
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 11 - 1 

สวนที่ 4  นโยบายสงเสริมและสนับสนุน SMEs 

บทที่ 11  
กรอบนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs 

 
 11.1 ทบทวนกรอบนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในป 

2544 
ชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมโดยรวม เอื้อประโยชน

ต ออุตสาหกรรมขนาดใหญค อนข า งมาก  ไม ว าจะ เปนการส ง เสริมการ 
ลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (กอนป 2540) ซึ่งเนนการ 
สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยวิธีการกําหนดขนาดของอุตสาหกรรมที่
สามารถขอการสงเสริมไวจะตองมีเงินลงทุนไมต่ํากวา 5 ลานบาท รวมถึงมาตรการ
ในการคืนภาษีนําเขาวัตถุดิบ ซึ่งในทางปฏิบัติอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีความ
ยากลําบากในการขอคืนภาษีมากกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ สาเหตุสวนหนึ่ง
เนื่องมาจากขอจํากัดในการพิสูจนสูตรการผลิต เปนตน สงผลใหการประกอบการ
ของ SMEs เสียเปรียบอุตสาหกรรมขนาดใหญเพิ่มมากขึ้นไปอีก 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2540 เปนตนมา การสนับสนุน SMEs เพิ่มมากขึ้น
เปนลําดับ ดังจะเห็นไดจากการออก พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พ.ศ. 2543 แนวนโยบายของรัฐบาลชุดปจจุบันรวมไปถึงกรอบนโยบายในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ไดมีการกลาวถึงการสงเสริมและ
สนับสนุน SMEs อยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากกวาชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ  

แนวทางการสงเสริม SMEs ทั้งทางตรงและทางออมที่ดําเนินการไปแลวโดย
หนวยงานของรัฐบาล อันไดแก กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมลวนสอดคลองกับแนวนโยบายที่กลาวถึงขางตน 
ซึ่งถือวาครอบคลุมการพัฒนา SMEs เกือบจะครบทุกดาน ไมวาจะเปนการใหความ
ชวยเหลือดานการเงิน การพัฒนาดานการผลิตและการตลาด การสงเสริมดานการ
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วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาดานบุคลากร การแกไขกฎระเบียบ 
กฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาของ SMEs การสงเสริมธุรกิจชุมชน รวมถึงการ 
สงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิประโยชนตางๆ อีกทั้งยังมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการ
เช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรม ระหวางวิสาหกิจขนาดใหญกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และระหวางภาคเมืองกับภาคชนบท  

อนึ่ง การสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในปจจุบันมีหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการดานตางๆ เปนจํานวนมากไดดังภาพที่ 11.1  

 
11.1.1 นโยบายดานการเงิน 
เพื่อใหธุรกิจสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้นและมีตนทุนดานดอกเบี้ยที่

ต่ําลง ภาครัฐมีนโยบายในการขยายการใหสินเช่ือโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 
แหง ประกอบดวย 1)บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 2)บรรษัทเงินทุน 
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 3)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
4)ธนาคารออมสิน 5)ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 6)ธนาคารแหงประเทศไทย 
ดําเนินการผานการรับซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการ SMEs ผานสถาบัน
การเงินตางๆ และประสานความรวมมือในการใหสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย 9 แหง 
ประกอบดวย 1)ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2)ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 3)ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 4)ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 5)ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 6)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) 7)ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 8)ธนาคารดี บี เอส ไทยทนุ 
จํากัด (มหาชน) 9)ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกับการค้ําประกัน 
สินเช่ือจากบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ผานสถาบัน 
การเงินทั้งของรัฐและธนาคารพาณิชย และไดขยายการค้ําประกันมากขึ้นในชวงปที่
ผานมา โดยจํานวนวงเงินค้ําประกันของป 2544 สูงกวาป 2543 ถึง 3 เทา  
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ภาพที่ 11.1 : แสดงการสงเสริมและสนับสนนุ SMEs ในดานตางๆ 

กา ระดับนโยบาย 

สํานักงานสงเสริม SMEs 
-   จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการ 
-   ประสานหนวยงานตางๆ ในระดับปฏิบัติ 
-   บริหารกองทุน SMEs เพ่ือการวิจัย กอต้ัง ปรับปรุงและพัฒนา 

ระดับปฏิบัติ 

การเงิน 
MAI  ( ตลาดทุน) 

สถาบันการเงิน 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ธนาคารพาณิชย 

ค้ําประกัน บสย. 

การตลาด/ 
ขอมูล 

กรมสงเสริม อุตสาหกรรรม 
( ฐานขอมูล อุตสาหกรรม) 

กรมสงเสริมการสงออก 
( ฐานขอมูลตลาดตางประเทศ) 

สถาบันพัฒนา SMEs ( ขอมูลขาวสาร SMEs) 

การจัดการ/ 
บุคลากร 

สถาบันพัฒนา SMEs 

กระทรวง กรมตางๆ 

ศูนยเครือขาย 

สนับสนุน 
ดานอื่นๆ 

-   กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม 

-   กระทรวงพาณิชย 
-   กระทรวงการคลัง 

-   สภาหอการคาไทย  / สภา อุตสาหกรรมฯ 
-   สถาบันยานยนต / สถาบันเหล็กฯ / 

สถาบันไทย-เยอรมัน 
ฯลฯ 

ศงป. ปรึกษาแนะนํา 

S 
M 
E 
s 

เทคโนโลยี 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 

ศูนยเครือขาย 

(บอย., IFCT, ธ.ก.ส., 
ธ.ออมสิน, ธสน., ธปท.) 

สวทช. ( BIOTEC, MTEC, NECTEC, iTAP) 
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การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ยอม และประชาชน (ศงป.) เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําทางดานการเงินแก
ผูประกอบการ SMEs ใหสามารถบริหารจดัการทางการเงินและเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบันมศีูนยเครือขายในจังหวดัตางๆ จํานวน 40 
แหงทั่วประเทศ ซึ่งในป 2544 มีผูเขาขอคาํปรึกษาจํานวนทั้งสิ้น 33,381 ราย วงเงิน
ใหคําปรึกษา 30,849.48 ลานบาท 

การสนับสนุนการระดมทุนผานตลาดทุนทั้งการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อรวม 
ลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Venture Capital Fund)  
กองทุนเงินรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง  (Thailand Recovery Fund) และการ 
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย MAI ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ถึงแมจะมีมาตรการ
จูงใจทางภาษี โดยยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายไดที่เปนเงินปนผลหรือ 
ผลประโยชนจากการโอนหุนของธุรกิจเงินรวมทุน (Venture Capital) และยกเวน
ภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนใหแกผูลงทุนในธุรกิจ
เงินรวมทุนรวมทั้งการลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนในตลาด MAI ก็ตาม 

 
11.1.2 นโยบายสงเสริมและสนับสนุนดานการตลาด 
เนื่องดวยปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูประกอบการ SMEs คือ การไม

รูชองทางตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอมที่ 
จัดจําหนายสินคาที่ผลิตไดในวงแคบหรือในชุมชน รัฐจึงผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนย
กระจายสินคา ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งผลิตใน
ชุมชนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ 

สําหรับการเพิ่มชองทางการตลาดตางประเทศหรือการสงออกนั้น ไดสงเสริม
ใหพัฒนาตราสินคาไทยใหเปนที่ยอมรับและรูจักในตลาดตางประเทศ รวมถึงพัฒนา
บรรจุภัณฑใหมีมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้รัฐไดดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา  
ฝกอบรม และจัดใหมีการประกวดผลิตภัณฑเพื่อกระตุนใหพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ตามที่ตลาดตองการ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 
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การใหการสนับสนุนดานขอมูลของรัฐมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงวัตถุดิบ ตลาด และความตองการของผูบริโภค รวมถึงรูขาวสารขอมูล 
ความเปนไปในธุรกิจ การผลิต และการลงทุน ซึ่งหนวยงานตางๆ ที่ไดมีการจัดทํา
ฐานขอมูลดังกลาว ไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ฐานขอมูลดานอุตสาหกรรม) 
กรมสงเสริมการสงออก (ฐานขอมูลดานตลาดตางประเทศ) และสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ SMEs)  

 
11.1.3 นโยบายดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การผลิตที่ใชเทคโนโลยีต่ําและไมทันสมัยเปนขอดอยที่ทําให SMEs ไม

สามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญได ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีจะตองใช
ทุนสูง ซึ่งเปนขอจํากัดของผูประกอบการ SMEs ประกอบกับในอดีตการสงเสริม
ดานเทคโนโลยีจะเปนการสงเสริมโดยรวม ไมไดมีการสงเสริมและสนับสนุนแก 
SMEs โดยเฉพาะ ไมวาจะเปนการสงเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม เปนตน ทําใหผูประกอบการ SMEs ตองพึ่งตนเองลองผิดลองถูกจน
เกิดความเสียหายตอผลผลิตเปนอยางมากกวาจะใชเทคโนโลยีประเภทนั้นๆ ได 

อยางไรก็ตาม ในชวงที่ผานมารัฐไดสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น 
โดยใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ยกเวนภาษี 
เงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินไดเปนจํานวนเทากับรายจายในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อจูงใจใหผูประกอบการ SMEs ลงทุนดานวิจัยและ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน ทั้งในดานคุณภาพ ปริมาณ 
รูปแบบ และเอกลักษณใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก รวมถึงการบริการขอมูล
ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ โดยกรมทรัพยสินทาง
ปญญา กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เปนตน และการ
ใหบริการวิจัยเพื่อแกปญหากระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแก 
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ผูประกอบการ ทั้งนี้ ไมมีขอมูลแนชัดวาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหกับ SMEs ได
มากนอยเพียงใด แตสถิติการจดสิทธิบัตรซึ่งอยูในระดับต่ํามากเปนเครื่องยืนยันได
ระดับหนึ่งวาขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs อยูในระดับต่ํา 

การถายทอดเทคโนโลยีเปนอีกแนวทางที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี แตในอดีตที่ผานมาการลงทุนจากตางประเทศไมไดมีสวนชวยใหเกิดการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีมากนัก แตในปจจุบันรัฐไดผลักดันใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่งจากบริษัทขามชาติ โดยกําหนดเงื่อนไขการสงเสริม
การลงทุนสําหรับบริษัทขามชาติที่เขามาลงทุนจะตองถายทอดเทคโนโลยีใหแก 
อุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย และเตรียมความพรอมของบุคลากรไทยในการรับ
เทคโนโลยีในสาขาตางๆ ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร เปนตน 

 
11.1.4 นโยบายดานการบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการของ SMEs เปนอีกเรื่องที่รัฐให

ความสําคัญอยางมาก เพื่อลดขอจํากัดดานการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ําอัน
เนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรเกา คุณภาพแรงงาน รวมถึงระบบการ
บริหารจัดการ  

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยเปนโครงการเดนที่กระทรวงอุตสาหกรรมพยายาม
ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาใหกับผูประกอบการ SMEs อยาง
ตรงจุด โดยจัดนักวินิจฉัยสถานประกอบการเขาวิเคราะหสถานภาพและปญหาของ
กิจการในทุกๆ ดาน เชน กระบวนการผลิต การตลาด การบัญชี ขอมูลลูกคา เปน
ตน พรอมทั้งจัดตั้งที่ปรึกษาเฉพาะดานเขาใหบริการปรึกษาแนะนําในเชิงลึก ซึ่งผล
การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จพอสมควร มีผูสมัครเขารวมโครงการถึง 
2,511 ราย คิดเปนรอยละ 97 ของเปาหมายซึ่งกําหนดไว (2,600 กิจการ) ในชวง
ตนป 2545  
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การเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงไดมีนโยบายในการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดฝก 
อบรมใหแกผูประกอบการและบุคลากรในธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การเงิน เทคโนโลยีการผลิต และการบมเพาะอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไดสงเสริมใหเกิด 
ผูประกอบการใหมที่มีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาผูประกอบการเดิม 
รวมทั้งการจัดฝกอบรมของหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมการคาภายใน กรมสงเสริมการสงออก เปนตน ลวนแลวแตมีสวนชวยกระตุนให
ผูประกอบการพัฒนาตนเองและบุคลากรในสถานประกอบการ เนื่องจากการพัฒนา
บุคลากรมีสวนหนุนใหการบริหารจัดการ ตลอดจนกระบวนการผลิต และการตลาดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
11.1.5 นโยบายดานภาษี สิทธิประโยชน และกฎระเบียบ 
ความชวยเหลือทางดานภาษีที่รัฐดําเนินการเพื่อลดตนทุนของกิจการใน

ประเทศโดยรวม ดังเชน การลดอัตราอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบจากตางประเทศ 
โดยกําหนดใหอัตราอากรนําเขาสําหรับวัตถุดิบเหลือเพียงรอยละ 1 และผลิตภัณฑ
กึ่งสําเร็จรูปรอยละ 3 นั้น ถือเปนการใหความชวยเหลือแกอุตสาหกรรมขนาดใหญ
เปนสวนใหญ เนื่องจากการนําเขาวัตถุดิบของอุตสาหกรรมขนาดใหญมีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 65.1 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช ในขณะที่ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่มีการใชวัตถุดิบในประเทศในสัดสวนที่สูง โดยมีการนําเขาวัตถุดิบ
เพียงรอยละ 46.3 และ 17.1 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม ยังไดมีการกําหนดมาตรการทางภาษีสําหรับ SMEs เปนการ
เฉพาะ อันประกอบดวย การยกเลิกการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 1.5 ของ
ยอดรายรับสําหรับผูประกอบการขนาดยอมที่มีรายรับเกินกวา 600,000 บาท แต 
ไมเกิน 1,200,000 บาทตอป ทําใหผูประกอบการสามารถประหยัดคาใชจายจาก
ภาษีถึง 200,000 บาทตอราย (กําไรสุทธิ 1 ลานบาทแรก ลดภาษีได 10% จากเดิม 
หรือ 100,000 บาท สวน 2 ลานบาทตอมา ลดภาษีอีก 5% หรืออีก 100,000บาท)  
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การปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับผูประกอบการมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนถึงรอยละ 851 ของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ยื่นแบบเสียภาษี และการใหผูประกอบการ SMEs2 หักคาเสื่อมไดใน
อัตราพิเศษเพื่อลดหยอนภาษี จะเปนประโยชนในรูปของภาระภาษีที่ลดลงในป
แรกๆ ของการลงทุน ซึ่งจะมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการขยายการลงทุนไดมาก 

กฎระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรคในการประกอบการของ SMEs ก็ไดมีการ
ปรับปรุงใหเอื้อประโยชนตอ SMEs มากขึ้น อยางเชน การบังคับใชมาตรฐาน
ทางการบัญชีซึ่งเดิมกําหนดใหเหมือนกันในทุกขนาดธุรกิจ ซึ่งกอใหเกิดความ
ยุงยากแกธุรกิจ SMEs เปนอยางมาก ปจจุบันก็ไดมีการยกเวนการบังคับใชสําหรับ
บริษัทที่ไมใชบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน 7 ฉบับ จนกวาจะมีมาตรฐานการบัญชี
สําหรับ SMEs โดยเฉพาะ  

การเรงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคาปลีก และอุดชองวางของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  โดยการปรับปรุง  พ .ร .บ . 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เพื่อพยายามลดขอเสียเปรียบของ
การประกอบการธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมของไทยกับธุรกิจคาปลีกขามชาติขนาดใหญใน
ปจจุบัน 

ในสวนของการใหสิทธิประโยชนผานการสงเสริมการลงทุนจาก BOI นั้น ไดมี
การปรับปรุงเงื่อนไขในการขอรับการสงเสริมจากเดิมกําหนดวงเงินขั้นต่ําไวที่ 5 
ลานบาท เหลือเพียงวงเงินขั้นต่ํา 1 ลานบาท ซึ่งพบวา BOI ไดใหการสงเสริม 
SMEs ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพิ่มขึ้นเปนลําดับ 

                                                
1 ปนสายและคณะ, 2544 
2 ผูประกอบการ SMEs ที่มีทรัพยสินถาวร (ไมรวมที่ดิน) ไมเกิน 200 ลานบาทและการจางงานไมเกิน 200 คน 
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11.1.6 นโยบายดานอ่ืนๆ  
นอกจากนโยบายหลัก 5 ดานที่รัฐพยายามใหความชวยเหลือผานหนวยงาน

ตางๆ แลว ยังมีการใหความชวยเหลือและสนับสนุนในประเด็นอื่นๆ ควบคูไปดวย 
อาทิเชน 

 การสนับสนุนใหมีการบริการ SMEs ในทุกเรื่องอยางครบวงจรใน
ลักษณะ One-Stop Service (OSS) โดยในปจจุบันไดจัดตั้ง “ศูนยบริการ SMEs”3 
ภายใตสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีวัตถุประสงคเพื่อใหธุรกิจ 
SMEs ไดรับบริการที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร โดยมีการใหบริการ
แนะนําปรึกษาเบื้องตน เช่ือมโยงและรวบรวมขอมูลตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ช้ีนําและสงตอผูประกอบการไปยังหนวยงานเฉพาะทางได และมีศูนยเครือขาย 
เช่ือมโยงกับหนวยงานตางๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยไดประสานความรวมมือ
กับหนวยงานพันธมิตรรวมใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชนกวา 50 หนวยงาน 

 การสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่ม
อํานาจการตอรองและลดคาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด ดังเชน  
การดําเนินโครงการผูซื้อพบผูผลิต การจัดศูนยจําหนายและกระจายสินคา เปนตน 
มาตรการเหลานี้สามารถลดภาระคาใชจายของผูประกอบการไดดีระดับหนึ่ง  

 การกระจายความชวยเหลือผูประกอบการรายยอยในภูมิภาคและ 
ชุมชนใหสามารถดํารงอยูได ไมวาจะเปนการสงเสริมรานคาชุมชนโดยใหทุน
สนับสนุนอยางตอเนื่องซึ่งไดมีการกระจายไปตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ และ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไดจัดทําแผนประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการกระจายสินคาไปยังสถานที่ตางๆ และไดดําเนินการแลว 
3,797 แหง4 อยางไรก็ตาม มีการรองเรียนเรื่องปญหาราคาสินคาตกต่ําเนื่องจาก
ปญหาการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑจนทําใหสินคาออกสูตลาดมากเกินไป 

                                                
3 เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2545 
4 กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 มี.ค. 45 
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 การสงเสริมการทองเท่ียวเปนนโยบายที่ใหความชวยเหลือ SMEs ได
เปนอยางดี ถึงแมรัฐบาลจะไมไดมีมาตรการเพื่อชวยเหลือ SMEs ทางดานนี้ 
โดยตรง แตเนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคารมีจํานวน
สถานประกอบการที่เปน SMEs ถึงรอยละ 99 ของสถานประกอบการเกี่ยวกับ 
การทองเที่ยวทั้งหมด จึงทําให SMEs ภาคบริการดานการทองเที่ยวไดรับประโยชน
จากการสงเสริมนี้เปนอยางมาก นอกจากนี้ยังสงผลดีตอธุรกิจตอเนื่องอื่น เชน ธุรกิจ
การคาของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง ซึ่งเปน SMEs เปนสวนใหญ5  

 
11.2 กรอบนโยบายที่เหมาะสมในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ใน

อนาคต 
นโยบายที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน

สามารถชวยปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการประกอบการของ SMEs ไดเปนอยางดี
ควรที่จะดําเนินการตอไป และควรมีการประเมินผลการดําเนินงานทั้งทางดาน
ปริมาณและคุณภาพ วาครอบคลุม SMEs มากนอยเพียงใด และสงผลให
ผูประกอบการ SMEs สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจไดมากนอย
เพียงใด 
 กรอบนโยบายที่ควรดําเนินการในอนาคต ไดแก 

(1) สนับสนุนดานการเงินโดยให SMEs พึ่งพาทุนในระบบการเงินมากขึ้น 
โดยแกไขจุดออนในเรื่องการวางระบบบัญชีและการวางแผนใหกับ SMEs โดยมี
สถาบันการเงินของรัฐ เชน บสย. เปนผูประกันสินเช่ือ และ ศงป. ทําหนาที่ให 
คําปรึกษาและแกปญหาทางดานการเงินในลักษณะครบวงจร เปนตน เพื่อให SMEs 
มีความเขมแข็งทางดานการเงินมากขึ้น 

(2) เนนการมีสวนรวมกับภาคเอกชนมากขึ้นโดยเฉพาะกับการระดมทุน
จากภาคเอกชนผานตลาดหลักทรัพย หรือพันธบัตร และตราสารตางๆ ตลอดจน
                                                
5 ผลการสํารวจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวาคาใชจายในการซื้อสินคาที่ระลึกมีสัดสวนถึงรอยละ 34.7 ของ
คาใชจายรวมในการทองเที่ยว (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2543.) 
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สนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งกองทุนรวมทุน ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐในการ
พัฒนา SMEs ดานตางๆ 

(3) สงเสริมใหมีการจัดทําระบบฐานขอมูล ทั้งทางดานการผลิต การคา 
บริการ การตลาด เทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกแก SMEs และเพื่อประโยชน
ในการกําหนดนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีความเที่ยงตรง ทันสมัย สะดวก 
และรวดเร็ว 

(4) สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ SMEs ไมวาจะเปนในเรื่องของ 
การใช e-business, e-commerce, ICT เขามาเสริมดานการจัดหา supply เพิ่ม 
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การจําหนายสินคา และยกระดับ
คุณภาพสินคาและบริการ เปนตน 

(5) ส ง เ ส ริ ม ให เ กิ ด คว ามร ว มมื อ ร ะหว า งภาครั ฐ  เ อกชน  และ
สถาบันการศึกษา ในการวิจัยและพัฒนาที่เนนผลประโยชนตอ SMEs มากขึ้น 
รวมถึงการสรางนวัตกรรมที่ใชทุนไมสูงมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับ
มาตรฐานสินคาดานบรรจุภัณฑ เพื่อสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักและเพิ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑของ SMEs และการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นอยางเหมาะสม 

(6) สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ 
เพื่อใหมีกําลังคนที่จบการศึกษาและฝกอบรมมาชวยสงเสริมการพัฒนา SMEs ใหมี 
ความเขมแข็งและเติบโตไดอยางยั่งยืน เชน โครงการพัฒนาผูประกอบการรายยอย 
โครงการอุมชูผูประกอบการรายใหม เปนตน 

(7) สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทางดานตางๆ เชน เทคโนโลยี มาตรฐานอุตสาหกรรม การตลาด การเงิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี เปนตน เพื่อพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม
รวมกัน รวมทั้งกระจายการฝกอบรมไปยังภูมิภาคใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

(8) ปรับปรุงโครงสรางทางดานอัตราคาจางให เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของแรงงาน 
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(9) นโยบายที่เกี่ยวของกับระบบแรงจูงใจดานรายได ภาษี และการ 
สงเสริมการลงทุนของ SMEs ตองไมต่ําไปกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

(10) แยกสวนของการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล สงเสริม และ
ประเมินผล ระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่นใหชัดเจน เชน ดานกําหนดกรอบแผน
แมบทควรเปนหนาที่ของสํานักงานสงเสริม SMEs แตแผนระดับปฏิบัติการควรเปน
หนาที่ของพื้นที่ (localities) ดานการกํากับดูแลควรเปนหนาที่ของสวนกลางและ
ทองถิ่น เปนตน สวนการปฏิบัตกิารนั้นเปนหนาที่ของภาคเอกชนซึ่งเปนผูปฏิบัติใน
ระดับพื้นที่ โดยมีภาคราชการใหการสนับสนุนเปนพีเ่ล้ียงในระยะแรก และเมื่อ 
SMEs สามารถเติบโตไดอยางเขมแข็งและสามารถดําเนินการตอไปไดดวยตนเอง 

(11) สงเสริมใหมีการสรางเครือขายของ SMEs ในแตละพื้นที่อาจจะเปนใน
ลักษณะของกลุม (cluster) เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางกลุมผูผลิตตางๆ 
เชนเดียวกับการจัดตั้งกลุมสหกรณ กลาวคือมีการเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ ระดับเขต
หรือภูมิภาคระดับประเทศและตางประเทศ 

(12) ผลักดันการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค 
ประเทศ และตางประเทศ โดยอาศัยความรวมมือของภาครัฐและเอกชน 

(13) สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการอยางครบวงจร ตั้งแตเริ่มตนธุรกิจ 
โดยการอํานวยความสะดวกในการขอใบอนญุาต ใหคําปรึกษา ฝกอบรม ใหการ
สนับสนุนขอมูลที่จําเปน จัดหาแหลงสินเช่ือและตลาด เปนตน ทั้งนี้จะตอง
ครอบคลุมผูประกอบการทุกกลุมทั้งรายใหม รายเดิม และผูประกอบการในภูมิภาค
และชุมชน 

(14) การจายเงินงบประมาณของรัฐบาลตามโครงการตางๆ ควรมุง 
เปาหมายไปเพื่อสรางรายไดให SMEs เปนหลัก เชน การจัดซื้อจัดจางในโครงการ
ตางๆ เปนตน 


