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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
4 ประเด็น ดังนี้ (1) การดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2) กลไกที่
จะใชเ ปนเครื่องมือในการขับ เคลื่อนงานสง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (3) ขอมูล เชิ ง
ประชากรของผูประกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดยอม และ (4) การสง เสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐบาล
การวิจัยนี้เ ปนการวิจั ยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมู ลจากเอกสารที่เกี่ยวของ สนทนากลุมกั บ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา จํานวน 21 คน และสัมภาษณเชิงลึกกับรองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานดานนโยบายสง เสริมในภาพรวม ยังไมมีเ อกภาพ ดังนั้น
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจและขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรเปนหนวยงานยุทธศาสตรจัดทํา
แผนแมบทและแผนปฏิบัติการใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไมสามารถขับเคลื่อนงานสงเสริมในระดับภูมิภาคและทองถิ่นเนื่องจากมีบุคลากรจํากัด ดังนั้น
ควรเพิ่มบทบาทของ สสว. ในการดูแลการดําเนินงานของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 3)
หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมทราบขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบการทั่วประเทศ ดังนั้น สสว.ควรเปน
หนวยงานกลางในการรวบรวมขอมูล 4) ขาดการบูรณาการดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําแผนปฏิบัติงานใหชัดเจน และ
สงแผนดังกลาวให สสว. เพื่อกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
คําสําคัญ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, การสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 เปนกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจหนาที่แกหนวยงานและเจาหนาทีข่ องรัฐใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) โดย
สืบเนื่องจากในป พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีในสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญ
กับการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายสุวัจน
ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวากระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยนั้น จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ..... ตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
ไดมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ..... กอนที่จะสงใหสภาผูแทนราษฎร
เพื่อพิจ ารณาตอไป ตอมาภายหลัง รัฐสภาไดพิจ ารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญ ญัติสง เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ..... จากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลตอ
พระมหากษัตริยเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติดังกลาว เมือ่
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.
2543 จึงมีผลบังคับใชจากนั้นมา
จากสาเหตุที่รัฐบาลในสมัยนั้นตองการใหมี พ ระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อมตามที่ ยกมากล าวขา งตน ทํ าใหท ราบว าเหตุ ผ ลหลั ก ในการออกกฎหมายฉบั บ นี้ ก็คื อใน
สถานการณขณะนั้นวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมเปนกลุม วิส าหกิจ สวนใหญของประเทศที่มี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติสวนสภาพการณของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่เปนปญหาอยูกอนที่จะมีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาด
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ยอม พ.ศ. 2543 มาใชบังคับที่สําคัญไดแก การที่ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังขาด
ความสามารถในการประกอบการทั้งทางดานเทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาด และการเงิน
ปญหาเหลานี้ไดทําใหผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญของประเทศจึงไมอาจแขงขัน
กับวิสาหกิจขนาดใหญได ขณะเดียวกันประเทศไทยไดมีการเปดเสรีทางดานการลงทุน การบริการ และ
การคากับประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบภาวะที่ตองแขงขันกับ
กิจการคาทํานองเดียวกันมากยิ่งขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระดับตางประเทศ ดวยเหตุนี้รัฐบาลใน
ขณะนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.
2543 ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีมาตรการทางกฎหมายที่เปน
กระบวนการชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนในดานตางๆ ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได
อยางครอบคลุม รวมทั้งสิทธิและประโยชนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถพัฒนากิจการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และสามารถแขงขันทั้งในระดับประเทศและ
ระดับตางประเทศได ตลอดจนเพื่อใหเปนตัวจักรอันสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสูความ
เจริญกาวหนาไดอยางมั่นคงตอไป ซึ่งในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.
2543 ดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม (สสว.) ขึ้นมา
เพื่อเปนหนวยงานของรัฐและมีหนาที่สงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยใชพรบ.
สงเสริมนี้เปนเครื่องมือในทางปฏิบัติ
จาก พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2559) พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดใชบังคับมาแลวเปนเวลา 16 ปเต็ม แตการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของภาครัฐก็ยังไมสามารถสนองตอบตอความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ มไดอ ย างทั่ว ถึ ง และตรงเป าหมาย ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห จ ากผลการประชุ ม
คณะกรรมการสง เสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2557 ที่ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการและเปนประธานที่ประชุม ในสวนหนึ่งของผลการประชุมดังกลาวไดมีขอมูลที่เปนการรายงาน
ตอที่ประชุมคณะกรรมการ สสว. ของรักษาการแทนผูอํานวยการ สสว. (วิมลกานต โกสุมาศ, 2557,
หนา 1-11) ประกอบกับ ความคิดเห็นของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึ กษาและเสนอแนะแนว
ทางการแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2558 ที่หองประชุม 105 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่ง ผูวิจัยขอสรุปถึงสภาพ
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ปญหาในการใชบังคับกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ผานมาในภาพรวม
ที่สําคัญมี 4 ประการคือ
ประการที่ 1 ปญหาการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาพรวมของประเทศยัง ไมอาจดําเนินการไดอยางมีเ อกภาพ เพราะมีห ลายสวนราชการและหลาย
หนวยงานดําเนินการในลักษณะตางคนตางทําถึงแมวาในสวนของสสว. จะมีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่
ของสสว. ก็ตามแตสวนราชการและหนวยงานอื่นตางก็มีหนาที่ห รือลัก ษณะงานสง เสริมผูป ระกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทํานองเดียวกันดวย
ประการที่ 2 ปญหาการขาดกลไกที่จะใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในระดับภูมิภาคและทองถิ่น เนื่องจากสสว. ไมมีหนวยงานสาขาประจําอยูใน
ภูมิภาค ขณะเดียวกันบุคลากรของ สสว. เองมีจํานวนจํากัดและไมอาจลงไปดําเนินการในระดับภูมิภาคได
อยางทั่วถึง
ประการที่ 3 การขาดขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีอยู
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศวามีจํานวนที่แทจริงเทาใด เปนผูประกอบกิจการลงทุนหรือผลิตสินคาประเภทใด
มีการสงออกหรือไม มีการใชแรงงานหรือไม และมีการจดทะเบียนการคาหรือทะเบียนอื่นใดหรือไม เปนตน
ประการที่ 4 การขาดการสง เสริมและสนับ สนุนวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมของ
ภาครัฐบาลอยางตอเนื่อง เนื่องจากที่ผานมาเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเรื่องการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมก็เปลี่ยนไปตามรัฐบาล ซึ่งบางรัฐบาลใหการสงเสริมนอยเงินงบประมาณที่รัฐบาลจะ
จัดสรรใหสสว. เพื่อดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ยอมไดรับการจัดสรรนอยลงไป
ดวย จึงทําใหการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของสสว. ที่กําหนดไว ไมอาจดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง
ในปจจุบันจํานวนประชากรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดเจริญเติบโต
ขึ้นมาตามขนาดเศรษฐกิจ และเปนที่ยอมรับ วามีบ ทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ มีอัตราผลผลิตในผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ถึงรอยละ 40 จากขอมูลของ สสว.
(2559) และจากรายงานการพิจารณาศึกษา มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแกไขปญหาอุปสรรค
ของคณะกรรมาธิการพาณิชย การอุตสาหกรรมและแรงงาน (สภานิติบัญญัติแหงชาติ: สนช.) พบวา

SMEs มีสวนชวยใหเกิดการจางงานมากถึงรอยละ 80 ของการจางงานรวมของประเทศ และจํานวน
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป พ.ศ. 2557 พบวามีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(SMEs) ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 2,761,342 ราย โดยแบงออกเปน 3 กลุม ตามการจดทะเบียน ดั้งนี้
1. เปนนิติบุคคล จํานวน 610,472 ราย ประมวลขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวง
พาณิชย
2. ไมใช นิติบุค คล จํานวน 2,079,267 ราย ประมวลขอมู ล จากสํามะโนธุ ร กิจ การค าและ
อุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ
3. วิ ส าหกิ จ ชุม ชน จํ า นวน 71,648 ราย ประมวลขอ มู ล จากสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในจํานวนวิสาหกิจดังกลาวมีหนวยงานของรัฐในประเทศไทยที่ทํางานดานชวยเหลือ สนับสนุน
และสงเสริมวิสาหกิจ (SMEs) นั้นมีจํานวนมาก อาทิ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงการทองเที่ยวกีฬา รวมทั้งสถาบันการเงินและองคกรเอกชนตางๆ อีกเปนจํานวนมาก จากขอมูล
ดัง กลาวทําใหก ารชวยเหลือ สนับ สนุนและการสง เสริม วิส าหกิจ SMEs เปนไปแบบไมบูร ณาการ
เนื่องจาก SMEs หนึ่งรายอาจมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตรงตามหลักเกณฑของหนวยงานในกระทรวง
หนึ่ง แตไมตรงตามหลักเกณฑของหนวยงานในกระทรวงอื่นจึงไมสามารถเขารับบริการที่ตอเนื่องได หาก
มองในดานของภาครัฐ การดําเนินนโยบายใหบรรลุเปาหมายอาจไมสามารถเปนแนวทางเดียวกันได
ดังนั้นในภาพรวมที่ผูวิจัยไดนําเสนอจึงพอสรุปสิ่งที่นาสนใจในการทําวิจัยนี้ไดวา ควรหาแนว
ทางการแกไข พรบ. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ใหทันยุคสมัยของการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอยางรวดเร็ว และมีการแขงขันสูงทั้งในระดับประเทศและ
ตางประเทศ โดยมองที่ปญหาสําคัญเชน รัฐควรมีนโยบายเปนแนวทางเดียวกันในการสงเสริมเพื่อใหเกิด
เปนเอกภาพ, รัฐควรมีเครื่องมือ กลไก หรือบุคลากรที่เพียงพอในการสงเสริมใหครอบคลุมทั่วถึง , รัฐควร
จัดทําทะเบียนขอมูล ที่จําเปนของผูป ระกอบการเพื่อเขาใจเขาถึง และสง เสริม, รัฐควรมีการสง เสริม
สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดานนวัตกรรมตางๆ ใหเขมแข็ง กาวทันและดํารงอยูไดใน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวตั น
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1.2 คําถามการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลในเบื้องตนเพื่อเตรียมการเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของ
รัฐตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อาจนํามาเปนประเด็นในการตั้งคําถามในการศึกษาเรื่องนี้ได 4
ประการ ดังนี้
1.2.1 แนวทางการสง เสริม และสนับสนุนของรัฐเรื่อง การดําเนินงานดานนโยบายสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรเปนอยางไร
1.2.2 แนวทางการสงเสริมและสนับสุนนของรัฐเรื่อง กลไกที่จะใชเปนเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น
งานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรเปนอยางไร
1.2.3 แนวทางการสงเสริมและสนับสุนนของรัฐเรื่อง ขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรเปนอยางไร
1.2.4 แนวทางการสงเสริมและสนับสุนนของรัฐเรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของภาครัฐบาล ควรเปนอยางไร
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึกษาอิสระ เรื่อง แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐตอวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีวัตถุประสงค 4 ประการ ดังนี้
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง การดําเนินงาน
ดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาพรวมของประเทศยังไมอาจดําเนินการได
อยางมีเอกภาพ
1.3.2 เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง กลไกที่จะใช
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับภูมิภาคและทองถิน่
1.3.3 เพื่อศึกษาสภาพปญ หาและแนวทางการสง เสริมและสนับ สนุนของรัฐเรื่องขอมูล เชิง
ประชากรของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีอยูทั่วประเทศวามีจาํ นวนแทจริงเทาใด
1.3.4 เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง การสงเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐบาลที่กําหนดไวยังไมอาจดําเนินการตอไปได
อยางตอเนื่อง
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัย เรื่องแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พ.ศ. 2543 เปนสําคัญ และขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับการใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งทางการรับฟง
จากการชี้แจงของผูแทนสวนราชการ หนวยงาน และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษาจาก
เอกสารขอมูลที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ จากสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของจาก
ระบบเครือขาย Internet หนังสือพิมพ และจากการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนว
ทางการแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สนช.) เปนสําคัญ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาวิจัย ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้
1.4.1 ผูใหขอมูลหลัก
1) ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลแบบการสนทนากลุม (Focus Group) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) จํานวน 21 คน
2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviewing) กับรองผูอํานวยการสสว. ซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการสงเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ
1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
ในดานเนื้อหาไดมุงเนนในการนําเสนอเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเห็นถึงสภาพปญหาในการใช
บัง คับ กฎหมายสง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมาการวิเ คราะหสภาพของปญหาที่
เกิดขึ้น และการเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.
2543 เปนสําคัญ
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา
ในการวิจัย เรื่อง การเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม นี้ไดใชเวลาในการเก็บและรวมรวมขอมูล การบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุมในชวงเวลา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอวัตถุประสงคของการวิจัยดังกลาวนี้ การนําขอมูลมาวิเคราะหและดําเนินการ
เขียนจนเสร็จสิ้น รวมเปนเวลา 6 เดือน โดยเริ่มดําเนินมาตั้งแตเดือนมกราคม 2559 จนแลวเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2559
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
ในการศึกษาอิสระ เรื่อง การเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ฉบับนี้ผูวิจัยไดนําคํานิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่ควรทราบมาเขียนไวดวย ดังนี้
วิสาหกิจ หมายถึง กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีกที่เกี่ยวกับการ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ หรือการเกษตรหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และขนาดยอย
หรือเรียกยอวา SMEs
การดําเนินงานดานนโยบายสงเสริม หมายถึง นโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาลในการ
สงเสริม SMEs ที่กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ตองนําไปเขียนเปนกลยุทธในทางปฏิบัติและดําเนินงานไป
ตามวัตถุประสงค
กลไกที่จะใชในการขับเคลื่อน สสว. หมายถึง หนวยงานหรือบุคลากรของ สสว. ที่มีอยูหรือ
กําลังจะมีเพิ่มขึ้นจากทั้งภายในของสสว. เอง และภายนอกหนวยงาน เพื่อเพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย และภาระหนาที่ของ สสว.
ขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบการSME หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลของผูประกอบการ
ทั้งหมดที่มีอยูในประเทศ เพื่อใชเปนฐานขอมูลของรัฐบาลและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
การสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ หมายถึง รัฐมีนโยบายในการสงเสริม และสนับสนุนโดย
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและรัฐมีงบประมาณเพื่อการใชจา ย การรวมทุน การอุดหนุน การใหกูยื ม
ตลอดจนการค้ําประกันเงินกู และการพัฒนาดานตางๆใหกับผูประกอบการ SMEs
องคการเอกชน หมายถึง องคการของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หรื อ ตามกฎหมายเฉพาะที่ มี ส มาชิ ก จํ า นวนไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเป น
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม และใหหมายความรวมถึงองคการเอกชนที่จัดตัง้ ขึน้ โดย
การรวมตัวกันเองของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม หรือที่รัฐสงเสริมหรือสนับสนุนให
จัดตั้งขึ้น ที่มีการดําเนินกิจการตามความมุงหมายแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นใน
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค หรือ ประเทศ
ผูแทนองคการเอกชน หมายถึง ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคลซึ่งไดรับ เลือก
จากสมาชิกขององคการเอกชนที่ตนเปนสมาชิกอยูนั้นใหเปนผูแทนองคการเอกชนนั้น
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ผูประกอบการ หมายถึง ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือ ขนาดยอมทั้งที่เปนนิติบุคคล
หรือไมเปนนิติบุคคล
กองทุน หมายถึง กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คณะกรรมการวิสาหกิจจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จังหวัด
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 นําไปสูแนวทางการปรับแกกฎหมาย พรบ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่รัฐสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายและสงเสริมผูประกอบการ SMEs ไดชัดเจนเปนแนวทางเดียวกัน
โดยสามารถรวมหนวยงานของรัฐที่กระจายอยูตามกระทรวงหรือองคก รตางๆ ใหสามารถบูรณาการ
รวมกันได
1.6.2 นําไปสูแนวทางการปรับแกกฎหมาย พรบ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงคือ สสว. สามารถมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม SMEs ไดอยางทัว่ ถึงทุกพื้นที่ของประเทศทั้งในระดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด
และประเทศ
1.6.3 นําไปสูแนวทางการปรับแกกฎหมาย พรบ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่รัฐบาลโดยสสว. สามารถขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SMEs ที่กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ เพื่อที่จะ
เขาใจในทุกบริบทของผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงและพัฒนาได
1.6.4 นําไปสูแนวทางการปรับแกกฎหมาย พรบ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
เพื่อใหรัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมดานงบประมาณที่รัฐจะจัดสรรใหสสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs เปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถ
เปนรากฐานทางเศรษฐกิจของชาติและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึก ษาวิจัยครั้ง นี้ผูศึก ษาวิจัยมุง ศึก ษา เรื่องการเสนอแนะแนวทางการแกก ฎหมาย
พระราชบัญ ญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสนับสนุนการศึกษาวิจัยนี้ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสามารถ
วิเคราะหขอมูลตางๆ ไดอยางลึกซึ้งและมีลักษณะเปนองครวมโดยมีประเด็นนําเสนอดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs
การศึกษาแนวคิดไดมีหนวยงานของรัฐ เอกชน หนังสือพิมพ และนักวิชาการหลายทานไดให
ความคิด ความหมาย และสาระสําคัญที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ SMEs เปนอยางมาก ที่ผานมาการกําหนดทิศทางของ SMEs อาจ
ยังไมชัดเจน จึงทําใหการเดินหนาเรื่อง SMEs ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ณ วันนี้มีการกําหนด
ยุทธศาสตรใหมขึ้น ทั้งเรื่องการประกอบการ การลงทุน และการสงเสริมความเขมแข็งดาน ตางๆ ใหแก
SMEs ซึ่งประเด็นดังกลาวเปนประเด็นสําคัญที่มีการหารือกันในการประชุมระดับประชาคมโลก ไมวาจะ
เปนการประชุม ASEM APEC และ ASEAN วาจะทําอยางไรใหสามารถเชื่อมโยง SMEs เขาสูหวงโซธุรกิจ
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (คณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(เฉพาะกิจ), 2557, หนา 3)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบข อ เสนอเรื่ อ ง การสร า งสั ง คมผู ป ระกอบการ และร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับที่..) พ.ศ.... ของสภาปฏิรูปแหงชาติ
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และมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนหนวยงานหลักรับไปพิจารณา
รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ กระทรวง
พาณิ ช ย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของขอเสนอดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่ง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป (มติคณะรัฐมนตรี (ครม.), 2558)
SMEs เปนฟนเฟองหลักที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ แตในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและของไทยอยูในภาวะชะลอตัว รัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดออกมาตรการทาง
การเงินและภาษีสําหรับ SMEs เพื่อบรรเทาปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนและชวยเสริมสภาพคลองให
SMEs สามารถประคองตัวใหอยูร อด ในขณะเดียวกันรัฐบาลกําลังเรง ผลักดันมาตรการที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและขับเคลื่อน SMEs เพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหกาวไปขางหนา ดวย
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยางแทจริง
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม SMEs ในเชิงบูรณาการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.
2559 จํานวนรวม 2,178 ลานบาท ผาน 10 หนวยงาน ที่เกี่ยวของประกอบดวย กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึก ษาธิก าร สํานัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
เพื่อสรางความเขมแข็งให SMEs (ประยุทธ จันโอชา พบผูประกอบการ SMEs อิมแพคเมืองทองธานี 18
กันยายน 2558)
จากขอมูลที่วา SMEs ทั้งประเทศไทยมีจํานวนมากกวา 2.7 ลานราย แตสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยมีสมาชิกเพียง 9,000 ราย คิดเปนสัดสวน 1 ตอ 2,700 ราย นั้น จํานวนกวา 2.7 ลาน เปน
ขอมูลภาพรวม SMEs ซึ่งนับรวมภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริหาร ภาคการคา ภาคการเกษตร ตลอด
จนวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ระดับไมโคร ซึ่งหากนับเฉพาะอุตสาหกรรมจําพวก 1-3 ซึ่งมีจํานวนเพียง
60,000 ราย จะอยูอัตราสวนเพียง 1 ตอ 13 เทานั้น
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ในระหวางการเตรียมความพรอมของการเขาเปนประชาคมอาเซียนของไทยไดมีแนวนโยบายที่จะ
ใชรูปแบบของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเปนตนแบบในการศึกษาและถอดบทเรียนเพื่อผูประกอบการ SMEs
ของไทยที่มีบทบาทเขาถึงระดับมาตรฐานการแขงขันในอาเซียน เนื่องจากที่ผานมายังขาดการรวมกลุม ซึ่งมี
รายงานวิจัยระบุวามีจํานวนผูป ระกอบการ 80,000 ราย ที่มีขอมูลในระบบซึ่งคิดเปนจํานวนเพียงรอยละ 5
ของที่มีอยูจริงเทานั้น จึงควรพิจารณาวาจะทําอยางไรใหมีการรวมกลุมสรางเครือขาย โดยแบงเปน 3
ประเภท ไดแก 1) รายพื้นที่ 2) รายประเภทกิจการ 3) ความรวมมือดานอื่นๆ (คณะกรรมาธิการการพาณิชย
การอุตสาหกรรมและแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.), 2558, หนา 9-10)
กานต ตระกูล ฮุน บริษัท ปูนซิเ มนตไทย หรือ เอสซีจี หัวหนาทีม เอกชนคณะทํางานการ
ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ เปดเผยวา การทํางานพลังประชารัฐของคณะทํางานวางไว 5 ดาน เริ่ม
ตั้งแต การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ โดยจัดกลุมความรวมมือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะดาน
(R&D Consortium) เพื่อสรางความยั่งยืน 10 อุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต เกษตร อีกทั้งผลักดันใหเกิด
การลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สําหรับแผนป 2560-2564 เดินหนายกระดับผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หรือ SMEs ผานทางโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ควบคูกับการ
ใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดกับสตารทอัพ สวนการดําเนินงานที่เหลือคือการปรับแกกฎหมายที่ลาสมัย
ภายในป 2560 (รัชนีย ศรีวัฒนชัย, 2559, หนา 2)
เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง องคกรยอมตองมีการปรับตัวที่เหมาะสม การปรับตัวจะมาก
หรือนอย ขึ้นอยูกับขนาดของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปจจัยแวดลอมตางๆ ในกรณีที่
ผลกระทบไดรับการคาดหมายวาจะรุนแรง องคกรก็จะตองปรับรื้อระบบ ซึ่งก็คือ ปรับรื้อกระบวนการ
ตางๆ ที่อยูภายในเสียใหมอยางถูกตองและดวยแนวคิดสรางสรรคอันหลากหลาย ซึ่งเครื่องมือที่จะชวยให
องคกรสามารถทําเชนนั้นได ก็คือ การมีระบบสารสนเทศที่ถูกตองและออกแบบไวอยางยืดหยุนเพื่อ
เชื่อมตอกับเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรที่พัฒนารุดหนาในอัตราเรงที่รวดเร็วยิ่ง
กลยุทธในการพัฒนาระบบธุรกิจจึงมุงเนนที่การจัดทําฐานขอมูลของธุรกิจ ซึ่งก็คือฐานขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรใหมีความถูกตองครบถวนและมีความนาเชื่อถือสูง อันจะนําไปสูการไดรายงานเกี่ยวกับ
การใชทรัพ ยากรไปในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูบ ริหารใชประกอบการตัดสินใจตอ (อัจฉรา ชีวะ
ตระกูลกิจ, 2553 หนา 153-156)
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ตัวอยางความสํา เร็จ ในการยกระดับ ผลการวิ จัยไปสูก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก ไดแ ก
ผลงานวิจัยหัวขอ “ผูประกอบการระดับรากหญา (Grassroots Entrepreneur)” ของศูนยวิจัยอาลีบาบา
ซึ่งเปนการศึกษาถึงเศรษฐศาสตรการเงินของผูประกอบการในระดับรากหญาในประเทศจีน ที่ประสบ
ปญหาดานการตลาดที่ไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายใหญได ขณะที่เศรษฐกิจโลกซบเซา คําสั่ง
ซื้อลดลง ทําใหกิจการระดับครอบครัวลมละลายและผลงานวิจัยชิ้นนี้เองที่เปนจุดกําหนดระบบนิเวศทาง
ธุรกิจของอาลีบาบา โดยแจ็ค หมา ที่มีมูลคาเปนรองแต Apple ในปจจุบัน ขณะที่ e-bay ผูยิ่งใหญก็พาย
แพในตลาดแดนมังกร รวมถึงผูคาปลีกรายใหญอยาง Makro และ K-mart ก็มียอดขายที่ลดลง นวัตกรรม
อะไรที่ทําให Alibaba Group เปนที่นิยมและทําใหเศรษฐกิจระดับรากหญามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชาติ คําตอบคือ แพลตฟอรม ของ Alibaba Group ที่เปนผูปลดล็อคและใหโ อกาส
ผูประกอบการรายยอยไดทําการคาแบบครบวงจร ซึ่งเทากับปลดล็อคพลังนวัตกรรมทองถิ่นสูตลาด ECommence อยางไรขีดจํากัด (ชัชพล กาญจนกูล, 2559, หนา 14)
ในสวนของเรื่องนโยบายของรัฐบาลและการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหแนวคิดไวดังนี้ (มยุรี อนุมานราชธน, 2556, หนา 228)
W. Williams (1971) ไดก ลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถของ
องคการในการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหารในองคการใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ ซึ่งตองมีการจัดหา ตระเตรียมวิธีการทั้งหลายเพื่อจะทําใหการดําเนินงานตามนโยบายสําเร็จ
ลุลวง โดยตองใชความพยายามอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ จนสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
J.L. Pressman และ A. Wildavsky (1973) ไดเนนวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง
กระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้นจึงตองมี
นโยบายเกิดขึ้นกอน แลวจึงมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลลัพธออกมา
C.E. Van Horn และ D.S. Van Meter (1976) ไดใหความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
วา หมายถึง กิจกรรมทั้ง หลายที่ก ระทําโดยรัฐบาลและเอกชน ซึ่ง มีผ ลตอการบรรลุความสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคกําหนดไวลวงหนา จากการตัดสินใจกําหนดนโยบาย
E. Bardach (1977) ไดชี้ใหเ ห็นวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการทาง
การเมืองที่จะนําการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของนโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จ กิจกรรมในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติที่มุงแกไขปญหาสังคมนี้เปนกิจวัตร ซึ่งรัฐบาลตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
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D.A. Mazmanian และ P.A. Sabatier (1989) ไดใหความคิดเห็นวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึง การนําการตัดสินใจกําหนดนโยบายที่ไดกระทําไว ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายคําพิพากษาของ
ศาล คํ า สั่ ง ของรั ฐ บาลหรื อ คณะรั ฐ มนตรี ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห ป ระสบความสํ า เร็ จ โดยมี ก ระบวนการซึ่ ง
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดั้งนี้คือ การพิจารณาผลลัพธที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงคของนโยบาย
การยินยอมปฏิบัติตามของผูที่เกี่ยวของ และการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับรูของผูตัดสินใจ
กําหนดนโยบาย และหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
2.1.1 สรุปไดวาแนวคิดเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs มีจุดมุงหมายดังนี้
1) รัฐบาลไดใหความสําคัญถึง SMEs เปนอยางมากและมีนโยบายสงเสริม หลายดานแต
ทิศทางอาจยังไมชัดเจน
2) หนวยงานภาครัฐที่ทํางานดานการสงเสริม SMEs มีมากมายหลายกระทรวงที่เกี่ยวของ
ทําใหการใชจายงบประมาณกระจัดกระจาย ยากตอการกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการรวมกัน
3) รัฐสนใจเรื่อง การสรางสังคมผูประกอบการและรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ....... แตบทสรุปของหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมชัดเจน เพียงพอที่จะนํามา
แกไขและใชในการปฏิบัติ
4) ป จ จุ บั น ภาวะเศรษฐกิ จ ของโลกและของไทยอยู ใ นภาวะชะลอตั ว การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผูประกอบการ SMEs ของไทยใหมีบทบาทเขาถึงระดับมาตรฐานการแขงขันในอาเซียน
และประชาคมโลก เปนเรื่องยากเนื่องจากที่ผานมายังขาดการรวมกลุม และขอมูลของผูประกอบการยังมี
นอยกวาความเปนจริงหลายเทา จึงยากที่จะเขาถึงและสงเสริมพัฒนา
5) รัฐบาลมีนโยบายรวมกับภาคเอกชนและจัดใหมีคณะทํางานยกระดับนวัตกรรมและ
ผลิตภาพ ผานนโยบายประชารัฐ โดยจัดกลุมความรวมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและดําเนินการปรับแก
กฎหมายที่ลาสมัย
6) เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง องคกรยอมตองมีการปรับตัวที่เหมาะสม ในกรณีที่
ผลกระทบไดรับความคาดหมายวาจะรุนแรงองคกรจะตองปรับรื้อระบบ กลยุทธในการพัฒนาระบบจึ ง
มุงเนนที่การจัดทําฐานขอมูลของธุรกิจใหมีความถูกตองครบถวนและมีความนาเชื่อถือสูง
7) เมื่อมีฐ านขอ มูล ของผูป ระกอบการ SMEs ได อยางถูก ตอ งครบถวนเพียงพอแล ว
เครื่ องมื อที่จ ะชว ยได คือ ระบบสารสนเทศที่ถู ก ตอ งและออกแบบไวอย างยื ดหยุ นเพื่ อเชื่ อมต อกั บ
เทคโนโลยีทางอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรที่พัฒนารุดหนาในอัตราเรงที่รวดเร็ว ตัวอยางความสําเร็จ
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ไดแกผลงานวิจัยหัวขอ “ผูประกอบการระดับรากหญา” ของศูนยวิจัยอาลีบาบาในประเทศจีน ทําให
เศรษฐกิจระดับรากหญามีความสําคัญระดับชาติ คําตอบคือแพลตฟอรมของ Alibaba Group ที่เปนผู
ปลดล็อคพลังนวัตกรรมทองถิ่นสูตลาด E-Commence อยางไรขีดจํากัด
8) นโยบายของรัฐเมื่อนําไปปฏิบัตินั้นได มีนัก วิชาการหลายทานไดให ความหมายไว
หลากหลายสรุปไดคือ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคกิจกรรมทั้งหลายที่กระทําโดยรัฐบาลและเอกชนตองมีการ
จัดหาตระเตรียมวิธีก ารทั้ง หลายการตัด สินใจกําหนดนโยบาย ซึ่ง อาจอยูใ นรูป ของกฎหมายโดยมี
ขบวนการซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่มุง แกปญหาสัง คมและมีผลตอการบรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาจากการตัดสินใจกําหนดนโยบาย
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
2.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารนั้ น ได มี นั ก วิ ช าการหลายท า นได เ สนอแนวคิ ด และทฤษฎี ไ ว
หลากหลาย ผูวิจัยไดหยิบยกทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มาอธิบายไดดังนี้
เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ไดสรุปเปนทฤษฎีวา หากวันหนึ่งคุณตองอยูในสภาวะที่ตองใชคน
จํานวนมากๆ ในการทํางานแลวละก็หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายนั้น มี
องคประกอบดวยกัน 5 ปจจัย เรียกวา POCCC มีดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองคการ (Organizing)
3. การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)
4. การประสานงาน (Coordinating)
5. การควบคุม (Controlling)
หลักการจัดการ (Management principles)
Fayol ไดวางหลักทั่วไปที่ใชในการบริหารไว 14 ขอ ซึ่งใชสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ (Guides)
สําหรับผูบริหาร หลักตาง ๆ มีดังนี้คือ
1. หลักที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority & Responsibility) เปนสิ่งที่
แยกจากกันมิได ผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่จะออกคําสั่งไดนั้น ตองมีความรับผิดชอบตอผลงานที่คนนําไปทําดวย
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2. หลักของการมีผูบังคับ บัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) ในการกระทําใดๆ
คนงานควรไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทา นั้น ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความสับสนใน
คําสั่งดวยการปฏิบัติตามหลักขอนี้ ยอมจะชวยใหสามารถขจัดสาเหตุแหงการเกิดขอขัดแยงระหวางแผนก
งานและระหวางบุคคลในองคการใหหมดไป
3. หลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน (Unity of direction) กิจกรรมของกลุมที่มีเปาหมายอัน
เดียวกันควรจะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกัน เปนไปตามแผนงานเดียวรวมกัน
4. หลักของสายงาน (Scalar chain) สายงานอันนี้คือสายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายัง
ระดับต่ําสุด ดวยสายการบังคับบัญชาดังกลาวจะอํานวยใหการบังคับบัญชาเปนไปตามหลักของการมี
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว และชวยใหเกิดระเบียบในการสงทอดขาวสารขอมูลระหวางกันอีกดวย
5. หลักของการแบงงานกันทํา (Division of work or specialization) คือ การแบงแยกงาน
กันทําตามความถนัด เพื่อใหเกิดการใชประโยชนของบุคลากรในองคการอยางมีประสิทธิภาพสูง สุดตาม
หลักเศรษฐศาสตร
6. หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) โดยถือวาระเบียบวินัยในการทํางานนั้น เกิดจากการ
ปฏิบัติตามขอตกลงในการทํางาน ทั้งนี้โดยมุงที่จะกอใหเกิดการเคารพเชื่อฟง และทํางานตามหนาที่ดวย
ความตั้งใจ เรื่องดังกลาวนี้ จะทําไดก็โดยที่ผูบังคับบัญชาตองมีความซื่อสัตยสุจริต และเปนตัวอยางที่ดี
ขอตกลงระหวางผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา จะตองเปนไปอยางยุติธรรมมากที่สุด และจะตอง
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติอยางคงเสนคงวา
7. หลัก ของการถือประโยชนสวนบุคคลเปนรองประโยชนสวนรวม (Subordination of
Individual to general interest) หลักขอนี้ระบุวาสวนรวมยอมสําคัญกวาสวนยอย เพื่อที่จะใหสําเร็จ
ผลตามเปาหมายของกลุม (องคการ) นั้น ผลประโยชนสวนไดเสียของกลุมยอมตองสําคัญเหนืออื่นใด
ทั้งหมด
8. หลั ก ของการให ผ ลประโยชน ตอบแทน (Remuneration) การให แ ละวิธีก ารจา ยผล
ประโยชนตอบแทนที่ควรจะยุติธรรม และใหความพอใจมากที่สุดทั้งแกฝายลูกจางและนายจาง
9. หลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง (Centralization) หมายถึงวาในการบริหารจะมีการ
รวมอํานาจไวที่จุดศูนยกลาง เพื่อใหควบคุมสวนตาง ๆ ขององคการไวไดเสมอ และการกระจายอํานาจจะ
มากนอยเพียงใดก็ยอมแลวแตกรณี
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10. หลักของความมีระเบียบเรียบรอย (Order) ทุกสิ่งทุกอยางไมวาสิ่งของหรือคนตางตองมี
ระเบียบและรูวาคนอยูในที่ใดของสวนรวม หลักนี้ก็คือหลักมูลฐานที่ใชในการจัดสิ่งของและตัวคนในการ
จัดองคการนั่นเอง
11. หลักของความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารตองยึดถือความเอื้ออารีและความยุติธรรมเปน
หลักปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งความจงรักภักดีและการอุทิศตนเพื่องาน
12. หลักของความมั่นคง (Stability of tenure) ทั้งผูบริหารและคนงานตองใชเวลาระยะหนึ่ง
เพื่อเรียนรูงานจนทํางานไดดี การที่คนเขาออกมากยอมเปนสาเหตุใหตองสิ้นเปลือง และเปนผลของการ
บริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ
13. หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative) เนื่องจากวาคนฉลาดยอมตองการที่จะไดรับความพอใจจาก
การที่คนไดทําอะไรดวยตัวเอง ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรจะเปดโอกาสใหผูนอยไดใชความริเริ่มของตนบาง
14. หลักของความสามัคคี (Esprit de corps) เนนถึงความจําเปนที่คนตองทํางานเปนกลุมที่เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork) และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสาร (communication)
เพื่อใหไดมาซึ่งกลุม งานที่ดี
ทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB
กูลิค และ เออรวิกค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ไดรวบรวมแนวคิดทางดานการบริหาร
ตางๆ เอาไวในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการ
บริหาร ซึ่งเปนที่รูจักกันดีชื่อวา “POSDCoRB” ภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร 7 ประการ คือ
1. การวางแผน (Planning) เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซึ่งเปนการเตรียมการกอนลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การจัดองคการ (Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการ โดยพิจารณาให
เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน
คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)
3. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการนั่นเอง ทั้ง นี้เ พื่อใหบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีป ระสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบง
หนวยงานที่กําหนดไว
4. การอํานวยการ (Directing) เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนํา (Leadership)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจใจ (Decision making) เปนตน
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5. การประสานงาน (Coordinating) เปนการประสานใหสวนตาง ๆ ของกระบวนการทํางานมี
ความตอเนื่องกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่น
6. การรายงาน (Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชาตามชั้นได
ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) ในองคการอยูดวย
7. การงบประมาณ (Budgeting) เปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทําบัญชีการควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง
สาระสําคัญของแนวคิดของ Gulick & Urwick เกี่ยวกับ POSDCoRB ก็คือ ประสิทธิภาพอัน
เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดของการบริหาร และเพื่อใหการบริหารงานในทุกหนวยงานมีประสิทธิภาพจะตองมี
การแบงงานกันทําตามความเหมาะสมและความจําเปน หรือความถนัดของคนงานโดยแบงหนวยงานออก
ตามกระบวนการ วัตถุป ระสงค ลูก คา และพื้นที่โ ดยทุก หนวยงานจะตองจัดรูป แบบองคก ารเปนรูป
สามเหลี่ยมปรามิด มีสายการบังคับบัญชาถอยหลั่นกันมา
การวิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารในปจจุบันควรพิจารณาองคประกอบทีส่ ําคัญดังตอไปนี้
นโยบายของรัฐบาลดานกฎหมาย ดานรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
ตามปรัชญาและแนวคิดอนุรักษนิยม เสรีนิยม และประชานิยม
ปรัชญาและ
ดานกฎหมาย
ดานรัฐศาสตรและ
แนวคิด 3 ประเภท
รัฐประศาสนศาสตร
1. อนุรักษนิยม
ยึดถือตัวบทกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเปน ปกปองรักษาอํานาจรัฐสนับสนุน
(Conservative) หลัก ใหความสําคัญกับกฎหมายเอกชน ตี การใชอํานาจของรัฐ หนวยงานของ
ความกฎหมายตามตัวอักษรและตีความ
รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ สนับสนุน
อยางแคบ ยึดถือคําวินิจฉัยในอดีต ไมนิยม การรวมอํานาจไวที่รัฐบาล รวม
การกลับคําวินิจฉัย และสนับสนุนการ
ตลอดถึงการยกยองนับถือชนชั้นสูง
ปกครองโดยใชกฎหมายเปนหลัก
ชนชั้นปกครอง และขาราชการ
(Promote rule by law) ฯลฯ
ฯลฯ
2. เสรีนิยม
ใหความสําคัญกับกฎหมายมหาชนการตี
สนับสนุนอํานาจอธิปไตยเปนของ
(Liberal)
ความตามเจตนารมณและตีความอยางกวาง ปวงชนรัฐธรรมนูญ และระบอบ
ไมยึดคําวินิจฉัยในอดีตตายตัว ยอมปรับคํา ประชาธิปไตยขยายสิทธิ เสรีภาพ
วินิจฉัยใหเหมาะสมกับกาลสมัยไดเพื่อ
ของประชาชน สนับสนุนการ
พัฒนาสังคมและสนับสนุนการปกครองที่
กระจายอํานาจ การมีสวนรวมของ
สอดคลองกับกฎหมาย (Promote the
ประชาชน สิทธิของชุมชนและ
rule of law) ฯลฯ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
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นโยบายของรัฐบาลดานกฎหมาย ดานรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร
ตามปรัชญาและแนวคิดอนุรักษนิยม เสรีนิยม และประชานิยม (ตอ)
ปรัชญาและ
ดานกฎหมาย
ดานรัฐศาสตรและ
แนวคิด 3 ประเภท
รัฐประศาสนศาสตร
3. ประชานิยม
ไมยึดตัวบทกฎหมาย กฎเกณฑ หรือ
แนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
(Populist)
ระเบียบอยางตายตัว วินิจฉัยหรือตีความ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง การ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตามกระแสความ ปฏิรูปและใหประชาชนมีอํานาจใน
ตองการของประชาชนในขณะนั้น ฯลฯ
การปกครองหรือบริหารโดยตรง
ฯลฯ
หมายเหตุ ปรัชญาและแนวคิดทั้ง 3 ประเภทนี้ ลวนมีประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
ถานําไปใชใหเหมาะสมกับกาลเทศะหรือชวงเวลาวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของประเทศ
2.2.2 ทฤษฏีระบบ (อัมพร ธํารงลักษณ, 2556, หนา 17)
แนวคิดทฤษฎีระบบ เปนแนวคิดที่เปนสหวิทยาการ ลุดวิก วอน เบอรตาแลนฟ เปนบุคคลแรก
ที่คิดคนแนวความคิดการมองอยางสรรพสิ่งโดยองครวม ในแงของทฤษฎีองคการ องคการประกอบดวย
สวนยอยตางๆ หลายๆ สวนทํางานประสานรวมมือกันเพื่อองค การโดยรวม
พัฒนาการแนวคิดทฤษฎีระบบที่เขามามีอิทธิพลตอการศึกษาทฤษฎีองคการเริ่มเห็นเดนชัด
ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องมาจากสาเหตุหลักสําคัญสองประการ คื อ การรื้อฟนทฤษฎี
สิ่งมีชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มองวาองคการเปนผลผลิตของสภาพแวดลอมที่องคการอยู
และประการที่สอง เนื่องมาจากการขยายการศึกษาวิจัยแนวคิดระบบใหครอบคลุมถึงความสัมพันธของ
ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของสงผลตอการทํางานขององคการอยางกวางขวาง ไดแก ปจจัยขนาด การแจกแจง
หนาที่ตามแนวตั้งและในแนวนอน และปจจัยเทคโนโลยี เปนตน ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบสมัยดั้งเดิม
นัก ทฤษฎีมองวาองคก ารไดรับ อิทธิพ ลมาจากสภาพแวดลอม ในสมัยตอมามองเห็นถึง ศักยภาพของ
องคการที่จะเปดตัวเองเพื่อสงผลกระทบตอสิ่ง แวดลอมไดในสถานการณที่เหมาะสม อิทธิพลแนวคิด
ทฤษฎีระบบนี้ไดรับการกลาวขานมากขึ้นจากการเสนอของแคทซและคาหน และธอมปสัน
ในกลุมแนวการศึกษาองคการทั้งหลาย ทฤษฎีระบบเห็นจะเปนที่ยอมรับและนํามาใชในการ
อธิบายปรากฏการณตางๆ ขององคการไดอยางกวางขวาง และลึกซึ้ง มากกวาแนวการศึก ษาอื่นๆ ใน
ทัศนะของทฤษฎีระบบไดพิจารณาวาองคการประกอบดวยสวนตางๆ ที่ไดมีการจัดระเบียบความสัมพันธ
และพึ่งพิงกันตลอดเวลา และทุกๆ ระบบนั้นมีพลังอยู 2 พลังที่แตกตางกันคือ พลังในการแบงแยก และ

19
พลังในการรวมตัวผสมผสานกลาวคือ ในตัวของระบบองค การเองมีการแบงออกเปนสวนตางๆ ซึ่งทํา
หนาที่เฉพาะดาน จําแนกตามงาน แผนก หนวยงาน กอง กรม แตขณะเดียวกันเพื่อใหเกิดเอกภาพใน
ระหวางสวนตางๆ ที่ไดแบงแยกออกไปเปนระบบยอย องคก ารตองมีก ลไก หรือกระบวนการในการ
ผสมผสานสวนตางๆ เหลานี้ใหรวมเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งโดยสวนใหญองคการจะใชวิธีการของสายการ
บังคับบัญชา (Hierarchy) การควบคุมสั่งการโดยตรง หรือการใชกฎ ระเบียบ นโยบายขอบังคับ
การศึก ษาเชิง ระบบนี้ สามารถแยกพิจ ารณาได 2 ประเภท คือ ทฤษฎีร ะบบปด (Closed
System) และทฤษฎีระบบเปด (Open System)
1) ทฤษฎีระบบปด
การมององคก ารหนึ่ง วาเปนระบบปดที่ส มบูร ณแสดงวา องคก ารนั้นไมเ คยติดตอกับ
สภาพแวดลอมภายนอกขององคการเลย ไมเคยแมแตจะแสวงหาปจจัยนําเขา (Input) จากภายนอกเลย
อาทิ ความสนับสนุนตอนโยบายขององคการ หรือหาลูกคาเพื่อรับบริการจากองคการ เปนตน ในทาง
ปฏิบัติจะไมพบวาองคก ารใดมีลักษณะดัง กลาวเลย ดัง นั้นการนําทฤษฎีระบบปดมาใชในการศึก ษา
องคการจึงไมมี
2) ทฤษฎีระบบเปด
องคการที่พบเห็นอยูทั่วไปในสังคม มีลักษณะเปนระบบเปดแทบทั้งนั้นองคการในทัศนะมี
ความยืดหยุน และเปนพลวัตสูง เพราะองคการตองติดตอกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาดวยการรับปจจัยนําเขา (Input) ประเภทตางๆ จากภายนอก เชน ความสนับสนุนจากลูกคา
ประชาชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนตน จากนั้น
หนาที่ขององคการในฐานะที่เปนกระบวนการแปรสภาพสิ่งต างๆ (Transformation process) ใหได
ผลผลิต (Output) ตามที่องคก ารตั้ง ใจเอาไว เชน มหาวิท ยาลัยไดผ ลิตบัณฑิตทางดานตางๆ และมี
คุณสมบัติตามที่ตลาดตองการ และสุดทายองคการตองไดรับขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อนําผลจาก
การผลิตของตนเองมาแกไขปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น ซึ่งกระบวนการเหลานี้สามารถสรุปไดดัง
ภาพในหนาถัดไป
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แผนภาพที่ 1 แสดงตัวแบบทฤษฎีระบบทั่วไป
ปจจัยนําเขา

กระบวนการแปรสภาพ

ปจจัยนําออก

สภาพแวดลอม
(Environment)

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)

การอธิบายทฤษฎีระบบดวยวิธีการดังกลาวคงจะไมเปนการเพียงพอ เพราะองคการตาม
ทฤษฎีระบบเปดยังมีลักษณะอื่นเพิ่มเติมอีก (Kahn, 1978, อางถึงในอัมพร ธํารงลักษณ, 2556, หนา 20) คือ
1. ความตื่นตัวตอสภาพแวดลอมภายนอก นั่นคือองคการมีอาณาเขตของตนเองและ
ติดตอกับสภาพแวดลอมภายนอกเสมอ
2. การรักษาสภาพสมดุลของกิจกรรมภายในอยูเสมอ และมีความสามารถในการ
ปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือสภาวะผูกพันของความตองการทั้งภายในและภายนอกไดตลอดเวลา
3. องคการมีความสามารถหาลูทางในการบรรลุเปาหมายขององคการไดหลายวิธี ทั้งนี้
คํานึงถึงความแตกตางในปจจัยนําเขา และสภาวะเงื่อนไขของการบริหารงานของกระบวนการแปรสภาพ
ขององคการเอง นั่นหมายความวา องคการตองสามารถใชประโยชนจากปจจัยนําเขาในรูปแบบตางๆ กัน
ได เพื่อใหไดผลลัพธเหมือนที่เคยผลิตมา
4. ลักษณะการทํางานขององคการตามภาพนั้นจะเปนวงจรที่ดําเนินไปเรื่อยๆ ไมมวี นั หยุด
องคการตองแสวงหาปจจัยนําเขา ทรัพยากร วัตถุดิบ (Input) มาเพื่อใชในการผลิตผลงาน (Output) ไดแก
สินคาและการบริการ ใหไดทุกครั้งและตลอดเวลา ดังนั้นการทํางานจึงเปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
กลาวโดยสรุปทฤษฎีระบบชวยใหนักบริหารไดตระหนักถึงการทํางานเกี่ยวของกันของ
สวนประกอบตางๆ ขององคการ ไมมีสวนใดทํางานอยางโดดเดี่ยว ทุกสวนตองทํางานพึ่งพากันอยูเสมอ
ถาสวนใดสวนหนึ่งทํางานผิดพลาด ยอมสงผลถึงสวนตางๆ และองคการโดยสวนรวมในที่สุดนอกจากนี้ยัง
ชวยใหนักบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมขององคการ ซึ่งมีหลายประเภทแตกตาง
กันไปตามลักษณะเฉพาะขององคการนั้นๆ เพื่อแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอมภายนอก และเพื่ อ
เตรียมสภาพแวดลอมภายใน และระบบบริหารงานของระบบองคการใหสามารถปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของสภาพแวดลอมภายนอกไดเสมอและทันการ
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2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (มยุรี อนุมานราชธน, 2556, หนา 16-18)
นักวิชาการหลายทานไดศึกษารูปแบบของนโยบายสาธารณะและไดใหความหมายไวแตกตาง
กัน ความหมายที่จะกลาวตอไปจะชวยใหทราบหลักการและขอบเขตของนโยบายสาธารณะไดดังนี้
David Easton (1953) ใหคํานิยามของคําวานโยบายสาธารณะวา หมายถึง การแจกแจง
คุณคาตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายใหแกสังคมโดยสวนรวม บุคคลและองคการที่สามารถใชอํานาจ
ดังกลาวไดอยางถูกตองตามกฎหมายไดแก รัฐบาล และหนวยงานตางๆ ของ รัฐบาล ดังนั้น การกระทํา
ต า งๆ ของรั ฐ บาลไม ว า ด า นใด ย อ มก อ ให เ กิ ด ผลในการแจกแจงคุ ณ ค า ต า งๆ ของสั ง คมนั้ น ๆ
James Anderson (1970) กลาววา นโยบายสาธารณะคือ แนวทางการกระทําของรัฐที่มี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นโยบายอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมาย
การนํากฎหมายไปปฏิบัติ และการบังคับใชกฎหมาย นอกจากนี้นโยบายตองเกี่ยวของกับสิ่ง ที่รัฐบาล
กระทํ า จริ ง ไม ใ ช สิ่ ง ที่ ตั้ ง ใจกระทํ า หรื อ กํา ลั ง จะกระทํ า การกระทํ าจะก อ ให เ กิ ด ผลของนโยบาย
แนวความคิดเกี่ยวกับผลของนโยบายนี้ทําใหนโยบายแตกตางจากการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ นโยบาย
ของรัฐอาจเปนเรื่องที่ไดกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีกฎหมายรอง
รับและมีอํานาจในการบังคับการกระทํานั้น
Thomas Dye (1984) ใหคํานิยามของนโยบายสาธารณะวา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ สิ่ง ที่
รัฐบาลจะตองทํา เหตุผลที่ตองกระทําเชนนั้น และสิ่งที่เ ปนความแตกตางที่รัฐบาลไดกระทํานโยบาย
สาธารณะจึงหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทํา
Louis Koenig (1986) กลาววา นโยบายของรัฐคือ กิจกรรมที่รัฐบาลกระทําหรือไมกระทํา ซึ่ง
มีผ ลกระทบตอความกินดีอยูดีของประชาชน เชน นโยบายควบคุม กําลัง อาวุธ นโยบายกําลัง ทหาร
นโยบายควบคุมมลภาวะในอากาศ นโยบายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห เปนตน นโยบายสาธารณะมี
เนื้อหาและผลของนโยบายที่ตามมาในการกําหนดชีวิตและอนาคตของประชาชน
William Greenwood (1965) ใหความหมายของนโยบายสาธารณะไววา หมายถึง การ
ตัดสินใจขั้นตนที่จะกําหนดแนวทางกวางๆ เพื่อนําไปเปนแนวทางของการปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนไปอยาง
ถูกตองและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
Lynton Caldwell (1970) ไดใหความหมายของนโยบายของรัฐวา บรรดาการตัดสินใจอยาง
สัมฤทธิผลที่เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่สังคมอนุญาตหรือหามมิใหกระทําการ การตัดสินใจดังกลาวอาจ
ออกมาในรูปคําแถลงการณ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือคําพิพากษา เปนตน
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Heinz Eulau และ Kenneth Prewitt (1973) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนการตัดสินใจที่
ไมใชการตัดสินใจชั่วขณะ แตเ ปนการตัดสินใจที่แนนอน การตัดสินใจนี้มีลักษณะของการกระทําที่ไม
เปลี่ยนแปลงและกระทําซ้ําๆ เปนเรื่องที่ดําเนินการในระยะยาวมากกวาระยะสั้นในระบอบประชาธิปไตย
การตัดสินใจกระทําโดยผูซึ่งกําหนดนโยบายและผูซ ึ่งปฏิบัติตามนโยบายแมวาผูซึ่งกําหนดนโยบายจะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเปนผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การตัดสินใจของบุคคลดังกลาว
มัก เปนผลมาจากปฏิกิริยาของบุคคลและกลุม บุคคล การตัดสินใจเปนผลผลิตของความเขาใจและ
ความคิดการปฏิสัมพันธและการผลักดัน ดวยเหตุนี้นโยบายสาธารณะที่สําคัญจึงประกอบดวยผูเกี่ยวของ
จํานวนมาก
C.Althaus, P. Bridgman และ G.Davis (2007) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือ
สําหรับการปกครอง เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะเพื่อดําเนินการใหเปนไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง หลังจากมีการระดมความคิดที่อาจจะตองแขงขันกัน นโยบายยังเปนผลมาจากการประสาน
ผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองที่มีอยูหลากหลายในระบบการเมือง
Charles Jacop (1996) ไดใหคํานิยามวา นโยบายสาธารณะหมายถึง หลักการแผนงาน หรือ
แนวทางการกระทําตางๆ
Harold Lasswell และ Abraham Kaplan (1970) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง
แผนหรือโครงการที่ไดกําหนดขึ้นอันประกอบดวย เปาหมายปลายทาง คุณคา และการปฏิบัติตางๆ
ทินพันธ นาคะตะ (1973) ไดอธิบายวา นโยบายสาธารณะหมายถึง โครงการที่รัฐบาลบัญญัติ
ขึ้นเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติในการจัดสรรคุณคาตางๆ ใหแกสังคม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (1999) ใหความหมายของนโยบายสาธารณะ
วา หมายถึงหลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเปนแนวดําเนินการที่เกี่ยวกับประชาชน
2.3.1 วงจรนโยบายสาธารณะ (Public Policy Cycle)
วงจรนโยบายสาธารณะ ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การกอตัวนโยบาย (Policy Formation)
2. การกําหนดนโยบาย (Policy Formation)
3. การตัดสินนโยบาย (Policy Decision)
4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
5. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)
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1) การกอตัวนโยบาย (Policy Formation) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบาย
เริ่มตนดวยการวิเคราะหลักษณะสภาพของปญหาสาธารณะวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาอะไร เกิดขึ้นกับ
คนกลุมใด มีผลกระทบตอสังคมอยางไร จนเกิดเปน Public Issue/Public Problem (การระบุปญหาที่
ชัดเจน เปนพื้นฐานในการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อแกปญหาใหสอดคลองกับสภาพปญหา)
การกอตัวนโยบายสาธารณะจึงเริ่มตนจากสถานการณที่เกิดนโยบาย (Public Issue/Public
Problem) โดยการตระหนั ก และระบุ ถึง ป ญหา กลั่ นกรองป ญหา จั ดระเบียบวาระนโยบาย กํ าหนด
วัตถุประสงคปญหาสาธารณะจะกลายเปนประเด็นเชิงนโยบายหรือเขาสูวาระและไดรับความสนใจจากผู
กําหนดนโยบายสาธารณะและเมื่อทราบลักษณะปญหานโยบายที่ชัดเจนแลว จะตองกําหนดวัตถุประสงคใน
การแกไขปญหาใหชัดเจน โดยการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย สามารถทําใหทราบถึงลําดับความสําคัญ
ของนโยบายที่จะตองทํา และการเลือกใชนโยบายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ นอกจากนี้
วัตถุประสงคยังเปนปจจัยกําหนดทิศทางของทางเลือกนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ และ
เปนเกณฑในการประเมินผลสําเร็จของนโยบายวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด
2) การกําหนดนโยบาย (Policy Formation) เปนขั้นตอนที่2 ของกระบวนการนโยบาน
ซึ่งการกําหนดนโยบายถือไดวาเปนจุดเริ่มตน ซึ่งจะกอใหเกิดพฤติกรรมการเมือง และการบริหารอื่นๆ
ตามมา การกําหนดนโยบายสาธารณะในปจ จุบันมิใชเ ปนภารกิจ ผูก ขาดที่เปนของรัฐโดยเฉพาะผูมี
บทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย ฝ ายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และ
องคกรอิสระตางๆ
การกําหนดนโยบายตองศึกษาในเรื่องของกลุม บุคลากรในกระบวนนโยบายสาธารณะ
(Steak holder) และตัวแบบเพื่อการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ (Model) โดยกลุมบุคลากรในนโยบาย
สาธารณะสามารถแบงกลุมไดดังนี้
1. กลุมบุคลากรในภาครัฐ
2. กลุมบุคลากรในภาคสังคม
3.กลุมบุคลากรในระบบประเทศ
3) การพิจารณาทางเลือกนโยบาย (Policy Decision) หมายถึง การเลือกวิถีทางหรือ
แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง สามารถบรรลุวัตถุป ระสงคไดตามตองการ ซึ่งหลักจริยธรรม หรือ
คุณธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอคานิยมที่เปนรากฐานสําคัญในการเลือกนโยบาย
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การพิจารณาทางเลือกนโยบายจะมีองคประกอบตอไปนี้
1. ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการบรรลุเปาหมายของทางเลือก
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลผลิต โดยเปรียบเทียบจากตนทุน
3. ความพอเพียง (Adequacy) ความสามรถของการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายภายใต
เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู
4. ความเปน ธรรม (Equity) การกระจายตัวของผลการดํา เนินการตามนโยบายต อ
ประชาชนในสังคม
5. การตอบสนอง (Responsiveness) ความสามารถในการเติม เต็มความตองการของ
ประชาชนกลุมตางๆ
6. ความเหมาะสม (Appropriateness) การพิจารณาเชิงคุณคาและความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ
4) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
Thomas R. Dye กลาววา ความตอเนื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะมิไดสิ้นสุดที่การ
ผานกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติ แตอยูที่การนํานโยบายไปปฏิบัติจากที่ทํางานของผูนําประเทศไปสูร ะบบ
ราชการ สูหนวยงานตางๆ ผูเกี่ยวของกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ไดแก ฝายนิติบัญญัติ, ฝาย
บริหารหรือระบบราชการ, กลุมกดดัน และองคกรชุมชนหรือภาคประชาสังคม
การนํานโยบายไปปฏิบัติมีกระบวนการดังตอไปนี้
1. เมื่อไดรับนโยบายจากรัฐบาล สวนราชการจะตองนํานโยบายมาวิเคราะหเพื่อดูวาอยูใน
พันธกิจของสวนราชการในเรื่องใด กอนที่จะนําพันธะกิจมากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรที่จ ะตอง
ตอบสนองรัฐบาล
2. สวนราชการมอบหมายหนวยงานในสัง กัดใหนํ าเอาประเด็นยุท ธศาสตรของสว น
ราชการไปแปลงเปนประเด็นยุทธศาสตรในระดับกรม
3. กรมจะตองแปลงยุทธศาสตรระดับกระทรวงใหเปนประเด็นยุทธศาสตรระดับกรม โดย
พิจารณาจากพันธกิจและวิสัยทัศนของกรม
4. จากประเด็นยุทธศาสตร กรมจะตองกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกล
ยุทธที่จะตองใชดําเนินการใหบรรลุเปาประสงคและไดตัวชี้วัดตามที่กําหนดไว
5. จากกลยุทธที่กําหนด กรมจะตองกําหนดโครงการเพื่อตอบสนองแตละกลยุทธที่วางไว
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6. แตละโครงการจะมีเปาหมายที่แนนอนในการสงมอบผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
การนํานโยบายไปปฏิบัติ จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการเชน
- ความยากงายของสถานการณ
- ปญหาที่เผชิญอยู
- โครงสรางตัวบทของนโยบายสาธารณะ
- โครงสรางนอกเหนือตัวบทบาทของนโยบายสาธารณะ
กระบวนการที่เปนปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก
- ปญหาทางดานสมรรถนะ เชน ปจจัยบุคลากร เงินทุน เครื่องจักร วัส ดุ ขอมูลขาวสาร
เวลา เทคโนโลยี เปนตน
- ความสามารถในการควบคุม
- การไมใหความรวมมือ หรือการตอตาน
- การประสานงานระหวางองคกรรับผิดชอบกับองคกรอื่นๆ
- การไมใหความสนับสนุนทางผูเกี่ยวของ แตกลับสรางอุปสรรคในแงตอตานคัดคานดาน
นโยบายเชน กลุมผลประโยชน กลุมการเมือง ขาราชการ สื่อมวลชน เปนตน
ปจจัยความสําเร็จ ลมเหลว ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก
- ลักษณะของนโยบาย
- วัตถุประสงคของนโยบาย
- ความเปนไปไดทางการเมือง
- ความเปนไปไดทางเทคนิค
- ความเพียงพอของทรัพยากร
- ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
- ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
- ความสัมพันธระหวางกลไกลตางๆ ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
5) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) คือ ขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการ
นโยบาย ซึ่งจะใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินตามนโยบาย หรือผลการดําเนินการตามนโยบายวา
ตอบสนองความตองการหรือมีคุณคาหรือไมเพียงใด
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Andersons กลาววา การประเมินผลนโยบาย หมายถึง กิจ กรรมที่เ กี่ยวของกับ การ
ประมาณการณ การเปรียบเทียบผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติกับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น กิจกรรมเหลานี้
เปนกิจกรรมที่ทําอยางตอเนื่องตลอดเวลา
Dye กลาววา การประเมินนโยบาย หมายถึง การเรียนรูที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
นโยบายสาธารณะ
ประเภทของการประเมินผลนโยบาย มี 2 ประเภท คือ
1. การประเมินเพื่อการกําหนดนโยบาย (Formative Evaluation) หมายถึง การประเมิน
กอนการกําหนดนโยบาย สวนมากเปนการประเมินความตองการ หรือประเมินความเปนไปไดของ
นโยบายที่จะเกิดขึ้น
2. การประเมินผลเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว (Summative Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินหลังนํานโยบายไปปฏิบัติในรูปของแผนกลยุทธ โดยมีการจัดทําโครงการตามแผนกลยุทธกาํ หนดไว
การประเมินดังกลาวเปนการติดตามแผนกลยุทธวาสามารถทําไดในระดับใด มีคุณคาตัดสินไดในระดับไหน
เกณฑที่นิยมใชในการประเมินนโยบาย
เกณฑการประเมินที่นําเสนอโดย OEDC ของธนาคารโลก
- ประสิทธิผล Effectiveness บรรลุผลตามเปาประสงคหรือไม
- ประสิทธิภาพ Efficiency ตองใชความสามารถเทาใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
- ความพอเพียง Adequacy ตองใชทรัพยากรเทาใด จึงจะไดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค
- ความเปนธรรม Equity ผลที่ไดรับกระจายอยางเปนธรรมหรือไม
- การตอบสนอง Responsiveness ผลลัพธสรางความพึงพอใจใหกับกลุมตางๆ ไดหรือไม
- ความเหมาะสม Appropriateness ผลลัพธที่ตองการมีคุณคาจริงหรือไม
เกณฑการประเมินที่นําเสนอโดย Harvard Business School (Balance Scored –card
หรือ BSC โดยมีมุมมอง 4 มิติ คือมิติดานการเงิน ลูกคา กระบวนการภายใน และการเรียนรูและการ
เจริญเติบโต ซึ่งปจจุบันหนวยราชการไทยใชกรอบนี้เปนแนวทางในการกําเนิดตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมีมุมมอง 4 มิติ เชนเดียวกัน ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ
การใหบริการและการพัฒนาองคกร
แนวคิดในการประเมินแบบ CIPP Model เปนการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต
บริบทปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต (Context Input Process and product)
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การประเมินดานบริบท เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการ เพื่อพิจารณา
หลักการเหตุผลความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมาย
โครงการ
การประเมินปจจัยนําเขา เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ
ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ
การประเมินกระบวนการเปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่
จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประเมินผลผลิต เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค
ของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว (ชอบวิทย ลับไพรี, 2558)
2.3.2 ตัวแบบนโยบายสาธารณะ
1. ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model)
2. ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุม (Group Equilibrium Model)
3. ตัวแบบเชิงระบบ (System Model)
4. ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model)
5. ตัวแบบหลักเหตุผล (Rational Model)
6. ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวน (Incremental Model)
7. ตัวแบบกระบวนการ (Process Model)
1) ตัวแบบชนชั้นนํา (Elite Model) ใหความสําคัญกับบทบาท หรืออิทธิพลของชนชั้นนํา
หรือชนชั้นปกครองที่มีอํานาจในการตัดสินใจนโยบายอยางเด็ดขาดโดยยึดถือความพึงพอใจ หรือคานิยม
ของตนเปนเกณฑในการตัดสินใจนโยบาย
2) ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุม (Group Equilibrium Model) จะถือวา นโยบาย
สาธารณะ คือผลของความสมดุลยของการตอสูระหวางกลุม ความสมดุลยนี้เกิดจากอิทธิพลระหวางกลุม
ผลประโยชนที่ตกลงประนีประนอมกัน โดยนโยบายจะเปลี่ยนทิศทางไปสูกลุมที่มีอิทธิพลมากวา สวน
กลุมที่มีอิทธิพลนอยกวาจะเปนผูเสียผลประโยชน และผูกําหนดนโยบายจะเปนผูที่ไดรับอิทธิพลจากกลุม
ผลประโยชนเหลานี้ดวย
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3) ตัวแบบเชิง ระบบ (System Model) นโยบายสาธารณะ คือ ผลผลิตของระบบ
การเมืองซึ่งเกิดจากอํานาจในการจัดสรรคานิยม หรืออํานาจในการตัดสินใจนโยบายของระบบการเมือง
ภายใตสิ่งแวดลอมตางๆ
4) ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) การวิเคราะหการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ภายใตก รอบความคิดของตัวแบบสถาบันนั้นจะยึดคติที่สําคัญ วา นโยบายสาธารณะ คือ ผลผลิตของ
สถาบันทางการเมือง อันไดแก สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ
5) แบบหลักเหตุผล (Rational Model) คือ ตัวแบบในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะใน
ฐานะที่เปนผลประโยชนสูงสุดทางสังคม หมายถึง การตัดสินใจนโยบายใดๆ รัฐบาลควรจะเลือกนโยบาย
ที่ใหผลประโยชนตอบแทนทางสังคมมากกวาตนทุนที่ใชจายไป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม และ
รัฐบาลควรจะยกเลิก หรือหลีกเลี่ยงการใชนโยบายที่มีตนทุน หรือคาใชจายสูงกวาผลตอบแทน ทั้ง นี้
รัฐบาลตองพิจารณาถึงปจจัย และเครื่องมือที่จะนํามาใชดวย
6) ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวน (Incremental Model) นโยบายสาธารณะมี
ลักษณะของการกระทํากิจกรรมของรัฐบาลที่ตอเนื่องมาจากอดีตโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมเพียงบางสวน หรือเพียงเล็กนอยเทานั้น
7) ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) นโยบาย เปนผลลัพ ธของกิจ กรรมทาง
การเมือง โดยถือวากระบวนการและพฤติก รรมทางการเมือง คือ ศูนยก ลางของการศึกษานโยบาย
นโยบายสาธารณะสวนใหญถูกกําหนดและนําไปปฏิบัติภายใตกรอบความคิดตัวแบบกระบวนการทั้งสิ้น
แตจะมีความครอบคลุมแคไหนนั้น ขึ้นอยูกับระดับการพัฒนาของสังคม (ศิริวัฒน เปลี่ยนบางยาง, 2558)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 งานวิจัยเรื่อง โครงการวิเ คราะหนโยบายและแผน ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม
SMEs เสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร (2551) พบวา: ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) เปนกําลังขับเคลื่อน ที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศกําลังพัฒนา หรือ แมในประเทศที่พัฒนาแลว
วิส าหกิจ สวนใหญเ ปนสถานประกอบการขนาดยอมและขนาดกลาง ซึ่ง มีความสําคัญ ในหลายดาน
นอกจากจํานวน หรือสัดสวนของสถานประกอบการแลว ยังมีสวนสําคัญตอการสรางรายได การจางงาน
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และการไดมาหรือการประหยัดเงินตราตางประเทศ จากการผลิตสินคาหรือบริการ ที่สามารถสงออก
หรือทดแทนการนําเขา
นอกจากนี้การพัฒนา SMEs ยังมีสวนเกื้อหนุน ตอการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญ
ไปสูภูมิภาค เนื่องจาก SMEs มักมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทองถิ่นตางๆ มีการอาศัยตลาดสินคาและ
บริการของประชาชนในทองถิ่น จางแรงงานที่มีพื้นเพจากภาคชนบท และใชวัตถุดิบจากภาคการเกษตร ใน
การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การพัฒนาชนบท และการ
แกไขความยากจนของประชาชน จึงตองมีการพิจารณานโยบายการสงเสริม SMEs ควบคูกันไปดวย
ในชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับ การพัฒนา SMEs มากขึ้น โดยมีการตรา
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ขึ้น และมีการจัดตั้งสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขึ้นเปนแกนกลางในการสงเสริม SMEs ของประเทศ อยางไรก็
ตามในการสงเสริมและพัฒนา SMEs นั้น ยังมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาท และ
มีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา SMEs ในดานตางๆ อยูเปนจํานวนมาก หนวยงานเหลานี้ มี
หนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไป
ในแผนการสง เสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) มีการ
แบงกลุมกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา SMEs ตามรูปแบบความตองการออกเปน 8 ดานประกอบดวย
ดานการเงิน ด านการตลาด ดานพื้นที่ ป ระกอบการ ดานการพั ฒ นาบุคลากร ดานโลจิส ติก ส ดา น
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบการ
เตือนภัยลวงหนา
ในเวลาที่ผานมา ยังไมมีผูใดรวบรวมและประมวลอยางเปนระบบวา หนวยงานที่มีสวนตอการ
พัฒ นาสง เสริม SMEs แตล ะดานในประเทศประกอบดวยหนวยงานอะไรบาง มีห นาที่อะไร มีก าร
ปฏิบัติงานในลักษณะใด และการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้มีการประสานเชื่อมโยงกันอยางไร
นอกจากนี้สถานประกอบการ SMEs สวนใหญซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ก็ไมทราบวามีหนวยงานใดในภาครัฐและเอกชน ที่สามารถจะชวยเหลือสงเสริมการประกอบการของเขา
ทางดานตางๆ ไดอยางครบถวน และจะเขาถึงบริการหรือความชวยเหลือที่มีอยูในหนวยงานการสงเสริม
พัฒนา SMEs ในแตละดานไดอยางไร
สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่การเสนอแนะ
นโยบายการจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs และผลักดันใหหนวยงานในสวนราชการ
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รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา SMEs จึงมีความคิดริเริ่มในการจัด
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทในการสงเสริม SMEs ของหนวยงานตางๆ เพื่อใหสสว. มี
ระบบฐานขอมูล ที่ถูกตองครบถวนมากขึ้น
เพื่อพิจ ารณาความสอดคลองของการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ กับยุท ธศาสตรก าร
สงเสริม SMEs ของประเทศ และทําใหสถานประกอบการ SMEs ที่มีความตองการ การสงเสริมพัฒนา
ทางด านตา งๆ สามารถรับ ทราบถึง การบริก ารทั้ ง ในภาครัฐ และเอกชน ที่จ ะเอื้อ ประโยชนต อการ
ประกอบการของตนได นอกจากนี้ การมีฐานขอมูลการสงเสริมพัฒนา SMEs ที่มีความครบถวน ยังจะ
เปนประโยชนตอการประสานงาน และการบูรณาการแผนปฏิบัติการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
2.4.2 งานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองคกรภาครัฐที่ทําหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุน SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศเสนอตอสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดย วริยา ล้ําเลิศ และทีม งาน (2556) พบวาเนื่องจากสสว. เปนหนวยงานหลักชวย
สงเสริม SMEs โดยเปนศูนยกลางในการประสานงานกับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน SMEs
การที่สสว. จะดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จได จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
โดยศึกษาความเกี่ยวของดังกลาวไดจากกฎหมายที่ใหอํานาจจัดตั้งองคกรภาครัฐอื่นๆ ซึ่งเปนองคกรที่มี
บทบาทสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุน SMEs
การประสานงานกับ สสว. เพื่อขอความชวยเหลือในการทําธุรกิจ และความจําเปนที่ ส สว.
จะตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาค
เนื่องจากผูประกอบการหลายรายไมรูจักสสว. วามีบทบาทและหนาที่ในการใหความชวยเหลือ
และการสงเสริมธุรกิจ SMEs จึงทําใหไมทราบวาตองติดตอสสว. ผานหนวยงานใดหรืออยางไร หากแต
เมื่อผูสัมภาษณไดอธิบายถึงหนาที่และบทบาทของสสว. เพื่อใหผูประกอบการไดรับทราบ ผูประกอบการ
หลายรายเห็นดวยถึงความจําเปนที่สสว. ควรมีหนวยงานศูนยภูมิภาค ในขณะที่ผูประกอบการบางราย
รูจักสสว. การประสานงานและติดตอ สสว. จึงมีหลายรูปแบบแตกตางกันตามที่ผูประกอบการพึงพอใจ
(1) อาทิ ติดตอผานหนวยงานยอยที่มีความสัมพันธและรูจักชุมชนเปนอยางดี และเห็นดวยวามีความ
จําเปนที่สสว. ควรมีหนวยงานศูนยภูมิภาค เพราะผูประกอบการและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับ SMEs ยัง
ไมคอยรูจัก สสว. (2) ติดตอสสว. หรือเจาหนาที่ สสว. โดยตรง ในดานความจําเปนจะตองมีหนวยงาน
ภูมิภาคขึ้นอยูกับ อัตราการใชบ ริก ารของประชาชน และขอบอํานาจหนาที่ของสสว. ในกรณีที่ไม มี
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ประชาชนใชบริการ การจัดตั้งศูนยภูมิภาคก็ไมมีความจําเปน แตหากเปนกรณีดังทีแ่ นะนําเบือ้ งตน ถาสสว.
ผันตัวเองเปนศูนยขอมูลขาวสาร คอยใหความชวยเหลือและเปนพี่เลี้ยงใหกับเอกชนที่จัดตั้งใหม เปนกรณี
ที่สมควรจัดตั้งศูนยภมู ิภาคกระจายในทุกจังหวัด เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น
งบประมาณการสนับสนุนจากภาครัฐ ในป พ.ศ.2550-2552 รัฐไดจัดสรรงบประมาณในการ
สงเสริม SMEs ใหในจํานวนที่ลดลงอยางตอเนื่อง ไดแก จํานวน 4,469,710,000 บาท ในป พ.ศ.2550
จํานวน 3,154,190,000 บาท ในป พ.ศ. 2551 และ 2,239,810,000 บาท ในป พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง SMEs ในภาคการคาไดรับงบประมาณสงเสริมนอย และยังคงจัดสรรงบประมาณลดลงอีกในป
พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 940,760,600 บาท ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รัฐก็ไดจัดสรรงบประมาณ
ใหเปนจํานวนที่ใกลเคียงกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คือ 2,265,539,700บาท
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศ พบวาประเทศญี่ปุนจะแยกหนวยงานที่ทําหนาที่
สงเสริมสนับสนุนระดับนโยบายออกจากระดับปฏิบัติ โดยที่สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEA) จะเปนผูวางนโยบายระดับ ชาติดาน SMEs ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวง
เศรษฐกิจการคาและการอุตสาหกรรม (METI) และมีคณะกรรมการในสภาที่ใหคําปรึกษาในดานนโยบาย
เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (The Small and Medium Enterprise Policy-Making
Council) เปนผูใหคําแนะนํา และถายทอดนโยบายเขาสูหนวยงานปฏิบัติ เชน องคการเพื่อวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคแหงประเทศญี่ปุน (Organization for SMEs
and Regional Innovation, Japan: SMRJ) สถาบันทางการเงินระดับนโยบาย และองคกรธุรกิจที่ให
หลักประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ SMEA, SMRJ และ The Small and Medium Enterprise Policy-Making
Council ไดอาศัยกฎหมายในการจัดตั้งองคกรที่แตกตางกัน ในขณะที่ประเทศไทยมี สสว. เปนองคกร
หลักองคกรเดียวที่ทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 สวนคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนากยอม ก็จัดตั้งภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน
และยังไมชัดเจนวาจะทําหนาที่ในระดับนโยบายเพียงอยางเดียวหรือรวมระดับปฏิบัติดวย โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานระดับปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในระดับภูมิภาค ในประเทศญี่ปุนก็จะมีเครือขายภายใต SMRJ
ที่เรียกวา SME Universities ดวย แตประเทศไทยยังไมมีหนวยงานศูนยภูมิภาคของ สสว.
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสง เสริม และสนับสนุน SMEs ของประเทศญี่ปุนจะมีก ระทรวง
เศรษฐกิจการคาและการอุตสาหกรรม (METI) และสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEA)

32
เปนองคกรหลักที่ชวงดําเนินการจัดสรรงบประมาณในระดับนโยบาย สงผานใหองคกรปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ในขณะที่ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณใหแกแตละองคกรที่
สังกัดกระทรวงแตกตางกันไป การกระจายงบประมาณอยูในหลายองคกรหลายกระทรวงของประเทศ
ไทยทําใหขาดเอกภาพ และทําใหผูประกอบการ SMEs ตองเสียเวลาติดตอประสานไปยังหนวยงานอื่นๆ
นอกจาก สสว.
งบประมาณของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (METI) จะมีการจัดสรรใหแก
การสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่ประสบภัยสึนามิ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญในการสงเสริม SMEs ของประเทศ
ประเทศญี่ปุนมีกฎหมาย และมาตรการภาครัฐที่บังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพในการสงเสริม SMEs
ประเทศเกาหลี ใต ป จ จุ บั น นี้ โ ครงสร า งของ SMBA ประกอบไปด วยผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
(Administrator) ซึ่งมีระดับเปนผูชวยรัฐมนตรี ผูบริหารที่มาจากผูแทนจากรัฐสภา (Deputy-Administrator)
และเจาหนาที่ซึ่งทํางานอยูใน 7 สํานัก (Bureau) และ 25 แผนก (Division) อีกทั้ง SMBA ยังมีการบริหาร
จัดการในภูมิภาครวม 11 แหงทั่วประเทศอีกดวย จะเห็นไดชัดเจนวาโครงสรางของ SMBA ไมมีความ
สลับซับซอนแตอยางใด การรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจทั้งสวนกลางและภูมิภาค สามารถเกิดขึ้นโดยตัว
ผูบริหารระดับสูงเพียงคนเดียว ซึ่งผูบริหารระดับสูงอาศัยสํานักงานยอยที่มีอยู 7 สํานัก (Bureau) และ 25
แผนก (Division) เปนเสมือนแขนขาในการปฏิบัติการสงเสริมและสนับสนุน SMEs กรณีดังกลาวอาจ
กอใหเกิดความเปนเอกภาพ และรวดเร็วในการตัดสินใจและไมมีขั้นตอนที่ซับซอนยุงยากมากนักในการ
ดําเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและสนับสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี จะจัดสรรแก
SMBA ซึ่งเปนองคกรหลักเพียงองคกรเดียวที่ชวยดําเนินการทั้งในระดับนโยบาย และกําหนดมาตรการ
ระดับปฏิบัติการดวยเหตุนี้ การจัดสรรงบประมาณแก SMBA องคกรหลักเพียงองคกรเดียวจึงไมกอใหเกิด
ความสับสน และเปนเอกภาพ ในขณะที่ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณใหหลายองคกร งบประมาณจึง
กระจายขาดเอกภาพ และทําใหผูประกอบการ SMEs ตองเสียเวลาติดตอหลายหนวยงาน
มาตรการในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ที่กําหนดโดย SMBA มีความเดนชัดอยางยิ่ง
สามารถมองเห็นทิศทางหรือสิ่งที่สาธารณรัฐเกาหลีมุง เนนอยางชัดเจน กลาวคือ สาธารณรัฐ เกาหลี
กําหนดใหมีการสงเสริมวงจรชีวิตของธุรกิจ SMEs ในลักษณะที่ครบวงจร โดยเริ่มตนตั้งแตการชวยเริ่มตน
กิจการ SMEs ไปจนถึงผลักดันกิจการ สูการแขง ขันระดับ นานาชาติ สามารถสังเกตไดจากมาตรการ
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ซึ่งมุงพัฒนา สรางแรงจูงใจแกบุคลากรผูที่สนใจประกอบธุรกิจ SMEs ตั้งแต
ระดับอุดมศึกษา การจัดหาเครื่องมือ การใหคําปรึกษาวาจะเริ่มตนกิจการอยางไร หลังจากนั้น SMBA ยัง
มีมาตรการเพื่อรับรองเกี่ยวกับการประกอบกิจการอีกชั้นหนึ่ง โดยการสงเสริมใหมีกองทุนประเภทตางๆ
มากมาย เชนดานเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา
2.4.3 งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพื่อชวยขับ เคลื่อนSMEs เพราะ
SMEs คือฐานรากที่สําคัญของเศรษฐกิจไทย 2 (2559) ซึ่งศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) พบวาปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการกําหนดให
การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs เปน "วาระแหงชาติ" เนื่องดวย
ธุรกิจ SMEs คือฐานรากที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs จึงเปนเรื่อง
เรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนลําดับแรก โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการใหเขมแข็ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานการเพิ่มองคความรูในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ
การบริหารจัดการภายในองคก ร รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs อยางเปนระบบและมีเอกภาพที่
ชัดเจนทั้ง ในดานการเขาถึง แหลง เงินทุนการบริก ารทางการเงินและการลงทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
การตลาด และโอกาสในการลงทุนในตางประเทศตลอดจนสงเสริม ใหธุรกิจ SMEs ไดนําเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาใชโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นพ.สุทธิพร กลาวตอวา วช. เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรูจากการวิจัย
เพื่ อ การใชป ระโยชนใ นการพั ฒ นาประเทศ ได ผ ลั ก ดั นให เ กิ ด การนํ า ผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม และ
สิ่งประดิษฐไปสูการตอยอดและนําสูผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและ
เพื่อเชื่อมโยงใหงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม SMEs และ
มีโอกาสตอยอดสูเชิงพาณิชย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจ SMEs
สํ า หรั บ การสนั บ สนุ น ตลาดงานวิ จั ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเชื่ อ มโยง ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
ผูประกอบการ SMEs ไดนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาชวยในการพัฒนาตอยอดสินคาและ
บริการในเชิงพาณิชยนําสูตลาดการแขงขันไดอยางยั่งยืน เพื่อจุดประกายแนวคิด มุม มอง โอกาสทาง
การตลาดการสรางสรรคงานในการสรางความเติบ โตของธุรกิจ SMEs เพื่อใหผูประกอบการไดเลือก
งานวิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพและตรงกั บ ความต อ งการของตลาด และเวที ก ารวิ จั ย เพื่ อ ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปดรับโจทยการวิจัยจากผูประกอบการเพื่อใหไดงานวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของ SMEs
2.4.4 งานวิจัยของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา Thailand Future Foundation: SME
Agenda ยกระดับ SMEs ไทยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน (2556) พบวาในยุคโลกาภิวัตนที่
นานาประเทศลวนเชื่อมโยง พึ่งพา และแขงขันซึ่งกันและกัน ประเทศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถ
ที่พรอมในการแขงขันเทานั้นที่จะเติบโตไดอยางยั่งยืน ในหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแลว กลไกสําคัญที่ชวย
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ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตไดอยางกาวกระโดดและยั่งยืน คือ บริษัท วิสาหกิจขนาดกลางที่
เนนผลิตสินคานวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ใหความสําคัญกับการสงออก ไมเนนการกอหนี้ และพัฒนา
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทย SMEs สวนใหญยังคงเปนบริษัทขนาดเล็ก ยังไมเติบโตไป
เปนบริษัท วิสาหกิจขนาดกลางมากเทาใดนัก นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กสวนใหญจะอยูในภาคบริการ
เชน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผา ฯลฯ มากกวาภาคการผลิต เนนการผลิตสินคาตนทุนถูก และใช
ราคาเปนกลยุท ธหลัก ในการแขงขันมากกวาที่จ ะใชก ลยุท ธดานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูล คาของสินคาให
แขงขันได ดังนัน้ หากเราตองการใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางยั่งยืน เราตองเรงพัฒนา SMEs
ของเราใหเติบโตจาก SMEs ขนาดเล็กไปเปน SMEs ขนาดกลางที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน เพื่อไหไดมาซึ่งขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการยกระดับ SMEs ไทยดวยการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขัน สถาบันอนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) จึงไดทําการวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบันของ SMEs ไทยผานแผนภาพ Diagnostic Framework เพื่อใหทราบถึงลําดับความสําคัญของ
อุป สรรคที่ส ง ผลกระทบตอ การพั ฒ นา SMEs ไทยซึ่ ง ควรตอ งเร ง แก ไ ข และจั ด ให มี เ วที ส นทนา
(Roundtable) ระหวางผูรูและผูที่มีประสบการณในการกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน SMEs และ/หรือ
เปนผูที่คลุกคลีและเกี่ยวของในการทํางานกับ SMEs ไทยโดยตรง เพื่อรวมแบงปนประสบการณ และ
นํามาซึ่งขอสรุปของความเห็นรวมกันใน 3 ประเด็นใหญ ๆ ดังนี้
อุปสรรคที่สงผลกระทบตอการพัฒนา SMEs ไทยซึ่งตองเรงแกไขตามลําดับของความ สําคัญมี
3 เรื่อง ไดแก
1) การเขาถึงขอมูล: การไมมีขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจทําใหผูประกอบการไมกลา
เสี่ยงที่จะลงทุนหรือขยายกิจการ นอกจากนี้การขาดขอมูลยังทําให SMEs ไมเดินหนาเพื่อทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2) การเขาถึงนวัตกรรม: การขาดความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
(แหลงความรู) กับภาคเอกชน (ผูนําความรูไปใช) ทําใหเกิดสินคาดานนวัตกรรมนอย อีกทั้งงานวิจัยที่
ผลิตออกมายังเปนงานเชิงวิชาการ ไมสามารถนําไปตอยอดเพื่อใชในเชิงพาณิชยไดมากนัก
3) การเขาถึงแหลงเงินทุน: ขอจากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุนโดยเฉพาะแหลงเงินทุนใน
ระบบ ซึ่งไดแก ธนาคารพาณิชยของทั้งภาครัฐและเอกชน สงผลตอการขยายกิจการของ SMEs สาเหตุไมใช
เพราะความไมพรอมในการปลอยสินเชื่อ แตเปนเพราะระบบการจัดการ เชน ระบบบัญชี การวางแผนธุรกิจ
หรือรายละเอียดธุรกิจที่ซับซอนของ SMEs บางรายที่ไมเพียงพอตอการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
การทํางานของภาครัฐในปจจุบันไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนา SMEs เทาใดนักเพียงแต
หนวยงานที่สนับสนุน SMEs ทั้งหลายยังทํางานแบบไมมี “บูรณาการระหวางกัน” ซึ่งนอกจากจะลดทอน
ประสิทธิภาพในการทํางานแลว ยังทําใหเกิดปญหางานซ้ําซอนโดยไมจาเปน และบางงานก็ขาดผูรับผิดชอบ
ในขณะที่การชวยเหลือและสนับสนุน SMEs ใหแขงขันไดอยางมีศักยภาพและยั่งยืนจะตองทําในรูปแบบองค
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รวมและครบวงจร ดังนั้น เพื่อใหประเทศสามารถแกไขอุปสรรค 3 เรื่องขางตนไดอยางสัมฤทธิ์ผลและมี
ประสิทธิภาพ ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการทํางานแบบ “บูรณาการรวมกัน” ใน 5 เรื่องตอไปนี้
1) สนับสนุนกลไกการทํางานภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพการทํางานในบางเรื่องที่ดีกวา
โดยภาครัฐไมจาเปนตองเลนบทบาทหลักในทุกเรื่อง
2) ยกระดับหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา SMEs ใหเปนเสมือน “เจาภาพ”
เพื่อทําหนาที่เชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ใหเปนไปอยางบูรณาการ
3) ทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหผานชองทางหลัก เทียงทางเดียว และลดการ
จัดสรรแบบกระจุกตัวในบางดาน เพื่อกระจายใหกับงานดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนา SMEs
เชนกัน
4) จัดลําดับความสําคัญของอุตสาหกรรมเพื่อเลือกสงเสริมธุรกิจของ SMEs ที่มีโอกาส
แหงความสําเร็จทางธุรกิจสูง และสรางเปนตัวอยางตนแบบ (success model) ที่สามารถนําไปขยายผล
ตอในระดับอุตสาหกรรม
5) กําหนดใหมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการทํางานในเชิงคุณคา (outcome) และตาม
ความคุมคาของงบประมาณที่ไดรับการสงเสริม
2.4.5 งานวิจัยวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ไดดําเนินการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (2558) พบวาในดานกรอบการวิจัยแผนการทํากิจกรรม
สงเสริม และสนับสนุนการวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ดานวิสาหกิจชุมชน
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มุงเนนการวิจัยที่มีผลผลิตที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรมและสาธารณะไดทันทีโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อกอใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญในดานตางๆ ในการยกระดับขีด
ความสามารถของผูประกอบการโอทอป (OTOP) ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผู ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยเชิงอุตสาหกรรม เชิงสาธารณะ
เชิงวิชาการอื่นๆ เชน หัตถกรรม ตามลาดับความสําคัญ
2) เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดตนทุนของกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยแกสังคมไดอยางเหมาะสม
3) เพื่ อให เ กิด การวางแผนและกลยุ ท ธก ารสง เสริ ม และพัฒ นากลุม โอทอป (OTOP)
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
หมายเหตุ ในปง บประมาณ 2559 วช. มีน โยบายในการวิจัยดานวิส าหกิจ ชุม ชน รวมทั้ ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหมุงเนนงานวิจัยอันมีผลผลิตที่ส ามารถจะนําไปใชใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม หรือสาธารณะไดทันที

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี ิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐตอวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ผูวิจัยไดใชร ะเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย แนวทางการศึก ษาวิจัยพื้ นที่และประชากรการ
ศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย
3.1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) โดยผูวิจัยมีโอกาสเขารวมทํางานดวยประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหนวยงาน
ของรัฐที่มีความเกี่ยวของโดยตรงตลอดจนพิจารณาศึกษาขอมูลจากนโยบายของรัฐบาล แนวคิดภาครัฐและ
ภาคเอกชนนักวิชาการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจะนําผลที่ไดจากการวิเคราะหดังกลาวมาเพื่ออภิ
บายผลและทําการเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พ.ศ.2543 ใหเกิดประโยชนตอภาครัฐและเอกชนผูประกอบการ SMEs ไดมากยิ่งขึ้นตอไป
3.1.2 พิจารณาศึกษานโยบายและมาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
วิวัฒนาการของนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชวงที่ผานมาของประเทศไทย
ทั้งระบบ ตั้งแตในระดับรัฐบาล รัฐมนตรีที่กํากับดูแล หนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และองคก รภาคเอกชนที่เกี่ยวของโดยการศึกษาจากภาพรวมของนโยบายและมาตรการ
สงเสริมวิสาหกิจ ขนดกลางและขนาดยอมของทุกฝาย ที่เกี่ยวกับปจ จัยที่เกี่ยวกับการสงเสริมและการ
ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในดานตางๆ อาทิดานการเงิน การลงทุน การคาการตลาด การบริการ
และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการใชบังคับกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมที่เ ปน อยูปจ จุบัน และปญ หาอุป สรรคที่เ กิดขึ้นจากการใชบัง คับ
กฎหมายดังกลาว
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3.2 พื้นที่และผูใหขอมูลหลักทางการวิจัย
3.2.1 พื้นที่ของการศึกษาวิจัย หองประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 รัฐสภา กรุงเทพมหานคร
3.2.2 กลุมผูใหขอมูลหลักในการสนทนากลุม (Focus group) ของการวิจัย คือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จํานวน 21 คนประกอบดวย
1. นายกรรณภว ธนภรรคภวิน
- นักธุรกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2. รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตรศิริชัย - รองอธิการบดีฝายวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. นายกุณฑล นาคพรหม
4. นายฉัตรชัย ปยะสมบัติกุล

- อดีตนายธนาคาร
- นักธุรกิจ

5. นายชนินทร เผาวิริยะ
6. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

อดีตผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
- ทนายความ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

7. รองศาสตราจารยชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

อดีตเลขากฤษฎีกา
- คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

8. นางสาวณรินณทิพ วิริยะบัณฑิตกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

9. รองศาสตราจารยนิเวศน นันทจิต
10. พันตํารวจโทพงษชัย วราชิต

บริษัทพิเพิ่ลมิเดีย กรุป
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาราง พรบ.

11. พลตํารวจตรีพจน บุญมาภาคย

กองทุนยุติธรรม
- นายตํารวจ

12. นายพจน อรามวัฒนานนท
13. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย อัษฎมงคล

- กรรมการรองเลขาธิการหอการคาไทย
- ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ - ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ปปท.
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15. นางวิตรานันท ยามาโมโต

- ผูทรงคุณวุฒิดาน SMEs ญี่ปุน

16. นายวิทวัส บุญญสถิตย

- นักธุรกิจ (เจาของกิจการ)
อดีตสมาชิกวุฒิสภา

17. นายศิวกร ไกรกฤชกองบุญ

- นักธุรกิจ (เจาของกิจการ)
อดีตนายธนาคาร
18. ผูชวยศาสตราจารย สันติพัฒน อรุณธาณี - ผูบริหาร ปตท.
19. พลเอกสิงหศึก สิงหไพร

อาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

20. นายสุชาติ ปลื้มอารมณ

อดีตนายทหาร
- ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี

21. นายสุพันธุ มงคลสุธี
- ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3.2.3 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviewing) ผูใหขอมูลหลัก คือ รองผูอํานวยการสสว.
นางสาววิมลกานต โกสุมาศ เปนผูมีความรูความสามารถเคยรักษาการณ ในตําแหนงผูอํานวยการสสว.
และมีประสบการณในดาน SMEs มาเปนระยะเวลานานเปนตัวแทน SMEs ของไทยในการประชุมระดับ
นานาชาติ และ UN มาหลายครั้ง ประกอบกับสสว. เปนหนวยงานหลักของภาครัฐในการสนับสนุนและ
สงเสริม SMEs โดยตรงจึงนับวามีความเหมาะสมสําหรับการใหขอมูลเปนอยางมาก
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสูการวิเคราะหขอมูล และการประเมิน
ผลการวิจัย ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.3.1 การเก็บและรวบรวมขอมูล และกลุมตัวแทนผูประกอบการ SMEs ที่มาใหขอมูลในการ
สนทนากลุม
3.3.2 การเก็บบันทึกและรวบรวมขอมูล จากการสนทนากลุม (Focus Group) ในการประชุมที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขางตน การบันทึกวันเวลาและวาระการประชุม
ตลอดจนผลและรายงานการประชุม เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง และนําไปสูการวิเคราะหขอมูลตอไป
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3.3.3 การเก็บและรวบรวมขอมูลจากการสัม ภาษณเชิงลึก (In-depth interviewing) โดย
สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐที่ใชบังคับกฎหมายพรบ. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมโดยการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
3.4 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยรวบรวมขอมูลและอธิบายขยายความพรรณนาตามขอเท็จจริง เกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นจริง กับประเด็นของปญหาและคําถามของการวิจัย โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและจากการ
สังเกตเพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังนี้
3.4.1 สรุปขอมูลจากเอกสารขาวสาร และขอมูลเชิงประจักษจากภาครัฐ เอกชนและตัวแทน
ของผูประกอบการ SMEs ตามประเด็นของตัวแปรตนคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและตัวแปร
ตามคือแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
3.4.2 สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงในการเขียนบรรยายตามประเด็น
ของปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย
3.4.3 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงในการเขียนบรรยายตาม
ประเด็นของปญหา และวัตถุประสงคของการวิจัย

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก
ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อมู ล จากหน วยงานที่ เ กี่ ยวข องซึ่ ง ได จ ากการสนทนากลุ ม ในนาม
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) จํานวน 21 คน จากการสัมภาษณเชิงลึก รองผูอํานวยการสสว. จํานวน 1 คน
และจากการชี้แจงต อคณะกรรมาธิก ารฯ ของผูแทนหนวยงานที่เ กี่ยวของทั้ง ภาครัฐและเอกชนคื อ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงพาณิชยกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแหง
ประเทศไทยธนาคาร SME BANK และกลุมองคกรภาคเอกชนที่ไดจากการสนทนากลุมดังกลาวซึง่ ผูว จิ ยั ขอ
นํามาวิเคราะหสรุปดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของรัฐบาล
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง การ
ดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง
กลไกที่จะใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง
ขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่อง การ
สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยของภาครัฐบาล
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
เรื่องการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของรัฐบาลพบวาในภาพรวมของประเทศยังไมอาจดําเนินการไดอยางมีเอกภาพ เพราะมีหลายสวน
ราชการและหลายหนวยงานดําเนินการในลักษณะตางคนตางทําถึงแมวาในสวนของ สสว. จะมีกฎหมาย
กําหนดใหเปนหนาที่ของ สสว.ก็ตามแตสวนราชการและหนวยงานอื่นตางก็มีห นาที่หรือลักษณะงาน
สงเสริมผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทํานองเดียวกันดวย
4.1.1 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลพบวา เนื่องจากที่ผานมา สสว. เปนหนวยงานที่สงเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs และยังมีหนวยงานของรัฐอีก 10 กระทรวง 24 กรม
ที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับสสว. และยุทธศาสตรการทํางานก็ตางคนตางทําประกอบกับรางพรบ.ฉบับ
เกา (พรบ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพ.ศ. 2543) มีเจตนารมณใหอํานาจสวนใหญเกือบ
ทั้งหมดอยูที่คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานซึ่งเปนการยากที่จะใช
อํานาจคาบเกี่ยวไปยังกระทรวงอื่น ในรางพรบ. ใหมควรใชแนวทางที่คสช. ไดพิจารณาดําเนินการไปแลว
กลาวคือในชวงคสช. ไดเคยมีการตั้งอนุบริหารสสว. ขึ้นโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานและ
มีการแยกอํานาจของบอรดบริหารเดิมบางสวนไวที่คณะกรรมการสงเสริมฯ บางสวนไวที่อนุฯ และสสว.
เคยไดรับขอคิดเห็นจากสํานักเลขาธิการ รัฐมนตรีฯ ใหปรับแกเปน"ใหสํานักงานสสว. เปนหนวยงานของ
รัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจวา
ดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรี" แตห ากเห็นวาสสว. ควรทําหนาที่เปนสภาพัฒ นฯ ของSMEs ที่ทําหนาที่ประสานทุก
กระทรวง ทบวงกรมที่เกี่ยวของบูรณาการใหงานสงเสริมกระจายตัวไปทั่วประเทศก็ควรปรับแกกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในพรบ. เดิม
4.1.2 แนวทางการแกไขจากการสนทนากลุมพบวา
1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรเปนหนวยงานยุทธศาสตร โดย
จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการใหแกหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และพิจารณาใหความเห็นชอบตอโครงการตางๆของหนวยปฏิบัติงานนั้น
2) เพิ่ม บทบาทสํ านั ก งานสง เสริ ม วิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ มในการดู แลการ
ดําเนินงานแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
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3) พิจารณาถึงความรวมมือของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs เชนกรม
สงเสริมการเกษตรและสหกรณกับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน
4) การประกอบธุรกิจไมวาจะเปน SMEs หรือ OTOP จะมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือศูนยราชการจังหวัด แตมีการทํางานที่ซ้ําซอนกันซึ่ง
เกิดจากการแบงหนาที่ไมชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความขัดแยง เกี่ยวกับการกําหนดหนาที่รับผิดชอบในการ
ทํางานภายในองคการ
5) ในบอร ด นโยบายให มี ค ณะกรรมการสง เสริ ม วิ ส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รัฐ มนตรี วา การกระทรวงพาณิ ชย รัฐ มนตรี วา การกระทรวงการทอ งเที่ ย วและกี ฬ า
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนสิบสองคนซึ่งแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเปนกรรมการ และผูอํานวยการสสว. เปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว ใหรัฐมนตรีดําเนินการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
กํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการวิสาหกิจจังหวัดใหปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนอกจากการการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหา และแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
เรื่อง กลไกที่จะใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการขาดขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมพบวาในระดับภูมิภาคและทองถิ่น สสว. ไมมีหนวยงานสาขาประจําอยูใ นภูมิภาค ขณะเดียวกัน
บุคลากรของ สสว. เองมีจํานวนจํากัดและไมอาจลงไปดําเนินการในระดับภูมิภาคไดอยางทั่วถึง
4.2.1 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลพบวาภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานศูนยกลางของจังหวัด เพื่อ
ดูแลผูประกอบการธุรกิจในการใหความรูความเขาใจและใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑ
สินคา เพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จและควรจัดใหมีศูนยประสานงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรับทราบขอมูลในดาน
ตางๆ เชน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ กฎหมายการประกอบธุรกิจในตางประเทศที่เกี่ยวของ เปนตน
แนวทางของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรมีดังนี้
1) การฟนฟูดานการคาใหเปนกลไกที่จะชวยผูป ระกอบการ SMEsใหเติบโตได
2) ปรับโครงสราง คือคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมี
อํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พรอมทั้ง
กํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3) ตั้งศูนยบริการ SMEs ครบวงจร (One stop Service Center: OSS) ไดแกรับเรื่อง
ความตองการของผูประกอบการ SMEsใหคําปรึกษาแนะนําทั้งดานพัฒนาสินคาและบริการการตลาด
การเงิน การเพิ่มความสามารถในดานตางๆ ฯลฯขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SMEs เพื่อประโยชนในการ
รับบริการที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนจะจัดให และสงเสริม SMEs สูตลาดโลก
4) สสว. มีเจาหนาที่ 200 คน ปจจุบันเหลือ 170 คน เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานของ
รัฐอื่นๆแลวถือวานอยมากสําหรับแนวทางในการปรับโครงสรางอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ
แผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนตองมีอัตรากําลังเพื่อรองรับ
อนึ่ง การปรับโครงสราง อัตรากําลังของสสว. เพื่อรองรับอํานาจหนาที่ในกรณีดังกลาวเปน
อํานาจพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
4.2.2 แนวทางการแกไขจากการสนทนากลุมพบวา
1) สสว. ต องประสานงาน หารื อ และพิ จ ารณาแผนงานและโครงการ ตลอดจน
งบประมาณของโครงการ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน
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กระทรวง ทบวง หรือกรม ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของประเทศไทยสําหรับทุกชวงระยะสิบสองเดือนใดๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และ
ทําหนาที่เ ปนฝายเลขานุก ารใหแกคณะกรรมการอิส ระที่ตั้ง ขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรของ กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่ ม อํ า นาจการกํ า หนดให มี ก ารบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งส ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศในการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาแผนยุท ธศาสตรในการสง เสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
3) ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานศูนยกลางของจังหวัด เพื่อดูแลผูประกอบการธุรกิจในการ
ใหความรูความเขาใจและใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพื่อสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จภาครัฐควรจัดใหมีศูนยประสานงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรับทราบขอมูลในดานตางๆ เชน การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ กฎหมายการประกอบธุรกิจในตางประเทศที่เกี่ยวของ เปนตน
4) หนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจจังหวัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดสงเสริม
วิสาหกิจในทุกระดับอยางทั่วถึง
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหา และแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
เรื่อง ขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย
ผลการวิเคราะหขอมูลและสภาพปญ หาของรัฐเรื่องขอมูลเชิง ประชากรของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีอยูทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ไดแก ปญหาขอมูลจํานวนที่แทจริงวา
เทาใด ปญหาการเปนผูประกอบกิจการลงทุนหรือผลิตสินคาประเภทใด ปญหามีการสงออกหรือไม
ปญหามีการใชแรงงานหรือไม และปญหามีการจดทะเบียนการคาหรือทะเบียนอื่นใดหรือไม เปนตน
4.3.1 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลพบวาควรกําหนดใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานศูนยกลางหรือหนวยงานหลักเพื่อสั่งการและกํากับดูแลหนวยงานที่
ใหการสนับสนุนสงเสริมและชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยหนวยงานที่
ใหการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรมีการบริหาร
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จัดการฐานขอมูลใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการและการจัดการ เพื่อใหมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทาง
อิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบครบวงจรและมีมาตรฐาน มีเครือขายรองรับระบบงานการเงินการคลังทั้ง
ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบบัญชีการเงิน ระบบสินทรัพยถาวร ระบบบัญชีตน ทุน และ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งมีขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตองครบถวน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
ฐานขอมูล SMEsแหงชาติที่ตองการทราบ คือ
1) ผูประกอบการSMEs มีจํานวนกี่ราย
2) นวัตกรรมการพัฒนามีการพัฒนาแลวกี่ราย
3) การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐมีจํานวนกี่ราย
ผูประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลจะสงงบรายไดใหทราบความเคลื่อนไหว
ของผูป ระกอบการSMEsวามีก ารพัฒ นาสินคาอยางไรบาง จึง เห็นวาฐานขอมูล ทั้ง หมดสามารถวาง
แผนการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ไดดเี ชน
1) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SMEs
2) SMEs เขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3) การลดอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
ดานสงเสริมและพัฒนา SMEsโดยมุงเนนการพัฒนาตามวงจรธุรกิจ (Progress)
1) ศูนยใหบริการ SMEsครบวงจรหรือ One Stop Service Center: OSS
2) ศูนยเรียนรูธุรกิจSMEsออนไลน (SME University)
3) สนับสนุนและพัฒนา SMEs ที่มีศักยภาพสูง (SME National Champion)
ดานสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการของ SMEs (Product) คือการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ออกแบบสินคาหรือการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งหนวยงานที่จะชวยผูประกอบการ SMEs ในการพัฒนาสินคา
มีจํากัด จากการศึกษาจากนานาประเทศในการใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยผูประกอบการ SMEs จึงเห็นวา
ประเทศไทยควรจัดทําโครงการ คือ
1) โครงการ 1 มหาวิทยาลัย / 1 อาชีวะ: 100 SMEs
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2) มีฐานขอมูลหรือทําเนียบผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมให SMEs สามารถสืบคนได
4.3.2 แนวทางการแกไขจากการสนทนากลุมพบวา
1) ภาครัฐไมมีขอมูลรายไดที่แนนอนของผูประกอบการธุรกิจ และผูประกอบการธุรกิจที่
อยูนอกระบบเปนจํานวนมากที่ไมไดเขาไปอยูในระบบ จึงทําใหไมสามารถกําหนดลักษณะของผูประกอบ
ธุรกิจไดอยางชัดเจนวา ผูประกอบธุรกิจเขาลักษณะกิจการใด ภาครัฐจึงไมสามารถกําหนดงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจไดอยางทั่วถึง
2) หนวยงานที่สนับ สนุน สงเสริม ชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม ควรมีการบริหารจัดการฐานขอมูลใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินการและการจัดการ เพื่อใหมีการบริหาร
จัดการแบบบูร ณาการทางอิเล็กทรอนิกสอยางเปนระบบครบวงจรและมีม าตรฐานมีเครือขายรองรับ
ระบบงานการเงินการคลัง ทั้ง ระบบงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบบัญ ชีการเงิน ระบบ
สินทรัพยถาวร ระบบบัญชีตนทุน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว โปรงใส
ตรวจสอบได รวมทั้งมีสารสนเทศที่ถูกตองครบถวน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน
การคลังภาครัฐ
3) พิจารณาในการลงทะเบียนผูประกอบกิจการวิสาหกิจรายยอย ควรดําเนินการไดงาย
มิใหผูประกอบกิจการกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษี และรัฐควรสรางสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานั้นมาลงทะเบียน
เพื่อใหเขาถึงการชวยเหลือและการพัฒนาของรัฐ
4) สสว. จะตองนําขอมูลที่ไดมาศึกษา และวิเคราะหภาวะของความสามารถในการ
แขงขันการเขาสูตลาดในประเทศและตางประเทศ การเงิน การถายทอดเทคโนโลยี ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่มีการจดแจง เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะสําหรับทุก ชวงระยะสิ บสองเดือนเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
อาจแยกเปนรายเครือขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
5) สสว. จะตองมีห นาที่ป ระสานรวมกับ สถาบันการศึก ษาตางๆ ในสวนกลางและ
ทองถิ่น ทางดานการวิจัยดานขอมูล งบประมาณ การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยแผนปฏิบัติการนั้น ตองกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่องภายในแตละรายเครือขายธุรกิจ รวมถึงจัดใหมีศูนยบมเพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในแตละสถาบันการศึกษา เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถสราง หรือพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ สําหรับผลิตภัณฑและการตลาดตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
6) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขาด
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ไดเทาที่ควร เนื่องจากการผลิตสินคาในปจจุบันมีปจจัยสําคัญหลายอยาง อาทิ ตนทุนการผลิตสินคา
กระบวนการผลิตที่ร วดเร็วและใชทรัพ ยากรที่มีอยูอยางคุมคา การขนสงเชิงพาณิชย การเชาโรงงาน
คลังสินคา หรือแมแตการสั่งซื้อสินคาของผูบริโภคลวนแลวแตเปนปจจัยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงเปน
ที่มาของการนําระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Technology: IT) ในการบริหารจัดการการ
ผลิตใหเกิดความคุมคา ประหยัด ลดตนทุนการผลิต ตั้งแตกระบวนการจัดการการผลิตตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา รวมถึ ง ยั ง เปน การตรวจสอบทั้ ง การผลิต และความตอ งการของผูบ ริโ ภค (Demand
Supply) ไดอีกดวย
นอกจากนี้ การนํากระบวนการแบบ Digital Economyเขามาบริหารจัดการระบบการ
ซื้อขายสิ นคา เชิง พาณิชย อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-commerce) ซึ่ง เป นการขายสิน คา ในตลาดออนไลน
(E-marketplace) เพื่อการบูรณาการในทุกสวนของการบริหารงานของกิจการอยางเปนระบบใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร อีกทั้ง ปญหาธุรกิจขามชาติ เชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชนเว็บไซตอะโก
ดา (www.agoda.com) เว็บไซตบุคคิง (www.booking.com) เปนเว็บไซตใหบริการ การจองหองพักใน
กิจ การโรงแรมทั่วโลก ซึ่ง เว็บไซตเ หลานี้นําปญ หามาสูธุร กิจ SMEsไทยในธุร กิจ ทองถิ่นจํานวนมาก
สําหรับกิจการโรงแรมที่เปดบริการมายาวนานก็ไมสามารถขายหองพักได เมื่อเทียบกับธุรกิจรายใหมที่มี
พื้นที่ในเว็บไซตดังกลาว ซึ่งเปนจุดออนของการจัดเก็บรายไดเขาประเทศ รัฐบาลตองสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมสําหรับกิจการโรงแรม นําความรูดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาพัฒนาใหสามารถแขงขันกับ
ธุรกิจขามชาติได
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหา และแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ
เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยของภาครัฐบาล
ผลการวิเคราะหขอมูลและสภาพปญหาของรัฐเรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของภาครัฐบาลอยางตอเนื่อง พบวาเนื่องจากที่ผานมาเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบาย
เรื่องการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็เปลี่ยนไปตามรัฐบาล ซึ่งบางรัฐบาลใหการสงเสริม
นอยเงินงบประมาณที่รัฐบาลจะจัดสรรให สสว. เพื่อดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ก็ยอมไดรับการจัดสรรนอยลงไปดวย จึง ทําใหการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติก าร
สงเสริมวิสาหกิจมิไดมุงหวังจะไดขอคนพบใหม ไดฝกฝนและรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ เปนกรอบแนวคิด
ที่สมบูรณพรอม ทั้งรากฐานที่มาแหงแนวคิด และปจจุบันกาลของแนวคิดเพื่อใหเขาใจกรอบแนวคิดแหง
การวิจัย
4.4.1 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลพบวาหนวยงานที่ใหการสงเสริม ชวยเหลือประกอบการ
ธุร กิจภายในกํากับ ดูแลของสํานัก งานสง เสริมวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอย (สสว.) ควรจัดทํา
แผนปฏิบัติงานใหชัดเจน และสงแผนปฏิบัติงานดังกลาวนี้ไปให สสว. เพื่อกําหนดกรอบแผนงานหลักที่มี
การจั ด สรรงบประมาณในแต ล ะหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให ส อดคล อ งกั บ แผนงานปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
สสว. ตองประสานงาน หารือ และพิจารณาแผนงานและโครงการ ตลอดจนงบประมาณของ
โครงการ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง
หรือกรมใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย
สําหรับทุกชวงระยะสิบสองเดือนใด ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และทําหนาที่เปนฝาย
เลขานุการใหแกคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ สําหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรของ กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียก ชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตองมีการถายโอนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการให สสว. เพื่อจะไดเปนหนวยงานที่กําหนด
แผนยุทธศาสตรและงบประมาณ รวมถึงการจัดทําตัวชี้วัด และเปนศูนยกลางในการรวมกลุมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง
4.4.2 แนวทางการแกไขจากการสนทนากลุมพบวา
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1) เห็นควรให สสว. เปนหนวยงานที่กําหนดแผนยุทธศาสตรและงบประมาณในภาพรวม
รวมถึงการจัดทําตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อที่จะไดเกิดการบูรณาการและเปน
ศูนยกลางใหกับกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง
2) หน ว ยงานที่ใ ห ก ารส ง เสริ ม ช ว ยเหลื อผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ภายในกํ ากั บ ดู แลของ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานใหชัดเจน และสง
แผนปฏิบัติงานดังกลาวนี้ไปให สสว. เพื่อกําหนดรอบแผนงานหลักที่มีการจั ดสรรงบประมาณในแตละ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแผนงานปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหมีก องทุนสง เสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวยเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม หรือจากงบประมาณรายจายประจําป เงินหรือทรัพยสนิ ทีม่ ผี มู อบให
เพื่อสมทบกองทุน คาธรรมเนียม คาตอบแทน หรือคาบริการจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน ดอกผล
หรือรายไดของกองทุน และเงินอื่นที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุน ใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือกลุม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมกูยืม
สําหรับดําเนินการกอตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ หรือกลุมวิสาหกิจนั้นใหมีประสิทธิภาพ
และขีดความความสามารถเพิ่มขึ้น
ใหความชวยเหลือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน เพื่อ
นําไปใชดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือตามแผนปฏิบัติ
การที่คณะกรรมการวิสาหกิจจังหวัดจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เปนเงินอุดหนุนในการรวมทุน หรือการลงทุน หรือการดําเนินการใด ที่เ กี่ยวของกับการ
กอตั้ ง การขยายกิจ การ การวิจั ย พัฒ นาและการส ง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวม
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานและการบริหารกองทุนใหมี แผนปฏิบัติการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยคํานึงถึง ความเห็นของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอมและ
ผลการวิจัยและพัฒนา

บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของภาครัฐใหสามารถบูรณาการรวมกันไดอยางไร 2) ทราบถึงแนวทางการแกปญหา
การขาดกลไกที่จะใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ระดับภูมิภาคและทองถิ่นไดอยางไร 3) ทราบถึงแนวทางการแกปญหาการขาดขอมูลเชิงประชากรของผู
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรทําอยางไร 4) ทราบถึงแนวทางการแกปญหาการขาดการ
สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐอยางตอเนื่องควรเปนอยางไร ซึ่งใน
บทนี้ผูวิจัยขอเสนอประเด็นสําคัญดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาพบวา
5.1.1 ปญหาการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของรัฐบาล
ยังไมสามารถบูรณาการรวมกันไดอยางมีเอกภาพนั้นพบวา แนวทางการแกไขควรเพิ่มบทบาทสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ใหมีหนาที่กํากับดูแลและเปนหนวยงานยุทธศาสตร
โดยจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการใหแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และพิจารณาใหความเห็นชอบ
โครงการตางๆในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แตทั้งนี้ดวยศักยภาพของ สสว. เองยังไม
สามารถกําหนดแผนดําเนินงานรวมหรือขอความรวมมือไปยังกระทรวงตางๆที่เกี่ยวของไดโดยงาย ดวย
เหตุนี้บอรดนโยบายของรัฐบาลจึงควรใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการและมีกระทรวงที่เกี่ยวของ
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เปนกรรมการ ตลอดจนผูแทนจากภาคเอกชนเปนกรรมการรวมโดยมีอํานาจหนาที่สําคัญคือ กําหนด
นโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกํากับการดําเนินงานของวิสาหกิจจังหวัด
และแตงตั้งอนุกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และทั้งหมดมั้งมวลนี้ไมวาดวยอํานาจ
หรือการเพิ่มบทบาทของ สสว. หรือจัดตั้งบอรดนโยบาย ก็เปนเรื่องจําเปนตองแกไขกฎหมายสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 กอน คณะกรรมการบอรดนโยบายและ สสว. จึงมีอํานาจ
ในการใชบังคับกฎหมายได
5.1.2 ปญหาการขาดกลไกที่จะใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในระดับภูมิภาคหรือทองถิ่นนั้นพบวา แนวทางแกไข ภาครัฐควรปรับโครงสราง
อัตรากําลังของสสว. และจัดตั้งหนวยงานศูนยกลางของจังหวัดเพื่อดูแลผูประกอบการ และจัดใหมีศูนย
ประสานงานและพัฒ นาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสสว. ตองประสานงาน หารือ และ
พิจารณาแผนงานและโครงการ ตลอดจนงบประมาณโครงการและเพิ่มอํานาจในการกําหนดใหมีการบูร
ณาการรวมกันระหวางราชการ รั ฐวิส าหกิจ หรือองคก ารเอกชนที่เ กี่ยวของ ที่สําคัญ คือกําหนดใหมี
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจจังหวัด เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดสงเสริมวิสาหกิจในทุกระดับ โดยเริ่ม
จากจังหวัดลงไปเปนอําเภอ ตําบล และขึ้นไปเปน ภาค และระดับประเทศ และรัฐควรจัดตั้งศูนยบริการ
SMEs ครบวงจร (One stop Service Center: OOS) เพื่อรับเรื่องราวของผูประกอบการSMEs ในทุก
ภูมิภาคของประเทศหรือทุกจังหวัดเพื่อเปนจุดในการใหคําปรึกษา แนะนําและเปนแหลงขอมูล จําเปน
สําหรับผูประกอบการ SMEs
5.1.3 ปญหาการขาดขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น
พบวา แนวทางการแกไขควรใหสํานัก งานสง เสริ ม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เป น
หนวยงานศูนยกลางหนวยงานหลักในการลงทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจโดยเฉพาะรายยอยที่อยูนอก
ระบบเปนจํานวนมาใหเขามาอยูในระบบ จึงสามารถกําหนดลักษณะของผูประกบธุรกิจไดอยางชัดเจนวา
เข าลั ก ษณะกิจ การใด ภาครัฐ จึง สามารถบม เพาะ พัฒ นา หรือ กํา หนดงบประมาณเพื่ อช วยเหลื อ
ผูประกอบการไดอยางทั่วถึง และเมื่อมีขอมูลประชากรของผูประกอบวิสาหกิจเพียงพอแลวก็สามารถ
กํากั บ ดูแ ลให ก ารสนับ สนุ นและชว ยเหลือผู ป ระกอบวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมไดงา ยขึ้ น
ตลอดจนภาครัฐยังมีแนวโนม ที่จะเก็บภาษีจากผูป ระกอบวิส าหกิจ SMEs ไดเ พิ่มขึ้น แตทั้ง นี้ รัฐควร
พิจารณาในการลงทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย ควรดําเนินการไดงาย มิใหผูประกอบกิจการ
กังวลเรื่องภาษี และรัฐควรสรางสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานั้น มาลงทะเบียนเพื่อใหเขาถึงการชวยเหลือและ
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พัฒนาของรัฐ และสิ่งที่จะไดจากการสงเสริมของรัฐ เชน ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสาน
รวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดานการวิจัยที่เกี่ยวของ การถายทอดเทคโนโลยี และวิเคราะหภาวะ
ของความสามารถในการแขงขั้นการเขาสูตลาดในประเทศและตางประเทศ เปนตน
5.1.4 ปญ หาการขาดการสง เสริม และสนับสนุนวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมอยาง
ตอเนื่องนั้นพบวา แนวทางแกไขตองมีการถายโอนอํานาจหนาที่ให สสว. เปนหนวยงานที่กําหนดแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณในภาพรวม หนวยงานสงเสริมชวยเหลือผูประกอบธุรกิจทุกหนวยอยูภาย ใต
การกํากับดูแลของ สสว. ทุกหนวยตองจัดทําแผนปฏิบัติงานใหชัดเจน และสงแผนปฏิบัติงานดัง กลาวไป
ให สสว. เพื่อกําหนดกรอบแผนงานหลักเพื่อการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลได
อยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหมี “กองทุน”สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยไดรับเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมหรือจากงบประมาณรายจายประจําป และเงินอื่นที่ไดรับ
มาเพื่อดําเนินการกองทุนและใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
1) ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกูยืม
สําหรับการกอตั้ง ปรับปรุง และพัฒนา
2) ใหความชวยเหลือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน เพื่อ
นําไปใชดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
3) เปนเงินอุดหนุนในการรวมทุนหรือการลงทุนเกี่ยวกับการกอตั้ง การขยายกิจการ การ
วิจัย พัฒนาและการสงเสริม
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความเห็นของสวนราชการ หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลการวิจัยและพัฒนา
กลาวโดยสรุปเมื่อกฎหมายใหอํานาจในการตั้งกองทุนและไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลแลว ก็เชื่อไดวา ความตอเนื่องของการสงเสริมจะมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน
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สรุปผลการวิจัย
สภาพปญหา

แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ

1. การดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
1.1 ในภาพรวมการดํ า เนิ น งานด า นนโยบาย 1.1 สํ านั ก งานสง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
สงเสริม ยังไมอาจดําเนินการไดอยางมีเอกภาพ ขนาดยอมควรเปนหนวยงานยุทธศาสตร โดยจัดทํา
เพราะมีหลายหนวยงานในหลายกระทรวง ตางมี แผนแมบทและแผนปฏิบัติการใหแกหนวยงานอื่นๆ
หนาที่ในลักษณะงานสงเสริมในทํานองเดียวกัน ที่เกี่ยวของ
1.2 หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง สั ง กั ด ในหลาย 1.2 ควรเพิ่ม บทบาทสสว. ในดูแลการดําเนินงาน
กระทรวง มี ก ารทํางานที่ซ้ํา ซอนกัน การแบ ง ของแตล ะหนวยงานใหเ ปนไปตามแผนที่กําหนด
หนาที่ ไมชัดเจนซึ่งนําไปสูความขัดแยง เกี่ยวกับ และปรับแก พรบ. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ขนาดยอม พ.ศ.2543 ใหสอดรับกับอํานาจหนาที่
1.3 ป ญ หาเรื่ อ งนโยบายของคณะกรรมการ 1.3 ในคณะกรรมการสง เสริม ควรประกอบดวย
สง เสริม ซึ่ง อํานาจสวนใหญเกือบทั้งหมดอยูที่ นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี แ ละปลั ด กระทรวงที่
คณะก ร รม กา ร บริ ห าร มี ป ลั ด กร ะ ทร วง เกี่ยวของเปนกรรมการเพื่อสามารถใชอํานาจได
อุตสาหกรรมเปนประธาน จึงเปนการยากที่จะใช ครอบคลุ ม และสามารถกํ า หนดนโยบายและ
อํานาจคาบเกี่ยวไปยังกระทรวงอื่นๆได
แผนการสงเสริมใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. กลไกที่จ ะใชเปนเครื่องมือในการขับ เคลื่อน
งานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.1 สํานักงานสงเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและ 2.1 รัฐควรปรับโครงสราง อัตรากําลังของสสว. เพื่อ
ขนาดยอมไมส ามารถขับ เคลื่อนงานสง เสริม ใน รองรับ อํานาจหนาที่ในกรณีดัง กลาว ภาครัฐควร
ระดับ ภูมิภาคและทองถิ่นเนื่อ งจากมีบุคลากร จั ด ตั้ ง หน ว ยงานศู น ย ก ลางของจั ง หวั ด เพื่ อ ดู แ ล
จํากัดไมอาจลงไปดําเนินการไดอยางทั่วถึง
ผู ป ระกอบการ SMEsในการประกอบธุ ร กิ จ ให
ความรูความเขาใจและใหการสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาในดานตางๆ

54
สภาพปญหา (ตอ)

แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐ (ตอ)

2.2 สวนราชการอื่นที่ทํางานในลักษณะสงเสริม 2.2 รัฐควรเพิ่มอํานาจของสสว. ในการกําหนดใหมี
เชนเดียวกัน และกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ การบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานส ว น
แตขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันเพราะมี ราชการที่ทํางานสงเสริมดวยกันโดยการกําหนดใหมี
ฐานะเปนหนวยงานตางกระทรวงกัน
คณะกรรมการสงเสริม“วิส าหกิจจังหวัด” เพื่อให
หนวยงานของรัฐไดสง เสริม วิส าหกิจ ในทุก ระดั บ
อยางทั่วถึง
2.3 การขาดศูนยบริการ SMEs ครบวงจรที่จะให 2.3 รัฐควรจัดตั้งศูนยบริการ SMEsครบวงจร (One
คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ทั้ ง ด า นพั ฒ นาสิ น ค า และ stop Service Center: OOS) เพื่อรับเรื่องราวของ
บริ ก าร การตลาด การเงิ น การเพิ่ม ขี ด ความ ผูป ระกอบการ SMEsในทุ ก ภู มิภ าคแนวทางการ
สภาพป ญ หาสามารถในด า นต า งๆ ตลอดจน สงเสริม และสนับ สนุนของรัฐของประเทศหรือทุก
ประโยชน ในการรับ บริก ารที่ห นวยงานของรั ฐ จังหวัด เพื่อเปนจุดในการใหคําปรึกษาแนะนําและ
และเอกชนจะจัดให และการสงเสริม SMEs สู เป น แหล ง ข อ มูล ที่ จํา เปน สํ าหรั บ ผู ป ระกอบการ
ตลาดโลก
SMEs
3. ข อ มู ล เชิ ง ประชากรของผู ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.1ภาครัฐยัง ไมท ราบขอมูล เชิง ประชากรของ 3.1 ควรกําหนดใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
ผู ป ระกอบการ SMEsที่ มี อ ยู ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ข อง กลางและขนาดยอมเปนหนวยงานศูนยกลางหรือ
ประเทศว ามี จํานวนแท จ ริ ง เทาใด ผลิ ตสิ นค า หนวยงานหลัก ในการขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการ
ประเภทใดมีการสงออกหรือไม มีการจดทะเบียน SMEs และบริหารจัดการใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน
การค า หรื อ ทะเบี ย นอื่ น หรื อ ไม แต พ บว า เ พื่ อ ใ ห ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ป น ไ ป อ ย า ง มี
ผูประกอบการอยูนอกระบบเปนจํานวนมาก

ประสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล อ งกั บ นโยบายและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตลอดจนนําไปสู
การจัดการแบบบูรณาการทางอีเล็กทรอนิกสอยาง
เปนระบบครบวงจรและมีเครือขายรองรับ
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3.2 เอกชนผูประกอบการ SMEs ที่ยัง ไมเ ขา 3.2 รั ฐ ค ว ร พิ จ า ร ณ า ใ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น
ระบบกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ จึง ผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย ควรดําเนินการได
ทําใหเ สียโอกาสในการเขาถึง การสง เสริม ของ งาย มิใหผูประกอบกิจการกัง วลเรื่องภาษี และรัฐ
ภาครั ฐ ในขณะเดี ย วกั น ภาครั ฐ เองก็ ข าดฐาน ควรสรางสิ่งจูงใจใหบุคคลเหลานั้น มาลงทะเบียน
ขอมูลของผูประกอบการ

เพื่อใหเขาถึงการชวยเหลือและพัฒนาของรัฐ และ
สิ่งที่จะไดจากการสงเสริมจากรัฐ เชน ความรูดาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประสานร ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึก ษาตา งๆ ดานการวิจั ยที่ เ กี่ยวขอ ง
การถายทอดเทคโนโลยี และวิเ คราะหภาวะของ
ความสามารถในการแข ง ขั น การเข า สู ต ลาดใน
ประเทศและตางประเทศ เปนตน

4. การส ง เสริ ม และสนั บ สนุน วิส าหกิจ ขนาด
กลางและขนาดยอมของภาครัฐบาล
4.1 งบประมาณในการสงเสริมของรัฐบาล ถูก 4.1ตองมีการถายโอนอํานาจหนาที่ใหสสว.เพื่อให
ขอโดยหลายหนวยงานและหลายกระทรวงที่
เกี่ยวของทําใหตางคนตางทําไมมีการบูรณาการ

เป น หน ว ยงานกํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร และ
งบประมาณในภาพรวมรวมถึง การจั ดทําตั วชี้วั ด

รวมกันทําใหยากในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณรวมกัน

และผลสัมฤทธิก์ ับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะได
เกิดการบูร ณาการและเป นศูนย ก ลางใหกั บ กลุ ม
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ มอย างแทจ ริ ง
หน ว ยงานที่เ กี่ ยวข อ งในทุก กระทรวงควรจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติง านใหชัดเจนและสง แผนดัง กล าวให
สสว. เพื่อกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับแผนงานปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.2 การขาดเงิ น กองทุ น ในการช ว ยเหลื อ ผู 4.2 ควรใหมีก องทุนสง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลาง
ประกอบวิ ส าหกิ จ SMEsในการกู ยื ม สํ า หรั บ และขนาดยอม ประกอบดวยเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ดําเนิน การกอ ตั้ง ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การรว มทุ น จัดสรรใหห รือจากงบประมาณรายจายประจํา ป
ขยายกิ จ การและรวมถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ หรือเงินรายไดอื่นๆ เพื่อใหเปนทุนสําหรับใหกูยืม
วิสาหกิจจังหวัดจัดทําขึ้น เปนตน

สําหรับ กลุม วิส าหกิจ เพื่ อการพัฒ นากิจ การ เพิ่ ม
ประสิท ธิภาพและขี ดความสามารถหรือเปน เงิ น
อุดหนุนในการรวมทุนและใหความชวยเหลือสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องคกร
เอกชน เพื่อนําไปใชดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

5.2 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
5.2.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมของรัฐ เรื่องการดําเนินงานดาน
นโยบายสงเสริมในภาพรวมของประเทศ พบวาการดําเนินงานดานนโยบายสงเสริม ยังไมอาจดําเนินการ
ไดอยางมีเอกภาพทั้งนี้เพราะมีหนวยงานหลายกระทรวงตางมีหนาที่ในลักษณะงานสงเสริมในทํานอง
เดียวกัน การทําแผนยุทธศาสตรในภาพรวมจึงเปนเรื่ องยาก หนวยงานทั้งหลายเหลานี้สังกัดในหลาย
กระทรวง มีการทํางานที่ซ้ําซอนกันการแบงหนาที่ไมชัดเจน ซึ่งอาจนําไปสูความขัดแยง เกี่ยวกับ การ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงปญหาเรื่องบอรดนโยบายคณะกรรมการสงเสริม ซึ่งอํานาจสวนใหญเกือบทั้งหมดอยูที่
คณะกรรมการบริหาร มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน จึงเปนการยากที่จะใชอํานาจคาบเกี่ยว
ไปยังกระทรวงอื่นๆ ได
ปญหาเหลานี้มีแนวทางแกไขดังนี้ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) เขียนเปนหลักทฤษฎีไววา
หลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน (Unity of direction) กิจกรรมของกลุมที่มีเปาหมายอัน
เดียวกันควรจะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกัน เปนไปตามแผนงานเดียวรวมกัน
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หลักของความสามัคคี (Esprit de corps) เนนถึงความจําเปนที่คนตองทํางานเปนกลุม ทีเ่ ปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork) และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการติดตอสื่อสาร (communication)
เพื่อใหไดมาซึ่งกลุมงานที่ดี
หลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) ในการกระทําใด ๆพนักงาน
ควรไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้นทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความสับสนในคําสั่งดวย
การปฏิบัติตามหลักขอนี้ยอมจะชวยใหสามารถขจัดสาเหตุแหงการเกิดขอขัดแยงระหวางแผนกงานและ
ระหวางบุคคลในองคการใหหมดไป
หลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง (Centralization) หมายถึงวาในการบริหารจะมีการรวม
อํานาจไวที่จุดศูนยกลาง เพื่อใหควบคุมสวนตางๆ ขององคการไวไดเสมอ และการกระจายอํานาจจะมาก
นอยเพียงใดก็ยอ มแลวแตกรณี
สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องโครงการวิเคราะหนโยบายและแผน ภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริม SMEs เสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวาในเวลาที่ผานมา ยังไมมีผใู ดรวบรวมและประมวลอยางเปน
ระบบวา หนวยงานที่มีสวนตอการพัฒนาสงเสริม SMEs แตละดานในประเทศประกอบดวยหนวยงาน
อะไรบาง มีหนาที่อะไร มีการปฏิบัติงานในลักษณะใด และการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้มีการ
ประสานเชื่อมโยงกันอยางไร
5.2.2 ผลการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมสนับสนุนของรัฐเรื่องกลไกที่จะใช
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับภูมิภาคและ
ทองถิ่น พบวา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมสามารถขับเคลื่อนงานสงเสริมใน
ระดับภูมิภาคและทองถิ่นเนื่องจากมีบุคลากรจํากัดไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง สวนราชการอื่นที่
เกี่ยวของกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ แตขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกัน และยังขาดศูนยบริการ
SMEs ครบวงจรในการที่จะชวยเหลือผูประกอบการตลอดจนประโยชนในการรับบริการจากหนวยงาน
ของรัฐ ปญหาเหลานี้มีแนวทางแกไขดังนี้ กูลิค และ เออรวิกค (Luther Gulick and LyndallUrwick)
เขียนเปนหลักทฤษฎีไววา การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
จัดแบงหนวยงานที่กําหนดไว
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แนวคิดทฤษฎีระบบสามารถอธิบายไดวา เปนแนวคิดที่เปนสหวิทยาการลุดวิก วอน เบอรตา
แลนฟ (Ludwig Von Bertalanffy, 1968) เปนบุคคลแรกที่คิดคนแนวความคิดการมองอยางสรรพสิ่ง
โดยองครวมในแงของทฤษฎีองคการ องคการประกอบดวยสวนยอยตางๆ หลายๆ สวน ทํางานประสาน
รวมมือกันเพื่อองคการโดยรวม
ทฤษฎีระบบชวยใหนักบริหารไดตระหนักถึงการทํางานเกี่ยวของกันของสวนประกอบตางๆ
ขององคการ ไมมีสวนใดทํางานอยางโดดเดี่ยว ทุกสวนตองทํางานพึ่งพากันอยูเสมอ ถาสวนใดสวนหนึ่ง
ทํางานผิดพลาด ยอมสงผลถึงสวนตางๆ และองคการโดยสวนรวมในที่สุดนอกจากนี้ยังชวยใหนักบริหาร
ไดต ระหนัก ถึ ง ความสํ าคัญ ของสภาพแวดลอ มขององคก าร ซึ่ ง มีห ลายประเภทแตกตางกันไปตาม
ลักษณะเฉพาะขององคการนั้นๆ เพื่อแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอมภายนอก และเพื่อ เตรียม
สภาพแวดลอ มภายใน และระบบบริห ารงานของระบบองค ก ารให ส ามารถปรับ ตั วใหเ ข ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของสภาพแวดลอมภายนอกไดเสมอและทันการ
สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง ยกระดับ SMEs ไทยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
(2556) พบวา การทํางานของภาครัฐในปจจุบันไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนา SMEs เทาใดนักเพียงแต
หนวยงานที่สนับสนุน SMEs ทั้งหลายยังทํางานแบบไมมี “บูรณาการระหวางกัน” ซึ่งนอกจากจะลดทอน
ประสิ ท ธิ ภาพในการทํ า งานแลว ยัง ทํา ให เ กิด ปญ หางานซ้ํา ซอ นโดยไมจํ าเป น และบางงานก็ข าด
ผูรับผิดชอบ ในขณะที่การชวยเหลือและสนับสนุน SMEs ใหแขงขันไดอยางมีศักยภาพและยั่งยืนจะตอง
ทําในรูปแบบองครวมและครบวงจร
สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองคกรภาครัฐที่ทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศเสนอตอสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2556) พบวา การประสานงานกับสสว. เพื่อขอความชวยเหลือใน
การทําธุรกิจ และความจําเปนที่สสว. จะตองมีหนวยงานศูนยภูมิภาค
เนื่องจากผูประกอบการหลายรายไมรูจักสสว. วามีบทบาทและหนาที่ในการใหความชวยเหลือ
และการสงเสริมธุรกิจ SMEs จึงทําใหไมทราบวาตองติดตอสสว. ผานหนวยงานใดหรืออยางไร หากแต
เมื่อผูสัมภาษณไดอธิบายถึงหนาที่และบทบาทของสสว. เพื่อใหผูประกอบการไดรับทราบ ผูประกอบการ
หลายรายเห็นดวยถึงความจําเปนที่สสว. ควรมีหนวยงานศูนยภูมิภาค ในขณะที่ผูประกอบการบางราย
รูจักสสว. การประสานงานและติดตอสสว. จึงมีหลายรูปแบบแตกตางกันตามที่ผูประกอบการพึงพอใจ
อาทิติดตอผานหนวยงานยอยที่มีความสัมพันธและรูจักชุมชนเปนอยางดี และเห็นดวยวามีความจําเปนที่
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สสว. ควรมีหนวยงานศูนยภูมิภาค เพราะผูประกอบการและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับ SMEs ยังไมคอย
รูจักสสว. การที่จะติดตอสสว. หรือเจาหนาที่สสว. โดยตรงในดานความจําเปนจะตองมีหนวยงานภูมิภาค
ขึ้นอยูกับอัตราการใชบริการของประชาชน และขอบอํานาจหนาที่ของสสว. ในกรณีที่ไมมีประชาชนใช
บริการ การจัดตั้งศูนยภูมิภาคก็ไมมีความจําเปน แตหากเปนกรณีดังที่แนะนําเบื้องตน ถาสสว.ผันตัวเอง
เปนศูนยขอมูลขาวสารคอยใหความชวยเหลือและเปนพี่เลี้ยงใหกับเอกชนที่จัดตั้งใหม เปนกรณีที่สมควร
จัดตั้งศูนยภูมิภาคกระจายในทุกจังหวัด เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดงายขึ้น
5.2.3 ผลการศึกษาสภาพปญหาแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่องขอมูลเชิง
ประชากรของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีอยูทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ พบวา
ภาครัฐยังไมทราบขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบการ SMEs ที่มีอยูทั่วทุกพื้นที่ของประเทศวามีจาํ นวน
แทจริงเทาไรเอกชนผูประกอบการ SMEs ที่ยังไมเขาระบบกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษีของภาครัฐจึงทําให
เสียโอกาสในการเขาถึงการสงเสริมของภาครัฐในขณะเดียวกันรัฐเองก็ขาดฐานขอมูลของผูประกอบการ
เมื่อเปนเชนนี้รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อใชในทางปฏิบัติและเพื่อจูงใจผูประกอบการ SMEs ใหเขามา
ในระบบดังที่
เพรสแมน (J.L. Pressman และ A. Wildavsky, 1973) ไดเนนวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ
หมายถึงกระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้นจึง
ตองมีนโยบายเกิดขึ้นกอน แลวจึงมีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลลัพธออกมา
บาร แดช (E.Bardach, 1977) ไดชี้ใหเห็นวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ
ทางการเมืองที่จะนําการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของนโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จ กิจกรรมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติที่มุงแกไขปญหาสังคมนี้เปนกิจวัตร ซึ่งรัฐบาลตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องโครงการวิเคราะหนโยบายและแผน ภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริม SMEs เสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตรม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2551) พบวาสถานประกอบการ SMEs สวนใหญซึ่งกระจัด
กระจายอยูทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศก็ไมท ราบวามีห นวยงานใดในภาครัฐและเอกชน ที่ส ามารถจะ
ชวยเหลือสงเสริมการประกอบการของเขาทางดานตางๆ ไดอยางครบถวน และจะเขาถึงบริการหรือความ
ชวยเหลือที่มีอยูในหนวยงานการสงเสริมพัฒนา SMEs ในแตละดานไดอยางไรสํานักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานที่มีห นาที่ก ารเสนอแนะนโยบายการจัดทําแผนแมบ ท
แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs และผลักดันใหหนวยงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนใหมี

60
สวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา SMEs จึงมีความคิดริเริ่มในการจัดทําการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับภารกิจและ
บทบาทในการสงเสริม SMEs ของหนวยงานตางๆ เพื่อให สสว. มีระบบฐานขอมูล ที่ถูกตองครบถวนมาก
ขึ้น เพื่อพิจารณาความสอดคลองของการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ กับยุทธศาสตรการสงเสริม
SMEs ของประเทศ และทําใหสถานประกอบการ SMEs ที่มีความตองการ การสงเสริมพัฒนาทางดาน
ตางๆ สามารถรับทราบถึงการบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่จะเอื้อประโยชนตอการประกอบการของ
ตนได นอกจากนี้ การมีฐานขอมูลการสงเสริมพัฒนา SMEs ที่มีความครบถวน ยังจะเปนประโยชนตอการ
ประสานงาน และการบูรณาการแผน ปฏิบัติการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดวย
5.2.4 ผลการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนของรัฐเรื่องการ
สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของรัฐบาลที่กําหนดไว พบวางบประมาณใน
การสงเสริมของรัฐบาลถูกขอโดยหลายหนวยงานหลายกระทรวงทําใหตางคนตางทําไมมีการบูรณาการ
รวมกัน และการขาดเงินกองทุนในการชวยเหลือผูประกอบวิสาหกิจ SMEs ในการกูยืม การรวมทุน การ
ขยายกิจการ และรวมถึงแผนปฏิบัติการตางๆปญหาเหลานี้ มีแนวทางแกไข ดังที่ กูลิค และ เออรวิกค
(Luther Gulick and Lyndall Urwick) เขียนเปนหลักทฤษฎีไววา
การประสานงาน (Coordinating) เปนการประสานใหสวนตางๆ ของกระบวนการทํางานมี
ความตอเนื่องกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่น
การงบประมาณ (Budgeting) เปนภารกิจ ที่เ กี่ยวกับ การวางแผนการทําบัญ ชีก ารควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง งบประมาณถือว าเปนปจจัยในการบริหาร การดําเนินงานตองอาศัยเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น รัฐจึงควรจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องได
อยางเหมาะสม
สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยกฎหมายการจัดตั้งองคกรภาครัฐที่ทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศพบวาการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน SMEs ของประเทศญี่ปุนจะมีกระทรวงเศรษฐกิจการคาและการอุตสาหกรรม
(METI) และสํานัก งานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEA) เปนองคก รหลัก ที่ชวงดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณในระดับนโยบาย สงผานใหองคกรปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค ในขณะที่ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณใหแกแตละองคกรที่สังกัดกระทรวงแตกตางกันไป การ
กระจายงบประมาณอยูในหลายองคกรหลายกระทรวงของประเทศไทยทําใหขาดเอกภาพ และทําให
ผูประกอบการ SMEs ตองเสียเวลาติดตอประมานไปยังหนวยงานอื่นๆ นอกจากสสว.
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การจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและสนับสนุน SMEs ของสาธารณรัฐเกาหลี จะจัดสรรแก
SMBA ซึ่งเปนองคกรหลักเพียงองคกรเดียวที่ชวยดําเนินการทั้งในระดับนโยบาย และกําหนดมาตรการ
ระดับปฏิบัติการดวยเหตุนี้ การจัดสรรงบประมาณแก SMBA องคกรหลักเพียงองคกรเดียวจึงไมกอใหเกิด
ความสับสน และเปนเอกภาพ ในขณะที่ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณใหหลายองคกร งบประมาณจึง
กระจายขาดเอกภาพ และทําใหผูประกอบการ SMEs ตองเสียเวลาติดตอหลายหนวยงาน
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
5.3.1 ขอเสนอแนวจากผลการวิจัย
1) จากผลการศึกษาวิจัยในหัวขอ การดําเนินงานดานนโยบายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของภาครัฐใหสามารถบูรณาการรวมกันไดอยางไรนั้น สามารถมองในเชิงประจักษไดจาก
งานวิจัยของ สสว. เรื่องรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ในใจความหนึ่งวา ในเวลาที่ผานมายังไมมี
ผูใดรวบรวมและประมวลอยางเปนระบบวา หนวยงานที่มีสวนตอการพัฒนาสงเสริม SMEsในแตละดาน
ในประเทศ ประกอบดวยหน วยงานอะไรบ าง มีห นาที่ อะไร มีก ารปฏิบั ติง านลั ก ษณะใด และการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้มีการประสานเชื่อมโยงกันอยางไร และงานวิจัยของมูลนิธิอนาคตไทย
ศึกษามีขอความหนึ่งระบุวา หนวยงานที่สนับสนุน SMEs ทั้งหลายยังทํางานแบบไมมี“บูรณาการระหวาง
กัน” ซึ่งนอกจากจะลดทอนประสิทธิภาพในการทํางานแลว ยังทําใหเกิดปญหางานซ้ําซอนโดยไมจําเปน
และบางงานก็ขาดผูรับผิดชอบ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหแกกฎหมายที่เกี่ยวของคือ พรบ. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อม พ.ศ. 2543 เสียใหม เพื่อ สามารถใชบั ง คับ ให ทํางานบูร ณาการรว มกันและมีเ จ าภาพที่
รับผิดชอบชัดเจน
2) จากผลการศึกษาวิจัยในหัวขอกลไกที่จะใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับภูมิภาคและทองถิ่นไดอยางไรนั้นสามารถมองในเชิงประจักษ
ไดดังนี้ สสว. ซึ่งเปนหนวยงานโดยตรงที่ขับเคลื่อน SMEs มีเจาหนาที่ทํางานประมาณ 200 คนเศษ เมื่อ
เทียบกับกระทรวงขนาดเล็ก เชน กระทรวงท องเที่ยวและกีฬา 632 คน กระทรวงวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี 736 คน ในขณะที่ประชากรของ SMEs มีอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศ สสว. จึงไมมีกําลังคน
เพียงพอสําหรับการทํางานในทุกพื้นที่และทุกจังหวัด
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหมีการแกกฎหมายใหมีการจัดตั้ง “วิส าหกิจจังหวัด” โดยใหผูวา
ราชการจัง หวัดเปนประธาน ประกอบดวยส วนราชการที่เ กี่ยวขอ งเปนกรรมการ และตัวแทนของ
ผูประกอบการ SMEs เปนกรรมการรวมเพื่อเปนกลไกที่จะใชในการขับเคลื่อนงานสงเสริมวิสาหกิจ SMEs
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3) จากผลการวิจัยในหัวขอ การขาดขอมูลเชิงประชากรของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมควรทําอยางไรนั้น สามารถมองในเชิงประจักษไดดัง นี้ งานวิจัยของสถาบันอนาคตไทย
ศึกษาตอนหนึ่งไดเขียนถึงอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการพัฒนา SMEs ไทยคือ การเขาถึงขอมูล การไมมี
ขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจที่ใหผูประกอบการไมกลาเสี่ยงที่ตองลงทุนหรือขยายกิจการ นอกจากนี้
การขาดขอมูลยังทําให SMEs ไมเดินหนาเพื่อทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน แตในความเปนจริงในปจจุบันไมมีหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประชากรทั้งหมดของ SMEs ภายในประเทศ มีเพียงขอมูลที่
สํารวจมาวามี SMEs ในประเทศไทยรวมทั้ง สิ้ นประมาณ 2.7 ลา นราย แต เ มื่อสื บ คน ลึก ลงไปใน
รายละเอียดกลับไมพบขอมูลที่ชัดเจนวาเปนใคร ทําอะไร ที่ชัดเจนคือวิสาหกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล
ชัดเจนกับกระทรวงพาณิชยจํานวน 610,472 ราย (ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย)
เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนเรื่องยากที่ภาครัฐจะเขาใจ เขาถึง และพัฒนาได
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปน
หนวยงานศูนยกลางหนวยงานหลักในการลงทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจ โดยเฉพาะรายยอยที่อยูนอก
ระบบเปนจํานวนมากใหเขามาอยูในระบบ จึงสามารถกําหนดลักษณะของผูประกอบธุรกิจไดอยางชัดเจน
วาเขาลักษณะกิจการใด ภาครัฐจึงสามารถเขาถึงและพัฒนาได
4) จากผลการศึกษาวิจัยในหัวขอ การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของภาครัฐอยางตอเนื่องควรเปนอยางไรนั้น สามารถมองในเชิงประจักษไดดังนี้ จากขอมูลของ สสว.
ที่กลาวในคําชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของ สนช. (17 พฤศจิกายน 2558 ณ. หองประชุม 105 อาคารรัฐสภา 2)
ใจความวา ขาดการสงเสริมวิสาหกิจจากภาครัฐบาลอยางตอเนื่อง เนื่องจากที่ผานมาเมื่อรัฐบาลเปลี่ยน
นโยบายเรื่องการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็เปลี่ยนไปตามรัฐบาล ซึ่งบางรัฐบาลใหการ
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สงเสริมนอย เงินงบประมาณที่ทางรัฐบาลจะจัดสรรให สสว. เพื่อดําเนินการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมก็ยอมไดรับการจัดสรรนอยลงไปดวย จึงทําใหการดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การสงเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ สสว. ที่กําหนดไวไมอาจดําเนินการตอไปไดอยาง
ตอเนื่อง
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหสสว. เปนหนวยงานที่กําหนดแผนยุทธศาสตรและงบประมาณใน
ภาพรวม หนวยงานสงเสริมและชวยเหลือผูประกอบธุรกิจทุกหนวยอยูภายใตการกํากับดูแลของ สสว.
และเสนอแนะใหแกก ฎหมาย พรบ. สง เสริม วิส าหกิจ ในสวนของกองทุนและที่มาของเงินอุดหนุนให
ชัดเจนและมีผลในการใชบังคับกฎหมายไมวา จะเปลี่ยนรัฐบาลกี่ครั้งก็ตาม
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผลจากการวิ เ คราะห ข อมู ล ของงานวิจั ยนี้ ทํา ให ผูวิ จัย สามารถกํ า หนดแนวทางเพื่ อเป น
ขอเสนอแนะแกผูที่สนใจหรือเกี่ยวของที่มีลักษณะอยางเดียวกันดังนี้
นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ถึงแมจะดีเพียงใด หากขาดการสื่อสาร
ที่ดี ขอมูลที่เพียงพอที่จะเขาถึงผูประกอบการ SMEs นโยบายนั้นก็ยากที่จะเกิดประสิทธิผล เพราะโดย
ธรรมชาติของผูประกอบการ SMEs โดยทั่วไปชอบที่จะทํางานเปนอิสระ ไมชอบที่จะยุงเกี่ยวกับภาครัฐ
มากนัก อาจเปนเพราะทัศนคติระหวางรัฐและเอกชนแตกตางกัน รัฐ จําเปนตองเขาใจในบริบ ทของ
ผู ป ระกอบการ SMEs ทั้ ง หลาย เพราะโดยธรรมชาติ ข องภาครั ฐ มั ก ทํ า งานส ง เสริ ม เป น ลั ก ษณะ
TOPDOWN งานวิจัยครั้งตอไปควรพิจารณาการทํางานลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางรัฐบาลและ
ภาคเอกชน ผูประกอบการวิสาหกิจ SMEs ใหสามารถประสานรับกันได เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิสาหกิจ” หมายความวา กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก
หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
“องคการเอกชน” หมายความวา องคการของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยห รือตามกฎหมายเฉพาะที่มีสมาชิกจํานวนไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของ ๑ รก.๒๕๔๓/๙ก/๑/๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๔๓ จํานวนสมาชิกทั้งหมดเปนวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอมที่ดําเนินการใน
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ทางการอุตสาหกรรม การบริการ หรือการคา และใหหมายความรวมถึงองคการเอกชนอื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดยอม ไดแก วิสาหกิจที่มีจํานวนการจางงาน
มูลคาสินทรัพยถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติ นี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการสงเสริม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อมประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิก ารสัง คม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละ
สิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุน ผู แทนสภาหอการคาแหง ประเทศไทย ผูแ ทนสภา
อุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย และผูท รงคุณวุฒิไมเกินสิบ สองคนซึ่ง แตง ตั้ง โดยคณะรัฐมนตรีเ ปน
กรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกีย่ วกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูแทนองคการเอกชนอยางนอยหกคน
ผูแทนองคการเอกชนตามวรรคสอง ตองเปนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาด
ยอมในภูมิภาคอยางนอยสามคน

71
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่ ก รรมการผู ท รงคุณวุ ฒิพน จากตํา แหน ง กอ นวาระหรือ ในกรณี ที่ได มีก ารแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู ใหผูไดรับแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหก รรมการผูท รงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง ตามวาระนั้นอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการหรือรอง
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ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจ ฉัยชี้ขาดของที่ป ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเ สียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดลักษณะของกิจการอื่นตามมาตรา ๓ เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๓) กําหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา ๔ เสนอตอรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวง
(๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับ สถานการณวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศตอ
คณะรัฐมนตรี และจัดใหมีการเผยแพรรายงานดังกลาวตอสาธารณะชนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม
มาตรา ๓๗
(๖) ใหคําแนะนําแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๓๙
(๗) เสนอแนะมาตรการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือดานอื่นเพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตอสวนราชกาหนวยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
(๘) เสนอใหมีกฎหมาย หรือใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
(๙) กําหนดมาตรการเพื่อเสริม สรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการเอกชนทั้งในและตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศในการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑๐) กํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
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(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลใดมา
ใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให
สํานักงาน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน เปนผูปฏิบัติการ หรือเตรียม
ขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได
มาตรา ๑๕ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรา ๑๖ ใหจัดตั้งสํานักงานขึ้นเรียกวา “สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๒) กําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ส มควรไดรับการ
สงเสริมรวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๓) ประสานและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ สวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนที่เกี่ยวของ
(๔) ศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ
(๕) เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดําเนินใหมี
กฎหมายใหม การแกไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
(๖) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
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(๗) ดําเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแตงตั้ง
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ก ฎหมายกําหนดใหเ ปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ใหสํานักงานเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว าดวย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๑๗ สํานักงานมีอํานาจหนาที่กระทําการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค ตามที่
ระบุไวในมาตรา ๑๖ และอํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ เชา ใหเชา เชาซื้อ
ใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนายโดยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพย
หรืออสังหาริมทรัพย ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๒) กูยืมเงิน หรือใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินหรือ ลงทุน ทั้งนี้เพื่อ
การวิจัย พัฒนา และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวมเทานั้น
(๓) ใหความอุดหนุนหรือชวยเหลือเพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๔) เขารวมกิจการกับ บุคคลอื่น หรือถือหุนในบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อ
ประโยชนแกการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๕) รวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๖) รับคาตอบแทนและคาบริการในการใหบ ริก ารภายในขอบเขตแหง วัตถุประสงคของ
สํานักงานรวมทั้งทําความตกลงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคาตอบแทนและคาบริการนั้น
(๗) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
สํานักงาน
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การลงทุน การใหความอุดหนุน การใหความชวยเหลือจาก
เงินกองทุนหรือการเขารวมกิจการหรือถือหุนตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ถาเปนจํานวนเงินเกินวงเงินที่
คณะกรรมการบริหารกําหนดตามมาตรา ๒๐ (๑๒) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนค

75
มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการสง เสริมการลงทุน อธิบ ดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ ผูท รงคุณวุฒิอีกเจ็ดคนซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้ง เปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และมิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
จํานวนอยางนอยหาคน
มาตรา ๑๙ ใหนําความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา
๙ (๓) ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่วางนโยบายบริหารงาน ควบคุมกํากับดูแล
กิจการโดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของสํานักงาน อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการของสํานักงานตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
(๒) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะกรรมการและรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๓) อนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณที่สํานักงานจะดําเนินการในแตละป
(๔) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารกองทุนของสํานักงาน
(๕) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชในกิจการที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔
(๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบัญชี และการเงินของสํานักงาน
(๗) ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงาน การบริหารงาน และการปฏิบัติงานของสํานักงาน
(๘) กําหนดจํานวน ตําแหนง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของพนักงาน
และลูกจาง
(๙) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การกําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาจาง การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน วินัย การลงโทษ และ การอุทธรณการลงโทษ
ทางวินัย การรองทุกขของพนักงานและลูกจาง รวมทั้งการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป
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(๑๐) ออกขอบังคับวาดวยการคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการ
มอบใหผูอื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ
(๑๑) ออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจาง
(๑๒) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกูยืมเงิน และการใหกูยืมเงิน รวมทั้ง
การลงทุน การใหความอุดหนุน หรือการใหความชวยเหลือจากเงินกองทุน หรือ การเขารวมกิจการ หรือ
ถือหุน
(๑๓) วางระเบียบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และวิธี การบริหารหรือจัดการกองทุนของผูจัดการ
กองทุนตามมาตรา ๓๖
(๑๔) วางระเบียบการรับและเบิกจายเงินของกองทุน
(๑๕) จัดทํารายงานการรับและการจายเงินของกองทุนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
การจัดสรรเงินกองทุนตาม (๕) และการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ตาม (๑๒)
(๑๓) และ (๑๔) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว จึงใหใชบังคับได
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน
คณะกรรมการบริหาร ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามที่ คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้งผูอํานวยการ รวมทั้งกําหนดเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนของผูอําวยกาทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและใหเปนไปตามสัญญาจาง
ที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๔ ผูอํานวยการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๒) เปนผูสามารถปฏิบัติงานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา
(๓) ไมเ ปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา ผูดํารงตําแหนง ทาง การเมือง
พนักงานสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น พนักงาน หรือลูกจางประจําของสํานักงาน
(๔) มีคุณสมบัติและไมมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๗
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มาตรา ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ผูอํานวยการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได
มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๕ ผูอํานวยการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการบริหารใหออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
และตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการบริหาร และบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงาน
(๒) รับ ผิดชอบในการจัดการและดํ าเนินงานของสํา นัก งานตามที่คณะกรรมการบริห าร
มอบหมาย
(๓) วางระเบีย บเกี่ย วกับ การปฏิบั ติง านของสํา นัก งานโดยไมขัดหรือแยง กับ ขอ บัง คับ ที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสํานักงานและ
เพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดทั้งนี้ ตามขอบังคับที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
มาตรา ๒๙ ใหสํานักวางและถือไวซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมแกกิจกาแยกตามประเภทงานสวน
ที่สําคัญ มีสมุดบัญชีแสดงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามความ
จริง และถูกตองตามประเภทงาน พรอมดวยขอความและหลักฐานอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และให
มีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
มาตรา ๓๐ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล บัญชีทําการ บัญชีแสดงรายรับ และบัญชีแสดงรายจาย
สงผูสอบบัญชี และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
และใหถือวันที่ ๓๑ ธันวาคม เปนวันสิ้นปบัญชี
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ใหผูสอบบัญชีที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานทุกรอบป แลว
ทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามวรรคสอง
มาตรา ๓๑ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุก ป ใหสํานัก งานทํารายงาน
ประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการ โดยแสดงงบดุลบัญชีทําการ บัญชีแสดง
รายรับ และบัญชีแสดงรายจายที่ผูส อบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญ ชี
รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย
หมวด ๓
กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรา ๓๒ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานเรียกวา “กองทุนสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม” ประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน
(๔) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน
(๕) เงินอื่นที่ไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุน
เงินทุนประเดิมตาม (๑) และเงินอุดหนุนตาม (๒) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกสํานักงานโดยตรง
เปนจํานวนที่เพียงพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน
มาตรา ๓๓ รายไดของกองทุนและของสํานักงานใหนําสงเขากองทุนเพื่อใชในกิจการตาที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ โดยไมตองสงกระทรวงการคลังตามฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๓๔ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) ใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกูยืม
สําหรับดําเนินการกอตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจ หรือกลุมวิสาหกิจนั้นใหมีประสิทธิภาพ
และขีดความความสามารถเพิ่มขึ้น
(๒) ใหความชวยเหลือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนเพื่อ
นําไปใชดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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(๓) เปนเงินชวยเหลืออุดหนุนการดําเนินการใด รวมกิจการ รวมทุน หรือลงทุนใดที่เกี่ยวกับ
การกอตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย พัฒนาและการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
ประสิท ธิภาพเพิ่ม ขึ้น โดยรวม ทั้ง นี้ ตามที่คณะกรรมการบริห ารกํา หนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(๔) เปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานและการบริหารกองทุน
มาตรา ๓๕ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๒๐ (๕) ใหคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา ๓๗
ในกรณีเปนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอมหรือกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกูยืมตามมาตรา ๓๔ (๑) ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนด
ระยะเวลาชําระคืนเงินที่กูยืมจากกองทุน อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันตามความจําเปนและเหมาะสมดวย
ในกรณีเปนการใหความชวยเหลือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจหรือองคการ
เอกชนตามมาตรา ๓๔ (๒) ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาความจําเปนตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนนั้น
โดยในสวนของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใหคํานึงถึงงบประมาณแผนดินหรือเงิน
อุดหนุนที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับการจัดสรรไวแลวดวย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายใหสถาบันการเงินที่มีนโยบายสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่เห็นสมควรเปนผูจัดการกองทุนในเงินกองทุนสวนที่จัดสรรตาม
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๒ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๑๓)
ระเบียบตามวรรคหนึ่งตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
หมวด ๔
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มาตรา ๓๗ ใหสํานักงานจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตามมาตรา ๑๑ (๑) เสนอตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
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แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการให
ความเห็นชอบแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๘ แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมาตรา ๓๗ ให
สํานักงานจัดทําโดยการประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของโดย
คํานึง ถึงผลการวิจัยและพัฒนาตลอดจนสภาพความจําเปน และเงื่อนไข ดานเศรษฐกิจ และสังคมของ
ปญหาดังกลาวที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจนั้นตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดย
อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามความ
เหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือมาตรการในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอมในชุมชน ในภูมิภาค และในทองถิ่นชนบทโดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางเหมาะสม
(๒) การสนับสนุนและชวยเหลือดานการเงินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
(๓) การพัฒนาหรือจัดตั้งตลาดทุนหรือตลาดเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๔) การพัฒนาความรูความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในดานการบริหาร การจัดการ การตลาด การผลิต และการพัฒนา
(๕) การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานการจัดการ การผลิต การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด ตลอดจนการจัดการเชิงประยุกตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๖) การพัฒ นาผลิตภัณฑของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมทั้ง ในดานคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ
(๗) การสงเสริมหรือการสนับสนุนดานการตลาด การขยายตลาดทั้งระดับในประเทศและตางประเทศ
(๘) การสงเสริม วิจัย และพัฒนา รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนการผสมผสานหรือประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
(๙) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการประกอบวิสาหกิจตลอดจนการสงเสริม
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) การสงเสริมเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและสนับสนุนระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกับวิสาหกิจขนาดใหญ
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(๑๑) การสงเสริมการรวมกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน หรือเพื่อดําเนินธุรกิจรวมกัน
(๑๒) การสงเสริมและพัฒนาองคการเอกชนที่มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(๑๓) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนและการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
(๑๔) การใหสิทธิและประโยชนเพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือเพื่อขจัด
ความเสียเปรียบหรือความจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๑๕) การสง เสริ ม สนั บ สนุ นทางวิ ชาการด านอนุรัก ษพ ลั ง งานและสิ่ง แวดลอมและดา น
สุขอนามัย
(๑๖) การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ และวิธีปฏิบัติที่เปนอุปสรรคและเพิ่ม
ตนทุนตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(๑๗) การสงเสริมสนับสนุนดานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และทรัพยสินทางปญญาอื่น
(๑๘) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมขึ้นใหม ตลอดจนการชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถดําเนินการตอไป
หรือรวมทั้งสามารถขยายกิจการ และแขงขันกับกิจการอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศได
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสํานักงาน
ประสานกับองคการเอกชนดวย
มาตรา ๓๙ ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจ ที่มีหนาที่ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามแบบรายงานที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๐ เพื่อใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตามมาตรา ๓๗ บรรลุเปาหมายและเพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการ
กําหนดแผนปฏิบัติก ารดัง กลาว ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิส าหกิจ ที่มีห นาที่ตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจัดทําและรับรองสถิติขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมออกเผยแพร
รายละเอียดของสถิติขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
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สถิติขอมูลที่จะทําการเผยแพรตามวรรคหนึ่ง ตองเปนสถิติขอมูลที่แสดงภาพรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแตละสาขา เวนแตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น
จะยินยอมใหเผยแพรสถิติขอมูลในรายละเอียดอื่นไดดวย
ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจสงสถิติขอมูลที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งให
สํานักงานเพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลประกอบการจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม รวมถึงการจัดทํารายงานสถานการณและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอไป
มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือกลุม
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม หรือองคก ารเอกชนที่ ตองรายงานสถิติขอมูล ตอสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔๐
หมวด ๕
การสงเสริมและกาสนับสนุนของรัฐ
มาตรา ๔๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ
องคการเอกชน ที่ประสงคจะขอรับความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนตามมาตรา ๓๔ ให
ยื่นคําขอตอสํานักงาน หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มอบหมายใหเปนผูจัดการกองทุน หรือสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการ
บริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมอบหมายแลวแตกรณี พรอมดวยรายละเอียดแสดงแผนงาน
และโครงการที่จะดําเนินการ
การขอและการใหความชวยเหลือ การสงเสริม หรือการสนับสนุน ตลอดจนคุณสมบัติของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ องคการเอกชนที่มีสิทธิ
ขอความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ในการพิจารณาคําขอรับความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา ๔๒ ให
สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการ
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กิจกรรม หรือมาตรการตามมาตรา ๓๘ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดและความจําเปนในทางเศรษฐกิจ
การเงินการลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนของวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจหรือองคการเอกชนผูยื่นคําขอ
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความสามารถในการประกอบกิจการและแขงขันกับกิจการอื่น ให
คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจที่คณะกรรมการเห็นวาสมควรไดรับสิทธิ
และประโยชน เพื่อเสนอแนะใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่อง
สิทธิและประโยชนดังกลาว พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น
ในการเสนอแนะตามวรรคหนึ่ง ใหระบุรายละเอียดของสิทธิและประโยชนที่จะใหเพื่อเปนการ
จูงใจในการประกอบกิจการ รวมตลอดถึงหลักเกณฑ เงื่อนไข และระยะเวลาในการรับสิทธิและประโยชน
ของวิสาหกิจนั้นไวดวย
หมวด ๖
การเพิกถอนการสงเสริมและการสนับสนุนของรัฐ
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูประกอบวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนใดกระทํา
การโดยไมสุจริต เพื่อใหวิสาหกิจ กลุมวิสาหกิจ หรือองคการเอกชนของตนมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
สงเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา ๔๒ หรือไดรับสิทธิและประโยชนที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีอํานาจหนาที่กําหนดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจสั่งเพิกถอน การชวยเหลือ สงเสริมหรือสนับสนุน รวมถึงใหสิทธิและประโยชนที่วิสาหกิจ กลุม
วิสาหกิจ หรือองคการเอกชนไดรับตามบทบัญญัติดังกลาวไดไมเกินหาปนบั แตวนั ทีค่ ณะกรรมการพิจารณา
สั่งเพิกถอนการชวยเหลือสงเสริม หรือสนับสนุน และใหสิทธิและประโยชนดังกลาว
มาตรา ๔๖ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ
องคการเอกชนใด มิไดรายงานสถิติขอมูลตามมาตรา ๔๑ อาจถูกตัดสิทธิการไดรับการชวยเหลือ สงเสริม
สนับสนุน และสิทธิและประโยชน ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรตัดการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และสิท ธิและ
ประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานแจงรายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หรือองคการเอกชนนั้น ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่
ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องสิทธิและ
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ประโยชนตามมาตรา ๔๔ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น
มาตรา ๔๗ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจ ที่ไดรับขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๔๔ หรือตองดําเนินการตามที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง ตองพิจารณาดําเนินการให
เปนไปตามขอเสนอแนะหรือขอกําหนดของคณะกรรมการ ในกรณีที่เ ห็นวาไมอาจดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะหรือขอกําหนดของคณะกรรมการได ใหร ายงานประธานกรรมการหรือผูซึ่ง ประธาน
กรรมการมอบหมายพิ จ ารณาพร อ มรายละเอี ย ดแสดงเหตุ ผ ลภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ
ขอเสนอแนะหรือขอกําหนดเชนวานั้น หรือไดรับแจงคําสั่งของคณะกรรมการ
ในกรณีที่ป ระธานกรรมการหรือผูซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมายเห็นควรดําเนินการกับ
รายงานตามวรรคหนึ่งประการใด ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๘ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่
หมื่นบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่มแรก ใหอธิบดีก รมสงเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร และใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ดําเนินงานในหนาที่ของสํานักงานไปกอนจนกวาจะไดมีการจัดตั้งสํานักงานและมีการแตงตั้งผูอํานวยการ
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

85
หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจสวนใหญของประเทศและมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งทางดานเทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาด และ
การเงิน ทําใหไมอาจแขงขันกับวิสาหกิจขนาดใหญได และประกอบกับในสภาพการณปจจุบันประเทศ
ไทยตองเปดเสรีทางดานการลงทุน การบริการ และการคา จึงทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ประสบภาวะที่ตองแขง ขันกับกิจการคาทํานองเดียวกันมากยิ่ง ขึ้นทั้งระดับ ภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ ดังนั้น เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถพัฒนากิจการใหเกิดความเขมแข็ง มี
ประสิทธิภาพ และเปนตัวจักรสําคัญในกาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรจัดใหมีกระบวนการ
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน และมาตรการดานสิทธิและประโยชนที่เหมาะสม นอกจากนี้ สมควร
จัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอมเปนศูนยกลางประสานระบบการทํางานของสวน
ราชการ องคกรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องและสอดคลองในทิศทางเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปเกิด

นายสุชาติ อํานาจวิภาวี
7 มิถุนายน 2500

สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน

กรุงเทพมหานคร
74/6 หมู 10 ซอยบางบอน 3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
บริษัท ร็อคฮีท เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี่ จํากัด

สถานทีท่ ํางาน
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ปจจุบัน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานเศรษฐกิจ
สภาผูแทนราษฎร
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
อนุกรรมาธิการเสนอแนะแนวทางแกกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สภานิติบัญญัติแหงชาติ
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท ร็อคฮีท เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี่ จํากัด
รองประธานชมรมนักธุรกิจโชคดี
กต.ตร.สน.หนองแขม
รองประธานมูลนิธิ เสนผมบังภูเขา

