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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

“การเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs” 

 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs 
เป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเห็นได้จากการผลักดันนโยบายในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของไทย เนื่องจากมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ปี 2558) จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐบาลและเอกชนควรร่วมมือกันอย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจแห่งยุคปัจจุบัน และใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการพัฒนาในระยะยาว เพราะ
วิสาหกิจกลุ่มนี้มีอยู่เป็นจ านวนมากและมีสัดส่วนสูงในภูมิภาคทั้งยังส่งผลเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  

งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะมีส่วนขับเคลื่อนกลไกและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อมของอาเซียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงขึ้น โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประกอบด้วย (1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และประเมินนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน (2) เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ
ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของอาเซียน โดยค านึงถึง
บริบทการพัฒนาของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของ SMEs ไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อภาครัฐ ส าหรับรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยและเพ่ิมโอกาสของ SMEs 
ไทยในตลาดอาเซียน  

ขอบเขตและวิธีการศึกษา  ประกอบด้วย (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านนโยบายและ
ประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(2) ศึกษามาตรฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเลือกศึกษา 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 



I   ITD POLICY BRIEF   I 
การเปรยีบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม่ SMEs 

 

 

 - 2 - 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
International Institute for Trade and Development (Public Organization) 

I  www.itd.or.th  I 

และ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ (3) ศึกษา วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนา
และส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เลือกศึกษาและชี้ให้เห็นถึง
ข้อดีและข้อเสียของนโยบายแต่ละประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันส าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน (4) ส ารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs (5) จัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากลุ่มธุรกิจ SMEs ของไทย 

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานี้ต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ คือ (1) ผู้ประกอบการ 
นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน (2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน า
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปใช้ในการปรับเปลี่ยนบทบาท และนโยบายของหน่วยงานในการสนับสนุนส่ งเสริม 
การพัฒนาด้านธุรกิจ SMEs และ (3) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาสามารถน าองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน 

จากผลการศึกษาการประเมินนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs และแนวทางการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs และเป็นตัวอย่างที่ดี ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเกาหลีใต้ ส าหรับเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์มีนวัตกรรมและการประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่
ช่วยให้ประเทศรักษาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่
ช่วยด้านเทคโนโลยีแก่ธุรกิจเปิดใหม่ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุนสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์หลายแห่งในบริเวณใกล้
มหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม อุทยานทาง
วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในงานวิจัยด้านชีวการแพทย์ของบริษัท
ข้ามชาติหลายแห่ง และยังช่วยพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกด้วย จุดเด่นที่
ส าคัญของประเทศสิงคโปร์ คือ การมีระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางทางเทคโนโลยีกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรระดับนานาชาติ รวมถึงประเทศสิงคโปร์มีโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ระบบสื่อสารความเร็วสูงที่แข็งแรงและรัฐบาลก็ผลักดันอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
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รัฐบาลประเทศมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของธุรกิจ SMEs อย่างเป็นทางการใน
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปี 2523 รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการ  Agensi Inovasi Malaysia ในปี 2554 เพ่ือ
ช่วยเหลือให้ธุรกิจ SMEs สามารถเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่อุปทานผ่านนวัตกรรม นอกจากนี้  ยังมีแผนการพัฒนา 
SMEs โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งมี 2 แผนการที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ได้แก่ (1) 
Technology Commercial Platform และ (2) Inclusive Innovation ส าหรับข้อมูลการบริการที่สนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี มีหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ SMEs กระทรวงต่าง ๆ ระบบการสนับสนุน
นวัตกรรม SMEs มีข้อมูลที่ครอบคลุมจากระบบสนับสนุนที่หลากหลาย นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ SMEs ใน
ประเทศมาเลเซียยังท างานร่วมกับสถาบันวิจัยอย่างใกล้ชิด โดยสถาบันวิจัยจะช่วยเหลือให้ธุรกิจ SMEs ได้รับ
การรับรองผลิตภัณฑ์ในระดับสากล นอกจากนี้  สถาบันวิจัยยังมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานระดับ
สากล โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการของ ISO ดังนั้น สถาบันวิจัยนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
เกิดความสะดวกแก่ธุรกิจ SMEs รวมถึงศูนย์บ่มเพาะทางด้านเทคโนโลยีและวิสาหกิจก็มีอยู่มากในประเทศ
มาเลเซีย และรัฐบาลมาเลเซียยังให้ความส าคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วย 

ประเทศเกาหลีใต้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัย
นวัตกรรม โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของชาติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีใต้มี
ความสามารถโดดเด่นมาโดยตลอด แผนยุทธศาสตร์มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการยุบรวม
หน่วยงานของรัฐบาลเข้าด้วยกันเพ่ือรับผิดชอบในการดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน และป้องกันความ
ทับซ้อนของหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ือประโยชน์ต่อ 
SMEs ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล หน่วยงานของ
รัฐจะต้องมีแผนการในการซื้อสินค้าจาก SMEs ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพ เพ่ือส่งเสริมยอดขายและกระตุ้นให้ 
SMEs มีการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จุดเด่นที่ส าคัญของประเทศเกาหลีใต้ คือ การส่งเสริมความ
ร่วมมือกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับ SMEs และการดูแลการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในลักษณะที่
เป็น win-win ป้องกันไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่เอาเปรียบ SMEs โดยบริษัทขนาดใหญ่จะช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุน
และทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงได้ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs ที่อยู่ในสายห่วงโซ่อุปทาน  

ส าหรับนโยบายด้านนวัตกรรมส าหรับ SMEs ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของ
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นต่อเงินทุนต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วง 3 
ทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงผลของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2540 เป็นแรงผลักดันให้ประเทศ
ต้องมีการพัฒนาเชิงนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับรายได้และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ในเวลาต่อมารัฐบาลจึงให้
ความส าคัญกับนวัตกรรมของ SMEs มากขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน นโยบายด้านนวัตกรรมหลักของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันวิจัยรัฐบาล โดยเปลี่ยนจากการเป็นแหล่งความรู้สู่การเป็นตัวกลางด้านความรู้
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แก่ SMEs ท าให้ SMEs สามารถเพ่ิมความสามารถด้านเทคโนโลยีของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่
ผ่านมามีอุปสรรคที่ส าคัญในเชิงระบบของการให้การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs อาทิ โครงสร้าง
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก โดยเป็นระบบการเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
ผู้ก าหนดนโยบายในระดับประเทศ ผ่านหน่วยงานระดับกระทรวง กรมและสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ
ต่าง ๆ ที่จัดเป็นหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา 
ภาคเอกชนทั้งในรายย่อยและกลุ่มสมาคมของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

แม้ว่าโครงสร้างของการด าเนินงานในด้านการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในเชิงโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่มีความครอบคลุมภารกิจในด้านการพัฒนานวัตกรรม แต่ประเด็น
ปัญหาที่มีความส าคัญ คือ บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ยังมีความทับซ้อนกันในหลาย ๆ 
ภารกิจ ท าให้เกิดการแย่งกันท างานและเกี่ยงกันท างานในบางภารกิจ ส่งผลให้การใช้งบประมาณในภาพรวม
ต่อภารกิจยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือการด าเนินภารกิจอาจไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ในมุมมองของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยการแบ่งงานกันท า การด าเนินการอยู่อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งแนวทางหลักของ
การแก้ไขปัญหา คือ การสร้างกระบวนการบูรณาการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยผู้ก าหนดนโยบายต้อง
เป็นผู้ประสานและสั่งการถึงขอบเขตและหน้าที่ของภารกิจที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อประมวล
จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ SMEs จึงได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

1. การก าหนดกรอบนิยามของ SMEs และนิยามของค าว่านวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การจ าแนกการให้บริการของภาครัฐ สิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือกิจการได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากใน
ปัจจุบัน การก าหนดขอบเขตนิยามของ SMEs ใช้เพียงระดับของสินทรัพย์และจ านวนคนงานเป็นเกณฑ์แบ่ง 
และแม้ว่าทาง สสว. จะมีแนวความคิดในการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ แต่ก็ไม่สามารถสะท้อนประเภทของ
สถานประกอบการที่ควรได้รับการส่งเสริม ดังนั้น การจัดประเภทของ SMEs ตามประเภทอุตสาหกรรม และ
ตามการถือครองนวัตกรรมหรือระดับขององค์ความรู้อาจเป็นเครื่องมือในการจ าแนกรูปแบบของ SMEs ซึ่ง
ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในตัวอย่างของประเทศที่มีการก าหนดประเภทตามอุตสาหกรรม และตาม
ฐานความรู้ด้านนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม การใช้เกณฑ์นวัตกรรมมาเสริมอาจท าได้ยากในทางปฏิบัติ  โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างในการให้มาตรการส่งเสริม
ในอนาคต ตัวอย่างของทิศทางหรือกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางของนโยบายด้านนวัตกรรมส าหรับ SMEs 
สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้ (1) กลุ่มพัฒนา Start-ups (Start-Ups Development: HTSUD) (2) กลุ่ม
เพ่ิมความสามารถด้านนวัตกรรมและความสามารในการแข่งขันของ SMEs (SMEs’ Competitiveness and 
Innovation Enhancement: SCIE) (3) กลุ่ ม พัฒนาความสามารถด้ านเทคโนโลยี ในกิจการท้องถิ่ น 
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(Indigenous Technological Capability Development: ITCD) และ (4) กลุ่มถ่ายทอดการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี (Group of Technology Transfer Utilization: GTTU) เป็นต้น 

2. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพงานด้านการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการส่งเสริม SMEs ต้องมีการ
ด าเนินการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ของประเภทสถานประกอบการโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่จะ
ได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของประเทศ ทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต 
ขนาดและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการก าหนดนิยามและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายจะ
ท าให้นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมให้กับ SMEs มีความชัดเจนและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น 

3. การวางแผนอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ รวมถึงภาคประชาสังคม 
ในการที่จะวางแผนในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ SMEs โดยมีการแบ่งภาระการด าเนินการ การร่วม
เป็นหน่วยหลักและหน่วยรอง รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้  ประเด็นที่มีความส าคัญ คือ 
การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันด าเนินงาน โดยต้องยึดหลักของการมีส่วนร่วมและความสามารถเฉพาะ
ด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการท างานที่ไม่ทับซ้อน เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม
ของประเทศมีประสิทธิภาพและมีการใช้อย่างคุ้มค่า  

4. การก าหนดการให้การสนับสนุนตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นการท างานอย่างบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนในการก าหนดมาตรการสนับสนุนทั้งที่เป็นมาตรการทางการเงินและ
มาตรการที่ไม่ได้เป็นมาตรการทางการเงินเพ่ือให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากเป็นกลุ่มที่จะเริ่มต้นกิจการ การให้
องค์ความรู้และเงินทุนในการตั้งกิจการรวมถึงการทดสอบแนวคิดการสร้างกิจการ อาจเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุน ในขณะที่กิจการที่มีความสามารถในการผลิต การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในกระบวนการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ ดังนั้น การให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจึงเป็น
มาตรการที่ควรให้การสนับสนุนส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ เป็นต้น ทั้งนี้  ในการด าเนินการควรมีการระบุถึง
ความชัดเจนในการให้การส่งเสริมทั้งในด้านของเงินทุน รูปแบบของการให้การส่งเสริม สัดส่วนการให้ทุน
สนับสนุนต่อเงินทุนของผู้ประกอบการในแต่ละรูปแบบ (Scheme) ของการส่งเสริม และหน่วยงานที่จะเข้ามา
เป็นหน่วยร่วมและหน่วยหลักในการให้การส่งเสริม ตัวอย่างของประเทศที่มีการด าเนินการในลักษณะนี้และ
ประสบความส าเร็จ คือ ประเทศสิงคโปร์ 

5. หน่วยงานที่ด าเนินการรับเรื่องควรมีหน่วยงานเดียวเพ่ือให้ส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
หน่วยงานนั้นต้องเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การให้บริการควรเป็นใน
ลักษณะของการให้ข้อมูลแบบ One Stop Service กล่าวคือ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่
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ต้องการรับความสนับสนุนและสามารถให้ค าตอบได้ หรือส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนในการช่วยเหลืออย่างเป็น
ทางการได้ และมีระบบการติดตามประเมินผลความส าเร็จตั้งแต่การเข้าสู่กระบวนการรับการส่งเสริม  

6. ด้านความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในการพัฒนานวัตกรรม และการเป็นห่วงโซ่คุณค่าใน
การผลิตสินค้าและบริการ จ าเป็นต้องมีการร่วมกันก าหนดบทบาทและเป็นผู้ให้การสนับสนุนและความ
เชื่อมโยงการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเป็นการด าเนินการคล้ายกับประเทศเกาหลีใต้ที่อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ และรายเล็ก ประเทศเกาหลีใต้มีการส่งเสริมความร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับ SMEs และดูแลการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในลักษณะที่เป็น win-win  
ป้องกันไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่เอาเปรียบ SMEs โดยบริษัทขนาดใหญ่จะช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุนและทรัพยากร
มนุษย ์รวมถึงได้ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมของ SMEs ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน 

7. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐสามารถก าหนดให้สัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ในภาครัฐต้องมาจากสถานประกอบการที่เป็น SMEs ซึ่งจะท าให้สถานประกอบการมีความสามารถในการผลิต
สินค้าและบริการและมีความเป็นธรรมในการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การก าหนดคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ภาครัฐจะซื้อต้องไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด และต้องมีคุณภาพ
และปริมาณตามที่ภาครัฐก าหนด ตัวอย่างของนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ือประโยชน์ต่อ SMEs ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพที่ได้รับ
การรับรองจากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐต้องมีแผนการในการซื้อสินค้าจาก SMEs ที่ผลิตสินค้าได้คุณภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมยอดขาย และกระตุ้นให้ SMEs มีการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของ SMEs นี้สามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี จะต้องมี
การเตรียมความพร้อมอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท ารายการสินค้าที่มีนวัตกรรม และ 
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเสียก่อน 

8. กองทุนร่วมลงทุนด้านนวัตกรรมระดับชาติ และระดับภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุน
เพ่ือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถต่อยอดไปในทางธุ รกิจได้ โดย
กองทุนนี้อาจเป็นการจัดตั้งโดยภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนในการให้การสนับสนุนหรือลงทุนร่วมกับ
ผู้ประกอบการ มีสัดส่วนของการรับผิดชอบและบทบาทระหว่างกองทุนและผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม 
เป็นธรรม และมีส่วนร่วมต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศในภาพรวม 

9. มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการเพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือขั้นสูง  เป็นมาตรการที่
จะจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม หรือ
ผู้เชี ่ยวชาญ และแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้มาตรการทางด้าน
สิทธิประโยชน์ เพ่ือใช้ในการจูงใจให้มีการลงทุนในด้านนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการสร้างเครือข่าย
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ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนวัตกรรมส าหรับ SMEs และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งจาก
ในประเทศและต่างประเทศ ในระดับภายในประเทศ รัฐอาจต้องมีมาตรการทางภาษี สิทธิประโยชน์ หรือ การ
ลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่มีการลงทุนใน R & D เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการ 

10. ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต้องมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาก าลังคนใน
อนาคต โดยต้องมีการก าหนดเป้าหมายในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน โดยต้องพิจารณาความ
ต้องการของภาคธุรกิจและทิศทางของการพัฒนาในอนาคต ตัวอย่างของการก าหนดเป้าหมายด้านแรงงาน 
อาทิ การก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานใน 20 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี รวม 
4 ระยะ โดยมี เป้ าหมายแรงงาน  คื อ  Productive Manpower - Innovative Workforce - Creative 
Workforce - Brainpower ตามล าดับ ซึ่งเมื่อได้ทิศทางในการพัฒนาประเทศและแรงงานแล้ว หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษาก็สามารถผลิตก าลังคนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและยุทธศาสตร์ของประเทศ  และ
ตรงกับความต้องการของตลาด ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็สามารถด าเนินการพัฒนาฝีมือด้านแรงงานอย่าง
เหมาะสมและบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในส่วนที่ภาครัฐยังคงขาดแคลนทรัพยากร 

11. สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยงานส าคัญในการสร้างนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ โดยในการพัฒนา
นวัตกรรม ควรมีสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลางของการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละด้าน โดยสร้างให้
มีความช านาญเฉพาะด้านที่ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มสามารถที่จะท างานร่วมกันไปในระยะยาว ทั้งนี้ 
ตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของการให้มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านเฉพาะ ในแต่ละ
มหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนในแต่ละด้าน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ด าเนินงานด้านการบริการผู้ประกอบการ ไม่ต้องมีการแข่งขันเพ่ือสร้างความช านาญในทุกด้าน ในขณะที่
ผู้ประกอบการก็สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน และสามารถพัฒนางานวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ในระยะยาว 

12. การประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานและการมีตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมที่เหมาะสม เป็น
การก าหนดกรอบแนวทางการประเมินผลการสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมของ SMEs กับหน่วยงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการหาแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในทุกระดับ นอกจากนี้ การวัดความส าเร็จของการเสริมสร้างนวัตกรรมของ SMEs ต้องมี
การให้นิยามและมีตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม ทั้งในภาพของจุลภาค และมหภาค และตัวชี้วัด
ต้องสื่อถึงการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากนโยบาย (จากบนลงล่าง) และในขณะเดียวกันก็มีการค านึงถึง การ
เกิดข้ึนของนวัตกรรมที่เกิดจากผู้ประกอบการ (จากล่างขึ้นบน)  
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13. ภาครัฐและเอกชน ต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นของการพัฒนานวัตกรรม และ
การน านวัตกรรมไปใช้เพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจ โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน คือ การใช้นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับรายได้ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นต้น  
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