกับ IE Singapore และ EDB มุงที่จะให SMEs สิงคโปรกาวไปสู

สากล โดยไดรวมกันจัดทําภารกิจการศึกษาและการพัฒนาธุรกิจในตางประเทศ รวม• เ ป น เ จ า ภ า พ จั ด

กิจกรรมที่มาจากบริษัทขามชาติ สรางเครือขายโอกาส และ เปนตัวกลางความรวมมือระหวางบริษัทใน

สิงคโปรและบริษัทตางดาว 

ตัวอยางของการดําเนินงาน เชน การจัดงาน MEDICA ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่  14-17 

พฤศจิกายน 2012 ซึ่งมุงที่จะจัดต้ังโอกาสทางธุรกิจสําหรับบริษัทสิงคโปร โดยการจัดแสดงสินคาและ

บริการ และฝกอบรมผูปฏิบัติงานขามชาติ โดยการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย  หรือการจัดงานแสดง

ธุรกิจเยอรมัน-สิงคโปร(German Singapore Business Forum) ซึ่งมีผูประกอบการผูเขารวมในงานมากกวา 

150 ราย ซึ่งสงผลใหเกิดภารกิจทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสูอินโดนิเซีย สําหรับผูเขารวม 30 ราย และ

ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากบริษัทสิงคโปรในการจัดแสดงกิจกรรมของบริษัท 
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5.7 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในโครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองคกรภาครัฐ 

ท่ีทําหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 

 แบบสอบถามในโครงการน้ีจัดทําทั้งสิ้น 595 ชุด โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการ SMEs จาก

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ซึ่งผลการ

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแบงออกเปน  5 สวนคือ  

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

สวนที่ 3  บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.)  

สวนที่ 4  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ที่

รวบรวมไดจากแบบสอบถาม 

สวนที่ 5  ความสมัพันธของตัวแปร  

การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 1 – 4 เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยใชจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการบรรยายขอมูลจากแบบสอบถาม สวนการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 5 เปน

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติอางอิง ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson's Sample Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปรคือ จํานวน

สินทรัพยรวมของธุรกิจ  จํานวนการจางงาน  ระยะเวลาในการประกอบกิจการ  ความรูเกี่ยวกับ SMEs  

ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน การรูจักบทบาทหนาที่ของ สสว. การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

การใหความชวยเหลอือุดหนุน และการสรางเครือขาย 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 

http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานที่ประกอบกิจการ 

 

สถานท่ีประกอบกิจการ จํานวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 246 41.3 

ภาคกลาง 70 11.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66 11.1 

ภาคใต 73 12.3 

ภาคตะวันออก 76 12.8 

ภาคเหนือ 64 10.8 

รวม 595 100.0 

  

จากตาราง 1 สถานที่ประกอบกิจการของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 595 คน พบวา อยูใน

กรุงเทพมหานครมากที่สุดรอยละ 41.3 รองลงมาเรียงตามลําดับคืออยูในภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รอยละ 12.8, 12.3, 11.8, 11.1 และ 10.8 ตามลําดับ 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทกิจการ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ประเภทกิจการ จํานวน รอยละ 

กิจการผลิตสินคา 132 22.4 

กิจการคาสง 73 12.4 

กิจการคาปลีก                                                           249 42.2 

กิจการบริการ 202 34.2 

  

จากตาราง 2 ประเภทกิจการของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน และสามารถตอบไดมากกวา 

1 ขอ พบวา เปนกิจการคาปลีกมากที่สุดรอยละ 42.2 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ กิจการบริการ  กิจการผลิต

สินคา และ กิจการคาสง รอยละ 34.2, 22.4 และ 12.4 ตามลําดับ 



266 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนสินทรัพยรวมของ

ธุรกิจ 

จํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ลาน  497 83.5 

เกิน 30 ลาน – 50 ลาน  34 5.7 

เกิน 50 ลาน – 60 ลาน          11 1.8 

เกิน 60 ลาน – 100 ลาน  10 1.7 

เกิน 100 ลาน – 200 ลาน          12 2.0 

200 ลานขึ้นไป 12 2.0 

ไมระบุจํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ 19 3.2 

รวม 595 100.0 

 

จากตาราง 3 จํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 595 คน พบวา มีมูลคา

ไมเกิน 30 ลานบาท มากที่สุดรอยละ 83.5 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ มูลคาเกิน 30 ลานบาทแตไมถึง 50 

ลานบาท รอยละ 5.7 มูลคาเกิน 100 ลานบาทแตไมถึง 200 ลาน และมากกวา 200 ลานบาทมีเทากันคือ 

รอยละ 2.0 มูลคาเกิน 50 ลานบาทแตไมถึง 60 ลานบาท และมูลคาเกิน 60 ลานแตไมถึง 100 ลานบาท  

รอยละ 1.8 และ 1.7 ตามลําดับ และมีผูที่ไมระบุจํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ รอยละ 3.2 
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม จํานวนการจางงาน 

 

จํานวนการจางงาน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 15 คน 451 75.8 

16 – 25 คน                 47 7.9 

26 – 30 คน                         27 4.5 

31 – 50 คน 26 4.4 

51 - 200 คน                          18 3.0 

เกิน 200 คน       11 1.8 

ไมระบุจํานวนการจางงาน 15 2.5 

รวม 595 100.0 

  

จากตาราง 4 จํานวนการจางงานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา ไมเกิน 15 คน  

มากที่สุดรอยละ 75.8 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ จํานวนการจางงาน 16 – 25 คน จํานวนการจางงาน  

26 – 30 คน จํานวนการจางงาน 31 – 50 คน จํานวนการจางงาน 51 - 200 คน และจํานวนการจางงาน เกิน 

200 คน รอยละ 7.9, 4.5, 4.4, 3.0 และ 1.8 ตามลําดับ และมีผูที่ไมระบุจํานวนการจางงาน รอยละ 2.5 
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ระยะเวลาในการประกอบ

กิจการ 

ระยะเวลาในการประกอบกิจการ จํานวน รอยละ 

นอยกวาหรือเทากับ 1 ป 69 11.6 

เกิน 1 ป – 5 ป 191 32.1 

เกิน 5 ป – 10 ป 130 21.8 

เกิน 10 ป – 15 ป 46 7.7 

เกิน 15 ป – 20 ป 35 5.9 

เกิน 20 ป – 25 ป 18 3.0 

มากกวา 5 ป 50 8.4 

ไมระบุระยะเวลาในการประกอบกิจการ 56 9.4 

รวม 595 100.0 

(คาเฉลี่ย = 9 ป 10 เดือน, min = 3 เดือน, max = 70 ป) 

 

จากตาราง 5 ระยะเวลาในการประกอบกิจการของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา 

ประกอบกิจการอยูในระหวาง 1 – 5 ป มากที่สุดรอยละ 32.1 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ ประกอบกิจการ 

อยูในระหวาง 5 – 10 ป ประกอบกิจการมานอยกวาหรือเทากับ 1 ป ประกอบกิจการมามากกวา 5 ป 

ประกอบกิจการอยูในระหวาง 10 – 15 ป ประกอบกิจการอยูในระหวาง 15 – 20 ป ประกอบกิจการอยูใน

ระหวาง 20 – 25 ป รอยละ 21.8, 11.6, 8.4, 7.7, 5.9 และ 3.0 ตามลําดับ  และมีผูที่ไมระบุระยะเวลาใน 

การประกอบกิจการ รอยละ 9.4 

พิจารณาคาเฉลี่ยระยะเวลาในการประกอบกิจการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเทากับ 9 ป 10 

เดือน โดยระยะเวลาในการประกอบกิจการของผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือ 3 เดือน และระยะเวลาใน

การประกอบกิจการที่ยาวนานที่สุดคือ 70 ป 
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ตาราง 6 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 184 30.9 

ปริญญาตรี 279 46.9 

สูงกวาปริญญาตรี 122 20.5 

ไมระบุ 10 1.7 

รวม 595 100.0 

  

จากตาราง 6 วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี มากที่สุดรอยละ 46.9 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ วุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวา

ปริญญาตรี รอยละ 30.9 และ 20.5 ตามลําดับ และมีผูที่ไมระบุวุฒิการศึกษา รอยละ 1.7  

ตาราง 7 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 176 29.6 

31- 40 ป 221 37.1 

41 – 50 ป 110 18.5 

51 ปขึ้นไป  72 12.1 

ไมระบุ 16 2.7 

รวม 595 100.0 

  

จากตาราง 7 อายุของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 31- 40 ป 

มากที่สุดรอยละ 37.1 รองลงมาเรียงตามลําดับคืออายุไมเกิน 30 ป อายุระหวาง 41 – 50 ป และอายุ 51 ป 

ขึ้นไป รอยละ 29.6, 18.5 และ 12.1 ตามลําดับ และมีผูที่ไมระบุอายุ รอยละ 2.7 
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ตาราง 8 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะในกิจการ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

 

สถานะในกิจการ จํานวน รอยละ 

เจาของกิจการ 379 64.5 

ผูบริหาร 110 18.7 

ผูปฏิบัติงาน 190 32.3 

 

จากตาราง 8 สถานะในกิจการของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน และสามารถตอบได

มากกวา 1 ขอ พบวา เปนเจาของกิจการ มากที่สุดรอยละ 64.5 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ เปนผูปฏิบัติงาน 

และเปนผูบริหาร รอยละ 32.3 และ 18.7 ตามลําดับ 
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ตาราง 9 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม แหลงเงินทุนของกิจการใน

ปจจุบัน 

 

แหลงเงินทุนของกิจการในปจจุบัน จํานวน รอยละ 

เงินสวนตัว 448 75.3 

กูยืม 80 13.4 

ใชทั้งเงินสวนตัวและกูยืม 38 6.4 

ไมระบุ 29 4.9 

รวม 595 100.0 

แหลงเงินกูท่ีใชบริการ (พิจารณาเฉพาะผูที่กูยืม และผูที่ใช

ทั้งเงินสวนตัวและกูยืม จํานวนรวม 118 คน) 
  

ธนาคารทั่วไป 85 72.0 

ครอบครัว 2 1.7 

SME Bank 9 7.6 

สถาบันการเงิน 7 5.9 

เพื่อน 1 .8 

บุคคลอ่ืน 1 .8 

นอกระบบ 2 1.7 

สหกรณออมทรัพย 2 1.7 

ไมระบุแหลงที่มาของเงินกู 9 7.6 

รวม 118 100.0 

 

จากตาราง 9 แหลงเงินทุนของกิจการในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา  

ใชเงินสวนตัวมากที่สุดรอยละ 75.3 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ เปนเงินกูยืมและใชทั้งเงินสวนตัวและกูยืม  

รอยละ 13.4 และ 6.4 ตามลําดับ และมีผูไมระบุแหลงเงินทุนของกิจการในปจจุบัน รอยละ 4.9 เมื่อพิจารณา

แหลงเงินกูที่ใชบริการ พบวา สวนใหญกูจากธนาคารทั่วไป รอยละ 72.0 รองลงมาคือกูจากแหลงอ่ืน ๆ 

ไดแก SME Bank สถาบันการเงิน ครอบครัว นอกระบบ สหกรณออมทรัพย เพื่อน และบุคคลอ่ืน ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 ความรูทั่วไปเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

ตาราง 10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs 

ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs จํานวน รอยละ 

มากที่สุด 5 .8 

มาก 47 7.9 

ปานกลาง 284 47.7 

นอย 178 29.9 

นอยที่สุด 75 12.6 

ไมระบุ 6 1.0 

รวม 595 100.0 

 

จากตาราง 10 ระดับความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา 

อยูในระดับปานกลางมากที่สุดรอยละ 47.7 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ ระดับนอย ระดับนอยที่สุด ระดับ

มาก และระดับมากที่สุด รอยละ 29.9, 12.6, 7.9 และ 0.8 ตามลําดับ และมีผูที่ไมระบุในแบบสอบถาม 

รอยละ 1.0 
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ตาราง 11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามที่รูจักองคกรภาครัฐที่สงเสริมสนับสนุน SMEs   

องคกรภาครัฐท่ีสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

รูจัก 438 73.6 

ไมรูจัก 157 26.4 

รวม 595 100.0 

องคกรท่ีรูจัก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (พิจารณาเฉพาะผูที่

รูจักองคกรภาครัฐที่สงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวนรวม 

157 คน) 

  

สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 220 50.3 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment : 

BOI) 
184 42.1 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

(Export-Import bank of Thailand : EXIM Bank) 
147 33.6 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (SME Bank) 
285 65.2 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 64 14.6 

ธนาคารทั่วไป 12 2.8 

สวทช. 1 .2 

หอการคาไทย 1 .2 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กอส.) 4 .9 

DIP 1 .2 

ศศป. 2 .5 

กระทรวงแรงงาน 1 .2 

รายการโทรทัศน 1 .2 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มอ. ภูเก็ตและสงขลา 1 .2 

จากตาราง 11 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 595 คน รูจักองคกรภาครัฐที่สงเสริมสนับสนุน SMEs 

รอยละ 73.6 และไมรูจัก รอยละ 26.4 



274 

พิจารณาเฉพาะผูที่รูจักองคกรภาครัฐที่สงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน 438 คนและสามารถตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ พบวา รูจักธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME 

Bank) มากที่สุดรอยละ 65.2 รองลงมาคือ รูจักสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย (Export-Import bank of Thailand : EXIM Bank) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดยอม (บสย.) รอยละ 50.3, 42.1, 33.6 และ 14.6 ตามลําดับ 

ตาราง 12 จํานวนและรอยละของการไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs 

การไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs จํานวน รอยละ 

เคย 164 27.6 

ไมเคย 431 72.4 

รวม 595 100.0 

เคยไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs  (ตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ) 
  

การใหคําปรึกษา 98 61.3 

แหลงเงินทุน 72 45.0 

การวิจัยและการพัฒนา 20 12.5 

การภาษ ี 25 15.6 

การเชือ่มโยงและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 
24 15.0 

การประชาสัมพันธ 1 0.7 

การขยายตลาด 1 0.7 

 

จากตาราง 12 การไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs ของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 595 คน ไมเคยไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs รอยละ 72.4 และมีผูเคยไดรับ 

การสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs เพียงรอยละ 27.6 
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พิจารณาเฉพาะผูที่เคยไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs จํานวน 164 คนและ

สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ พบวา เคยไดรับการสงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการ SMEs ในดานการให

คําปรึกษา มากที่สุดรอยละ 61.3 รองลงมาเรียงตามลําดับคือ ดานแหลงเงินทุน ดานการภาษี ดาน 

การเชือ่มโยงและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน และดานการวิจัยและการพัฒนา รอยละ 45.0, 

15.6, 15.0 และ 12.5 ตามลําดับ สวนการชวยเหลือดานอ่ืน ๆ คือ ดานการประชาสัมพันธ และดานการขยาย

ตลาด 

ตาราง 13 จํานวนและรอยละของการไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs 

การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

เคย 131 22.0 

ไมเคย 464 78.0 

รวม 595 100.0 

เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 46 34.8 

กฎระเบียบตางๆ 27 20.5 

ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 24 18.2 

เงินทุน 46 34.8 

การบริหารความเสี่ยง 34 25.8 

การตลาด 74 56.1 

การบริหารงานบคุคล 30 22.7 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 29 22.0 

ทรัพยสินทางปญญา 28 21.2 

หลักสูตรผูประกอบการใหม (NEC) 2 1.5 

หลักสูตรการจัดทํา  website 1 .8 

หลักสูตร SME pro-achieve 1 .8 

หลักสูตรพัฒนากิจการและผลิตภัณฑ 1 .8 



276 

จากตาราง 13 การไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 595 คน พบวา ไมเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs รอยละ 78.0 สวนผูที่เคย

ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs มีรอยละ 22.0  

พิจารณาเฉพาะผูที่เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน 131 คน ซึ่ง

สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ พบวา เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ในดาน

การตลาด มากที่สุดรอยละ 56.1 รองลงมาตามลําดับคือ ดานการจัดการความรู (Knowledge Management : 

KM) และดานเงินทุน รอยละ 34.8 เทากัน และดานการบริหารความเสี่ยง ดานการบริหารงานบุคคล ดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานทรัพยสินทางปญญา ดานกฎระเบียบตางๆ และดานความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) รอยละ 25.8, 22.7, 22.0, 21.2, 20.5 และ 18.2 ตามลําดับ และเคย

ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ในหลักสูตรอ่ืน ๆ คือ หลักสูตรผูประกอบการใหม 

(NEC) หลักสูตรการจัดทํา  website หลักสูตร SME pro-achieve และหลักสูตรพัฒนากิจการและผลิตภัณฑ 

ตาราง 14 จํานวนและรอยละของระดับความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐ 

ระดับความเชือ่มั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของ

องคกรภาครัฐ 

จํานวน รอยละ 

มากที่สุด 9 1.5 

มาก 69 11.6 

ปานกลาง 268 45.0 

นอย 168 28.2 

นอยที่สุด 73 12.3 

ไมระบุ 8 1.3 

รวม 595 100.0 

จากตาราง 14 ระดับความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 595 คน พบวา ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐอยูใน

ระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 45.0 รองลงมาตามลําดับคือ ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs 

ขององคกรภาครัฐระดับนอย ระดับนอยที่สุด ระดับมาก และระดับมากที่สุด รอยละ 28.2, 12.3, 11.6 และ 

1.5 ตามลําดับ และมีผูไมระบุรอยละ 1.3 
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สวนที่ 3 บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) 

 บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีเกณฑ

การใหคะแนน ดังน้ี 

5 หมายถงึ  ระดับมากที่สุด  

4 หมายถึง  ระดับมาก  

3 หมายถึง  ระดับปานกลาง  

2 หมายถึง  ระดับนอย  

1 หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 

จากน้ันนําผลที่ไดมาแสดงคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้ง

รายขอ รายดาน และโดยรวม โดยใชเกณฑอันตรภาคชั้นในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5 – 1   = 0.80 

            จํานวนชั้น  5 

 

ไดความกวางของชวงคะแนนแตละระดับเทากับ 0.80 นํามากําหนดเกณฑการแปลความหมาย

คาเฉลี่ย ดังน้ี 

 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีบทบาท

และอํานาจหนาทีอ่ยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีบทบาท

และอํานาจหนาทีอ่ยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.41 หมายถึง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีบทบาท

และอํานาจหนาทีอ่ยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีบทบาท

และอํานาจหนาทีอ่ยูในระดับนอย 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีบทบาท

และอํานาจหนาทีอ่ยูในระดับนอยที่สุด 

ตาราง 15 คาเฉลี่ยและระดับของบทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) โดยรวม 

บทบาท และอํานาจหนาท่ีของสํานักสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

คาเฉลี่ย SD ความหมาย 

1. รูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. 2.59 .900 นอย 

2. กิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน

สงเสริมสนับสนุนของ สสว. 
2.68 .907 

ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.64 .874 ปานกลาง 

 

จากตาราง 15 บทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทกับ 2.64 อยูในระดับปานกลาง โดยกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน

สงเสริมสนับสนุนของ สสว. มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 อยูในระดับปานกลาง สวนการรูจักบทบาทและหนาที่

ของ สสว. มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.59 อยูในระดับนอย 

 เมื่อจําแนกเปนรายดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตาราง 16  คาเฉลี่ยและระดับของบทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) ในเร่ืองกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ดาน 

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs 

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs 

คาเฉลี่ย SD ความหมาย 

2.1.1 การจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและ

โครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเอ้ือตอการดําเนินกิจการ 

SMEs เชน กฎหมาย กฎระเบียบ การเงิน 

ฐานขอมูล วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การตลาด 

2.60 .986 นอย 

2.1.2 การสนับสนุนให SMEs ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินกิจการและพัฒนา 

การรวมกลุมเปนเครือขายที่เขมแข็ง 

2.69 1.032 ปานกลาง 

2.1.3 การสงเสริมให SMEs ใชประโยชนจาก

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยสินทาง

ปญญา  รวมถึงสนับสนุนใหมีหรือใชประโยชน

จากการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อใหเกิดนวัตกรรมสราง

มูลคาเพิ่มแกสินคาหรือบริการ        

2.73 1.084 ปานกลาง 

2.1.4 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สถานการณการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

กับ SMEs โดยเฉพาะการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

2.65 1.120 ปานกลาง 

2.1.5 การสรางและพัฒนาผูใหบริการ SMEs ใน

ฐานะพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา หรือสรางแรงจูงใจ

ให SMEs ใชบริการดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

SMEs ที่มีแนวโนมเลิกกิจการ หรือ

ผูประกอบการใหม 

2.69 1.092 ปานกลาง 
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ตาราง 16  (ตอ) 

 

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs 

คาเฉลี่ย SD ความหมาย 

2.1.6 การสรางแรงจูงใจให SMEs ปฏิบัติตาม

ขอกําหนดการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบ

ตอสงัคม อุตสาหกรรมสีเขียว และระบบ 

ธรรมาภิบาล เชน สนับสนุนเงินทุน ใหความรู

ความเขาใจ ใหประกาศเกยีรติคุณ 

2.71 1.060 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ยดานการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs 

2.68 .951 ปานกลาง 

 

จากตาราง 16 บทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) ในเร่ืองกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ดานการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 อยูในระดับปานกลาง พิจารณาใน

รายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 17 คาเฉลี่ยและระดับของบทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) ในเร่ืองกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ดานการให 

ความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs 

 

การใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริม

สนับสนุน SMEs 

คาเฉลี่ย SD ความหมาย 

2.2.1 การอบรมหรือสัมมนา 2.81 1.062 ปานกลาง 

2.2.2 หลักเกณฑการใหเงินชวยเหลือ หรือ

ใหบริการเกี่ยวกับกองทุนสงเสริม SMES 

2.69 1.037 ปานกลาง 

2.2.3 การใหคําปรึกษา 2.77 1.046 ปานกลาง 

2.2.4 การตลาด 2.69 1.030 ปานกลาง 

2.2.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ

สงเสริมสนับสนุน  SMEs 

2.57 1.087 นอย 

รวมเฉลี่ยดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน 

และสงเสริมสนับสนุน SMEs 

2.71 .940 ปานกลาง 

 

ตาราง 17 บทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ในเร่ืองกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ดานการใหความชวยเหลือ 

อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 อยูในระดับปานกลาง พิจารณาใน 

รายขอพบวา การติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมสนับสนุน  SMEs มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 อยูใน

ระดับนอย สวนขออ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 18 คาเฉลี่ยและระดับของบทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) ในเร่ืองกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ดานการสราง

เครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือภายในและตางประเทศ 

 

การสรางเครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือ

ภายในและตางประเทศ 

คาเฉลี่ย SD ความหมาย 

2.3.1 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดเครือขายกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับองคกรสนับสนุน 

SMEs อ่ืนๆ 

2.69 1.079 ปานกลาง 

2.3.2 สรางเครือขายความรวมมือเพื่อสงเสริม

การลงทุนกบัตางประเทศ 

2.54 1.083 นอย 

รวมเฉลี่ยดานการสรางเครือขายของ สสว. เพื่อ

ความรวมมือภายในและตางประเทศ 

2.62 1.040 ปานกลาง 

 

จากตาราง 18 คาเฉลี่ยและระดับของบทบาท และอํานาจหนาที่ของสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) ในเร่ืองกิจการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุนของ สสว. 

ดานการสรางเครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือภายในและตางประเทศโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 อยูใน

ระดับปานกลาง พิจารณาในรายขอพบวา การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

องคกรสนับสนุน SMEs อ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.69 อยูในระดับปานกลาง สวนการสรางเครือขาย 

ความรวมมือเพื่อสงเสริมการลงทุนกับตางประเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 อยูในระดับนอย 
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สวนที่ 4  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs 

ตาราง 19 จํานวนและรอยละของขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

ดานขอกฎหมายและนโยบาย   

- ควรมีวิธีการและมาตรการที่สามารถปฏบิัติไดจริง 14 3.7 

- เขียนอธิบายใหทราบหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 9 2.4 

- กฎระเบียบมากเกินไปในการขอทุนสนับสนุน 5 1.3 

- ใหเปนองคกรที่ปฏบิัติงานไดอยางอิสระ มีความคลองตัวสูง 4 1.1 

- ตองมีความโปรงใสในการดําเนินงาน 4 1.1 

- การดําเนินงานในปจจุบันไมชัดเจน มีหนาที่ทับซอนกับหนวยงานอ่ืน 4 1.1 

- รัฐควรมีนโยบายสงเสริม SME อยางชัดเจน 3 .8 

- มีนโยบายใหความชวยเหลือเพิ่มเติมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 3 .8 

- มีนโยบายสรางแรงจูงใจใหเจาของธุรกิจที่ประกอบธรุกิจดวยเงินทนุของตนเอง

เขารวมโครงการกบัรัฐบาล 

2 .5 

- กฎหมายในเร่ืองของเงินทุนไมมีหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนแก

ผูประกอบการที่ชัดเจน 

2 .5 

- ขอกฎหมายควรยืดหยุน 2 .5 

- ใหความสําคัญกับธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอยมากขึ้น 2 .5 

- สงเสริมใหออกกฎหมายเกี่ยวกับการสงออกสินคา 1 .3 

- ใหมีกฎหมายที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจทาง internet ใหเจริญกาวหนา และ

ปลอดภัย 

1 .3 

- สรางจุดยืนที่มั่นคงให SME 1 .3 
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ตาราง 19 (ตอ) 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

ดานงบประมาณท่ีจัดสรรมาเพื่อประโยชน SMEs   

- สนับสนุนให SME ขนาดเล็กเขาถึงแหลงเงินทุน 11 2.9 

- กระจายงบประมาณใหทุกจังหวัดมี SME มากขึ้น 10 2.7 

- เพิ่มงบประมาณ SME 8 2.1 

- ตองการโครงการที่สามารถชวยเหลือ SME ไดจริงไมใชการนํางบประมาณ

มาใชอยางเปลาประโยชน 

7 1.9 

- ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงเงินกูเพิ่มเติม 5 1.3 

- สงเสริมการลงทุน มาตรการลดหยอนภาษี ยกเวนภาษีในชวงเร่ิมตนกิจการ 3-5 ป 5 1.3 

- จัดต้ังกองทุนฉุกเฉิน 2 .5 

- กําหนดวงเงินกูใหมากขึ้น 2 .5 

- ลดหยอนขอกําหนดเกี่ยวกับการค้ําประกัน โดยใชสินทรัพย เพราะถามี

ทรัพยสินมากก็ไมจําเปนตองมากู 

2 .5 

- จัดต้ังกองทุนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 1 .3 

- จัดงบประมาณ หรือโครงการพัฒนาผูประกอบการ 1 .3 

- สงเสริมใหมีนักลงทุน SME หนาใหมเพิ่มมากขึ้น 1 .3 

- ขยายเวลาการชําระหน้ี 1 .3 

- ลดดอกเบี้ย 1 .3 

- ใหเงินชวยเหลือ 1 .3 

ดานการใหบริการและบุคลากรท่ีใหบริการ   

- เพิม่บทบาทและหนาที่ของ สสว. ใหเขาถึงผูประกอบการในกิจการตาง ๆ ให

มากขึ้น 

12 3.2 

- กระบวนการติดตอ ยุงยาก ซับซอน ใชเวลานาน ตองลดขั้นตอนการ

ดําเนินงาน เปลี่ยนเปน one stop service 

11 2.9 

- เขามามีบทบาทใหมากขึ้นในชวงเร่ิมตนธุรกิจ เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจ

ใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

9 2.4 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

- ประสานงานกับทางจังหวัด 9 2.4 

- สสว ตองดําเนินนโยบายเชิงรุกเขาหาภาคธุรกิจ มากกวาการรอใหภาคธรุกิจเขา

หา ควรจัดบุคลากรออกไปใหความรูกับผูประกอบการ 

7 1.9 

- ชวยเหลือในชวงเร่ิมตนธุรกิจ ระหวางทําธุรกิจ และ ขยายธุรกิจ 6 1.6 

- การที่ใหเขียนแผนการตลาดเพื่อกูเงิน ชาวบานเขียนไมเปน สุดทายก็ตองไปกู

นอกระบบ 

3 .8 

- เพิ่มบุคลากรในการคดั สรรหาธุรกิจที่เล็งเห็นวาจะเติบโตไดเร็ว นํามาสูการ

จัดการ การบริหารที่ถูกตอง 

3 .8 

- เขาถึงยาก ไมกระจาย มีแตแนวคิดหลักการ ไมสามารถปฏิบัติไดจริง 2 .5 

- ใหความชวยเหลือใหครอบคลุมมากขึ้น 2 .5 

- เจาหนาที่ สสว ควรมีความรูและเขาใจ SME อยางชัดเจน อาจจะตองสอบวัด

ความรูที่สามารถปฏิบัติได ไมตองการนักวิชาการที่เขาใจแคหลักการ 

1 .3 

- ฟนฟูผูประกอบการที่ไมประสบความสําเร็จ ตองการลมเลิกใหสามารถอยูรอด

ได 

1 .3 

- รวมมือกับสรรพากรแนะนําเร่ืองภาษี 1 .3 

ดานการประชาสัมพันธ   

- ตองมีการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น 52 13.8 

- ใหประชาชนเขาใจขอกฎหมาย นโยบายสนับสนุน SME อยางทั่วถึง 16 4.3 

- เพิ่มสื่อ และชองทางการเรียนรู จัดทํารายการสนับสนุน SME คลายกับรายการ 

SME ของกสิกรไท 

5 1.3 

- สามารถรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนอยางชัดเจน 3 .8 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

- การประชาสัมพันธและการสนับสนุนที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยดีกวา 2 .5 

- เพิ่มการประชาสัมพันธสูประชาชนทั่วไป ไมใชเฉพาะกลุมเจาของกิจการเทาน้ัน 

เพื่อขยายกลุม SME ในอนาคต 

2 .5 

- ขอมูลที่ไดสวนมากมาจากธนาคารไมใชขอมูลกลาง ธนาคารใหขอมูลเพื่อ

ผลประโยชนของธนาคารเอง 

2 .5 

- เผยแพรขอมูลทางดานกฎหมาย การถามตอบปญหาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสให

มากขึ้น ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความปลอดภัยทางขอมูล 

2 .5 

- เนนสื่อที่เขาถึงผูประกอบการไดโดยตรง 1 .3 

ดานการตลาด   

- ขยายตลาดใหครอบคลุมทั้ง internet social network โฆษณาตามสื่อตาง ๆ 7 1.9 

- สนับสนุนการประกอบธุรกิจผาน internet ใหมากขึ้น เชน การทาํการคาทาง 

internet 

3 .8 

- ใหการสงเสริมธุรกิจที่มีความเปนไปได พิจารณา การเติบโตของธุรกิจ ความ

นิยมในสินคา ความเชื่อมั่นในสินคา 

2 .5 

- สงเสริมใหมีงานจัดแสดงสินคา เพื่อเปดตลาดไดมากขึ้น 1 .3 

ดานความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑ   

- ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ SME ประโยชนของ SME ความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

24 6.4 

- เปดโอกาสใหเขารวมการฝกอบรม สัมมนาใหมากขึ้น 6 1.6 

- เพิ่มเติมการสงเสริมศักยภาพในการแขงขันระหวางประเทศ 6 1.6 

- สงเสริมใหสราง พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู และปรับปรุงใหมีนวัตกรรมใหม 5 1.3 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

- ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูประกอบการและผูบริโภคมากขึ้น 4 1.1 

- สนับสนุนใหจัดต้ังกลุม SME 4 1.1 

- ทบทวนเกี่ยวกับ อย. เพื่อใหสามารถทําการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ได 

3 .8 

- เผยแพรงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมากขึ้น 2 .5 

- พัฒนาระบบการผลิตใหมีคุณภาพมากขึ้น ควบคูไปกับการเพิ่มองคความรูใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

1 .3 

- สงเสริมและผลักดันให SME สามารถแขงขันกับบริษัทใหญ ๆ ได 1 .3 

- สอนใหใชประโยชนจากสมุนไพรแทนที่การใชสารเคมี ใหความรูเกี่ยวกับสูตร 

สวนผสมที่เปนไปไดสําหรับชาวบาน 

1 .3 

- ใหคําปรึกษาขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข มอก. การจดลิขสิทธิ์กับกระทรวง

พาณิชย 

1 .3 

- ใหความรูเกี่ยวกับการลดตนทุน 1 .3 

ดานการติดตามผลการปฏิบัติงาน   

- ควรมีพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาทางธุรกิจให SME และมีการติดตามผลอยางตอเน่ือง 9 2.4 

- บางโครงการเปนประโยชน แตขาดความตอเน่ืองในการสงเสริมสนับสนุน 7 1.9 

- ไมนาเชื่อถือในเร่ืองการใหความเปนธรรมในการพิจารณาเงินทุน ติดตาม และ

ประเมินผล 

4 1.1 

- การติดตามประเมินผล SME ที่ไดรับเงินกูยืมไปยังไมเปนรูปธรรม ไมสามารถ

สรุปผลไดชัดเจน 

3 .8 

- ไมมั่นใจที่จะใชบริการ สสว 3 .8 
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ตาราง 19 (ตอ) 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs จํานวน รอยละ 

อื่น ๆ   

- ใชเงินทุนตนเองจึงไมจําเปนตองใชบริการ SME แตสนใจในโครงการเพื่อ

สงเสริมพัฒนาการดําเนินงาน 

5 1.3 

- พิจารณาเอาระบบของสิงคโปรมาใช 1 .3 

- แกปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้นกอน 1 .3 

- ไมสามารถจายคาจางขั้นตํ่า 300 บาทได เพราะเพิ่งเร่ิมเปดกิจการ 1 .3 

- จัดอบรมสรางความตระหนักของลูกจางใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

รวมกับเจาของกิจการ 

1 .3 

- ลดการสนับสนุนธุรกิจที่เปนพิษกับสิ่งแวดลอม 1 .3 

- ใหการสนับสนุน SME ในกรุงเทพใหมากขึ้น เพราะปจจุบันเนนเฉพาะ OTOP 

ตางจังหวัด 

1 .3 

รวม 376 100.0 

 

จากตาราง 19 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs แบงเปน

ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานขอกฎหมายและนโยบาย พบวา รัฐ

ควรมีนโยบายสงเสริม SME อยางชัดเจน สรางจุดยืนที่มั่นคงให SMEs มีวิธีการและมาตรการที่สามารถ

ปฏิบัติไดจริง มีการเขียนอธิบายใหทราบหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน เพราะการดําเนินงานในปจจุบันไม

ชัดเจน มีหนาที่ทับซอนกับหนวยงานอ่ืน ทั้งน้ีขอกฎหมายควรยืดหยุน เอ้ือใหองคกรปฏิบัติงานไดอยาง

อิสระ มีความคลองตัวสูง และมีความโปรงใสในการดําเนินงาน สวนเร่ืองของเงินทุนน้ันมีกฎระเบียบมาก

เกินไปในการขอทุนสนับสนุน และยังไมมีหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการที่ชัดเจน 

สวนสิ่งที่ตองการเพิ่มคือ ใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอยใหมากขึ้น ใหมีนโยบาย

ใหความชวยเหลือเพิ่มเติมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ มีนโยบายสรางแรงจูงใจใหเจาของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจดวย

เงินทุนของตนเองเขารวมโครงการกับรัฐบาล มีกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการสงออกสินคา และใหมี

กฎหมายที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจทาง internet ใหเจริญกาวหนา และปลอดภัย เปนตน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานงบประมาณท่ีจัดสรรมาเพื่อ

ประโยชน SMEs พบวา ตองการโครงการที่สามารถชวยเหลือ SME ไดจริงไมใชการนํางบประมาณมาใช

อยางเปลาประโยชน โดยใหเพิ่มงบประมาณ SMEs กําหนดวงเงินกูใหมากขึ้นและใหขอมูลเกี่ยวกับแหลง

เงินกูเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อเปนการกระจายงบประมาณใหทุกจังหวัดมี SME มากขึ้น สนับสนุนให SME ขนาด

เล็กเขาถึงแหลงเงินทุน สงเสริมใหมีนักลงทุน SME หนาใหมเพิ่มมากขึ้น มีการจัดงบประมาณ หรือ

โครงการพัฒนาผูประกอบการ  

สวนในดานที่ตองการความชวยเหลือเพิ่มเ ติม คือ ตองการลดหยอนขอกําหนดเกี่ยวกับ 

การค้ําประกัน โดยใชสินทรัพย เพราะถามีทรัพยสินมากก็ไมจําเปนตองมากู ตองการใหสงเสริมการลงทุน 

มาตรการลดหยอนภาษี ยกเวนภาษีในชวงเร่ิมตนกิจการ 3-5 ป นอกจากน้ีตองการใหจัดต้ังกองทุนฉุกเฉิน 

จัดต้ังกองทุนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมไปถึงการขยายเวลาการชําระหน้ี ลดดอกเบี้ย และ

ใหเงินชวยเหลือ เปนตน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานการใหบริการและบุคลากรท่ี

ใหบริการ คือ มีกระบวนการติดตอ ยุงยาก ซับซอนเกินไป ใชเวลานาน ตองลดขั้นตอนการดําเนินงาน 

เปลี่ยนเปน one stop service มีการประสานงานกับทางจังหวัด เพื่อแกปญหาการเขาถึงบริการยาก  

ไมกระจาย มีแตแนวคิดหลักการ ไมสามารถปฏิบัติไดจริง ดังน้ัน สสว ตองดําเนินนโยบายเชิงรุกเขาหาภาค

ธุรกิจ มากกวาการรอใหภาคธุรกิจเขาหา ควรจัดบุคลากรออกไปใหความรูกับผูประกอบการ เพิ่มบทบาท

และหนาที่ของ สสว ใหเขาถึงผูประกอบการในกิจการตางๆ ใหมากขึ้น ใหการชวยเหลือในชวงเร่ิมตนธุรกิจ 

ระหวางทําธุรกิจ และ ขยายธุรกิจ โดยเฉพาะการเขามามีบทบาทใหมากขึ้นในชวงเร่ิมตนธุรกิจ เพื่อให

สามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

นอกจากน้ี การที่ใหเขียนแผนการตลาดเพื่อกูเงิน ชาวบานเขียนไมเปน สุดทายก็ตองไปกูนอกระบบ 

จึงควรใหความชวยเหลือใหครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงรวมมือกับสรรพากรแนะนําเร่ืองภาษี ฟนฟู

ผูประกอบการที่ไมประสบความสําเร็จ ตองการลมเลิกใหสามารถอยูรอดได สวนในเร่ืองของบุคลากรควร

เพิ่มบุคลากรในการคัด สรรหาธุรกิจที่เล็งเห็นวาจะเติบโตไดเร็ว นํามาสูการจัดการ การบริหารที่ถูกตอง และ

เจาหนาที่ สสว ควรมีความรูและเขาใจ SME อยางชัดเจน อาจจะตองสอบวัดความรูที่สามารถปฏิบัติได  

ไมตองการนักวิชาการที่เขาใจแคหลักการ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานการประชาสัมพันธ คือ ตองมี 

การประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น เพิ่มสื่อ และชองทางการเรียนรู จัดทํารายการสนับสนุน SME คลายกับรายการ 
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SME ของกสิกรไทย โดยเนนสื่อที่เขาถึงผูประกอบการไดโดยตรง เพื่อใหสามารถรับทราบขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการลงทุนอยางชัดเจน 

ผูตอบแบบสอบถามระบุวา การประชาสัมพันธและการสนับสนุนที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยดีกวา 

แตขอมูลที่ไดสวนมากมาจากธนาคารไมใชขอมูลกลาง ธนาคารใหขอมูลเพื่อผลประโยชนของธนาคารเอง 

ดังน้ัน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธสูประชาชนทั่วไป ไมใชเฉพาะกลุมเจาของกิจการเทาน้ัน เพื่อขยายกลุม 

SMEs ในอนาคต มีการเผยแพรขอมูลทางดานกฎหมาย การถามตอบปญหาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น 

ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความปลอดภัยทางขอมูล เพื่อใหประชาชนเขาใจขอกฎหมาย นโยบายสนับสนุน SMEs 

อยางทั่วถึง 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานการตลาด คือ ตองการให 

การสงเสริมธุรกิจที่มีความเปนไปได พิจารณา การเติบโตของธุรกิจ ความนิยมในสินคา ความเชื่อมั่นใน

สินคา สงเสริมใหมีงานจัดแสดงสินคา เพื่อเปดตลาดไดมากขึ้น สนับสนุนการประกอยธุรกิจผาน internet 

ใหมากขึ้น เชน การทําการคาทาง internet  ขยายตลาดใหครอบคลุมทั้ง internet social network โฆษณาตาม

สื่อตาง ๆ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑ 

คือ สนับสนุนใหจัดต้ังกลุม SME สงเสริมและผลักดันให SME สามารถแขงขันกับบริษัทใหญ ๆ ได 

เพิ่มเติมการสงเสริมศักยภาพในการแขงขันระหวางประเทศ ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ SME ประโยชน

ของ SME ความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูประกอบการและผูบริโภค

มากขึ้น โดยเปดโอกาสใหเขารวมการฝกอบรม สัมมนาใหมากขึ้น สงเสริมใหสราง พัฒนา แลกเปลี่ยน

ความรู และปรับปรุงใหมีนวัตกรรมใหม ใหมีการพัฒนาระบบการผลิตใหมีคุณภาพมากขึ้น ควบคูไปกับ 

การเพิ่มองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหคําปรึกษาขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข มอก. การจด

ลิขสิทธิ์กับกระทรวงพาณิชย มีการทบทวนเกี่ยวกับ อย. เพื่อใหสามารถทําการตลาดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศได 

นอกจากน้ี ควรเผยแพรงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมากขึ้น ใหความรูเกี่ยวกับการลดตนทุน 

โดยสอนใหใชประโยชนจากสมุนไพรแทนที่การใชสารเคมี ใหความรูเกี่ยวกับสูตร สวนผสมที่เปนไปได

สําหรับชาวบาน เปนตน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs ดานการติดตามผลการปฏิบัติงาน คือ 

ใหทบทวนในบางโครงการที่เปนประโยชน แตขาดความตอเน่ืองในการสงเสริมสนับสนุนจึงควรมีพี่เลี้ยง  

ที่ปรึกษาทางธุรกิจให SMEs และมีการติดตามผลอยางตอเน่ือง และควรมีการติดตามประเมินผล SMEs ที่
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ไดรับเงินกูยืมไป เพราะปจจุบันการติดตามผลยังไมเปนรูปธรรม ไมสามารถสรุปผลไดชัดเจน ทําใหไม

มั่นใจที่จะใชบริการ สสว. เพราะการดําเนินงานไมนาเชื่อถือในเร่ืองการใหความเปนธรรมในการพิจารณา

เงินทุน ติดตาม และประเมินผล  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน SMEs อื่น ๆ คือ SMEs บางสวนใชเงินทุน

ตนเองจึงไมจําเปนตองใชบริการ SMEs แตสนใจในโครงการเพื่อสงเสริมพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อพัฒนา

ธุรกิจของตนเองใหกาวหนามากยิ่งขึ้น อาจจะตองศึกษาระบบของตางประเทศพิจารณาเอาระบบของ

สิงคโปรมาใช ลดการสนับสนุนธุรกิจที่เปนพิษกับสิ่งแวดลอม และควรแกปญหาคาครองชีพที่สูงขึ้นกอน

เพราะไมสามารถจายคาจางขัน้ตํ่า 300 บาทได เพราะเพิ่งเร่ิมเปดกิจการ ตองการใหมีการสนับสนุน SME ใน

กรุงเทพใหมากขึ้น เพราะปจจุบันเนนเฉพาะ OTOP ตางจังหวัด นอกจากน้ีควรคํานึงถึงลูกจางไปพรอม ๆ 

กับการพัฒนาธุรกิจ กลาวคือควรจัดอบรมสรางความตระหนักของลูกจางใหมีความรับผิดชอบในการทํางาน 

รวมกับเจาของกิจการ 

สวนที่ 5  ความสัมพันธของตัวแปร  

ความสัมพันธของตัวแปรทดสอบโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's Sample 

Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑการแปลความหมายดังน้ี 

คาสหสัมพันธนอยกวา  0.10   หมายถึง มีความสัมพันธกันนอยที่สุด 

คาสหสัมพันธระหวาง  0.10 ถึง 0.29  หมายถึง มีความสัมพันธกันนอย 

คาสหสัมพันธระหวาง  0.30 ถึง 0.49  หมายถึง มีความสัมพันธกนัปานกลาง 

คาสหสัมพันธระหวาง  0.50 ถึง 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธกนัมาก 

คาบวก (+) ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธกันทางบวก 

หรือมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันถาตัวแปรหน่ึงมีคาเพิ่มขึ้นอีกตัวแปรหน่ึงก็จะมีคาเพิ่มขึ้น และถา

ตัวแปรหน่ึงมีคาลดลง อีกตัวแปรหน่ึงก็จะมีคาลดลง 

คาลบ (-) ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธกันทางลบ หรือมี

ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกัน น่ันคือถาตัวแปรหน่ึงมีคาเพิ่มขึ้น อีกตัวหน่ึงจะมีคาลดลง และถา

ตัวแปรหน่ึงมีคาลดลง อีกตัวแปรหน่ึงจะมีคาเพิ่มขึ้น 

 

http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
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ตาราง 20 ความสัมพันธของตัวแปรโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's Sample 

Correlation Coefficient) 

 

ตัวแปร 

ขอมูลท่ัวไปของกิจการ ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs 

ประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริม

สนับสนุนของ สสว. 

จํานวน

สินทรัพย

รวมของ

ธุรกิจ 

จํานวน

การจาง

งาน 

ระยะเวลา

ในการ

ประกอบ

กิจการ 

ความรู

เก่ียวกับ 

SMEs 

ความ

เช่ือม่ันใน

การ

สงเสริม

สนับสนุน  

รูจัก

บทบาท

หนาที่ 

สสว. 

การ

ดําเนินงาน

ตามแผน

ยุทธศาสตร 

การให

ความ

ชวยเหลือ 

อุดหนนุ 

การสราง

เครือขาย 

จํานวน

สินทรัพยรวม

ของธุรกิจ 

- .579** .271** .195** .099* .102 -.005 .004 -.019 

 (.000) (.000) (.000) (.018) (.144) (.937) (.949) (.780) 

จํานวนการ

จางงาน 

- - .275** .204** .152** .092 .065 .051 .091 

  (.000) (.000) (.000) (.191) (.336) (.455) (.177) 

ระยะเวลาใน

การ

ประกอบ

กิจการ 

- - - -.054 -.048 -.145* -.055 -.064 .001 

   (.210) (.266) (.045) (.436) (.359) (.997) 

ความรู

เก่ียวกับ 

SMEs 

- - - - .403** .271** .102 .127 .058 

    (.000) (.000) (.131) (.060) (.390) 

ความเช่ือม่ัน

ในการ

สงเสริม

สนับสนุน  

- - - - - .310** .385** .420** .375** 

     (.000) (.000) (.000) (.000) 

รูจักบทบาท

หนาที่ สสว. 

- - - - - - .480** .409** .354** 

      (.000) (.000) (.000) 

 

http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
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ตาราง 20 (ตอ) 

ตัวแปร 

ขอมูลท่ัวไปของกิจการ ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs 

ประโยชนท่ีไดรับจากการสงเสริม

สนับสนุนของ สสว. 

จํานวน

สินทรัพย

รวมของ

ธุรกิจ 

จํานวน

การจาง

งาน 

ระยะเวลา

ในการ

ประกอบ

กิจการ 

ความรู

เก่ียวกับ 

SMEs 

ความ

เช่ือม่ันใน

การ

สงเสริม

สนับสนุน  

รูจัก

บทบาท

หนาที่ 

สสว. 

การ

ดําเนินงาน

ตามแผน

ยุทธศาสตร 

การให

ความ

ชวยเหลือ 

อุดหนนุ 

การสราง

เครือขาย 

แผน

ยุทธศาสตร 

- - - - - - - .823** .824** 

       (.000) (.000) 

ความ

ชวยเหลือ 

อุดหนนุ 

- - - - - - - - .844** 

        (.000) 

การสราง

เครือขาย 

- - - - - - - - - 

         

**  คาสหสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

*  คาสหสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 20 ความสัมพันธของตัวแปรโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's 

Sample Correlation Coefficient) พบความสัมพันธของตัวแปรดังน้ี  

1) เมื่อจํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้นจํานวนการจางงานก็จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 

0.01 ตอหน่ึงหนวยธุรกิจ (จํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกในระดับมากที่สุดกับ

จํานวนการจางงาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .579 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

2) เมื่อจํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการประกอบกิจการก็จะเพิ่มขึ้นถึง

รอยละ .01 (จํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกในระดับนอยกับระยะเวลาใน 

การประกอบกิจการ คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธเทากับ .271 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

3) ในขณะเดียวกันเมื่อจํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น ความรูเกี่ยวกับกิจการ  SMEs ก็

จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ .01 (จํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกในระดับนอยกับ

ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .195 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
http://chatsiri.hypermart.net/Elearning/pearson.pdf
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4) เมื่อจํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น ในดานความเชื่อมั่นในการสงเสริมและสนับสนุน 

SMEs ขององคกรภาครัฐก็จะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ .05 (จํานวนสินทรัพยรวมของธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวก

ในระดับนอยกับความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ .099 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05)  

5) เมื่อธุรกิจมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการประกอบกิจการก็จะเพิ่มขึ้น

โดยประมาณที่รอยละ.01 ตอหน่ึงหนวยธุรกิจ (จํานวนการจางงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับนอยกับ 

ระยะเวลาในการประกอบกิจการ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .275 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

6) เมื่อธุรกิจมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้น ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs ก็จะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ .01 

(จํานวนการจางงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับนอยกับ ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ .204 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

7) เมื่อธุรกิจมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของ

องคกรภาครัฐก็จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ .01 (จํานวนการจางงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับนอยกับ 

ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .152 มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

8) เมื่อธุรกิจมีระยะเวลาในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ยอมสงผลในการรูจักบทบาทและหนาที่

ของ สสว. นอยลงถึงรอยละ.05 (ระยะเวลาในการประกอบกิจการมีความสัมพันธทางลบในระดับนอยกับ

การรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -.145 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05)  

9) การมีความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs เพิ่มขึ้น ยอมมีผลทําใหความเชื่อมั่นในการสงเสริม

สนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐก็จะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ.01 (ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs มีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับปานกลางกับความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐ  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .403 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

10) ในขณะที่เมื่อผูประกอบการและผูปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs เพิ่มขึ้น ก็จะ

สงผลใหรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. มากขึ้นถึงรอยละ .01 (ความรูเกี่ยวกับกิจการ SMEs มี

ความสัมพันธทางบวกในระดับนอยกับการรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ .271 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

11) เมื่อผูประกอบการและผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของ

องคกรภาครัฐเพิ่มขึ้น ยอมสงผลใหผูประกอบการและผูปฏิบัติงานเหลาน้ีรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. 
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มากขึ้นถึงรอยละ.01 (ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับปานกลางกบัการรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .310 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)   

12) เมื่อผูประกอบการและผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของ

องคกรภาครัฐเพิ่มขึ้น ยอมมีผลตอปจจัยในการเพิ่มระดับของประโยชนที่ผูประกอบการเและผูปฏิบัติงาน 

เหลาน้ีพึงไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs โดยเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ.01 (ความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกบัประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดาน

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .385 มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01)  

13) เมื่อผูประกอบการและผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของ

องคกรภาครัฐเพิ่มขึ้น ยอมมีผลทําใหระดับของประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ใน

ดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs มีเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ.01 (ความเชื่อมั่น

ในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐมีความสมัพันธทางบวกในระดับปานกลางกับประโยชน

ที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน 

SMEs คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .420 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01) เมื่อมีความเชื่อมั่นใน 

การสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐเพิ่มขึ้นจะใหระดับของประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริม

สนับสนุนของ สสว. ในดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs เพิ่มมากขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

14) เมื่อมีความเชื่อมั่นในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐเพิ่มขึ้นจะใหระดับของ

ประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการสรางเครือขายของ สสว. เพื่อ 

ความรวมมือภายในและตางประเทศ เพิ่มมากขึ้นโดยประมาณรอยละ.01 (ความเชื่อมั่นในการสงเสริม

สนับสนุน SMEs ขององคกรภาครัฐมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับประโยชนที่ไดรับจาก 

การสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการสรางเครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือภายในและ

ตางประเทศ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .375 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

15) เมื่อรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. เพิ่มขึ้น จะสงผลใหระดับของประโยชนที่ไดรับจาก

การสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs  เพิ่มมากขึ้น

ถึงรอยละ.01 (การรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
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ประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

การสงเสริม SMEs คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .480 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

16) เมื่อรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. เพิ่มขึ้น ยองสงผลใหระดับของประโยชนที่ไดรับจาก

การสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs  เพิ่ม

มากขึ้นถึงรอยละ.01 (การรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ

ประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริม

สนับสนุน SMEs คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .409 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

17) เมื่อรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. เพิ่มขึ้น ยอมสงผลใหระดับของประโยชนที่ไดรับจาก

การสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการสรางเครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือภายในและ

ตางประเทศ เพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ .01 (การรูจักบทบาทและหนาที่ของ สสว. มีความสัมพันธทางบวกใน

ระดับปานกลางกับประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการสรางเครือขายของ 

สสว. เพื่อความรวมมือภายในและตางประเทศ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .354  มีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01)  

18) เมื่อการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs เพิ่มขึ้น ในดานการให 

ความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs ก็จะเพิ่มมากขึ้นควบคูกันไป โดยเพิ่มขึ้นที่ประมาณ

รอยละ.01 (ประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs มีความสัมพันธทางบวกในระดับมากที่สุดกับประโยชนที่ไดรับจาก 

การสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .823 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

19) เมื่อการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs เพิ่มขึ้น การสรางเครือขายของ 

สสว. เพื่อความรวมมือภายในและตางประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ.01 (ประโยชนที่ไดรับจาก 

การสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs มี

ความสัมพันธทางบวกในระดับมากที่สุดกับประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดาน

การสรางเครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือภายในและตางประเทศ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

.824 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

20) เมื่อสสว.ใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริมสนับสนุน SMEs เพิ่มขึ้น การสราง

เค รือข ายข อง ส สว.  เพื่ อความร วมมือภายใ นและ ต างป ระเท ศก็จะ เพิ่มม ากขึ้นถึ งรอยละ  .01 

(ประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุนของ สสว. ในดานการใหความชวยเหลือ อุดหนุน และสงเสริม
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สนับสนุน SMEs มีความสัมพนัธทางบวกในระดับมากที่สุดกับประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมสนับสนุน

ของ สสว. ในดานการสรางเครือขายของ สสว. เพื่อความรวมมือภายในและตางประเทศ คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ .844 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)  

 



บทที่ 6 

ขอเสนอแนะการปรับแกไขกฎหมายจัดตั้งองคกรภาครัฐของไทยในการสงเสริมและสนับสนุน 

SMEs และขอเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงองคกรภาครัฐของ

ไทยในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs 

 

หนาที่ในการใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยภาครัฐของประเทศไทยใน

ปจจุบันอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมี

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยงานฝายบริหารที่ทําหนาที่

สนับสนุนคณะกรรมการสงเสริมวิหสากิจขนาดกลางและขนาดยอมในการจัดทํานโยบายดานการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม พ.ศ. 2543 

จากการศึกษาโครงสราง อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของหนวยงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของประเทศไทย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกันใน

ตางประเทศ จะพบวาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยโดยองคกรภาครัฐที่

ดําเนินการอยูในปจจุบันมีประเด็นที่ควรจะนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อใหการทําหนาที่ในการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคธุรกิจ

ของไทยไดอยางเหมาะสมในภาวะการแขงขันของตลาดโลกในปจจุบัน  ดังน้ี 

6.1 โครงสรางองคกรและอํานาจหนาท่ี 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานเปนองคกรฝายบริหารภายในน้ัน ตางเปนองคกรที่

จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายที่ไดกําหนดองคประกอบขององคกรไวอยางชัดเจน  การที่กฎหมายกําหนด

องคประกอบหรือโครงสรางขององคกรไวดังกลาวยอมมีทั้งสวนที่เปนขอดี คือ ความชัดเจนในการจัดต้ัง

หรือแตงต้ังบุคคลเขามาทําหนาที่  แตการที่กฎหมายกําหนดโครงสรางองคกรไวลักษณะดังกลาวอาจทําให

ขาดความยึดหยุนในการดําเนินการหรือมีการปฏิบัติหนาที่ที่ซ้ําซอนได 
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คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนองคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เปน 

ผูกําหนดนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย  ทั้งน้ี โดยมีสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนผูจัดทํา “แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม” ซึ่งเปนแผนการปฏิบติัตามนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ตอง

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (มาตรา 37 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม พ.ศ. 2543) กอนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาว  พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมกําหนดใหนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ 

คณะกรรมการฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงจะประกาศใชได ซึ่งกระบวนการขั้นตอน

ตางๆ เหลา น้ี  หากพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานของ 

คณะกรรมการฯ แลว พบขอเสนอแนะจากการรวบรวมผลการศึกษาวิจัยในสองความเห็น ดังน้ี 

ความเห็นที่หน่ึงเห็นวา นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนประธานคณะกรรมการฯ ตองนําเอานโยบายและ

แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบอีก  เมื่อ

นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เปนประธานคณะกรรมการฯ ไดเสนอนโยบายและแผนดังกลาวแกคณะรัฐมนตรี

แลวในทางปฏิบัติคณะรัฐมนตรีก็ตองใหความเห็นชอบอยูเสมอตามที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนาของ

คณะรัฐมนตรีไดเสนอมา  ลักษณะเชนน้ีจึงทําใหการตรวจสอบถวงดุลที่คณะรัฐมนตรีอาจพึงกระทําไดไม

เกิดเปนจริงขึ้น ซึ่งมีผลทําใหกระบวนการดําเนินการกลายเปนเพียงขั้นตอนที่เปนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน 

และไมกอใหเกิดประโยชนมากนัก และอาจทําใหเกิดประเด็นปญหาเกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชนขึ้น

ได  

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะพิจารณาองคประกอบหรือรูปแบบของคณะกรรมการฯ เสียใหม โดย 

มิตองใหนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนาของฝายบริหารมาทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งไมมี 

ความจําเปนหรือใหคณะกรรมการประกอบไปดวยผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดาน 

การประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง โดยมิตองใหหัวหนาของสวนราชการ

หรือกระทรวงตางๆ เขามาเปนองคประกอบของคณะกรรมการฯ เพราะหากพิจารณาจากอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการฯ ที่กฎหมายกําหนดไวแลว คณะกรรมการฯ ไมมีหนาที่ที่ตองใชอํานาจทางปกครองใดๆ ใน
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ลักษณะเดียวกับหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ (มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม) 

สวนในอีกความเห็นหน่ึงเห็นวา ในการที่จะเปลี่ยนแปลงมิใหนายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนประธาน

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมน้ัน อาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติกรณีความ

คลองตัวในการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประสานประโยชน

รวมมือในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ได  เพราะขาดผูนําสูงสุดของฝายบริหารเปนผูรับทราบและรวม

ตัดสินใจในองคกรวางนโยบายและแผนการสงเสริม SMEs  ดังน้ัน หากจะเลือกแนวทางแกไขปญหาโดย 

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว ก็

จําเปนตองหากลไกอ่ืนเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานภายนอก สสว. ใหเกิด

ประสิทธิภาพดวย เชน อาจกําหนดให สสว. เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี 

แทนที่จะเปนการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมดังเชนในปจจุบัน  ซึ่งจะชวยให สสว. มีความเปน

อิสระและมีความคลองตัวในการเปนตัวกลางระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ไดมากกวาที่

จะตองดําเนินการโดยอาศัยตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานภายใตกระทรวง

อุตสาหกรรม  แตวิธีการแกปญหาดังกลาวก็อาจมีผลกระทบดานอ่ืนตามมาดวย  เ น่ืองจากสํานัก

นายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับการสงเสริม SMEs นอยกวากระทรวง

อุตสาหกรรม เปนอาทิ  

อน่ึง เมื่อเปรียบเทียบกับคณะกรรมการที่มี อํานาจหนาที่อยางเดียวกันหรือใกลเคียงกันใน

ตางประเทศ เชน คณะกรรมการ SPRING Singapore เปนตน คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมของประเทศไทยในปจจุบัน ถือไดวาเปนคณะกรรมการฯ ตามกฎหมายที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด

คณะกรรมการหน่ึง   กลาวคือ ประกอบไปดวยสมาชิกโดยตําแหนงที่เปนหัวหนาของกระทรวง ทั้งที่เปน

ขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา โดยมีหัวหนาฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

และมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  กระน้ัน แมการมีคณะกรรมการฯ ที่มาจากหลายๆ ภาคสวนและ

ประกอบไปดวยกรรมการจํานวนมากจะทําใหสามารถทําการพิจารณาดานนโยบายตางๆ และประเด็นตางๆ 

ไดอยางครอบคลุมทุกสวน แตเมื่อพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ที่กําหนดไวในกฎหมายแลว 

อาจต้ังขอสงสยัวาการกําหนดจํานวนองคประกอบของคณะกรรมการฯ ดังกลาว เปนสิ่งจําเปนหรือไม 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ จะเปนการใหความเห็นชอบหรือดําเนินการตามเร่ืองที่เสนอมา

โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และใหความเห็น คําแนะนํา นําเสนอนโยบายและ

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่ง 

การมีคณะกรรมการจํานวนมากอาจไมมีความจําเปนแตอยางใด  อีกทั้งการที่กําหนดใหผูที่เปนกรรมการโดย

ตําแหนงเปนบุคคลทีม่ีตําแหนงสําคัญทางราชการหรือทางการเมือง ยอมทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถที่

จะทําการประชุมของคณะกรรมการฯ ไดบอยคร้ัง เพื่อพิจารณาเร่ืองที่จําเปนตองดําเนินการ เชน การให 

ความเห็นชอบใหกูยืมที่ เกินวงเงินตามอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ซึ่งการใหความชวยเหลือดังกลาวอาจ

ตองดําเนินการโดยเรงดวน เพื่อใหสามารถประกอบธุรกิจไดโดยเร็ว แตเมื่อคณะกรรมการฯ ปจจุบันมี 

การประชุมนอยคร้ังซึ่งทําใหไมสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบไดอยางรวดเร็วเทาที่ควรจะเปน  ประกอบ

กับคณะกรรมการโดยตําแหนงซึ่งเปนหัวหนากระทรวงและหัวหนาสวนราชการ อาจมีภาระหนาที่

รับผิดชอบตามตําแหนงหนาที่อยูแลว  ซึ่งอาจสงผลตอการเขาทําหนาที่ในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยอาจจะไมสามารถเขามาทําหนาที่ไดอยางเต็มที่และในรายละเอียดใน 

ทุกๆ สวน แมบุคคลดังกลาวอาจมอบหมายใหผูแทนเขารวมประชุมคณะกรรมการฯ แทนไดก็ตาม  

จากการสัมภาษณผูที่เปนกรรมการหลายทาน ซึ่งแตละทานตางมีความเห็นที่แตกตางกันออกไป แต

โดยรวมแลวเห็นวาองคประกอบของคณะกรรมการฯ ปจจุบันมีความเหมาะสมแลว  อยางไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาในแงที่วา หากประสงคจะใหคณะกรรมการฯ มีบทบาทอยางแทจริงในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยไมเปนแตเพียงองคกรของฝายบริหารที่มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายเทาน้ัน  

การจัดรูปแบบองคกรใหมเปนสิ่งที่จําเปน ซึ่งอาจใหคณะกรรมการฯ กลายเปนคณะกรรมการในรูปแบบอ่ืน

ที่แตกตางออกไป   

กระน้ัน ภายใตระบบกฎหมายของประเทศไทยในปจจุบัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบของ

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังอาจไมสามารถกระทําไดโดยงายนัก เพราะ

จําตองแกไขกฎหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ในลักษณะเดียวกันที่

กําหนดไวในกฎหมายอ่ืนๆ ทั้งระบบ  แตก็เปนประเด็นสําคัญที่จําตองมีการนํามาพิจารณา  ทั้งน้ี เพื่อที่จะให

คณะกรรมการฯ ไดมีบทบาทอยางแทจริงในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

มิใชเปนเพียงแตองคกรกําหนดนโยบายใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติเทาน้ัน  
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีคณะกรรมการบริหารสํานักงาน เปนองคกร

ฝายบริหารภายใน เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในประเทศไทย ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  กฎหมาย

กําหนดใหสํานักงานมีสภาพเหมือนนิติบุคคลที่สามารถดําเนินการไดเกือบทุกประการเพื่อใหหนาที่ที่

กฎหมายกําหนดบรรลุตามวัตถุประสงค 

คณะกรรมการบริหารของ สสว. จะประกอบไปดวยตัวแทนจากสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิตางๆ 

โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยสถานะทางกฎหมายแลวถือวาเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 

2542 โดยมีอํานาจตามกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ของบุคคล 

เชน การออกคําสั่งเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของ สสว.  และมีอํานาจออกระเบียบกําหนดกฎเกณฑตางๆ 

ในการใหกูยืมเงินหรือการใหความชวยเหลือจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ทั้งน้ี 

ตามที่กําหนดไวในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2443  

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารสํานักงานในปจจุบันที่ประกอบไปดวยผูที่เปนกรรมการโดย

ตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ น้ัน ยังมีขอสงสัยอยูวาเปนผูที่มีความเหมาะสมในการเขามาทําหนาที่

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบของ

คณะกรรมการโดยตําแหนงที่เปนขาราชการประจําที่ไมไดมีหนาที่โดยตรงในการใหการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  ซึ่งเปนภาพสะทอนถึงการจัดต้ังองคกรที่มีหนาที่สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมของประเทศไทย ที่มุงจะใหเปนองคกรประสานงาน กําหนดนโยบายดานการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ไปใหแกหนวยงานราชการอ่ืนๆ นําไปปฏิบัติมากกวาที่จะเปนองคกรที่ทําหนาที่

โดยตรงในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเขาไปเปนหนวยงานปฏิบัติการโดยตรง หรือ

ติดตอมีปฏิสัมพันธกับผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง  

เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางองคกรของ สสว. แลวจะเห็นไดวา  การแบงโครงสรางองคกรในปจจุบัน 

ที่แบงออกเปน 4 กลุม ทั้งกลุมที่ทําหนาที่ดานการใหความชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(กลุมเครือขายความรวมมือและกลุมความชวยเหลือสนับสนุน) และกลุมที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ
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องคกรภายในดานธุรการ (กลุมบริหารจัดการ) สวนกลุมที่สนับสนุนในเร่ืองนโยบายและแผน (กลุม

ยุทธศาสตร) มีการดําเนินการวางยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอกองคกรคาบเกี่ยวกัน ผูเขียนเห็นวาควรมี

ความชัดเจนในการกําหนดรายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละกลุม ตลอดจนใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่อการสงเสริม SMEs ใหมากกวา 

การบริหารจัดการองคกรภายใน  รวมถึงมีการประชาสัมพันธใหทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองคกรทราบ

ถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ในแตละกลุม  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลในการตอบสนอง 

ความตองการของผูประกอบการ SMEs และสังคมปจจุบัน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับองคกร SPRING 

Singapore แลว องคกรของสิงคโปรไดแบงโครงสรางองคกรสวนใหญเกือบทั้งหมดเพื่อมุงที่จะให 

ความชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือเพื่อปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตาม

กฎหมายเปนหลัก สวนการดําเนินงานภายในขององคกรจะเปนสวนยอยซึ่งแมจะมีความสําคัญแตก็ไม

เทียบเทางานตามภารกิจหลัก 

นอกจากน้ี หากพิเคราะหพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 แลว

จะพบวา กฎหมายไดกําหนดจัดต้ังกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสามารถขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนดังกลาว  แตกฎหมายกลับกําหนดให

สวนราชการ หนวยงานของรัฐอ่ืนๆ สามารถที่จะขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อนําไปใชในการให 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได ซึ่งทําใหเห็นวา สสว. ไมไดเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่

ดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แตเปนเพียงหนวยงานบริหารกองทุนสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม และเปนฝายปฏิบัติงานของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเทาน้ัน  ซึ่งหากจะทําให สสว. มีบทบาทในการสงเสริม SMEs มากยิ่งขึ้นดังเชนองคกรภาครัฐใน

ตางประเทศ เชน  SMRJ ของประเทศญ่ีปุน และ SMBA ของสาธารณรัฐเกาหลีใต ก็มีความจําเปนที่จะตองมี

การแกไขทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให สสว. กลายเปนหนวยงานที่มีอํานาจอยางแทจริงและเปน

หนวยงานหลักที่เขาไปมีนิติสัมพันธกับผูประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง เปน

หนวยงานฝายปฏิบัติการในการสงเสริมชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดโดยตรง 

อน่ึงการที่จะให สสว. สามารถดําเนินการไดน้ัน นอกจากจะตองแกไขกฎหมายจัดต้ัง สสว. ซึ่งเปน

กฎหมายสําคัญระดับพระราชบัญญัติแลว ยังจําตองมีงบประมาณสนับสนุนและมีทรัพยากรที่จําเปนเพียงพอ 

ซึ่งจากการสัมภาษณบุคคลผูที่ เกี่ยวของพบวา สสว. ยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ ดังน้ัน จึงม ี

ความจําเปนที่จะตองมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่จําเปนมาใหแก สสว. ใชในการปรับปรุงโครงสราง 
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และสรรหาบุคลากรและทรัพยากรที่จําเปน เพื่อที่จะให สสว. กลายเปนองคกรฝายปฏิบัติการอยางเต็มที่  

ทั้งน้ี จําตองมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของให สสว. เปนองคกรหลักที่มีอํานาจและจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอ เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การแกไขกฎหมายดังกลาวตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญคือการใหมีหนวยงาน หรือองคกร

เดียวที่ทําหนาที่ในการสงเสริม ชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเปนหนวยงานเชิง

ปฏิบัติการหลักที่มีปฏิสัมพันธกับผูประกอบการโดยตรง และสามารถใหความชวยเหลือดานตางๆ แก

ผูประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากการใหความชวยเหลือดานการใหขอมูล อันจะแตกตางจากระบบที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ที่เปนอยูในปจจุบัน  

กระน้ัน การแกไขกฎหมายดังกลาวคงไมอาจดําเนินการไดหากขาดเจตจํานง ความต้ังใจจากภาคการเมือง 

และสวนราชการที่เกี่ยวของ   สสว. จึงจําตองชี้แจงขอดอยของระบบปจจุบันอันเปนอุปสรรคตอการให 

ความชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับรู เขาใจอยางชัดแจง เพื่อที่จะ

ไดมีการแกไขปญหา อุปสรรคเหลาน้ันตอไป  

นอกจากน้ี สสว. จําเปนตองเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกฎหมายที่มุงใหคณะกรรมการฯ เปนองคกร

ที่มีอํานาจในการควบคุมสินคา และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย เพราะการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยอมไมกอใหเกิดผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน หากคุณภาพของสินคาและ

บริการที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมไดมาตรฐานในระดับที่เปนที่ยอมรับของสากล  การที่

ให สสว. มีอํานาจหนาที่ดังกลาวอาจจําตองมีการรวมหนาที่รับผิดชอบดานการควบคุมคุณภาพของสินคา

และบริการของหนวยงานอ่ืนในปจจุบันมารวมอยูในอํานาจของ สสว. ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการออก

กฎหมายอีกเชนกัน และตองมีการจัดสรรงบประมาณใหเพยีงพอกับการดําเนินการดังกลาวดวย  

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณชี้วางบประมาณในการดําเนินการของ สสว. ในการใหการสนับสนุน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบัน ยังไมเพียงพอและมีอยูอยางจํากัด ซึ่งปญหาดังกลาว

อาจแกไขไดบางสวนโดยให สสว. มีอํานาจในการแสวงหากําไร หรือผลประโยชนตอบแทนจาก 

การใหบริการ (เชน การใหกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราตํ่า หรือคาธรรมเนียม คาเชา เปนตน) ซึ่งอาจนําเอา

รายไดสวนน้ันมาเปนเงินทุนในการสงเสริมวิสาหกิจได อันเปนเงินทุนเพิ่มเติมจากที่ไดรับจัดสรรมาจาก

งบประมาณภาครัฐ แตปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาคือ สสว. มีบุคลากรหรือมีทรัพยากร ความพรอมที่จะ
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ปฏิบัติการดังกลาวหรือไม ซึ่งทายสุดอาจจะตองมีการแกไขกฎหมายที่กําหนดบังคับใหรัฐตองจัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอ และในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น  

สสว. จําตองทําการประกาศโฆษณาเกี่ยวกับภารกิจของตนใหมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยสื่อตางๆ ไมวาจะ

เปนทางสื่อวิทยุโทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งในปจจุบันอาจถือไดวาเปนภารกิจที่จําเปนของหนวยงาน

ที่มีหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน  แมวาปจจุบัน สสว. คงมีวิธีการในการใหความชวยเหลือแก

ผูประกอบการที่คอนขางจํากัดก็ตาม  ทั้งน้ี เพื่อให สสว. เปนหนวยงานภาครัฐแหงแรกที่ผูประกอบการที่เปน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะนึกถึงหากตองการความชวยเหลือหรือตองการพัฒนาในทางธุรกิจของ

ตน   

สําหรับอีกแนวทางเลือกหน่ึงสําหรับการดําเนินการสงเสริม SMEs ของ สสว. ตามที่พระราชบัญญัติ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดไวให สสว. เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก

ในการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริม SMEs เพื่อใหหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรับไปปฏิบัติ

ตามน้ัน สามารถเปรียบเทียบไดกับหนวยงาน SMEA ของประเทศญ่ีปุนเปนอาทิ  ซึ่งหากทิศทาง 

การปฏิบัติงานของ สสว. จะดําเนินการตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน คณะผูวิจัยไดวิเคราะหจากบท

สัมภาษณ และการวิจัยเอกสารแลวเห็นวา สสว. จะตองเรงทําความเขาใจและสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน

ภายในองคกรใหชัดเจนถึงบทบาทของ สสว. ที่มิใชหนวยงานปฏิบัติ หากแตเปนหนวยงานกําหนดนโยบาย

และแผน  โดยอาจเปรียบเทียบการดําเนินการของ สสว. ไดกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติที่มีบทบาทในการวางแผนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศ  ในขณะที่ 

สสว. จะเปนผูวางแผนนโยบายใหแกการสงเสริม SMEs ทั้งประเทศเชนกัน  ทั้งน้ี การดําเนินการตามภารกิจ

หลักดังกลาว อาจอาศัยงบประมาณจํานวนไมมากนักจากภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ สสว. จะผัน

บทบาทของตนเองเปนหนวยปฏิบัติการในการสงเสริม SMEs 

6.2 หนวยงานกํากับดูแลการทํางานดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การกํากับดูแลเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาจแบงพิจารณาไดเปน 2 

สวน คือ การกํากับดูแลองคกรที่ทําหนาที่ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการกํากับ

ดูแล (รวมทั้งการตรวจสอบ) การใหความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม  
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ในสวนแรกที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลองคกร  ปจจุบันน้ี คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ไมอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรใด เพราะเปนหนวยงานของรัฐที่มีความเปนอิสระอันมี

นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนผูนําสูงสุดของฝายบริหารเปนประธานคณะกรรมการ  แตในทางการเมืองอาจตอง

รับผิดชอบตอคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูใหความเห็นชอบนโยบายและแผนปฏิบัติการในการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  แตจะเห็นไดวา ในตางประเทศองคกรที่มีหนาที่อยางเดียวกันกับคณะกรรมการฯ 

ของประเทศไทย จะอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง  เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ใน

ตางประเทศจะเปนหนวยงานในสังกัดของกระทรวง (สิงคโปร) อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง 

ตนสังกัด หรือเปนธนาคารของรัฐ (ฝร่ังเศส) ซึ่งแตกตางจากระบบและรูปแบบการเปนคณะกรรมการฯ ของ

ประเทศไทย  ในสวนน้ี ผูทําการวิจัยคงไมอาจที่จะเสนอแนะใหมีการดําเนินการปรับปรุงระบบการกํากับ

ดูแลคณะกรรมการไดฯ หากไมมีการแกไขกฎหมายในการจัดรูปแบบของคณะกรรมการฯ เสียกอน  

การกํากับดูแลสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งปจจุบันอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการฯ น้ัน โดยหลักแลวยอมไมอาจที่จะเปลี่ยนแปลงไปใหองคกรอ่ืนทําการกํากับดูแล

การทาํงานของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ (สสว.) ได เพราะ สสว. เปนองคกรที่มีภารกิจหนาที่ที่ผูกพันและ

ยึดแนนกับคณะกรรมการฯ  ลักษณะการกํากับดูแลเชนน้ีเปนวิธีการปกติที่ใชอยูในตางประเทศ  

ในการใหความชวยเหลือสงเสริม สนับสนุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปจจุบัน สสว. ยัง

ไมมีความชัดเจนการติดตามตรวจสอบความโปรงใสในการขอรับความชวยเหลือดานเงินทุน  และหนวยงาน

ของรัฐตางๆ ที่ยื่นคําขอรับเงินทุนจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเองก็อาจไมได

ติดตามตรวจสอบอยางเครงครัด ชัดเจนมากนัก  ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแสดงใหเห็นถึงปญหา

ดังกลาว ซึ่งทําใหเกิดความไมโปรงใสในการใชเงินกองทุน และการใหความชวยเหลือแกวิสาหกิจตางๆ  

ปญหาดังกลาวน้ี ไมสามารถแกไขใหหมดสิ้นลงไปไดหากไมมีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑที่กําหนดขอ

ปฏิบัติ หรือใหอํานาจแก สสว. ในการตรวจสอบและลงโทษอยางเครงครัด จึงมีความจําเปนที่จะตองมี 

การดําเนินการแกไขกฎหมายในสวนน้ีใหชัดแจง และตองมีการจัดการให สสว. มีศักยภาพในการทําการ

ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรมแกทุกฝาย  

6.3 การจัดใหมีเครือขายในสวนภูมิภาค 

การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนตองอาศัย 

ความรวมมือจากหลายๆ ฝาย ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผูประกอบการตางๆ  การสราง
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เครือขายการใหความชวยเหลือตองถือวาเปนหนาที่หลักสําคัญที่คณะกรรมการฯ และ สสว. จําตองสรางให

เกิดขึ้น โดยอาจเปนเครือขายระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยให สสว. เปนหนวยงานกลาง

สําหรับการเชื่อมโยงเครือขายเหลาน้ัน  ทั้งน้ี เพื่อไปสูจุดมุงหมายที่เปนการเอ้ือประโยชนและอํานวย 

ความสะดวกแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหไดสูงสุด โดยมุงไปสูการเปนจุดติดตอ

เพียงจุดเดียวที่ผูประกอบการตองทําการติดตอกับภาครัฐในการขอรับความชวยเหลือดานธุรกิจจากภาครัฐ 

(One-Stop Service Center) การใชเคร่ืองมือและวิธีการติดตอยื่นคําขอโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยที่

ผูประกอบการไมจําตองมาติดตอดวยตนเองกับ สสว. อีก ถือเปนวิธีการที่ สสว. ควรตองดําเนินการใน

ทายที่สุด   

การจัดใหมีเครือขายในสวนภูมิภาค มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วประเทศ  อยางไรก็ตาม ในภาวะกฎหมายปจจุบัน ที่ สสว. ยังไมไดเปน

หนวยงานปฏิบัติการในการใหความชวยเหลือแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริงน้ัน การมี

เครือขายของ สสว. ในสวนภูมิภาคอาจจะยังคงไมมีความจําเปนมากนัก เพราะแมประชาชนซึ่งเปน

ผูประกอบการจะมาติดตอขอความชวยเหลือในดานตางๆ กับ สสว. ในสวนภูมิภาค แต สสว. มีทรัพยากรที่

จํากัดในการใหความชวยเหลือ หรือยังมีอํานาจจํากัดในการใหความชวยเหลือ เชน หากผูประการประสงคที่

จะไดรับการสนับสนุนดานแรงงาน หรือภาษี ซึ่งปจจุบัน ผูประกอบการตองติดตอกระทรวงแรงงานหรือ

กรมสรรพากร  การมาติดตอกับ สสว. ก็เปนเพียงหนวยงานที่ใหขอมูลเทาน้ัน ซึ่งเปนการสูญเสียเวลาโดยใช

เหตุ   แตเมื่อมีการแกไขกฎหมายให สสว. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่และมีอํานาจอยางแทจริงในการให 

ความชวยเหลือ สนับสนุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว ในกรณีน้ี หนวยงานของ สสว. ในสวน

ของภูมิภาคจะมีความสําคัญและมีสวนเปนอยางมาก และเปนสิ่งที่จําเปนในการที่จะทําใหเกิดการพัฒนา 

และการเกิดขึ้นของวิสากจิขนาดกลางและขนาดยอมในสวนภูมิภาค 

6.4 มาตรการติดตามตรวจสอบการสงเสริมและสนับสนุน SMES 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมายในประเด็นเร่ือง มาตรการติดตามตรวจสอบ 

การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญยิ่ง เน่ืองจาก 

แนวคิดของการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ที่ดีน้ัน สมควรเปนไปในลักษณะที่ยั่งยืน (Sustainable) 

ในลักษณะของการเปนพี่เลี้ยงใหความชวยเหลือ และคําปรึกษาแก SMEs ทั้งการชวยเร่ิมตนกิจการ การให 

ความชวยเหลือระหวางดําเนินกิจการ ตลอดจนการชวยเหลือใหกิจการขยายตัวและเกิดความกาวหนาอีกดวย 
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ดังน้ัน การติดตามตรวจสอบ SMEs ที่มาขอรับการชวยเหลือ สมควรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

ครบวงจร คงไมใชเปนเพียงการชวยเหลือแคในคร้ังแรกเร่ิมเทาน้ัน 

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันน้ีการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ทําผานการดําเนินงานของ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

โดยตรงตอ SMEs ในประเทศไทย ปรากฏวา สสว. ยังไมมีมาตรการตรวจสอบผลของการดําเนินการสงเสริม 

SMEs เชนวาน้ันอยางชัดเจน กลาวคือ ไมมีมาตรการในลักษณะที่จะเขามาคอยเฝาติดตามวา SME รายใด 

ที่ไดรับความชวยเหลือจาก กองทุนสงเสริม SMEs หรือความชวยเหลืออ่ืนใดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม 

SMEs ของ สสว. ไปแลว จะสามารถดูแลกิจการตนเองไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืนหรือไม หรือจะประสบ 

ผลสําเร็จในกิจการหรือไม หรือมีความจําเปนตองกลับมาขอรับการชวยเหลือเพิ่มเติมอีกหรือไม ประเด็น 

คําถามเหลาน้ียังไมมีความชัดเจนมากนัก อีกทั้งตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ที่ดําเนินการผาน 

หนวยงานภาครัฐอ่ืนก็ไมไดระบุวิธีการติดตามตรวจสอบเชนวาน้ัน 

อยางไรก็ดีเมื่อตรวจสอบมาตรการเกี่ยวกับการดําเนินการติดตามตรวจสอบการสงเสริมและ 

สนับสนุน SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 พบวา 

กฎหมายฉบับน้ีกําหนดมาตรการที่อาจมีลักษณะใกลเคียงกับการติดตามตรวจสอบผลการสงเสริมและ 

สนับสนุน SMEs เอาไว โดยจําแนกเปน 2 กรณี ไดแก 

กรณีที่หน่ึง ตามมาตรา 39 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มี 

หนาที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ตองรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางนอยปละ 1 คร้ัง0

1 และมาตรา 40 เพื่อประโยชนใน 

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กฎหมายกําหนดใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ 

รัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มีหนาที่จัดทําขอมูลเชิงสถิติออกเผยแพร1 2 กรณี 

ดังกลาวน้ี คณะผูวิจัยเห็นวาเปนเพียงการเผยแพรขอมูลผลการชวยเหลือสงเสริม SMEs ตอสาธารณะเทาน้ัน 

ไมมีความเกี่ยวเน่ืองกับการติดตามหรือตรวจสอบ SME รายที่ไดรับความชวยเหลือ วา SME รายน้ัน 

ยังคงดําเนินกิจการอยูหรือไม หรือประสบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินกิจการเพิ่มเติมในเร่ืองอ่ืนใดหรือไม 

อีกทั้งการรายงานผลตอคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือการจัดทําขอมูล 

1 มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 

2
 มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
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เชิงสถิติออกเผยแพร ก็ไมไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมวาจะนําผลของรายงาน หรือขอมูลเชิงสถิติ 

ดังกลาวไปดําเนินการอยางไรตอไป จึงเปรียบเสมือนการแจงใหคณะกรรมการฯทราบ เพื่ออาจนําไป 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในปถัดไปเทาน้ัน ดังน้ัน SMEs ที่ไดรับการชวยเหลือหรือสงเสริม 

ไปแลวจึงไมไดถูกติดตามอยางเปนระบบและชัดเจน  

กรณีที่สอง เปนกรณีตามมาตรา 45 ซึ่งวาดวยการเพิกถอนการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ 

กระทําการโดยไมสุจริต เพื่อให SME ของตนมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ2

3 โดยกฎหมายกําหนดให 

คณะกรรมการฯมีอํานาจเพิกถอนการชวยเหลือแก SME รายใดที่กระทําการไมสุจริต ซึ่งมีการติดตาม 

ตรวจสอบในแงของพฤติกรรมของผูประกอบการ SMEs วา SMEs ที่ขอรับการชวยเหลือ รวมถึงรายที ่

ไดรับการชวยเหลือไปแลวและอาจรองขอความชวยเหลือเพิ่มเติม ไดกระทําการใดๆที่ไมสุจริต อันกอใหเกิด 

สิทธิในการไดรับความชวยเหลือหรือไม ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวาการติดตามตรวจสอบในลักษณะน้ี เปนเพียง 

การติดตามเพื่อคนหาความไมสุจริตของผูประกอบการ SMEs เทาน้ัน ไมใชการติดตามผลวา SMEs ที่ไดรับ 

ความชวยเหลือไปแลวจะสามารถดูแลกิจการตัวเองตอไปไดอยางยั่งยืนหรือไม หรือจะประสบผลสําเร็จ 

ในกิจการหรือไม หรือมีความจําเปนตองกลับมาขอรับการชวยเหลือเพิ่มเติมอีกหรือไม 

นอกจากน้ี คณะผูวิจัยยังพบวา ไมมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรอง ไมวาจะเปนกฎกระทรวง 

ประกาศ หรือขอบังคับอ่ืนใด เกี่ยวกับวิธีการติดตามตรวจสอบผลของการสงเสริมและสนับสนุน SMEs 

ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 เลย อีกทั้ง เมื่อพิจารณา 

โครงสรางองคกรของ สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว พบวาภายใต 

กลุมงานยุทธศาสตร แม สสว. ไดมีการจัดต้ังสํานักติดตามและประเมินผลโครงการ แตอยางไรก็ตาม 

การดําเนินการติดตามของสํานักติดตามและประเมินผล เปนเพียงการติดตามตรวจสอบวา SMEs ที่เขามา 

ขอรับการสงเสริมน้ันไดดําเนินการตามแผนที่ เสนอแก สสว. อยางถูกตองหรือไมเทาน้ัน ไมไดเปน 

การติดตามตรวจสอบถึงความเปนไปในการดําเนินกิจการของ SMEs ภายหลังที่ไดรับการชวยเหลือไปแลว 

ในลักษณะของการเปนพี่เลี้ยงแตอยางใด 

ประเด็นดังกลาวคณะผูวิจัยเห็นวา พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 

2543 ไมไดปดโอกาสในการสรางมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน SMEs 

3
 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
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แตอยางใด และเมื่อพิจารณาจาก มาตรา 11 (7) แหงพระราชบัญญัติฯดังกลาว ที่กําหนดใหคณะกรรมการ 

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอํานาจในการเสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง 

การภาษีอากร หรือ มาตรการดานอ่ืนเพื่อสงเสริมการปฏิบั ติการตามนโยบาย และแผนสงเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แกหนวยงานที่เกี่ยวของ 3

4 ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการสงเสริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถอาศัยกลไกตาม มาตรา  11 น้ี ในกําหนดวิธีการ หรือมาตรการ 

สําหรับการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนสงเสริม SMEs พรอมกับแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรีได  

คณะผูวิจัยขอเสนอแนะใหคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินการ

กําหนดประเด็นเร่ือง การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ไวในนโยบาย 

และแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเพื่อใหเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติการ 

ตามนโยบาย และแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว สสว. โดยผานคณะกรรมการ 

บริหาร สสว. ตองรับเอาประเด็นเร่ืองการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน SMEs 

เชนวาน้ัน มากําหนดรายละเอียดไวในแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

6.5  การใหความชวยเหลือดานการเงินแก SMEs 

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันน้ีการใหความชวยเหลือดานการเงินแก SMEs ซึ่งถือเปนหัวใจหลักของ 

การดําเนินงานสงเสริม SMEs โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สามารถ 

จําแนกไดเปน 2 ชองทาง ไดแก 1) การเขามาขอรับการสนับสนุนโดยตรงจาก สสว. และ 2) การไดรับ 

การสนับสนุนผานหนวยงานอ่ืนตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ที่ สสว. ไดจัดทําขึ้นทุกป เมื่อพิจารณา 

ชองทางการใหความชวยเหลือโดยตรงจาก สสว. พบวาไดมีการจัดต้ังขึ้นเปน “กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม” โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของ SMEs หรือองคกรเอกชนที่จะขอรับ 

การชวยเหลืออุดหนุนจากกองทุน รวมถึงหลักเกณฑในการขอรับการชวยเหลือดังกลาวดวย โดยระบุอยู 

ภายใตกฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการใหความชวยเหลือ การสงเสริม หรือการสนับสนุน และ 

คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือองคการ 

เอกชนที่มีสิทธิขอความชวยเหลือ สงเสริม หรือการสนับสนุน จากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

4 มาตรา 11 (7) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
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ขนาดยอม พ.ศ. 2556 ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543  สวนการไดรับการสนับสนุนผานหนวยงานอ่ืนตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs เปนกรณีที่ 

สสว. ไดจัดทําแผนขึ้นเพื่อขอความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ในการจัดทํา

โครงการสนับสนุน SMEs ในรูปแบบตางๆไมวาจะเปน ดานเงินทุนกูยืม การพัฒนาฝมือแรงงาน 

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนตน 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยพบวามาตรการใหความชวยเหลือดานการเงินแก 

SMEs โดย สสว. ยังมีความไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เน่ืองจาก SMEs ที่รองขอรับ 

การชวยเหลืออุดหนุนจาก สสว. มีจํานวนมาก แตยังไมมีความชัดเจนในตัวผูประกอบการเองวา ตองการเงิน

ชวยเหลือเพื่อใชในวัตถุประสงคใด ซึ่งจําเปนตองใหความรูความเขาใจแกผูประกอบการ SMEs ถึงชอง

ทางการบริหารจัดการเงินที่ไดรับความชวยเหลือ5  อีกทั้งคณะผู วิจัยยังพบวา อํานาจของ สสว. ดาน 

การพิจารณาเร่ืองการใหเงินชวยเหลือจากกองทุนสงเสริม SMEs มีความกวางเกินขอบความจําเปน กลาวคือ 

การใหความชวยเหลือโดยผานกองทุนสงเสริม SMEs สมควรเปนการชวยเหลือเฉพาะในกรณีที่จําเปนอยาง

ยิ่งเทาน้ัน6  เมื่อพิจารณาถึงจํานวนเงินงบประมาณที่กองทุนสงเสริม SMEs ไดรับการจัดสรรมาจากภาครัฐ 

เปรียบเทียบกับความตองการไดรับความชวยเหลือของ SMEs ทั้งประเทศ ประกอบกับการที่มีหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนที่ทําหนาที่ชวยเหลือเงินทุนแก SMEs หลายหนวยงานดวยกัน   

ทั้งน้ี โดยหลักแลว กฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 วาดวยหลักเกณฑในการใหความชวยเหลือ

แก SMEs จะกําหนดหลักเกณฑในการใหความชวยเหลือเอาไวในลักษณะทั่วๆ ไป เชน เพื่อการดําเนินการ

กอต้ัง ปรับปรุง หรือเพิ่มขีดความสามารถของกิจการ SMEs เพื่อการวิจัยและพัฒนา เปนตน โดยประเด็นที่

นาสังเกต คือ การใหชวยเหลือในลักษณะดังกลาวน้ี กฎหมายไดกําหนดถอยความไวใหตีความไดกวางขวาง

มาก จนขาดความชัดเจนถึงการชั่งนํ้าหนักความจําเปนที่จะตองอาศัยงบประมาณจากกองทุนสงเสริม SMEs

ดังเชนที่มีถอยความในกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหมีการใหความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุน 

SMEs ในรูปแบบอ่ืน  ซึ่งมิไดระบุไวถึงตัวอยางรูปแบบอ่ืนๆ ที่กฎหมายประสงคจะใหตีความไปได

ครอบคลุมถึง  จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใชเงินกองทุน 

5
 นายธานินทร ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สัมภาษณวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

6
 นายอาทิตย วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม สัมภาษณวนัที่ 30 ตุลาคม 2556 
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โดยระบุถึงตัวอยางการสงเสริมสนับสนุน SMEs ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การใหความชวยเหลือดานลดหยอน

ภาษีแก SMEs การใหเงินสนับสนุนในเหตุฉุกเฉินอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ เปนตน และให สสว. และ

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนหนวยงานหลักที่ใชเงินกองทุนเพื่อสนับสนุน

แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรงและในทุกๆ สวนมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยมิตองให

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ มีสิทธิใชเงินกองทุนดังกลาวอีก อันอาจจะเปนการทําใหงบประมาณ

ในการดําเนินการใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ สสว. สามารถนํามาใชไดเองคง

เหลืออยูในจํานวนที่เพียงพอได 

ดังน้ัน จึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวนเกี่ยวกับการใชเงินกองทุน เพื่อให สสว. เปนผูใช

เงินกองทุนในการใหความชวยเหลือแกวิสาหกิจที่อยูในหลักเกณฑ ดวยวิธีการตางๆ ที่ไมจํากัดเพียงการให

กูยืมโดยตรงเทาน้ัน และ สสว. เปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจสอบการใชเงินกองทุน ติดตามผลการใช

เงินกองทุน และมีอํานาจในการออกคําสั่งลงโทษการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายดวย อันจะทําให 

การจัดการกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศไทยอยางแทจริง 

 อน่ึง นอกจากการปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวของแลว มีขอสังเกตจากความตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ที่คณะผูวิจัยเห็นวาเปนประเด็นสําคัญ

ยิ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการกองทุนสงเสริม SMEs ใหเหมาะสม กลาวคือ ใน

มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติน้ี ไดกําหนดให สสว. มีวันสิ้นปบัญชีตามปปฏิทินไดแกวันที่ 31 ธันวาคมของ

ทุกป  ซึ่งแตกตางจากหนวยงานภาครัฐหลายๆ หนวยงาน  ทําให  สสว. จําเปนตองสรางนโยบาย 

การดําเนินงานใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดย สสว. สามารถอาศัยชองทางการสะสม

เงินกองทุนไว เพื่อใชจายใหถูกตองตามกฎหมายและทันตอสถานการณการแกไขปญหาเพื่อสงเสริม SMEs 

เปนสําคัญ 

โดยสรุป  มีความจําเปนที่จะตองแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ในเกือบทุกๆ สวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหคณะกรรมการฯ และ สสว. กลายเปนหนวยงานที่

มีอํานาจในการดําเนินการอยางครอบคลุม  มีงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากรที่เพียงพอ ในการให 

การสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ และมีอํานาจในการติดตามตรวจสอบการใหความชวยเหลือวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมดวย 



บทสัมภาษณ์งานวจิัยภาคสนาม 

คาํชีแจงแบบสมัภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ชุดแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ชุดที 1 นาํมาใชใ้นการสัมภาษณ์

ตวัแทนในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คณะกรรมการส่งเสริม SMEs) และ

คณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (คณะกรรมการบริหาร สสว.) แบบ

สัมภาษณ์ชุดที 2 นาํมาใชใ้นการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

รองผูอ้าํนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มยุทธศาสตร์, รองผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ, รองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน,  หรือรองผูอ้าํนวยการสาํนักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มบริหารจดัการ รวมทงัตวัแทนเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานทีเกียวขอ้ง

กับประเด็นการศึกษาวิจัย  และแบบสัมภาษณ์ชุดที 3 นํามาใช้ในการสัมภาษณ์ผู ้ทีมีส่วนเกียวข้องจาก

กรุงเทพมหานคร  (ส่วนกลาง)  คือ  ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) จาก

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งจากส่วนภูมิภาค จาํนวน 5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคใต ้และภาคกลาง โดยแต่ละภูมิภาคประกอบดว้ยประธานหอการคา้

จงัหวดัหรือผูแ้ทน จาํนวน 1 ท่าน ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัหรือผูแ้ทน จาํนวน 1 ท่าน และ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 4 ท่าน 

ตวัอย่างคาํถามต่อไปนีเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เกียวกบักฎหมายการจดัตงัองค์กรภาครัฐทีทาํ

หน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร อาํนาจหน้าที

ผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว.  นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐต่อธุรกิจ SMEs และ

กองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs ทังนีประเด็นในการสัมภาษณ์อาจปรับเปลียนตามตาํแหน่งหน้าที และ 

ความรับผิดชอบ ซึงผูท้าํการสมัภาษณ์จะใชดุ้ลพินิจในการตงัประเดน็คาํถาม เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นประโยชนต่์อ

งานวิจยัมากทีสุด 
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ผูท้าํการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วริยา ลาํเลิศ 

ดร.ดวงทิพย ์บุญปลูก 

ดร.ไกลกงัวล บุญปลูก 

อาจารยธ์นาชยั สุนทรอนนัตชยั 

อาจารยพี์รพล เจตโรจนานนท ์

นางสาวภทัรพร เยน็บุตร 

ประเดน็คาํถามชุดทีหนึง 

1. ท่านคิดวา่โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร สสว. ทีท่านเป็นองคป์ระกอบอยูมี่ความเหมาะสมใน

แง่ของสดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 

2. ท่านคิดว่าอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

3. ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองคป์ระกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายจดัตงั 

มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

4. ท่านคิดว่าบทบาทของสสว.ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

5. ท่านคิดว่าในปัจจุบนัปัจจัยใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 
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6. ท่านคิดวา่ การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการใหห้น่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการขึนมา

ให ้สสว. พิจารณาใหเ้งินสนบัสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกบัการที สสว. เป็นผูริ้เริมโครงการ

ใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

7. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

8. ท่านคิดวา่ในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs 

มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร และควรมีกลยทุธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจใหผู้รั้บบริการ

เขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

9. ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs  ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

10.ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และ สสว. มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

11. ท่านคิดวา่อนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควรเป็น

อยา่งไร 

12. ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 
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ประเดน็คาํถามชุดทีสอง 

1. ท่านคิดว่าโครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั มี 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

2. ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. ทีกฎหมายจดัตงักาํหนดไวมี้ 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

3. ท่านคิดวา่นโยบาย และการดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. 

มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน หรือมีผลกระทบต่อการทาํงาน หรือการตดัสินใจของท่านหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด  

อยา่งไร  

4. ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง   และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  เช่น  ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

5. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั 

6. ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารงานภายในองคก์รทีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มยทุธศาสตร์ 

กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มความช่วยเหลือสนบัสนุน และกลุ่มบริหารจดัการนนั มีความเหมาะสมหรือไม่ 

อยา่งไร  

7. ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  
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หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

8. ท่านคิดวา่ในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs  

มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร และควรมีกลยทุธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจใหผู้รั้บบริการ

เขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

9. ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร ทงั

ยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การใหค้วามช่วยเหลือ 

อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

10. ในการประสานงานเพือส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในส่วนภูมิภาคท่านประสานงานกบัหน่วยงานใด 

11. ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบนัซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

12. ท่านคิดวา่อนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควรเป็น

อยา่งไร 

13. ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ประเดน็คาํถามชุดทีสาม 

1. ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

2. ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

3. ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  
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4. ท่านคิดว่าการทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั 

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

5. ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใชใ้น 

การประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาให้เงิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

6. ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

7. ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

8. ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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รายชือผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) นายพยุงศักด ิชาติสุทธิผล 

ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม 

2) นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยธุยา   

กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

3) นายธานินทร์ ผะเอม  

รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ผูแ้ทนกรรมการในคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

4) นายอคัคพล เสนาณรงค์  

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม สถาบนัวิจยัเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กรรมการ

โดยตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

5) นายอาทติย์ วุฒิคะโร  

รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม 

6) นายปิยะชนก ลมิปะพนัธ์ุ  

ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

7) นายชัยพร ชยานุรักษ์ 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

8) นางวมิลกานต์ โกสุมาศ 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

9) นางสาวปณติา ชินวัตร 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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10) นายกญุณจกัษณ์ ภู่สาร  

ผูป้ฏิบติังานของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

11) นายนิมติร วงศ์จันทร์  

ผูป้ฏิบติังานของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

12) นายอนิรุทธ์ โซ๊ะประสิทธิ 

นกัวิชาการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศนูยก์ารศึกษาชลบุรี 

13) นางสาวณฐัธิดา สุภาพงษ์ 

เจา้ของกิจการร้านอาหาร อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

14) นายเกยีรติคุณ แบบประเสิริฐ 

ผูจ้ดัการ Invictus Sport Club จงัหวดัชลบุรี 

15) นายประจิน ดวงรัศม ี

เจา้ของกิจการดวงรัศมี กะลามะพร้าว จงัหวดัระยอง 

16) นายสุมติร เขยีวขจ ี

ประธานหอการคา้จงัหวดัตราด 

17) นายอภชิาติ วสุิทธิเสรีวงศ์ 

ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัจนัทบุรี 

18) นางสาวสายใจ ชัยศิขริน 

เจา้ของธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพรสปาเพือความงาม กลุ่มบา้นสวนสมุนไพรชยัศิขริน จงัหวดัลาํพนู 

19) นางสมศรี พทิกัษ์ 

ประธานผลิตภณัฑข์นมทาํจากงา “ขนมงา” กลุ่มงานเพอืสุขภาพ บา้นทุ่งกองมู จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

20) นายอนันต์ จนัทรพนัธ์ุ 

เจา้ของธุรกิจสาเปเปอร์ จาํกดั จงัหวดัลาํปาง 

21) นางดรุณ ีแวเดง็ 

เจา้ของธุรกิจร้านดรุณีผา้ฝ้าย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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22) นายกจิชัย กจิภญิโญ 

ประธานหอการคา้จงัหวดัแพร่ 

23) นายอนุวตัร ภูวเศรษฐ 

ประธานหอการคา้จงัหวดัลาํปาง 

24) นางสาวเขมินทรา รุวริจินดานวกลุ 

เจา้ของกิจการร้านขายของ ทีเพลินวาน จงัหวดัเพชรบุรี 

25) นายอรรธพล หมานสนิท 

พนกังานในกิจการการผลิตและจดัจาํหน่าย อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 

26) นายวชิาญ จินตฤทยั 

เจา้ของธุรกิจ ร้านบางกอกประดบัยนต ์จงัหวดัภูเกต็ 

27) นายบุญธรรม มะโนเพช็ร 

เจา้ของธุรกิจกะลามะพร้าวบา้นหนา้ถาํ จงัหวดัสงขลา 

28) นายมานิตย์ กวรัีตน์ 

ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสตูล 

29) นายสุทศัน์ เลศิมโนรัตน์ 

ประธานหอการคา้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

30) นางสาวจําปา ปืนโก 

พนกังานร้านสยามเนสคอฟฟี กาแฟสด หนา้แมค็โครลาดพร้าว 

31) นางปราณ ีถริวงศ์ชัยพนัธ์ุ 

เจา้ของกิจการ ในอาคารพนัธ์ทิพยพ์ลาซ่า ถนนเพชรบุรี จงัหวดักรุงเทพฯ 

32) นางสาวเสฏฐินี กองศุข 

เจา้ของกิจการ Step 1 Cafe หมู่บา้นสหกรณ์ จงัหวดักรุงเทพฯ 

33) นางสาวสุภาวด ีรุหะสิริ 

เจา้ของกิจการร้านขายอาหาร หมู่บา้นสหกรณ์ จงัหวดักรุงเทพฯ 
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34) นายธนัญ (ไม่อนุญาตให้ระบุนามสกลุ) 

กรรมการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดักรุงเทพฯ 

35) นางสาวจันทร์จรัส ตังเทยีนชัย 

เจา้ของกิจการหา้งหุน้ส่วนจาํกดั สหกิจแทรคอิควิปเมนท ์ถนนรองเมือง 5 จงัหวดักรุงเทพฯ 

36) นางสาวขนิษฐา เจตโรจนานนท์ 

เจา้ของกิจการร้านขายเสือผา้ OVILA ซอยรองเมือง 5 จงัหวดักรุงเทพฯ 

37) นางอรพรรณ วงศ์พสุิทธิไพศาล 

เจา้ของธุรกิจบริษทั A.O.P วงศ ์จาํกดั 

38) นายกรกวนิ นิธิพงษ์โกวทิ  

หุน้ส่วนบรษทัไอดีล บิลเดอร์ จาํกดั จงัหวดักรุงเทพฯ 

39) นายสุรนาม พานิชการ 

เจา้ของธุรกิจบริษทัโทฟซุงั จาํกดั จงัหวดักรุงเทพฯ 

40) นายธนพนัธ์ วงศ์ชินศรี  

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัทชัพอ้ยท ์พาวเวอร์ จาํกดั 

41) นางทองศิริ ปุกแก้ว 

ผลิตภณัฑผ์า้ทอ กลุ่มสตรีทอผา้ชุมชนที 2 จงัหวดัสกลนคร 

42) นางกฤษณ ีสนันทอง  

หวัหนา้กลุ่มวิสาหกิจและเจา้ของกิจการเสือผา้เครืองแต่งกายสามมุข จงัหวดัชลบุรี 

43) นายดรงค์ อภชินตระกลู 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หจกใขอนแก่นศรัณย ์จงัหวดัขอนแก่น 

44) นายบุญม ีสุระโคตร 

หวัหนา้กลุ่มศนูยข์า้วกลอ้งงอกชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ 

45) นายสาโรช คาํรัตน์ 

เจา้ของธุรกิจยาสีฟันสมุนไพรไชโย จงัหวดัอุบลราชธานี 
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46) นายสมพร สีหาวงษ์ 

ประธานสภาอตุสาหกรรม จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

47) นายสวาท ธีระรัตนนุกลูชัย 

ประธานหอการคา้ จงัหวดัอุดรธานี 

48) นายวสันต์ แก้วศิริบณัฑิต 

ประธานหอการคา้ จงัหวดัเลย 

49) ไม่อนุญาตให้ระบุชือผู้ให้สัมภาษณ์ 

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จงัหวดันครปฐม 

50) นางกมลชนก สุขยานี 

เจา้ของกิจการฟาร์มไก่และบ่อปลา อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

51) นางองัคณา ถติตยานุรักษ์ 

เจา้ของกิจการและพนกังานร้านขายของ ตลาดนาํอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

52) นายววิชิชัย เชียวชาญ 

เจา้ของธุรกิจ บริษทับา้นชมนาดสมุนไพรสด สปา แอนด ์อโรมา จงัหวดันนทบุรี 

53) นายพะเยาว์ กรุ่นทอง 

ประธานสภาอตุสาหกรรม จงัหวดัสิงห์บุรี 

54) นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ 

ประธานสภาอตุสาหกรรม จงัหวดัพิจิตร 

55) นายกณุฑล ปูรณวัฒนกลุ 

รองเลขาธิการหอการคา้ จงัหวดัราชบุรี 

56) นายสุพจน์ ประสงค์สุขสันต์ 

ประธานหอการคา้ จงัหวดัสิห์บุรี 
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บทสัมภาษณ์ท ี1  

นายพยุงศักดิ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (ตอบแบบสัมภาษณ์โดยตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

สัมภาษณ์วนัท ี12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่โครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ทีท่านเป็นองคป์ระกอบอยูมี่ความเหมาะสมใน

แง่ของสดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่มีความเหมาะสม ทางสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่า สัดส่วนผูแ้ทนของภาคเอกชนยงันอ้ยไป 

เมือเปรียบเทียบกบักิจกรรมของ สสว. ทีมีการดาํเนินงานกบัภาคเอกชนเป็นหลกั จึงมีความคิดเห็นว่าควรเพิม

สดัส่วนของภาคเอกชนในคณะกรรมการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: แตกต่างกนัดงัตารางเปรียบเทียบต่อไปนี  

คณะกรรมการส่งเสริม SMEs คณะกรรมการบริหาร สสว. 

1. กาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม SME เพือเสนอขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2. กาํหนดลกัษณะของกิจการอืนตามมาตรา 3 เสนอต่อ

รัฐมนตรีเพือดาํเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. กาํหนดลกัษณะของ SMEs ตามมาตรา 4 เสนอต่อรัฐมนตรี

ในการออกกฎกระทรวง 

4. เสนอรายงานเกียวกบัสถานการณ์ของ SMEs ของประเทศ

ต่อคณะรัฐมนตรี และจดัให้มีการเผยแพร่รายงานดงักล่าวต่อ

สาธารณะชนอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัของ SMEs ตาม

1. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินการของสํานักงาน เพือเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณา 

2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการและรัฐมนตรี

ในเรืองทีเกียวกบั SMEs 

3. อนุมติัแผนการดาํเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณที

สาํนกังานจะดาํเนินการในแต่ละปี 

4. กาํหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของ

สาํนกังาน 

5. พิจารณาจดัสรรเงินกองทุนเพือใชใ้นกิจการทีไดก้าํหนดไว ้

6. ออกขอ้บงัคบัเกียวกบัการบญัชี และการเงินของสาํนกังาน 
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คณะกรรมการส่งเสริม SMEs คณะกรรมการบริหาร สสว. 

มาตรา 37 

6. ให้คาํแนะนาํแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองคก์ารเอกชนทีเกียวขอ้งในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติั

ของ SMEs ตามมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 

7. เสนอแนะมาตราการดา้นการเงิน การคลงั การภาษีอากร 

หรือดา้นอืนเพือส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายและแผนการ 

SMEs  ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที

เกียวขอ้ง 

8. เสนอให้มกฎหมาย  หรือให้มีการแก้ไขเพิมเติมหรือ

ปรับปรุงกฎหมายเกียวกับการ SMEs ต่อส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจทีเกียวขอ้ง 

9. กําหนดมาตรการ เพือ เส ริมส ร้างความ ร่วมมือและ

ประสานงานระหว่า งส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องคก์ารเอกชนทงัในและต่างประเทศ และองคก์ร

ระหว่างประเทศในการส่งเสริม SMEs ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

10. กาํกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

11. ปฏิบัติการอืนใดตามทีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ

หนา้ทีของคณะกรรมการ 

 

7.ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และ

การปฏิบติังานของสาํนกังาน 

8. กําหนดจํานวน ตาํแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน 

ค่าจา้ง และเงินอืนของพนกังานและลูกจา้ง 

9. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ  การแต่งตัง การกําหนด

ตาํแหน่ง การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง การเลือน

เงินเดือนหรือค่าจา้ง การออกจากงาน วินัย การลงโทษ และ

การอุทธณ์การลงโทษทางวินยั การร้องทุกขข์องพนกังานและ

ลูกจา้ง รวมทงัการบริหารงานบุคคลโดยทวัไป 

10.อ อ ก ข้อ บั ง คั ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร คัด เ ลื อ ก ผู ้ อ ํ า น ว ย ก า ร  

การปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการ และการมอบใหผู้อื้นรักษาการ

แทนหรือปฏิบติัการแทนผูอ้าํนวยการ 

11. ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยสวสัดีการหรือการสงเคราะห์อืนแก่

พนกังานและลูกจา้ง 

12. วางระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกูย้ืม

เงินและการใหกู้ย้มืเงิน รวมทงัการลงทุนการใหค้วามอุดหนุน 

13. วางระเบียบเกียวกบัอาํนาจหน้าทีและวิธีการบริหารหรือ

จดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุน 

14. วางระเบียบการรับและเบิกจ่ายเงินของกองทุน 

15. จดัทาํรายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเพือเสนอ

ต่อคระกรรมการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองคป์ระกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

จดัตงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สาํหรับคณะกรรมการส่งเสริมฯ  อาํนาจหนา้ทีเหมาะสมอยูแ่ลว้  ส่วนคณะกรรมการบริหารสสว. 

นนั ในทางปฏิบติัผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมฯ จะทาํหนา้ทีในลกัษณะเป็นทีปรึกษา  ซึงเป็นตาํแหน่งทีไม่มีการนบั

คะแนนเสียงในการลงมติของทีประชุม ทางสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าแผนการดาํเนินงานต่างๆ ทีออกมาเป็น
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เรืองเกียวเนืองกบัภาคเอกชนเป็นหลกั ดงันนัในฐานะตวัแทนของภาคเอกชน จึงควรมีอาํนาจทีจะสามารถออก

เสียงในทีประชุมไดด้ว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของสสว.ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประการทีหนึง หลกัเกณฑ ์กฎระเบียบต่างๆ ขาดความยืดหยุน่ อาทิ การจดัทาํขอ้เสนอโครงการ

ภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ ของ สสว. รายละเอียดจะตอ้งอยู่ในยุทธศาสตร์ และแผนงาน ของ สสว. เท่านัน ไม่

สามารถกาํหนดขอ้ความหรือกิจกรรมทีแตกต่างออกไปไดเ้ลย ซึงบางครังไม่ไดต้รงกบัความตอ้งการทีแทจ้ริง

ของผูป้ระกอบการ  แต่หน่วยงานร่วมกจ็าํเป็นตอ้งปรับใหต้รงกบัหลกัเกณฑข์อง สสว. เป็นหลกั เพือโครงการ

จะได้รับการพิจารณา  ประการทีสอง สสว. จะมีการแจ้งเรืองมายงัหน่วยร่วมเพือให้ดาํเนินงานนันๆ ด้วย

ระยะเวลาทีกระชนัชิดมาก ในเกือบจะทุกเรือง ทงัการนดัหมายประชุม, การขอขอ้มูล หรือการนาํส่งขอ้เสนอ

โครงการ  ประการทีสาม สสว. ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทีไดท้าํการวิจยั และศึกษา ไปยงั SMEs เพือนาํ

ขอ้มูลไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป อาทิ ความรู้ในการทาํโครงการต่างๆ ซึงเป็นลิขสิทธิของ สสว. หรือ 

คู่มือต่างๆ ทีให้หน่วยร่วมจดัทาํ เมือนาํส่งไปยงั สสว. แลว้ขอ้มูลก็จะไม่ปรากฏให้ทราบโดยทวักนั ทงัทีเป็น

ขอ้มูลทีมีประโยชน์ จึงอยากใหน้าํออกมาเผยแพร่  ประการทีสี เงือนไข กฎระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการขอรับ

ขอ้มูล มีความยุง่ยากและซบัซอ้น ทาํใหผู้ที้ตอ้งการศึกษาขอ้มูล ไดรั้บขอ้มูลมาไม่ทนัต่อสถานการณ์ ประการที

หา้ การติดต่อประสานงานกบั สสว. ยากลาํบาก เจา้หนา้ทีหรือคณะทาํงานพร้อมเบอร์โทรศพัทเ์ปลียนแปลงบ่อย 

จนการประสานงานไม่สะดวกต่อเนือง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ในปัจจุบนัปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: การเปลียนแปลงผูบ้ริหารและนโยบายบ่อย ทาํให้ระดบัการปฏิบติังานไม่ต่อเนือง  อีกทงั

กลุ่มเป้าหมายทีจะใหค้วามช่วยเหลือไม่ชดัเจนและไม่ต่อเนือง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการให้หน่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการ

ขึนมาให้ สสว. พิจารณาให้เงินสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกับการที สสว. เป็น 

ผูริ้เริมโครงการใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นวา่ สสว. ควรดาํเนินการในสองลกัษณะคือ Top Down Strategic Planning และ Bottom - 

Up Strategic Planning  ซึงเป็นการทาํงานทงั 2 ทาง เพือใหก้ารจดัทาํกรอบยทุธศาสตร์และแผนการทาํงาน 

สอดคลอ้งกนัทงัระดบันโยบายของ สสว. และความตอ้งการทีแทจ้ริงของผูป้ระกอบการ เพราะทีผ่านมา สสว. 

จัดทํากรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานพร้อมกลุ่มเป้าหมายเอง  โดยไม่ได้สอบถามจาก

ผูป้ระกอบการ หรือหากมีการจดัประชุมเพือขอความเห็น แต่ในทางปฏิบติักไ็ม่ไดค้รอบคลุมเนือหาทงัหมดทีจดั

ประชุม หรือขอ้มูลทีผูป้ระกอบการเสนอไปบางขอ้มูลก็ไม่ได้ถูกบรรจุไวใ้นยุทธศาสตร์ของ สสว. ดงันัน 

การดําเนินงานทงั 2 ทางควบคู่กัน จะทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึนและเกิดประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการสูงสุด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนับสนุนใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกั

สดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนอยา่งไร ใน 4 ประเดน็  ไดแ้ก่  (1) ประเดน็การให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การกําหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงินกองทุนในประเด็นดังกล่าวควรให้เป็นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์และขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ทาง สสว. จะตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์การขอใชเ้งินกองทุนใหภ้าคเอกชน หรือผูป้ระกอบการให้

ทราบใหม้ากกว่านี ซึงปัจจุบนัทางหน่วยร่วมหรือผูป้ระกอบการ จะรอยืนโครงการเพือขอใชง้บประมาณตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs ประจาํปี ซึงสามารถยนืไดปี้ละ 1 ครังเท่านนั  และนอกเหนือจากวิธีการดงักล่าว 

ทางหน่วยร่วมหรือผูป้ระกอบการ ก็ไม่ทราบว่า วิธีการจะขอเงินใช้เงินกองทุน ตอ้งยืนอย่างไร แบบฟอร์ม

เอกสารเป็นอยา่งไร  อีกทงั สสว. ควรจดัทาํแนวทางของการใชง้บกองทุนอยา่งชดัเจน ใหรั้บทราบทวักนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  สสว. ควรประสานงานร่วมมือกบัสถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอุตสาหกรรมการ

ผลิต (SMI) ซึงเป็นหน่วยงานภายใตส้ภาอุตสาหกรรมฯ ทีมีหนา้ทีดูแลผูป้ระกอบการ SMEs ทีเป็นสมาชิกของ

สภาอุตสาหกรรม  โดยมีแนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMES ใน 5 ดา้น ดงันี 

- Productivity 

- Marketing 

- Finance 

- Innovation 

- ปัจจยัเอืออืนๆ 
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โดยมีแผนงานคร่าวๆ ดงันี 

แนวทางการส่งเสริมของ 

SMI  

แผนงาน  

1.Productivity  1.1 โครงการพฒันาเครืองจกัรไทย ทดแทนการนาํเขา้  

1.2 ยกระดบัผูป้ระกอบการภาคการผลิต ในพืนทีจงัหวดัชายแดนใต ้เพือ  

     สร้างสนัติสุขกลบัคืนสู่ภูมิภาค (ไมย้างพารา และอาหารฮาลาล)  

  1.3 โครงการเพิมขีดความสามารถการแข่งขนัเรืองรูปแบบเครืองหนงั เพือสร้าง 

        ภาพลกัษณ์และมูลค่าตราสินคา้ ของผูป้ระกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดโลก 

1.4 โครงการเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจดา้นสตอ็กสินคา้ OTOP ประเภทผลิตภณัฑ์

ของใชแ้ละของทีระลึกในประเทศไทยสู่ AEC โดยการใชม้าตรฐานสากล GS1 

 
1.5 โครงการ Workshop สญัจร ใหค้วามรู้และปรับปรุงโลจิสติกส์ภายในองคก์ร 

2. Marketing  2.1  โครงการมหกรรมสินคา้อาหารฮาลาลของจงัหวดัชายแดนใต ้ 

3. Finance  3.1 โครงการพฒันาความรู้ดา้นการบริหารการเงิน ในภาวะวกิฤต และการเขา้ถึงแหล่งทุนของ

SMEs  

4. Innovation 4.1 โครงการคูปองนวตักรรม 

5. ปัจจยัเอืออืนๆ  5.1 โครงการสร้างและพฒันาวทิยากรและผูเ้ชียวชาญภาคอุตสาหกรรม  

5.2 โครงการใหค้วามรู้เกียวกบั HS Code กบัการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้ และการนาํเขา้

ส่งออกสินคา้ สาํหรับ AEC  

 

5.3 โครงการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs สร้างความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

5.4 โครงการร่วมมือสร้างซพัพลายเชนสาํหรับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 
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ทงันี นอกจากแผนงานดงักล่าว ทางสถาบนั SMI ไดมี้การจดั CEO Forum กบัผูป้ระกอบการในจงัหวดัต่างๆ 

เพือรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินธุรกิจ  เพือนาํมาจดัทาํแผนงานช่วยเหลือผูป้ระกอบการ เป็นอาทิ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ตามที สภาอุตสาหกรรมฯ ทราบ ทาง สสว. มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SMEs ทีจะใช้

ประโยชน์จากการเปิด AEC โดยการจดัประชุม อบรม สมัมนาต่างๆ เกียวกบั AEC รวมถึงเป็นผูแ้ทนประเทศ

ไทยเขา้ไปประชุมในคณะกรรมการคณะต่างๆ ของ AEC  ดว้ย  แต่ทงันีผลการจากเขา้ร่วมประชุม ไม่ไดมี้ 

การเผยแพร่หรือถ่ายทอดขอ้มูลใหก้บับุคคลทวัไปทราบ จึงไม่ทราบขอ้มูลผลการประชุมในแต่ละคราว หรือ

ความคืบหนา้ต่างๆ วา่เป็นอยา่งไรบา้งแลว้  รวมถึงหวัขอ้อบรมสมัมนาใหค้วามรู้ค่อนขา้งจะซาํเดิม หรือการเกบ็

ขอ้มูล ทาํ Focus Group เพือเกบ็ขอ้มูลผลกระทบจากผูป้ระกอบการจดัทาํบ่อยครังพอสมควร แต่ยงัไม่มีรายงาน

หรือสรุปผลใหผู้ป้ระกอบการรับทราบ   

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรจดัทาํแนวทางการส่งเสริมอย่างชดัเจน ทงัแผนระยะสันและระยะยาว ซึงไม่ใช่เพียงแค่

ยทุธศาสตร์ แต่ตอ้งมีแผนงานออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม เพือทางหน่วยร่วมหรือผูป้ระกอบการ จะไดเ้ตรียมตวัได้

ถูกตอ้ง  ทงันีการส่งสริมและสนบัสนุน SMEs สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่า ภาครัฐควรจะดูแลผูป้ระกอบการ 

SMEs ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ใช่เลือกเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึงทีมีผลทางเศรษฐกิจเท่านนั ทงั

ภาคการผลิต ภาคการคา้ และบริการ ตลอดจนควรสนบัสนุนและพฒันา SMEs ในเชิงคลสัเตอร์ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความเห็น 
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บทสัมภาษณ์ท ี2  

นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

สัมภาษณ์วนัท ี11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ทีท่านเป็นองค์ประกอบอยู่มี 

ความเหมาะสมในแง่ของสดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมดีแลว้ เนืองจากคณะกรรมการดงักล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึงในทาง

ปฏิบติันายกรัฐมนตรีก็ไดม้อบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการส่งเสริม SMEs เป็น

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีกรรมการโดยตาํแหน่งทีประกอบไปดว้ยรัฐมนตรีและปลดักระทรวงทีเกียวขอ้งโดยตรง 

ตลอดจนผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานทีช่วยส่งเสริม SMEs ส่วนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิกม็าจากการรับรองโดย

องคก์รทีเกียวขอ้งเป็นกลุ่ม SMEs ส่งมาเป็นตวัแทน เช่น สมาคมก่อสร้าง เป็นตน้   

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: แตกต่างกนั โดยคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ทาํหน้าทีวางนโยบายและกาํกบัดูแล

คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกทีหนึง ขณะนีในการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริม SMEs ก็มีการบูรณาการองค์ความรู้ความเชียวชาญกนัมากยิงขึน เช่น กรณีการวาง

นโยบายแกไ้ขปัญหาการขึนค่าแรงขนัตาํ 300 บาท ในส่วนภูมิภาค ซึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กรธุรกิจ

มากมาย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองคป์ระกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

จดัตงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมดีแลว้  
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของสสว.ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ยงัคงมีบทบาทน้อย ซึงมีปัญหาและอุปสรรคคืองบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐน้อย

เกินไป และยงัไม่สามารถบูรณาการหน่วยงานทีเกียวขอ้งจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ให้ทาํงานประสาน 

ความร่วมมือกนัไดเ้ท่าทีควร 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนัปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณของหน่วยงาน และ

การนดัประชุมคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ซึงขณะนีสามารถจดัประชุมไดเ้พียงประมาณปีละ 2 ครัง จึงอาจ

กาํกบัดูแล สสว. ไดไ้ม่ทนัต่อสถานการณ์ ควรมีการจดัประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนครัง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการให้หน่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการ

ขึนมาให้ สสว. พิจารณาให้เงินสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกับการที สสว. เป็น 

ผูริ้เริมโครงการใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม SMEs ทงัสองวิธีการ กล่าวคือ สสว. ควรเป็นทงัผูก้าํหนดทิศทาง

ใหห้น่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการขอรับเงินสนบัสนุน และหากมีประเดน็ทีสาํคญัซึง สสว. คาดการณ์ไดว้า่

เหมาะสมในการส่งเสริม SMEs สสว. กค็วรเป็นผูริ้เริมการใหเ้งินสนบัสนุนในประเดน็นนั  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนับสนุนใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกั
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สดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนอยา่งไร ใน 4 ประเดน็  ไดแ้ก่  (1) ประเดน็การให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจุบนักองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ไดน้อ้ย 

เนืองจากยงัไม่มีงบประมาณมาสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ จึงยงัไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรมมากนกั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์และขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร สสว. ทีจะพิจารณารายละเอียดการกําหนด

หลกัเกณฑต่์างๆ ซึงหากมีกรณีทีไม่โปร่งใส คณะกรรมการส่งเสริม SMEs กจ็ะเขา้มากาํกบัดูแลดว้ยการแต่งตงั

คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริง  อีกทงัคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ยงัไดพ้ยายามหากลยทุธ์เป็นนโยบาย

สร้างแรงจูงใจใหค้ณะกรรมการบริหารฯ และ สสว. เองไปปฏิบติัดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คณะกรรมการส่งเสริม SMEs เพียงใหก้รอบนโยบายเพือใหค้ณะกรรมการบริหาร สสว. นาํไป

ทาํใหมี้ผลบงัคบัใช ้
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายภาครัฐดงักล่าวทาํให ้สสว. มีภาระหนา้ทีมากยิงขึน  เช่น ขณะนี สสว. อยูร่ะหวา่งเจรจา

ให้ความช่วยเหลือการคาํประกนังานในธุรกิจก่อสร้าง ซึงจะช่วยสร้างความเขม้แข็งให้แก่ผูป้ระกอบการใน 

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นตน้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรจะตอ้งมีการส่งเสริม SMEs มากกว่านี เพราะเป็นหน่วยธุรกิจทีมีจาํนวนมากทีสุดของ

ประเทศ แต่จะทาํไดเ้ป็นผลดีก็ตอ้งอาศยังบประมาณทีมากกวา่นีดว้ยเช่นกนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความเห็น 

 

บทสัมภาษณ์ท ี3  

นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวแทนกรรมการใน

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

สัมภาษณ์วนัท ี13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ทีท่านเป็นองค์ประกอบอยู่มี 

ความเหมาะสมในแง่ของสดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมดีแลว้ เนืองจากตนเองเห็นว่าไม่จาํเป็นตอ้งมีสัดส่วนของกรรมการประเภท

ผูท้รงคุณวุฒิมากกวา่กรรมการโดยตาํแหน่ง หากแต่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นผูเ้ชียวชาญใน

สาขาทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริม SMEs อยา่งแทจ้ริง และสามารถใหค้วามเห็น วินิจฉยัเหตุผลในการวางนโยบาย

ต่างๆ เสนอทีประชุมได ้เช่น ควรมีผูแ้ทนจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเทียวและบริการ ภาคเทคโนโลยี

การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑล์ายผา้และเครืองแต่งกาย เป็นอาทิ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: แตกต่างกนั โดยคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ทาํหนา้ทีกาํหนดทิศทางและวิธีการดาํเนินงาน

โดยกวา้ง เพือให้คณะกรรมการบริหาร สสว. ทาํหนา้ทีประสานงานควบคุมกาํกบัดูแลตวัสาํนกังานอีกทีหนึง  

และคณะกรรมการส่งเสริม SMEs อาจมีการประชุมไม่บ่อยครัง แต่การจดัเตรียมวาระการประชุมจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพ  ส่วนคณะกรรมการบริหาร สสว. จาํเป็นตอ้งมีการประชุมทุกเดือน เพือพิจารณาในรายละเอียด

มากขึน  ทงันี ประสิทธิผลของอาํนาจหนา้ทีดงักล่าวยอ่มเกิดจากความน่าเชือถือในตวัองคก์รดว้ย เปรียบเทียบ

กบัการทาํงานของสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มีหนา้ทีเสนอนโยบายใหรั้ฐบาลนาํไปดาํเนินการ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ แต่เป็นการทาํงานคนละระดับกัน และสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มี

สาํนกังานประเมินผลของการวางนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน ในขณะทีการประเมินผลการวางนโยบายของ สสว. ยงั

ไม่ชดัเจน และหากคณะกรรมการบริหาร สสว. มีมติใหเ้พิมทุนส่งเสริม SMEs ในประเดน็ใด โดยไม่มีการขอ

อนุมัติประเด็นนันต่อคณะกรรมการส่งเสริม SMEs ก็ย่อมเป็นมติทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทาํให ้

ความน่าเชือถือขององคก์รลดนอ้ยลง เป็นตน้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองคป์ระกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

จดัตงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมดีแลว้  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง
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หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัญหาเรืองความโปร่งใสและวินยั ความเชือมโยงกบัเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

การติดตามประเมินผล ซึงแม ้สสว. จะไม่ใช่หน่วยปฏิบติั แต่ก็สามารถจดัทาํในลกัษณะโครงการนาํร่องทีช่วย

ส่งเสริม SMEs ได ้โดยจะตอ้งทาํงานประสานความร่วมมือกบัทงัภาครัฐและเอกชนมากกวา่นี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนัปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจะต้องเสนอวาระทีตรงประเด็น ซึงหลายเรืองต้องการ 

ความชดัเจนและพิจารณาลาํดบัความสาํคญัอย่างแทจ้ริง สาํหรับปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. 

เห็นว่า เนืองจากแต่ละองค์กรทีทาํหน้าทีส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจควรมีกลุ่มลูกคา้ทีแตกต่างกัน แต่ขณะนี 

การส่งเสริม SMEs มีทงัทีเป็นลกัษณะของหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs อืนๆ 

ซึงการส่งเสริมจะอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อนัจะตอ้งร่วมมือกนัจดัทาํฐานขอ้มูลไวใ้หช้ดัเจน 

และตอ้งศึกษาใหรู้้แน่ชดัว่าธุรกิจลกัษณะใด ควรใหค้วามช่วยเหลืออยา่งไร อีกทงัยงัตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทนั

ต่อสถานการณ์ดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการให้หน่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการ

ขึนมาให้ สสว. พิจารณาให้เงินสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกับการที สสว. เป็น 

ผูริ้เริมโครงการใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ความเหมาะสมขึนอยู่กบัความโปร่งใสในการพิจารณาใหทุ้นสนบัสนุน โดยแผนการส่งเสริม 

SMEs จะตอ้งบอกไดว้า่จะใชก้องทุนดงักล่าวเป็นเครืองมืออยา่งไร เพือให ้สสว. ดาํเนินการประสานขอ้มูลกบั

ผูรั้บบริการใหเ้ขา้ใจวา่จะมาทาํงานร่วมกนัประการใดบา้ง และการใหเ้งินช่วยเหลือนนั สสว. หรือหน่วยงานร่วม

ใหเ้งินช่วยเหลือจะยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนับสนุนใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกั

สดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนอยา่งไร ใน 4 ประเดน็  ไดแ้ก่  (1) ประเดน็การให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน 

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs ยงัไม่ค่อยได้นํามาใช้ประโยชน์ในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs  ทงันี ผูรั้บบริการทีตอ้งการความช่วยเหลือจาก สสว. มีจาํนวนมาก แต่ 

สสว .  จะต้องทราบแน่ชัดว่าผู ้รับบริการเหล่านันต้องการเงินช่วยเหลือเพือใช้ในวัตถุประสงค์ใด  ซึง 

ตวัผูป้ระกอบการ SMEs เองอาจไม่ทราบถึงช่องทางการบริหารจดัการเงินทีไดรั้บความช่วยเหลือ สสว. ก็ควร

ประสานความร่วมมือให้สมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(สสวท.) ช่วยอบรมช่องทางการบริหารจดัการดงักล่าวดว้ย ตลอดจน สสว. ควรอาศยัแผนยุทธศาสตร์เป็น

เครืองมือในการทาํงานประสานความร่วมมือใหเ้งินช่วยเหลือผา่นช่องทางของธนาคารพาณิชย ์โดยที สสว. เป็น

ผูป้รับปรุงนโยบายอยา่งต่อเนือง  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์และขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงประเด็นการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ ร่วม

กิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนเกียวกบัการก่อตงั การขยายกิจการ การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs ซึง สสว. ไม่

ควรดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือเงินอุดหนุนเองโดยตรง สสว. ควรไปประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างๆ 

แลว้คอยติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายนนัๆ  ส่วนประเดน็การสร้างแรงจูงใจ จะเห็น

ไดว้่าในทางปฏิบติัผูรั้บบริการอยากมารับบริการจาก สสว. อยู่แลว้ เพียงแต่ สสว. จะตอ้งพิจารณาว่าตนควร
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อาํนวยความสะดวกให้พวกเขาอยา่งไร เช่น สสว. ควรประสานงานกบัหน่วยงานอืนๆ เพือใหห้น่วยงานนนัๆ 

เป็นพีเลียงใหก้บั SMEs เป็นอาทิ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อาศยัยทุธศาสตร์ต่างๆ เป็นเครืองมือประสานเครือข่ายในการทาํงานส่งเสริม SMEs 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และ สสว. มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: จะตอ้งมีการลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจมากขึน โดย สสว. ควรสนบัสนุนเรืองขอ้มูล

ข่าวสารสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจ  มีการส่งเสริมการคา้ชายแดนมากยิงขึน  และ สสว. จะตอ้งพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองอยา่งสมาํเสมอ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่สนบัสนุนใหมี้การแกไ้ขกฎหมาย หากแต่ควรพิจารณาอยา่งถ่องแทว้า่กฎหมายจดัตงั สสว. ให้

อาํนาจ สสว. มาเพือวตัถุประสงคใ์ด แลว้บริหารจดัการอาํนาจหนา้ทีนนัอยา่งเหมาะสม 
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บทสัมภาษณ์ท ี4 

นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการ

เกษตร กรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี24 ตุลาคม 2556  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร สสว. ทีท่านเป็นองคป์ระกอบอยูมี่ความเหมาะสม

ในแง่ของสดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เนืองจากการวินิจฉัยและมีมติทีประชุมจะอาศยัเหตุผลชีแจงสนบัสนุนเป็นสําคญัมากกว่าใช้

วิธีการลงคะแนนเสียง ดงันนัสัดส่วนของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและกรรมการโดยตาํแหน่งทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั

จึงไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน  แต่ความเชียวชาญของผูแ้ทนหน่วยงานซึงเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง  หรือ

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจะมีผลมากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: แตกต่างกัน โดยเป็นเหมือนระบบราชการ  คณะกรรมการบริหารฯ เทียบได้กับระดับ

ปลัดกระทรวง ส่วนคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เทียบได้กับรัฐมนตรี ใน 

บางเรืองคณะกรรมการบริหารฯ  ไม่สามารถตัดสินใจได้เอง  ก็ควรให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ  เป็น 

ผูต้ ัดสินใจ จะตัดคณะใดคณะหนึงไปไม่ได้ เพราะคณะกรรมการส่งเสริมฯ จะต้องมีผูช่้วยกลันกรองคือ

คณะกรรมการบริหารฯ จะใชอ้าํนาจโดยตรงมาจากผูอ้าํนวยการ สสว. เลยไม่ได ้และคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

จะมีอาํนาจหนา้ทีพิจารณาเรืองทีสาํคญัมากเท่านนับางเรืองอาจทาํใหล่้าชา้บา้ง เช่น เรืองการแต่งตงัผูอ้าํนวยการ 

สสว. หรือการบริหารจดัการงบประมาณซึงเกินอาํนาจทีผูบ้ริหาร สสว. จะตดัสินใจเอง  การแกปั้ญหากค็วรปรับ

หลกัเกณฑก์าํหนดวงเงินทีคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจอนุมติัใหก้วา้งขวางมากขึน 

ผู้สัมภาษณ์:  ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองคป์ระกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

จดัตงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์:  อํานาจหน้าทีเกือบจะซําซ้อนกันระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมฯ กับคณะกรรมการ 

บริหารฯ แต่บางเรืองมีความจาํเป็นทีจะต้องส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ พิจารณาด้วย หลังจากทีผ่าน 

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ แลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: บทบาทของ สสว. ยงัไม่ค่อยเหมาะสมนกั เนืองจาก สสว. ควรเป็นเสมือนผูก้าํหนดนโยบาย

เสนอรัฐบาล เป็นผูน้าํในเชิงนโยบายดงัเช่นในอดีตทีสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผูว้าง

นโยบายให้กบัรัฐบาล แต่ทีผ่านมาเมือพิจารณาจากงบประมาณและผลการดาํเนินงาน สสว. ยงัปฏิบติังาน

ดังกล่าวไม่มากนัก ทิศทางไม่ชัดเจน แต่ขณะนี สสว. ได้พยายามปฏิบัติงานในการวางนโยบายและแผน

ยทุธศาสตร์มากยิงขึน ซึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการปรับปรุงการปฏิบติังาน  สสว. ควรส่งเสริม SMEs ใน

ภาพรวมของประเทศโดยเสนอนโยบายใหญ่ๆ ไม่ใช่เป็นผูส่้งเสริม SMEs โดยตรง  ทงันี การที สสว. สังกดั

กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ไดมี้ผลให้การปฏิบติังานของ สสว. ขาดประสิทธิภาพ  หรือหากจะยา้ยหน่วยงาน 

ตน้สงักดักไ็ม่ไดท้าํให ้สสว. ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนัปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคของคณะกรรมการบริหารฯ คือความต่อเนืองของกรรมการแต่ละท่าน ซึง

ตอ้งเปลียนตามแต่ละช่วงเวลาและดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาทีจะเห็นว่าผูใ้ดเหมาะสมเป็นผูแ้ทนหน่วยงาน

เพือใหม้าดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ  และการสรรหาผูอ้าํนวยการ สสว. ยงัทาํไดย้าก เนืองจากงบประมาณ

เงินเดือนผูอ้าํนวยการ สสว. มีใหจ้าํนวนไม่มาก ในขณะทีคุณสมบติัของบุคคลทีมีสิทธิสมคัรมีขอ้จาํกดัมากทงั

การกาํหนดอายขุองผูส้มคัร และประสบการณ์การทาํงานของผูส้มคัร 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการใหห้น่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการ

ขึนมาให้ สสว. พิจารณาให้เงินสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกับการที สสว. เป็น 

ผูริ้เริมโครงการใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประเดน็การใหเ้งินทุนซึงจะเป็นกรณีที สสว. เป็นผูริ้เริมโครงการหรือไม่กต็าม ไม่ใช่หนา้ทีหลกั

ของ สสว. เพียงแต่จาํเป็นตอ้งมีไวเ้ป็นเรืองเสริมในระบบราชการ สสว. ไม่สามารถใหเ้งินทุนแก่ SMEs ไดท้งั

ประเทศ เพราะเงินกองทุนของ สสว. มีนอ้ยมาก  และ สสว. ควรเป็นหน่วยงานวิจยัทาํแผนยทุธศาสตร์มากกว่า  

ควรใชเ้งินกองทุนไปในกรณีทีเหมาะสมทีสุด เช่น กรณีสนบัสนุน SMEs ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใน

โครงการตามพระราชดาํริ การส่งเสริมการท่องเทียวซึงมีหน่วยงานอืนร้องขอมา เป็นอาทิ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกั

สดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนอยา่งไร ใน 4 ประเดน็  ไดแ้ก่  (1) ประเดน็การให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เงินกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถช่วยเหลือ SMEs ไดเ้พียงเฉพาะกลุ่ม เพราะมี

จาํนวนนอ้ยมาก ดงันนั เงินกองทุนจึงควรใชไ้ปเพือใหเ้กิดนโยบายเสนอรัฐบาลใหส้นบัสนุน SMEs โดยผ่าน

งบประมาณภาครัฐตามปกติทีไม่เกียวขอ้งกบักองทุนนีเลย  และเพือให้รัฐบาลนาํนโยบายนันไปดาํเนินการ 

นโยบายของ สสว. จะตอ้งมีประสิทธิภาพและสามารถนาํมาซึงประสิทธิผลได ้เช่น จะมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์

การเสียภาษีอย่างไร จะช่วยเหลือเยียวยาผูป้ระกอบการอนัเนืองมาจากการขึนค่าแรงขนัตาํอย่างไร การเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลควรช่วยเหลือ SMEs ในการปรับตวัอยา่งไร โดย สสว. จะตอ้งเร่งดาํเนินการ

เสนอนโยบายใหท้นัต่อสถานการณ์และเป็นผูน้าํในการปรับปรุงเปลียนแปลง  โดยทีขณะนี สสว. ไดป้ระสาน

ขอความร่วมมือกบั World Bank ใหช่้วยเหลือการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ฉบบัต่อไปดว้ย  



30 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพมิเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่จาํเป็นตอ้งไปสร้างแรงจูงใจ เนืองจากการใหเ้งินสนบัสนุนช่วยเหลือ SMEs ไม่ควรเป็น

หนา้ทีหลกัของ สสว.  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: พยายามทาํใหแ้ผนยทุธศาสตร์มีประสิทธิภาพปฏิบติัไดจ้ริงมากทีสุด ใหผู้รั้บผิดชอบของ สสว. 

จดัทาํโครงการทีจะนาํมาซึงนโยบายทีเหมาะสม  เพือให้รัฐบาลนาํไปกระจายนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐที

เกียวขอ้งปฏิบติัตาม  การมี สสว. เป็นเรืองทีดี เพราะ สสว. มีคณะกรรมการส่งเสริมฯ ทีมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน และมีกระทรวงต่างๆ เขา้มาร่วมตดัสินใจในนโยบายการส่งเสริม SMEs ดว้ย แต่ควรลดการให้ทุน

สนบัสนุนต่างๆ เพราะอาจไปขดัผลประโยชน์กบัหน่วยงานภาครัฐอืนๆ แมก้ระทงัการพิจารณาแทนหน่วยงาน

ภาครัฐอืนๆ ในการให้ทุนสนบัสนุนก็ไม่เหมาะสม  และ สสว. ควรมีศูนยข์อ้มูลในส่วนภูมิภาค เพือไม่ให้ถูก

บิดเบือนขอ้มูล ไม่ใช่เนน้การลงทุนในแต่ละจงัหวดั แต่จะตอ้งดาํเนินการศึกษาวิจยัใหไ้ดข้อ้มูลมาแกไ้ขปัญหา

การส่งเสริม SMEs ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมแต่ละทอ้งถินตามความเป็นจริง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด  และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายภาครัฐในปัจจุบนัทีมองว่า สสว. ควรเป็นผูเ้สนอนโยบายในการส่งเสริม SMEs นนั 

ถูกตอ้งเหมาะสมดีแลว้ ส่วนกรณีการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สสว. กไ็ดป้ระสานกบั World Bank เพือ

จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในอีกหา้ปีขา้งหนา้ใหเ้หมาะสมยงิขึน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่อนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การส่งเสริม SMEs ในปัจจุบนัและอนาคตจะตอ้งมีการแยกนิยาม SMEs ใหช้ดัเจนก่อนเป็น

อนัดบัแรก แลว้จึงควรวางนโยบายการส่งเสริม SMEs ให้ชดัเจนในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มการท่องเทียว กลุ่ม

บริการดา้นการแพทย ์เป็นอาทิ  การส่งเสริม SMEs อาจไม่จาํเป็นตอ้งแยกประเภทเป็นกิจการผลิต คา้ปลีก คา้ส่ง 

หรือบริการ เพราะหนึงกิจการอาจทาํไดห้ลายกิจกรรมการดาํเนินงาน  โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกัการกาํหนด

นิยาม SMEs ของต่างประเทศเป็นสําคญั  และขณะนี สสว. ก็ไดศึ้กษาวิจยัโดยให้มหาวิทยาลยัทอ้งถินเป็น

หน่วยงานร่วม ในการหาวิธีการส่งเสริม SMEs ทีเหมาะสมในแต่ละทอ้งถิน และจะตอ้งเสนอดว้ยว่าหน่วยงาน

ภาครัฐใดควรเป็นผูล้งมือปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: กฎหมายจดัตงั สสว. ไม่ค่อยมีประเดน็ในการแกไ้ขเพิมเติมมากนกั แต่อยูที่การบงัคบัใชก้ฎหมาย

มากกวา่ทงัการสรรหาคณะกรรมการ และผูอ้าํนวยการ 

 

บทสัมภาษณ์ท ี5 

นายอาทติย์ วุฒิคะโร รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี30 ตุลาคม 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของคณะกรรมการ ทีท่านเป็นองคป์ระกอบอยู่มีความเหมาะสมในแง่ของ

สดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เดิมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผูส่้งเสริม SMIs (Small and Medium Industries) ต่อมาได้

เปลียนเป็นคาํวา่ SMEs (Small and Medium Enterprises) และไดมี้การจดัตงั สสว. ขึน โดยตวัผูใ้หส้มัภาษณ์เอง
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กเ็ป็นผูร่้วมยกร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 อนัเป็นกฎหมายจดัตงั 

สสว. เนืองจากมีหน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนทีช่วยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ซึงบางส่วนก็มี 

ความซาํซอ้นกนั หรือไม่มีอาํนาจหนา้ทีอยา่งแทจ้ริงแต่มาดาํเนินการส่งเสริม SMEs  สสว. จึงมีวตัถุประสงคใ์น

การจดัตงัคลา้ยเป็นสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ SMEs เป็นผูเ้สนอนโยบาย แผนงานโครงการใน 

การส่งเสริม SMEs ใหห้น่วยงานอืนๆ ทงัภาครัฐและเอกชนทีเกียวขอ้งนาํไปปฏิบติั  ตลอดจนเป็นหน่วยงานเชิง

กาํกบั  แต่หากเห็นวา่การส่งเสริม SMEs มีประเดน็ทีสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาทีเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดงัเช่นในช่วงปี พ.ศ. 2540 และสึนามิในประเทศไทย เป็นตน้ แต่หน่วยงานนนัๆ ยงั

ขาดงบประมาณ สสว. ก็มีกองทุนส่งเสริม SMEs คอยใหเ้งินช่วยเหลือเติมเต็มงบประมาณทีขาดไป ซึงไม่ใช่

หนา้ทีหลกั  และในพระราชบญัญติัดงักล่าวกไ็ดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการไวส้องคณะกรรมการ คือ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  และคณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี

จาํนวนมากเกินไป ควรมีการกาํหนดรายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทงัสองคณะกรรมการไว้

ในกฎหมายใหช้ดัเจน ครอบคลุมความเชียวชาญหลากหลายสาขาทีเกียวขอ้งกบั SMEs อยา่งแทจ้ริง เช่น ภาค

การคา้ บริการ การท่องเทียว ฯลฯ  มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและขา้ราชการประจาํ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ต่างกนัโดยคณะกรรมการบริหาร สสว. จะเป็นผูก้ลนักรองเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบาย

ในภาพรวม ซึงจาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการทงัสองชุด เพือการพิจารณาวาระต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ในปัจจุบนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองค์ประกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

จดัตงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสม อยากใหมี้การจาํกดัอาํนาจในการพิจารณาเรืองการใหเ้งินช่วยเหลือจากกองทุน

ส่งเสริม SMEs คือตอ้งใหก้ารช่วยเหลือเฉพาะในกรณีทีจาํเป็นอยา่งยิงเท่านนั ส่วนการจดัทาํนโยบายส่งเสริม 

SMEs คณะกรรมการควรมุ่งพิจารณาใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีหลกั 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของสสว.ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง และควรมี 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรปรับปรุงระบบบริหารงานภายในหน่วยงาน สสว. ใหเ้ขม้แขง็มากขึน เพือดาํเนินการจดัทาํ

นโยบายส่งเสริม SMEs ทีมีประสิทธิภาพจนทาํใหห้น่วยงานต่างๆ ยอมรับและปฏิบติัตามนโยบายนนัๆ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบันปัจจัยใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โครงสร้างองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร สสว. ยงัไม่สมดุล เนืองจากตวัแทนกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิยงัไม่หลากหลายเท่าทีควร 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการให้หน่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการ

ขึนมาให้ สสว. พิจารณาให้เงินสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกับการที สสว. เป็น 

ผูริ้เริมโครงการใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ทีผา่นมากองทุนส่งเสริม SMEs ดาํเนินการในลกัษณะตงัรับมาโดยตลอด ดว้ยการใหป้ระชาชน

ยนืเสนอแผนหรือโครงการเขา้มาขอรับความช่วยเหลือ  ซึงยงัไม่เหมาะสม ควรจะเปลียนเป็นการทาํงานเชิงรุก 

และบูรณาการความร่วมมือกบัหลายหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  โดย สสว. จะชีนาํโครงการเพือใหห้น่วยงานปฏิบติั

มาขอรับเงินสนบัสนุนตามโครงการที สสว. ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลแลว้วา่สามารถนาํเงินสนบัสนุนไปดาํเนินการให้

เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม   

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนับสนุนใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกั

สดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนอยา่งไร ใน 4 ประเดน็  ไดแ้ก่  (1) ประเดน็การให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 
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ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. จะไม่ใช้ปีงบประมาณเป็นเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  แต่ใช้ปีปฏิทิน เนืองจาก

วตัถุประสงค์ของการจดัตงัหน่วยงานไม่ไดป้ระสงค์จะให้ สสว. เป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณให้เงินช่วยเหลือ

ประชาชนโดยตรง หากแต่จะให้เงินอุดหนุนเฉพาะกรณีทีหน่วยงานต่างๆ ไดรั้บงบประมาณไม่เพียงพอและ

จาํเป็นตอ้งขอรับความสนบัสนุนจาก สสว. และระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือก็จะตอ้งรอให้หน่วยงาน

ต่างๆ ดาํเนินการโดยตนเองก่อน หากขาดเหลือจึงจะมาขอจาก สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์และขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่จาํเป็นตอ้งไปสร้างแรงจูงใจ เนืองจากการใหเ้งินสนบัสนุนช่วยเหลือ SMEs ไม่ควรเป็น

หนา้ทีหลกัของ สสว.  ส่วนหนา้ทีหลกัของ สสว. คือการกาํหนดนโยบายและแผนเพือการส่งเสริม SMEs โดยที

นโยบายต่างๆ ควรเนน้การใหค้วามช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดยอ่มมากทีสุด เพือใหเ้ติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 

ซึงประเทศไทยยงัมีอยูเ่ป็นจาํนวนนอ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มาตรการตามแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ควรเป็นไปโดยคาํนึงถึงทรัพยากรของ สสว. เองทีมีอยู่

อยา่งจาํกดั ทงัดา้นบุคลากร ผูเ้ชียวชาญ งบประมาณต่างๆ งานทีไม่เหมาะสมทีจะดาํเนินการดว้ยตนเองกค็วรจา้ง
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ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งภายนอกองคก์ร โดย สสว. จะตอ้งเขียนขอ้กาํหนดการจา้ง (TOR) ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั

ความจาํเป็นในแต่ละสถานการณ์ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และ สสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เหมาะสมมาก แต่จะตอ้งมีโครงการในลกัษณะบูรณาการแต่ละหน่วยงานมาร่วมมือกนัเป็นคู่ๆ 

เพือไม่ใหก้ารส่งเสริม SMEs มีความซาํซอ้น แต่จะตอ้งต่อยอดนโยบายร่วมกนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายภาครัฐควรสามารถนาํมาดาํเนินการให้เป็นรูปธรรมชดัเจน มีตวัชีวดัทีดี ทาํให้ GDP 

ของประเทศเพิมสูงขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประเด็นทีหนึงอาํนาจหน้าทีของ สสว. โดยเฉพาะเรืองกองทุนส่งเสริม SMEs ใหก้ารใหเ้งินกู ้

การจดัตงักิจการ ร่วมทุน ตอ้งมีขอบเขตช่วยเหลือเฉพาะโครงการทีเป็นการส่งเสริม นวตักรรมใหม่ๆ และ 

บูรณาการความร่วมมือกบัหลายหน่วยธุรกิจ  และพิจารณาจัดสรรโครงการในเชิงรุกมากกว่ากึงหนึงของ

โครงการในลกัษณะตงัรับ  ตอ้งเชิญชวนหน่วยงานทีเกียวขอ้งเขา้มาร่วมมือกนั  ไม่ใช่ใหห้น่วยงานต่างๆ เสนอ

โครงการเขา้มา  แต่ สสว. จะต้องชีนํานโยบายโครงการทีจะให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม บูรณาการ 

ไม่ซําซ้อนกับหน่วยงานอืนๆ  ทีช่วยส่งเสริมสนับสนุน  SMEs  และการกําหนดคุณสมบัติการสรรหา

คณะกรรมการส่งเสริม SMES  และคณะกรรมการบริหาร สสว. ประเภทกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
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บทสัมภาษณ์ท ี6 

นายปิยะชนก ลิมปะพนัธ์ุ ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี14 พฤศจิกายน 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของคณะกรรมการ ทีท่านเป็นองคป์ระกอบอยู่มีความเหมาะสมในแง่ของ

สดัส่วนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการโดยตาํแหน่งหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมดี เพราะคณะกรรมการบริหาร สสว. จะไม่ค่อยพิจารณาโดยการออกเสียงลงมติ 

แต่จะนาํเสนอเหตุผล และชีแจงไปในภาพเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เนืองจากพนัธกิจของ สสว. จะเกียวขอ้งกบั 

การส่งเสริม SMEs ทุกภาคส่วน ทงัภาคการผลิต การคา้ และการบริการ อีกทงัยงัทาํงานควบคู่ไปกบักรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมดว้ย จึงควรมีบุคลากรจากกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาหอการคา้หรือผูที้เกียวขอ้งโดยตรงกบั

สภาหอการคา้เขา้ร่วมเป็นกรรมการมากขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. มี 

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ต่างกนั โดยคณะกรรมการส่งเสริม SMEs จะเป็นผูข้บัเคลือน SMEs ของประเทศในภาพรวมที

ใหญ่มาก ในขณะทีคณะกรรมการบริหาร สสว. จะทาํหนา้ทีขบัเคลือน สสว. เพือการส่งเสริม SMEs 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการทีท่านเป็นองค์ประกอบตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

จดัตงัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตงัใหเ้ป็นองคก์รทีมีความเป็นอิสระในการบริหาร อาํนาจหนา้ที

ในปัจจุบนัของคณะกรรมการบริหาร สสว. จึงมีความเหมาะสมแลว้  แต่เนืองจากสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจมี

ความเปลียนแปลงอยูเ่สมอ และ สสว. ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการส่งเสริม SMEs นอ้ย ทาํใหค้ณะกรรมการ

ทงัสองคณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการอยา่งรวดเร็วยิงขึน ซึงขณะนีคณะกรรมการบริหาร สสว. ก็ไดพ้ยายาม

แต่งตงัคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมาช่วยดาํเนินการดว้ย 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของสสว.ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง และควรมี 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เช่น ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ระบบการจัดการความรู้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การประสานระหว่างหน่วยงานภายในองคก์รยงัไม่ดีเท่าทีควร มีความขดัแยง้กนัภายในองคก์ร 

ทาํใหร้ะบบการทาํงานล่าชา้กว่าภาคราชการปกติ เพราะขาดความไวว้างใจกนัภายในองคก์ร  อีกทงัการกระจาย

อตัรากาํลงัตามขอบข่ายหนา้ทียงัไม่เหมาะสม บางหน่วยงานมีบุคลากรมากเกินความจาํเป็น บางหน่วยงานมีนอ้ย

เกินกวา่จะบริหารจดัการงานได ้ รวมถึงการมีอนุบญัญติัทีไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบันปัจจัยใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของคณะกรรมการฯ  ทีท่านเป็น

องคป์ระกอบอยู ่หรือการทาํงานของ สสว. 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประเด็นทีหนึงคือ การกาํหนดให้ สสว. ดาํเนินการตามปีปฏิทิน มิใช่ปีงบประมาณอย่าง

หน่วยงานภาครัฐอืนๆ ทาํให้โครงการทีทาํร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐอืนๆ บริหารจดัการงบประมาณไดย้าก  

ประเด็นทีสองคือ บุคลากรของ สสว. ยงัไม่มีวฒันธรรมองค์กรร่วมกนัและยงัมีความเขา้ใจทีคลาดเคลือน

เกียวกบัทิศทางการปฏิบติัหน้าทีทีส่งเสริม SMEs  ประเด็นทีสามคือ สสว. ยงัไม่เป็นทีรู้จกัของประชาชน 

เนืองจากผลการดาํเนินงานทีผา่นมา เพือแกปั้ญหาดงักล่าว สสว. จึงควรมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคอยา่งนอ้ย 4 ภาค 

และกรุงเทพฯ อีกหนึงแห่ง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การบริหารจดัการกองทุนของ สสว. ทีมีการให้หน่วยงานอืนๆ เสนอแผนปฏิบติัการ

ขึนมาให้ สสว. พิจารณาให้เงินสนับสนุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เมือเปรียบเทียบกับการที สสว. เป็น 

ผูริ้เริมโครงการใหเ้งินสนบัสนุนจากกองทุนดงักล่าว 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ควรเป็นผูริ้เริมโครงการต่างๆ ดว้ยตนเอง เพราะหากรอให้มีผูเ้สนอ การส่งเสริม SMEs 

อาจล่าชา้เกินไป 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมสนับสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนับสนุนใน 

การให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกั

สดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนอยา่งไร ใน 4 ประเดน็  ไดแ้ก่  (1) ประเดน็การให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ขณะนีรัฐบาลยงัคงอนุมติังบประมาณในแต่ละปีให้แก่กองทุนน้อยมาก เมือเปรียบเทียบกบั

เหตุผลและความจาํเป็นในการส่งเสริม SMEs สสว. จึงจาํเป็นตอ้งนาํไปใชเ้พียงบางประเด็นในการพฒันา 

องคค์วามรู้และใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการ  ทงันี สสว. ควรเร่งพฒันาความร่วมมือกบัทงัภาครัฐและเอกชน

เพืออาศยังบประมาณจากภายนอก สสว. มาช่วยส่งเสริม SMEs ดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑ์และขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสม เนืองจากยงัขาดกฎหมายหรืออนุบญัญติัเกียวกบัการติดตามตรวจสอบผล 

การใหเ้งินช่วยเหลือแก่ SMEs และในกรณีการร่วมกิจการ หรือร่วมทุน กบัภาคเอกชน ยงักาํหนดหลกัเกณฑ ์

การใช้เงินคืนไวไ้ม่ชัดเจน ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติังานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ส่วนกลยุทธ์ทีสําคญัใน 

การสร้างแรงจูงใจให้ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนคือ สสว. จะตอ้งเร่งประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนรู้จกัและสร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัองคก์รโดยเร็วทีสุด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร โดย

ครอบคลุมยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 2 การให ้

ความช่วยเหลือ อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs   ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ขณะนี ยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์รเป็นเรืองทีสาํคญัทีสุด 

ส่วนยทุธศาสตร์อืนๆ กมี็ความสาํคญัในลาํดบัรองลงมา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และ สสว. มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายภาครัฐปัจจุบนัควรใหค้วามช่วยเหลือแก่ SMEs ทีพึงเริมกิจการเป็นสาํคญั สาํหรับกรณี

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนนั เห็นวา่โดยศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทยมีขีดความสามารถเพียงพอ

อยูแ่ลว้  แต่ควรส่งเสริมเรืองความซือสตัยข์องผูป้ระกอบการ และการลดตน้ทุนการผลิตดา้นโลจิสติกดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายภาครัฐในอนาคตไม่ควรตอ้งให้เงินสนบัสนุนแก่ผูป้ระกอบการมากนกั เพราะควรเป็น

หนา้ทีโดยตรงของธนาคารพาณิชยท์งัหลาย แต่ควรบริหารจดัการระบบต่างๆ ของภาครัฐให้เอือประโยชน์ต่อ

การประกอบกิจการ SMEs มากทีสุด เช่น ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใหเ้หมาะสม  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: กฎหมายในการจดัตงั สสว. ควรมีเอกภาพ ปฏิบติัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

 

บทสัมภาษณ์ท ี7 

รองผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่โครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนัมี 

ความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เนืองจากโครงสร้างของ สสว. มีการเปลียนแปลงไปตามนโยบายของผูบ้ริหารองคก์รในแต่ละ

วาระการดํารงตําแหน่ง  จึงไม่เหมาะสมเท่าทีควร ควรจะต้องกําหนดโครงสร้างตามหน้าทีองค์กรใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึงเป็นกฎหมายทีจดัตงั สสว. ไวใ้ห้

ชดัเจนและเหมาะสมยงิขึน ประกอบกบักรณีนโยบายของรัฐทีจะให ้สสว. เป็นศูนยข์อ้มูลแห่งชาติ แต่การจดัรูป

องคก์รไดมี้การแบ่งแยกหน่วยงานทีทาํหนา้ทีเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศออกเป็นหลายหน่วยงาน เช่น สาํนกั

ขอ้มูลและวิจยั งานบริการผูป้ระกอบการในการจดัทาํขอ้มูลสมาชิกและใหบ้ริการสมาชิกทีเป็นผูป้ระกอบการ 

SMEs เป็นตน้  ในขณะทีส่วนงานทีทาํหน้าทีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์กลบัมีอตัรากาํลงัของ

ผูป้ฏิบติังานน้อย  หรือกรณีการบริหารจดัการกองทุนตามมาตรา 34 (2) และ (3) ไดก้าํหนดให้อยู่ภายใต ้

การบริหารงานของสาํนกัสนบัสนุนการเงินเพียงหน่วยงานเดียว ซึงมีขอบเขตภาระหนา้ทีกวา้งขวางมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. ทีกฎหมายจดัตงักาํหนดไวมี้ 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่มีการกาํหนดอาํนาจหน้าทีของรองผูอ้าํนวยการไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม และควรมีการกระจายอาํนาจการบริหารหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย และการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ 

สสว. ท่านอืน  มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน หรือมีผลกระทบต่อการทาํงาน หรือการตดัสินใจของท่านหรือไม่ มาก

นอ้ยเพียงใด  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบเรืองความเป็นอิสระทางดา้นการบริหารงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง  และควรมี 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร  เช่น  ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน
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ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: บทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัควรมีการดาํเนินการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม มากยงิขึน โดยการประสานงานกบัหน่วยงานอืนๆ ทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั 

ผู้ให้สัมภาษณ์: กฎหมายจดัตงั สสว. โดยเฉพาะการทีกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดให้ สสว. เป็นหน่วยงานใน

กาํกบัของกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะ SMEs มีทงัส่วนภาคการผลิต ภาคการคา้และการบริการ เทคโนโลยี

และนวตักรรม เป็นตน้ ซึงหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานต่างกเ็กียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs 

ด้วยทังสิน  จึงควรให้ สสว .  เป็นหน่วยงานในกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี  เพือความคล่องตัวใน 

การบริหารงานและการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐอืนๆ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรทีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์  กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน และกลุ่มบริหารจัดการนัน มี 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสมเท่าทีควร โดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารภายในแต่ละกลุ่ม 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ขณะนียงัไม่มีนโยบายภาครัฐทีกาํหนดให้ สสว. สามารถดาํเนินการตาม (1) ได ้เนืองจาก

ภายหลงัการจดัตงั สสว. ก็ไดมี้การจดัตงัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขึนมาทาํหนา้ทีนี
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โดยตรง ส่วน (3) เนืองจากเรืองการใหห้น่วยงานภาครัฐร่วมกิจการ หรือร่วมทุน กบัเอกชน ยงัเป็นกรณีทีตอ้ง

อาศยัความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้าน ซึง สสว. เคยประสบปัญหาขอ้พิพาทจากการดงักล่าว จึงตอ้งอาศยั

ระยะเวลาพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเชียวชาญอยา่งแทจ้ริง  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสม เพราะ สสว. ยงัไม่สามารถดาํเนินการใหค้รบถว้นตามอาํนาจหนา้ทีทีกฎหมาย

จดัตงัหน่วยงานกาํหนดไวไ้ด ้และมีความเห็นว่าควรจะเร่งพฒันาบุคลากรภายในองคก์รใหมี้ความเชียวชาญใน

การใหบ้ริการตามมาตรา 34 (1) (2) และ (3) ก่อนทีจะมีการสร้างแรงจูงใจใหผู้รั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือ

จากกองทุน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร ทงั

ยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การใหค้วามช่วยเหลือ 

อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริม SMEs เพือเป็นกลไกหลกัในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทาง

เศรษฐกิจ สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ เป็นแหล่งการจา้งงานทีสาํคญั อีกทงัยงัเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหา 

ความยากจนของประเทศ    โดยการมุ่งจดัทาํแผนการส่งเสริม SMEs เชือมโยงสอดรับกบัแผนต่างๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัทงั 4 ยทุธศาสตร์หลกั อนัไดแ้ก่ (1) ยทุธศาสตร์สนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้มใหเ้อือต่อการดาํเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย (2) ยทุธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของไทย (3) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทยให้เติบโตอยา่ง

สมดุลตามศกัยภาพของพืนที และ (4) ยทุธศาสตร์เสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยใหเ้ชือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

ผู้สัมภาษณ์: ในการประสานงานเพือส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในส่วนภูมิภาคท่านประสานงานกบัหน่วยงานใด 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: มหาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาค อุตสาหกรรมและพานิชย์ จังหวดั แต่เห็นว่า สสว. เองควรมี 

การจดัตงัหน่วยงานสาขาในส่วนภูมิภาคดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เรืองนโยบายภาครัฐในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบนัยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรมมาก

นกัในประเทศไทย แต่ สสว. ไดเ้ตรียมโครงการต่างๆ ไว ้เช่น AEC Ready เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั 

SMEs ทียงัไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีอาเซียนเลย ตลอดจน SMEs ทีมีขีดความสามารถบา้งแลว้ 

ใหมี้การเพิมขีดความสามารถมากขึน เช่น การอบรมความรู้ดา้นกฎหมาย และการลงทุน  และการเขา้ถึง AEC 

High Impact factor ดว้ยการผลกัดนัใหมี้การจดทะเบียนผูป้ระกอบการมากขึน เพือจะไดส่้งเสริม SMEs อยา่ง

เป็นระบบ และช่วยใหพ้ฒันา SMEs จากขนาดยอ่ม เป็นขนาดกลาง เป็นอาทิ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การผลกัดนั GDP ของประเทศ ดว้ยการส่งเสริม SMEs ในทุกระดบัตามแผนการส่งเสริม SMEs  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในประเด็นความเป็นอิสระของหน่วยงาน กฎหมายลาํดบัรองเกียวกบัหลกัเกณฑก์ารร่วมกิจการ 

ร่วมทุนตามมาตรา 34 (3) โดยควรกาํหนดขอ้ยกเวน้ความรับผิดของหน่วยงานของรัฐในการสนบัสนุนตาม

มาตรานี หากการบริหารกิจการประสบปัญหาขาดทุน  รวมถึงการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. ใหเ้หมาะสม 
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บทสัมภาษณ์ท ี8 

รองผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (สสว.) ในปัจจุบนั

มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในการพิจารณาถึงโครงสร้างของ สสว. นนั แยกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 1. โครงสร้างโดยภาพรวม

ของการบริหารจดัการภาครัฐ เห็นว่า สสว. จะแตกต่างจากประเทศทีประสบความสาํเร็จในการส่งเสริม SMEs 

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ มาเลเซีย ซึงบางประเทศจะใหส้าํนกังานทีทาํหนา้ทีส่งเสริม 

SMEs ขึนตรงกบันายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีโดยตรง  เพราะการส่งเสริม SMEs เป็นเรืองสาํคญัและ

จาํเป็นตอ้งประสานงานขา้มหน่วยงาน ทงัดา้นการเงินการธนาคาร  การวิจยัและการพฒันา  ขอ้มูลข่าวสาร 

(Information)  ตลอดจนการพฒันาผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship development) การพฒันาผลิตภณัฑ ์

(Product Development) โดยทีผูป้ระกอบการนนัอาจเป็นผูผ้ลิต หรือผูบ้ริการ หรือผูค้า้ ก็ได ้ จึงไม่เหมาะสมที 

สสว. จะสังกดักระทรวงใดกระทรวงหนึง  2. ในส่วนโครงสร้างภายในองคก์ร เห็นว่า สสว. เป็นองคก์รทีมี

ขนาดเล็กเกินไปสําหรับการบริหารบุคลากร เพือใหด้าํเนินการตามโครงการต่างๆ ทีตอ้งกระจายการส่งเสริม 

SMEs ไปทวัทงัประเทศไทยและประสานงานกบัต่างประเทศดว้ย  แต่กลบัไม่มี สสว. ศนูยภ์ูมิภาคเลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. ทีกฎหมายจดัตงักาํหนดไวมี้ 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ผูบ้ริหารองคก์รส่งเสริม SMEs ของประเทศทีประสบความสาํเร็จในการส่งเสริม SMEs มกัมี

สถานะเทียบเท่ารัฐมนตรี  หรืออยูใ่นคณะรัฐมนตรี  ในขณะทีผูอ้าํนวยการ สสว. ขณะนียงัขาดความเป็นอิสระ

ในการบริหารงานเนืองจากอยู่ภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรม  แต่หากจะยา้ยไปอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

กระทรวงพาณิชยก์็ยงัไม่เหมาะสม  เนืองจากตวัชีวดัของกระทรวงพาณิยช์เป็นเรืองการตลาดเป็นส่วนใหญ่ แต่

การพฒันา SMEs ในปัจจุบนัจะตอ้งพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการทีประสบความสาํเร็จยงัยืน  ซึงครอบคลุม

ขอบเขตมากกวา่เรืองการตลาด 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย และการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ 

สสว. ท่านอืน  มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน หรือมีผลกระทบต่อการทาํงาน หรือการตดัสินใจของท่านหรือไม่ มาก

นอ้ยเพียงใด  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในสถานการณ์ปัจจุบนัผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. มีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมี

วิสัยทศัน์ระยะยาว  และสามารถจดัให้มีการร่วมมือประสานงานกนัในแต่ละหน่วยงาน  และประสานเป็น

ขนัตอนตามสายการบงัคบับญัชา  จากผูอ้าํนวยการ ผา่นรองผูอ้าํนวยการ ก่อนทีจะไปถึงสาํนกังานต่างๆ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง   และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  เช่น  ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจุบนับทบาทของ สสว. ยงัทาํงานไดไ้ม่เต็มที ส่วนหนึงมาจากการบริหารงานทีจะตอ้งผ่าน

คณะกรรมการถึงสองชุด  ซึงเห็นวา่หากมีคณะกรรมการบริหารเพียงคณะกรรมการเดียว  และคณะกรรมการนนั

มีการประชุมอยา่งสมาํเสมอบ่อยครังน่าจะทาํใหก้ารทาํงานคล่องตวัและรวดเร็วกวา่  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  อัตรากําลังและขนาดขององค์กรทีเล็กเกินกว่าภาระหน้าที   

การจดัสรรงบประมาณในแต่ละปี เป็นอาทิ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรทีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์  กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน และกลุ่มบริหารจัดการนันมี 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: เหมาะสมแลว้  แต่จะตอ้งจดัสรรงบประมาณให้แต่ละกลุ่มสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย

ดว้ย 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปีงบประมาณ 2557 สสว. ได้มีแผนทีจะดาํเนินการตาม (3) ในการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือ

ภาคเอกชนทีประสงค์จะปรับปรุงเครืองจักร  แต่ไม่ใช่กรณีการร่วมกิจการหรือร่วมทุน  ซึงในเรืองของ

งบประมาณการช่วยเหลือผูป้ระกอบการนัน  เนืองจากจะต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดสรรจากทัง

คณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. ทาํใหก้วา่จะสามารถใชเ้งินงบประมาณไดก้เ็ป็น

ระยะเวลาครึงปีหลงัของปีงบประมาณแลว้  โครงการระยะยาวจึงไม่สามารถทาํได ้ โครงการต่างๆ ส่วนใหญ่จึง

เป็นเรืองการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในอดีตทีผ่านมามีผูป้ระกอบการส่งโครงการเขา้มาขอความช่วยเหลือจาํนวนมากมาโดยตลอด  

แต่ สสว. ยงัไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนเท่าทีควร  จึงยงัไม่สามารถอนุมติัโครงการของ

ผูป้ระกอบการได ้

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร ทงั

ยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การใหค้วามช่วยเหลือ 

อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: แผนแม่บทและแผนปฏิบติัการรายปีจะเนน้การสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มผูป้ระกอบการ  เนืองจาก

เดิมจะหาตัวผู ้ประกอบการรายเล็กๆ  ได้ยากมาก   หากมีกลุ่มผู ้ประกอบการ  ก็จะทําให้พบปัญหาของ

ผูป้ระกอบการและใหค้วามช่วยเหลือไดถึ้งตวัผูป้ระกอบการแต่ละหน่วยธุรกิจดว้ย  รวมถึงสามารถรวมกลุ่มกนั

ออกไปแข่งขนัภายนอกประเทศได ้

ผู้สัมภาษณ์: ในการประสานงานเพือส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในส่วนภูมิภาคท่านประสานงานกบัหน่วยงานใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ขึนอยูก่บัประเด็นทีจะตอ้งประสานงาน แต่โดยหลกัแลว้จะประสานผ่านอุตสาหกรรมจงัหวดั 

หอการคา้จงัหวดั หอการคา้ชายแดน มหาวิทยาลยัต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ไดป้ระสานงานระหวา่งประเทศกบั Asian SMEs Working Group เพือจดัทาํ AEC Blue 

Print สาํหรับการส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะ และมีการจดัทาํ Asian SMEs Policy Index ในประเด็นต่างๆ  

ร้อยกว่าประเดน็เพือเปรียบเทียบกนัภายในสิบประเทศ เช่น การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  การแปลงทรัพยสิ์นใหเ้ป็น

ทุน   

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การส่งเสริม SMEs น่าจะเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบับางประเทศทีบงัคบัให ้SMEs ตอ้งรวมกลุ่ม

กนัเป็นสมาคม ภาครัฐถึงจะให้การสนบัสนุน เช่น ลดภาษี หรือการทาํแบบฟอร์ม การก่อตงัทีสะดวกรวดเร็ว  

การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนควรมีการแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ ใหส้ะดวกต่อการรับบริการ  นอกจากนีประเทศไทยยงัมี

ปัญหามากในการพฒันากิจการขนาดยอ่มใหก้ลายเป็นขนาดกลาง จาํเป็นตอ้งเร่งพฒันา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในประเด็นหน่วยงานตน้สังกดั สสว. ไม่ควรอยู่ภายใตก้ระทรวงใดกระทรวงหนึง และควรมี

โครงสร้างทีจะสามารถประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐอืนๆ ไดส้ะดวก   
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บทสัมภาษณ์ท ี9 

รองผู้อาํนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (สสว.) ในปัจจุบนั

มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: องคป์ระกอบและอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริมฯ มีความเหมาะสมแลว้  อาํนาจหนา้ที

ของคณะกรรมการบริหาร สสว. มีความเหมาะสมแลว้  ส่วนองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร สสว. เห็น

วา่ควรเปลียนแปลงโดยใหอ้งคป์ระกอบของเจา้หนา้ทีภาครัฐมีสดัส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร 

สสว. เนืองจากคณะกรรมการบริหาร สสว. มีหนา้ทีนาํนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มทีคณะกรรมการส่งเสริมฯ กาํหนดมาปฏิบติั รวมถึงการวางนโยบายบริหารงาน ควบคุม กาํกบัดูแล

กิจการโดยทวัไปและรับผิดชอบซึงกิจการของ สสว. จึงควรใหภ้าคเอกชนซึงมีความเขา้ใจในเชิงการประกอบ

กิจการของ SMEs ไดดี้กว่าภาครัฐ อีกทงักรรมการทีมาจากภาครัฐจะมีแนวคิดป้องกนัส่วนไดเ้สียของตน

มากกว่าการพฒันา SMEs อนัถือเป็นอุปสรรคในการนาํนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มทีคณะกรรมการส่งเสริมฯ กาํหนดมาปฏิบติั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. ทีกฎหมายจดัตงักาํหนดไวมี้ 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย และการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ 

สสว. ท่านอืน  มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน หรือมีผลกระทบต่อการทาํงาน หรือการตดัสินใจของท่านหรือไม่ มาก

นอ้ยเพียงใด  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบต่อการทาํงาน และการตดัสินใจมาก เนืองจาก ผูอ้าํนวยการ สสว. เป็นผูแ้ทนของ 

สสว. ซึงมีอาํนาจหนา้ทีนาํนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมฯ และคณะกรรมการบริหาร สสว. มาปฏิบติั และ
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บริหารกิจการของ สสว. ซึงในการปฏิบติังาน ผูอ้าํนวยการ สสว. อาจมอบหมายให้รองผูอ้าํนวยการ สสว. 

ปฏิบติัการแทนได ้

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  เช่น  ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: บทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นเพียงเครืองมือหนึงในการช่วยเหลือส่งเสริม SMEs ซึงไม่

แตกต่างกบัส่วนราชการ องคก์รของรัฐ และรัฐวิสาหกิจทีมีหนา้ทีส่งเสริม SMEs  ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ 

สสว. ยงัไม่สามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 โดยเฉพาะการให ้สสว. เป็นศูนยก์ลางประสานระบบการทาํงานของส่วนราชการ องคก์ร

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีมีหน้าทีส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือให้เกิดความต่อเนืองและ

สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกัน  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก็ควรรายงานบทบาทของ สสว. ใน

ปัจจุบนัและขอ้ปัญหาและอุปสรรคใหค้ณะกรรมการบริหาร สสว. และคณะกรรมการส่งเสริมฯ ทราบ เพือให้

คณะกรรมการส่งเสริมฯ นําเสนอเขา้คณะรัฐมนตรี เพือให้คณะรัฐมนตรีกาํหนดมาตรการให้ส่วนราชการ 

องคก์รของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีมีหนา้ทีส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ทงันี เพือใหก้ารส่งเสริม SMEs เกิดความต่อเนืองและ

สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั เช่น งบประมาณมีจาํกดั, นโยบายของ

คณะกรรมการบริหาร สสว. ไม่ชดัเจน, บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในบางเรือง, ขาดการประสานงานทีดี

กบัส่วนราชการ องคก์รของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจทีมีหนา้ทีส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นตน้ 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรทีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์  กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน และกลุ่มบริหารจัดการนัน มี 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว.  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว.  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว.  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร ทงั

ยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การใหค้วามช่วยเหลือ 

อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว.  

ผู้สัมภาษณ์: ในการประสานงานเพือส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในส่วนภูมิภาคท่านประสานงานกบัหน่วยงานใด 



51 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และ สสว. มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่อนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น แต่สามารถขอทราบขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากหน่วยงานภายในของ สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร สสว. โดยให้กรรมการในสัดส่วนของ

เจา้หนา้ทีภาครัฐมีไม่เกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร สสว. 

 

บทสัมภาษณ์ท ี10 

นายกญุณจกัษณ์ ภู่สาร ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่โครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนัมี

ความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. ทีกฎหมายจดัตงักาํหนดไวมี้ 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย และการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ 

สสว. ท่านอืน  มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน หรือมีผลกระทบต่อการทาํงาน หรือการตดัสินใจของท่านหรือไม่ มาก

นอ้ยเพียงใด  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ต้องมีผลกระทบต่อการทาํงานอย่างมาก เนืองจากการดาํเนินการใด ๆ จะตอ้งเป็นไปตาม

นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง   และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  เช่น  ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. เป็นหน่วยงานหลกัในการกาํหนดนโนบายส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ปัญหาและอุปสรรคคือ การดาํเนินงานยงัขาดความต่อเนืองและไม่แน่นอน เช่น การดาํเนินการต่าง ๆ 

ในแต่ละปีอาจจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการไม่เท่ากนั หรือ บางปีไดรั้บจดัสรรงบประมาณให้

ดาํเนินการพฒันาผลิตภณัฑ ์แต่ในปีถดัไปอาจจะไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณหรือไดรั้บจดัสรรเพือดาํเนินการ

อยา่งอืน ทาํใหข้าดความต่อเนือง  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การประสานงานหรือการติดต่อสือสารภายในองค์กรยงัไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าทีหรือ

พนกังานบางส่วนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs อยา่ง

จริงจงั การดาํเนินกิจกรรม หรืองานต่าง ๆ ยงัขาดความเอืออาทรต่อกนั ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทาํ ไม่มี 

การประสานประโยชนร่์วมกนั 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรทีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์  กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน และกลุ่มบริหารจัดการนัน มี 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการ ถือวา่นอ้ย เมือเทียบกบัจาํนวน SMEs  ทีมีมากกว่า 2 ลา้นราย 

ทวัประเทศ และมีนาํหนกัสดัส่วนการใชจ่้ายเงินกองทุนแบ่งเป็น (1) สดัส่วน 0%  (2) สดัส่วน 40% (3) สดัส่วน 

35% และ (4) สดัส่วน 25%) 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจุบนัแมจ้ะมีการเปิดใหห้น่วยงานตาม ม.34(2) ขอรับการสนบัสนุนเงินเพือนาํไปดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แต่ในทางปฎิบติัหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ไดรั้บเงิน

สนบัสนุน เนืองจากการดาํเนินโครงการต่าง ๆ นนั สสว. มีนโยบายใหด้าํเนินการโดยการจดัซือจดัจา้งเท่านนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร ทงั

ยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การใหค้วามช่วยเหลือ 
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อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น  

ผู้สัมภาษณ์: ในการประสานงานเพือส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในส่วนภูมิภาคท่านประสานงานกบัหน่วยงานใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ส่วนใหญ่จะดาํเนินการผา่นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในทอ้งถิน  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยงิ สสว.ไดมี้

การจดัให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ แก่ผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นต่าง ๆ ทงัเรืองลกัษณะภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ กฎหมาย ลกัษณะนิสัย หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคในภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ เพือใหมี้ความพร้อม

และสามารถมองเห็นโอกาสในการปรับตวั หรือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรเป็นการมุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ให้แก่ผูป้ระกอบการ พร้อมทงัสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจใหเ้ติบโตและยงัยนืต่อไปในอนาคต 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 
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บทสัมภาษณ์ท ี11 

นายนิมติ วงศ์จันทร์ ผู้ปฏิบตัิงานของสํานักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

สัมภาษณ์วนัท ี7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (สสว.) ในปัจจุบนั

มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสม เนืองจากการมีคณะกรรมการถึงสองคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และคณะกรรมการบริหาร สสว. ทาํใหก้ารนาํเสนอแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไม่ทนั

ต่อสถานการณ์  และการนดัหมายประชุมทาํไดย้าก เนืองจากคณะกรรมการทงัสองมาจากหลายหน่วยงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. ทีกฎหมายจดัตงักาํหนดไวมี้ 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสมดีแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย และการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ 

สสว. ท่านอืน  มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน หรือมีผลกระทบต่อการทาํงาน หรือการตดัสินใจของท่านหรือไม่ มาก

นอ้ยเพียงใด  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบมาก เพราะผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการ สสว. ตอ้งตดัสินใจบนพืนฐานของ

ขอ้เทจ็จริง เพือใหเ้กิดนโยบายทีสามารถนาํไปปฏิบติังานไดจ้ริง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าบทบาทของ สสว. ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง   และควรมีแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  เช่น  ประเด็นการทาํงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร  ระบบการจดัการความรู้  การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือสารสมยัใหม่มาใช้อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  การทาํงานซําซ้อนและขาดการประสาน

ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ความไม่ครอบคลุมและเอือต่อ 

การปฏิบติังานของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: บรรลุเป้าหมายประมาณร้อยละ 80 เช่น กฎหมายไดก้าํหนดให ้สสว. มีอาํนาจใหกู้ย้ืมเงินได ้แต่

ในทางปฏิบติัยงัไม่สามารถดาํเนินการไดจ้ริง  ส่วนการร่วมลงทุนยงัอยู่ระหว่างยกร่างอนุบญัญติั  สสว. ยงัมี

ปัญหาเรืองการบริหารและการขบัเคลือนองค์กร  การทาํงานเป็นทีม เนืองจากบุคลากรมาจากต่างองค์กร มี

วฒันธรรมองคก์รเดิมทีแตกต่างกนั ปัญหาเกียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น website ของ สสว. ขอ้มูลทีแสดง

ไวย้งัไม่ทนัสมยั ระบบสารสนเทศทีใชสื้อสารภายในองค์กรไม่สามารถใชก้ารไดอ้ยู่เสมอ ปัญหาการทาํงาน

ซําซ้อนและขาดการประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน   และปัญหาเกียวกับอนุบัญญัติต่างๆ  ซึง

คณะกรรมการควรจะกาํหนดหลกัเกณฑไ์วใ้นอนุบญัญติัทงัหลายใหท้นัต่อสถานการณ์ มีกรอบเวลาการทาํงาน

ยกร่างทีชดัเจน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ปัจจยัใดทีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานของ สสว. ในปัจจุบนั 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โครงสร้างองคก์ร  นโยบายภาครัฐ  ผูบ้ริหารองคก์ร  ผูป้ฏิบติังานขององคก์รทีขาดวฒันธรรม

องคก์รร่วมกนัและขาดประสบการณ์การทาํงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรทีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม

ยุทธศาสตร์  กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มความช่วยเหลือสนับสนุน และกลุ่มบริหารจัดการนัน มี 

ความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีความเหมาะสม แต่กค็วรกาํหนดโครงสร้างของแต่ละกลุ่มใหเ้ชือมโยงการทาํงานซึงกนัและกนั

ดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า ในปัจจุบนั กองทุนส่งเสริมสนบัสนุน SMEs สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และมีนาํหนกัสดัส่วน

การใชจ่้ายเงินกองทุนอย่างไร ใน 4 ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) ประเด็นการให้ SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั 

ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน (2) ประเด็นการให ้

ความช่วยเหลือส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรเอกชน  เพือใช้ดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs  (3) ประเดน็การใหค้วามช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ  ร่วมกิจการ  ร่วมทุน  

หรือลงทุนทีเกียวขอ้งกบัการก่อตงั   การขยายกิจการ  การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs   และ (4) ประเดน็ใช้

เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของ สสว. และการบริหารกองทุน 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ย ประเด็นการให ้SMEs กูย้ืมเพือดาํเนินการก่อตงั ปรับปรุง และพฒันากิจการของตนใหมี้

ประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิมขึน  สสว .  ย ังไม่สามารถดําเนินการได้  และประเด็นการให ้

ความช่วยเหลืออุดหนุนการดาํเนินการ ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนเกียวกบัการก่อตงั การขยายกิจการ  

การวิจยั พฒันา และส่งเสริม SMEs ขณะนีไม่ไดด้าํเนินการ แต่ในอดีตเคยดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือดงักล่าว 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละขนัตอนวิธีการดาํเนินงานของกองทุนส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และควรมีกลยุทธ์หรือนโยบายสร้างแรงจูงใจให้

ผูรั้บบริการเขา้มาขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่เหมาะสม  ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งไร

บา้ง  มีการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งต่อเนือง  โดยทีจะตอ้งเพิมการประชาสัมพนัธ์และการสือสารใหผู้รั้บบริการ

เขา้ใจไดง่้ายดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านมีมาตรการในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ตามแผนยทุธศาสตร์ปี 2555 - 2559 อยา่งไร ทงั

ยทุธศาสตร์ที 1 การวางแผนและจดัทาํยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 2 การใหค้วามช่วยเหลือ 

อุดหนุน สนบัสนุนและส่งเสริม SMEs ยทุธศาสตร์ที 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

และยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เนน้ยทุธศาสตร์ที 4 การเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการองคก์ร โดยการปรับปรุงองคก์รให้

ทนัต่อการเปลียนแปลง เช่น ไม่ยดึติดกบัระบบราชการเดิมมาก จนทาํใหง้านล่าชา้ 

ผู้สัมภาษณ์: ในการประสานงานเพือส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ในส่วนภูมิภาคท่านประสานงานกบัหน่วยงานใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั สภาหอการคา้จงัหวดั และสถาบนัการศึกษาต่างๆ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันซึงรวมถึงเรืองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 

ความเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํงานของ สสว. มากนอ้ยเพียงใด และสสว.มีการเตรียมการ

อยา่งไรในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการ  ซึงขณะนี สสว. ก็มีโครงการทีเกียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนหลายโครงการ 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าอนาคตทิศทางการเติบโตของ SMEs กบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนบัสนุนควร

เป็นอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายการส่งเสริม SMEs ควรมีความต่อเนือง รวมถึงมีการจดัสรรงบประมาณทีเหมาะสมดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงัสสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีคณะกรรมการเพียงคณะกรรมการเดียว  และมีคณะอนุกรรมการย่อยในแต่ละด้านที

เกียวขอ้ง  สายงานกาํกบัดูแลควรอยูใ่นสังกดัของสาํนกันายกรัฐมนตรี เพือจะไดข้อความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐอืนๆ ไดส้ะดวกขึน 

 

บทสัมภาษณ์ท ี12  

นายอนิรุทธ์ โซ๊ะประสิทธิ  (นกัวิชาการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศนูยก์ารศึกษาชลบุรี) 

สัมภาษณ์วนัท ี5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อยากใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชน  เพราะจะไดส้นบัสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนมากกวา่ SMEs 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ความรู้ในการพฒันานวตักรรม และส่งเสริมดา้นการตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ย หากจะมีผลกระทบอยูบ่า้งจะเป็นดา้นการเงินการลงทุน โดยเฉพาะการกูเ้งินเพือมาลงทุน

หรือขยายกิจการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคย ส่วนใหญ่เงินทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจคือเงินทุนส่วนตวั การขอยืมจากคนใกลชิ้ด 

เงินกูน้อกระบบ และบตัรกดเงินสด 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด  และท่าน 

คิดวา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ทราบว่าต้องติดต่อผ่านหน่วยงานใด แต่คิดว่ามีความจําเป็นที สสว. ควรมีหน่วยงาน

ศนูยภ์ูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ค่อยมีผลกระทบ แต่เห็นว่า สสว. ควรใหค้วามรู้สู่ชุมชนในการจดัอบรม สัมมนาอยา่งน้อย

เดือนละครังเพือใหเ้กิดความต่อเนือง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี13  

นางสาวณฐัธิดา สุภาพงษ์  (เจา้ของกิจการร้านอาหาร อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี) 

สัมภาษณ์วนัท ี25 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อยากใหเ้ป็นวิสาหกิจSMES เพราะยงัไม่คิดอยากรวมกลุ่ม 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เรืองเงินทุน อยากใหมี้นโยบายส่งเสริมใหส้ามารถกูย้มืโดยไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานทีทาํใหผู้ข้อกูย้ืม

พบความยุ่งยาก, ช่วยส่งเสริมมาตรฐานสินคา้ทีขายตามไล่ถนนหรือขา้งทางให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

สุขอนามยั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ย หากจะมีผลกระทบอยูบ่า้งจะป็นดา้นการเงินการลงทุน โดยเฉพาะการกูเ้งินเพือมาลงทุน

หรือขยายกิจการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคย ส่วนใหญ่เงินทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจคือเงินทุนส่วนตวั  

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อผ่านหน่วยงานย่อยทีมีความสัมพนัธ์และรู้จักชุมชนเป็นอย่างดี และเห็นด้วยว่ามี 

ความจาํเป็นที สสว. ควรมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค เพราะผูป้ระกอบการและบุคคลทวัไปทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ยงัไม่ค่อยรู้จกัสสว. 
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 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ค่อยมีผลกระทบ และไม่ไดคิ้ดเตรียมกลยทุธ์เพือมาใชใ้นการปรับตวัเพราะธุรกิจร้านอาหารที

ทาํอยูไ่ม่ไดเ้กียวขอ้งกบัการทีประเทศไทยจะเขา้สู่ AEC   

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการปรับแกค้าํนิยาม เพือใหร้วมธุรกิจขนาดจิวอยูใ่นประเภทของธุรกิจ SMEs ทีสสว. ให้

การส่งเสริมอยูใ่นขณะนีดว้ย นอกจากนีการเพิมคาํนิยามดงักล่าวจะช่วยทาํใหก้ารส่งเสริมธุรกิจขนาดจิวแตกต่าง

จากธุรกิจ SMEs อนัจะทาํใหไ้ม่เกิดความเหลือมลาํในการส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจประเภทนี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี14  

นายเกยีรติคุณ แบบประเสิริฐ (ผูจ้ดัการ Invictus Sport Club จงัหวดัชลบุรี) 

สัมภาษณ์วนัท ี31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อยากใหเ้ป็นวิสาหกิจSMES เพราะเป็นธุรกิจในครอบครัวมีไม่ไดเ้กิดจากการรวมกลุ่มของชุมชน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประการแรก เงินทุน รัฐควรจดัหาแหล่งเงินทุนทีมีประสิทธิภาพพอทีจะแข่งขนักบัภาคเอกชน 

ไดแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์และเงินกูน้อกระบบใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถึงได ้คาํว่าประสิทธิภาพหมายถึงติดต่อไดง่้าย 

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสัน อตัราดอกเบียอยู่ในระดับทีแข่งขนักบัภาคเอกชนได้ มีขนัตอนในการขอ 

ความช่วยเหลือไม่ยุง่ยาก 
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ประการทีสอง ความรู้ การจดัตงัหน่วยธุรกิจ นอกจากแหล่งเงินทุนแลว้ ผูป้ระกอบการยงัตอ้งคาํนึงถึงเรืองอืนๆ 

เช่น จะจดัตงัในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ฐานภาษีทีเกียวขอ้งกบัการจดัตงัในรูปแบบต่างๆ กฎหมาย

ทีบงัคบัเมือมีการจดัตงัหน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกียวกบัโรงงาน 

กฎหมายสิงแวดลอ้ม กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายภาษีอากร การบญัชี ซึงเรืองเหล่านีมีหน่วยงานต่างๆ 

ทีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แลว้ แต่การติดต่อแต่ละหน่วยงานแยกจากกนัเป็นเรืองยาก และเสียเวลามาก อีกทงั

เอกชนทีไม่มีความรู้พืนฐานอาจไม่สามารถติดต่อและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆไดค้รบ ความยุง่ยากดงักล่าว

ทาํใหต้น้ทุนในการจดัตงัหน่วยธุรกิจของประเทศไทยสูง รัฐน่าจะสามารถจดัตงั One stop service ในแต่ละ

จงัหวดัเพือใหข้อ้มูล และดาํเนินเรืองทีเกียวขอ้งกบั SMEsได ้โดยใชห้น่วยงานของรัฐทีมีอยูแ่ลว้ การที สสว. ไม่

สามารถแข่งขนักบั SME Bank ในการใหสิ้นเชือแก่เอกชนได ้สสว.ก็ไม่ควรแข่งขนัต่อไป แต่ควรผนัตนเอง

ออกเป็นผูใ้หข้อ้มูล และเป็นหน่วยงานทีทาํหนา้ทีประสานงานแทน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจุบนัลูกจา้งชาวไทยมกัหลีกเลียงงานหนกั และหนัไปทาํงานภาคบริการมากกว่าภาคการผลิต 

เอกชนจึงมกัตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานเนืองจากทาํงานหนกั และค่าแรงตาํกว่า แต่มกัมีปัญหาเกียวกบั

การใชแ้รงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย ซึงภาครัฐควรเขา้มาแกปั้ญหาใหก้ารขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วสามารถทาํ

ไดง่้ายขึนและปัญหาทีมกัพบเจอหลงัจากขึนทะเบียนแรงงานคือลูกจา้งลาออกไปทาํงานอืนทีให้ค่าแรงสูงกว่า 

ทาํใหน้ายจา้งไม่อยากขึนทะบียนแรงงาน ซึงภาครัฐควรพิจารณาปัญหานีดว้ย เช่น กาํหนดใหท้ะเบียนแรงงาน

สามารถใชไ้ดเ้มือทาํงานกบันายจา้งคนปัจจุบนัเท่านนั เมือเปลียนงานใหม่จะตอ้งแจง้ขึนทะเบียนใหม่ทุกครัง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ยมาก เนืองจากภาคเอกชนไม่รู้ถึงการมีอยูข่อง สสว. 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคย ส่วนใหญ่เงินทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจคือเงินทุนส่วนตวั ไม่สามารถตอบคาํถามใน

ส่วนของการเปรียบเทียบได ้เนืองจากไม่เคยใช่บริการสนบัสนุนทางการเงินของ สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อสสว.โดยตรง ในดา้นความจาํเป็นจะตอ้งมีหน่วยงานภูมิภาคขึนอยูก่บัอตัราการใชบ้ริการ

ของประชาชน  และขอบอาํนาจหนา้ทีของ สสว. ในกรณีทีไม่มีประชาชนใชบ้ริการ การจดัตงัศูนยภ์ูมิภาคกไ็ม่มี

ความจําเป็น แต่หากเป็นกรณีดังทีแนะนําเบืองต้น ถ้าสสว.ผันตัวเองเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  คอยให ้

ความช่วยเหลือและเป็นพีเลียงให้กับเอกชนทีจัดตังใหม่ เป็นกรณีทีสมควรจัดตังศูนย์ภูมิภาคกระจายใน 

ทุกจงัหวดั เพือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายขึน 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบนอ้ย เพราะเป็นธุรกิจภาคบริการทีมีพืนทีใหบ้ริการจาํกดั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: กฎหมายจดัตงักาํหนดอาํนาจหนา้ทีของ สสว. ไวซ้าํซอ้นกบัหน่วยงานอืน เช่น SME Bank ควรมี

การพิจารณาขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของ สสว. อีกครัง และแกไ้ขไปพร้อมกบัการแกไ้ขกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

 

บทสัมภาษณ์ท ี15 

นายประจิน ดวงรัศม ี(เจา้ของกิจการดวงรัศมี กะลามะพร้าว จงัหวดัระยอง) 

สัมภาษณ์วนัท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ตอ้งการขยายธุรกิจเพือให้สังคมไดม้าร่วมกิจกรรมดว้ย ตอนนีเป็นนิติบุคคลแต่จะทาํเป็น

วิสาหกิจชุมชน ตอ้งการขยายใหเ้ป็นธุรกิจ SMEs โดยแรงบนัดาลใจคือ ไดผ้ลิตสินคา้หลายๆ ตวัแลว้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึงขณะนี ผลิตและจาํหน่ายนาฬิกา และรองเทา้ส้นสูงของสุภาพสตรี ซึงกาํลงั

ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่กลา้ขยายช่องทางการจาํหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต ์เนืองจากในขณะนีไม่สามารถทีจะผลิต

สินคา้ในปริมาณมากๆ ได ้ช่วงนีจึงไดมี้การรับเป็นวิทยากรเกียวกบัการผลิต สร้างสรรค ์และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ทีทาํจากมะพร้าวโดยตรง สิงทีตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยคือ เรืองกาํลงัการผลิต แรงงานและสถานที 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดา้นธุรกิจในการทาํธุรกรรมกบัธนาคาร นโยบายของธนาคารทีส่งเสริมมีเพียงเลก็นอ้ยทาํใหไ้ม่

สามารถทาํธุรกรรมได ้และไม่สามารถต่อยอดได  ้ประสบในดา้นปัญหาขาดแคลนแรงงานเนืองจากค่าแรงที

สูงขึน นโยบายส่งเสริมดา้น บรรจุภณัฑแ์ละการจดัจาํหน่าย เนืองจากผลิตภณัฑมี์หลายขนาด  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. เคยให้รูปแบบการดีไซน์ต่างๆ แต่ไม่มีการติดตามผล โดยทางผูป้ระกอบการเองไดมี้ 

การจดัทาํรายงานส่งใหท้าง สสว. แต่ไม่มีการตอบกลบัจากทาง สสว. ผูป้ระกอบการตอ้งการทราบขอ้มูลที

ทนัสมยัเพือส่งแสริมธุรกิจให้เป็นทีรู้จกัและการขยายช่องทางการตลาด เช่น ขอ้มูลการประกวดของสินคา้ 

OTOP เพือทีจะไดท้าํการส่งเขา้ประกวด 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยไดรั้บ ส่วนใหญ่เงินทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจคือเงินทุนส่วนตวั ผูป้ระกอบการเองไม่

ตอ้งการการสนบัสนุนดา้นเงินทุน แต่อยากใหมี้การเปิดอบรมแรงงาน โดยติดต่อประสานงานผ่านกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: หาก สสว. มีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาคก็จะเป็นการดี เพราะเป็นการสะดวกในการทาํธุรกรรม 

เนืองจากเดินทางเขา้กรุงเทพลาํบาก อยากใหส้สว. สนบสนุนดา้นการจา้งแรงงานต่างดา้ว เพือสามารถเพิมกาํลงั

ผลิตและขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบค่อนขา้งน้อย เพราะผลผลิตนนัมีรูปแบบต่างกนั แต่ขณะนีก็มีการหากลยุทธ์ทาง

การตลาดรองรับอยู่ ซึงขณะนีประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเรืองทุนทรัพยเ์ล็กนอ้ย ตอ้งการใหภ้าครัฐ

หรือ สสว. เขา้มาช่วย อยากให ้สสว. ช่วยส่งเสริมเรืองแรงงาน การหาทุน การเปิดอบรม การหาพนกังานเพือ

เป็นทรัพยากรบุคคลของการประกอบธุรกิจ และเรืองการส่งออก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 
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บทสัมภาษณ์ท ี16 

นายสุมติร เขยีวขจ ี(ประธานหอการคา้จงัหวดัตราด) 

สัมภาษณ์วนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะเป็นธุรกิจส่วนตวั โดยส่วนตวัเห็นว่า SMEs สามารถไปแข่งขนัใน

ระดบัประเทศไดง่้ายกวา่ ในขณะทีการเป็นวิสาหกิจชุมชนทาํไดย้ากต่อการจดัการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นการตลาดซึงจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได้

มากยงิขีน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายหรือมาตรการภาครัฐทีเกียวกบัการนาํสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาขายในประเทศ ทาํให้

สินคา้ภายในไดรั้บผลกระทบ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ช่วยไดเ้ล็กน้อย และไม่มีการสนบัสนุนให้ครบทุกดา้นซึงผูป้ระกอบการ SMEsนนัมี

จาํนวนมาก และโดยเฉพาะปัญหาดา้นเอกสารต่างๆ ควรจดัอบรมผูป้ระกอบการโดยใหค้วามรู้เบืองตน้เกียวกบั

การทาํธุรกิจ และช่วยเหลือในเรืองการขอเงินลงทุนใหง่้ายกวา่นี 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs ครังหนึงเพือไปดูงานทีคุนหมิน นอกจากนนัเป็นการกูย้ืม

เงินจากธนาคารพาณิชย ์

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยประสานงานดว้ย แต่มีความเห็นวา่ไม่ประสานงานดว้ยน่าจะดีกวา่ เพราะเมือประสานงานไป

แลว้กลบัไม่ไดผ้ลทีดีเท่าใด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีทงัผลดีและผลเสีย ทาํใหมี้โอกาสเพิมมากขึน แต่ในขณะเดียวกนักมี็ผูที้แข่งขนัมากขึนดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี17 

นายอภชิาติ วสุิทธิเสรีวงศ์  (ประธานอุตสาหกรรมจงัหวดัจนัทบุรี) 

สัมภาษณ์วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะเป็นธุรกิจส่วนตวั  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนแรงงาน และดา้นการตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300 บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐไม่ควรทีจะออกกฎหมายทีไม่เอือต่อการสนบัสนุนธุรกิจ SMEs กฎหมายต่างๆออก

มาแลว้จะเป็นการทาํลาย SMEs เช่น กรณีทีกฎหมายกาํหนดให้คนงาน 200 คน ตอ้งมีการจา้งผูพิ้การ 1คน 

ภายหลงัก็มาแกไ้ขกฎหมายตาม ILO เป็นคนงาน 100 คน ตอ้งมีการจา้งผูพ้ิการ 1 คน ซึงแบบนีเป็นปัญหา

แน่นอน เพราะไม่สามารถทีจะจา้งผูพิ้การจริงๆได ้ตอ้งใชวิ้ธีไปเช่าชือของผูพิ้การแทนเพือป้องกนัไม่ใหถู้กปรับ

ตามกฎหมาย เนืองจากค่าปรับนนัสูงมาก อย่างในกรณีประเทศจีน ไม่ไดป้ฏิบติัตาม ILO ซึง SMEs ในจีนก็

สามารถอยูไ่ด ้โดยเฉพาะค่าแรงวนัละ 300 บาท กระเทบอยา่งมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีโครงการช่วยหลายอยา่งแต่ไม่มีคนทราบ จึงประสบความสาํเร็จนอ้ย ผูป้ระกอบการเขา้ไม่ค่อย

ถึง และถึงแมจ้ะเขา้ถึงกมี็ความยุง่ยากมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs แต่เคยขอสินเชืออุตสาหกรรมจากสถาบนัการเงิน 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยประสานงานดว้ย แต่มีความเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค โดยใหธ้นาคาร SME 

เป็นหน่วยงานของสสว. หรือใหมี้เจา้หนา้ทีของ สสว. ทาํงานอยูที่ธนาคาร SME หรืออาจะยบุ สสว. รวมเขา้กบั 

SME Bank เผือจะไดผ้ลทีดีขึน เช่นเดียวกบัธนาคารทหารไทย สสว.ไม่ควรจะมีหน่วยงานยบิยอ่ยซาํซอ้นกนั 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นว่ามีผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะในทางพฤตินัยนันเขา้สู่อาเซียนนานแลว้ แต่เพิงจะทาํให้

เกิดผลทางนิตินยัเท่านนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี18 

นางสาวสายใจ ชัยศิขริน  (เจา้ของธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพรสปาเพือความงาม กลุ่มบา้นสวนสมุนไพรชยัศิขริน 

จงัหวดัลาํพนู) 

สัมภาษณ์วนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะวา่จะสามารถปรับตวัในเรืองการแข่งขนัไดง่้าย  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นการผลิต การวิจยั และดา้นการตลาด 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายทีมีอยู่ก็ค่อนขา้งดี แต่เห็นควรว่าน่าจะมีแผนดาํเนินการทีชดัเจน บางนโยบายก็ควรมี 

การปรับเปลียน และควรให้ผูป้ระกอบการสามารถร่วมเสนอแนวคิดในการสร้างนโยบายก็จะเป็นการดี 

กฎหมายทีมีตอนนีเป็นเรืองการควบคุมมาตรฐาน แต่ภาครัฐไม่ไดล้งมาช่วยในเรืองของการสร้างมาตรฐานตรงนี

อย่างเพียงพอ ทาํใหเ้หมือนกบัว่าออกกฎหมายมาแลว้ แต่ไม่สามารถส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ไป

แข่งขนัได ้

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. เป็นหน่วยงานทีมีความคล่องตวั ในเรืองของการช่วยเหลือไดต้รงจุด เพราะเนน้ในเรืองของ

การตลาด และช่องทางการออกตลาดทงัในและต่างประเทศ สสว.น่าจะมีการจดักลุ่มผูป้ระกอบการทีชดัเจน

เพราะบางปีกไ็ดเ้ขา้ร่วง บางปีกไ็ม่ไดเ้ขา้ร่วม ทาํใหไ้ม่ทราบสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs ดาํเนินธุรกิจโดยใช้เงินส่วนตวั และมีการกูยืมจาก

สถาบนัการเงิน ธนาคารกสิกร เนืองจากเป็นลูกคา้มานาน และเดินทางสะดวก 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อประสานผ่านทางอีเมลและผ่านทางหอการคา้  แต่มีความเห็นว่าควรจะมีหน่วยงาน

ศูนยภ์ูมิภาค โดยการขยายมายงัจหัวดัใหญ่ๆ หรือระดบัภูมิภาคก็ได  ้ไม่จาํเป็นตอ้งทุกจงัหวดั เพือจะไดเ้ป็น

ประโยชนใ์นเรืองของการรับฟังปัญหา และไดรู้้ขอ้มูลข่าวสารและอาํนาจหนา้ทีของสสว. 
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 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นวา่มีผลมาก ทงัการแข่งขนัเราสามารถส่งออกไดม้ากขึน และจะมีคู่แข่งเขา้มามากขึน ตอ้งมี

การเตรียมความพร้อม โดยมีการติดต่อคู่คา้แทบอาเซียน ว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างเพือทีจะได้ปรับตัวให้ได้

มาตรฐานโรงงานและองคก์ร สามารถเตรียมรับขอ้จาํกดัต่างๆได ้รวมถึงดา้รเทคโนโลยี มาตรฐานการผลิต และ

การตลาด  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี19  

นางสมศรี พทิกัษ์  (ประธานผลิตภณัฑข์นมทาํจากงา “ขนมงา” กลุ่มงานเพือสุขภาพ บา้นทุ่งกองมู จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน) 

สัมภาษณ์วนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจชุมชน เพราะตงักลุ่ม และรวมกลุ่มกนั  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นการผลิต บรรจุภณัฑ ์(package) และดา้นฉลากบนผลิตภณัฑ ์
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายทีมีอยูก่ค่็อนขา้งดีอยูแ่ลว้  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. เป็นหน่วยงานทีดีมาก ช่วยออกแบบผลิตภณัฑใ์ห ้แต่อยากใหช่้วยส่งเสริมช่องทางการจดั

จาํหน่ายสินคา้ชุมชนใหม้ากขึน เช่นการสนบัสนุนพืนทีจดัจาํหน่ายในเมืองทอง  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  มีเพียงการได้รับความช่วยเหลือด้านการอบรม 

การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้มืจากกองทุนวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย ์

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อประสานผา่นทางเจา้หนา้ทีโดยตรง แต่มีความเห็นวา่ควรจะมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาค เพราะ

หน่วยงานมีการสนนับสนุนดีอยูแ่ลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีผลกระทบ ในดา้นกลยทุธ์ ไดมี้การปรับตวัทางธุรกิจอยา่งต่อเนืองอยูแ่ลว้ แต่อยากให ้สสว. 

สนบัสนุนดา้นบรรจุภณ์ั และ ฉลากบนผลิตภณัฑ ์ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี20   

นายอนันต์ จนัทรพนัธ์ุ (เจา้ของธุรกิจสาเปเปอร์ จาํกดั จงัหวดัลาํปาง) 

สัมภาษณ์วนัท ี25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจชุมชน เนืองจากธุรกิจนีมีการพฒันาโดยมีกลุ่มแม่บา้นมาช่วยกนัทาํ จึงทาํห็ธุรกิจ

เติบโตและขยายตวัในทิศทางทีดี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นการจดัประชาสมัพนัธ์ แนะนาํสินคา้ชุมชน (OTOP) จดั event 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีปัญหาเยอะ ไม่ค่อยยติุธรรมกบัธุรกิจแบบครอบครัว เช่น บริษทัต่างชาติไดมี้การยกเวน้ภาษี 

นิติบุคคล 8 ปี แต่ในขณะทีบริษทัทีร่วมกนัทาํกบัชาวบา้น และมีการจา้งแรงงานชาวบา้นในชุมชนตอ้งจ่ายภาษี

ใหรั้ฐ โดยไม่ไดมี้การไดรั้บขอ้ยกเวน้ใดๆ เลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เท่าทีทาํกบัสสว. ไม่ค่อยเห็นผลงาน ส่วนใหญ่สสว. จะมีแต่การอบรมและทาํการบรรยายโดย

อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั แต่ในขณะทีการเขา้ร่วมกิจกรรมกบั OTOP กลบัไดรั้บประโยชน์มากกวา่ 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินส่วนตวั เคยกูย้ืมจาก

ธนาคารพาณิชยเ์มือนานมาแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไดติ้ดต่อกบั สสว. แต่ทาง สสว. จะส่งอีเมลเกียวกบัขอ้มูลโครงการต่างๆเพือ

เชิญชวนใหเ้ขา้ร่วม ทางดา้นบรรจุภณัฑ ์สสว. กไ็ม่สามารถใหค้วามรู้ทางดา้นนีได ้ในดา้นความจาํเป็นที สสว. 

จะตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาคหรือไม่นนั ขึนอยูที่ว่า สสว.จะมีนโยบายในลกัษณะไหน นโยบายแบบเดิมทีให้

การอบรมหรือการศึกษาเพียงอยา่งเดียวกไ็ม่เห็นควรวา่จะตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค เพราะอาจเป็นการเปลือง

งบประมาณของรัฐ แต่หากมีนโยบายในแบบเดียวกบั OTOP คือมีการลงไปติดต่อประสานและให ้

ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการแต่ละราย ก็เห็นดว้ยว่าตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค เพือจะสนบัสนุนใหมี้ผูอ้ยาก

เขา้ไปขอคาํปรึกษาเป็นจาํนวนมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: น่าจะไดเ้ปรียบ ซึงตน้ทุนของธุรกิจทีทาํอยูนี่มีอยา่งเดียวคือเรืองการขนส่ง ( logistic) ถา้หากค่า

ขนส่งราคาถูก กส็ามารถจาํหน่ายในพืนทีทีกวา้งขึน ในดา้นบรรจุภณัฑ ์(Package) ถา้มีการส่งออกนอกประเทศ

จะมีการทาํรูปแบบ Pack คือทาํใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีแบน พอถึงมือลูกคา้ ลูกคา้ก็สามารถประกอบเองไดโ้ดยไม่

ตอ้งมีกาว ในขณะนีกลยทุธ์ทีทาํอยูคื่อพยายามรุกตลาดต่างประเทศ ทงันีตอ้งศึกษาว่าแต่ละประเทศชอบ บรรจุ

ภณัฑ ์(Package) รูปแบบใด เช่นสนใจในผา้ใหม หรือกระดาษ โดยส่วนมากจะปรับตวัโดยอตัโนมติัอยูแ่ลว้จาก

การรับรู้ข่าวสารของต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เห็นว่า สสว. ควรปรับตวัดว้ยเพือสามารถทาํหนา้ทีในการเปิด
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อบรมภาษาต่างประเทศแก่ผูป้ระกอบการ และมีการใชพื้นทีในต่างประเทศเพือเปิดช่องทางการสือสารใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีมีศกัยภาพ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี21 

นางดรุณ ีแวเดง็ (เจา้ของธุรกิจร้านดรุณีผา้ฝ้าย จงัหวดัเชียงใหม่) 

สัมภาษณ์วนัท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อยากใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชนมากกวา่ เนืองจากธุรกิจนีเป็นธุรกิจทีผลิตสินคา้ทีเป็นงานทาํดว้ยมือ 

แต่ปัจจุบนัธุรกิจนีเป็น SMEs แลว้ เติบโตขึนมาก แต่ก็ยงัเป็นธุรกิจทีผูกพนักบัชาวบา้นและชมชนอยู่เพราะ

เติบโตมาดว้ยกนั 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นการตลาดอยา่งจริงจงั ทงัตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงเห็นไดว้่า

ดา้นนีหน่วยงานรัฐช่วยเหลือเป็นครังคราว ไม่มีประสิทธิภาพ อยากให้รัฐเชิญผูมี้ประสบการณ์ตรงนอกจาก

นักวิชาการทีทีเพียงทฤษฎีและขาดการลงมืออย่างจริงจงัมาให้ความรู้แก่ชาวบา้น หรือให้ผูป้ระกอบการที

ประสบความสาํเร็จในธุรกิจของตนมาใหค้วามรู้ 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300 บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  
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ผู้ให้สัมภาษณ์: พอรัฐใกลจ้ะปิดปีงบประมาณ ก็จะเร่งรัดผูป้ระกอบการทุกอยา่ง บางครังผูป้ระกอบการไม่ทนั 

ตงัตวั อยากใหว้างแผนก่อน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ดีมาก เพราะธุรกิจทีทาํอยู่ก็อยู่ในโครงการของ สสว. ตวัผูป้ระกอบการเองก็ประสบ

ความสาํเร็จเพราะไดรั้บการอบรมจากสสว. รวมทงัการเขา้ workshop ถา้ใหค้ะแนน สสว. ทีส่งเสริมธุรกิจ SMEs 

กจ็ะไดถึ้งร้อยละ 80 เลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินส่วนตวั เพราะพอมี

กาํลงัในการประกอบธุรกิจของตนเอง 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อยากให ้สสว. สนบัสนุนผูป้ระกอบการไทยในต่างประเทศ ติดต่อหน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑ ์

เห็นดว้ยวา่ สสว. ควรตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาค เพราะ สสว. ช่วยชาวบา้นไดม้ากและตรงความตอ้งการ อยาก

ใหช่้วยอยา่งต่อเนือง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่กระทบต่อธุรกิจ เพราะไดว้างแผนไวเ้รียบร้อยแลว้ โดยมีกลยุทธ์คือ สินคา้ทีผลิตจะตอ้งมี

ความโดดเด่นและแตกต่างอยา่งชดัเจน ไม่เหมือนใคร รักษาสิงแวดลอ้ม มีการหาฐานลูกคา้ใหม่โดยใชฐ้านลูกคา้

เดิม จะผลิตสินคา้ใหม่โดยใช้ลูกคา้เก่าเปิดตวัสินคา้ อาจเป็นเรืองของการบอกต่อ อยากให้ สสว. อาํนวย 
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ความสะดวกในดา้นการออกงานต่างประเทศ รวมถึงให้ สสว. ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ของผูป้ระกอบการ

รวมถึงการใหก้ารันตีในสินคา้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี22 

นายกจิชัย กจิภญิโญ  (ประธานหอการคา้จงัหวดัแพร่) 

สัมภาษณ์วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจ SMEs เนืองจากธุรกิจนีเป็นธุรกิจทีดาํเนินกิการมาตงัแต่สมยัร่นคุณพอ่คุณแม่ 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการใหค้วามรู้เกียวกบัการประกอบธุรกิจ โดยฌฉพาะตงัแต่จุดเริมตน้ เช่น การจดทะเบียน

การคา้เพือเสียภาษี 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300 บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายหรือมาตรการภาครัฐในปัจจุบนัมีเยอะมากเกินไป และไม่มีความชดัเจน เป็นปัญหา

ตงัแต่ผงัเมือง การคมนาคม ความปลอดภยั และควรจะวางแผนรับมือเชิงรับบา้ง ไม่ใช่เพียงแค่ใชน้โยบายเชิงรุก

เพียงอยา่งเดียวเท่านนั ซึงทาํใหมี้มุมมองทีไม่ครบทุกมิติ 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ธุรกิจเลก็ๆ เขา้ไมถึง ส่วนใหญ่เป็นการจดัสมัมนา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินส่วนตวั ในอดีตเคย

กูย้มืเงินธนาคารพาณิชย ์แต่ปัจจุบนัไม่ไดกู้ย้มืแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยส่วนตวัไม่มีการประสานงานกบัสสว. แต่ถา้เป็นดว้ยตาํแหน่งหน้าทีก็มีบา้ง ซึงเห็นว่า

หน่วยงานสสว. ควรทีจะมีบทบาทมากกว่านี ซึงการมีหน่วยงานศูนย์ภูมิภาคอาจจะมีส่วนช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการมากยงิขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่กระทบต่อธุรกิจ เพราะเป็นธุรกิจทอ้งถินภูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 
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บทสัมภาษณ์ท ี23 

นายอนุวตัร ภูวเศรษฐ (ประธานหอการคา้จงัหวดัลาํปาง) 

สัมภาษณ์วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นSMES เพราะเป็นธุรกิจส่วนตวั 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นสภาพคล่องทางการเงิน และการตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300 บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายหรือมาตรการภาครัฐ แมจ้ะไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคโดยตรง แต่กมี็ผลบา้ง เช่น

นโยบายค่าแรง 300 บาท หรือการลอยตวัพลงังาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าทีควร มีเพียงการกระตุน้SMEs แต่กไ็ม่ประสบผลสาํเร็จเท่าไร ไม่ค่อย

มีโครงการทีดีออกมาจากหน่วยงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุนSMES เงินทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจเป็นการกูม้าจาก

ธนาคารพาณิชย ์

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยส่วนตวัไม่เคยติดต่อกบั สสว. เลย แต่เห็นว่าหากมี สสว.ประจาํจงัหวดัจะทาํให้

ผูป้ระกอบการเขา้ถึงหน่วยงานไดม้ากยงิขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีทงัผลดีและผลเสีย แต่ธุรกิจทีทาํอยูไ่ดมี้การเตรียมความพร้อมเพือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไวบ้า้งแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี24 

นางสาวเขมินทรา รุวริจินดานวกลุ (เจา้ของกิจการร้างขายของ ทีเพลินวาน จงัหวดัเพชรบุรี) 

สัมภาษณ์วนัท ี14 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจ SMEs  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการใหก้ารส่งเสริมทางดา้นการจดทะเบียนเครืองหมายการคา้ การสร้างแบรนด ์เพือใหเ้พืม

ศกัยภาพในการแข่งขนั สามารถเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาสูตรและผลิตภณัฑเ์ป็นของตนเองมากขึน 

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายทีส่งเสริมการจดัโครงการใหช้าวต่างชาติเขา้มาท่องเทียวทีเมืองไทยและแวะชมและซือ

สินคา้และผลิตภณัฑ์ของไทยให้มากขึน มีนโยบายดา้นการประชาสัมพนัธ์ จดับูธ ส่งเสริมการท่องเทียวใน

ชุมชนเพือใหเ้กิดเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนีควรมีนโยบายดา้นภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนทีไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การคา้การลงทุน มีนโยบายในการส่งเสริมดา้นการจดทะเบียนเครืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้และผลิตภณัฑ ์

 ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ถึงอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบรวมถึงนโยบายทีส่งเสริม 

SMEs มากนกั จึงยงัไม่ค่อยเป็นทีรู้จกั ควรมีการประชาสมัพนัธ์องคก์รใหม้ากขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้ืมเงินจากธนาคาร

เอกชน 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นว่าจาํเป็นที สสว. จะมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาคเพราะอาจมีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

ทอ้งถินมากยงิขึน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คู่แข่งจากต่างชาติเยอะขึน จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์เพือรองรับ เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์

สินคา้และเครืองหมายการคา้ ยีห้อ โดยเน้นทีความเป็นไทย ผลิตโดยฝีมือคนไทยเป็นสินคา้ทีมีเอกลกัษณ์ 

ความเป็นไทย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรแกไ้ขกฎหมาย เพือใหข้นัตอนในการขอความช่วยเหลือไม่ยุง่ยาก และลดภาระและค่าใชจ่้าย

ของผูป้ระกอบการ 

 

บทสัมภาษณ์ท ี25 

นายอรรธพล หมานสนิท (พนกังานบริษทั อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา) 

สัมภาษณ์วนัท ี25 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจ SMEs โดยเมือเริมก่อตงัมีความตงัใจใหเ้ป็น SMEs แต่เมือก่อตงัมาแลว้ระยะหนึง

พบปัญหาในชุมชนเรืองการว่างงาน เนืองจากคนในชุมชนมีคดีติดตวัไม่สามารถไปประกอบอาชีพไดห้รือไม่

ไดรั้บโอกาส จึงคิดอยากช่วยสนบัสนุน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการส่งเสริมโครงการจดัหาวตัถุดิบระยะยาว เพราะเป็นธุรกิจ SMEs ภาคการเกษตร  
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: บริษทัผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือหรือการสนบัสนุนจากภาครัฐ เห็นว่านโยบาย

ภาครัฐเป็นนโยบายประชานิยม โดยเฉพาะการขึนค่าแรงขนัตาํ ผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบมาก ดงันนัใน

ประเดน็เห็นควรวา่ภาครัฐควรลดภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีตอ้งรับภาระการขึนค่าแรงลูกจา้ง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัจจุบนัเหมือนผูป้ระกอบการหลายคนไม่รู้จกัว่าธุรกิจของตนเป็น SMEs อยากให้ สสว. เชิญ

ผูเ้ชียวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจไปใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ ซึงอาจกล่าวไดว้่าปัจจุบนัเหมือน

ผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ไปหา สสว. มากกวา่ที สสว.จะติดต่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นวา่จาํเป็นที สสว. จะมีหน่วยงานศูนยภู์มิภาคเพราะสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

ไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบปานกลาง โดยมีกลยทุธ์ทีใชคื้อการใชส้ญัญาซือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ทาง สสว.

ควรมีมาตรการช่วยเหลือโดยทาํเป็นขนับนัได ไม่ควรปล่อยเสรีทงัหมดในทนัที ใหมี้โควตา้การคา้เสรี 



84 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ควรแก้ไขกฎหมาย  เพือให้เ กิดความชัดเจนในการบังคับใช้ กรอบอํานาจหน้าทีของ

คณะกรรมการ ในดา้นมาตรการระยะสันทงัหลายทีช่วยเหลือ เช่น มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการSMEs 

ในช่วงภาวะวิกฤต โดยการลดต้นทุนการผลิต ไม่ควรนํามากําหนดไวใ้นกฎหมาย และการทีกฎหมายมี

บทบญัญติัให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการในภาวะวิกฤต ควรระบุไวด้ว้ยว่ามีกรณีใดบา้งโดยอาจระบุไวใ้น

กฎหมายลาํดบัรอง ในกรณีมีนโยบายภาครัฐทีเป็นเหตุให้ SMEs ตอ้งรับภาระมากขึน ก็ควรลดภาษีให้

ผูป้ระกอบการ SMEs ในช่วงเริมตน้ของการบงัคบัใชน้โยบายนนัๆ ดว้ย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี26 

นายวชิาญ จินตฤทยั (เจา้ของธุรกิจ ร้านบางกอกประดบัยนต ์จงัหวดัภเูกต็) 

สัมภาษณ์วนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs โดยรวมกลุ่มของสมาชิกหลายคน เพือช่วยลดความเสียงของการลงทุนใน

สภาวะเศรษฐกิจตกตาํ และยงัเป็นการเพิมรายไดใ้หก้บักลุ่มสมาชิก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการส่งเสริมในดา้นการตลาด การจดัจาํหน่าย การประชาสมัพนัธ์และโฆษณาใหก้บัสินคา้

เพือเพิมรายไดใ้หก้บัธุรกิจ SMEs 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  
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ผู้ให้สัมภาษณ์: มีปัญหาทางดา้นสวสัดิการของลูกจา้ง ค่อนขา้งทีจะติดขดั นอกจากนีดว้ยนโยบายค่าแรงขนัตาํ 

ซึงอาจเป็นปัญหากบัการทีผูป้ระกอบการตอ้งจ่ายค่าจา้งใหก้บัแรงงานบางรายทีมีความรู้และความสามารถไม่

เพียงพอหรือเหมาะสมทีจะไดรั้บค่าแรงในปริมาณขนาดนนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ทราบ เนืองจากไม่เคยติดต่อกบัหน่วยงานนี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวัและจาก

การกูย้มืเงินจากธนาคาร 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยติดต่อกบัหน่วยงานนี แต่เห็นวา่หากหน่วยงานนีสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการ

ไดจ้ริง กค็วรมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดว่าน่าจะมีผลกระทบ การทีมีธุรกิจทีพร้อมเขา้สู่การเปิดเสรีการคา้ในอาเซียน ทาํให้มีคู่แข่ง

เพิมขึน อาจตอ้งมีการฝึกเรืองภาษาเพิมขึนเพือการติดต่อสือสาร สสว. ควรให้ความช่วยเหลือดา้นแรงงาน 

เนืองจากการเปิดเสรีอาเซียน ทาํให้มีฐานลูกคา้เพิมขึน ซึงปัจจุบนัประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอยู่ จึงคิดว่า

น่าจะเป็นปัญหาในอนาคต 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี27 

นายบุญธรรม มะโนเพช็ร (เจา้ของธุรกิจกะลามะพร้าวบา้นหนา้ถาํ จงัหวดัสงขลา) 

สัมภาษณ์วนัท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพือจะไดมี้ศกัยภาพเหมือนกลุ่ม SMEs คือสร้างความเชือมนัใหก้บัลูกคา้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการส่งเสริมในดา้นการตลาด กบัดา้นเงินทุน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐนอ้ยมาก ไดเ้พียงประมาณ ร้อยละ 2-5 นโยบายของภาครัฐเป็น

อุปสรรคในเรืองการโฆษณา หรือการทาํบรรจุภณัฑ ์การกาํหนดราคากลาง หรือราคาทีเป็นธรรม เนืองจากใน

ส่วนของราคาสินค้าในแต่ละพืนทีจะไม่เหมือนกัน โดยพืนทีทีทาํธุรกิจอยู่นีตงัอยู่ไกลจากการขนส่งและ

ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการช่วยเหลือ แต่ใกลก้บั 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทาํให้ไดรั้บการสนบัสนุนนอ้ยมาก 

เนืองจากกลุ่มอาชีพห่างไกลกบัตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ในพืนทีนี  ควรได้รับการสนับสนุนมากกว่านี  เนืองจากเป็นพืนทีห่างไกลและได้รับ 

ความช่วยเหลือนอ้ยมาก ซึงอาจเรียกไดว้า่เป็นพืนทีทีถูกมองขา้ม 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้ืมเงินจากธนาคาร

เพือการเกษตร โดยมีการใชเ้งินส่วนตวัในอตัราส่วนทีนอ้ยมาก ในการผลิตไดผ้ลกาํไรนอ้ยแต่มีตน้ทุนการผลิตที

สูง เหตุผลทีเลือกกูย้ืมเงินจากธนาคารออมสิน และธกส. เนืองจากขนัตอนการกูย้ืมมีความสะดวก ง่าย แต่ถา้กู้

จากกองทุนส่งเสริม SMEs นนัมีขนัตอนทียุง่ยาก เพราะธุรกิจทีทาํอยูนี่ยงัไม่เป็นนิติบุคคล 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ทราบวา่ตอ้งติดต่อขอความช่วยเหลือผา่นช่องทางใดถึงจะไดรั้บความเมตตา เนืองจากทุกวนันี

ธุรกิจในพืนทียงัเป็นทีมองขา้มและไม่ไดรั้บความสนใจเขา้มาดูแล แต่เห็นวา่เป็นการดีทีมีการกระจายหน่วยงาน

ในส่วนภูมิภาค แต่โดยพืนฐานแลว้หน่วยงานนีจะมีศูนยภ์ูมิภาคหรือไม่ หรือตงัอยู่ทีใด ไม่ถือเป็นเรืองสําคญั 

หากทีสําคญัคือความอนุเคราะห์ในการพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมในแต่ละพืนทีหรือไม่ 

อย่างไร โดยฉพาะในทอ้งทีนี ควรพิจารณาศกัยภาพของผูป้ระกอบการและธุรกิจ ไม่ใช่ให้ความสําคญัแต่กบั

บุคลากรทีเพิงจบการศึกษา เนืองจากบางรายยงัไม่มีประสบการณ์ในการทาํงานเลยแต่ใชว้ิธีซือของมาขายต่อ แต่

ไดรั้บการส่งเสริมจาก สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบ ทงันีขึนอยูก่บัวา่ในอนาคตธุรกิจทีทาํอยูจ่ะตรงกบัการประกอบการของต่างประเทศ

หรือไม่ หากเป็นเช่นนนั กลุ่มอาชีพของเมืองไทยนนัอาจประสบปัญหาเรืองตน้ทุนและแรงงานอนัเนืองมาจาก

ค่าแรงขนัตาํ ส่วนกลยุทธ์ทีคิดไวน้ันคือ อย่าเป็นฝ่ายตงัรับ หรือยาํอยู่กบัที ควรหาแนวทางใหม่ๆ เพือเพืม

ศกัยภาพการแข่งขนั เช่น การเนน้การบริการและการท่องเทียว ทาํแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเนน้การจาํหน่าย

ในตลาดในประเทศ เรืองทีอยากให้ สสว. ใหค้วามสาํคญัคือ เรืองของการทาํบรรจุภณัฑ ์ทีจะใชว้ิธีผสมผสาน 
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อยากให ้สสว. สนบัสนุนในดา้นของเงินลงทุนและการอบรม เนืองจากไดอ้อกบรรจุภณัฑเ์องแลว้ และนาํมาใช้

กบัสินคา้เพือเพิมมูลค่าให้กบัสินคา้ แต่ถา้ไดก้ารสนบัสนุนเรืองนีจาก สสว. ก็จะช่วยลดตน้ทุนได ้โดย สสว. 

อาจพิจารณากลุ่มอาชีพ ความเป็นมา ระยะเวลาทีประกอบกิจการ ลกัษณะพืนทีหรือชุมชนทีทาํ SMEs วา่สมควร

ไดรั้บการผลกัดนัใหไ้ปแข่งขนัหรือขยายตลาดใหม่ๆ หรือไม่ ควรพิจารณาและใหค้วามอนุเคราะห์แก่ธุรกิจใน

พืนทีนีดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี28 

นายมานิตย์ กวรัีตน์  (ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสตูล) 

สัมภาษณ์วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะเป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการส่งเสริมในดา้นการตลาด กบัดา้นแหล่งเงินทุน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายหลายๆ ดา้นดีอยูแ่ลว้ แต่ทีเกียวกบัการกูย้มืเงินควรปรับปรุงเพือใหผู้ป้ระกอบการเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนไดง่้ายกวา่นี 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. กมี็ส่วนช่วยเหลือดีในระดบัหนึง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs   

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยประสานงานกบั สสว. แต่เห็นควรที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค ซึงการติดต่อ

หน่วยงานศนูยภู์มิภาคโดยตรงในภูมิภาคทีธุรกิจตงัอยูจ่ะทาํไดง่้ายและสะดวกกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อาจจะมีผลกระทบในบางส่วน เนืองจากประกอบธุรกิจหลายประเภท หากไดมี้การเตรียมตวั

เอาไวอ้ยูแ่ลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี29 

นายสุทศัน์ เลศิมโนรัตน์ (ประธานหอการคา้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

สัมภาษณ์วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะเป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการสนบัสนุนและใหค้วามรู้ในดา้นการเพิมประสิทธิภาพในการผลิต การลดตน้ทุน และ 

ในดา้นการตลาด  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัก็ดีอยูแ่ลว้ แต่ผลทีไดจ้ากการปฏิบติัตาม

นโยบายหรือมาตรการดงักล่าวยงัไม่ประสบความสาํเร็จ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. น่าจะมีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดเ้พียงเลก็นอ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยส่วนตัวไม่เคยประสานงานกบั สสว. แต่ถา้โดยตาํแหน่งหน้าทีทีตอ้งรับผิดชอบก็มี 

การประสานงานกับ สสว. อยู่บ้าง ซึงเห็นว่าหน่วยงาน สสว. ควรทีจะต้องมีบทบาทมากกว่านี ซึงการมี

หน่วยงานส่วนภูมิภาคอาจจะมีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดม้ากขึน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดวา่ไม่มีผลกระทบ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่รู้จกักฎหมายฉบบันีเลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี30 

นางสาวจําปา ปืนโก (พนกังานร้านสยามเนสคอฟฟี กาแฟสด หนา้แมค็โครลาดพร้าว) 

สัมภาษณ์วนัท ี8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SME เพราะบริหารธุรกิจไดส้ะดวกมากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรมีการสนบัสนุนในดา้นการลงทุนและเงินทุน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐ มีอุปสรรคต่อการทาํธุรกิจมาก โดยเฉพาะนโยบาย

ค่าแรงขนัตาํ ทาํใหเ้ศรษฐกิจแยล่ง การเงินขาดสภาพคล่อง เพราะกาํลงัซือลดนอ้ยลง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดน้อ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั แต่อยาก

ใหก้องทุน SMEs ของสสว. ช่วยเหลือในดา้นเงินทุนในธุรกิจทีเพิงเริมก่อตงั  

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อประสานงานกบั สสว. โดยตรง และเห็นว่าหน่วยงาน สสว. ควรมีหน่วยงานส่วนภูมิภาค

เพือใหผู้ป้ระกอบการในภูมิภาคสามารถติดต่อกบั สสว. ไดโ้ดยตรง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดว่ามีผลกระทบมาก แต่เป็นด้านดีมากว่าด้านเสีย มีลูกคา้ต่างชาติมากขึน สสว. ควรตรา

กฎหมายใหรั้ดกุม เพือควบคุมการประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว รวมถึงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินทุนของ

ผูป้ระกอบการทงัของไทยและต่างประเทศใหช้ดัเจน เพิมทกัษะความรู้ดา้นภาษา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ควรแกไ้ขให้บทบญัญติัแห่งกฎหมายให้สอดคลอ้งกบันโยบายของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  

 

 

 

 



93 

บทสัมภาษณ์ท ี31 

นางปราณ ีถริวงศ์ชัยพนัธ์ุ  (เจา้ของกิจการ ในอาคารพนัธ์ทิพยพ์ลาซ่า ถนนเพชรบุรี จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(วิสาหกิจชุมชน คือธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่นกรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP 

เป็นตน้) หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะเป็นธุรกิจส่วนตวั และหากมีโอกาสกจ็ะขยายธุรกิจ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยปกติไม่เคยพึงพาหรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเลย ดาํเนินธุรกิจดว้ยตนเองทงัหมด ทงั

ดา้นการหาตลาด การนาํเขา้-ส่งออก และการปรับปรุงสินคา้ คิดว่าอยากให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนดา้นขอ้มูล

สินคา้ แหล่งผลิต และเครือข่าย SMEs 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เป็นอุปสรรค เนืองจากไม่เคยพึงพาหรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ทราบขอ้มูลแน่ชดัวา่หนา้ทีของ สสว. คืออะไร จึงตอบไม่ได ้

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั 
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ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นดว้ยเป็นอย่างยิงทีจะกระจายหน่วยงาน สสว. ไปแต่ละจงัหวดั และสสว.ไม่ควรให ้

ความช่วยเหลือผา่นหน่วยงานทอ้งถิน แต่ควรไปตงัสาํนกังานเองโดยตรงเพือช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดม้ากขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดว่าไม่มีผลกระทบ เพราะสินคา้ทีจาํหน่ายอยูน่นัเป็นสินคา้ทีประเทศในอาซียนยงัตอ้งนาํเขา้

จากประเทศไทยอยู่ จึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาด้านการแข่งขนัหรือการแย่งชิงตลาด แต่อย่างไรก็ดี เห็นว่าตอ้งมี 

การปรับตวัถา้เขา้ AEC เพราะอาจเกิดการแข่งขนัตามมาเมือเปิดเสรีการคา้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คณะกรรมการควรตรากฎหมายทีมีบทบญัญติัดา้นการจดัทาํฐานขอ้มูลในดา้นธุรกิจ SMEs เพือ

เป็นประโยชนก์บัผูป้ระกอบการ 

 

บทสัมภาษณ์ท ี32 

นางสาวเสฏฐินี กองศุข  (เจา้ของกิจการ Step 1 Cafe หมู่บา้นสหกรณ์ จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน  

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะบริหารงานไดง่้ายกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 



95 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดว่าภาครัฐไม่น่าจะเขา้มาช่วย SMEs ไดม้ากนกั และไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐใน

กิจการทีทาํอยู ่แต่เห็นวา่ภาครัฐควรส่งเสริมดา้นการลดตน้ทุน วตัถุดิบ และดา้นอาหารจะเป็นการดีมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นอ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดน้อ้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อทีสาํนกังานสสว.ทีกรุงเทพโดยตรง แต่เห็นดว้ยว่าหน่วยงานสสว. ควรมีหน่วยงานส่วน

ภูมิภาคอาจจะมีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดม้ากขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดวา่มีผลกระทบเลก็นอ้ย โดยอาจจะกระทบดา้นวตัถุดิบ แต่เป็นในดา้นดี เพราะวตัถุดิบราคาถูก

ลง ทาํใหไ้ดผ้ลกาํไรมากขึน โดยส่วนตวัไม่ทราบวา่สสว.ควรมีบทบาทช่วยเหลืออยา่งไร 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเด็นนี เนืองจากไม่รู้จักกฎหมายฉบบันีเลย จึงอยากให้ สสว.ช่วย

ประชาสมัพนัธ์ วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ทีของตนเองใหช้ดัเจนกวา่นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี33 

นางสาวสุภาวด ีรุหะสิริ (เจา้ของกิจการร้านอาหาร หมู่บา้นสหกรณ์ จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจชุมชน เพราะจะไดช่้วยเหลือกนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรสนบัสนุนดา้นการอบรม เงินทุนกูย้มื และการลดภาษี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีปัญหาและอุปสรรคมาก เพราะติดต่อภาครัฐยากมาก ต้องมีหลกัฐานครบถ้วนเพือจะขอ 

ความช่วยเหลือซึงเป็นเรืองทียุง่ยาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดบ้า้ง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนส่วนตวั 
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ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด  และท่าน 

คิดวา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อผา่นสาํนกังานเขต แต่เห็นดว้ยวา่หน่วยงานสสว. ควรมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคอาจจะมีส่วน

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEsไดท้วัถึง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: คิดวา่มีผลกระทบ โดยอาจจะกระทบดา้นการแยง่ชิงตลาด การแข่งขนัการจาํหน่ายสินคา้ ดงันนั

สสว. ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ เพือใหผู้ป้ระกอบการไดพ้ฒันาดา้นภาษาและการสือสาร 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว.ควรประชาสัมพนัธ์ วตัถุประสงค์ อาํนาจหน้าทีของตนเองให้เป็นทีรู้จกัของประชาชน

มากกวา่นี และกฎหมายทีออกควรเอือประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการทงัธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดจิว 

 

บทสัมภาษณ์ท ี34 

นายธนัญ ไม่ระบุนามสกลุ (กรรมการสภาอุตสาหกรรม จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs เพราะเป็นการดาํเนินธุรกิจต่อเนือง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรสนบัสนุนดา้น ขอ้มูลสารสนเทศ (Information Technology) แหล่งเงินทุน และ 

การวิจยัและพฒันา 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีปัญหาและอุปสรรคมาก เพราะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐเก่าไป ไม่ทนัสมยั 

ไม่เอือต่อผูป้ระกอบการอยา่งแทจ้ริง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว.มีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดพ้อสมควร หากแต่มีโครงการกระจดักระจายเกินไป ควร

ร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรม เพือเป็น one-stop service 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้ืมจากธนาคาร

เอกชน 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ควรตอ้งประสานงานและร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรม และไม่จาํเป็นจะตอ้งมีหน่วยงาน

ศนูยภ์ูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่คิดว่ามีผลกระทบ เห็นว่า สสว. ควรทาํโครงการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ใหญ่ๆ แบบครบวงจร 

โดยมีระยะเวลาของโครงการนานพอสมควรและเป็นการใหค้วามช่วยเหลือแบบยงัยนื 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี35 

นางสาวจันทร์จรัส ตังเทยีนชัย (เจา้ของกิจการหา้งหุน้ส่วนจาํกดั สหกิจแทรคอิควิปเมนท ์ถนนรองเมือง 5 

จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ธุรกิจ SMEs ทีเป็นธุรกิจทีสามารถจุนเจือครอบครัวและเป็นพืนฐานใหลู้กหลาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรใหก้ารส่งเสริมดา้นการตลาดและช่องทางการกระจายสินคา้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการกูย้ืมจากธนาคาร

เอกชน 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบ อาจมีการแข่งขนัสูงขึน ตอ้งปรับตวัในแง่ของการตลาดและการหาช่องทางลด

ตน้ทุนเพือแข่งกบัสินคา้จากต่างประเทศทีหลงัไหลเขา้มา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี36 

นางสาวขนิษฐา เจตโรจนานนท์ (เจา้ของกิจการร้านขายเสือผา้ OVILA ซอยรองเมือง5 จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs  เพราะอยากมีกิจการเป็นของตวัเอง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรช่วยเหลือและมีการสนบัสนุนดา้นการตลาด โดยเฉพาะช่องทางขยายตลาดไปสู่ตลาด

AEC 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  ดา้นเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการใชเ้งินทุนส่วนตวัมา

โดยตลอด 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบในดา้นดี เนืองจากมีโอกาสในการขยายตลาดให้ใหญ่ขึน เห็นว่า สสว. ควรให ้

ความช่วยเหลือในเรืองการให้ความรู้และความเขา้ใจในการเตรียมความพร้อมเพือเขา้สู่การเปิดเสรีทางการคา้

และการลงทุน รวมทงัการพฒันาฝีมือแรงงาน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่ทราบขอ้มูลหรือรู้จกักฎหมายดงักล่าว 

 

บทสัมภาษณ์ท ี37 

นางอรพรรณ วงศ์พสุิทธิไพศาล (เจา้ของธุรกิจบริษทั A.O.P วงศ ์จาํกดั) 

สัมภาษณ์วนัท ี25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นวา่ธุรกิจทีทาํอยูเ่ป็นธุรกิจ OTOP เพราะสินคา้ OTOP เป็นสินคา้ทีมีราคาไม่สูงและมีคุณภาพ 

สามารถนําส่งไปขายในต่างประเทศได้และยงันําภูมิปัญญาทอ้งถินของคนในพืนที ทอ้งถินหรือชุมชนทีมี

ความสามารถมาผลิตเป็นสินคา้ และทาํใหสิ้นคา้เป็นเอกลกัษณ์ของคนทอ้งถินนนัๆ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรช่วยเหลือดา้นการลงทุน เพราะธุรกิจจะเกิดขึนไดต้อ้งมีเงินทุนเป็นปัจจยัในการก่อตงั

ธุรกิจและดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไป 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นว่านโยบายหรือกฎหมายนนัมีผลกระทบต่อธุรกิจมาก เช่น เรืองแรงงานต่างดา้วในการทาํ

บตัรตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมากและบางทีแรงงานต่างดา้ว ก็ไดสิ้ทธิในทางกฎหมายมาก โดยทีรัฐบาลมีการออก

กฎหมายเอือประโยชน์ให้แก่แรงงานต่างดา้วและเรืองค่าแรงขนัตาํทีรัฐบาลไดก้็มีการออกเป็นกฎหมายซึงมี

ผลกระทบต่อเจา้ของกิจการ เพราะบางทีแรงงานก็มีการหยดุงานและมีการทาํงานทีไม่เตม็วนัแต่ตอ้งจ่ายค่าแรง

ไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท จึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อเจา้ของธุรกิจ 



103 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยเหลือผูป้ระกอบการไดน้อ้ย เพราะการประชาสมัพนัธ์ การเขา้ถึงของหน่วยงาน

นนัไม่ทวัถึงแก่เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการใชเ้งินทุนส่วนตวัมาโดย

ตลอด 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาค เพราะประชาชนรวมถึงเจา้ของธุรกิจมีมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เนืองจากไม่ทราบขอ้มลูหรือรู้จกักฎหมายดงักล่าว 
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บทสัมภาษณ์ท ี38 

นายกรกวนิ นิธิพงษ์โกวทิ (หุน้ส่วนบรษทัไอดีล บิลเดอร์ จาํกดั จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นวา่ธุรกิจทีทาํอยูเ่ป็นธุรกิจกึงระหวา่งวิสาหกิจชุมชนกบั SMEs เป็นธุรกิจขนาดยอ่ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรจะให้ความช่วยเหลือในทุกเรือง โดยเฉพาะควรจะให้ความรู้เกียวกบัเรือง SMEs 

ใหก้บัเรืองนีใหเ้ยอะมากขึน ภาครัฐน่าจะเปิดโอกาสช่องทางช่วยสนบัสนุนดา้นเงินทุน ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการติดต่อธุรกิจ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในความเป็นจริงแลว้ ภาครัฐไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลืออะไรเลย ส่วนใหญ่ปรากฏเพียงคาํพดูแต่ใน

ส่วนของการกระทาํยงัไม่มีความชดัเจนเลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีการสนบัสนุนนอ้ยมากจนแทบไม่มีเลย ธุรกิจทีทาํอยูคื่อการดาํเนินการดว้ยตนเอง 

ช่วยเหลือตนเอง ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดเลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลืยจากเงินกองทุนของ สสว. เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยติดต่อกบัสสว. แต่เห็นดว้ยหากสสว.จะมีหน่วยงานศนูยภู์มิภาค เพราะจะไดใ้หค้าํปรึกษา

และช่วยเหลืเจา้ของกิจการไดม้ากขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบในดา้นการใชภ้าษาติดต่อกบัต่างชาติเมือเปิดเสรีอาเซียน จึงอยากให ้สสว. จดัอบรม

เกียวกบัภาษาในดา้นการติดต่อทางธุรกิจ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ทราบขอ้มูลและไม่รู้จกัเกียวกบักฎหมายฉบบันี จึงไม่สามารถใหค้วามคิดเห็นในขอ้นีได ้

 

บทสัมภาษณ์ท ี39 

นายสุรนาม พานิชการ (เจา้ของธุรกิจบริษทัโทฟซุงั จาํกดั จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ตอ้งการใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายในการเริมธุรกิจเพียงตอ้งการใหเ้ป็นการก่อใหเ้กิดผล

กาํไร (generate profit) เท่านนั  
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยส่วนตวัเชือว่าเงือนไขของ SMEs ขึนอยูก่บัผูป้ระกอบการโดยปกติธุรกิจทีทาํอยู่ขณะนี

เกียวกบัเรืองอาหาร เช่น การตม้นาํนมถวัเหลืองใหสุ้กนนั โดยปราศจากเชือตอ้งมี condition 1-10 คนทีอยากจะ

เริมผลิตนาํเตา้หูก้็อาจไม่มีความรู้ความเขา้ใจว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร จึงอยากใหภ้าครัฐตงัหน่วยงานเพือช่วยเหลือ

และส่งเสริมตรงจุดนี เหมือเป็น one stop service ซึงจะสามารถช่วยใหบุ้คคลทวัไปสามารถเริมตน้ประกอบการ

ธุรกิจของตนไดง่้ายขึน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ค่าแรงขนัตาํนนัเป็นปัญหาอยูแ่ลว้ในขณะนี แต่โดยส่วนตวัสามารถทีจะจ่ายค่าแรงขนัตาํไดแ้ละ

สามารถจ่ายไดม้ากกวา่นนั แต่ในผูป้ระกอบการรายอืนทีเพิงเริมกิจการ อาจไม่มีทุนทรัพยม์ากพอทีจะจ่ายได ้

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยในการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในระดบัหนึง แต่คิดว่าเป็นหน่วยงานที

ค่อนขา้งเขา้ถึงยากในเชิงปฏิบติั จึงไม่มีความมนัใจวา่หน่วยงานนีจะใหค้วามช่วยเหลือได ้

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนของ สสว. เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดตอ่ผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่คิดว่า สสว. จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานภูมิภาค เพราะสุดทา้ยแลว้ในระดบัภูมิภาคไม่ไดช่้วยให้

สสว. ทาํงานไดดี้ขึน แต่หากมีการพฒันาองคก์รเป็น one stop service เพือมาช่วยเหลือและรองรับความตอ้งการ

ของผู ้ประกอบการจะเป็นผลดีมากกว่า และควรปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวและสามารถเข้าถึง 

ความช่วยเหลือไดง่้ายและสะดวกขึนจะดีมากกวา่นี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบทงัดา้นบวกและลบ โดยส่วนตวัเขา้ใจว่าคนต่างชาติจะสามารถเขา้มาทาํธุรกรรม

หรือติดต่อกบัเราไดม้ากขึน และเราเองก็สามารถเขา้มาทาํธุรกรรมหรือติดต่อกบัพวกเขาไดม้ากขึนในหลาย

ช่องทางเช่นกนั ซึงผูส้ัมภาษณ์เองก็ไดเ้ตรียมนาํวตัถุดิบบางอย่างจากคนอืนซึงมีราคาถูกและมีคุณภาพ แลว้

เตรียมส่งออกสินคา้ของเราไปขายใหแ้ก่คนอืน ดงันนั สสว. ควรทาํให ้SMEs ของเราแขง็แรงก่อน โดยสามารถ

ช่วยในเรืองการประมวลขอ้มูลหรือประมวลหาช่องทางทีเหมาะสมในต่างประเทศกส็ามารถช่วยไดม้าก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรแกไ้ขใหก้ฎหมายสามารถช่วย SMEs ไดจ้ริง ทาํใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมมากกวา่นี และควร

มีนโยบายวา่จะทาํอยา่งไรในการใหก้ารสนบัสนุน SMEs ของภาครัฐไปในแนวทางเดียวกนั ไม่เกิดความซาํซอ้น

กนัหรือไปคนละทิศทางระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

บทสัมภาษณ์ท ี40 

นายธนพนัธ์ วงศ์ชินศรี  (กรรมการผูจ้ดัการบริษทัทชัพอ้ยท ์พาวเวอร์ จาํกดั จงัหวดักรุงเทพฯ) 

สัมภาษณ์วนัท ี16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะทางบริษทั ไม่ไดมี้แหล่งผลิตจากชุมชน หรือกลุ่มใดๆ 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมดา้นเงินทุนในช่วงเริมตน้กิจการ เนืองจากผูป้ระกอบการรุ่น

ใหม่ทีมีวิสัยทศัน์และไอเดียทีดีอาจไม่มีหลกัทรัพย  ์หรือเครดิตทีดีพอทีจะไปกู้เงินทุนจากธนาคารเอกชน  

ทาํใหอ้าจจะปิดโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ทีน่าสนใจ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีแต่ไม่เยอะ เนืองจากทางบริษทั ไม่ไดมี้พนกังานในระดบัค่าแรงขนัตาํ และ ฐานเงินเดือนของ

บริษทัอยูใ่นเกณฑที์สูงกวา่มาตรฐานอยูแ่ลว้ อาจจะมีผลเรืองภาษีนาํเขา้ สาํหรับสินคา้บางประเทศอยูบ่า้ง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยในการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในระดบัทียงันอ้ยอยู ่เพราะหน่วยงานขาด 

การประชาสมัพนัธ์ทีเพียงพอ ทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดการเขา้ถึงขอ้มูลทีเพียงพอ และไม่รู้จกัตวัองคก์ร 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลืยจากเงินกองทุนของ สสว. เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยติดต่อกบัสสว. แต่เห็นวา่มีความจาํเป็น หากตอ้งการใหห้น่วยงานสามารถประสานงานกบั 
SMEs ทีอยูใ่นภูมิภาคได ้
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบพอสมควร ตอ้งเตรียมปรับองค์กรให้มีความคล่องตวัมากขึน เนืองจากต้นทุน 

การผลิตและบริการในไทย ยงัสูงกวา่บางประเทศเพือนบา้น  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี41 

นางทองศิริ ปุกแก้ว (ผลิตภณัฑผ์า้ทอ กลุ่มสตรีทอผา้ชุมชนที 2 จงัหวดัสกลนคร) 

สัมภาษณ์วนัท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นวิสาหกิจชุมชน ค่อย ๆ พฒันากา้วไปทีละขึน แต่เราเนน้ความมนัคง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเงินทุนดว้ย การตลาด อยากใหช่้วยออกแบบผลิตภณัฑ์

รูปแบบใหม่ๆ พฒันาสู่สากล แลว้กอ็ยากพฒันาตรงนีดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300 บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  
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ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐบางอยา่งก็มีส่วนดี บางอยา่งก็ไม่มีส่วนดี เช่น ทาง

ภาครัฐโครงการส่งเสริมทีดี อยากให้ส่งเสริมเงินทุน อยากใหพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หข้ายไดม้ากกว่านี ส่วนทีเป็น

อุปสรรค คือเงินทุนไม่เพียงพอ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการดีมาก มีโอกาสไดไ้ปดูงานในหลายๆที ไป

ดู OTOP หลายๆทีเพือมาปรับปรุงของตนเอง แต่บางทีไปดูแลว้ ปัจจยัเราไม่เพียงพอ กไ็ม่สามารถนาํมาปรับ

ใชไ้ด ้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนของ สสว. เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนขนัแรกมาจากสมาชิกในกลุ่มรวมทุนกนั ต่อมากไ็ดกู้ย้ืมจาก ธกส. ตอนนีก็ยงัชาํระหนีไม่หมด กู ้

ธกส. เพราะ ยงัไม่รู้แหล่งทีมาเงินทุน แต่ ธกส.ไดม้าเสนอเงินทุนให ้

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ในตอนแรกติดต่อผา่นเจา้หนา้ทีทีรู้จกักนั เฉพาะในเวลาราชการ แต่เห็นวา่มีความจาํเป็นที สสว. 

จะต้องมีหน่วยงานศูนย์ภูมิภาค เพราะว่าเมือก่อนไม่รู้จักว่า สสว. เป็นหน่วยงานเกียวกับอะไร  และมี

ผูป้ระกอบการอีกหลายรายทีไม่รู้จัก สสว. แต่ตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทีทาํหน้าทีใน 

การส่งเสริม SMEs ซึง สสว. เป็นหน่วยงานโดยตรงทีทาํหนา้ทีนี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบ มีในเรืองของภาษา แต่ไดส้นบัสนุนให้ลูกไปเรียนในเรืองของภาษาแลว้ คาดว่า

น่าจะช่วยได้ กลยุทธคือ ตอนนีดูหลายๆอย่าง รวมทงัทางโซเชียล เน็ตเวิร์ค และอยากพฒันาและแปรรูป

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยากใหท้าง สสว. ช่วยในทางดา้นของเงินทุน และการอบรม เพือช่วยใหป้รับตวัเขา้สู่อาเซียน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี42 

นางกฤษณ ีสนันทอง (หวัหนา้กลุ่มวิสาหกิจและเจา้ของกิจการเสือผา้เครืองแต่งกายสามมุข จงัหวดัชลบรีุ) 

สัมภาษณ์วนัท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เดิมหน่วยธุรกิจตอ้งเริมตน้มาจากการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อน แลว้ก็พฒันามาเป็น SMEs 

ตามลาํดบั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนมาก ตงัแต่เริมตน้ SMEs เล็กๆ ทุนเริมตน้

ประกอบการประมาณ 2 ลา้นบาท ซือเครืองจกัรและยานพาหนะกแ็ทบจะหมดแลว้ เริมตน้ครังแรกนนัจะยงัไม่รู้

ทิศทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์กลยุทธ์ในการตลาด แต่ทางรัฐไดใ้หค้วามรู้มากมาย ทงัในเรืองการดีไซน์ การทาํ

บรรจุภณัฑ ์ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  
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ผู้ให้สัมภาษณ์: เมือรัฐบาลก่อนธุรกิจของผูใ้ห้สัมภาษณ์ประสบภาวะขาดทุน ทงัดา้นการตลาด และนโยบาย 

การส่งเสริมดา้นต่าง ๆ นนัไม่ประสบความสาํเร็จ แต่ในขณะนีจาํหน่ายไดเ้ยอะมาก ทงัเขตภูมิภาคโดยใหโ้อกาส

ทีจะนาํสินคา้ไปจาํหน่ายตามทีต่าง ๆ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการดีมาก เมือก่อนนีไดส้นบัสนุน ไดมี้การให้

ความรู้และต่อยอดทางการตลาด จดัเตรียมขอ้มูลทีเป็นประโยชนแ์ละทนัสมยัแก่ผูป้ระกอบการ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลืยจากเงินกองทุนของสสว.เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั  

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประสานงานกบั สสว. โดยติดต่อผา่นหน่วยงานทีใหก้ารอบรม และเห็นว่ามีความจาํเป็นที สสว. 

จะตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค เนืองจากคนต่างจงัหวดัมีปัญหาไม่สามารถเดินทางไปขอคาํปรึกษาไดค้วรจะมี

ในส่วนภูมิภาคใหญ่ ๆ 4 ภาค เหมือนกบัศนูยส่์งเสริมอุตสาหกรรม  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: กระทบมาก มีการเตรียมตวัมาสองถึงสามปีแลว้ ไดน้าํสินคา้ของตนเองไปทดสอบ จาํหน่ายใน

หลาย ๆ ประเทศ โดยได้ข้อสรุปว่าประเทศไหนมีผลตอบรับทีดีได้ราคาสูง โดยศึกษาลักษณะนิสัยและ 
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ความพึงพอใจ โครงสร้างร่างกาย เช่น รูปแบบเสือผา้และขนาด สสว. ควรมีการช่วยเหลือในเรืองของการตลาด

ซึงตอ้งการเป็นอยา่งมาก โดย สสว. อาจช่วยใน ปริมาณ 60% แลว้ทางผูป้ระกอบการเอง 40%  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี43 

นายดรงค์ อภชินตระกลู (หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หจก.ขอนแก่นศรัณย ์จงัหวดัขอนแก่น) 

สัมภาษณ์วนัท ี13 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) หรือ

เป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs ไม่ไดเ้ป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรส่งเสริมการใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ เช่น การเงิน การบญัชี การจดัการภาษี การจดัหา

แรงงาน และพนกังานทีมีความสามารถ การสนบัสนุนในดา้นการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆในประเทศ หรือนาํเขา้

จากต่างประเทศเพือพฒันาความสามารถในการผลิตสินคา้ต่างๆ ทีเหมาะสมกบั SMEs 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะนโยบายค่าแรง 300 บาท ทาํใหต้น้ทุนสูงขึน ลดหยอ่นภาษี ช่วย

ใหไ้ดก้าํไรสุทธิมากขึน นอกนนัไม่ค่อยมีผล นอกจากนีอยากใหภ้าครัฐยกเลิกมาตรการเกียวกบัการใชเ้ชค็ คือ มี

การกาํหนดมาตรการการจ่ายเงินของผูรั้บเหมาถา้จะจ่ายเกินกว่า 3 หมืน ใหจ่้ายเป็นเช็คเท่านนั เพือทาํใหร้ายการ
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ใชจ่้ายมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดว้่ามีการจ่ายใหเ้ท่าไหร่ มีเงินไปทีใคร สังไปทีใคร ทุกการใชจ่้ายที

ทาํการภาครัฐ หรือซือของจากเอกชน เพือมาใชใ้นกิจการของภาครัฐ ประเด็นปัญหาคือถา้เช็คเป็นของธนาคาร

ในกทม. เราจะเอาไปซือของต่างจงัหวดั ก็ไม่มีใครอยากรับ และโดนหกัเงินดว้ย มาตรการนีก็ซกัสองปีแลว้ทีมี

การบงัคบัใช ้กย็งัเป็นปัญหาอยู ่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่รู้จกัเลย สสว. ทีรู้จกั กคื็อ การไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารเอกชนต่างๆ เช่น เคยเขา้อบรม

ของธนาคารกสิกรไทย KSME ซึงเคา้จะกระจายออกไปตามภูมิภาค แล้วจัดอบรมคลา้ยๆ กันเกียวกับ 

การประกอบธุรกิจ SMEs ดึงวิทยากรทีเป็นนกัธุรกิจ คือ ธนาคารเคา้กอ็ยากรักษาลูกคา้ ส่วนเราสมคัรเขา้ไป เรา

ก็ไดป้ระโยชน์ เพราะผลทีเกิดขึนเป็นนกัธุรกิจรุ่นเด็กๆ คือเป็นพวกทีช่วยทาํงานทีบา้น คือ ไม่ใช่รุ่นใหญ่ เราก็

จะมีเพือนทีรู้จกั มีเครือข่ายทียงัไม่มีอายเุยอะมาก  

ส่วนอบรมของธนาคารกรุงไทย คือ  MMS จะจดัทีส่วนกลาง จดัใหญ่เลย ก็อบรมคลา้ยๆ กนั แต่จะคดั

พวกลูกคา้ชนัดี ส่วนใหญ่จะมีธุรกิจขนาดกลาง มีโรงงานใหญ่ เรากไ็ดเ้ครือข่ายเพิมขึน 

 นอกจากนนั กจ็ะมีสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย (สสวท.) ทีจะมีการจดัอบรม 

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ทุกปี โดยมีหลกัสูตรอบรมเหมือน mini MBA ดา้น

บญัชี การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ อินโนเนเวชัน การทาํแผนธุรกิจด้วย ใช้เวลาประมาณหนึงอาทิตย์

ติดต่อกนั ก็จะมีการจดัของแต่ละภาค แลว้ก็วนจงัหวดัไปเรือยๆ รุ่นนึงประมาณ 40 คน พอจบการอบรมกจ็ะมี

งานเลียง สัมมนาพอรุ่นใหม่เรียนจบ ก็จะมาทาํความรู้จักกันกบัรุ่นเก่าๆ แลว้ก็จะมีการแนะนําอาจารย์ใน

มหาวิทยาลยัทีมาเป็นวิทยากรใหรู้้จกั เรากส็ามารถไปขอรับความช่วยเหลือจากอาจารยห์ลงัจากอบรมได ้ 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็จะมีการอบรมสไตล์เดียวกัน 

เจา้หนา้ทีจดัอบรมกก็ลุ่มเดียวกนักบั สสวท. เป็นการอบรมทุกเสาร์อาทิตย ์ใชเ้วลาเกือบสองเดือน  
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่รู้จกั ไม่เคยขอรับความช่วยเหลืยจากเงินกองทุนของ สสว. เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจและการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั  

- เงินทุนช่วงแรกๆ มาจากการกูย้มืจากธนาคาร คือ ใชใ้นช่วงเริมตน้ ใชเ้ป็นวงเงิน เช่น พอประมูลงาน

ภาครัฐได้ ก็เอาสัญญาไปกู้กบัแบงค์ แลว้โปรเจคทีได้เป็นโปรเจคของภาครัฐ จึงสามารถเบิกเงินส่วนหนึง

ล่วงหนา้จากแบงคไ์ด ้พอไดรั้บเงินค่าจา้งภาครัฐ ก็จะเอาเขา้ธนาคาร ธนาคารก็จะหกัเงินตน้ หกัดอกเบียก่อน 

เหลือเท่าไหร่ ผูป้ระกอบการก็ไดเ้งินในส่วนนนั ธนาคารทีใชก้็คือธนาคารกรุงไทย เพราะค่าธรรมเนียมและ

ดอกเบียถูก การอนุมติัเร็ว แลว้กรุงไทยก็เชียวชาญพวกเอกสารทีเกียวกบัภาครัฐ แต่ถา้เป็นแบงค์อืนจะไม่รู้

ระเบียบภาครัฐ ทาํงานกบัภาครัฐดีตรงทีมนัมีความแน่นอนในการทีจะจ่าย งานเสร็จ กรั็บเงิน แต่พอตอนหลงัมี

เงินทุน กไ็ม่จาํเป็นตอ้งกูจ้ากธนาคารอีกแลว้ กใ็ชเ้งินทุนตวัเอง 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่รู้จกัสสว.  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: น่าจะมีผลกระทบดา้นแรงงาน แต่ก็อาจจะไม่มากนกั คือ ลูกจา้งส่วนใหญ่ของธุรกิจทีทาํอยู ่มา

เป็นกลุ่มและ ไม่ไดอ้ยูป่ระจาํ คือ ถา้ตอ้งการเพิมคน กป็ระกาศรับสมคัรมา กมี็คนมาทาํ ไม่ใชลู้กจา้งประจาํเยอะ 

เป็นเหมือนพนักงานพาร์ทไทม์ เมือสินสุดโครงการก็จะเลิกจา้ง เราจะมีหัวหน้าทีมคนไทย แลว้เคา้ก็จะคิด

ค่าใช้จ่ายเหมา แลว้เคา้ก็จะหาคนมาทาํงานให้ เราก็จ่ายเหมาไป แลว้เคา้ก็ไปเฉลียค่าแรงจ่ายกนัเอง ตอนนี 
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แรงงานก็ยงัหาไดไ้ม่ยาก แต่ถา้ต่อไปคนลงทุนฝังลาวมากขึน ก็อาจมีปัญหาแรงงานต่างดา้วกลบัประเทศ แลว้

แรงงานคนไทยกไ็ม่ชอบงานทีใชแ้รงงาน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี44 

นายบุญม ีสุระโคตร (หวัหนา้กลุ่มศนูยข์า้วกลอ้งงอกชุมชน จงัหวดัศรีสะเกษ) 

สัมภาษณ์วันท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

(คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) หรือ

เป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อยากใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชนมากกว่าเพราะอยากสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน เพราะกิจการทีทาํอยู่

เป็นกลุ่มเกษตรกรอีกทงัผูใ้หส้มัภาษณ์อยากจะพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็เสียก่อน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรส่งเสริมและช่วยเหลือในเรืองขอ้มูลการวิจยั องคค์วามรู้ต่างๆ การประสานงาน และ

ทุนสาํรองซึงอาจจะเป็นไปไดย้าก  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  
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ผู้ให้สัมภาษณ์: มีปัญหาและอุปสรรคกระทบโดยตรงในด้านการประกอบอาชีพ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว

เกษตรกรเป็นพวกชาวไร่ ชาวนา ถา้กระทบในเรืองสนั ๆ กอ็าจจะไม่เป็นไรแต่ถา้กระทบในเรืองทีส่งผลในระยะ

ยาวอาจทาํใหธุ้รกิจเติบโตชา้ลงไปอีก 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีส่วนช่วยอยูบ่า้งแต่กขึ็นอยูก่บัแต่ละกลุ่มวา่จะใหค้วามสาํคญัแก่ สสว. มากนอ้ยเพียงใด  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลืยจากเงินกองทุนของสสว.เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนมาจากกู้ยืมจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพราะดอกเบียตาํ รวดเร็วกว่า

หน่วยงานอืน 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: จาํเป็นทีจะขยายหน่วยงานไปทวัภูมิภาค เพราะการทาํงานของหน่วยงานราชการค่อนขา้งล่าชา้  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบชดัเจน ในเรืองของแรงงาน รูปแบบผลิตภณัฑ ์และภาษา ราคาสินคา้ มีการอบรม

ดา้นภาษา เตรียมการพฒันาดา้นคุณภาพของสินคา้ใหเ้ป็นสากลมากขึน เช่น ปรับจากเกษตรทวัไปเป็นเกษตร

อินทรีย ์ทาํใหสิ้นคา้มีความต่างอย่างชดัเจน เพือทีจะต่อสู้กบัต่างชาติได ้อยากให้ สสว. ช่วยในดา้นการขนส่ง

มากขึน เมือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี45 

คุณสาโรช   คาํรัตน์ (เจา้ของธุรกิจยาสีฟันสมุนไพรไชโย จงัหวดัอุบลราชธานี) 

สัมภาษณ์วันท ี24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs ผสมผสานกบั OTOP ในระดบั 4 ดาว โดยมีเป้าหมายคืออยากจะใหค้นไทยได้

ใชย้าสีฟันสมุนไพรไทยมากทีสุด เพราะช่วยไดต้รงกบัความตอ้งการของคนไทยอยูแ่ลว้ เนืองจากมีคุณภาพและ

สรรพคุณทีดี ใชแ้ลว้ฟันแขง็แรง ไม่มีหินปูนเกาะฟัน  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ทีภาครัฐทาํมาดีอยู่แลว้ แต่อย่างไรก็ดีอยากให้ภาครัฐส่งเสริมเรืองการตลาดและสินคา้ทีมี

คุณภาพจริง ๆ ทีสามารถนาํมาจดัจาํหน่ายในตลาด ภาครัฐควรจะสนบัสนุนรวมถึงมีการทดสอบและทดลองใช้

สินคา้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เป็นปัญหาต่อการทาํธุรกิจ ภาครัฐสนบัสนุนดีอยูแ่ลว้เพียงแต่ตลาดนนัยงัแคบ ควรจดัการเรือง 

OTOP ทียงักระจายไม่ไดท้วัทุกภมิูภาค  
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการมาก สินคา้ทีผลิตอยู่เป็นทีรู้จกัในตลาด

มากขึนเพราะ สสว. ช่วยดา้นการตลาด ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนของ สสว. เลย เงินลงทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ

และการลงทุนมาจากเงินทุนส่วนตวั แต่ สสว. ไดเ้สนอใหแ้ต่ก็ไม่ไดท้าํการกูย้ืม เพราะอายมุากแลว้ จึงอยากใช้

ทุนของตวัเองประกอบกบัเงินเกบ็ทีสะสมไวจ้ากการทาํงานในอดีต นอกจากนี โรงงานกไ็ม่ไดข้ยายใหญ่โตมาก

เนน้ทาํแบบพอเพียง 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อทาง สสว. โดยตรงทางโทรศพัท ์เห็นว่ามีความเหมาะสมมากในการขยายหน่วยงานของ

สสว.ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เป็นหน่วยงานทีชาวบา้นและผูป้ระกอบการใหค้วามเชือถือ  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่กระทบเลย เป็นสิงทีดีทาํใหต่้างประเทศรู้จกัยาสีฟันทีใชส้มุนไพรไดดี้มากขึน เพราะสินคา้เรา

มีความโดดเด่นในตวัเองอยูแ่ลว้เนืองจากเป็นสมุนไพรไทยซึงแตกต่างจากสมุนไพรยหีอ้อืน ๆ ใชแ้ลว้ไดผ้ลจริง 

ไม่ตอ้งรอนาน ส่วนกลยทุธ์ นนั ผูใ้หส้มัภาษณ์มีเป้าหมายทีจะขยายโรงงานใหใ้หญ่ขึนเพือผลิตสินคา้ใหท้นักบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศ  รวมถึงการส่งออกไปนอกประเทศ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี46 

นายสมพร สีหาวงษ์ (ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัอาํนาจเจริญ) 

สัมภาษณ์วันท ี26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะวา่เป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรสนบัสนุนดา้นแหล่งเงินทุน อตัราดอกเบีย การตลาด นอกจากจะสนบัสนุนแลว้ควร

หาช่องทางการจาํหน่ายใหด้ว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว.มีส่วนช่วยส่งเสริมบา้ง เช่น การเชิญนกัลงทุนและผูป้ระกอบการมาสมัมนา แต่กมี็ขอ้ติดขดั

ในหลายๆ เรือง 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยไดรั้บเงินช่วยเหลือจากกองทุนของ สสว.   

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยส่วนตวัไม่มีการประสานงานกบั สสว.  และเห็นว่าควรจะมีหน่วยงาน สสว. ส่วนภูมิภาค 

เพราะจะทาํให้ผูป้ระกอบการนนัเขา้ถึงไดง่้ายกว่าปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิงการทาํหนา้ทีในเชิงรุก เนืองจาก

ผูป้ระกอบการในต่างจงัหวดั หรือจงัหวดัเลก็ๆ ไม่สะดวกในการเขา้มาขอความช่วยเหลือจาก สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่กระทบ เพราะธุรกิจทีทาํอยู่นีไม่ไดเ้ขา้แข่งขนักบัต่างประเทศ หากแต่ในระยะยาวนนัยงัไม่

แน่ใจ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี47 

นายสวาท ธีระรัตนนุกลูชัย (ประธานหอการคา้ จงัหวดัอุดรธานี) 

สัมภาษณ์วันท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
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ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะวา่เป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นแหล่งเงินทุน การพฒันาสินคา้หรือบริการ และโดยเฉพาะอยา่ง

ยงิทางดา้นการตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบายหรือมาตรการภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการกาํหนดขอบเขตและหน้าทีทีจะทาํขึนมา แต่

ในทางปฏิบติักลบัไม่สามารถทาํไดต้ามนโยบายหรือมาตรการทีไดต้งัขึนจริง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีส่วนช่วยผูป้ระกอบการไดใ้นระดบัหนึงเท่านนั และซึงกไ็ม่ไดเ้กิดประสิทธิผลเท่าใด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมจากกองทุน SMEs เลย เงินทุนทีใชใ้นการประกอบธุรกิจเป็นการกูย้มืมา

จากธนาคารพาณิชย ์

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: เห็นว่าสมควรอยา่งยิงทีจะตอ้งมีการตงัหน่วยงาน สสว. ในส่วนภูมิภาค เพราะจะไดส้ะดวกต่อ

ผูป้ระกอบการในการเขา้ถึงหน่วยงาน สสว. โดยตรงในภูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีผลกระทบใดๆ แต่มีผลดีทาํให้เกิดการขยายตลาดใหม้ากยิงขึน ซึงธุรกิจทีทาํอยู่นีไดมี้การ

เตรียมความพร้อมเพือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว้ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขอออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี48  

นายวสันต์ แก้วศิริบณัฑิต (ประธานหอการคา้ จงัหวดัเลย) 

สัมภาษณ์วันท ี23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: “หอการคา้”  เป็นองคก์รภาคเอกชน  ก่อตงัขึนตาม พระราชบญัญติั พ.ศ. 2509  เป็นการรวมตวั

ของภาคธุรกิจ SMEs ภายในจงัหวดัเลย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการผลกัดนั  สนุบสนุนSMEs  ในพืนทีใหมี้ความเขม้แขง็  โดยการให้

ขอ้มูลกฎระเบียบ ในส่วนทีเกียวขอ้งของแต่ละหน่วยงาน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงขนัตาํ 300บาท, มาตรการดา้นภาษี, การควบคุมมาตรฐานดา้น

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs  

ผู้ให้สัมภาษณ์: ประเด็นปัญหาอุปสรรค คือ หน่วยงานของภาครัฐขาดการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงาน

รวมถึงขอ้กฎหมายมีความซาํซอ้น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. เป็นหน่วยงานทีให้ความช่วยเหลือกบั SMEs ไดม้าก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมดา้น 

การพฒันา ส่งเสริมวิสาหกิจใหมี้ความเขม้แขง็ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมจากกองทุน SMEs เลย ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ยงัใชแ้หล่งทุนจาก
สถาบนัการเงิน เนืองจากมีความคุน้เคย ความใกลชิ้ด ส่วนแหล่งทุนจาก สสว. มีขอ้จาํกดัหลายดา้น 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. มีขอ้จาํกดัในเรืองการติดต่อ  เนืองจากมีสาํนกังานสาขาในประเทศไม่กีแห่ง  อนาคตควรมี

สาํนกังานประจาํพืนทีทุกจงัหวดั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบ AEC เป็นเรืองใหม่สาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs มีประเดน็เรืองของขอ้กฎหมาย

ระหว่างประเทศ ทียงัไม่ชดัเจน ภาครัฐตอ้งใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง รวมถึงการสงวนไวบ้างประเภทธุรกิจ สาํหรับ 

SMEs ไทย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีและไม่ทราบขอ้มูล ไม่ขออกความคิดเห็นในประเดน็นี 

 

บทสัมภาษณ์ท ี49 

ไม่อนุญาตให้ระบุชือผู้ให้สัมภาษณ์ (กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จงัหวดันครปฐม) 

สัมภาษณ์วันท ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: SMEs เพราะมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการมากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ดา้นนวตักรรม เครืองจกัร อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยตี่างๆ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  มีปัญหาและอุปสรรคมาก ภาครัฐใหค้วามช่วยเหลือไดน้อ้ย ไม่ตรงต่อความตอ้งการทีแทจ้ริง 

และล่าชา้ ไม่ทนัต่อสถานการณ์ เช่น เรืองการขึนอตัราค่าแรงขนัตาํ เป็นตน้  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหน้าทีของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนั มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ช่วยไดน้อ้ย เนืองจากขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ยงักระจายไปไม่ทวัถึงผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยงิในกลุ่ม SMEs ขนาดจิว (Micro Enterprise) 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคย เนืองจากใชเ้งินทุนส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ขณะนียงัไม่ไดติ้ดต่อกบั สสว. และคิดวา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาค 

เนืองจากผูป้ระกอบการในต่างจงัหวดัค่อนขา้งเสียเปรียบในดา้นการแข่งขนั ดงัเช่นการขึนอตัราค่าแรงขนัตาํที

เท่ากันทัวทังประเทศ  ในขณะทีปัจจุบันยงัไม่ค่อยมีภาครัฐจากส่วนกลางไปช่วยให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ผูป้ระกอบการส่วนภูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัไม่ค่อยมีผลกระทบต่อธุรกิจทีทาํอยู ่และเห็นว่าธุรกิจ 

การส่งออกไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบมากนกั  หาก สสว. จะให้ความช่วยเหลือควรให้ขอ้มูลการศึกษาตลาดใน

อาเซียน เช่น ตลาดวตัถุดิบต่างๆ สสว. ควรเป็นพีเลียงหรือทีปรึกษาให้หน่วยธุรกิจ ตลอดจนปรับหลกัเกณฑ์

ความช่วยเหลือใหท้นัต่อสถานการณ์ดว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเดน็นี 
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บทสัมภาษณ์ท ี50 

นางกมลชนก สุขยานี (เจา้ของกิจการฟาร์มไก่และบ่อปลา อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี) 

สัมภาษณ์วันท ี25 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: SMEs เพราะมีการบริหารกิจการทีง่ายกว่า ดว้ยว่ามีความเป็นเอกเทศ ไม่ตอ้งบริหารจดัการผา่น

องคก์รอืนใด  และเขา้ใจว่าภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน SMEs มากกวา่ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เงินลงทุน การใหค้าํปรึกษา และการตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  ภาครัฐยงัดูแลไม่ไดท้วัถึง ทงัปัญหาดา้นการจดัเก็บภาษีอากร นโยบายการบริหารจดัการ

สิงแวดลอ้ม และการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั 

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ยงัไม่รู้จกั สสว. แต่เห็นวา่ สสว. ควรตอ้งเร่งใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในโครงการต่างๆ 

ก่อน เพือใหป้ระชาชนไดรู้้จกั สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคย เนืองจากใชเ้งินทุนส่วนตวั และกูย้ืมจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

และสหกรณ์ออมทรัพย ์ซึงใหด้อกเบียตาํ และมีการกาํหนดระยะเวลาใหผ้อ่นชาํระไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ทราบว่าจะตอ้งติดต่อผา่นหน่วยงานใด แต่เห็นว่า สสว. จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาคดว้ย 

ซึงอาจเป็นการดาํเนินการร่วมกนักบัธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได ้เพราะเป็นหน่วยงานที

เขา้ถึงผูป้ระกอบการในส่วนภูมิภาคไดจ้าํนวนมาก  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบปานกลาง ส่วนกลยทุธ์ในการปรับตวัของธุรกิจของผูใ้หส้ัมภาษณ์คือ จะอาศยัการ

รักษามาตรฐานการผลิต ไม่ให้ต่างชาติเขา้มาตีตลาดได้  ซึงเห็นว่า สสว. เองก็ควรเขา้มาให้คาํปรึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์การให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผูป้ระกอบการก่อนจะมีการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอยา่งเตม็รูปแบบ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรืออนุบญัญติัทีเกียวขอ้งในการสนบัสนุนธุรกิจขนาดเลก็

มากๆ ใหพ้ฒันาและเติบโตไปไดอ้ยา่งยงัยนืเป็นสาํคญั 

 

บทสัมภาษณ์ท ี51  

นางองัคณา ถติตยานุรักษ์ (เจา้ของกิจการและพนกังานร้านขายของ ตลาดนาํอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม) 

สัมภาษณ์วันท ี13 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจชุมชน 

หรือ SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็นธุรกิจ SMEs 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการแนะนาํการท่องเทียวในชุมชนและดา้นการตลาด 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  มีอุปสรรคมาก โดยเฉพาะนโยบานดา้นภาษีเป็นอุปสรรค เช่นภาษีป้ายโฆษณา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั 

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีเลย อยากใหส้สว.มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคกระจายตามจงัหวดัต่างๆ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริม SMEs หรือไม่ หากไม่เคย เงินทุนทีท่านใช้

ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบา้ง หากเคย ท่านคิดว่าหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาในการพิจารณาใหเ้งิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยไดรั้บการสนบัสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมSMEs เงินทุนทีนาํมาใชด้าํเนินธุรกิจเป็นเงิน

ส่วนตวั และการสนบัสนุนจากกองทุนหมู่บา้นเพือช่วยการทาํธุรกิจของชุมชน 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบั สสว. ท่านติดต่อผา่นหน่วยงานใด  และท่านคิด

วา่มีความจาํเป็นที สสว. จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ติดต่อผา่นทางเทศบาล เห็นดว้ยวา่มีความจาํเป็นทีสสว.จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาค 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่า การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่าน

คิดวา่ สสว. ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีผลกระทบนอ้ยทงัในแง่บวกและลบ อยากให้สสว.ช่วยส่งเสริมการท่องเทียว และดา้นภาษา

ต่างชาติ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่  อยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เพราะไม่ทราบขอ้มูลเกียวกบักฎหมายของสสว.เลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี52 

นายววิิชชัย เชียวชาญ (เจา้ของธุรกิจ บริษทับา้นชมนาดสมุนไพรสด สปา แอนด ์อโรมา จงัหวดันนทบุรี) 

สัมภาษณ์วันท ี23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายของการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน (คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) 

หรือเป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะเราไม่ไดห้ยดุอยูแ่ค่วิสาหกิจชุมชน เราหวงัไกลกว่านนั เราจะขยบัเป้าหมาย

ไปสู่ AEC ถา้อยูแ่ค่อุตสาหกรรมชุมชน รายไดห้รือสิงตอบแทนไม่เพียงพอ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เรืองเทคนิคต่าง ๆ ในธุรกิจที SMEs นนั ๆ เป็น ถา้เกียวกบัเครืองสาํอาง อยา่งนอ้ยคือเรืองของที

ปรึกษาทางดา้นการผลิต เช่นครีมทีผลิตแลว้ตรงตามเป้าหมาย ในดา้นของบรรจุภณัฑ ์หาแหล่งผลิต แนะนาํการ

ผลิต รวมทงัเรืองกฎหมาย ขอ้ห้ามต่าง ๆ ทีเป็นการเฉพาะ ให้เหมือน one stop service ไม่ตอ้งวิงไปตาม

กระทรวงต่าง ๆ ตามทีเป็นอยู่ ทาํให้ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการจะไปและตอ้งช่วยเหลือตวัเอง แต่ถา้ภาครัฐ

อยากจะช่วยกต็อ้งจดัหน่วย one stop service สาํหรับ SMEs โดยตรง สาํหรับพวกธุรกิจ SMEs ทีตอ้งการจะไป

ปรึกษาในเรืองใด ๆ    

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงงานขนัตาํ 300 บาท , มาตรการดา้นภาษี , การควบคุมมาตรฐาน

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัญหาทีพบแต่ละลกัษณะธุรกิจใน SMEs มีลกัษณะการทาํธุรกิจหลายประเภท ในเฉพาะเรืองที

เกียวกบัสปา ปัญหาจริง ๆ คือเจา้หน้าทีทีเป็นคนควบคุมดูแลกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ยกตวัอย่างเช่น อย. ไม่มี 
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ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงทีจะช่วยส่งเสริมช่วยทาํเรืองยากใหเ้ป็นเรืองง่าย ยงัไม่มีความเขา้ใจ แต่ยงัมีอีกหลายแง่ที

ตอ้งเกียวขอ้งกบักระทรวงต่าง ๆ บางหน่วยงานของรัฐซึงบางหน่วยงานกมี็การทาํงานทีดี เช่น กระทรวงพาณิชย ์

กรมส่งเสริมการส่งออก แต่บางหน่วยงานก็ยงัปฏิบติัไม่ดีทงัในด้านความรู้ความเขา้ใจในขอบเขตหน้าที

รับผิดชอบ และโครงสร้างการบริหารงานในองคก์ร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่าการทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

ปัจจุบนัมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ความจริงก็มีการดาํเนินงานทีดี แต่ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งการจะไปพบเพือขอคาํปรึกษา 

ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานยงัดูห่างกบัผูท้าํธุรกิจจริง ๆ ถา้ไม่ห่างจะทาํใหผู้ป้ระกอบการอยากขอคาํปรึกษาเมือมี

ปัญหา ณ จุดไหน แต่ส่วนใหญ่นกัธุรกิจไม่เคยนึกถึงเนืองจากเสียเวลากวา่จะไดท้าํตามเป้าหมาย จึงทาํใหรู้้สึกไม่

อยากเขา้ไป ตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ใหดู้ใกลชิ้ดกบันกัธุรกิจมาก โดยใหท้าํงานเชิงรุกไม่ใช่ทาํงานเชิงรับ ขณะนีมี 

การประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริม แต่เมือถึงเวลาจริง การทาํงานไม่ไดค้ล่องอยา่งทีประชาสมัพนัธ์ไว ้       

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือไม่ 

หากไม่เคยเงินทุนทีท่านใช้ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง หากเคย ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์และ

ระยะเวลาในการพิจารณาให้เงินสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคย โดยส่วนตวัยดึถือแนวคิด เสือผืนหมอนใบ ทาํธุรกิจไปสะสมไป ไม่ใชแ้หล่งเงินกู ้ 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (สสว.) ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด และท่านคิดว่ามีความจาํเป็นทีสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (สสว.) จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: จาํเป็น ควรจะตอ้งมากกว่าภูมิภาค โดยน่าจะมีทุกจงัหวดั เพราะประชาชานจะไดเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่ง

สะดวกสบายมากยงิขึน 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่านคิดว่าสาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่ตอ้งปรับตวัเราทาํของเราใหดี้ทีสุด ประเทศไทยถือวา่เป็นชนัแนวหนา้อยูแ่ลว้ โดยใชห้ลกัการ

ทีทาํธุรกิจในเมืองไทยอย่างเต็มที พร้อมทีจะบุกประเทศทีมีประสิทธิภาพด้อยกว่าเราซึงมีจาํนวนมากกว่า

ประเทศทีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเรา โดยเลือกทีจะหาประโยชน์จากประเทศทีดอ้ยกว่า ซึงง่ายกว่าดว้ยการปรับ

เรืองภาษาซึงเป็นจุดอ่อนของนักธุรกิจทีเป็น SMEs ทงัหมด จะตอ้งใชค้วามพร้อมมาก ๆ คิดไดพู้ดไดแ้ต่

หน่วยงานของรัฐนนัมีงบประมาณจาํกดั เนืองจากหน่วยงานนีไม่ใช่หน่วยงานทีไดรั้บความสาํคญัมากมาย ใน

การช่วยเหลือควรจะครบทุกดา้น มนัเป็นเรืองของการบริหารจดัการใหถ้ว้นถี ในทุกๆ จงัหวดั การบริหารจดัการ

ระหว่างประเทศ กฎกติกามารยาทของแต่ละประเทศ ขอ้หา้มของแต่ละประเทศ ภาษาของแต่ละประเทศตอ้งมี

การอบรมอยา่งต่อเนือง  

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่ากฎหมายในการจดัตงัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มี
ประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เพราะไม่ทราบขอ้มูลเกียวกบักฎหมายของสสว.เลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี53 

นายพะเยาว์ กรุ่นทอง (ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัสิงห์บุรี) 

สัมภาษณ์วันท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายของการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน (คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) 

หรือเป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะวา่เป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 
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ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรสนบัสนุนดา้นเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาด ควรจดัใหห้น่วยงานเขา้มาช่วยเหลือ โดย

หน่วยงานภาครัฐตอ้งเขา้มาเยยีวยาดูแล จาํเป็นทีจะตอ้งมีคนใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ แมก้ระทงัลูกเถา้แก่ยงัมี

ปัญหาทงัทางดา้นการเงิน และการจดัการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงงานขนัตาํ 300 บาท , มาตรการดา้นภาษี , การควบคุมมาตรฐาน

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบาย มาตรการ ค่าแรงวนัละ 300 บาท และอตัราดอกเบียนเงินกู ้เงือนไขการปล่อยกูค้วรจะ
ยดืหยุน่กวา่นี และควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยเขา้ร่วมประชุมสมันา แต่ไม่เคยใหค้วามช่วยเหลือดา้นอืน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือไม่ 

หากไม่เคยเงินทุนทีท่านใช้ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง หากเคย ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์และ

ระยะเวลาในการพิจารณาให้เงินสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs แต่เคยกูเ้งินจากสถาบนัการเงินทีมีสินเชือสาํหรับ SMEs 
 
ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (สสว.) ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด และท่านคิดว่ามีความจาํเป็นทีสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (สสว.) จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยประสานงานดว้ย แต่ควรทีจะตอ้งมีศูนยภ์ูมิภาค เพราะ SMEs ตอ้งการความช่วยหลือ

แน่นอน ภาครัฐควรทีจะตอ้งเร่งเขา้มาช่วยเหลือก่อนที SMEs รายยอ่ยจะเลิกกิจการไปหมด 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่านคิดว่าสาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: มีแน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีของเราสู้ต่างประเทศไม่ได ้อาจโดนแย่งชิงการตลาด และมี
อุปสรรคทางดา้นภาษา การรับมือยงัไม่ดีพอ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่ากฎหมายในการจดัตงัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มี

ประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี เพราะไม่ทราบขอ้มูลเกียวกบักฎหมายของสสว.เลย 

 

บทสัมภาษณ์ท ี54 

นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ (ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัพิจิตร) 

สัมภาษณ์วันท ี22  ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายของการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน (คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) 

หรือเป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะวา่เป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่  
ขอ้1 ส่งเสริมธุรกิจทอ้งถินไม่ใหต่้างชาติเขา้มาแข่งขนั เช่นการคา้ขา้วในจงัหวดัพิจิตรมีการนาํขา้วจาก

ต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัดว้ย 
ขอ้2  การปรับราคาขา้วน่าจะค่อยๆปรับ การรับจาํนาํ ตนัละ 15,000 บาทจากเดิม 5,000 บาทนนักา้ว

กระโดดเกินไป ทาํให ้SMEs ทีมีเงินทุนนอ้ยปิดกิจการไปหลายเจา้ 
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ขอ้3 การใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนแก่ SMEs รายใหม่ 
ในต่างประเทศนนัมอง SMEs เป็นฐานล่างของระบบเศรษฐกิจ เลยมีการสนบัสนุนและทาํให ้ SMEs 

เขม้แขง็ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงงานขนัตาํ 300 บาท , มาตรการดา้นภาษี , การควบคุมมาตรฐาน

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์: นโยบาย มาตรการ ในหลายๆเรืองเป็นทงัอุปสรรคและปัญหา 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว. เป็นหน่วยงานทีไม่มีมาตรฐาน ไม่มีระบบการจดัการทีดี แมจ้ะมีการสนบัสนุนแต่ก็มี
เงือนไขทียุง่ยากมาก ไม่มีบุคลากรทาํงานทีชดัเจน ลกัษณะการทาํงานเป็นเหมือนพนกังานส่งเอกสารเท่านนั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือไม่ 

หากไม่เคยเงินทุนทีท่านใช้ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง หากเคย ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์และ

ระยะเวลาในการพิจารณาให้เงินสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs เพราะเงือนไขยุง่ยากจนเกินไป 

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (สสว.) ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด และท่านคิดว่ามีความจาํเป็นทีสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยประสานงานดว้ย แต่เห็นว่าทาํงานไม่เกิดประสิทธิผลและซาํซอ้นกบัหน่วยงานอืนเสนอให้
ยบุ สสว. 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่านคิดว่าสาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: อาจมีผลกระทบบา้ง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่ากฎหมายในการจดัตงัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มี

ประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี  

 

บทสัมภาษณ์ท ี55 

นายกณุฑล ปูรณวัฒนกลุ (รองเลขาธิการหอการคา้ จงัหวดัราชบุรี) 

สัมภาษณ์วันท ี22  ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายของการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน (คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) 

หรือเป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: หน่วยงานของเราเป็นองคก์รภาคเอกชนของจงัหวดัราชบุรี ทีมีส่วนใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน
ภาคราชการ ในเรืองของเศรษฐกิจทุกระดบัทุกภาคส่วนของผูป้ระกอบการทงัหมด จึงมีเป้าหมายทีจะส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยไดมี้โอกาสไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ เพือใหผู้ป้ระกอบการไดมี้โอกาส
เขา้ถึงแหล่งเงินทุน อยา่งถูกตอ้งและถูกวิธี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ ในเรืองการส่งเสริมและ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs นนั ทางเราคิดว่าควรให้ความรู้ในดา้นการประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ  
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การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพือการต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมใหมี้การขยายตลาดทงัในและนอกประเทศ แต่ควรทีจะลด
ขนัตอนการดาํเนินการลงเพือใหส้ะดวกต่อการเขา้ถึงโครงการของผูป้ระกอบการ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงงานขนัตาํ 300 บาท , มาตรการดา้นภาษี , การควบคุมมาตรฐาน

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนกบัผูป้ระกอบการ การทีผูป้ระกอบการจะไดก้ารส่งเสริมจากทาง

หน่วยงานภาครัฐ เป็นเรืองของรายละเอียดขนัตอนทีมีมากจนทาํให้ผูป้ระการไม่อยากเขา้ร่วมโครงการต่างๆ 

ทีภาครัฐจดัขึน เช่นการขอรับการสนบัสนุนจากภาครัฐ ถา้ผูป้ระกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนทีดีกค็งไม่ตอ้งการที

จะขอรับการสนบัสนุน แต่ผูป้ระการบางรายส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาเรืองความมนัคงทางการเงินมาก่อน เมือมา

ทาํธุรกิจ ตอ้งการเงินทุนแต่กลบัติดปัญหาในเรืองของการเดินบญัชี เชือว่าผูป้ระกอบการเองก็คงไม่ไดต้งัใจให้

เกิดปัญหาดงักล่าวแต่บางครังการทาํธุรกิจเพือความอยูร่อดตอ้งทาํทุกวิถีทางเพือใหธุ้รกิจคงอยูต่่อไปได ้เช่นเมือ

ตรวจสอบพบเรืองเครดิตบูโร ซึงเมือเทียบกบัธุรกิจหรือหลกัทรัพยที์ผูป้ระกอบการมีอยู่ ซึงมีจาํนวนมากกว่า

ปัญหาทีเกิดขึนแต่เมือไปขอรับการสนบัสนุน ก็จะไม่สามารถทาํได ้หรือการทีภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมใหไ้ป

แสดงสินคา้ยงัต่างประเทศ ขอ้กาํหนดต่างๆมีหลายขนัตอนมากจนทาํให้ผูป้ระกอบการไม่ไดใ้ห้ความสนใจ

เท่าทีควร ทงันีภาครัฐควรตะหนกัถึงความเป็นไดแ้ห่งความเป็นจริงมากกวา่อิงทีเอกสารและขอ้กาํหนดเป็นหลกั 

ซึงเชือไดว้า่หากภาครัฐไดผ้อ่นผนัขอ้กาํหนดต่างๆ ลงบา้งบางประการกจ็ะทาํใหธุ้รกิจ SMEs ทีมีอยูไ่ดมี้โอกาส

เติบโตอยา่งมนัคงแน่นอน 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: กิจกรรมและมาตรการต่างๆทีสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ไดมี้
นโยบายสู่ผูป้ระกอบการ มีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ทาํให้ผูป้ระกอบการทราบว่ายงัมีอีกหน่วยงาน
หนึงคอยให้คาํปรึกษาในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ความรู้สู่ผูป้ระกอบการในพืนที
ต่างจงัหวดั 
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ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือไม่ 

หากไม่เคยเงินทุนทีท่านใช้ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง หากเคย ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์และ

ระยะเวลาในการพิจารณาให้เงินสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (สสว.) ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด และท่านคิดว่ามีความจาํเป็นทีสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (สสว.) จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ควรทีจะมีศนูยป์ระสานงานประจาํภูมิภาคเพือสะดวกในการติดต่อสาํหรับผูที้อยูต่่างจงัหวดันี 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่านคิดว่าสาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: วนันีทุกคน ทุกหน่วยงานไดมี้การพดูถึง การเขา้สู่ AEC ถามวา่วนันีใครหรือหน่วยงานไหนเป็น

ผูรั้บผิดชอบเรืองดงักล่าวโดยตรง หากมีขอ้สงสัยเรืองราวต่างๆ เกิดปัญหาขน้มาตอ้งปรึกษาใคร ไม่มีใครตอบ

ได ้แต่ถามวา่ผูป้ระกอบการตอ้งทาํอยา่งไร เราเองคงตอบแทนไม่ได ้แต่เชือวา่ผูป้ระกอบการเองกต็อ้งหาวิธีการ

ดาํเนินการเพือใหธุ้รกิจอยูร่อด แต่จะอยูร่อดอยา่งไรนนัเป็นอีกเรือง แต่ในสิงทีเราควรตระหนกัคือการวางจุด

ยทุธศาสตร์ของทุกหน่วยงานควรใหเ้ป็นในทางเดียวกนั ลดขนัตอนในการติดต่อประสานงานใหร้วดเร็วขึน เกิด

ความเชือมนัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานของรัฐ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่ากฎหมายในการจดัตงัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มี

ประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี  
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บทสัมภาษณ์ท ี56 

นายสุพจน์ ประสงค์สุขสันต์ (ประธานหอการคา้ จงัหวดัสิงห์บุรี) 

สัมภาษณ์วันท ี22  ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผู้สัมภาษณ์: ในเป้าหมายของการก่อตงัหน่วยธุรกิจของท่าน ท่านตอ้งการใหห้น่วยธุรกิจของท่านเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน (คือ ธุรกิจทีเกิดจากชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่มแม่บา้น หรือสินคา้ OTOP เป็นตน้) 

หรือเป็น SMEs เพราะเหตุใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เป็น SMEs เพราะวา่เป็นธุรกิจส่วนตวั 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ในดา้นใดบา้ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์:  ภาครัฐควรมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและส่งเสริมผูป้ระกอบการดา้นแหล่งเงินทุน อตัรา

ดอกเบีย การตลาด นอกจากจะสนบัสนุนแลว้ควรหาช่องทางการจาํหน่ายใหด้ว้ย 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่านโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด (เช่น กรณีค่าแรงงานขนัตาํ 300 บาท , มาตรการดา้นภาษี , การควบคุมมาตรฐาน

สินคา้ เป็นตน้) โดยเฉพาะนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั SMEs 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความเห็น 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ในปัจจุบนั

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากนอ้ยเพียงใด 

ผู้ให้สัมภาษณ์: สสว.มีส่วนช่วยส่งเสริมบา้ง เช่นการเชิญนกัลงทุนและผูป้ระกอบการมาสมัมนา แต่ก็มีการติดขดั

ในหลายๆ เรือง 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านเคยไดข้อรับการสนบัสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือไม่ 

หากไม่เคยเงินทุนทีท่านใช้ในการประกอบธุรกิจมาจากแหล่งใดบ้าง หากเคย ท่านคิดว่าหลักเกณฑ์และ
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ระยะเวลาในการพิจารณาให้เงินสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหมาะสม

หรือไม่ อยา่งไร หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

ผู้ให้สัมภาษณ์: เคยขอรับการส่งเสริมกองทุน SMEs  

ผู้สัมภาษณ์: ในการทาํธุรกิจของท่าน ถา้จะตอ้งประสานงานกบัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม (สสว.) ท่านติดต่อผ่านหน่วยงานใด และท่านคิดว่ามีความจาํเป็นทีสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (สสว.) จะตอ้งมีหน่วยงานศนูยภ์ูมิภาคหรือไม่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์: โดยส่วนตวัไม่มีการประสานงานกบัสสว.  และเห็นสมควรว่าควรจะมีหน่วยงาน สสว. ส่วน

ภูมิภาค เพราะจะทาํใหผู้ป้ระกอบการนนัเขา้ถึงไดง่้ายกว่าปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิงการทาํหนา้ทีในเชิงรุก 

เนืองจากผูป้ระกอบการในต่างจงัหวดั หรือจงัหวดัเลก็ๆ ไม่สะดวกในการเขา้มาขอความช่วยเหลือจาก สสว. 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดวา่การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

และท่านจะมีกลยทุธ์ในการปรับตวัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งไร ตลอดจนท่านคิดว่าสาํนกังานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ควรมีบทบาทช่วยเหลือท่านในดา้นนีอยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่กระทบ เพราะธุรกิจทีทาํอยูนี่ไม่ไดเ้ขา้แข่งขนักบัต่างประเทศ หากแต่ในระยะยาวนนัยงัไม่

แน่ใจ 

ผู้สัมภาษณ์: ท่านคิดว่ากฎหมายในการจดัตงัสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มี

ประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติมหรือไม่ อยา่งไร 

ผู้ให้สัมภาษณ์: ไม่มีความคิดเห็นในประเดน็นี  

 



















































































































 

 

 

การนาํเสนอใหก้บัสาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ของประเทศไทย 

 ตุลาคม  
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ภาพรวมของ SPRING 

 

SPRING : หน่วยงานสังกดักระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม สิงคโปร์ 

ส่งเสริมการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และสร้างงาน เพอืนําไปสู่

การมมีาตรฐานการใช้ชีวติทสูีงยงิกว่าสําหรับทุกคน 
 

พฒันาดา้นอุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศ 

รับรองเรืองวสัดโุรงงานและพืนที

สาํหรับอุตสาหกรรม 

ส่งเสริมและพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจเกาะ 

Sentosa 

ส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศและการไปสู่ระดบั

โลกของวิสาหกิจทีมีฐาน

ทีตงัในสิงคโปร์ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

    

ส่งเสริมอุตสาหกรรม

พลงังานทงัดา้นการมี

ศกัยภาพในการแข่งขนัและ

การความเชือถือได ้

พฒันาความสามารถในการคน้ควา้วจิยั

ของประเทศสิงคโปร์ 
 

ส่งเสริมและพฒันา

อุตสาหกรรมการ

ท่องเทียว 

 
กาํกบัดูแลกิจกรรมทีขดั

ต่อการแข่งขนั 

 
ส่งเสริมการพฒันาวสิาหกิจ 

คุณภาพ และมาตรฐาน 
 

หน่วยงานตลาด

พลงังาน 
คณะกรรมการการ

พฒันาทางเศรษฐกิจ 

(EDB) 

เอ สตาร์ 

(A*STAR) 

เจทีซี 
SPRING 

Singapore 

Sentosa คณะกรรมการการ

ท่องเทียวสิงคโปร์ 

ไออี สิงคโปร์ 

(ie Singapore) 

คณะกรรมาธิการ

การแข่งขนั

สิงคโปร์ 
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ภาพรวมของ SPRING 

 

SPRING : วสัิยทศัน์และหน้าทรัีบผดิชอบ  

 

วสัิยทัศน์ วสิาหกจิสิงค์โปรสู่ระดบัโลก 

 

หน้าทีรับผดิชอบ ช่วยเหลอืวิสาหกจิสิงคโปร์เติบโต และสร้างความเชือมันในสินค้าและบริการสิงคโปร์ 

 

วตัถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 
การเป็นทีหนึงในภูมิภาคในดา้นที

มีความสาํคญั 
 กระตุน้ภาค SMEs  

สร้างความสามารถ และความ

เชือมนัในโครงสร้างพืนฐานดา้น

คุณภาพและมาตรฐาน 
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ภาพรวมของ SPRING 

 

ภูมิภาพของวิสาหกจิในสิงคโปร์  

ขนาดใหญ่ 

ขนาดกลาง 

ขนาดย่อม 

ขนาดเลก็ 

 ล้านเหรีญ 

  ล้านเหรียญ 

 ล้านเหรียญ 

 

 

,   วสิาหกิจ  

( %) 

,   วิสาหกจิ 

(  %) 

,   วสิาหกิจ 

(  %) 
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ภาพรวมของ SPRING 

 

ทีมา : Dos 2012 เป็นการประมาณการซึงรวมหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม ทงัอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง การเกษตร และบริการต่างๆ 

หมายเหตุ  หมายรวมถึงทีเป็นเจา้ของโดยตรงเท่านนั ไม่รวมผูท้าํงานเพือตนเอง (เช่น คนขบัรถแทกซี คนขายของหาบเร่) และคนต่างด่าวทีทาํงานในประเทศ 

                ยงัไม่รวมถึงบริษทัทีไม่มีกิจกรรม และบริษทัทียงัไม่เริมประกอบกิจกรรม 

 

SMEs ในระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 

 

จํานวนวิสาหกจิ   จํานวนคนทํางาน  มูลค่าเพิม 

SMEs 

99 % 

170,300 

SMEs 

 % 

.  ลา้น 

SMEs 

 % 

 พนัลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

99 % 

 

7 ใน  
 

 % 

วิสาหกิจขนาดใหญ่  % 

 

ของจาํนวนวสิาหกิจทงัหมดในสิงคโปร์  

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 วิสาหกิจขนาดใหญ่  % 

 

ของคนทาํงานเป็นการจา้งงานโดย SMEs 

 วิสาหกิจขนาดใหญ่  % 

 

ของจาํนวนรวมมูลค่าเพิมมาจาก 

SMEs 
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ภาพรวมของ SPRING 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาวิสาหกจิ 

 

 

       

       

เสริมสร้างภาวะแวดลอ้มให้

แขง็แกร่งเพือการพฒันาวิสาหกิจ 
 

ปลกูฝัง และเกือกูลการริเริม

นวตักรรม 
 

พฒันากลุ่มทีมีศกัยภาพการ

แข่งขนั 
 

การเจริญเติบโตของวิสาหกิจที

เป็นไปโดยการเตรียมพร้อม 

 
โดยร่วมมือกบัภาคส่วนอืนๆ 
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

ขยายความรู้ 

ชกัจูง SMEs ให้เพิมมากขึน 

ทาํใหเ้กิดการตืนตวั 

โดยการจดัสมัมนา  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  

การบรรยายยอ่ย 

โดยผ่านการประกาศโฆษณาและจดัรายการ

ส่งเสริม 

  

ใหบ้ริการการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ เขา้ผกูพนั 

โดยผ่านทางศูนย ์SME ผา่นทางเจา้หนา้ทีของ SPRING 

 

 

 

การขยายสู่ภายนอก 
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

       

       

SMEs เซ็นเตอร์  อินเตอร์เนท  ศูนยข์อ้มูล  แอฟริเคชนั ของอุปกรณ์เคลือนที 

บริการให้คาํปรึกษาทางธุรกิจ  ให้

คาํปรึกษาเกียวกบัแผนการสนบัสนุนและ

กฎระเบียบของรัฐบาล  การฝึกอบรมเพิม

ศกัยภาพ 

 www.enterpriesOne.gov.sg 

 ขอ้มูลจากภาครฐัสู่ภาคธุรกิจ 

(G2B) 

 บริการใหอ้นุญาตทางธุรกิจ

ออนไลน์ 

 อีเมล ์ 

 enterpriseone@spring.gov.sg 

 obls@spring.gov.sg 

 ขอ้มูลธุรกิจออนไลน์ แลกการให้บริการ

ของรัฐผา่นระบบออนไลน์ 

 

การเข้าถึงข้อมลู : เครือข่าย EnterpriseOne 

 

 

   

สายด่วน โทร.  
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

 

 

เข้าถึงแหล่งการเงิน และแผนการให้การสนับสนุน 

 

ชุดคู่มือ 

 

เอกสารใบสาํคญัจ่าย 

 

การกูย้ืม 

 

เงินช่วยเหลือ 

 

การคืนภาษี 

                           คู่มือการบริการลูกคา้ 

 

คู่มือการจดัการดา้นการเงิน 

 

คู่มือการตลาด 

 

คู่มือดา้นทรัพยากรมนุษย ์

 เอกสารใบสาํคญัจ่าย

เกียวกบันวตักรรมและ

ความสามารถ 

 โครงการกูย้ืมรายยอ่ย 

(Micro Loan Programme 

- MLP) 

 

แผนส่งเสริมกองทุน

วิสาหกิจทอ้งถิน (Local 

Enterprise Fund Scheme 

- LEFS) 

 

แผนงานประกนัการกูย้ืม 

(Loan Insurance Scheme 

- LIS) 

 เงินช่วยเหลือพฒันา

ความสามารถและเพือการ

พฒันา (Capacity & 

Development Grant –

CDG) 

 การคืนภาษีดา้นศกัยภาพการ

ผลิตและนวตักรรม 

(Productivity & Innovation 

Credit) 
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

 

คู่มอืการบริการลกูค้า 

กรอบการทาํงานอยา่งง่ายเพือพฒันาการบริการสู่ความเป็นเลิศ 

 

คู่มอืการจัดการด้านการเงิน 

ให้เครืองมือในการวิเคราะห์ และสิงทีจาํเป็นในการดาํเนินการ

เกียวกบัการเงิน 

 

คู่มอืการตลาด 

ป รับ ป รุงศัก ยภ าพ ก ารทําการต ล าด  ด้วยเท ค นิ ค ต้น ทุ น

ประสิทธิภาพโดยดาํเนินการดว้ยตนเอง 

 

คู่มอืด้านงานทรัพยากรมนุษย์ 

ใหเ้คลด็ลบั เครืองมือ รูปแบบในดา้นการบริหารงานบุคคล 

 

 

เขา้ถึงแหล่งการเงิน และแผนการใหก้ารสนบัสนุน : คู่มือสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 

 

 

 

 

 

ชุดคู่มือ 

 



11 

การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ถึงแหล่งการเงิน และแผนการใหก้ารสนบัสนุน :  

เอกสารใบสาํคญัจ่ายเกียวกบันวตักรรมและความสามารถ (Innovation & Capacity Voucher- ICV) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารใบสาํคญั

การจ่าย SMEs สามารถขอรับเอกสารใบสาํคญัการจ่าย ICV ได้

ทางออนไลน ์ซึงมีมลูค่า ,  เหรียญสิงคโปร์ 
 

การเพมิผล

ผลผลิต 

 

นวตักรรม 

 

การจดัการดา้น

การเงิน 

 

ทรัพยากรบุคคล 

 เขา้ถึงความเชียวชาญและการสนบัสนุนทีมีคุณภาพไดง่้าย

ยิงขึน 
 ครอบคลุมค่าใชจ่้ายสาํหรับการใหค้าํปรึกษาหรือบริการ

ทีมาจากองคก์รทีเขา้ร่วม 

ปรับปรุงกระบวนการยนืใบสมคัรรับบริการจากการใช้

เอกสารมาสู่การบริการดว้ยระบบออนไลน ์

การสมคัรรับบริการสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน  นาที 

 

 

-รูปหนา้เวบไซท-์ 

เปิดให้บริการสมัครเอกสาร ICV ออนไลน์แล้ว 
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ถึงแหล่งการเงิน และแผนการใหก้ารสนบัสนุน :  

บทบาทของ SPRING ในการให้เงินทุน 

 

 

 

 

 

การกูย้มื 

 คาํประกนัส่วนความเสียงในการผดินดั 

ของ SMEs 
SPRING 

Singapore 

สถาบนัการเงินทีเขา้ร่วมในแผนงาน 

ธนาคารดีบีเอส (DBS) 

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) 

บริษัท เงินทุน ฮงเหลียง (Hong Leong Finance) 

ธนาคาร เมย์แบงค์ (MayBank) 

ธนาคาร โอซีบีซี (OCBC Bank) 

ธนาคารแสตนดาร์ด ซาร์เตอร์ (Standard Charted) 

บีอเีอ (BEA) 

ธนาคารยูโอบี (UOB) 

 

SMEs  

SMEs 
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

   

  แผนงานประกนัการกู้ยมื (Loan Insurance Scheme - LIS) 

รับประกนัเงินกูส้าํหรับเงินทุนในการดาํเนินการและเงินทนุการคา้ 

   

  แผนส่งเสริมกองทุนวิสาหกจิท้องถิน (Local Enterprise Fund Scheme - LEFS) 

ใหกู้ย้มื วงเงินถึง  ลา้นเหรียญสิงคโปร์ สาํหรับการนาํไปจดัซืออุปกรณ์และสินทรัพย ์

   

  โครงการกู้ยมืรายย่อย (Micro Loan Programme - MLP) 

การกู้ยมืทุนสาํหรับดาํเนินงาน วงเงินถึง ,  เหรียญสิงคโปร์ใหก้บัธุรกิจขนาดเลก็ทีมีลกูจา้ง  คนหรือ

นอ้ยกวา่นนั 

 

เขา้ถึงแหล่งการเงิน และแผนการใหก้ารสนบัสนุน : การกูย้มื 

 

 

 

 

 

 

การกูย้มื 

 
1 

2 

3 



14 

การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

 

เข้าถึงแหล่งการเงิน และแผนการให้การสนับสนุน :  

เงินช่วยเหลือพฒันาความสามารถและเพือการพฒันา (Capacity & Development Grant –CDG) 

เงินช่วยเหลือเพอืช่วยออกเป็นค่าใชจ่้ายให้แก่ SMEs เป็นจาํนวนถึงร้อยละ  (จนกระทงัปีการเงิน 

) ใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุง ในการยกระดบัความสามารถดา้นการผลิตและพฒันา

ความสามารถทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

เงิน

ช่วยเหลือ 

 

การพฒันายทุธศาสตร์

ธุรกิจ 

 

นวตักรรมทางเทคโนโลย ี
ความเป็นเลิศทางการ

บริการ 

 

การพฒันาตน้ทุนมนุษย ์
ปรับปรุงคุณภาพ และ

มาตรฐาน 

นวตักรรมทางธุรกิจ และ 

การออกแบบ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา และ

การใหสิ้ทธิจาํหน่าย 

 

การพฒันาตราสินคา้ 

 

การจดัการดา้นการเงิน 

การปรับปรุงศกัยภาพ

ทางการผลิต 
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การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสภาวะแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การประกอบการ :  

Action Community for Entrepreneurship (ACE) 

ความร่วมมือระหว่าง SPRING และภาคเอกชน ทีมุ่งจะสร้างสิงคโปร์ให้เป็นประเทศแห่งการประกอบการใหม้ากยงิขึน 

 

   

   

 อนุกรรมการการสร้างเครือข่าย ACE   คณะทาํงานการศึกษาเกียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ 

 อนุกรรมการการสือสาร ACE   โรงเรียน ACE 

 การจดังาน Blusky   

 งานสปัดาห ์Global Entrepreneurship Week (GEW) 

 

  

   

   

 เงินช่วยเหลือในการเริมกิจการ ACE   อนุกรรมการตรวจสอบ ACE 

   อนุกรรมการดา้นต่างประเทศ ACE  

 

 

การใหก้ารศึกษา การเป็นผูป้ระกอบการ 

 

การพฒันาตน้ทุนมนุษย ์

 

เงินทุนสาํหรับการเริมกิจการ 

 

การมุ่งเนน้การพฒันาของการเริมกิจการ 

SPRING 

Singapore 

 

ACE 
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การพฒันากลุ่มกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุ่งเน้นกลุ่มทมีีความสําคญั  กลุ่ม 

โดยร่วมมือกบั IE Singapore, EDB & STB 

 

 

 

อุตสาหกรรมการผลติ & วิศวกรรม 

การพิมพ ์

การบริการ & ชีวการแพทย์ รูปแบบการใช้ชีวิต 

วิศวกรรมการขนส่ง 

อีเลคทรอนิกส์ 

วิศวกรรมความเทียงตรง 

การบรรจุหีบห่อ 

เคมีภณัฑ ์

บริการเทคโนโลยสีะอาดและวิศวกรรม 

บริการอาหารและเครืองดืม 

เฟอร์นิเจอร์ 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

เครืองนุ่งห่ม สิงทอ และแฟชนั 

คา้ปลีก 

การขนส่งสินคา้ 

บริการการศึกษา 

บริการดา้นสุขภาพ 

บริการวิชาชีพ 

บริการชีวการแพทย ์
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การพฒันากลุ่มกิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มกจิกรรม 

แนวทางเฉพาะของอุตสาหกรรมเพือพฒันา SMEs และใหก้ลุ่มกิจกรรมเติบโต 

 

       

       

 ศูนยน์วตักรรม (Centres of 

Innovation –COI) 

 

 โครงการพฒันาวสิาหกิจ

ทอ้งถินและสมาคม (Local 

Enterprise & Association 

Development Programme – 

LEAD) 

 

  ความร่วมมือเพือการเปลียนแปลง

ความสามารถ (Partnership for 

Capacity Transformation –PACT) 

 

 ความร่วมมือทางอุตสาหกรรม

หลายฝ่าย (Collaborative Industry 

Partnership – CIP) 

  โครงการผูบ้ริหารหลกั (Core 

Executive Programme – CEP) 

 

 แหล่งรวมงานพิเศษ (Part time pool) 

 

 โครงการคนเก่ง SMEs (SME Talent 

Programme) 

 

  ภารกิจธุรกิจต่างประเทศ 

 

 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มของสิงคโปร์ให้มีส่วน

สาํคญัในตลาดระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

ดาํเนินการโดยผา่นพนัธมิตร 

 

ทาํตลาดใหม่ให้เติบโต 

 

สร้างความสามารถของ

ตน้ทุนมนุษย ์

 

ผลกัดนัความสามารถเฉพาะ

ทางอุตสาหกรรมของธุรกิจ 
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การพฒันากลุ่มกจิกรรม 

 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสิงแวดลอ้มและนาํ ณ 

วิทยาลยั งี แอน โพลีเทคนิค 

 

 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยีทางทะเลและชายฝัง @ 

วิทยาลยั งี แอน โพลีเทคนิค 

ศูนยก์ารจดัการสายโซ่อุปทาน ณ วิทยาลยั 

รีพลบับลิก โพลีเทคนิค 

ศูนยอี์เลคทรอนิกส์ ณ วิทยาลยันานยาง 

โพลีเทคนิค 

ศูนยวิ์ศวกรรมเทียงตรง ณ เอ สตาร์  

ซิมเทค 

ศูนยท์รัพยากรและนวตักรรมอาหาร ณ 

วิทยาลยั สิงคโปร์ โพลีเทคนิค 

 

ศูนย์นวตักรรม (Centres of Innovation –COI) 

ให้คาํปรึกษาและคําแนะนําด้านเทคโนโลยี 

 

 

 

Enviro & 

Water Tech 

COI 

Supply Chain 

Management 

COI 

Precision 

Engineering 

COI 

Food 

Innovation & 

Resource 

Centre 

Electronics 

COI 

Marine & 

Offshore Tech 

COI 

ศูนย์ COI 

ทัง  ศูนย์ 

 

ดาํเนินการโดยผา่นพนัธมิตร 
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การพฒันากลุ่มกจิกรรม 

 

โครงการพัฒนาวิสาหกจิท้องถนิและสมาคม (Local Enterprise & Association Development Programme – LEAD) 

โดยร่วมมอืกบั สมาคมการค้า และหอการค้า (Trade Associations & Chambers -TAC) 

 ดาํเนินการร่วมกนัโดยหลายหน่วยงาน เพือปรับปรุง ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมและการประกอบการ โดย

ผา่นทางสมาคมการคา้และหอการคา้ 

 TAC เป็นผูข้บัเคลือนความริเริมในการยกระดบัความสามารถ และเป็นผูน้าํในการดาํเนินการมุ่งสู่ในระดบัระหว่างประเทศ 

TAC  องคก์ร (มีสมาชิกทีเป็น SMEs กวา่ ,  ราย) ไดรั้บผลประโยชนจ์ากโครงการพฒันาวิสาหกิจทอ้งถินและสมาคมจาํนวน   

โครงการ ดว้ยเงินช่วยเหลือทีไดรั้บจนถึงปัจจุบนัเป็นจาํนวน  ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมผู้ค้าอัญมณี

สิงคโปร์ (Singapore 

Jewelers Association) 

Singapore Precision 

Engineering and 

Tooling Association 

(SPETA) 

Singapore Food 

Manufacturers' 

Association (SFMA) 

Association of Process 

Industry (ASPRI) 

Waste Management and 

Recycling Association of 

Singapore (WMRAS) 

The Association of 

Singapore Marine 

Industries (ASMI) 

The Textile and 

Fashion Federation 

(TaFf) 
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การพฒันากลุ่มกิจกรรม 

 

สร้างต้นทุนมนุษย์ 

พฒันาผูน้าํ SMEs 

 

 

 

 

การจดัการทรัพยากรมนุษย์ และการ

พฒันา 

การดงึดูดผู้มีความสามารถ การพฒันาความเป็นผู้นํา 

 

 

นาํมาตรการเกียวกบัทรัพยากรบุคคลทีมี

ประสิทธิภาพมาใช ้เพือสนบัสนุนยทุธศาสตร์

การเติบโตของ SMEs 

 

นาํผูที้มีความรู้ความสามารถเขา้สู่ SMEs 

เพือใหเ้กิดการเติบโตและความยงัยนืของ

ธุรกิจ 

 

พฒันาความสามารถทางดา้นการจดัการ และ

เสริมสร้างความเป็นผูน้าํในบรรดาผูบ้ริการ

อาวโุส 

 

 

 

 

ดาํเนินการโดยผา่นพนัธมิตร 
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การพฒันากลุ่มกจิกรรม 

 

สร้างโอกาสในต่างประเทศให้แก่ SMEs ทีอยู่ในสิงคโปร์ 

โดยร่วมมือกบั IE Singapore และ EDB 

 

 จดัทาํภารกิจการศึกษาและการพฒันาธุรกิจในต่างประเทศ 

 เป็นเจา้ภาพจดักิจกรรมทีมาจากบริษทัขา้มชาติ 

 สร้างเครือข่ายโอกาส 

 เป็นตวักลางความร่วมมือระหวา่งบริษทัในสิงคโปร์และบริษทัต่างดา้ว 

   

การพฒันาธุรกจิโดยผ่าน MEDICA   งานแสดงธุรกจิเยอรมัน-สิงคโปร์ 

   

 จดัตงัโอกาศทางธุรกิจสาํหรับบริษทัสิงคโปร์ โดยการจดั

แสดงสินคา้และบริการ 

 ฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานขา้มชาติ โดยการผลกัดนันวตักรรม

ทางการแพทย ์

  มีผูเ้ขา้ร่วมในงานมากกวา่ 150 ราย 

 ภารกิจทางธุรกิจทีประสบความสาํเร็จสู่อินโดนิเซีย 

สาํหรับผูเ้ขา้ร่วม  ราย และไดรั้บการสนบัสนุนที

ดีจากบริษทัสิงคโปร์ในการจดัแสดงกิจกรรมของ

บริษทั 
 

 



 

แบบสอบถาม 

โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจดัตงัองค์กรภาครัฐททีาํหน้าทส่ีงเสริมและสนบัสนุน 

SMEs ของประเทศไทย เปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ 

 
 

คําชีแจง 

แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของโครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตังองค์กรภาครัฐทีทาํหน้าที

ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ซึงเป็นโครงการวิจัยทีได้รับทุน

สนบัสนุนการศึกษาวิจยัจากสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยแบบสอบถามฉบบันี 

มีวตัถุประสงค์เพือรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผูที้เกียวข้องในการนํามาปรับปรุง 

การแกไ้ขกฎหมายจดัตงัสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยเฉพาะพระราชบัญญติั

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม โดยเฉพาะเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป คาํตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิงต่อการวิจยั ผูวิ้จยัจะเกบ็

ขอ้มลูทีไดรั้บจากท่านเป็นความลบั โดยจะนาํมาใชเ้พือสรุปผลการวิจยัในภาพรวมเท่านนั ขอ้มลูทีตรงกบัความเป็น

จริงและสมบูรณ์จะช่วยใหก้ารวิจยัดาํเนินไปดว้ยความถกูตอ้ง ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบ

แบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอยา่งรอบคอบใหค้รบทุกขอ้ 

แบบสอบถามฉบับนี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จาํนวน 5 หน้า (รวมหน้าปก) 

ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2 ความรู้ทวัไปเกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที 3 บทบาทและอาํนาจหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ส่วนที 4 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

  

    ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี 

ปัจจุบนัสาํนกัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตงัอยูเ่ลขที 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชนั G, 17, 18, 

23 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์: 02 278 8800 

โทรสาร  :  02 273 8850 

Website : http://www.sme.go.th 

e-mail :   



 

 

กรุณาทําเครืองหมาย  ในช่อง  ทท่ีานต้องการเลอืก  หรือเตมิข้อความลงบนเครืองหมาย ......... 

 

ส่วนท ี  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1. ประเภทกจิการของท่าน 

                 กิจการผลิตสินคา้                                                      กิจการคา้ส่ง  

                 กิจการคา้ปลีก                                                           กิจการบริการ  

 2. จํานวนสินทรัพย์รวมของธุรกจิ     

                 ไม่เกิน 30 ลา้น                       เกิน 30 ลา้น – 50 ลา้น              เกิน 50 ลา้น – 60 ลา้น           

                 เกิน 60 – 100 ลา้น                  เกิน 100 ลา้น – 200 ลา้น          200 ลา้นขึนไป 

                                                       

3. จํานวนการจ้างงาน 

      ไม่เกิน 15 คน            16 – 25 คน                 26 – 30 คน                         31 – 50 คน 

       51 - 200 คน                          เกิน 200 คน       

                                                

4. ระยะเวลาในการประกอบกจิการ ……….  ปี 

 

5. วฒุกิารศึกษา 

 ตาํกว่าปริญญาตรี              ปริญญาตรี                         สูงกว่าปริญญาตรี                        

6. อาย ุ

 ไม่เกิน 30 ปี                       31- 40 ปี                            41 – 50 ปี                         51 ปีขึนไป     

   

7. สถานะของท่านในกจิการ (ตอบได้มากกว่าหนงึข้อ)  

 เจา้ของกิจการ                    ผูบ้ริหาร                             ผูป้ฏิบติังาน                      

 

8. กจิการของท่านในปัจจุบนัได้รับเงนิทุนจากแหล่งใด 

 เงินส่วนตวั                        กูย้มืจาก……………………………………………………................................  



ส่วนท ี2 ความรู้ทัวไปเกยีวกบัการส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
    

1. ท่านมคีวามรู้เกียวกบักจิการ SMEs มากน้อยเพยีงใด   

     มากทีสุด            มาก                     ปานกลาง            นอ้ย                     นอ้ยทีสุด 

2. ท่านรู้จักองค์กรภาครัฐใดบ้างทีส่งเสริมสนบัสนุน SMEs  (ตอบได้มากกว่าหนึงข้อ) 

     สาํนกัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

     คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) 

     ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (Export-Import bank of Thailand : EXIM Bank) 

     ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (SME Bank) 

     บรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)  

     อืนๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………………………... 

     ไม่รู้จกั 

3. ท่านเคยได้รับการส่งเสริมสนบัสนุนเกยีวกับกจิการ SMEs หรือไม่ 

     เคย  ในดา้น (ตอบไดม้ากกวา่หนึงขอ้)  

               การใหค้าํปรึกษา          แหล่งเงินทุน            การวิจยัและการพฒันา 

               การภาษี                       การเชือมโยงและประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

               อืนๆ (โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................... 

     ไม่เคย 

4. ท่านเคยผ่านการอบรมเกยีวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs หรือไม่ 

     เคย  ในดา้น (ตอบไดม้ากกว่าหนึงขอ้) 

              การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM)                            กฎระเบียบต่างๆ                  

              ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR)    เงินทุน             

              การบริหารความเสียง                                                                           การตลาด 

              การบริหารงานบุคคล                                                                           เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

              ทรัพยสิ์นทางปัญญา             อืนๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................................. 

     ไม่เคย   

5. ท่านมคีวามเชือมนัในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ขององค์กรภาครัฐเพยีงใด 

     มากทีสุด              มาก                   ปานกลาง            นอ้ย                  นอ้ยทีสุด 



 

ส่วนท ี3 บทบาท และอาํนาจหน้าทีของสํานักส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 

 มากทีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยทีสุด 

(1) 

1. ท่านรู้จกับทบาทและหนา้ทขีอง สสว. มากนอ้ยเพียงใด      

2. กิจการของท่านไดร้ับประโยชน์จากการดาํเนินงานส่งเสริมสนบัสนุนของ สสว. ในประเด็นดงัต่อไปนีมากนอ้ยเพียงใด 

    2.1 การดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs      

        2.1.1 การจดัสรรสิงอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพืนฐานเพือให้

เอือต่อการดาํเนินกิจการ SMEs เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ การเงิน 

ฐานขอ้มลู วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การตลาด 

     

        2.1.2 การสนบัสนุนให ้SMEs ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนิน

กิจการและพฒันาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายทีเขม้แขง็ 

     

        2.1.3 การส่งเสริมให ้SMEs ใชป้ระโยชนจ์ากวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถิน และทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมถึงสนบัสนุนใหมี้หรือใชป้ระโยชน์

จากการวิจยัและพฒันาทงัในประเทศและตา่งประเทศ เพอืใหเ้กิดนวตักรรม

สร้างมูลค่าเพิมแก่สินคา้หรือบริการ        

     

        2.1.4 การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสถานการณ์การคา้ระหวา่ง

ประเทศทีเกียวขอ้งกบั SMEs โดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

     

        2.1.5 การสร้างและพฒันาผูใ้ห้บริการ SMEs ในฐานะพีเลียง หรือที

ปรึกษา หรือสร้างแรงจูงใจให ้SMEs ใชบ้ริการดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยงิ 

SMEs ทีมีแนวโนม้เลิกกิจการ หรือผูป้ระกอบการใหม่ 

     

        2.1.6 การสร้างแรงจูงใจให ้SMEs ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการดาํเนิน

ธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคม อุตสาหกรรมสีเขียว และระบบ 

ธรรมาภิบาล เช่น สนบัสนุนเงินทนุ ให้ความรู้ความเขา้ใจ ให้ประกาศเกียรติคุณ 

     

    2.2 การให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน และส่งเสริมสนบัสนุน SMEs       

        2.2.1 การอบรมหรือสัมมนา      

         2.2.2 หลกัเกณฑก์ารให้เงินช่วยเหลือ หรือใหบ้ริการเกียวกบักองทนุ

ส่งเสริม SMES 

     

        2.2.3 การใหค้าํปรึกษา      

        2.2.4 การตลาด      

        2.2.5 การติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสนบัสนุน  SMEs      

    2.3 การสร้างเครือข่ายของ สสว. เพอืความร่วมมอืภายในและต่างประเทศ      

        2.3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง   

                  กบัองคก์รสนบัสนุน SMEs อืนๆ 

     

        2.3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือส่งเสริมการลงทนุกบัต่างประเทศ      



 

 

ส่วนที 4  ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการส่งเสริมสนับสนุน SMEs 

ท่านคิดวา่ภาครัฐควรมีนโยบาย มาตรการ และกฎหมายในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs เพิมเติมอยา่งไร (เช่น เพิมบทบาท

และหนา้ทีของ สสว. ใหช้ดัเจนครอบคลุมในกฎหมายจดัตงั สสว. เป็นตน้) 

                      

                      

                      

                      

                        

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น 

โครงการศึกษาวิจยักฎหมายการจดัตงัองคก์รภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของประเทศ
ไทย เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ 

เสนอต่อ   :  สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
ในการประชุมเมือวนัที 13 ธนัวาคม 2556  

เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ หอ้งประชุม 8-149 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

1. ความเป็นมา 

จากสถานการณ์ในอดีตของประเทศไทย ทีเคยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ “ตม้ยาํกุง้” ในช่วง 

พ.ศ. 2540  เพือแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศดงักล่าว ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งส่งเสริม 

การขบัเคลือนเศรษฐกิจโดยการใหค้วามสาํคญักบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)   ซึงมีจาํนวน

มากถึงร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทงัหมดของไทย   เพราะเป็นหน่วยธุรกิจทีประเทศไทยมีศกัยภาพใน 

การแข่งขันมากกว่าหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่  และการส่งเสริมดังกล่าวจะต้องเปิดเสรีทางการลงทุน   

การบริการ  และการคา้ ใหม้ากยงิขึน  โดยทีการเปิดเสรีนียอ่มส่งผลให ้SMEs ประสบภาวะทีตอ้งแข่งขนักบั

กิจการคา้ทาํนองเดียวกันมากยิงขึน  ทงัระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ   ดังนัน เพือเพิมขีด

ความสามารถการแข่งขนัดงักล่าวจึงไดมี้การยกร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม พ.ศ. 2543 ขึนเป็นกฎหมายทีกาํหนดมาตรการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนบัสนุน รวมถึงมาตรการ

เกียวกบัการใหสิ้ทธิประโยชน์ทงัหลายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้กาํหนดโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐทีรับผดิชอบเกียวกบัการส่งเสริม SMEs เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีอยูใ่นความรับผิดชอบของ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึงเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบเรืองนีโดยตรง  
และส่วนทีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอืน ๆ 

โดยทีพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ไดก้าํหนดให้จดัตงั 

สสว. ขึนเป็นหน่วยงานของรัฐทีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจ

ในการเป็นศูนยก์ลางการประสานระบบการทาํงานของส่วนราชการ  องคก์รของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ ทีมี

หนา้ทีส่งเสริม SMEs  เพือใหเ้กิดความต่อเนืองและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  โดยมีวตัถุประสงคใ์น 
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การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs หลายประการ  อีกทงัในมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวได้

บญัญติัไวเ้ป็นสาระสาํคญัให ้สสว. เป็นผูเ้สนอแนะต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเพือปรับปรุงพระราชบญัญติันี  รวมทงัเพือดาํเนินการให้มีกฎหมายใหม่  และการแกไ้ขเพิมเติมหรือ 

การปรับปรุงกฎหมายเกียวกบัการส่งเสริม SMEs อืนๆ อีกดว้ย 

ดงันนั เพือใหก้ารดาํเนินงานส่งเสริม SMEs มีการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัจึง

ควรมีการศึกษากฎหมายจัดตังองค์กรภาครัฐของไทยทีมีหน้าทีในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

เปรียบเทียบกบักฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐของต่างประเทศทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs และ

ทาํให้ธุรกิจ SMEs ของประเทศนนัๆ ประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินการ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ฝรังเศส  ญีปุ่น  

เกาหลี  สิงคโปร์  และออสเตรเลีย  โดยศึกษาเปรียบเทียบทงัดา้นโครงสร้างองคก์ร โครงสร้างการบริหาร  

วตัถุประสงค ์ อาํนาจหนา้ที  งบประมาณสนบัสนุนจากรัฐในการดาํเนินงานขององคก์ร  การส่งเสริมและ

สนบัสนุนของรัฐสาํหรับ SMEs  และการเพิกถอนการส่งเสริมและการสนบัสนุนของรัฐ เพือใหไ้ดข้อ้มูล

รอบดา้น   อนัจะทาํใหท้ราบถึงองคก์รภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ในแต่ละประเทศว่า

โครงสร้างขององค์กรและการดาํเนินการมีลกัษณะอย่างไร  มีวตัถุประสงค์ในการดาํเนินการอย่างไร  

มีอาํนาจหนา้ทีกระทาํการอยา่งไร  รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุนของรัฐมีลกัษณะอยา่งไร  และสามารถ

ดาํเนินการประสบผลสําเร็จมากนอ้ยเพียงใด   ทงันี ย่อมเป็นการสมควรที สสว. ในฐานะทีเป็นหน่วยงาน

กลางของการประสานงานและการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs  และเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบ 

การดาํเนินงานตามกฎหมายจะไดมี้การศึกษาวิจยัถึงสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 กฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนบัสนุน 

SMEs  และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ทงัทีดาํเนินการผา่น สสว. และหน่วยงาน

ภาครัฐอืนๆ  เพือเปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 5 ประเทศของกลุ่มประเทศเป้าหมาย

ขา้งตน้  เพือนาํผลการศึกษาวิจยัดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไข

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543  หรือกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐอืน

ทีเกียวขอ้ง  และเสนอแนะเกียวกบัการกาํหนดนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงองคก์รภาครัฐของไทยใน 

การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ใหมี้ความเหมาะสมตามภารกิจต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพือทราบและเขา้ใจถึงโครงสร้างขององคก์ร  โครงสร้างการบริหาร  วตัถุประสงค ์ อาํนาจ

หนา้ที  งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ  การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของ สสว. ตามพระราชบญัญติั

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  องคก์รภาครัฐอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs   และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs โดยผา่นทางหน่วยงานภาครัฐ

อืน ๆ 

2.2 เพือวิเคราะห์กฎหมายจัดตังองค์ภาครัฐของต่างประเทศทีทาํหน้าทีเกียวกับการส่งเสริม

สนับสนุนและพฒันา SMEs ให้เขม้แข็งและประสบความสําเร็จโดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายจดัตงั 

สสว.   และองคก์รภาครัฐของไทย  ทงันี การศึกษาเปรียบเทียบดงักล่าวทาํให้ทราบและเขา้ใจถึงหลกัสาํคญั

ของกฎหมายจัดตังองค์กรภาครัฐและขอบเขตของลักษณะโครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหาร  

วตัถุประสงค ์ อาํนาจหนา้ที  งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ  รูปแบบการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  

และการดาํเนินการทีประสบผลสาํเร็จ 

2.3 เพือศึกษาวิจยักฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  ไดแ้ก่

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  เพือนาํไปสู่การเสนอแนะแกไ้ข

เพิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายนีใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

2.4 เพือทราบและเข้าใจถึงโอกาสและผลกระทบของการเข ้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ต่อ SMEs ไทย  เพือให้ สสว. สามารถสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการ SMEs  รวมทงัองคก์รภาครัฐและ

ภาคเอกชนทีเกียวขอ้งสามารถเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. สรุปผลการวจัิย (ข้อมูลเอกสาร) 

3.1 องคก์รภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของประเทศไทย 
สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถูกจดัตงัขึนโดยอาศยัอาํนาจตาม 

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยกฎหมายฉบบันียงัไดก้าํหนด 
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองคก์ร ตลอดจนอาํนาจหนา้ทีของ สสว. เอาไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี 
การบริหารงานยงัสามารถจาํแนกเป็น  

• คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

• คณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

• สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
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สสว. ไดรั้บงบประมาณจากภาครัฐ และไดบ้ริหารจดัการ เพือจดัตงัเป็น “กองทุน” สาํหรับส่งเสริม 
SMEs ทีขอเขา้รับการช่วยเหลือ ตามขอบเขตและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยกฎหมายกาํหนดใหมี้การพิจารณา 
จาก  

1) ขอบเขตของการช่วยเหลือ 
• การให้กู้ยืม เ งินสําหรับดํา เ นินการก่อตังปรับปรุง  พัฒนากิจการ  SMEs 

ใหมี้ประสิทธิภาพ 
• การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเพือนาํไปใชด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม 

SMEs 
• การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุน ดาํเนินการ ร่วมกิจการ ร่วมทุน ลงทุนใดเกียวกบั 

การก่อตงั ขยายกิจการ การวิจยัพฒันา และส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ 
เพิมขึน 

• การใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนรูปแบบอืนๆ 
2) ขอ้คาํนึงในการใหค้วามช่วยเหลือ 

• ความเป็นไปไดแ้ละความจาํเป็นของแผนการดาํเนินงานและแผนการใชจ่้ายเงินที 
ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs 

• สถานะการเงิน การลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน 
• ความเป็นธุรกิจทีก่อให้เกิดการจ้างงาน รายได้ หรือก่อให้เกิดความเชือมโยง 

ระหวา่งธุรกิจ 
• การดาํเนินธุรกิจตามระบบธรรมาภิบาททีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อ 

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 
นอกจากนี สสว. ยงัมีการดาํเนินการตามแผนส่งเสริม SMEs โดยการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs 

โดยผา่นหน่วยงานอืน เช่น 
• การส่งเสริมการร่วมลงทุนใน SMEs ของภาคเอกชน โดยการยกเวน้ภาษีสาํหรับนิติบุคคล 

ทีร่วมลงทุนกบั SMEs 
• การสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันา (R&D) เช่น โครงการให้กูย้ืมดอกเบียตาํ โครงการ 

ดา้นการช่วยลดหยอ่นภาษี 
• การสนบัสนุนดา้นแรงงาน เช่น การใหกู้ย้มืเงินกองทุนเพือพฒันาฝีมือแรงงาน 

3.2 องคก์รภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของต่างประเทศ โดยคณะผูว้ิจยัไดท้าํ 
การศึกษาหน่วยงานทีมีหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในประเทศทีมีความโดดเด่นและประสบ 
ความส◌าํเร็จ ไดแ้ก่  
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ประเทศเกาหลีใต ้คือ Small and Medium Business Administration (SMBA) ซึงมีมาตรการส่งเสริม 

SMEs ทีโดดเด่น เช่น 

• มาตรการเกียวกบัการประกอบกิจการ SMEs เช่น โปรแกรมใหค้วามรู้ตงัแต่ระดบัมหาวิทยาลยั 
การใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจแบบ One Stop Service  

• มาตรการเกียวกบันวตักรรม SMEs เช่น โปรแกรมส่งเสริมวิจยัดา้นเทคโนโลย ีโปรแกรม Inno-
biz 

• มาตรการผลกัดนัสู่ระดบัสากล เช่น โครงการ 300 Global Star Program ผา่นความร่วมมือกบั 
Korean Exim Bank 

ประเทศญีปุ่น คือ Small and Medium Enterprise Agency (SMEA) ซึงมีมาตรการส่งเสริม SMEs 
ทีโดดเด่น เช่น 

• มาตรการดา้นการจดัการ เช่น การเริมตน้ช่วยวางแผนกิจการ การสร้างความร่วมมือระหว่าง 

SMEs ดว้ยกนั การฝึกอบรมบุคคลากร การจดัหาเงินทุนการจดัการดา้นภาษีเพือสร้างนวตักรรม 

ทางธุรกิจ 

• มาตรการดา้นการเงิน เช่น การประกนัความปลอดภยัจากการถูกคุกคามภายนอก การใหสิ้นเชือ 

ทีปลอดภยั 

• มาตรการดา้นงบประมาณ เช่น การใหค้าํแนะนาํเกียวกบัภาษี บญัชี การสืบทอดทางธุรกิจ 

• มาตรการดา้นการคา้การสนบัสนุนในระดบัภูมิภาค 

ประเทศออสเตรเลีย คือ AusIndustry ซึงมีมาตรการส่งเสริม SMEs ทีโดดเด่น เช่น 

• มาตรการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงระบบรายงาน 

• มาตรการเพิมช่องทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดเลก็ เช่น การจดัใหมี้กองทุนประเภทต่างๆ 

• มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของ SMEs เช่น โครงการสนบัสนุนเทคโนโลยี โครงการให ้

คาํปรึกษาดา้นธุรกิจ 

• มาตรการสนบัสนุนการส่งออกของธุรกิจขนาดเลก็ 

• มาตรการส่งเสริมการวิจยัและพฒันา (R&D) 

• มาตรการส่งเสริมการเริมตน้ธุรกิจใหม่ 

ประเทศสิงคโปร์ คือ SPRING Singapore ซึงมีมาตรการส่งเสริม SMEs ทีโดดเด่น เช่น 



6 

 

• มาตรการช่วยเหลือดา้นการเงินบางส่วน เช่น การให้หนังสือรับรองจ่าย  เขา้ไปรับประกัน 

ความเสียง หรือร่วมแบกรับความเสียงของโครงการพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจ การช่วย 

แสวงหาแหล่งเงินกู ้

ประเทศฝรังเศส คือ APCE และ BPI-Groupe ซึงมีมาตรการส่งเสริม SMEs ทีโดดเด่น เช่น 

• มาตรการสนบัสนุนดา้นการเงินทีหลากหลาย การคาํประกนัการกูย้มืแก่ SMEs  

• มาตรการใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มูลแก่ SMEs ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 

• มาตรการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูที้สนใจในการเริมตน้ประกอบกิจการ SMEs 

ทงันี สามารถสรุปขอ้ดี-ขอ้เสียของกฎหมายจดัตงัองคก์รภาครัฐทีส่งเสริม SMEs ของต่างประเทศ 

จาํนวน 5 ประเทศ เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 

ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

1. การกาํหนดนิยาม 

ความเป็นมาและ

หลกัการสําคญัของ

กฎหมายจัดตัง

องค์กรภาครัฐ 

1.1 ข้อด ี: 

สาํนกังานวสิาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEA) 

ของประเทศญีปุ่น 

เกิดขึนเพือแกไ้ข

ปัญหาการผกูขาด

ทางการตลาดของ

กลุ่มทุนธุรกิจขนาด

ใหญ่ ทาํใหทิ้ศ

ทางการส่งเสริม 

SMEs ของประเทศ

ญีปุ่นมีความชดัเจน

มากกวา่ประเทศ

ไทย ซึงมีการจดัตงั

องคก์รภาครัฐทีทาํ

หนา้ทีส่งเสริม

สนบัสนุน SMEs 

เพือแกไ้ขปัญหา

1.1 ข้อด ี:  

การส่งเสริม SMEs 

มาจากนโยบายที

สนบัสนุนการลงทุน

จากต่างชาติ และ

การประกอบธุรกิจ

ของผูเ้ขา้มาอาศยัใน

ดินแดนและรวมทงั

พลเมืองสิงคโปร์ 

ซึงธุรกิจส่วนใหญ่

จะเป็น SMEs  

ดงันนัรัฐบาลสิงคโปร์

จึงมุ่งส่งเสริมพฒันา 

SMEs ไปสู่ธุรกิจ

ขนาดใหญ่อยา่ง

มนัคงและยงัยนื ซึง

แตกต่างจาก 

ความเป็นมาของไทย 

1.1 ข้อด ี: 

กฎหมายของ

ประเทศเกาหลีใต ้

คือ Framework 

Act on Small and 

Medium Enterprises 

มีรายละเอียด

ชดัเจนเพือจะ

ส่งเสริม SMEs 

ในแต่ละประเภท

ใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพและฐานะ

ทางเศรษฐกิจของ

ตน และทาํใหต้รง

ความตอ้งการของ 

SMEs แต่ละประเภท 

เทียบไดก้บัการที

ประเทศไทยมี

กฎหมายเฉพาะ

1.1 ข้อด ี:  

การส่งเสริม SMEs 

ในประเทศฝรังเศส

จะผา่นองคก์ร

ภาครัฐหลายองคก์ร

มีทงัองคก์รใน

ระดบัทอ้งถินและ

ระดบัชาติ  สาํหรับ

องคก์รในระดบั

ทอ้งถินทีใหค้วาม

ช่วยเหลือ SMEs คือ 

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินซึงมี

อาํนาจตามกฎหมาย

ทีจะช่วยเหลือ 

SMEs ทีตงัอยูใ่น

เขตพืนที ทงันี เป็น

การจดัรูปองคก์รที

แตกต่างจาก สสว. 

1.1 ข้อดี : ออสเตรเลีย

มีพฒันาการส่งเสริม 

SMEs โดยอาศยั

มาตรการจดัเกบ็

ภาษีทีเอือต่อภาค

ธุรกิจ มีตลาดแรงงาน

ทีมีความยดืหยุด่

และเป็นแรงงานทีมี

ทกัษะสูง มีระบบ

เศรษฐกิจแบบเปิด 

หรือแบบเสรีนิยมที

เนน้ปฏิรูปโครงสร้าง

การดาํเนินงานเพือ

พฒันาขีด

ความสามารถใน

การแข่งขนัใน

ตลาดโลกและสร้าง

โอกาสการพฒันา

SMEs ทงันี 
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

วกิฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจทีจาํเป็น 

ตอ้งอาศยัทางแกไ้ข

ปัญหาจากเหตุปัจจยั

หลายประการ  ทงันี 

SMEA เทียบไดก้บั 

สสว. 

1.2 ข้อเสีย : จาก

ปัญหาการผกูขาด

ทางการตลาดของ

กลุ่มทุนธุรกิจขนาด

ใหญ่ จนเป็นทีมา

ของการจดัตงัSMEA 

ทาํใหทิ้ศทาง 

การส่งเสริม SMEs 

ของญีปุ่นเป็นไป

เพือป้องกนัปัญหานี 

และทาํใหว้ธีิการ

ส่งเสริม SMEs ของ

ประเทศญีปุ่นเนน้

การรวมกลุ่ม SMEs 

จนอาจไม่ยดืหยุน่

ในการวางนโยบาย

ไปสู่อนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ข้อเสีย : ไม่มี

การบญัญติักฎหมาย

ทีนาํมาปรับใช้

เฉพาะในการส่งเสริม 

SMEs จึงไม่มี 

การใหค้าํจาํกดั

ความอยา่งเป็น

ทางการโดยกฎหมาย

ของ SMEs และ 

คาํนิยามของ SMEs 

ทีคณะกรรมการ 

SPRING นาํมาใชนี้

ไม่ไดเ้ป็นคาํนิยาม

อยา่งเป็นทางการ

ของ SMEs แต่เป็น

การกาํหนดขึนมา

เพือใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์

เบืองตน้ระบุถึง

ผูป้ระกอบการที

สามารถขอรับ 

การช่วยเหลือตาม

แผนงานสนบัสนุน 

คือพระราชบญัญติั

ส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม พ.ศ. 

2543 

 

 

1.2 ข้อเสีย : 

ภายใตก้ฎหมาย 

Framework Act 

on Small and 

Medium 

Enterprises ได้

กาํหนดนิยาม 

SMEs โดย

พิจารณาจาก

จาํนวนพนกังาน 

และมูลค่าสินทรัพย ์

หรือมูลค่าการขาย 

ซึงอาจส่งผลเสีย

ต่อพฤติกรรมของ 

SMEs โดยพบวา่ 

SME แต่ละรายจะ

ไม่พยายามเพิม

จาํนวนพนกังาน 

หรือเพิมมูลค่า 

การขาย  เนืองจาก

ตอ้งการคง

สถานะการเป็น 

ของประเทศไทย ที

มิใช่ทงัหน่วยงาน

ราชการ และมิใช่

รัฐวสิาหกิจ 

 

 

 

1.2 ข้อเสีย : 

ปัจจุบนั ยงัไม่มี 

การจดัตงัองคก์รที

เป็นองคก์รรัฐโดย

แท ้เพือทาํหนา้ที

ส่งเสริม SMEs เป็น

การเฉพาะและมี

หนา้ทีใน

ระดบัประเทศใน

ลกัษณะทวัไปแต่

อยา่งใด  อีกทงัไม่มี

กฎหมายเฉพาะที

กาํหนดนิยามของ 

SMEs ไวด้ว้ย มี

เพียงกฎหมายปี 

ค.ศ. 2008  เท่านนั 

ทีไดก้ล่าวถึง SMEs 

เอาไว ้ส่วนคาํนิยาม

ที หน่วยงานที

ส่งเสริม SMEs คือ 

BPI-Groupe 

นาํมาใชนี้เป็นนิยาม

ประเทศไทยไม่ไดมี้ 

การสร้างมาตรการ

ส่งเสริม SMEs ที

โดดเด่นอยา่ง

ออสเตรเลียก่อนมี

กฎหมายจดัตงั 

สสว. 

1.2 ข้อเสีย : ไม่มี

กฎหมายเฉพาะที

ส่งเสริม SMEs หรือ

องคก์รทีทาํหนา้ที

ในการส่งเสริม 

SMEs โดยตรงอยา่ง

กฎหมายไทย ดงันนั 

การส่งเสริม SMEs 

จึงเป็นลกัษณะ 

การสร้างโครงการ

โดยตวัหน่วยงานที

ใหบ้ริการดา้นต่างๆ 

แก่ภาคธุรกิจ และ

ไม่มีการกาํหนด

นิยามไวต้าม

กฎหมายดว้ย 
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

SMEs ทีคณะกรรมการ 

SPRING จดัทาํขึน

เท่านนั 

SME เพือรอรับ

การส่งเสริมจาก

ภาครัฐเพียงอยา่ง

เดียว ทงันี ไทยได้

อาศยักฎหมาย

ลาํดบัรองใน 

การกาํหนดนิยาม 

SMEs จึงมี 

ความยดืหยุน่

ดีกวา่ 

ตามกฎหมายยโุรป 

 

2. ขอบเขตลกัษณะ

โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการ

บริหาร  และอาํนาจ

หน้าทขีององค์กร 

2.1 ข้อด ี: แยก

หน่วยงานทีทาํ

หนา้ทีส่งเสริมและ

สนบัสนุนระดบั

นโยบาย ออกจาก

ระดบัปฏิบติั คือ

สาํนกังานวสิาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEA) 

เป็นผูว้างนโยบาย

ระดบัชาติดา้น 

SMEs ซึงอยูภ่ายใต ้

การกาํกบัดูแลของ

รัฐมนตรีกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา้

และการอุตสาหกรรม

(METI) และมี

คณะกรรมการใน

สภาใหค้าํปรึกษาใน

2.1 ข้อด ี: กฎหมาย

ใหอิ้สระแก่องคก์ร 

SPRING กาํหนด

รูปแบบและวธีิการ

ทาํหนา้ทีภายใตข้อบ

อาํนาจแห่งกฎหมาย 

จึงมีอาํนาจหนา้ที

ครบวงจรและ

กวา้งขวาง  รวมถึง

ไม่ไดจ้าํกดัให้

สมาชิกของ

คณะกรรมการ 

SPRING ตอ้งเป็น

สมาชิกโดยตาํแหน่ง 

ดงันนั กรรมการใน

คณะกรรมการจะมา

จากทงัภาคเอกชน

และภาครัฐเช่นเดียว 

กบัประเทศไทยกมี็

2.1 ข้อด ี: 

โครงสร้างดา้น

นโยบายใน 

การส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs 

มีความเป็นระบบ

มาก เพราะมี

กฎหมายทีวาง

โครงสร้าง 

การส่งเสริม 

SMEs อยา่งเป็น

ภาพรวมออกมา

ก่อนคือ 

Framework Act 

on Small and 

Medium Enterprises 

โดยระบุใหจ้ดัตงั 

SMBA ขึนเป็น

องคก์รหลกัที

2.1 ข้อด ี: มีธนาคาร 

BPI ของประเทศ

ฝรังเศสทีมี

วตัถุประสงคเ์พือ

ช่วยเหลือทางดา้น

การเงินแก่ SMEs 

และมีวสิาหกิจทีมี

รูปแบบการดาํเนินการ

ขนาดค่อนขา้งใหญ่ 

โดยเป็นส่วนหนึง

ของรัฐวสิาหกิจ 

BPI-Groupe ที

ใหบ้ริการสนบัสนุน 

การสร้างนวตักรรม

และการส่งออก 

โดยเป็นองคก์รที

สามารถใหบ้ริการ

ไดง่้ายเนืองจากมี

สาํนกังานทีตงัอยู่

2.1 ข้อด ี: มี

หน่วยงานภาครัฐที

สาํคญัในการส่งเสริม 

SMEs คือ AusIndustry 

และ Productivity 

Commission ซึง

AusIndustry มี

บทบาทสาํคญัใน

การบริหารจดัการ

และกาํหนดรูปแบบ

มาตรการต่างๆ ของ

ภาครัฐเพือช่วยเหลือ

ภาคอุตสาหกรรม 

และมีบทบาทสาํคญั

ในการส่งเสริม

ธุรกิจ ไดแ้ก่  

การเป็นแหล่งขอ้มูล

ทีสาํคญัสามารถ

อา้งอิงไดใ้นทุก
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

ดา้นนโยบาย

เกียวกบัวสิาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม  

(The Small and 

Medium Enterprise 

Policy-Making 

Council) และเป็น 

ผูแ้นะนาํรวมทงั

ถ่ายทอดนโยบายสู่

หน่วยงานปฏิบติั 

ซึงไทยยงัไม่ชดัเจน

วา่ สสว. ปัจจุบนั

เป็นหน่วยงานวาง

นโยบายหรือหน่วย

ปฏิบติั 

 

 

2.2 ข้อเสีย : การที

ญีปุ่นกาํหนด

จาํนวนกรรมการ

ประเภทผูท้รงคุณวฒิุ 

ไวไ้ม่เกิน 30คน ใน

คณะกรรมการทีมี

หนา้ทีใหค้าํแนะนาํ

แก่รัฐมนตรีกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา้

และการอุตสาหกรรม 

ซึงเป็นคณะกรรมการ

กรรมการส่งเสริม 

SMEs และ

กรรมการบริหาร 

สสว. มาจากทงั

ภาครัฐและเอกชน 

แต่จะระบุตาํแหน่ง

ของกรรมการจาก

ภาครัฐไวด้ว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ข้อเสีย : 

รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคา้

และอุตสาหกรรมมี

บทบาทสาํคญัใน

การจดัตงัและควบคุม 

การทาํงานของ

คณะกรรมการ 

SPRING Singapore 

โดยกฎหมายให้

อาํนาจรัฐมนตรีฯ 

ส่งเสริม SMEs ซึง

กาํหนดนโยบาย

ภาพรวม คือ 

Policy Direction 

of the Year เป็น

การวางแผนปีต่อ

ปีตามสภาพ

เศรษฐกิจและ

สังคมซึงนโยบาย

ยอ่ยทีนาํนโยบาย

ภาพรวมมาทาํให้

เกิดผลเป็นรูปธรรม

เฉพาะเจาะจงไปที 

การส่งเสริมSMEs 

ในเรืองต่างๆ จึง

เห็นไดว้า่ SMBA 

คลา้ยคลึงกบั 

สสว. 

2.2 ข้อเสีย : 

บุคคลผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 

(Administrator) 

และผูบ้ริหารทีมา

จากผูแ้ทนรัฐสภา 

(Deputy-

Administrator) 

ของ SMBA คือ 

ผูช่้วยรัฐมนตรี 

ทุกๆ มณฑลหรือ

ทุกแควน้ในฝรังเศส  

ซึงแตกต่างจาก

ประเทศไทยทียงัไม่

มีศนูยภ์มิูภาคของ 

สสว.อีกทงัฝรังเศส

ยงัมีสมาคม APCE 

ซึงเกิดจากความริเริม

ของภาครัฐและรัฐมี

บทบาทสาํคญัใน

การจดัตงัและ 

การบริหารสมาคม

โดยมีวตัถุประสงค์

หลกัคือให ้

ความช่วยเหลือใน

การจดัตงั และการ

พฒันาวสิาหกิจ

ต่างๆ 

2.2 ข้อเสีย :  

รัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe ไม่ไดเ้ป็น

องคก์รหลกัใน 

การส่งเสริม SMEs 

เพราะหนา้ทีใน 

การส่งเสริม SMEs 

ในประเทศฝรังเศส

ไม่ไดเ้ป็นหนา้ที

ของหน่วยงานที

จดัตงัขึนมาเป็น

ประเภทธุรกิจ ทงันี 

AusIndustry จะ

ทาํงานร่วมกบัทุก

ภาคส่วนของ

รัฐบาลและการเขา้

ถึงแมใ้นพืนทีห่าง 

ไกลมากทีสุด 

ในขณะที 

Productivity 

Commission (PC) 

กจ็ะผลกัดนั

นโยบายเศรษฐกิจ

ของประเทศ  

 

 

 

 

 

2.2 ข้อเสีย : 

โครงสร้างทวัไป

ของ Productivity 

Commission ไม่ไดมี้

การกาํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจน มีแต่กาํหนด

บทบาทวา่เป็น

หน่วยบริหารอิสระ

ทีมีหนา้ทีศึกษาและ

เสนอแนะการกาํหนด

นโยบายทาง
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ระดบัวางนโยบาย 

อาจไม่เหมาะสมกบั

ประเทศไทย เนืองจาก

คณะกรรมการมี

ขนาดใหญ่ อาจทาํให้

การนดัประชุมและ

พิจารณานโยบาย

ต่างๆ ไม่ทนัต่อ

สถานการณ์ 

 

เป็นผูแ้ต่งตงัและ

ถอดถอน

คณะกรรมการ 

SPRING Singapore 

ทงัคณะ (ยกเวน้

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหาร) ซึงไทยไม่

ควรกาํหนดให้

อาํนาจเจา้กระทรวง

ใดกระทรวงหนึง

ควบคุมการทาํงาน

ตลอดจนแต่งตงั

และถอดถอน

คณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs 

เพราะอาจทาํให ้

สสว. ประสาน

ความร่วมมือกบั

หน่วยงานอืนๆ ได้

ยาก 

และผูแ้ทนจาก

รัฐสภาซึงมาจาก

ขา้ราชการฝ่าย

การเมือง ดาํรง

ตาํแหน่งอยูใ่น

วาระครังละ 4 ปี 

อาจทาํใหม้ติหรือ

นโยบายของ SMBA 

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพล

ทางการเมืองฝ่าย 

รัฐบาลมากเกินไป 

ซึงกรณีนีแกไ้ขได้

โดยปรับปรุง

โครงสร้างใหมี้

ฝ่ายเอกชนหรือ

ขา้ราชการฝ่าย

ประจาํเขา้มามี

ส่วนร่วมบริหาร

องคก์ร ซึง

โครงสร้าง

คณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs 

และคณะกรรมการ

บริหาร สสว. ของ

ไทยกมี็ขา้ราชการ

ประจาํและรัฐมนตรี 

วา่การกระทรวง

ต่างๆ รวมถึง

ภาคเอกชนดว้ย 

การเฉพาะ แต่เป็น

หนา้ทีของหน่วยงาน

รัฐโดยแทท้งัราชการ

ส่วนกลาง (รัฐ) 

และการปกครอง

ส่วนทอ้งถิน 

(แควน้หรือมลฑล) 

กฎหมายจดัตงั

รัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe จึงได้

กาํหนดใหเ้ป็น

องคก์รทีเขา้มาทาํ

หนา้ทีเสริมหรือ

สนบัสนุนการทาํ

หนา้ทีของ

หน่วยงานรัฐ

เท่านนั ซึง สสว. 

เป็นหน่วยงานของ

รัฐทีมีอาํนาจหนา้ที

ส่งเสริม SMEs 

โดยตรงมากกวา่ 

เศรษฐกิจและการ

ออกกฎระเบียบ เพือ

เป็นแนวทางแก่ผูท้าํ

หนา้ทีกาํหนด

นโยบายและออก

กฎ อาํนาจหนา้ทีใน

การส่งเสริม SMEs 

โดยตรงจึงยงัไม่

ชดัเจนเท่า สสว. 
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3. งบประมาณและ 

การสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

3.1 ข้อดี : การจดัสรร

งบประมาณเพือ

ส่งเสริมสนบัสนุน 

SMEs ของประเทศ

ญีปุ่นจะมีกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา้ 

และการอุตสาหกรรม 

(METI) และ

สาํนกังานวสิาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (SMEA) 

เป็นองคก์รหลกัที

ช่วยดาํเนินการใน

ระดบันโยบาย 

ส่งผา่นใหอ้งคก์ร

ปฏิบติัต่างๆ ที

เกียวขอ้ง ในขณะที

ประเทศไทยจดัสรร

งบประมาณให้

หลายองคก์ร 

งบประมาณจึง

กระจายขาดเอกภาพ 

และผูป้ระกอบการ 

SMEs ยงัตอ้งเสีย 

เวลาติดต่อหลาย

หน่วยงานอีกดว้ย  

  

 

 

3.1 ข้อด ี: การที

ประเทศสิงคโปร์ให้

หน่วยงาน SPRING 

Singapore เป็นผูท้าํ

หนา้ทีหลายๆ ดา้น

ในแนวเดียวกนั จึง

เป็นลดการจดัตงั

หน่วยงานรัฐอืน

ขึนมา และลดการ

ทาํงานซาํซอ้นกนั 

ลดการขาดความ

เป็นเอกภาพของ

หน่วยงานรัฐ ทาํให ้

การจดัสรร

งบประมาณทีตอ้ง

ใชใ้นการจดัตงั

หน่วยงานมีความ

เหมาะสม ซึงเห็น

ไดว้า่แตกต่างจาก

การกระจาย

งบประมาณส่งเสริม 

SMEs ไปตาม

หน่วยงานภาครัฐ

หลายหน่วยงานของ

ประเทศไทย 

 

 

 

 

3.1 ข้อด ี:  

การจดัสรร

งบประมาณเพือ

ส่งเสริม SMEs จะ

ใหแ้ก่ SMBA  

เพียงองคก์รเดียว

ทาํใหไ้ม่ก่อใหเ้กิด

ความสับสน และ

เป็นเอกภาพ 

ในขณะทีไทย

จดัสรรงบประมาณ

ใหห้ลายองคก์ร 

และไดจ้ดัตงั

กองทุนส่งเสริม 

SMEs ทงัดา้น

เทคโนโลย ี 

การวจิยัและพฒันา 

หรือจดัตงักองทุน

เพือส่งเสริม 

ความร่วมมือ

ระหวา่งธุรกิจ

ขนาดใหญ่กบั 

SMEs เป็นตน้ ซึง

ส่งผลใหกิ้จการ 

SMEs ทีเกิดขึน

มาแลว้ไม่ถกู

ทอดทิงโดยจะ

ช่วยเหลือจน

สามารถเลียง

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อดี : ภาครัฐได้

สนบัสนุนดา้น

การเงินแก่ Business 

Enterprise Centres 

ซึงมีจาํนวนทงัสิน 

36 ศนูยท์วัประเทศ 

ซึงไทยไม่มีศนูย์

ดงักล่าว โดยใหเ้งิน

ช่วยเหลือแก่ศนูยไ์ม่

เกิน 100,000 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ต่อปี (ประมาณ 

3,100,000 บาท) 

เพือช่วยเหลือธุรกิจ

ขนาดยอ่มใน 

การเขา้ถึงแหล่ง 

ขอ้มูล และใหเ้งิน

อุดหนุนแก่

ผูป้ระกอบการทีเขา้

ร่วมโครงการ 
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ตวัเองได ้ อีกทงั 

SMBA ยงัสร้าง

แรงจูงใจให้

พฒันาการแข่งขนั

ดา้นคุณภาพ

สินคา้และบริการ 

อยา่งเป็นระบบ

ครบวงจร ซึงSMBA 

จะคอยติดตามผล 

การช่วยเหลือSMEs 

เพือจะไดฟื้นฟู

แกไ้ขในกรณีที

พบวา่ SME ราย

ใดมีแนวโนม้ไม่

ประสบความสาํเร็จ 

และการช่วยเหลือ 

SMEs ที SMBA 

ไม่มีความชาํนาญ

เพียงพอ SMBA 

จะไม่ดาํเนินการ

ดว้ยตนเอง แต่จะ

ประสานให้

หน่วยงานที

เกียวขอ้งและ

ชาํนาญในเรือง

นนัๆ เขา้ร่วม

ดาํเนินการ จึงเป็น

การใชง้บประมาณ

อยา่งคุม้ค่า ทงันี 
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 
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- 

 

 

 

 

 

 

3.2 ข้อเสีย :  

การจดัสรร

งบประมาณใหแ้ก่ 

SPRING Singapore 

จะกาํหนดเป็น

นโยบายประจาํปี 

งบประมาณจึงเป็น

ตวักาํหนดนโยบาย 

ซึงแตกต่างจาก

กฎหมายไทยที

ยดืหยุน่ให้

คณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs เป็น

ผูก้าํหนดนโยบายใน

การใหก้ารสนบัสนุน 

SMEs โดยไม่ผกูติด

กบัการจดัสรร

งบประมาณ  

 

ไทยยงัขาดระบบ

ติดตามตรวจสอบ

ผลการช่วยเหลือ 

SMEs อยา่งเป็น

ระบบอยา่งเกาหลี

ใต ้ 

- 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อเสีย : 

รัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe ซึงมีสถานะ

เป็นธนาคารไม่อาจ

ใชง้บประมาณ

สนบัสนุนจาก

ภาครัฐโดยตรงใน

การประกอบกิจการ

โดยการสนบัสนุน 

SMEs ของตนได ้

งบประมาณของ

รัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe จึงมาจาก

เงินทุนค่าหุน้ และ

รายไดจ้ากการให ้

บริการทีเรียกเกบ็มา

ไดเ้ป็นสาํคญั ซึง

แตกต่างจาก

งบประมาณของ 

สสว.ทีรัฐจดัสรรให ้

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ข้อเสีย : ไม่มี

นโยบายให ้

ความช่วยเหลือ

ทางดา้นการเงินใน

รูปของธนาคาร 

SMEs จะมีเพียง 

การลงทุนในรูป

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

(Venture Capital) 

และรัฐบาลเขา้มามี

บทบาทเพียงการไป

เขา้ร่วมทุนกบั 

Venture Capital 

ของเอกชนแลว้

ปล่อยใหเ้อกชน

ดาํเนินการโดย

อิสระ และรัฐบาล

จะช่วยลดตน้ทุนค่า

ลงทุน (Capital 

Cost) บางส่วน

ใหก้บัเอกชนเท่านนั 
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4. รูปแบบการ

ส่งเสริมสนับสนุน 

SMEs และ 

การดาํเนินการที

ประสบผลสําเร็จ 

4.1 ข้อดี :  SMEA 

เป็นหน่วยงานของ

รัฐทีเป็นอิสระ ทาํ

ใหมี้ความคล่องตวั 

และมีอิสระใน 

การบริหารงาน

มากกวา่การเป็นส่วน

ราชการ อีกทงัยงัมี

สภาทีใหค้าํปรึกษา

ในดา้นนโยบาย

เกียวกบัวสิาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (The 

Small and Medium 

Enterprise Policy-

Making Council) 

ในรูปแบบ

คณะกรรมการโดย

มีหนา้ทีใหค้าํแนะนาํ

แก่รัฐมนตรีกระทรวง

เศรษฐกิจ การคา้

และการอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบไดก้บั

คณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs  

ทาํหนา้ทีกาํหนด

นโยบายและ

แผนการส่งเสริม 

SMEs เพือเสนอ

4.1 ข้อด ี:  

การกาํหนดชือ

กฎหมายในลกัษณะ

ทีนาํเอาชือ

คณะกรรมการตาม

กฎหมายมาเป็นชือ

ของกฎหมายเป็นสิง

ทีบ่งบอกถึง

วตัถุประสงคส์าํคญั

ของกฎหมายและ

แนวคิดในการจดัทาํ

กฎหมาย รวมทงั

แนวคิดในการจดัตงั

หน่วยงานของรัฐ

เพือใหมี้หนา้ทีอยา่ง

ใดอยา่งหนึง ซึง 

การกาํหนดชือ

กฎหมายของ

สิงคโปร์จะให้

ความสาํคญักบั 

การจดัตงัองคก์รที

ทาํหนา้ทีส่งเสริม 

SMEs ขึนมาก่อน 
ส่วนหนา้ทีดา้น

ต่างๆ จะกาํหนดไว้

ในรายละเอียดใน

เนือหาของกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง 

  

4.1 ข้อด ี: มี 

การจดัทาํกฎหมาย

ในลกัษณะ 

“กฎหมายชุด 

(SME Law Kit)” 

ทีกล่าวถึง 

การส่งเสริม 

SMEs เฉพาะเรือง

โดยตราขึน 9 

ฉบบั และเอา

หลกัการส่งเสริม 

SMEs ทีกล่าวถึง

ใน Framework 

Act on Small and 

Medium Enterprises 

มาสร้างเป็น

มาตรการทีให้

เกิดผลในทาง

ปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรมดว้ย 

ไดแ้ก่ Promotion 

of Small and 

Medium Enterprises 

and Encouragement 

of Purchase of 

Their Products 

Act, Act on the 

Protection of the 

Business Sphere 

4.1 ข้อด ี: การที

รัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe มีสถานะ

เป็นธนาคาร จึงมี

อาํนาจโดยกฎหมาย

ทีจะดาํเนินการ

ใหบ้ริการดา้น

การเงิน โดยอาจ

เสนอความ

ช่วยเหลือการเงิน

ใหแ้ก่วสิาหกิจ และ 

SMEs เกือบทุก

รูปแบบโดย

ภาพรวมแลว้ 

วตัถุประสงคที์

สาํคญัในการจดัตงั

วสิาหกิจ BPI-

Groupe ขึนมาทาํ

หนา้ทีสนบัสนุน

ดา้นการเงินแก่ 

SMEs นนั คือ 

การทีจะให ้SMEs 

สามารถเขา้ถึงแหล่ง

ทางการเงินได้

โดยง่าย แต่การที

ประเทศไทยมี

ธนาคารพฒันา

วสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มทาํ

4.1 ข้อด ี: มีการจดัตงั

โครงการกองทุนร่วม

พฒันา (Pooled 

Development 

Funds : PDFs) ขึน

เพือใหก้ารส่งเสริม

และสนบัสนุนทาง 

การเงินในรูปแบบ

ของทุนเรือนหุน้แก่ 

SMEs และจุดเด่น

ของออสเตรเลียนนั

อยูที่นโยบายที

เกียวกบัการพฒันา

ดา้นเทคโนโลย ี

R&D และการส่งเสริม

ใหมี้การคน้ควา้

สิงประดิษฐใ์หม่ๆ 

และการร่วมมือ

ระหวา่งรัฐบาล 

เอกชน และสถาบนั 

การศึกษา ซึงเป็น

นโยบายทีประสบ

ความสาํเร็จ ซึง

ประเทศไทยกค็วร

เร่งพฒันา 

การส่งเสริม SMEs 

ดา้น R&D และ

ประสาน 

ความร่วมมือ
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

คณะรัฐมนตรีอนุมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of Small and 

Medium Enterprises 

and Promotion of 

their Cooperation, 

Act on Special 

Measures for 

Small Enterprise 

Support, Act on 

the Promotion of 

Technology 

Innovation of 

Small and Medium 

Enterprise, 

Special Act on 

Support for 

Human Resources 

of Small and 

Medium Enterprise, 

Promotion of 

Disabled Persons’ 

Enterprise 

Activities Act, 

Special Act on 

the Promotion of 

Business Conversion 

in Small and 

Medium Enterprise, 

Small and Medium 

Enterprise 

หนา้ทีช่วยเหลือ

ดา้นการเงินของ 

SMEs จึงทาํให้

บทบาทของ สสว. 

ในการบริหาร

จดัการกองทุน

ส่งเสริม SMEs ลด

นอ้ยลง สสว. จึง

ควรเร่งประสาน

ผา่นนโยบายที

เหมาะสมทนัต่อ

สถานการณ์มายงั

ธนาคารพฒันา

วสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม เพือ

ลดงานซาํซอ้น และ

ไดอ้าศยัผูเ้ชียวชาญ

จากธนาคารโดยตรง

ในการส่งเสริม 

การลงทุนของ 

SMEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายทงัภาครัฐ 

เอกชนและ

สถาบนัการศึกษา

ในส่วนกลางและ

ส่วนภมิูภาคดว้ย

เช่นกนั 
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ข้อเสีย : 

พฒันาการดา้น

กฎหมายส่งเสริม 

SMEs มีมายาวนาน

กวา่ประเทศไทย จึง

มีกฎหมายที

เกียวขอ้งเป็น

จาํนวนมาก ซึงบาง

ฉบบัอาจไม่เหมาะ

กบับริบทพฒันาการ

การส่งเสริม SMEs 

ของประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Cooperatives Act 

และ Act on 

Support for 

Female-owned 

Businesses จึงมี 

ความเป็นระบบ

ในการทาํ 

ความเขา้ใจและ

เลือกปรับใช้

กฎหมาย  แต่ใน

ประเทศไทย

ไม่ไดจ้ดัทาํใน

ลกัษณะนี 

4.2 ข้อเสีย :  

การกาํหนด

อาํนาจหนา้ทีของ 

SMBA ปรากฏอยู่

ในกฎหมายที

เกียวขอ้งกบั 

การส่งเสริม 

SMEs หลายฉบบั 

อาจเกิดความยุง่ยาก

ในการนาํมาใช ้

และทาํใหเ้กิด

ความสับสนได้

และกฎหมาย

เหล่านีกมิ็ได้

กาํหนดรายละเอียด

ของอาํนาจหนา้ที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ข้อเสีย :  

การสนบัสนุน

SMEs ของ

รัฐวสิาหกิจ BPI-

Groupe ซึงเป็นทงั

ธนาคารและ

หน่วยงานส่งเสริม

พฒันานวตักรรม 

เป็นการใหบ้ริการ

สาธารณะดา้น

พาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม และ

เป็นรัฐวสิาหกิจ จึง

แสวงหากาํไรโดย

คิดค่าบริการใน 

การใหบ้ริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ข้อเสีย : 

เนืองดว้ยลกัษณะ

การปกครองของ

ประเทศออสเตรเลีย

เป็นการปกครอง

แบบสหพนัธรัฐ 

(Federal State) 

อนัมีรัฐต่างๆ

ประกอบกนัขึนเป็น

เครือจกัรภพ

ออสเตรเลีย 

(Commonwealth of 

Australia) ทาํให้

ระบบบริหาร

ราชการและการจดั

รูปองคก์รภาครัฐมี
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ประเดน็ที

เปรียบเทียบ 

ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต ้ ประเทศฝรังเศส ประเทศออสเตรเลีย 

ในเชิงลึกใหแ้ก่ 

SMBA แต่อยา่ง

ใด   

ส่งเสริม หรือ

สนบัสนุน SMEs 

ซึงแตกต่างจาก

สาํนกังานส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มของ

ไทย  
 

 

โครงสร้างภายใน

สองระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัสหพนัธรัฐ

และระดบัมลรัฐ 

โดยทีการกาํกบัดูแล

และส่งเสริม SMEs 

ของรัฐบาล

ออสเตรเลียกจ็ะตอ้ง

กาํหนดเป็น

มาตรการที

เหมาะสมทงัสอง

ระดบัดว้ย 

 

4. สรุปผลการวจัิย (ข้อมูลภาคสนาม) 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเดน็สมัภาษณ์โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์ออกเป็น 3 ชุดแบบสมัภาษณ์ 

ชุดที 1 นาํมาใชใ้นการสมัภาษณ์ตวัแทนในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม และคณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ผูว้ิจยัไดส้รุปประเดน็หวัขอ้ในการสมัภาษณ์ทงัหมด 5 ประเดน็ ดงันี 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คณะกรรมการ

ส่งเสริม SMEs) และคณะกรรมการบริหารสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (คณะกรรมการบริหาร สสว.) 

2. อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการส่งเสริม SMEs และคณะกรรมการบริหาร สสว. 
3. บทบาท ปัญหาและอุปสรรค กองทุนส่งเสริม SMEs 
4. และแนวทางแกไ้ขปัญหาของ สสว. ในปัจจุบนั 
5. ทิศทางการกาํหนดยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs และการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายจดัตงั สสว. 
ชุดที 2 นาํมาใชใ้นการสมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ผูว้ิจยัไดส้รุปประเดน็หวัขอ้ในการสมัภาษณ์ทงัหมด 5 ประเดน็ ดงันี 
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1. โครงสร้างของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

2. อาํนาจหนา้ทีของผูอ้าํนวยการ และรองผูอ้าํนวยการ สสว. 

3. บทบาท ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาของ สสว. ในปัจจุบนั 

4. กองทุนส่งเสริม SMEs 

5. ทิศทางการกาํหนดยทุธศาสตร์การส่งเสริม SMEs และการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายจดัตงั สสว. 

ชุดที 3 นาํมาใชใ้นการสมัภาษณ์ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งจากกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) คือ 
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จากกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ผูที้มีส่วน
เกียวขอ้งจากส่วนภูมิภาค จาํนวน 5 ภูมิภาค 

ผูว้ิจยัไดส้รุปประเดน็หวัขอ้ในการสมัภาษณ์ทงัหมด 8 ประเดน็ 

1. ประเภทหน่วยธุรกิจ และเหตุผลในการเลือกประกอบธุรกิจดงักล่าว 

2. ความตอ้งการทีอยากใหภ้าครัฐมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs 

3. นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐในปัจจุบนัทีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํ

ธุรกิจ 

4. ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการต่อการทาํหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม (สสว.)  

5. แหล่งเงินทุนทีใช้ในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการพิจารณาให้เงิน

สนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เหมาะสมหรือไม่  หากเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอืน 

6. การประสานงานกบั สสว. เพือขอความช่วยเหลือในการทาํธุรกิจ  และความจาํเป็นที สสว. 

จะตอ้งมีหน่วยงานศูนยภู์มิภาค 

7. ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเมือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กลยทุธ์ในการปรับตวัใน

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และบทบาทของสสว. ในการใหค้วามช่วยเหลือ 

8. กฎหมายในการจดัตงั สสว. มีประเดน็ใดทีควรแกไ้ขเพิมเติม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  5 ส่วนคอื  

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที 2 ความรู้ทวัไปเกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที 3 บทบาทและอาํนาจหนา้ทีของสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.)  
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ส่วนที 4 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ทีรวบรวมได้

จากแบบสอบถาม 

ส่วนที 5  ความสมัพนัธ์ของตวัแปร  

• ประเภทกิจการของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 595 คน พบวา่ เป็นกิจการคา้ปลีกมากทีสุด  

• สถานะในกิจการของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เป็นเจา้ของกิจการ มากทีสุด  

• แหล่งเงินทุนของกิจการในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ใชเ้งินส่วนตวัมากทีสุด 

• ระดบัความรู้เกียวกบักิจการ SMEs ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

• พิจารณาเฉพาะผูที้รู้จกัองคก์รภาครัฐทีส่งเสริมสนบัสนุน SMEs จาํนวน 438 คน พบว่า รู้จกั

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) มากทีสุด 

รองลงมาคือ รู้จกัสํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ

ไทย (Export-Import bank of Thailand : EXIM Bank) และบรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรม

ขนาดยอ่ม (บสย.)  

• พิจารณาเฉพาะผูที้เคยไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนเกียวกบักิจการ SMEs จาํนวน 164 คน พบว่า 

เคยไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนเกียวกบักิจการ SMEs ในดา้นการใหค้าํปรึกษา มากทีสุด 

• ระดบัความเชือมนัในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ขององคก์รภาครัฐของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 595 คน พบว่า ความเชือมนัในการส่งเสริมสนบัสนุน SMEs ขององคก์รภาครัฐอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

รายงานสรุปประเด็นจากการสัมมนาครังท ี1 

กรุงเทพฯและส่วนกลาง 

ประเด็นในการสัมมนา  

1. ความเขา้ใจเกียวกบั SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่มของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

2. บทบาทและหนา้ทีของหน่วยงาน สสว. 

3. แหล่งเงินลงทุน 

4. การขาดหน่วยงานทีดูแลและส่งเสริม SMEs ในส่วนทอ้งถินและภูมิภาค  

5. นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายของภาครัฐมีปัญหาและอุปสรรคต่อการทาํธุรกิจ 

6. ปัญหาในการเริมตน้ประกอบธุรกิจ และผลกระทบทีจะเขา้สู่ AEC 
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รายงานสรุปประเด็นจากการสัมมนาครังท ี2 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็นในการสัมมนา 

1. บทบาทและหนา้ทีของหน่วยงาน สสว มีอยา่งไร 

2. ความมีประสิทธิภาพของกฎหมายในการจดัตงัสสว. 

3. งบประมาณและแหล่งเงินทุน 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาโครงสร้าง อาํนาจหน้าที และการดาํเนินงานของหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของประเทศไทย โดยเมือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานทีมีหน้าทีในลกัษณะเดียวกนัใน

ต่างประเทศ จะพบว่าการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยโดยองคก์รภาครัฐที

ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัมีประเดน็ทีควรจะนาํมาแกไ้ขปรับปรุงดงันี 

5.1 ข้อเสนอแนะเพมิเติมเกยีวกบัการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านข้อกฎหมายและนโยบาย พบวา่ 

รัฐควรมีนโยบายส่งเสริม SME อยา่งชดัเจน สร้างจุดยนืทีมนัคงให ้SMEs มีวิธีการและมาตรการทีสามารถ

ปฏิบติัไดจ้ริง มีการเขียนอธิบายใหท้ราบหนา้ทีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน เพราะการดาํเนินงานในปัจจุบนัไม่

ชดัเจน มีหนา้ทีทบัซอ้นกบัหน่วยงานอืน 

5.2 ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านงบประมาณทีจัดสรรมาเพือ

ประโยชน์ SMEs พบว่า ตอ้งการโครงการทีสามารถช่วยเหลือ SME ไดจ้ริงไม่ใช่การนาํงบประมาณมาใช้

อยา่งเปล่าประโยชน์ โดยใหเ้พิมงบประมาณ SMEs กาํหนดวงเงินกูใ้ห้มากขึนและใหข้อ้มูลเกียวกบัแหล่ง

เงินกูเ้พิมเติม ทงันีเพือเป็นการกระจายงบประมาณใหทุ้กจงัหวดัมี SME มากขึน สนบัสนุนให ้SME ขนาด

เล็กเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมให้มีนักลงทุน SME หนา้ใหม่เพิมมากขึน มีการจดังบประมาณ หรือ

โครงการพฒันาผูป้ระกอบการ  

5.3 ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านการให้บริการและบุคลากรที

ให้บริการ คือ มีกระบวนการติดต่อ ยุง่ยาก ซบัซอ้นเกินไป ใชเ้วลานาน ตอ้งลดขนัตอนการดาํเนินงาน 

เปลียนเป็น one stop service มีการประสานงานกบัทางจงัหวดั เพือแกปั้ญหาการเขา้ถึงบริการยาก 

5.4 ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ ตอ้งมี 

การประชาสัมพนัธ์เพิมขึน เพิมสือ และช่องทางการเรียนรู้ จดัทาํรายการสนบัสนุน SME คลา้ยกบัรายการ 
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SME ของกสิกรไท โดยเนน้สือทีเขา้ถึงผูป้ระกอบการไดโ้ดยตรง เพือให้สามารถรับทราบขอ้มูลเพิมเติม

เกียวกบัการลงทุนอยา่งชดัเจน 

5.5 ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านการตลาด คือ ตอ้งการให ้

การส่งเสริมธุรกิจทีมีความเป็นไปได ้ พิจารณา การเติบโตของธุรกิจ ความนิยมในสินคา้ ความเชือมนัใน

สินคา้ ส่งเสริมใหมี้งานจดัแสดงสินคา้ เพือเปิดตลาดไดม้ากขึน 

5.6 ข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านความรู้และการพัฒนา

ผลติภัณฑ์ คือ สนบัสนุนใหจ้ดัตงักลุ่ม SME ส่งเสริมและผลกัดนัให ้SME สามารถแข่งขนักบับริษทัใหญ่ ๆ 

ได ้เพิมเติมการส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ให้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั SME 

ประโยชน์ของ SME ความเสียงต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนในอนาคต ใหค้วามรู้เกียวกบัสิทธิของผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภคมากขึน 

5.7 ข้อเสนอแนะเพมิเติมเกยีวกบัการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

คือ ให้ทบทวนในบางโครงการทีเป็นประโยชน์ แต่ขาดความต่อเนืองในการส่งเสริมสนบัสนุนจึงควรมีพี

เลียง ทีปรึกษาทางธุรกิจให ้SME และมีการติดตามผลอยา่งต่อเนือง และควรมีการติดตามประเมินผล SME 

ทีไดรั้บเงินกูย้ืมไป เพราะปัจจุบนัการติดตามผลยงัไม่เป็นรูปธรรม ไม่สามารถสรุปผลไดช้ดัเจน ทาํให้ไม่

มนัใจทีจะใชบ้ริการ สสว. เพราะการดาํเนินงานไม่น่าเชือถือในเรืองการใหค้วามเป็นธรรมในการพิจารณา

เงินทุน ติดตาม และประเมินผล  

 

 
 



รูปจดัประชุมระดมความคิดเห็นส่วนกลาง  

 

 

 

 



รูปจดัประชุมระดมความคิดเห็นส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

 



รูปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



รูปจดัประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัและรับฟังขอ้เสนอแนะ  

 

 

 



















































โครงการศกึษาวจิยักฎหมายการจดัตงั
องคก์รภาครฐั

ี ํ ้ ี ่ ิ ั SMEททีาํหนา้ทสีง่เสรมิและสนบัสนนุ SMEs 
ของประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบั

ตา่งประเทศ

บทสรปุผูบ้รหิาร



บทสรุปผู้บริหาร  

เพือใหก้ารดาํเนินงานส่งเสริม SMEs มีการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั สสว. ใน

ฐานะทีเป็นหน่วยงานกลางของการประสานงานและการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  และเป็นหน่วยงานที

รับผิดชอบการดาํเนินงานตามกฎหมายจึงไดจ้ดัใหมี้การศึกษาวิจยักฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของไทยทีมี

หนา้ทีในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs เปรียบเทียบกับกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐของต่างประเทศที

ทาํหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และทําให้ธุรกิจ SMEs ของประเทศนันๆ ประสบผลสําเร็จใน 

การดาํเนินการ 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่ น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั งเศส  

และเครือรัฐออสเตรเลีย   

โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงโครงสร้างขององค์กร  โครงสร้างการบริหาร  

วตัถุประสงค์  อาํนาจหน้าที  งบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ  การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของ 

สสว. และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยผ่านทางหน่วยงานภาครัฐอืน ๆ   

มีการวิเคราะห์กฎหมายจดัตงัองค์ภาครัฐของต่างประเทศทีทาํหน้าทีเกียวกบัการส่งเสริมสนับสนุนและ

พฒันา SMEs ใหเ้ขม้แขง็และประสบความสําเร็จโดยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายจดัตงั สสว.   และองคก์ร

ภาครัฐของไทยในหวัข้อดงักล่าว  เพือนาํไปสู่การเสนอแนะแก้ไขเพิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมายนีให้มี 

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนโอกาสและผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  ต่อ SMEs ไทย  เพือให ้สสว. สามารถสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ SMEs  รวมทงัองคก์ร

ภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวขอ้งสามารถเพิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

คณะผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั ดงันี 

1. องค์กรภาครัฐทีทําหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทย 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จดัตงัขึนโดยอาศัยอาํนาจตาม 

พระราชบญัญัติส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยกฎหมายฉบบันีได้กําหนด 

โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ตลอดจนอาํนาจหน้าทีของ สสว. เอาไวอ้ย่างชัดเจน นอกจากนี 

การบริหารงานยงัสามารถจาํแนกเป็น  

 คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 คณะกรรมการบริหารสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
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สสว. ไดรั้บงบประมาณจากภาครัฐ และไดบ้ริหารจดัการเพือจดัตงัเป็น “กองทุน” สําหรับส่งเสริม 

SMEs ทีขอเข้ารับการช่วยเหลือ ตามขอบเขตและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ โดยกฎหมายกาํหนดใหม้ีการพิจารณา 

ดงันี  

1) ขอบเขตของการช่วยเหลือ 

• การให้กู้ยื ม เงิน สํ าหรั บ ดําเนิ น การก่ อ ตังปรั บ ปรุง พัฒ น ากิ จก าร SMEs 

ใหมี้ประสิทธิภาพ 

• การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนเพือนาํไปใช้ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม 

SMEs 

• การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุน ดาํเนินการ ร่วมกิจการ ร่วมทุน ลงทุนใดเกียวกับ 

การก่อตงั ขยายกิจการ การวิจยัพัฒนา และส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ 

เพิมขึน 

• การใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนรูปแบบอืนๆ 

2) ขอ้คาํนึงในการให้ความช่วยเหลือ 

• ความเป็นไปได้และความจาํเป็นของแผนการดาํเนินงานและแผนการใชจ่้ายเงินที 

ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs 

• สถานะการเงิน การลงทุน และเงินทุนหมุนเวยีน 

• ความเป็นธุรกิจทีก่อให้เกิดการจ้างงาน รายได้ หรือก่อให้เกิดความเชือมโยง 

ระหวา่งธุรกิจ 

• การดาํเนินธุรกิจตามระบบธรรมาภิบาลทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อ 

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

น อ ก จ า ก นี  ส ส ว .  ยั ง มี ภ า ร กิ จ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม  SMEs 

โดยการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs โดยผ่านหน่วยงานอืน เช่น 

• การส่งเสริมการร่วมลงทุนใน SMEs ของภาคเอกชน โดยการยกเวน้ภาษีสําหรับนิติบุคคล 

ทีร่วมลงทุนกบั SMEs 

• การสนบัสนุนดา้นการวิจยัและพฒันา (R&D) เช่น โครงการให้กู้ยืมดอกเบียตาํ โครงการ 

ดา้นการช่วยลดหยอ่นภาษี 

• การสนบัสนุนดา้นแรงงาน เช่น การใหกู้ย้ืมเงินกองทุนเพือพฒันาฝีมือแรงงาน 
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2. องค์กรภาครัฐทีทําหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ โดยคณะผู ้วจิยัได้ทาํ 

การศึกษาหน่วยงานทีมีหน้าทีส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในประเทศทีมีความโดดเด่นและประสบ 

ความสําเร็จ สามารถสรุปข้อดี-ขอ้เสียของกฎหมายจดัตงัองค์กรภาครัฐทีส่งเสริม SMEs ของต่างประเทศ 

จาํนวน 5 ประเทศ เปรียบเทียบกบัประเทศไทยไดด้งัต่อไปนี 

2.1 ประเทศญีปุ่ น 

ข้อดี 

1. ในการจดัตงัสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ((The Small and Medium 

Enterprise Agency: SMEA) ของประเทศญีปุ่น เกิดขึนจากเจตนารมณ์จะใหมี้หน่วยงานภาครัฐเพือช่วยเหลือ 

SMEs จากปัญหาการผูกขาดทางการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ ่จนทาํให้ SMEs ไม่สามารถดาํเนิน

ธุรกิจไดท่้ามกลางปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจ นาํมาซึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ทีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

ดงันนั ทิศทางการส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่นจึงมีความชดัเจนตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ประเทศ

ไทยไม่ไดน้าํประเดน็ปัญหาการผูกขาดทางการตลาดมาเป็นประเดน็สําคญัสําหรับเหตุผลในการจดัตงั สสว. 

ดงัเช่นประเทศญีปุ่น 

2.  SMEA ของประเทศญีปุ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐทีเป็นอิสระ จึงมีความคล่องตวัเรือง 

การบริหารงานมากกว่าการเป็นส่วนราชการ ซึงกฎหมายจดัตงั สสว. ก็ไดก้ ําหนดให ้สสว. เป็นหน่วยงาน

ของรัฐทีมิใช่ส่วนราชการ และมิใช่รัฐวิสาหกิจ เพือความเป็นอิสระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการ

เช่นเดียวกนั 

3. ประเทศญีปุ่ นมีสภาทีให้คาํปรึกษาในดา้นนโยบายเกียวกับวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (The Small and Medium Enterprise Policy-Making Council) ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมี

หน้าทีให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม เปรียบเทียบได้กับ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงคณะกรรมการดงักล่าวของประเทศญีปุ่นมี

จาํนวนกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ไดไ้ม่เกิน 30 คน โดยกฎหมายญีปุ่ นมิได้กาํหนดให้สัดส่วนและ

องค์ประกอบของคณะกรรมการจะตอ้งมาจากภาครัฐจาํนวนเท่าใด จึงทาํใหภ้าคเอกชนสามารถมีส่วนร่วม

ไดอ้ย่างเตม็ที และมีความยืดหยุ่นในการแต่งตงัคณะกรรมการ  แตกต่างกบักรณีของคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ทีกาํหนดใหก้รรมการโดยตาํแหน่งมาจากภาครัฐหลาย

ตาํแหน่ง  
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4. ประเทศญีปุ่นจะแยกหน่วยงานทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุนในระดบันโยบายออก

จากระด ับปฏิบัติ  โดยทีสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) จะเป็นผู ้วางนโยบาย

ระดับช าติด้าน  SMEs ซึงอยู่ภายใต้การกํากับดูแ ลของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิ จ การค้า แ ละ 

การอุตสาหกรรม (Ministry of  Economy, Trade and Tndustry: METI) และมีคณะกรรมการในสภาทีให้

คาํปรึกษาในดา้นนโยบายเกียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The Small and Medium Enterprise 

Policy-Making Council) เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ และถ่ายทอดนโยบายเข้าสู่หน่วยงานปฏิบตัิ  เช่น องค์การเพือ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวตักรรมในระดบัภูมิภาคแห่งประเทศญีปุ่ น (Organization for 

SMEs and Regional Innovation, Japan : SMRJ)  สถาบนัทางการเงินระดบันโยบาย และองค์กรธุรกิจทีให้

หลักประกันสินเชือ ทงันี SMEA, SMRJ และ The Small and Medium Enterprise Policy-Making Council 

ไดอ้าศัยกฎหมายในการจดัตงัองค์กรทีแตกต่างกนั  ในขณะทีประเทศไทยมี สสว. เป็นองค์กรหลกัองค์กร

เดียวทีทาํหนา้ทีในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs  และยงัไม่ชดัเจนว่าจะทาํหนา้ทีในระดบันโยบายเพียง

อย่างเดียวหรือรวมระดบัปฏิบติัดว้ย   นอกจากนี ประเทศญีปุ่นยงัไดจ้ดัให้มีเครือข่ายภายใต ้SMRJ ทีเรียกว่า 

SME Universities การดาํเนินงานระดบัปฏิบตัิการส่งเสริม SMEs ในส่วนภูมิภาคดว้ย  แต่ประเทศไทยยงัไม่

มีหน่วยงานศูนยภ์ูมิภาคของ สสว. 

5. การจดัสรรงบประมาณเพือส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศญี ปุ่นจะมี

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม (METI) และสํานกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEA) เป็นองค์กรหลกัทีช่วยดาํเนินการจดัสรรงบประมาณในระดบันโยบาย ส่งผ่านให้องค์กรปฏิบติั

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัในระดบัชาติและระดบัภูมิภาค  ในขณะทีประเทศไทยจดัสรรงบประมาณให้แต่ละ

องค์กรทีสังกดักระทรวงต่างๆ ซึงการกระจายงบประมาณอยู่ในหลายองคก์รหลายกระทรวงของประเทศ

ไทยทาํให้ขาดเอกภาพ และทาํให้ผู ้ประกอบการ SMEs ตอ้งเสียเวลาติดต่อประสานไปยงัหน่วยงานอืนๆ 

นอกจาก สสว. 

6. งบประมาณของกระทรวงเศรษฐ กิจ การค้า และการอุตสาหกรรม (METI) จะมี 

การจดัสรรให้แก่การส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ไวเ้ป็นการเฉพาะ และในงบประมาณปี 2013 ยังตัง

งบประมาณเฉพาะกิจเพือช่วยเหลือ SMEs ในเขตพืนทีภยัพิบตัิทีประสบภยัสึนามิ ซึงเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงการใหค้วามสําคญัในการส่งเสริม SMEs ของประเทศ 

7. ประเทศญีปุ่ นมีกฎหมาย และมาตรการภาครัฐทีบังคบัใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 

การส่งเสริม SMEs  
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ข้อเสีย 

1. จากปัญหาการผูกขาดทางการตลาดของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ จนเป็นทีมาของ 

การจดัตงั SMEA ทาํใหท้ิศทางการส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่นเป็นไปเพือป้องกนัปัญหาดงักล่าว และ

ทาํใหว้ธีิการส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่ นเนน้การรวมกลุ่ม SMEs จนอาจก่อใหเ้กิดความไม่ยืดหยุน่ของ

การวางนโยบายอยา่งต่อเนืองไปสู่อนาคตภายหนา้ 

2. การกาํหนดจาํนวนกรรมการประเภทผูท้รงคุณวฒิุ ไดไ้ม่เกิน 30 คน ในคณะกรรมการที

มีหน้าทีให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและการอุตสาหกรรม กล่าวคือเป็น

คณะกรรมการระดบัวางนโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศญีปุ่น อาจไม่เหมาะสมกบับริบทของประเทศ

ไทย  เนืองจากเป็นรูปแบบของคณะกรรมการขนาดใหญ่ อาจทาํให้การนดัประชุมและพิจารณานโยบาย

ต่างๆ ไม่ทนัต่อสถานการณ์ได ้

3. ในประเทศญีปุ่ นมีพฒันาการด้านกฎหมายส่งเสริม SMEs มายาวนานกวา่ในประเทศ

ไทย จึงมีกฎหมายทีเกียวข้องเป็นจาํนวนมาก ซึงบางฉบบัอาจไม่เหมาะกบับริบทพฒันาการการส่งเสริม 

SMEs ของประเทศไทย 

2.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ข้อดี 

1. รัฐบาลของสิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มทีจากต่างชาติและ

สนบัสนุนให้มีการประกอบธุรกิจทุกประเภท ทงันีไม่ว่าผูป้ระกอบธุรกิจนนัจะเป็นพลเมืองหรือผูเ้ข้ามา

อาศยัในดินแดนก็ตาม และการประกอบธุรกิจของผูเ้ขา้มาอาศยัในดินแดนและรวมทงัพลเมืองสิงคโปร์ส่วน

ใหญ่จะเป็นการประกอบธุรกิจในลกัษณะทีเป็น SMEs  ดงันนั รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้การสนบัสนุนวิสาหกิจ

ดงักล่าวนีใหพ้ฒันาไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไดอ้ย่างมนัคงและยงัยนื 

2. กฎหมายจดัตงัหน่วยงาน SPRING ของประเทศสิงคโปร์มีความคล้ายคลึงกบักฎหมาย

จดัตงัหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะได้กําหนดให้จดัตัง

หน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม SMEs โดยตรง และหน่วยงานดงักล่าวของทงัสองประเทศต่างเป็น

หน่วยงานของรัฐ  ซึงคณะกรรมการ SPRING เป็นหน่วยงานหลกัทีสําคญัทีทาํหน้าทีในการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการฯ ทาํหน้าทีเป็นฝ่าย

ปฏิบติัการและฝ่ายธุรการของคณะกรรมการฯ 
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3. การกาํหนดชือกฎหมายในลกัษณะทีนาํเอาชือคณะกรรมการตามกฎหมายมาเป็นชือของ

กฎหมายเป็นสิงทีบ่งบอกถึงวตัถุประสงค์สําคญัของกฎหมายและแนวคิดในการจดัทาํกฎหมาย รวมทัง

แนวคิดในการจดัตงัหน่วยงานของรัฐเพือใหมี้หน้าทีอย่างใดอย่างหนึงของประเทศสิงคโปร์  โดยสิงคโปร์

ให้ความสําคญักับการจดัตงัองค์กรหนึงขึนมาก่อน ส่วนหน้าทีดา้นต่างๆ จะกาํหนดไวใ้นรายละเอียดใน

เนือหาของกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4. กฎหมายจดัตงัองค์กรของสิงคโปร์จะเป็นกฎหมายทีมีเนือหากล่าวถึงองค์ประกอบ 

อาํนาจหน้าทีการดาํเนินการของคณะกรรมการ รวมทงัเรืองเกียวกับทรัพย์สินต่างๆ ของคณะกรรมการ

เท่านนั จึงเป็นกฎหมายทีวา่ด้วยการจดัตงัองค์กรโดยตรง โดยมิไดม้ีบทบญัญติัทีกาํหนดขึนเพือใหน้ําไปใช้

เป็นกฎหมายแม่บทในการส่งเสริมหรือสนบัสนุน SMEs เหมือนดงัทีบญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ของประเทศไทย 

5. กฎหมายจดัตงัองค์กรทีทาํหน้าทีส่งเสริม SMEs ของประเทศสิงคโปร์ได้ให้อิสระแก่

องค์กรทีจดัตงัขึนทีจะไปกาํหนดรูปแบบ วธีิการในการทาํหนา้ทีภายใตข้อบอาํนาจกฎหมายทีกาํหนดจดัตงั

องค์กรกาํหนดไว ้

6. กฎหมายจดัตงั SPRING Singapore ไม่ไดก้าํหนดใหส้มาชิกของคณะกรรมการตอ้งเป็น

สมาชิกโดยตาํแหน่ง  ซึงแตกต่างจากกฎหมายไทยทีกําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนหนึงเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง  หากแต่สมาชิกของคณะกรรมการ 

SPRING จะมาจากหลายภาคส่วน ทงัจากภาคเอกชนและจากภาครัฐ 

7. สมาชิกคณะกรรมการ SPRING Singapore เกือบทงัหมด ยกเวน้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

จะมาจากการแต่งตงัโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม ซึงเป็นหวัหน้าของกระทรวง 

ผูก้าํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการ SPRING Singapore 

8. จากอาํนาจหน้าทีทีกฎหมายกาํหนดไวข้องคณะกรรมการ SPRING Singapore จะเห็น

ได้ว่าคณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าทีอย่างครบวงจรและกวา้งขวาง  ตลอดจนมีหน้าทีด้านอืนๆ ที

นอกเหนือจากหนา้ทีในการสนบัสนุน SMEs อาทิ . เมือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานทีมีหนา้ทีในการส่งเสริม

สนบัสนุน SMEs ของประเทศไทยแลว้จะเห็นวา่ สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ

ประเทศไทยมีหน้าทีเฉพาะการส่งเสริม SMEs เท่านัน  . กฎหมายของประเทศไทยไม่ได้กําหนดให้

สํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีหนา้ทีในดา้นอืนๆ อีก  
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9. สิงคโปร์กําหนดให้คณะกรรมการ  SPRING Singapore เป็นผู ้ทีมีอ ํานาจในเรือ ง 

การรับรองมาตรฐานโดยให้บริการแบบครบวงจรแก่ SMEs ในทุกๆ ดา้นไปพร้อมๆ กนั เพือมิให้ SMEs 

หรือวสิาหกิจต่างๆ ตอ้งไปติดต่อกบัหน่วยงานหลายๆ แห่ง อนัเป็นการลดภาระและค่าใชจ่้ายใหก้บัวสิาหกิจ

ไปในขณะเดียวกนั และยงัทาํใหก้ารดาํเนินงานเพือรับรองมาตรฐานและการใหก้ารสนบัสนุนเป็นไปอย่าง

สอดคลอ้งกนัดว้ย 

10. การทีประเทศสิงคโปร์ให้หน่วยงาน SPRING Singapore เป็นผูท้าํหน้าทีหลายๆ ดา้น

ซึงเป็นหนา้ทีทีมุ่งหมายไปในแนวเดียวกนั จึงเป็นลดการจดัตงัหน่วยงานรัฐหลายๆ หน่วยงาน ซึงทาํใหล้ด

การทาํงานทีทบัซ้อนกนั ลดการขาดความเป็นเอกภาพของหน่วยงานรัฐ รวมทงั ในแง่งบประมาณทีตอ้งใช้

ในการจดัตงัหน่วยงานขึนหลายๆ หน่วยงานเพือใหท้าํหนา้ทีใกลเ้คียงกนั 

ข้อเสีย 

1. SMEs ในสิงคโปร์ เป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจอย่างหนึงทีไม่ได้มีกฎหมาย

กาํหนดสถานะไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันนั จึงอาจอยูใ่นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจประเภทใดประเภทหนึงก็ได ้

กล่าวคืออาจอยู่ในรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยบุคคลคนเดียว (Individual Proprietorship) กิจการห้าง

หุ้นส่วน(Partnership) หรือบริษทัจาํกัด (Limited Company) ด้วยเหตุทีประเทศสิงคโปร์ไม่มีการบญัญัติ

กฎหมายทีนํามาปรับใช้แก่กรณีการส่งเสริม SMEs โดยตรงเป็นการเฉพาะ ดงันนั จึงไม่มีการให้คาํจาํกัด

ความอยา่งเป็นทางการโดยกฎหมายของ SMEs แต่อย่างใด 

2. คาํนิยามของ SMEs ทีคณะกรรมการ SPRING นํามาใช้นีไม่ไดเ้ป็นคาํนิยามอย่างเป็น

ทางการของ SMEs แต่อย่างใด แต่เป็นการกําหนดขึนมาเพียงเพือใช้เป็นหลกัเกณฑ์เบืองต้นในการระบุ

ผูป้ระกอบการทีสามารถขอรับการช่วยเหลือตามแผนงานสนบัสนุน SMEs ทีคณะกรรมการ SPRING จดัทาํ

ขึนเท่านนั 

3. กฎหมายจดัตงัองค์กรของสิงคโปร์ได้กาํหนดให้จดัตงัคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว  

โดยไม่ได้กาํหนดอย่างชัดเจนให้จดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหารขึนมาแต่อย่างใด จึงแตกต่างจากการจดัตัง

องค์กรทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทย พ.ศ.2543 

ซึงกาํหนดให้จดัตงัทงัคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสํานักงานส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหเ้ป็นหน่วยงานบริหารขึนมาพร้อมๆ กนั 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์มีบทบาทสําคัญใน 

การจดัตงัและควบคุมการดาํเนินงานของคณะกรรมการ SPRING Singapore โดยกฎหมายไดก้ําหนดอาํนาจ



8 

 

รัฐมนตรีฯ ไวอ้ย่างกวา้งขวางให้รัฐมนตรีฯ เป็นผู ้ทีมีอาํนาจทังในเรืองการแต่งตังและการถอดถอน

คณะกรรมการ SPRING Singapore ทงัคณะ (ยกเวน้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร) ตามทีรัฐมนตรีเห็นสมควร 

โดยเฉพาะอย่างยิง รัฐมนตรีฯ มีอาํนาจให้คณะกรรมการคนใดคนหนึงพน้จากตาํแหน่งได้ โดยไม่ตอ้งให้

เหตุผลในการใหพ้น้จากตาํแหน่งดงักล่าว 

5. กฎหมายจดัตังคณะกรรมการ SPRING Singapore ไม่ได้กําหนดโดยชัดแจ้งให้ มี 

การจดัตงัหน่วยงานฝ่ายบริหารของคณะกรรมการขึน แต่ได้กาํหนดใหค้ณะกรรมการ SPRING Singapore 

แต่งตงัผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร (Chief executive) โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการค้า

และอุตสาหกรรม การแต่งตงัผูอ้าํนวยการบริหารจึงทาํใหเ้กิดหน่วยงานฝ่ายบริหารขึนโดยปริยาย ซึงทาํให้

เกิดความไม่ชัดเจนในการกําหนดการจัดตังหน่วยงานฝ่ายบริหาร ด ังนันหน่วยงานฝ่ายบริหารขอ ง

คณะกรรมการ SPRING Singapore จึงไม่ไดมี้รูปแบบโครงสร้างและการบริหารงานทีเคร่งครัดเหมือนกับ

หน่วยงานรัฐอืนทวัไป และไม่มีอาํนาจตามกฎหมายทีจะดาํเนินการใดๆ ไดด้ว้ยตนเอง  โดยทาํหน้าทีเป็น

หน่วยงานฝ่ายธุรการและฝ่ายปฏิบตัิการของคณะกรรมการฯ เท่านนั อาํนาจในการดาํเนินการส่งเสริมและ

สนบัสนุน SMEs จึงเป็นของคณะกรรมการฯแต่เพียงผูเ้ดียว  

6. กฎหมายจดัตงัของคณะกรรมการ SPRING Singapore ไดก้ําหนดแต่เพียงอาํนาจและ

หนา้ทีของคณะกรรมการ SPRING Singapore เท่านนั โดยไม่ไดก้ล่าวถึงอาํนาจหนา้ทีหรือวตัถุประสงคข์อง

หน่วยงานฝ่ายบริหารหรือสํานักงานผู ้อํานวยการฝ่ายบริหาร (ทีมีผู ้อาํนวยการฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้า

หน่วยงาน) แยกออกจากอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการ SPRING Singapore แต่อย่างใด 

7. การจดัสรรงบประมาณให้แก่ SPRING Singapore จะมีการกาํหนดนโยบายประจาํปี ให้

ต้องดาํเนินการไวด้้วย งบประมาณจึงเป็นตัวกําหนดนโยบายของ SPRING Singapore ซึงแตกต่างจาก

กฎหมายไทยทีใหค้ณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผูก้าํหนดนโยบายในการให ้

การสนบัสนุน SMEs ในประเทศไทยโดยไม่ผูกติดกบัการจดัสรรงบประมาณ 

2.3 สาธารณรัฐเกาหลี 

ข้อดี 

1. กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีมีรายละเอียดทีชดัเจนอย่างยงิ เช่น การกาํหนดนิยามคาํ

ว่า SMEs ยงัจําแนกย่อยเป็น 3 ประเภทตามขนาดกิจการ ได้แก่  ประเภทที 1 คือ Small and Medium 

Enterprises ประเภทที 2 คือ Small Businesses และประเภทที 3 คือ Micro-Enterprises โดยสาเหตุทีมี 
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การจาํแนก SMEs ให้ย่อยลงมาอีกเป็น 3 ประเภทดังกล่าว เป็นความละเอียดทีต้องการจะส่งเสริมและ

ส นับ ส นุ น  SMEs ใน แ ต่ล ะป ร ะเภท ให้ส อ ด คล้อ งกับ ส ภาพแ ล ะฐ านะ ท างเศ รษ ฐ กิจ ตลอ ดจน 

การตอบสนองต่อความต้องการของ SMEs แต่ละประเภทไดอ้ย่างตรงต่อความต้องการและเหมาะสมแก่

ขนาดของกิจการอยา่งแทจ้ริง 

2. เกณฑก์ารนิยาม SMEs ตามกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลียงัเป็นเกณฑที์ค่อนขา้งเปิดกวา้ง 

ซึงหากพิจารณาจากประเภทธุรกิจแลว้ พบว่า ธุรกิจเกือบทุกประเภทสามารถเป็น SMEs ไดท้งัสิ น โดย

มุ่งเน้นไปทีจาํนวนพนกังาน และมูลค่าสินทรัพย์หรือมูลค่าการขายเป็นหลกัในการพิจารณา ซึงกรณีนี

คลา้ยคลึงกบัการพิจารณาประเภทธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ซึงได้พิจารณาจากการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพย์เช่นเดียวกัน  หากแต่สาธารณรัฐ

เกาหลีไดก้าํหนดให้มีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าประเทศไทย โดยให้มีการพิจารณามูลค่าการขายแทน

มูลค่าสินทรัพยใ์นธุรกิจบางประเภทดว้ย  จึงเห็นไดว้า่หลกัเกณฑมี์ความยืดหยุ่นพอสมควรในการกาํหนดคาํ

จาํกดัความของ SMEs 

3. โครงสร้างดา้นนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีมี

ความเป็นระบบอย่างมาก เนืองจากได้ตรากฎหมายทีวางโครงสร้างของการส่งเสริม SMEs อย่างเป็น

ภาพรวมออกมาก่อนเป็นฉบบัแรก คือ Framework Act on Small and Medium Enterprises ทีตราขึนในปี 

1995 เป็นกฎหมายทีวางกฎเกณฑ์อย่างกวา้งสรุปภาพรวมสําหรับส่งเสริม SMEs ในประเทศ โดยระบุให้

จดัตงั (Small and Medium Business Administration: SMBA) ขึนเป็นองค์กรหลกัทีมีวตัถุประสงค์ในการ

ส่งเสริม SMEs ทําหน้าทีกําหนดนโยบายออกมา 2 ประเภท ได้แก่ นโยบายทีเป็นภาพรวม คือ Policy 

Direction of the Year ซึงจะวางแผนปีต่อปีตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไป เสมือนเข็มทิศ 

หรือหางเสือเรือทีจะพา SMEs ของประเทศเดินไปในทิศทางใดและนโยบายย่อยทีออกมาเพือนาํนโยบายที

เป็นภาพรวมมาทาํให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ SME Policies ซึงจะมีความเฉพาะเจาะจงไปทีการส่งเสริม 

SMEs ในเรืองต่างๆ ถึง 7 ดา้น เช่น ดา้นเทคโนโลยี ดา้นบุคลากร ดา้นการวจิยั ดา้นการสร้างเครือข่าย เป็นตน้ 

4. ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของสาธารณรัฐ

เกาหลีทีนอกเหนือจาก  Framework Act on Small and Medium Enterprises ทีกล่าวมาแล้ว สาธารณรัฐ

เกาหลีไดจ้ดัทาํกฎหมายในลกัษณะ “กฎหมายชุด (SME Law Kit)” ทีกล่าวถึงการส่งเสริม SMEs เฉพาะเรือง

ตราขึนในภายหลังอีก 9 ฉบับ โดยทงั 9 ฉบับเป็นการดึงเอาหลักการส่งเสริม SMEs ทีถูกกล่าวถึงใน 

Framework Act on Small and Medium Enterprises มาสร้างเป็นมาตรการทีใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็น
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รูปธรรมด้วย โดยทัง 9 ฉบับ ได้แก่ Promotion of Small and Medium Enterprises and Encouragement of 

Purchase of Their Products Act, Act on the Protection of the Business Sphere of Small and Medium 

Enterprises and Promotion of their Cooperation, Act on Special Measures for Small Enterprise Support, 

Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and Medium Enterprise, Special Act on Support 

for Human Resources of Small and Medium Enterprise, Promotion of Disabled Persons’ Enterprise 

Activities Act, Special Act on the Promotion of Business Conversion in Small and Medium Enterprise, 

Small and Medium Enterprise Cooperatives Act แ ล ะ  Act on Support for Female-owned Businesses จึ ง

ก่อใหเ้กิดขอ้ดีในแง่ความเป็นระบบระเบียบในการทาํความเข้าใจและเลือกปรับใชก้ฎหมาย  แต่ในประเทศ

ไทยไม่ได้จดัทาํในลกัษณะกฎหมายชุด ดงัเช่นสาธารณรัฐเกาหลี ซึงประเทศไทยได้ตราพระราชบญัญติั

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ขึนเป็นกฎหมายหลกั และเนือหาของพระราชบญัญติั

จะเน้นไปในดา้นการจดัตงัองค์กร คือ สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.  

ตลอดจนกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของ สสว. ส่วนมาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการส่งเสริม SMEs ของไทยยงั 

กระจดักระจายสอดแทรกอยู่ตามพระราชบญัญติัอืนๆ ทงัทีพระราชบญัญติัเหล่านนัอาจไม่ไดมี้เนือหาหลกั

ในการส่งเสริม SMEs โดยตรง อนัก่อใหเ้กิดการขาดเอกภาพและเกิดความสับสนในการปรับใชก้ฎหมาย 

5. ปัจจุบนันีโครงสร้างของ SMBA ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง (Administrator) ซึง

มีระดบัเป็นผูช่้วยรัฐมนตรี ผูบ้ริหารทีมาจากผูแ้ทนจากรัฐสภา (Deputy-Administrator) และเจา้หน้าทีซึง

ทาํงานอยู่ใน 7 สํานกั (Bureau) และ  แผนก (Division) อีกทงั SMBA ยงัมีการบริหารจดัการในภูมิภาค

รวม 11 แห่งทวัประเทศอีกดว้ย จะเห็นได้ชดัเจนวา่โครงสร้างของ SMBA ไม่มีความสลบัซบัซ้อน  การรวม

ศูนยอ์าํนาจการตดัสินใจทงัส่วนกลางและภูมิภาค สามารถเกิดขึนโดยตวัผูบ้ริหารระดบัสูงเพียงคนเดียว ซึง

ผูบ้ริหารระดบัสูงอาศยัสาํนกังานยอ่ยทีมีอยู่ 7 สํานกั (Bureau) และ  แผนก (Division) เป็นเสมือนแขนขา

ในการปฏิบติัการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs กรณีดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ และรวดเร็วใน

การตดัสินใจ และไม่มีขนัตอนทีซบัซ้อนยุ่งยากมากนกัในการดาํเนินงาน 

6. การจดัสรรงบประมาณเพือส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลีจะจดัสรร

แก่  SMBA ซึงเป็นองคก์รหลกัเพียงองคก์รเดียวทีช่วยดาํเนินการทงัในระดบันโยบาย และกาํหนดมาตรการ

ระดบัปฏิบติัการ ดว้ยเหตุนี การจดัสรรงบประมาณแก่ SMBA  องค์กรหลกัเพียงองค์กรเดียวจงึไม่ก่อให้เกิด

ความสับสนและเป็นเอกภาพ ในขณะทีประเทศไทยจดัสรรงบประมาณให้หลายองค์กร งบประมาณจึง

กระจายขาดเอกภาพ และทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงาน 
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7. มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ทีกําหนดโดย SMBA มีความเด่นชัด

อย่างยงิ สามารถมองเห็นทิศทางหรือสิงทีสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งเน้นอย่างชดัเจน กล่าวคือ สาธารณรัฐเกาหลี

กาํหนดใหมี้การส่งเสริมวงจรชีวติของธุรกิจ SMEs ในลกัษณะทีครบวงจร โดยเริมตน้ตงัแต่การช่วยเริมตน้

กิจการ SMEs ไปจนถึงผลกัดนักิจการ SMEs สู่การแข่งขนัระดบันานาชาติ สามารถสังเกตไดจ้ากมาตรการ

เกียวกบัการประกอบกิจการ ซึงมุ่งพฒันา สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรผู้ทีสนใจประกอบธุรกิจ SMEs ตงัแต่

ระดบัอุดมศึกษา การจดัหาเครืองมือการให้คาํปรึกษาว่าจะเริมต้นกิจการอย่างไร หลงัจากนนั SMBA ยงัมี

มาตรการเพือรองรับเกียวกับการประกอบกิจการอีกชนัหนึง  โดยการส่งเสริมให้มีกองทุนประเภทต่างๆ 

มากมาย เช่น ดา้นเทคโนโลย ีดา้นการวจิยัและพฒันา หรือกองทุนทีเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

ธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs ดว้ย เป็นตน้ ซึงส่งผลใหกิ้จการ SMEs ทีเกิดขึนมาแลว้ไม่ถูกทอดทิ ง และไดรั้บ

การช่วยเหลือให้สามารถเลียงตวัเองได ้ประกอบกบั SMBA ไดส้ร้างแรงจูงใจให้มีการแข่งขนักันระหว่าง 

SMEs เพือพฒันาคุณภาพสินคา้ การบริการของตนเองอีกดว้ย  จึงเห็นไดว่้าสาธารณรัฐเกาหลีมีการส่งเสริม

ธุรกิจ SMEs อย่างเป็นระบบและครบวงจร มิใช่เป็นเพียงแค่การใหเ้งินอุดหนุนแก่ SMEs เท่านนั แต่ SMBA 

ไดติ้ดตามผลสืบเนืองจากการช่วยเหลือนนัดว้ย ซึงพร้อมทีจะเขา้ไปช่วยฟืนฟูแก้ไขไดท้นัท่วงที หากพบวา่มี 

SME รายใดทีมีแนวโนม้วา่จะไม่สามารถอยู่รอด นอกจากนี ในเรืองการส่งเสริม SME เรืองใดที SMBA ไม่

มีความรู้หรือความชํานาญเพียงพอ SMBA จะไม่ดําเนินการด้วยตนเอง แต่จะติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานทีเกียวข้องและมีความชํานาญในเรืองนนัๆ เพือให้หน่วยงานเขา้มาร่วมดาํเนินการ ซึงจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ SMEs  

ข้อเสีย 

1. การกาํหนดนิยามลกัษณะของกิจการทีเป็น SMEs ซึงพิจารณาจากจาํนวนพนกังาน และ

มูลค่าสินทรัพย ์หรือมูลค่าการขาย ภายใตก้ฎหมาย Framework Act on Small and Medium Enterprises นนั 

อาจส่งผลเสียต่อพฤติกรรมของ SMEs โดยมีการตรวจสอบพบว่า SME แต่ละรายจะไม่พยายามเพิมจาํนวน

พนกังาน หรือเพิมมูลค่าการขาย  เนืองจากตอ้งการคงสถานะของการเป็น SMEs เพือรอรับการส่งเสริมและ

สนบัสนุนจากภาครัฐเพียงอยา่งเดียว 

2. บุคคลผู้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Administrator) และผู้บริหารทีมาจากผู ้แทน

รัฐสภา (Deputy-Administrator) ของ SMBA คือ ผูช่้วยรัฐมนตรี และผูแ้ทนจากรัฐสภา ซึงมาจากขา้ราชการ

ฝ่ายการเมืองดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวาระครังละ 4 ปี เป็นทีน่าสังเกตวา่ มติหรือนโยบายของ SMBA อาจไม่ได้

เป็นไปในทางทีเหมาะสมได ้เนืองจากอยู่ภายใตอ้ทิธิพลทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลมากเกินไป ขอ้สังเกตนี
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สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับปรุงโครงสร้างให้มีฝ่ายเอกชน หรือขา้ราชการฝ่ายประจาํเขา้มามีส่วนร่วมใน

การบริหารองค์กร 

3. สาธารณรัฐเกาหลีได้ก ําหนดอาํนาจหน้าทีของ SMBA โดยปรากฏอยู่ในกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัการส่งเสริม SMEs หลายฉบบั กรณีนีอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนาํมาใช้ และทาํให้เกิด

ความสับสนได้  ทังนี กฎหมายทีมีการกําหนดอาํนาจหน้าทีของ SMBA ได้แก่ Promotion of Small and 

Medium Enterprises and Encouragement of Purchase of Their Products Act, Act on the Protection of the 

Business Sphere of Small and Medium Enterprises and Promotion of their Cooperation, Act on Special 

Measures for Small Enterprise Support, Act on the Promotion of Technology Innovation of Small and 

Medium Enterprise, Special Act on Support for Human Resources of Small and Medium Enterprise, 

Promotion of Disabled Persons’ Enterprise Activities Act, Special Act on the Promotion of Business 

Conversion in Small and Medium Enterprise, Small and Medium Enterprise Cooperatives Act, Act on 

Support for Female-owned Businesses  ซึงกฎหมายเหล่านีก็มิไดก้ําหนดรายละเอียดของอาํนาจหนา้ทีในเชิง

ลึกให้แก่ SMBA แต่อย่างใด หากแต่กําหนดอาํนาจหน้าทีอย่างกวา้งๆ เท่านัน เช่น กําหนดให้ SMBA มี

อาํนาจในการส่งเสริมธุรกิจทีอาจมีความเสียงสูง แต่ไม่ได้ระบุว่าจะส่งเสริมในลกัษณะเช่นใด ดว้ยวธีิการใด 

เป็นตน้ ผูวิ้จยัเห็นวา่มีความเป็นไปไดสู้งทีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีอยา่งกวา้งๆ นนั เพือให ้SMBA สามารถ

ดาํเนินการส่งเสริม SMEs ไดอ้ย่างยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม อาํนาจหน้าทีสําค ัญบางประการก็ไม่ได้อยู่ใน

ขอบเขตของ SMBA เช่น อาํนาจหน้าทีในการกาํหนดลกัษณะ ประเภท และขนาดของ SME ซึงรัฐบาล

สาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นผู ้มีอํานาจกําหนด โดยอาศัยอาํนาจของ Framework Act on Small and Medium 

Enterprises 

2.4 สาธารณรัฐฝรังเศส 

ข้อดี 

1. การส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐฝรังเศสจะดาํเนินการโดยองคก์รหลายองคก์รดว้ยกนั 

ซึงแต่ละองค์กรจะให้การส่งเสริม SMEs ในรูปแบบทีแตกต่างกนัออกไป โดยมีทงัองค์กรของรัฐในระดบั

ทอ้งถินและองค์กรในระดบัชาติ  สําหรับองคก์รในระดบัทอ้งถินทีใหค้วามช่วยเหลือแก่ SMEs คือ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินต่างๆ ทีมีอาํนาจตามกฎหมายทีจะให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมการประกอบกิจการ
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ของ SMEs ทีตงัอยูใ่นพืนทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเหล่านนั  ทงันี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินของ

ฝรั งเศสดงักล่าวเป็นหน่วยงานรัฐโดยแทห้รือเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครอง 

2. ภาครัฐของสาธารณรัฐฝรั งเศส ไดใ้หค้วามสําคญัแก่การใหก้ารส่งเสริม SMEs โดยไดมี้

การออกกฎหมายหลายฉบบัเพือส่งเสริม SMEs เริมตงัแต่การส่งเสริมให้มีการจดัตงัธุรกิจ หรือการออก

กฎหมายเพือเอือผลประโยชน์ทางด้านภาษี และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินต่างๆ ซึงการออก

กฎหมายให้การสนบัสนุน SMEs ก็เพือนาํเอานโยบายในดา้นการส่งเสริม SMEs มาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 

และหน่วยงานรัฐทีอยู่ภายใตอ้าํนาจบงัคบับญัชาของรัฐบาลก็จะเป็นผูน้าํเอากฎหมายทีเกียวกบัการส่งเสริม 

SMEs นนัไปบงัคบัใช ้ 

3. ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ธนาคาร BPI ของสาธารณรัฐฝรั งเศสมีวตัถุประสงคสํ์าคญัคือ

การให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินทุกประเภทให้แก่ SMEs และวสิาหกิจทีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ด้วย  

ทงันี จะเป็นไปโดยเคารพต่อกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป  นอกจากนี ธนาคาร BPI ซึงเป็นส่วนหนึงของ

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ยงัใหบ้ริการสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นการสร้างนวตักรรมและการส่งออกดว้ย โดย

เป็นองค์กรทีสามารถใช้บริการได้ง่ายเนืองจากมีสํานักงานทีตงัอยู่ในทุกๆ มณฑลหรือทุกแคว้นใน

สาธารณรัฐฝรั งเศส  สมาคม APCE ของสาธารณรัฐฝรั งเศสนันเกิดจากความริเริมของภาครัฐ ซึงรัฐมี

บทบาทสําคญัในการจดัตงัและการบริหารของสมาคมโดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือการให้ความช่วยเหลือใน

การจดัตงั และการพัฒนาวิสาหกิจต่างๆ  การที APCE มีวตัถุประสงค์สําคัญคือการดําเนินการทีเป็น

ประโยชน์ส่วนรวม ทาํให้ภาครัฐ โดยกระทรวงทีมีหน้าทีเกียวข้องกับการให้การสนับสนุนวิสาหกิจ 

(กระทรวงฟืนฟูศักยภาพการผลิต ) จะเข้ามามีบทบาทในการแต่งตังคณะกรรมการเกือ บทังคณ ะ 

คณะกรรมการของ APCE จึงมีความเกียวโยงกับภาครัฐเป็นอย่างมากเพราะทงัคณะเป็นตวัแทนมาจาก

หน่วยงานรัฐ หรือไดรั้บการแต่งตงัจากรัฐมนตรีทีรับผิดชอบดา้นการสนบัสนุน SMEs เมือคณะกรรมการ 

APCE เกือบทงัหมดมาจากภาครัฐหรือเกียวขอ้งเป็นตวัแทนจากภาครัฐ การดาํเนินงานและนโยบายดา้น

ยุทธศาสตร์ของ APCE จึงเกียวขอ้งโดยตรงหรือเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ แต่ขอ้ไดเ้ปรียบของการทีไม่ได้

เป็นหน่วยงานรัฐและไม่ไดเ้ป็นองค์กรทีมุ่งแสวงหาผลกําไรคือการทีสามารถจะดาํเนินการต่างๆ ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว สามารถทาํการตดัสินใจในเรืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากกวา่หน่วยงานรัฐ เมือเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทยแล้ว จะเห็นวา่มีวฒันธรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนทีแตกต่างกันเป็นอย่างมาก 

ภาครัฐของประเทศไทยแทบจะไม่มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการจดัตงัสมาคมเลย เพียงแต่จะทาํหน้าที 

ผูค้วบคุมตรวจสอบเท่านนั แต่สมาคมในสาธารณรัฐฝรั งเศส โดยเฉพาะ APCE นนั รัฐมีบทบาทสําคญัใน 
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การจดัตงัและการบริหารของสมาคม ซึงเป็นสิงสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างดา้นแนวคิดการสร้างสังคม

ทีสําคญัอย่างหนึงของทงัสองประเทศ 

4. การทีรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe มีสถานะเป็นธนาคาร จึงมีอ ํานาจโดยกฎหมายทีจะ

ดาํเนินการให้บริการดา้นการเงิน โดยอาจเสนอความช่วยเหลือการเงินให้แก่วสิาหกิจ และ SMEs เกือบทุก

รูปแบบโดยภาพรวมแลว้ วตัถุประสงคที์สําคญัในการจดัตงัวสิาหกิจ BPI-Groupe ขึนมาทาํหนา้ทีในการให ้

การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ SMEs นนั คือการทีจะให ้SMEs สามารถเขา้ถึงแหล่งทางการเงินไดโ้ดยง่าย 

5. การเป็นธนาคารของรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe ทาํให้รูปแบบของการให้การสนบัสนุน 

ส่งเสริมSMEs มีความหลากหลายไม่มากนัก รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงมุ่งให้การสนับสนุนทางด้าน

การเงินแก่ SMEs เป็นหลกั แต่การให้การสนบัสนุนทางดา้นการเงินดงักล่าวอาจมีรูปแบบทีหลากหลายและ

อาจเป็นไปเพือวตัถุประสงคที์แตกต่างกนัออกไป 

6. APCE จะมีการติดตามการให้ความช่วยเหลือโดยผา่นเครือข่ายอนิเตอร์เน็ท ทางเวบ็ไซต์

ของ APCE 

ข้อเสีย 

1. การส่งเสริม SMEs ของสาธารณรัฐฝรั งเศสนนั ในปัจจบุนัยงัไม่มีการจดัตงัองค์กรทีเป็น

องค์กรรัฐโดยแท ้เพือทาํหน้าทีในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs เป็น 

การเฉพาะและมีหนา้ทีในระดบัประเทศในลกัษณะทวัไปแต่อย่างใด 

2. กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั งเศสไม่ไดมี้กฎหมายเฉพาะทีกาํหนดคาํนิยามของ SMEs ไว้

แต่อย่างใด มีแต่เพียงกฎหมายปี ค.ศ. 2008  เท่านนั ทีไดก้ล่าวถึง SMEs เอาไวแ้ต่คาํนิยามที BPI-Groupe 

นาํมาใชน้ ีเป็นคาํนิยามตามกฎหมายยุโรป 

3. กฎหมายจดัต ังรัฐวิส าหกิจ BPI-Groupe ของสาธารณ รัฐฝ รั งเศ ส ไม่ได้กําหนด

รายละเอียดหรือวิธีการในการให้การสนับสนุน SMEs ไว้แต่อย่างไร เพียงแต่ได้ระบุว่าเป็นการให้ 

การสนบัสนุนทางดา้นการเงินทุกประเภทเท่านนั 

4. รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ไม่ไดเ้ป็นองค์กรหลกัทีทาํหน้าทีในการส่งเสริม SMEs ใน

สาธารณรัฐฝรั งเศสแตอ่ยา่งใด เพราะหนา้ทีในการส่งเสริม SMEs ในสาธารณรัฐฝรั งเศสไม่ไดเ้ป็นหน้าที

ของหน่วยงานทีจดัตงัขึนมาเป็นการเฉพาะ แต่เป็นหนา้ทีของหน่วยงานรัฐโดยแท ้ทงัราชการส่วนกลาง (รัฐ) 

และการปกครองส่วนทอ้งถิน (แควน้หรือมลฑล) ซึงเป็นหน้าทีทีเป็นไปตามกฎหมายทีรัฐไดก้ําหนดขึน  
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กฎหมายจดัตงัรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe จึงไดก้าํหนดให้เป็นองค์กรทีเข้ามาทาํหน้าทีเสริมหรือสนบัสนุน

การทาํหนา้ทีของหน่วยงานรัฐเท่านนั 

5. APCE เป็นองค์กรทีไม่อาจนํามาเปรียบเทียบกบัองค์กรทีมีหน้าทีส่งเสริม SMEs ใน

ประเทศไทยได้มากนัก  แต่อาจกล่าวไดว้า่ โดยแทจ้ริงแลว้การดาํเนินการของ APCE (การให้บริการดา้น

ขอ้มูลแก่วสิาหกิจ) เป็นเพียงหน้าทีดา้นหนึงของหน่วยงานของไทยทีจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เท่านนั ถึงแมว้า่ APCE ไม่มีความแตกต่างจากหน่วยงานรัฐ

มากนัก แต่กระนัน APCE ก็ไม่ไดมี้อาํนาจเช่นหน่วยงานรัฐทวัไป ซึงเป็นขอ้แตกต่างทีสําคญัอีกประการ

หนึงกบัหน่วยงานส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย 

6. APCE ไม่มีอ ํานาจโดยกฎหมายใดทีจะสั งการหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงใน

ลกัษณะของการใชอ้าํนาจรัฐ หรือมีงบประมาณอย่างเพียงพอทีจะนาํไปจดัสรรช่วยเหลือดา้นการเงินให้แก่ 

SMEs หรือวิสาหกิจต่างๆ ซึงส่งผลให้การให้การสนับสนุน SMEs ของ APCE นัน กระทาํได้เฉพาะแต่

หนา้ทีดา้นการให้ขอ้มูล คาํแนะนาํและความช่วยเหลือดา้นทะเบียน (ช่วยเหลือในการดาํเนินการจดทะเบียน

ต่างๆ เป็นตน้) เท่านนั 

7. การให้การสนบัสนุนแก่ SMEs ของรัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe ซึงเป็นทงัธนาคารและ

หน่วยงานส่งเสริมพฒันานวตักรรมนันเป็นการให้บริการสาธารณะดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

รัฐวิสาหกิจ BPI-Groupe จึงจะให้บริการโดยคิดค่าบริการในการให้บริการส่งเสริม หรือสนบัสนุน SMEs 

ซึงเป็นขอ้แตกต่างทีสําคญัในการให้การส่งเสริม SMEs ของสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของประเทศไทย ประกอบกับสถานะขององค์กรรัฐวิสาหกิจนันโดยสภาพเป็นองค์กรทีอาจ

แสวงหาผลกําไรได้อยู่แลว้ จึงทําให้หน้าทีในการสนับสนุน SMEs ของรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe จึงเป็น 

การประกอบกิจการมากกวา่การใหบ้ริการสาธารณะ 

8. รัฐ วิส าห กิจ BPI-Groupe ซึ งมีส ถานะ เป็ น ธนาคาร ไ ม่อ าจนําเอ างบป ร ะม าณ 

การสนบัสนุนมาจากภาครัฐ มาใชเ้ป็นงบประมาณในการประกอบกิจการโดยการสนบัสนุน SMEs ของตน

ได ้งบประมาณของรัฐวสิาหกิจ BPI-Groupe จึงไม่ได้มาจากการสนบัสนุนจากรัฐโดยตรงแต่มาจากเงินทุน

ค่าหุน้ และรายไดจ้ากการใหบ้ริการทีเรียกเก็บมาได ้
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2.5 เครือรัฐออสเตรเลีย  

ข้อดี 

1. เครือรัฐออสเตรเลียมีมาตรการจดัเก็บภาษีทีเอือต่อภาคธุรกิจ มีตลาดแรงงานทีมี 

ความยืดหยุ่นและเป็นแรงงานทีมีทกัษะสูง 

2. เครือรัฐออสเตรเลียมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด หรือแนวนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 

ซึงเน้นการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจากทังภาครัฐและเอกชนโดยการปฏิ รูปโครงสร้าง 

การดาํเนินงานทีช่วยพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกรวมถึงการสร้างโอกาสการพฒันา

ศกัยภาพของ SMEs ดว้ย 

3. เค รือรัฐออส เตรเลียไม่มีค ําจาํกัดความของ  SMEs ที เป็ นมาตรฐานเดียวกันใน

ระดบัประเทศอย่างในประเทศไทย โดยคาํจาํกัดความของ SMEs จะขึนอยู่กบัหน่วยงานและกฎเกณฑ์ที

กาํหนดขึนสําหรับ SMEs วิสาหกิจขนาดย่อมทีพบในออสเตรเลียมกัจะมีลกัษณะเป็นเจา้ของเพียงคนเดียว

หรือมีหุ้นส่วนจาํนวนน้อย มีการควบคุมบริหารโดยเจา้ของในลกัษณะบุคคลมากกว่าโครงสร้างการบริหาร

แบบทางการทีมีลาํดบัชนั และมีการดาํเนินธุรกิจทีเป็นอิสระไม่สังกดักลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จากนิยามจะเห็น

ไดว้า่ ออสเตรเลียไดก้าํหนดลกัษณะองคก์รธุรกิจโดยพิจารณาจากจาํนวนการจา้งงาน และจาํนวนรายได ้ซึง

แตกต่างจากประเทศไทยทีใชเ้กณฑจ์าํนวนการจา้งงาน และมูลค่าของสินทรัพยถ์าวร 

4. เครือรัฐออสเตรเลียมีนโยบายการส่งเสริม SMEs ทีเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก 

เนืองจากเป็นหน่วยธุรกิจทีส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการติดต่อราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย และ 

อนุบญัญติัต่างๆ ของภาครัฐ การเสียภาษี ตลอดจนการขอความช่วยเหลืออืนๆ และประเด็นการส่งเสริม 

SMEs นนั จะเน้นการวจิยัและพฒันา (R&D) การส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชยม์ากขึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ และการส่งเสริมการส่งออก 

เป็นสําคญั 

5. เครือรัฐออสเตรเลียมีนโยบายสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจ

ขนาดย่อม ซึงมีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า 10 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ให้สามารถเข้ามาลงทุนได้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ดี มีธุรกิจบางประเภททีได้กําหนดเงือนไขพิเศษสําหรับนักลงทุน

ต่างชาติ และตอ้งยืนเสนอขออนุญาตรัฐบาลออสเตรเลยีก่อน เช่นธุรกิจทีมีผลกระทบต่อความมนัคงของชาติ 

ทงันีขึนอยู่กบัดุลยพินิจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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6. รัฐบาลของเครือรัฐออสเตรเลียไดต้งัคณะทาํงานการลดการกาํกบัดูแลธุรกิจขนาดเล็ก 

(Small Business Deregulation Task Force) เพือศึกษาภาระของ SMEs ในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดย

คณะทาํงานไดเ้สนอแนะวธีิการลดภาระของกฎระเบียบทีมีต่อ SMEs ซึงในปัจจุบนัขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่

ไดน้าํไปกาํหนดเป็นมาตรการและไดรั้บการปฏิบติัแลว้ 

7. เครือรัฐออสเตรเลียไดมี้มาตรการทางกฎหมายอืนๆ เพือนาํมาบงัคบัใช้ในการส่งเสริม

ธุรกิจ SMEs เช่นการจดัทาํเวบ็ไซต์เพือให้บริการแบบครบวงจรในการจดทะเบียนบริษทัและเลิกบริษทั 

รวมถึงไดจ้ดัเตรียมเอกสารตวัอย่างทีเกียวขอ้งกบัการจดทะเบียนไวใ้หแ้ก่ SMEs ซึงช่วยใหก้ระบวนการจด

ทะเบียนตังบริษัทหรือเลิกบริษัทมีความสะดวก รวมทังมีการจดัตงัศูนย์บริการครบวงจรในการขอ

ใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวข้องกับการตงัโรงงานในทุกมลรัฐ โดยสามารถยืนขอใบอนุญาตเหล่านันทาง

อินเทอร์เน็ตได ้นอกจากนี ยงัมีการจดัทาํคู่มือการขอตงัโรงงานในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมอยา่งละเอียด

และเขา้ใจง่าย ซึงทาํใหS้MEs สามารถตงัโรงงานไดอ้ย่างสะดวก 

8. คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้และการคุม้ครองผู้บริโภคของเครือรัฐออสเตรเลีย

ไดจ้ดัทาํคู่มือกฎหมายแข่งขันทางการคา้สําหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ ซึงช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมี 

ความเข้าใจต่อกฎหมาย ดังกล่าวได้ แ ละได้เพิ มบท บัญญัติพิ เศษ ในเรืองพฤติกรรมทีขาดสํานึก 

(unconscionable conduct) ซึงช่วยป้องกนัธุรกิจขนาดเล็กจากการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการทีมีอาํนาจ

ต่อรองสูงกวา่ นอกจากนีกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนยงัไดจ้ดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ต่อ

สือมวลชนทุกขนัตอน 

9. หน่วยงานภาครัฐทีสําคญัในการส่งเสริม SMEs ในเครือรัฐออสเตรเลียคือ AusIndustry 

และ Productivity Commission ซึง AusIndustry เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัด Department of Innovation, 

Industry, Science and Research ของรัฐบาลออสเตรเลียทีมีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการและกาํหนด

รูปแบบมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยบทบาททีสําคญัของ 

AusIndustry ในการส่งเสริมธุรกิจ ไดแ้ก่ การเป็นแหล่งข้อมูลทีสําคญัอนัสามารถ อ้างอิงไดใ้นทุกประเภท

ของธุรกิจ ทงันี AusIndustry จะทาํงานร่วมกันกบัทุกระดับและภาคส่วนของรัฐบาลและการเข้าถึงแม้ใน

พืนทีห่างไกลมากทีสุดของออสเตรเลีย ในขณะที Productivity Commission (PC) ก็มีบทบาทสําคัญใน 

การผลกัดนัให้เกิดการเปลียนแปลงทางนโยบายเศรษฐกิจของเครือรัฐออสเตรเลีย และการตดัสินใจดา้น

นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลีย 
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10. โครงสร้างทวัไปของ Productivity Commission ไม่ไดมี้การกําหนดไวอ้ย่างชดัเจน มี

แต่เพียงการกําหนดบทบาทว่าเป็นหน่วยบริหารอิสระทีมีหน้าทีศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกียวกับ 

การกาํหนดนโยบายในทางเศรษฐกิจและการออกกฎระเบียบ เพือเป็นแนวทางแก่ผูท้าํหนา้ทีกาํหนดนโยบาย

และออกกฎ ซึงหมายถึงทังฝ่ายบริหารผู้กําหนดนโยบายและเจ้าหน้าทีของรัฐทีจะใช้นโยบายใน 

การตดัสินใจเมือจะตอ้งออกกฎ และมีการจดัทาํขอ้เสนอแนะนนัเป็นเอกสารทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

11. เครือรัฐ ออส เตรเลียได้มีการจัดตังสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กแห่ง

ออสเตรเลีย (The SME Association of Australia) ซึงเป็นหน่วยงานทีดูแลเกียวกับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ซึงรูปแบบการดาํเนินงานของสมาคมนีมีลกัษณะเป็นองคก์รทีไม่แสวงหาผลกาํไรเพือใหบ้ริการแก่

สมาชิกของสมาคมในการเชือมโยงและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ในขณะเดียวกนัก็ทาํหนา้ที

ในการเป็นผู ้นาํสําหรับการดาํเนินการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและอุตสาหกรรม ซึงการเป็นสมาชิก

เปิดใหก้บัประชาชน  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  อุตสาหกรรม  ธุรกิจอืน ๆ และสมาคมแห่งรัฐบาล 

12. ภาครัฐของเครือรัฐออสเตรเลียยงัได้สนบัสนุนดา้นการเงินแก่ Business Enterprise 

Centres ซึงมีจาํนวนทงัสิน 36 ศูนยท์วัประเทศ ซึงไทยไม่มีศูนย์ดงักล่าว โดยให้เงินช่วยเหลือแก่ศูนยไ์ม่เกิน 

100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี (ประมาณ 3,100,000 บาท) เพือให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมใน 

การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล และใหเ้งินอุดหนุนผูป้ระกอบการทีเขา้ร่วมโครงการ 

13. เครือรัฐออสเตรเลียมีการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนในเรืองทีเกียวขอ้งกับ

อุตสาหกรรมและความสามารถในการผลิตในเรืองการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนในเรืองที

เกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและความสามารถในการผลิตนนั ในขณะทีประเทศไทยไม่ไดม้ีการกาํหนดไวใ้น

หน้าทีของ สสว. อย่างชดัเจน หากแต่มีนโยบายแยกออกมาต่างหากซึงจะปรากฎอยู่ในแผนการส่งเสริม 

SMEs ประจาํปี ของ สสว. 

14. เครือรัฐออสเตรเลียไดมี้การจดัตงัโครงการกองทุนร่วมพฒันา (Pooled Development 

Funds : PDFs) ขึนเพือใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนทางดา้นการเงินในรูปแบบของทุนเรือนหุน้แก่ SMEs 

15. จุดเด่นของเครือรัฐออสเตรเลียนนัอยู่ทีนโยบายทีเกียวกับการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

วจิยัและพฒันา (R&D) และการส่งเสริมให้มีการคน้ควา้สิงประดิษฐ์ใหม่ๆ และการร่วมมือระหวา่ง รัฐบาล 

เอกชน และสถาบนัการศึกษา ซึงเป็นนโยบายทีประสบความสําเร็จ 

16. สําหรับกรอบนโยบายทีสําคญัยิงในระดบัสหพนัธรัฐของเครือรัฐออสเตรเลียได้แก่  

การปรับปรุงสภาพแวดล้อ มและการวางเงือนไขทางเศ รษฐกิจมหภาคให้เอือประโยชน์ต่อธุรกิจ
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ภายในประเทศ ทงัการรักษาอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบียในระดบัตาํ การสร้างระบบภาษีทีช่วยส่งเสริม

ขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจระหว่างประเทศ  การลดภาระด้านกฎหม ายของ SMEs  

การช่วยเหลือดา้นการพฒันาทกัษะการบริหารกิจการของธุรกิจขนาดเล็ก การช่วยเหลือดา้นการสร้างสรรค์

นวตักรรม และการเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเลก็ไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

ข้อเสีย 

1. ถึงแม้ว่าเครือรัฐ ออสเตรเลียจะมีนโยบ ายส่งเส ริมธุรกิจ SMEs หากแต่ เค รือ รัฐ

ออสเตรเลียก็ไม่มีกฎหมายเฉพาะทีช่วยส่งเสริม SMEs หรือองค์กรทีทาํหนา้ทีในการส่งเสริม SMEs โดยตรง 

ดงันนั การส่งเสริม SMEs ของเครือรัฐออสเตรเลียจึงเป็นลกัษณะการสร้างโครงการโดยตวัหน่วยงานที

ให้บริการดา้นต่างๆ แก่ภาคธุรกิจ เน้นการใหค้าํปรึกษา การใหบ้ริการสารสนเทศ และการใหเ้งินอุดหนุน

เพือช่วยเหลือในการว่าจา้งทีปรึกษาเข้ามาวางแผนธุรกิจ ซึงมาตรการเหล่านีอาจไม่ได้อาศยัอาํนาจตาม

กฎหมายเฉพาะก็ได้ ทาํให้ไม่มีสภาพบงัคบัให้ต้องสร้างและดาํเนินการตามมาตรการต่างๆ  แต่สําหรับ

โครงการทีเกียวขอ้งกับการส่งเสริม SMEs ในเครือรัฐออสเตรเลียทีมีกฎหมายรองรับ คือ โครงการจดัตัง

กองทุนร่วมพฒันา ตามกฎหมายกองทุนร่วมพฒันา ค.ศ. 1992 ซึงมีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการจดัตัง

กองทุนเพือสนบัสนุนทางการเงินในรูปของทุนเรือนหุ้นแก่ SMEs โดยผูถ้ือหุ้นในกองทุนและกองทุนจะ

ไดรั้บแรงจูงใจในรูปของการลดหย่อนภาษี 

2. ระบบการปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รัฐบาลสหพนัธรัฐ 

(Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) ซึงรัฐบาลทงั 2 ระดับ มีอํานาจในการออก

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ส่งผลให้กฎระเบียบทางการค้าในแต่ละท้องถินอาจมีความแตกต่างกันได ้

ถึงแมว้า่ปัจจุบนัรัฐบาลพยายามปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัมากขึนแต่ยงัไม่สามารถ

ทาํไดค้รบถ้วน แต่อย่างไรก็ดี มาตรการส่งเสริมธุรกิจขนาดเลก็ของรัฐบาลมลรัฐจะคลา้ยกบัมาตรการของ

รัฐบาลสหพนัธ์รัฐ คือ เนน้การใหค้าํปรึกษา บริการสารสนเทศ และเงินอุดหนุนเพือช่วยเหลือในการวา่จา้งที

ปรึกษาเขา้มาช่วยวางแผนธุรกิจ วเิคราะห์การตลาด ลู่ทางการส่งออก การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

3. เครือรัฐออสเตรเลียไม่มีหน่วยงานภาครัฐทีจดัตงัขึนเพือดูแลและส่งเสริมธุรกิจ SMEs 

เป็นการเฉพาะเหมือนในประเทศไทย 

4. แม้เครือรัฐออสเตรเลียจะมีหน่วยงาน Productivity Commission ช่วยส่งเสริม SMEs แต่

ลกัษณะโครงสร้างทั วไปของ Productivity Commission ไม่ได้มีการกําหนดไวอ้ย่างชัดเจน มีแต่เพียง 
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การกาํหนดบทบาทว่าเป็นหน่วยบริหารอิสระทีมีหน้าทีศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกียวกบัการกําหนด

นโยบายในทางเศรษฐกิจและการออกกฎระเบียบ เพือเป็นแนวทางแก่ผูท้าํหนา้ทีกาํหนดนโยบายและออกกฎ 

5. ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย มีลกัษณะการบริหารเงินกองทุนทีแตกต่างกนั โดย

ประเทศไทยมีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึงจะกําหนดแผนการส่งเสริม 

SMEs แล้วจากแผนนี คณะกรรมการบริหาร สสว. จะนําไปออกแผนปฏิบตัิการให้สอดคล้องกัน จาก

แผนปฏิบติัการ จะนาํไปสู่การใชเ้งิน ในขณะทีการบริหารเงินทุนและการจดัสรรในออสเตรเลียนนั สําหรับ

กองทุนร่วมพฒันาทีไดจ้ดัตงัขึนแลว้ ไดม้ีเงือนไขการระดมทุนเฉพาะการออกหุ้นสามญัเท่านนั โดยกองทุน

อาจส่งทีปรึกษาเขา้ไปร่วมใหค้วามช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการบริหารเงินลงทุน 

6. ในด้านงบประมาณส นับสนุนจากภาครัฐ ในการส่ งเสริมธุรกิจ SMEs เครือรัฐ

ออสเตรเลียถือเป็นหนึงในไม่กีประเทศทียงัไม่ไดเ้ปิดตวัโครงการคาํประกนัสินเชือเพือธุรกิจขนาดเล็กแม้

ในช่วงวกิฤตการณ์เงินโลก (Global Financial Crisis: GFC) เมือธุรกิจประสบข้อจาํกดัเครดิตรุนแรง แต่

อย่างไรก็ดี รัฐบาลออสเตรเลียไดใ้ห้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงเพือส่งเสริมธุรกิจ SMEs ซึงเป็น 

การใหค้วามช่วยเหลือสําเร็จรูปทางการเงิน  ทงัเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ภาษีในระดบัรัฐบาลกลางรัฐ

และมลรัฐทอ้งถิน  และระดบัชาติทีไดร้ับประโยชน์ทางภาษีเช่นส่วนลดภาษีและการลดเงินซึงถือวา่เป็น

นโยบายทีมีบทบาทสําคญัในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 

7. เครือรัฐออสเตรเลียไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงินในรูปของธนาคาร 

SMEs จะมีเพียงการลงทุนในรูปของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และรัฐบาลเขา้มามีบทบาทเพียง

การไปเขา้ร่วมทุนกบั Venture Capital ของเอกชนแลว้ปล่อยใหเ้อกชนดาํเนินการโดยอิสระ ซึงการเขา้ร่วม

ใน Venture Capital ของรัฐบาลนนัเป็นเพียงเพือลดตน้ทุนค่าลงทุน (Capital Cost ) บางส่วนให้กบัเอกชน

เท่านนั 

8. เนืองดว้ยลกัษณะการปกครองของเครือรัฐออสเตรเลียเป็นการปกครองแบบสหพนัธรัฐ 

(Federal State) อนัมีรัฐต่างๆ ประกอบกันขึนเป็นเครือจกัรภพออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)  

ทาํให้ระบบบริหารราชการและการจดัรูปองค์กรภาครัฐมีโครงสร้างภายในสองระดับ ได้แก่ ระดับ

สหพนัธรัฐและระดบัมลรัฐ โดยทีการกาํกบัดูแลและส่งเสริม SMEs ของรัฐบาลออสเตรเลียก็จะตอ้งกาํหนด

เป็นมาตรการทีเหมาะสมทงัสองระดบัดว้ย 
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3. ข้อเสนอแนะเกียวกับนโยบายและกฎหมายทีเกียวข้องกับการจัดตังองค์กรภาครัฐทีทําหน้าที

ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

จากการศึกษาโครงสร้าง อาํนาจหน้าที และการดาํเนินงานของหน่วยงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมของประเทศไทย เปรียบเทียบกบัหน่วยงานทีมีหนา้ทีในลกัษณะเดียวกนัในต่างประเทศ 

ทงัการวจิยัเอกสาร และการวจิยัภาคสนาม พบวา่มีขอ้เสนอแนะเกียวกบันโยบายและกฎหมายทีเกียวขอ้งกับ

การจดัตงัองคก์รภาครัฐทีทาํหนา้ทีส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ดงันี 

3.  โครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าที 

คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมซึงมีคณะกรรมการบริหารสํานกังานเป็นองคก์รฝ่ายบริหารภายใน เป็นองค์กรที

จดัตงัขึนโดยกฎหมายทีได้กําหนดองค์ประกอบขององค์กรไวอ้ย่างชัดเจน  ซึงการทีกฎหมายกําหนด

องค์ประกอบหรือโครงสร้างขององค์กรไวม้ีทงัส่วนทีเป็นขอ้ดี คือ ความชดัเจนในการจดัตงัหรือแต่งตัง

บุคคลเขา้มาทาํหน้าที  แต่อาจทาํใหข้าดความยึดหยุ่นในการดาํเนินการหรือมีการปฏิบติัหน้าทีทีซําซ้อนได ้ 

เมือพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการทีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของคณะกรรมการฯ แลว้ พบ

ขอ้เสนอแนะจากการรวบรวมผลการศึกษาวจิยัในสองความเห็น ดงันี 

ความเห็นทีหนึงเห็นว่า นายกรัฐมนตรีซึงเป็นประธานคณะกรรมการฯ ตอ้งนาํเอานโยบาย

และแผนการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพือขอความเห็นชอบอีก  เมือ

นายกรัฐมนตรีในฐานะทีเป็นประธานคณะกรรมการฯ ไดเ้สนอนโยบายและแผนดงักล่าวแก่คณะรัฐมนตรี

แล้วในทางปฏิบตัิคณะรัฐมนตรีก็ตอ้งให้ความเห็นชอบอยู่เสมอตามทีนายกรัฐมนตรีซึงเป็นหวัหน้าของ

คณะรัฐมนตรีไดเ้สนอมา  ลกัษณะเช่นนีจึงทาํให้การตรวจสอบถ่วงดุลทีคณะรัฐมนตรีอาจพึงกระทาํไดไ้ม่

เกิดเป็นจริงขึน  ส่งผลให้การดาํเนินการดงักล่าวกลายเป็นเพียงขนัตอนทีเป็นการปฏิบติังานทีซาํซ้อน และ

ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์มากนกั ทงัยงัอาจทาํใหเ้กิดปัญหาการขดักนัของผลประโยชน์ขึนได ้ 

ดงันนั จงึมีความจาํเป็นทีจะกาํหนดองคป์ระกอบหรือรูปแบบของคณะกรรมการฯ เสียใหม่ 

โดยมิตอ้งใหน้ายกรัฐมนตรีซึงเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารมาทาํหนา้ทีเป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึงไม่มี 

ความจาํเป็นหรือให้คณะกรรมการประกอบไปดว้ยผูที้มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ดา้น 

การประกอบธุรกิจ SMEs อย่างแทจ้ริง โดยมิตอ้งใหห้วัหน้าของส่วนราชการหรือกระทรวงต่างๆ เขา้มาเป็น

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  
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ส่วนในอีกความเห็นหนึงเห็นว่า ในการทีจะเปลียนแปลงมิให้นายกรัฐมนตรีทาํหนา้ทีเป็น

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนนั อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั

กรณีความคล่องตวัในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและภาคเอกชน เพือประสาน

ประโยชน์ร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ได้  เพราะขาดผู ้นําสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็น 

ผู ้รับทราบและร่วมตัดสินใจในองค์กรวางนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs  ดังนัน หากจะเลือก 

แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเปลียนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมดงักล่าว ก็จาํเป็นต้องหากลไกอืนเพือเชือมโยงบูรณาการการปฏิบติังานและการประสานงาน

ภายนอก สสว. ใหเ้กิดประสิทธิภาพด้วย เช่น อาจกําหนดให ้สสว. เป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

สํานกันายกรัฐมนตรี แทนทีจะเป็นการกาํกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมดงัเช่นในปัจจุบนั  ซึงจะช่วย

ให ้สสว. มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตวัในการเป็นตวักลางระหวา่งหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน

อืนๆ แต่วิธีการแก้ปัญหาดงักล่าวก็อาจมีผลกระทบด้านอืนตามมาดว้ย เนืองจากสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น

หน่วยงานทีมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม SMEs นอ้ยกวา่กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

อนึง เมือเปรียบเทียบกบัคณะกรรมการทีมีอาํนาจหน้าทีอย่างเดียวกันหรือใกลเ้คียงกันใน

ต่างประเทศ เช่น คณะกรรมการ SPRING Singapore เป็นตน้ คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมของประเทศไทยในปัจจุบนั ถือไดว่้าเป็นคณะกรรมการฯ ตามกฎหมายทีมีจาํนวนสมาชิกมาก

ทีสุดคณะกรรมการหนึง   กล่าวคือ ประกอบไปดว้ยสมาชิกโดยตาํแหน่งทีเป็นหวัหนา้ของกระทรวง ทงัที

เป็นขา้ราชการการเมืองและข้าราชการประจาํ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กรรมการ และมีอาํนาจหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนด  ซึงการมีคณะกรรมการฯ ทีมาจากหลายๆ ภาคส่วน

และประกอบไปดว้ยกรรมการจาํนวนมากย่อมช่วยใหส้ามารถพิจารณาดา้นนโยบายต่างๆ และประเดน็ต่างๆ 

ไดอ้ย่างครอบคลมุทุกส่วน แต่เมือพิจารณาถึงอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการฯ ทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายแลว้ 

อาจมีขอ้สงสัยวา่การกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดงักล่าว เป็นสิงจาํเป็นหรือไม่ 

เมือพิจารณาถึงอ ํานาจหน้าทีของคณะกรรมการฯ จะเป็นการให้ความเห็นชอบหรือ

ดาํเนินการตามเรืองทีเสนอมาโดยสํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และใหค้วามเห็น 

คาํแนะนาํ นาํเสนอนโยบายและแผนปฏิบติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหค้ณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึงการมีคณะกรรมการจาํนวนมากอาจไม่มีความจาํเป็นแต่อย่างใด  อีกทงัการที

กาํหนดให้ผูที้เป็นกรรมการโดยตาํแหน่งเป็นบุคคลทีมีตาํแหน่งสําคญัทางราชการหรือทางการเมืองย่อม 

ทาํให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถประชุมของคณะกรรมการฯ ได้บ่อยครัง เพือพิจารณาเรืองทีจาํเป็นตอ้ง
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ดาํเนินการ  ประกอบกบัคณะกรรมการโดยตาํแหน่งซึงเป็นหวัหนา้กระทรวงและหวัหนา้ส่วนราชการ อาจมี

ภาระหน้าทีรับผิดชอบตามตาํแหน่งหน้าทีอยู่แล้ว  ซึงอาจส่งผลต่อการเข้าทาํหน้าทีในคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอาจจะไม่สามารถเข้ามาทําหน้าทีได้อย่างเต็มทีและใน

รายละเอียดในทุกๆ ส่วน แมบุ้คคลดงักล่าวอาจมอบหมายใหผู้้แทนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ แทนได้

ก็ตาม  

สําหรับสํานักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีคณะกรรมการ

บริหารสํานักงาน เป็นองคก์รฝ่ายบริหารภายใน ซึงคณะกรรมการบริหาร สสว. จะประกอบไปดว้ยตวัแทน

จากส่วนราชการและผู ้ทรงคุณวุฒิต่างๆ โดยมีผู ้อ ํานวยการสํานักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ  เมือพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสํานกังานในปัจจบุนัทีประกอบไป

ดว้ยผูที้เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ นนั มีขอ้สังเกตว่าเป็นผูที้มีความเหมาะสมใน

การเข้ามาทําหน้าทีด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยตาํแหน่งทีเป็นขา้ราชการประจาํทีไม่ไดมี้หน้าทีโดยตรงในการส่งเสริม 

SMEs  ซึงเป็นภาพสะท้อนถึงการจดัตงัองค์กรทีมีหน้าทีส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย ทีมุ่งจะให้เป็น

องค์กรประสานงาน กาํหนดนโยบายดา้นการส่งเสริม SMEs ไปให้แก่หน่วยงานราชการอืนๆ นาํไปปฏิบติั

มากกว่าทีจะเป็นองค์กรทีทําหน้าทีโดยตรงในการส่งเสริม SMEs โดยเข้าไปเป็นหน่วยงานปฏิบตัิการ

โดยตรง หรือติดต่อมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการ SMEsโดยตรง  

ส่วนประเดน็โครงสร้างองค์กรของ สสว. เห็นไดว้า่  การแบ่งโครงสร้างองคก์รในปัจจุบนั 

ทีแบ่งออกเป็น  กลุ่ม ทงักลุ่มทีทาํหน้าทีดา้นการให้ความช่วยเหลือแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือและกลุ่มความช่วยเหลือสนบัสนุน) และกลุ่มทีทาํหน้าทีในการบริหารจดัการ

องค์กรภายในด้านธุรการ (กลุ่มบริหารจดัการ) ส่วนกลุ่มทีสนับสนุนในเรืองนโยบายและแผน (กลุ่ม

ยุทธศาสตร์) มีการดาํเนินการวางยุทธศาสตร์ทงัภายในและภายนอกองคก์รคาบเกียวกนั ผูเ้ขียนเห็นวา่ควรมี

ความชัดเจนในการกาํหนดรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหน้าทีของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนให้ความสําคญักับ 

การบริหารจดัการทรัพยากรทงัดา้นบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลย ีเพือการส่งเสริม SMEs ใหม้ากกวา่ 

การบริหารจดัการองค์กรภายใน  รวมถึงมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทงับุคลากรภายในและภายนอกองค์กร

ทราบถึงขอบเขตอาํนาจหนา้ทีในแต่ละกลุ่ม  เพือนาํไปสู่การปฏิบติังานทีเกิดประสิทธิผลในการตอบสนอง 

ความต้องการของผู ้ประกอบการ SMEs และสังคมปัจจุบัน  ซึงเมือ เปรียบเทียบกับองค์กร SPRING 

Singapore แล้ว องค์กรของสิงคโปร์ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนใหญ่ เกือบทังหมดเพือมุ่งทีจะให้ 
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ความช่วยเหลือแก่ SMEs หรือเพือปฏิบตัิตามภารกิจหน้าทีทีไดร้ับมอบหมายตามกฎหมายเป็นหลกั ส่วน

การดาํเนินงานภายในขององคก์รจะเป็นส่วนย่อยซึงแมจ้ะมีความสําคญัแต่ก็ไม่เทียบเท่างานตามภารกิจหลกั 

นอกจากนี พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.  ยัง

กาํหนดใหจ้ดัตงักองทุนส่งเสริม SMEs เพือให้ SMEs สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุน

ดงักล่าว  แต่กฎหมายกลบักาํหนดใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรัฐอืนๆ สามารถทีจะขอรับงบประมาณจาก

กองทุนเพือนาํไปใช้ในการให้การส่งเสริม SMEs ได ้ซึงทาํให้เห็นวา่ สสว. ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานหลกัทีทาํ

หนา้ทีดา้นการส่งเสริม SMEs แต่เป็นเพียงหน่วยงานบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม และเป็นฝ่ายปฏิบติังานของคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเท่านนั  ซึงหาก

จะทาํให้ สสว. มีบทบาทในการส่งเสริม SMEs มากยิงขึนดงัเช่นองคก์รภาครัฐในต่างประเทศ เช่น  SMRJ 

ของประเทศญปุ่ีน และ SMBA ของสาธารณรัฐเกาหลี ก็จาํเป็นตอ้งแก้ไขทบทวนกฎหมายทีเกียวขอ้งเพือให ้

สสว. กลายเป็นหน่วยงานทีมีอํานาจอย่างแท้จริงและเป็นหน่วยงานหลักทีเข้าไปมีนิติสัมพันธ์กับ

ผูป้ระกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรง เป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบติัการในการส่งเสริม

ช่วยเหลือแก่ SMEs ไดโ้ดยตรง 

อนึงการทีจะให ้สสว. สามารถดาํเนินการไดโ้ดยสะดวกนนั นอกจากจะตอ้งแกไ้ขกฎหมาย

จดัตงั สสว. ซึงเป็นกฎหมายสําคัญระดบัพระราชบญัญัติแล้ว ยงัจาํต้องมีงบประมาณสนับสนุนและมี

ทรัพยากรทีจาํเป็นเพียงพอ ซึงจากการสัมภาษณ์บุคคลผู ้ทีเกียวขอ้งพบว่า สสว. ยงัขาดงบประมาณในการ

ดาํเนินการ ดงันนั จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณทีจาํเป็นมาใหแ้ก่ สสว. ใชใ้น

การปรับปรุงโครงสร้าง และสรรหาบุคลากรและทรัพยากรทีจาํเป็น เพือทีจะให ้สสว. กลายเป็นองคก์รฝ่าย

ปฏิบติัการอย่างเต็มที  ทงันี จาํตอ้งมีการแก้ไขกฎหมายทีเกียวขอ้งให้ สสว. เป็นองค์กรหลกัทีมีอาํนาจและ

จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ เพือการส่งเสริม SMEs 

นอกจากนี สสว. จาํเป็นตอ้งเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายทีมุ่งให้คณะกรรมการฯ 

เป็นองค์กรทีมีอาํนาจในการควบคุมสินคา้ และบริการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ย เพราะ 

การส่งเสริม SMEs จะไม่ก่อให้เกิดผลสําเร็จได้อย่างยงัยืน หากคุณภาพของสินค้าและบริการทีมาจาก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ไดม้าตรฐานในระดบัทีเป็นทียอมรับของสากล  การทีให้ สสว. มี

อาํนาจหน้าทีดงักล่าวอาจจาํตอ้งมีการรวมหน้าทีรับผิดชอบดา้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ

ของหน่วยงานอืนในปัจจุบนัมารวมอยู่ในอาํนาจของ สสว. ซึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการออกกฎหมายอีก

เช่นกนั และตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  
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ทงันี ข้อมูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชีว่างบประมาณในการดําเนินการของ สสว. ใน 

การให้การสนบัสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบนั ยงัไม่เพียงพอและมีอยู่อย่าง

จาํกดั ซึงปัญหาดงักล่าวอาจแก้ไขได้บางส่วนโดยให ้สสว. มีอาํนาจในการแสวงหากาํไร หรือผลประโยชน์

ตอบแทนจากการใหบ้ริการ (เช่น การใหกู้้ยืมโดยคิดดอกเบียในอตัราตาํ หรือค่าธรรมเนียม ค่าเช่า เป็นตน้) 

ซึงอาจนาํเอารายไดส่้วนนันมาเป็นเงินทุนในการส่งเสริมวิสาหกิจได ้อนัเป็นเงินทุนเพิมเติมจากทีได้รับ

จดัสรรมาจากงบประมาณภาครัฐ แต่ปัญหาทีต้องพิจารณาตามมาคือ สสว. มีบุคลากรหรือมีทรัพยากร  

ความพร้อมทีจะปฏิบติัการดงักล่าวหรือไม่  

สสว. จาํตอ้งทาํการประกาศโฆษณาเกียวกบัภารกิจของตนใหม้ากยิงขึน โดยอาศยัสือต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นทางสือวทิยุโทรทศัน์ หรือสือสิงพิมพต่์างๆ ซึงในปัจจุบนัอาจถือไดว้า่เป็นภารกิจทีจาํเป็นของ

หน่วยงานทีมีหน้าทีในการให้บริการแก่ประชาชน  แมว้า่ปัจจุบัน สสว. คงมีวธีิการให้ความช่วยเหลือแก่

ผูป้ระกอบการทีค่อนขา้งจาํกัดก็ตาม  ทงันี เพือให้ สสว. เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกทีผู้ประกอบการที

เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะนึกถึงหากตอ้งการความช่วยเหลือหรือตอ้งการพฒันาในทางธุรกิจ

ของตน   

สําหรับอีกแนวทางเลือกหนึงใน การด ําเนินการส่ งเส ริม SMEs ของ สส ว. ตามที

พระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ไดก้าํหนดไวใ้ห ้สสว. เป็นหน่วยงาน

ทีมีภารกิจหลกัในการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม SMEs เพือให้หน่วยงานอืนๆ ทงัภาครัฐและ

เอกชนรับไปปฏิบติัตามนนั สามารถเปรียบเทียบไดก้บัหน่วยงาน SMEA ของประเทศญีปุ่นเป็นตน้  ซึงหาก

ทิศทางการปฏิบติังานของ สสว. จะดาํเนินการตามกฎหมายทีใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั คณะผูว้จิยัได้วิเคราะห์

จากบทสัมภาษณ์ และการวจิยัเอกสารแลว้เห็นวา่ สสว. จะตอ้งเร่งทาํความเขา้ใจและสร้างวฒันธรรมองคก์ร

ร่วมกนัภายในองคก์รให้ชดัเจนถึงบทบาทของ สสว. ทีมิใช่หน่วยงานปฏิบติั หากแต่เป็นหน่วยงานกาํหนด

นโยบายและแผน  โดยอาจเปรียบเทียบการดาํเนินการของ สสว. ไดก้บัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทีมีบทบาทในการวางแผนนโยบายพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทงัประเทศ  

ในขณะที สสว. จะเป็นผูว้างแผนนโยบายใหแ้ก่การส่งเสริม SMEs ทงัประเทศเช่นกนั  ทงันี การดาํเนินการ

ตามภารกิจหลกัดงักล่าว อาจอาศยังบประมาณจาํนวนไม่มากนักจากภาครัฐเมือเปรียบเทียบกบัการที สสว. 

จะผนับทบาทของตนเองเป็นหน่วยปฏิบติัการในการส่งเสริม SMEs 
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3.  หน่วยงานกํากับดูแลการทํางานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การกาํกบัดูแลเกียวกบัการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอาจแบ่งพิจารณาได้

เป็น  ส่วน คือ การกําก ับดูแลองค์กรทีทาํหน้าทีในการส่งเสริม SMEs และการกํากบัดูแล (รวมทงัการ

ตรวจสอบ) การใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนบัสนุนแก่ SMEs  

ในส่วนแรกทีเกียวกับการกาํกับดูแลองค์กร  ปัจจุบนันี คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์กรใด เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐทีมี 

ความเป็นอิสระอนัมีนายกรัฐมนตรีซึงเป็นผูน้าํสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ  แต่ในทาง

การเมืองอาจต้องรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีซึงเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายและแผนปฏิบตัิการใน 

การส่งเสริม SMEs แต่จะเห็นได้วา่ ในต่างประเทศองคก์รทีมีหน้าทีอย่างเดียวกันกบัคณะกรรมการฯ ของ

ประเทศไทย จะอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของกระทรวงใดกระทรวงหนึง  เนืองจากคณะกรรมการฯ ใน

ต่างประเทศจะเป็นหน่วยงานในสังกดัของกระทรวง (สิงคโปร์) อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงตน้

สังกดั หรือเป็นธนาคารของรัฐ (ฝรังเศส) ซึงแตกต่างจากระบบและรูปแบบการเป็นคณะกรรมการฯ ของ

ประเทศไทย  ในส่วนนี ผูท้าํการวจิยัคงไม่อาจทีจะเสนอแนะให้มีการดาํเนินการปรับปรุงระบบการกาํกับ

ดูแลคณะกรรมการไดฯ้ หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายในการจดัรูปแบบของคณะกรรมการฯ เสียก่อน  

การกาํกบัดูแลสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึงปัจจุบนัอยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการฯ นนั โดยหลกัแล้วย่อมไม่อาจทีจะเปลียนแปลงไปให้องค์กรอืนกาํกับ

ดูแลการทาํงานของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ เพราะ สสว. เป็น

องค์กรทีมีภารกิจหน้าทีทีผูกพนัและยึดแน่นกับคณะกรรมการฯ  ลกัษณะการกาํกับดูแลเช่นนีเป็นวิธีการ

ปกติทีใชอ้ยูใ่นต่างประเทศ  

ในการให้ความช่วยเหลือส่งเสริม สนบัสนุนแก่ SMEs ปัจจุบนั สสว. ยงัไม่มีความชดัเจน

การติดตามตรวจสอบความโปร่งใสในการขอรับความช่วยเหลือดา้นเงินทุน  และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที

ยืนคาํขอรับเงินทุนจากกองทุนส่งเสริม SMEs เองก็อาจไม่ไดต้ิดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ชดัเจนมากนกั  

ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ ได้แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาดงักล่าว ซึงทาํใหเ้กิดความไม่โปร่งใสในการใช้

เงินกองทุน และการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจต่างๆ  ปัญหาดงักล่าวนี ไม่สามารถแก้ไขใหห้มดสินลง

ไปไดห้ากไม่มีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑที์กาํหนดขอ้ปฏิบติั หรือให้อาํนาจแก่ สสว. ในการตรวจสอบ

และลงโทษอย่างเคร่งครัด จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีการดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายในส่วนนีใหช้ดัแจง้  
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3.3 การจัดให้มีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 

การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาํเป็นต้อง

อาศยัความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทงัจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู ้ประกอบการต่างๆ  การสร้าง

เครือข่ายการใหค้วามช่วยเหลือตอ้งถือวา่เป็นหนา้ทีหลกัสําคญัทีคณะกรรมการฯ และ สสว. จาํตอ้งสร้างให้

เกิดขึน โดยอาจเป็นเครือข่ายระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง โดยให้ สสว. เป็นหน่วยงานกลาง

สําหรับการเชือมโยงเครือข่ายเหล่านัน  ทังนี เพือไปสู่จุดมุ่งหมายทีเป็นการเอือประโยชน์และอาํนวย 

ความสะดวกแก่ผู ้ประกอ บการ SMEs ให้ได้สูงสุด โดยมุ่งไปสู่ การเป็นจุดติดต่อ เพียงจุดเดียวที

ผูป้ระกอบการตอ้งทาํการติดต่อกบัภาครัฐในการขอรับความช่วยเหลือด้านธุรกิจจากภาครัฐ (One-Stop 

Service Center) การใช้เครืองมือและวิธีการติดต่ อยืนค ําขอโดยผ่านเค รือข่ ายอินเตอ ร์เน็ต  โดยที

ผูป้ระกอบการไม่จาํตอ้งมาติดต่อด้วยตนเองกับ สสว. อีก ถือเป็นวิธีการที สสว. ควรตอ้งดาํเนินการใน

ทา้ยทีสุด   

การจดัให้มีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค มีความจาํเป็นเป็นอย่างยิง เพือให้เกิดการพฒันาที

สมดุลของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทวัประเทศ  อย่างไรก็ตาม ในภาวะกฎหมายปัจจบุนั ที สสว. 

ยงัไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานปฏิบติัการในการให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs อย่างแทจ้ริงนนั การมีเครือข่ายของ 

สสว. ในส่วนภูมิภาคอาจจะยงัคงไม่มีความจาํเป็นมากนัก เพราะแมป้ระชาชนซึงเป็นผูป้ระกอบการจะมา

ติดต่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ กบั สสว. ในส่วนภูมิภาค แต่ สสว. มีทรัพยากรทีจาํกัดในการให้ 

ความช่วยเหลือ หรือยงัมีอาํนาจจาํกัดในการให้ความช่วยเหลือ แต่เมือมีการแก้ไขกฎหมายให้ สสว. เป็น

หน่วยงานทีทาํหนา้ทีและมีอาํนาจอยา่งแทจ้ริงในการใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนแก่ SMEs แลว้ ในกรณีนี 

หน่วยงานของ สสว. ในส่วนของภูมิภาคจะมีความสําคญัและมีส่วนเป็นอย่างมาก และเป็นสิงทีจาํเป็นใน

การทีจะทาํใหเ้กิดการพฒันา และการเกิดขึนของ SMEs ในส่วนภูมิภาค 

3.4 มาตรการติดตามตรวจสอบการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs 

คณะผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายในประเดน็เรือง มาตรการติดตาม 

ตรวจสอบการส่งเสริมและสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซึงเป็นประเด็นทีสําคญัยิง 

เนืองจากแนวคิดของการส่งเสริมแ ละสนับสนุน SMEs ทีดีนัน สมควรเป็นไปในลักษณะทียั งยืน 

(Sustainable) ในลกัษณะของการเป็นพีเลียงใหค้วามช่วยเหลือ และคาํปรึกษาแก่ SMEs ทงัการช่วยในระยะ 
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เริมตน้กิจการ การใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งดาํเนินกิจการ ตลอดจนการช่วยเหลือให้กิจการขยายตวัและเกิด 

ความก้าวหน้าอีกด้วย ดังนัน  การติดตามตรวจสอบ SMEs ทีมาขอรับการช่วยเหลือสมควรเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร คงไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยเหลือแค่ในครังแรกเริมเท่านนั 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนันีการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ทาํผ่านการดาํเนินงานของ 

สสว. ซึงเป็นองค์กรหลักทีมีหน้าทีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ SMEs ในประเทศไทย ปรากฏว่า สสว. 

ยงัไม่มีมาตรการตรวจสอบผลของการดาํเนินการส่งเสริม SMEs เช่นว่านันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ไม่มี 

มาตรการในลกัษณะทีจะเขา้มาคอยเฝ้าติดตามวา่ SME รายใดทีไดร้ับความช่วยเหลือจาก กองทุนส่งเสริม 

SMEs หรือความช่วยเหลืออืนใดตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs ของ สสว. ไปแล้ว จะสามารถดูแล 

กิจการตนเองได้อย่างต่อเนืองและยั งยืนหรือไม่ หรือจะประสบผลสําเร็จในกิจการหรือไม่ หรือมี 

ความจาํเป็นต้องกลบัมาขอรับการช่วยเหลือเพิมเติมอีกหรือไม่ อีกทงัตามแผนปฏิบตัิการส่งเสริม SMEs 

ทีดาํเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐอืนก็ไม่ไดร้ะบุวธีิการติดตามตรวจสอบเช่นวา่นนั 

อย่างไรก็ดีเมือตรวจสอบมาตรการเกียวกบัการดาํเนินการติดตามตรวจสอบการส่งเสริม 

และสนบัสนุน SMEs ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 พบว่า 

กฎหมายฉบบันีกําหนดมาตรการทีอาจมีลกัษณะใกล้เคียงกบัการติดตามตรวจสอบผลการส่งเสริมและ 

สนบัสนุน SMEs เอาไว ้โดยจาํแนกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 

กรณีทีหนึง ตามมาตรา 39 ซึงกําหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

ทีมีหน้าทีดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิการส่งเสริม SMEs ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการ 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง1 และมาตรา 40 เพือประโยชน์ใน 

การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการ กฎหมายกาํหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ 

รัฐวิสาหกิจทีมีหน้าทีดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มีหน้าทีจดัทาํข้อมูลเชิงสถิติออกเผยแพร่2 กรณี 

ดงักล่าวนี คณะผูว้จิยัเห็นว่าเป็นเพียงการเผยแพร่ขอ้มูลผลการช่วยเหลือส่งเสริม SMEs ต่อสาธารณะเท่านนั 

ไม่มีความเกียวเนืองกับการติดตามหรือตรวจสอบ SME รายทีได้รับความช่วยเหลือ ว่า SME รายนัน 

ยงัคงดาํเนินกิจการอยู่หรือไม่ หรือประสบปัญหาเกียวกับการดาํเนินกิจการเพิมเติมในเรืองอืนใดหรือไม่ 

อีกทงัการรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือการจดัทาํขอ้มูล 

เชิงสถิติออกเผยแพร่ ก็ไม่ได้กําหนดรายละเอียดเพิมเติมว่าจะนําผลของรายงาน หรือข้อมูลเชิงสถิ ติ 

                                                             
1 มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

2
 มาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
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ดงักล่าวไปดําเนินการอย่างไรต่อไป จึงเปรียบเสมือนการแจง้ให้คณะกรรมการฯทราบ เพืออาจนําไป 

ปรับปรุงแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs ในปีถดัไปเท่านนั ดงันนั SMEs ทีไดรั้บการช่วยเหลือหรือส่งเสริม 

ไปแลว้จึงไม่ไดถู้กติดตามอย่างเป็นระบบและชดัเจน  

  กรณีทีสอง เป็นกรณีตามมาตรา 45 ซึงว่าด้วยการเพิกถอนการช่วยเหลือผู ้ประกอบการ 

SMEs ทีกระทาํการโดยไม่สุจริต เพือให้ SME ของตนมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือ3 โดยกฎหมายกาํหนดให ้

คณะกรรมการฯมีอํานาจเพิกถอนการช่วยเหลือแก่ SME รายใดทีกระทาํการไม่สุจริต ซึงมีการติดตาม 

ตรวจสอบในแง่ของพฤติกรรมของผูป้ระกอบการ SMEs ว่า SMEs ทีขอรับการช่วยเหลือ รวมถึงรายที 

ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วและอาจร้องขอความช่วยเหลือเพิ มเติม ได้กระทําการใดๆ ทีไม่สุจริต 

อนัก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดร้ับความช่วยเหลือหรือไม่ซึงคณะผูว้จิยัเห็นว่าการตดิตามตรวจสอบในลกัษณะนี 

เป็นเพียงการติดตามเพือคน้หาความไม่สุจริตของผูป้ระกอบการ SMEs เท่านนั ไม่ใช่การติดตามผลว่า SMEs 

ทีไดรั้บความช่วยเหลือไปแลว้จะสามารถดูแลกิจการตวัเองต่อไปไดอ้ย่างยงัยืนหรือไม่  

นอกจากนี คณะผูว้ิจยัยงัพบวา่ ไม่มีการบญัญตัิกฎหมายลาํดบัรองเกียวกับวธีิการติดตาม 

ตรวจสอบผลของการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ภายใต้พระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง 

แ ละ ข น าด ย่อ ม  พ .ศ . 2543 เล ย อีก ทัง  เมือ พิ จารณ าโ ค รงส ร้ างอ งค์กร ข อ งสํ านัก งานส่ งเส ริม 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว พบว่า ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์  แม้ สสว. ได้จดัตังสํานัก 

ติดตามและประเมินผลโครงการ แต่การดาํเนินการติดตามของสํานักติดตามและประเมินผลเป็นเพียง 

การติดตามตรวจสอบว่า SMEs ทีเขา้มาขอรับการส่งเสริมนนัไดด้าํเนินการตามแผนทีเสนอแก่ สสว. อย่าง 

ถูกต้องหรือไม่เท่านัน ไม่ไดเ้ป็นการติดตามตรวจสอบถึงความเป็นไปในการดาํเนินกิจการของ SMEs 

ภายหลงัทีไดรั้บการช่วยเหลือไปแลว้ ในลกัษณะของการเป็นพีเลียงแต่อย่างใด 

ประเด็นดังกล่าวคณะผู ้วิจยัเห็นว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ไม่ไดปิ้ดโอกาสในการสร้างมาตรการติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินการส่งเสริม 

และสนับสนุน SMEs แต่อย่างใด และเมือพิจารณาจาก มาตรา 11 (7) แห่งพระราชบัญญติัฯ ดงัก ล่าว 

ทีกําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอาํนาจในการเสนอแนะมาตรการ 

ด้านการเงิน การคลงั การภาษีอากร หรือ มาตรการด้านอืนเพือส่งเสริมการปฏิบัติการตามนโยบาย 

และแผนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม แก่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง4  ดว้ยเหตุนี คณะกรรมการ 

                                                             
3
 มาตรา 45 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

4 มาตรา  (7) แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 
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ส่ งเส ริมวิส าหกิจขนาดกลางแ ละขนาดย่อม ส ามารถอ าศัยกลไกตาม มาตรา 11 นี  กําหนดวิธีการ 

หรือมาตรการสําหรับการติดตามผลการปฏิบติัการตามแผนส่งเสริม SMEs พร้อมกับแผนปฏิบติัการเพือ 

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได ้ 

คณะผู ้วิจยัขอเสนอแนะให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดาํเนินการกาํหนดประเด็นเรือง การติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุน SMEs ไว้

ในนโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และเพือให้เกิดความสอดคล้อง 

ในการปฏิบติัการตามนโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าว สสว. 

โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร สสว. ต้องรับเอาประเด็นเรืองการติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินการ 

ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เช่นว่านันมากําหนดรายละเอียดไวใ้นแผนปฏิบติัการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

.5  การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ SMEs 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนันีการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ SMEs ซึงถือเป็นหวัใจ 

หลกัของการดาํเนินงานส่งเสริม SMEs โดยสํานกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

สามารถจําแนกได้เป็น   ช่องทาง ได้แก่  1) การเข้ามาขอรับการส นับส นุนโดยตรงจาก สสว. และ 

2) การไดรั้บการสนบัสนุนผ่านหน่วยงานอืนตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs ที สสว. ไดจ้ดัทาํขึนทุกปี 

เมือพิจารณาช่องทางการให้ความช่วยเหลือโดยตรงจาก สสว. พบว่าได้มีการจดัตังขึนเป็น “กองทุน 

ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยมีการกาํหนดคุณสมบติัของ SMEs หรือองค์กรเอกชนทีจะ 

ขอรับการช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนรวมถึงหลกัเกณฑ์ในการขอรับการช่วยเหลือดงักล่าวด้วย โดยระบุ 

อยู่ภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือการสนับสนุน 

และคุณสมบติัของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองคก์าร 

เอกชนทีมีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือการสนบัสนุน จากกองทุนส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่ม พ.ศ. 2556 ออกโดยอาศยัอาํนาจของพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. 2543  ส่วนการได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานอืนตามแผนปฏิบติัการส่งเสริม SMEs เป็นกรณีที 

สสว. ไดจ้ดัทาํแผนขึนเพือขอความร่วมมือกบัหน่วยงานทงัภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง ในการจดัทาํ

โครงการสนบัสนุน SMEs ในรูปแบบต่างๆ 
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จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผู้วจิยัพบว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือด้าน 

การเงินแก่ SMEs โดย สสว. ยงัมีความไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร เนืองจาก SMEs ทีร้อง

ขอรับการช่วยเหลืออุดหนุนจาก สสว. มีจาํนวนมาก แต่ยงัไม่มีความชัดเจนในตัวผู้ประกอบการเองว่า 

ตอ้งการเงินช่วยเหลือเพือใชใ้นวตัถุประสงคใ์ด ซึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 

ถึงช่องทางการบริหารจดัการเงินทีไดร้ับความช่วยเหลือ5  อีกทงัคณะผูวิ้จยัยงัพบวา่ อาํนาจของ สสว. ดา้น 

การพิจารณาเรืองการให้เงินช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริม SMEs มีความกวา้งเกินความจาํเป็น กล่าวคือ การ

ใหค้วามช่วยเหลือโดยผ่านกองทุนส่งเสริม SMEs สมควรเป็นการช่วยเหลือเฉพาะในกรณีทีจาํเป็นอย่างยิง

เท่านนั6  เมือพิจารณาถึงจาํนวนเงินงบประมาณทีกองทุนส่งเสริม SMEs ได้รับการจดัสรรมาจากภาครัฐ 

เปรียบเทียบกับความตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือของ SMEs ทงัประเทศ ประกอบกบัการทีมีหน่วยงานทงั

ภาครัฐและภาคเอกชนทีทาํหน้าทีช่วยเหลือเงินทุนแก่ SMEs หลายหน่วยงานดว้ยกนั   

ทงันี โดยหลักแล้ว กฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให ้

ความช่วยเหลือแก่ SMEs จะกําหนดหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามช่วยเหลือเอาไวใ้นลกัษณะทวัๆ ไป เช่น เพือ

การดาํเนินการก่อตงั ปรับปรุง หรือเพิมขีดความสามารถของกิจการ SMEs เพือการวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

โดยประเด็นทีน่าสังเกต คือ การให้ช่วยเหลือในลกัษณะดงักล่าวนี กฎหมายได้กาํหนดถ้อยความไวใ้ห้

ตีความไดก้วา้งขวางมาก จนขาดความชัดเจนถึงการชงันําหนกัความจาํเป็นทีจะตอ้งอาศยังบประมาณจาก

กองทุนส่งเสริม SMEs ดงัเช่นทีมีถ้อยความในกฎกระทรวงดังกล่าวกําหนดให้มีการให้ความช่วยเหลือ 

ส่งเสริม หรือสนบัสนุน SMEs ในรูปแบบอืน  ซึงมิไดร้ะบุไวถ้ึงตวัอย่างรูปแบบอืนๆ ทีกฎหมายประสงค์จะ

ให้ตีความไปไดค้รอบคลุมถึง  จงึมีความจาํเป็นเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกียวกับ

การใช้เงินกองทุน โดยระบุถึงตัวอย่างการส่งเสริมสนับสนุน SMEs ในรูปแบบอืนๆ เช่น การให้ 

ความช่วยเหลือดา้นลดหย่อนภาษีแก่ SMEs การใหเ้งินสนบัสนุนในเหตุฉุกเฉินอนัเนืองมาจากภยัธรรมชาติ 

เป็นตน้ และให ้สสว. และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลกัที

ใชเ้งินกองทุนเพือสนบัสนุนแก่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยตรงและในทุกๆ ส่วนมากทีสุดเท่าที

จะเป็นไปได้ โดยมิตอ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอืนๆ มีสิทธิใช้เงินกองทุนดังกล่าวอีก ซึง

                                                             
5
 นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ผูแ้ทนกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สัมภาษณ์วนัที 13 พฤศจิกายน พ.ศ.  
6 นายอาทิตย ์วุฒิคะโร รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม สัมภาษณ์วนัที 30 ตุลาคม 2556 
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อาจจะเป็นการทาํให้งบประมาณในการดาํเนินการให้การสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที 

สสว. สามารถนาํมาใชไ้ดเ้องคงเหลืออยู่ในจาํนวนทีเพียงพอได ้

ดงันนั จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในส่วนเกียวกบัการใช้เงินกองทุน เพือให ้สสว. 

เป็นผูใ้ชเ้งินกองทุนในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่วสิาหกิจทีอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดว้ยวธีิการต่างๆ ทีไม่จาํกดัเพียง

การให้กูย้ืมโดยตรงเท่านนั และ สสว. เป็นหน่วยงานทีมีอาํนาจตรวจสอบการใชเ้งินกองทุน ติดตามผลการ

ใช้เงินกองทุน และมีอาํนาจในการออกคาํสั งลงโทษการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายดว้ย อนัจะทําให้ 

การจดัการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศไทยอย่างแทจ้ริง 

  อนึง นอกจากการปรับปรุงกฎหมายและอนุบญัญติัทีเกียวขอ้งแลว้ มีข้อสังเกตจากความ

ตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ทีคณะผู้วจิยัเห็นวา่เป็นประเด็น

สําคญัยิงในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณและบริหารจดัการกองทุนส่งเสริม SMEs ใหเ้หมาะสม กล่าวคือ 

ในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติันี ไดก้าํหนดให ้สสว. มีวนัสินปีบญัชีตามปีปฏิทินไดแ้ก่วนัที 31 ธันวาคม

ของทุกปี ซึงแตกต่างจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐหลายๆ  หน่วยงานทีจะต้องใช้จ่ายเงิน

งบประมาณทีได้รับการจดัสรรตามรอบบัญชีของการของบประมาณ  จึงทําให้ สสว. จาํเป็นตอ้งสร้าง

นโยบายการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด โดย สสว. สามารถอาศยัช่องทางการ

สะสมเงินกองทุนไว ้เพือใช้จ่ายใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและทนัต่อสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเพือส่งเสริม 

SMEs เป็นสําคญั 

โดยสรุป  มีความจาํเป็นทีจะต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ในเกือบทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิงการทาํให้คณะกรรมการฯ และ สสว. กลายเป็นหน่วยงานที

มีอํานาจในการด ําเนินการอย่างครอบคลุม  มีงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากรทีเพียงพอ ในการให้ 

การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และมีอาํนาจในการติดตามตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ย 
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