


ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs



 มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2552 มกีารหดตวัร้อยละ 2.2 เมือ่เทยีบกบัอตัรา

การขยายตวัร้อยละ 2.5 ในปีก่อนหน้า โดยมลูค่า GDP ในปี 2552 เท่ากบั 9,050,715.0 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อนหน้า 24,788 ล้านบาท เป็นมลูค่า GDP ของภาคเกษตรคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.6 ของมลูค่า GDP 

รวม หรอืมมีลูค่า 1,052,564.0 ล้านบาท โดยภาคเกษตรในปี 2552 มกีารหดตวัลงเลก็น้อยคดิเป็นร้อยละ 0.5 

ลดลงเมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตวัของปีก่อนหน้าอยูท่ีร้่อยละ 3.5 ส�าหรบัมลูค่า GDP ของภาคนอกเกษตร

นัน้มมีลูค่า GDP เท่ากบั 7,998,151.0 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.4 ของมลูค่า GDP รวม และ 

หดตวัร้อยละ 2.4 ชะลอลงเมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตวัของปีก่อนหน้าทีข่ยายตวัร้อยละ 2.4 ต่อปี

 ส�าหรบั GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2552 มมีลูค่า 3,417,860.7 

ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.8  ของ GDP รวมทัง้ประเทศ  โดยมลูค่า GDP ของ SMEs หดตวัลง

ร้อยละ 2.4 ต่อปี  เมือ่พจิารณามลูค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า วสิาหกจิขนาดย่อม (SE) มบีทบาท

ด้านมลูค่า GDP สงูกว่าวสิาหกจิขนาดกลาง (ME) โดยมลูค่า GDP ของ SE ในปี 2552 เท่ากบั 2,300,195.7 

ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 1.9  และ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.4 ของ GDP รวม  

ด้านมลูค่า GDP ของ ME พบว่า ในปี 2552 มลูค่า GDP ของ ME เท่ากบั 1,117,665.0 ล้านบาท หดตวั

จากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.4  และมสีดัส่วนต่อ GDP รวมคดิเป็นร้อยละ 12.3

บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs

ภาพที ่1 โครงสร้างผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2552

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที่ 2 แนวโน้มสัดส่วนของ SMEs และอัตราการขยายตัวของ GDP จ�าแนกตามขนาดวิสาหกิจ  

 ปี 2549-2552

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 พจิารณา แนวโน้มของสดัส่วนมลูค่า GDP ของ SMEs ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา  พบว่า บทบาท

ของ SMEs ต่อมลูค่า GDP รวมของประเทศลดลงอย่างต่อเนือ่ง ขณะทีบ่ทบาทของวสิาหกจิขนาดใหญ่และ

วิสาหกิจอื่นๆ มีแนวโน้มคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่ภาคเกษตรมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีล่าสดุ เนือ่งมาจากความต้องการสนิค้าเกษตรในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง  เมือ่

พจิารณาแนวโน้มอตัราการขยายตวัของวสิาหกจิขนาดต่างๆ พบว่า ในปี 2552 วสิาหกจิขนาดใหญ่ยงัคงเป็น

กลไกการเจรญิเตบิโต (Engine of Growth) ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ เหน็ได้จากอตัราการขยายตวัของ

วิสาหกิจขนาดใหญ่ยังคงสูงกว่าอัตราการขยายตัวของประเทศ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น

ส่วนใหญ่ ถงึแม้ในปี 2552 อตัราการขยายตวัจะหดตวัลงในระดบัสงูกต็าม แต่เป็นการหดตวัลงในทกุขนาด

วสิาหกจิ 
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 โครงสร้าง GDP ของประเทศเมือ่จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิพบว่า ร้อยละ 11.6 เป็นมลูค่า

ทีเ่กดิจากภาคเกษตร ขณะทีอ่กีร้อยละ 88.4 เป็นผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทีเ่กดิจากภาคนอกเกษตร เมือ่

พจิารณาโครงสร้าง GDP ของภาคนอกเกษตร พบว่า ภาคการผลติเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่บีทบาทต่อ

เศรษฐกจิสงูคดิเป็นร้อยละ 34.1 ของมลูค่า GDP รวม รองลงมาได้แก่ ภาคการบรกิารซึง่มสีดัส่วนคดิเป็น

ร้อยละ 30.9  และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุมบีทบาทเป็นล�าดบัสามมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 14.1 โดย 

ทัง้  3 ภาคกจิกรรมทางเศรษฐกจิมสีดัส่วนมลูค่า GDP รวมกนัคดิเป็นร้อยละ 79.1 ของมลูค่า GDP รวม และ

คดิเป็นร้อยละ 89.5 ของมลูค่า GDP ภาคนอกเกษตร

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่3 โครงสร้าง GDP ของประเทศจ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปี 2548-2552



6

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่4 โครงสร้าง GDP ของ SMEs จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปี 2548-2552

 โครงสร้างมลูค่า GDP ของ SMEs ในปี 2552 ยงัคงมคีวามเกีย่วข้องกบัภาคการบรกิาร ภาคการ

ผลติ และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ เป็นส�าคญัเช่นเดยีวกบัโครงสร้าง GDP ของประเทศ โดยภาคการ

บรกิารเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 32.0 แต่มอีตัราการขยายตวั

ตดิลบร้อยละ 0.5 รองลงมาได้แก่ ภาคการผลติซึง่มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 30.4 มอีตัราการขยายตวัตดิลบ

ร้อยละ 5.1 และ ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 29.9 มีอัตราการขยายตัวติดลบ  

ร้อยละ 2.1 

 เมือ่พจิารณาเฉพาะโครงสร้าง GDP ของ SMEs ในปี 2552 พบว่า จากวกิฤตการณ์ทางการเงนิ

ทีเ่กดิขึน้ ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อภาคการผลติของประเทศ โดยเฉพาะการผลติเพือ่การส่งออกซึง่ได้รบั

ผลกระทบโดยตรงจากการหดตวัของก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในตลาดหลกัของประเทศเหน็ได้จากการหดตวัอย่าง

รนุแรง ในขณะทีภ่าคการบรกิารเองก็ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตการณ์ดงักล่าวเช่นเดยีวกนั เหน็ได้จากอตัรา

การขยายตัวซึ่งในปี 2552 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 แต่เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น  

ภาคการบรกิารได้รบัผลกระทบน้อยกว่าภาคการผลติเป็นอย่างมาก ทัง้นีอ้าจจะมสีาเหตมุาจากนกัท่องเทีย่ว

ที่เข้ามาเที่ยวในช่วงหลังเป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ส�าหรับบทบาทของ 

ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ ถอืเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าภาคการผลติ

หรือภาคการบริการนั้น ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เห็นได้จากอัตราการขยายตัวซึ่งติดลบร้อยละ 2.1  

เนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตการเงินของโลกส่งผลกระทบผ่านการหดตัวของการผลิตเพื่อส่งออก  

ก่อให้เกดิการเลกิจ้าง จงึส่งผลให้อ�านาจซือ้หรอืก�าลงัซือ้ของตลาดในประเทศลดลงด้วยเช่นกนั 



การค้าระหว่างประเทศของ SMEs



2.1 ภาพรวมของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2549-2552
 

 ในปี 2552 ประเทศไทยมมีลูค่าการส่งออกโดยรวมทัง้สิน้ 5,199,912.37  ล้านบาท หดตวัลดลง

จากปี 2551 ร้อยละ 11.17 โดยเป็นการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,589,199.87  

ล้านบาท หดตวัลดลงร้อยละ 6.03 จากปี 2551 เช่นกนั

 ในด้านการน�าเข้า พบว่ามมีลูค่ารวมทัง้สิน้  4,605,330.91 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 

22.52 โดยเป็นการน�าเข้าของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 1,377,740.25  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

22.23 จากปี 2551 ส่งผลให้ประเทศไทยมดีลุการค้าเป็นบวกอกีครัง้หลงัจากทีข่าดดลุการค้าไปในปี 2551  

อนัเป็นผลจากการหดตวัของการลงทนุในประเทศเป็นส�าคญั

 จากตารางที ่1 เมือ่พจิารณาถงึมลูค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย จะพบว่าอตัราการขยายตวั

ของการส่งออกของ SMEs ลดลงตามล�าดับอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีหลัง  ซึ่งแตกต่างจากการส่งออก 

ในภาพรวมทีย่งัสามารถขยายตวัได้ ยกเว้นในปี 2552 ทีห่ดตวัลงตามสภาวะเศรษฐกจิโลก และการส่งออก 

ที่ขยายตัวหรือหดตัวนั้นมีผลมาจากการขยายตัวหรือหดตัวอันเกิดจากการส่งออกของวิสาหกิจขนาดใหญ่  

อันแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยขึ้นกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก และจ�าเป็น 

จะต้องมีการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

มากขึน้  

 ในขณะทีก่ารน�าเข้าจะพบว่าในภาพรวมมกีารหดตวัลงในปี 2552 เช่นเดยีวกบั SMEs อนัเป็นผล

จากการหดตวัของการลงทนุในประเทศ  ขณะเดยีวกนักพ็บว่าการน�าเข้ากว่าร้อยละ 60 เกดิขึน้จากวสิาหกจิ

ขนาดใหญ่เป็นส�าคญั ส่งผลให้ดลุการค้าในปี 2552 เป็นบวกได้อกีครัง้ แต่มลูค่าการค้าลดลงกว่าร้อยละ 14 

 จากอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ในแต่ละปี ทีเ่งนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนือ่ง หากพจิารณา

การขยายตวัของการค้าระหว่างประเทศในรปูของสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัแล้ว จะเหน็ว่า การส่งออกทีแ่ท้จรงิ

มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ กล่าวคอื SMEs สามารถส่งออกไปในตลาดต่างประเทศได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.2 ในรปู

มูลค่าตามสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ท�าให้การขยายตัวของ 

การส่งออกในรปูของเงนิบาทเพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 7.3

บทที่ 2
การค้าระหว่างประเทศของ SMEs
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ตารางที ่1 มลูค่าการค้าระหว่างประเทศ ปี  2549-2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 หากพจิารณาสดัส่วนของการส่งออกต่อมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวม	(GDP)		จากตารางที	่2	จะเหน็

ว่า	ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศพึง่พาการส่งออกเป็นหลกั	เพราะมลูค่าการส่งออกมสีดัส่วนถงึร้อยละ	57.5	

ของ	GDP	แต่ส�าหรบั	SMEs	นัน้	มลูค่าการส่งออกของ	SMEs	คดิเป็นสดัส่วนน้อยกว่าครึง่หนึง่ของ	GDP	SMEs		

อย่างไรกต็าม	จะเหน็ว่าสดัส่วนดงักล่าว	เพิม่มากขึน้ตามล�าดบั	จากร้อยละ	47.6	ในปี	2549	เป็นร้อยละ	48.9	

ในปี	2551		แต่ในปี	2552	สดัส่วนลดลงเลก็น้อยเป็นร้อยละ	46.5	เนือ่งจากการหดตวัของอ�านาจซือ้ในตลาด

ของ	SMEs	ทัง้นี	้การส่งออกของ	SMEs	มสีดัส่วนอยูป่ระมาณร้อยละ	30	ของการส่งออกทัง้หมดของประเทศ
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2.2 สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของ SMEs ในประเทศคูค้่าส�าคญั

 ตลาดส่งออกและแหล่งน�าเข้า

	 เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นรายประเทศ	 จะเห็นได้ว่า	 ตลาดหลักที่ส�าคัญของไทย	 ได้แก่	

สหรฐัอเมรกิา	จนี	ญีปุ่น่	ฮ่องกง	โดยมสีดัส่วนการส่งออกร้อยละ	10.92	10.57	10.31	และ	6.22	ของมลูค่า

การส่งออกรวมทัง้หมดในปี	2552	ตามล�าดบั	จากภาพที	่5	จะพบว่า	SMEs	มกีารส่งออกไปยงัตลาดหลกัที่

ส�าคญัของประเทศ	 คอื	ญีปุ่น่	 สหรฐัอเมรกิา	 ฮ่องกง	 จนี	 เช่นกนั	 ในสดัส่วนทีน้่อยกว่ารายใหญ่	 แต่มกีาร 

กระจายสดัส่วนการส่งออกไปยงัตลาดอืน่ๆ	มากกว่า	

	 ในปี	2552	ตลาดที	่SMEs	สามารถขยายการส่งออกได้สงูสดุคอื	ประเทศจนี	ทีเ่พิม่ขึน้ถงึร้อยละ	

17.29	แม้ว่าโดยภาพรวมการส่งออกในปี	2552	จะหดตวักต็าม	ตลาดของ	SMEs	ทีเ่ตบิโตได้ในอตัราทีส่งู 

รองลงมาคือ	 ออสเตรเลีย	 ที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.0	 ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกของ	SMEs	 ใน	 

10	อนัดบัแรกมกีารหดตวัไปร้อยละ	6.99	ในขณะทีภ่าพรวมการส่งออกของประเทศใน	10	อนัดบัแรกมกีาร

หดตวัไปร้อยละ	11.07	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการส่งออกไปยงัตลาดหลกัของ	SMEs	ดกีว่าภาพรวมของทัง้ประเทศ	

	 ส�าหรบัตลาดที	่ 	SMEs	มกีารส่งออกทีห่ดตวัลงไปใน	10	อนัดบัแรก	ประกอบไปด้วย	สงิคโปร์	 

ซึง่ลดลงไปถงึร้อยละ	24.13		จากปีก่อนหน้า	รองลงมาจะเป็น	สหราชอาณาจกัร	ลดลงไปร้อยละ	22.94		และ

ตลาดทีม่กีารหดตวัลงน้อยทีส่ดุ	คอื	เวยีดนาม	โดยลดลงไปร้อยละ	2.74

ตารางที ่2 สดัส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย และ GDP

ที่มา : กรมศุลกากร  / ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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	 ในส่วนของแหล่งน�าเข้านัน้	SMEs	น�าเข้าจากญีปุ่น่	จนี	สหรฐัอเมรกิา	มาเลเซยี	ในสดัส่วนทีส่งู	แต่

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลก	ส่งผลให้การค้าและการลงทนุในประเทศลดลง	จงึท�าให้การน�าเข้าสนิค้าทนุ

รวมถงึวตัถดุบิต่างๆ	จากประเทศเหล่านีล้ดลงตามไปด้วย	โดยพบว่าอตัราการหดตวัค่อนข้างสงูในแต่ละประเทศ	

ภาพที ่5 สดัส่วนตลาดส่งออก ปี 2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่6 สดัส่วนแหล่งน�าเข้า ปี 2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่7 สนิค้าส่งออกทีส่�าคญั ปี 2550-2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 รายการสนิค้า
 

	 เมือ่พจิารณามลูค่าการค้าระหว่างประเทศในรปูของรายการสนิค้าตามพกิดัศลุกากร	(HS	2007)		 

จะเหน็ได้ว่า	ในปี	2552	การส่งออกของประเทศโดยรวมนัน้	มมีลูค่าสงูสดุในกลุม่พกิดัศลุกากร	84	85	และ	87	

คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ	17.20	14.66	และ	7.86	ของการส่งออกรวมทัง้หมดของประเทศ	ตามล�าดบั	ซึง่สนิค้า

ในกลุม่พกิดั	84	คอื	สนิค้าประเภทเครือ่งจกัร	และส่วนประกอบ	รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่างๆ	

พกิดั	85	คอื	สนิค้าประเภทเครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	และพกิดั	87	คอื	ยานยนต์และส่วนประกอบ	

	 ส�าหรบั	SMEs	นัน้	มสีดัส่วนมลูค่าการส่งออกในกลุม่พกิดั	84	และ	85	เพยีงร้อยละ	4.37	และ	4.84	

ตามล�าดับ	 และในปี	2552	 ยังมีการส่งออกได้	 แต่ลดลงจากปีก่อนหน้า	 ถึงร้อยละ	20.24	 และ	7.09	 

ตามล�าดบัด้วย

	 สนิค้าในกลุม่ที	่SMEs	มกีารส่งออกในสดัส่วนทีส่งูทีส่ดุคอื	กลุม่พกิดั	71	อญัมณแีละเครือ่งประดบั		

พกิดั	39	พลาสตกิและของท�าด้วยพลาสตกิ		พกิดั	40	ยางและของท�าด้วยยาง	ซึง่มสีดัส่วนร้อยละ	17.15		6.63	

และ	5.84	ตามล�าดบั		ทัง้นี	้กลุม่พกิดั	71	ยงัเป็นกลุม่ทีม่อีตัราการขยายตวัจากปี	2552	สงูถงึร้อยละ	18.60	

ด้วยแม้ว่าภาวะการส่งออกโดยรวมจะหดตวัลงกต็าม	อนัเป็นผลส่วนหนึง่จากราคาทองค�าทีส่งูขึน้
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สินค�าส�งออกสำคัญของ SME
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	 ในด้านการน�าเข้านัน้	 เมือ่พจิารณามลูค่าการน�าเข้าในรปูของรายการสนิค้าตามพกิดัศลุกากร	(HS	

2007)		ในปี	2552	การน�าเข้าของประเทศโดยรวมนัน้	มมีลูค่าลดลงแทบจะทกุรายการสนิค้า	โดยพบว่าในกลุม่

พกิดั	28	เคมภีณัฑ์อนนิทรย์ี	มมีลูค่าการน�าเข้าลดลงมากทีส่ดุถงึร้อยละ	50.96	รองลงมาเป็นกลุม่พกิดั	72	เหลก็

และเหลก็กล้า	ลดลงร้อยละ	47.56		ในขณะทีภ่าพรวมมกีารน�าเข้าลดลงถงึร้อยละ	22.52	

	 ส�าหรับ	SMEs	 นั้น	 การน�าเข้าสินค้าจะมีสัดส่วนมากที่สุดในสินค้ากลุ่มพิกัด	71	 อัญมณีและ 

เครื่องประดับ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.3	 พิกัด	84	 เครื่องจักร	 และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	 คิดเป็น 

สดัส่วนมลูค่าร้อยละ	13.09	และพกิดั	85	อปุกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	คดิเป็นร้อยละ	12.4		

	 กลุม่สนิค้าที	่SMEs	มมีลูค่าน�าเข้าลดลงจากปี	2551	 ในอตัราทีส่งู	 ได้แก่	 สนิค้าในกลุม่พกิดั	28	 

เคมภีณัฑ์อนนิทรย์ี	มมีลูค่าการน�าเข้าลดลงมากทีส่ดุถงึร้อยละ	50.19		พกิดั	31	ปุย๋		ลดลงร้อยละ	49.81		กลุม่

พกิดั	72	เหลก็และเหลก็กล้า	ลดลงร้อยละ	43.29		ในขณะทีภ่าพรวมของ	SMEs	มกีารน�าเข้าลดลงถงึร้อยละ	

22.23	 	 ส�าหรับสินค้าที่มีการน�าเข้าเพิ่มขึ้น	 มีเพียง	3	 กลุ่มพิกัดสินค้า	 ได้แก่	 กลุ่มพิกัด	30	 ผลิตภัณฑ์ 

ทางเภสชักรรม	มกีารน�าเข้าเพิม่ขึน้ร้อยละ	17.32		พกิดั	48	กระดาษ	เยือ่กระดาษ		เพิม่ขึน้ร้อยละ	7.65	และ

พกิดั	27	น�า้มนัปิโตรเลยีม	ถ่านหนิ		มกีารน�าเข้าเพิม่ขึน้ร้อยละ	2.53	

ภาพที ่8 สนิค้าน�าเข้าทีส่�าคญั ปี 2550-2552

ที่มา : กรมศุลกากร  
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs
(Private Consumption and Investment by SMEs)



3.1 การบรโิภคภาคเอกชน (Private Consumption)
 

 สถานการณ์ด้านการบรโิภคของประเทศไทยในปี 2552 นัน้ สามารถสะท้อนให้เหน็ได้จากดชันกีาร

อปุโภคบรโิภคภาคเอกชน ซึง่ในปี 2552 มแีนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งในช่วงเดอืน ก.พ. 2552 - ม.ีค. 

2553 และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้จากระยะเดยีวกนัของปีก่อน โดยดชันี

การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชนเดอืน ม.ีค. 53 ปรบัตวัดขีึน้จากเดอืนก่อน 0.45 % และเมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนั

ปีก่อนขยายตวัเพิม่ขึน้ 7.39% 

 เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อยของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัว ได้แก่ 

ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั ภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ราคาคงที ่การน�าเข้าสนิค้าอปุโภคบรโิภค ปรมิาณ

การจ�าหน่ายในหมวดยานยนต์ ขณะทีป่รมิาณการจ�าหน่ายเชือ้เพลงิชะลอตวัลงเลก็น้อย ซึง่ในปีนีม้ปัีจจยับวก

หลายประการรวมถงึภาวะเศรษฐกจิและความเชือ่มัน่ทีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้ปรมิาณจ�าหน่ายเพิม่ขึน้มากกว่าปีก่อน 

 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม
 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม TISI ด้านยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวมระหว่าง ม.ค. 2552 - ม.ีค. 

2553 พบว่า ความเชื่อมั่นด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ปรับตัวใน

ทศิทางทีด่ขีึน้มาโดยตลอด คอื มค่ีาดชันอียู่ในระดบัต�า่กว่าค่าฐานที ่100 นบัตัง้แต่ ก.พ. 2552 เป็นต้นมา 

จนถงึเดอืน ส.ค. 2552 จากนัน้ค่าดชันทีี่ได้มค่ีาสงูเกนิกว่าค่าฐานที ่100 ตัง้แต่เดอืน ก.ย. 2552 จนถงึ ไตรมาส 

1/2553 โดยเฉพาะในเดอืน ก.พ. 2553  ทีค่่าความเชือ่มัน่เพิม่ขึน้มากทีส่ดุ 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม TISI ด้านผลประกอบการ ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม 

มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการที่มีแนวโน้ม 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวมีทิศทาง ซึ่งสอดคล้องกับดัชนี 

ยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวมและยอดขายโดยรวม แต่มค่ีาอยู่ในระดบัทีต่�่ากว่า โดยในเดอืน ต.ค. 2552 ถงึช่วงไตรมาส

ที ่1/2553 ความเชือ่มัน่ด้านผลประกอบการ ยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวม และยอดขายโดยรวม มรีะดบัทศิทาง และ

แนวโน้มที่สอดคล้องใกล้ชิดกันมาก และค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ 

ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม ทีม่องว่า ยอดค�าสัง่ซือ้ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ในภาวะทีด่ขีึน้ 

จากการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่ยงัคงมคีวามกงัวลต่อสถานการณ์ทาง 

การเมอืงทีม่มีากขึน้

บทที่ 3
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs
(Private Consumption and Investment by SMEs) 
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 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร
 

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร TSSI ด้านยอดจ�าหน่าย พบว่า ความ

เชือ่มัน่โดยรวมด้านยอดจ�าหน่ายของผูป้ระกอบการในปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ไม่ดนีกั เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ

โลกทีช่ะลอตวัส่งผลต่อภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศชะลอตวั ส่งผลให้อ�านาจซือ้ของประชาชนลดลง และ

สถานการณ์ความรนุแรงและไม่ชดัเจนทางการเมอืง อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการเริม่มคีวามเชือ่มัน่ในทศิทาง

ทีเ่พิม่ขึน้ โดยในช่วงเดอืน พ.ย. 2552 ค่าดชันเีพิม่ขึน้สงูเกนิระดบัค่าฐานที ่50 เป็นครัง้แรกในรอบปี เนือ่งจาก

ภาวะเศรษฐกจิในประเทศเริม่มสีญัญาณการปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ เป็นช่วงเข้าสูฤ่ดกูาลท่องเทีย่วและก�าลงั

จะเข้าเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่ เป็นปัจจยัทีก่ระตุน้ให้เกดิการใช้จ่ายภาคเอกชนเพิม่ขึน้ในระยะนี ้ ส่วนใน

ปี 2553 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า มีปัจจัยบวกจากการออกมาตรการของภาครัฐโครงการการลงทุนตาม 

แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็งที่เริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น การต่ออายุ  

5 มาตรการบรรเทาค่าครองชพีให้กบัประชาชนออกไปอกี 3 เดอืน เป็นสิน้สดุในเดอืนมนีาคม 2553 สถานการณ์

ด้านระดับราคาน�้ามันที่ปรับตัวลดลงส่งผลดีต่อความรู้สึกของผู้ประกอบการและผู้บริโภค จึงท�าให้ดัชนี 

ความเชือ่มัน่ด้านยอดจ�าหน่ายในไตรมาสแรกของปี 2553 เพิม่ขึน้

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ TSSI ด้านก�าไรมีระดับ ทิศทาง และ 

แนวโน้มสอดคล้องกบัดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านยอดจ�าหน่าย แต่ระดบัความเชือ่มัน่ด้านก�าไรจะต�า่กว่าเลก็น้อย 

เนือ่งจากด้านก�าไรจะได้รบัอทิธพิลจากต้นทนุเป็นปัจจยักระทบเพิม่เตมิด้วย

 แรงกดดนัต่อการบรโิภคเอกชน

 แรงกดดนัจากภาวะเงนิเฟ้อจะส่งผลต่ออ�านาจซือ้ทีแ่ท้จรงิของผูบ้รโิภค ซึง่อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปใน

เดอืนมนีาคม 2553 ชะลอตวัลงจากร้อยละ 3.7 ของเดอืนทีแ่ล้วมาอยูท่ีร้่อยละ 3.4 เป็นผลมาจากระดบัราคา

สนิค้าส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ไม่มาก รวมทัง้ยงัเป็นผลของการเปรยีบเทยีบกบัฐานทีส่งูในปีก่อน ซึง่เป็นช่วงทีร่าคา

น�า้มนัดบิในตลาดโลกกลบัมาปรบัตวัสงูขึน้ หลงัวกิฤตเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกผ่านพ้นจดุต�่าสดุไปแล้ว ส�าหรบั

อตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐานเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากเดอืนก่อน อยูท่ีร้่อยละ 0.4 

3.2 การลงทนุภาคเอกชน
 

 การรายงานสถานการณ์การลงทนุในส่วนนี ้จะน�าปัจจยัชีว้ดัมาวเิคราะห์ร่วมกนั เพือ่สะท้อนภาพ

การลงทนุของประเทศในปี 2552 และแนวโน้มปี 2553 โดยปัจจยัดงักล่าวจะประกอบไปด้วย 

 การลงทนุภาคเอกชน เดอืนมนีาคม 2553 ขยายตวัสงูสดุในรอบ 10 เดอืน ทีร้่อยละ 3.1 จาก

เดอืนก่อน และเมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัปีก่อนขยายตวัร้อยละ 18.2 ส่วนหนึง่เป็นผลจากฐานต�่าในเดอืน

เดยีวกนัปีก่อน ซึง่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลก โดยการปรบัตวัดขีึน้ของดชันกีารลงทนุภาคเอกชน
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เกดิจากการขยายตวัของเครือ่งชีก้ารลงทนุทกุหมวดโดยเฉพาะหมวดเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ตามปรมิาณการ

จ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณชิย์ในประเทศ ส่วนหนึง่เป็นผลจากการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสนิเชือ่ของธนาคาร

พาณชิย์และความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดี  

 ภาพรวมไตรมาส 1/2553 ดชันกีารลงทนุภาคเอกชนเมือ่เทยีบกบัปีก่อนขยายตวัร้อยละ 18.2 และ

ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2552 ตามการขยายตัวของเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน 

ทกุหมวด อย่างไรกต็ามความไม่แน่นอนทางการเมอืง รวมทัง้ปัญหาจากกรณขีองนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ

และต้นทนุการผลติทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ยงัคงเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการลงทนุในระยะต่อไป 

 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม

 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมมกีารขยายตวัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในระดบัภาพรวมของ

ประเทศ และตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2552 เป็นต้นมา อตัราการเปลีย่นแปลงจะมกีารเตบิโตสงูขึน้เป็นอย่างมาก 

โดยมอีตัราการเตบิโตอยู่ในระดบัสงูเฉลีย่ระหว่างร้อยละ 29.00 - 33.00 ส่วนในบรบิทของ SMEs นัน้ ดชันี

ผลผลติอตุสาหกรรม มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้ ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2552 เป็นต้นมา โดยมทีศิทางด้าน

บวก อยู่ในระดบัเฉลีย่ระหว่างร้อยละ 2.50 - 8.00 โดยมาจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของโลก และความเชือ่

มัน่ในศกัยภาพของแรงงานทกัษะของไทย ท�าให้มกี�าลงัการสัง่ซือ้จากประเทศคูค้่าเพิม่มากขึน้ รวมทัง้มกีาร

ขยายตวัของตลาดส่งออกในกลุม่อาเซยีนเตบิโตสงูขึน้ ส่งผลให้มคี�าสัง่ซือ้สนิค้าส่งออกเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง 

 อตัราการใช้ก�าลงัผลติของประเทศมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2552 

เป็นต้นมา และอยู่ในระดบัทีส่งูเฉลีย่ประมาณร้อยละ 55.0 - 65.0 สะท้อนถงึการขยายการลงทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ 

เมื่อพิจารณาอัตราการใช้ก�าลังการผลิตของ SMEs จะอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าภาพรวมของประเทศพอสมควร 

โดยอตัราการใช้ก�าลงัการผลติอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 45.0 - 50.0 โดยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

และมีทิศทางเดียวกับภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการ 

ส่งออก เช่น ยานยนต์ Hard disk drive สิง่ทอ รวมทัง้เป็นปัจจยัหนนุให้อตัราการใช้ก�าลงัการผลติขยายตวั 

นอกจากนีย้งัเป็นไปตามทศิทางการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก  และเป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึความแขง็แกร่ง

ของภาคอตุสาหกรรมไทย เมือ่ภาวะเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัไทยสามารถรบัค�าสัง่ซือ้ได้จากทัว่โลกและสามารถ

ผลติและส่งมอบสนิค้าได้ทนัต่อเวลา จงึเป็นทีม่ัน่ใจของประเทศคูค้่า

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร
  

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการภาคการค้าและการบรกิารด้านการลงทนุ พบว่า ความเชือ่

มั่นด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2552 มีแนวโน้มผันผวนและเริ่มปรับตัวลดลง 

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ ต.ค. 2552 แม้ว่าจะมีความผันผวนบ้างเป็นบางเดือนเนื่องจากการขาดความเชื่อมั่น 

เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและเศรษฐกจิโลก สถานการณ์ทางการเมอืง ระดบั

ราคาน�้ามันมีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากราคาน�้ามันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น  และจากการที่รัฐเริ่ม 
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เก็บภาษีสรรพสามิตน�้ามันภายหลังหมดอายุโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ส่งผลให้องค์ประกอบด้าน 

การลงทนุกลบัมาเป็นปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการมคีวามกงัวลในระดบัสงูอกีครัง้  

 ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านการจ้างงานของผูป้ระกอบการในภาคการค้าและบรกิาร พบว่า ระดบัความ

เชือ่มัน่ด้านการจ้างงานต�า่กว่าเกณฑ์ปกต ิเนือ่งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัคงมคีวาม

รนุแรงอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามแนวโน้มความเคลือ่นไหวของค่าดชันไีด้ปรบัตวัในทศิทางทีด่ขีึน้ โดยค่า

ดชันปีรบัมาอยู่ในระดบัค่าฐานที ่50 ในช่วงเดอืน พ.ย. 2552 - ม.ค. 2553 แต่หลงัจากนัน้ปรบัตวัลดลง 

เล็กน้อยอีกครั้ง ส�าหรับแนวโน้มของดัชนีการจ้างงานคงที่โดยตลอดไม่มีความผันผวนมากนัก แสดงให้ 

เหน็ได้ชดัเจนว่าผูป้ระกอบการในภาคการค้าและบรกิารไม่ให้ความสนใจด้านการจ้างงานมากนกั และไม่เชือ่

หรอืไม่แน่ใจหากต้องมกีารจ้างงานในอนาคต

3.3 การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
 

 การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศในสภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั โดย

เฉพาะส�าหรบัประเทศทีก่�าลงัพฒันาและประเทศกลุม่ตลาดเกดิใหม่ (Emerging-market economies) จ�าเป็น

ทีจ่ะต้องอาศยัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment = FDI) ช่วยผลกัดนักจิกรรม

ต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิให้ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ แม้ในขณะทีภ่าวะเศรษฐกจิถดถอยและก�าลงัตกต�่า การ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) กลายเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิฟ้ืนกลบัคนืสูก่าร

เจริญเติบโตอีกครั้ง โดยจะท�าให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตลาดเงิน

ภายในประเทศและกจิการทีป่ระสบปัญหาทางด้านการเงนิ การขยายกจิการหรอืการลงทนุใหม่ๆ ท�าให้มกีาร

จ้างงานเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ การลงทนุจากต่างชาตจิะก่อให้เกดิการถ่ายโอนเทคโนโลยคีวามรูท้างด้านการ

บรหิารจดัการและการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มมีาตรฐานเป็นสนิค้าคณุภาพทีส่ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้

การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของไทย (FDI) ในภาวะเศรษฐกจิปกต ิปรมิาณกระแสเงนิทนุเข้าจากการ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศสามารถบ่งบอกถงึภาวะเศรษฐกจิของประเทศได้ในขณะนัน้ คอื เมือ่เศรษฐกจิ

ของประเทศมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ มปัีจจยับวกต่างๆ คอยผลกัดนัให้การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นไปด้วย

ด ีนกัลงทนุต่างชาตมิคีวามมัน่ใจในการลงทนุ ท�าให้มกีระแสเงนิทนุไหลเข้ามาก ในทางตรงกนัข้าม หากภาวะ

เศรษฐกจิเริม่ชะลอตวั และมแีนวโน้มตกต�า่ในอนาคต การลงทนุจากต่างประเทศกจ็ะลดลง 

 

 มลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศสทุธ ิปี 2551 - ปี 2552
 

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิในไทย 

ในปี 2552 มมีลูค่ารวม 182,284.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จ�านวน 69,234.73 ล้านบาท หรอืลดลง 

ร้อยละ 27.53 โดยประเทศทีม่มีลูค่าเงนิลงทนุโดยตรงสทุธสิงูสดุอนัดบัที ่1 ได้แก่ ญีปุ่น่ มลูค่า 77,807.56 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.68 แต่มอีตัราการขยายตวัลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 7.96 รองลงมา 

คอื ฮ่องกง ทีม่เีงนิลงทนุเพิม่ขึน้ 1,750.76 ล้านบาท จงึส่งผลให้ขยบัขึน้มาเป็นอนัดบั 2 คดิเป็นสดัส่วน 
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ร้อยละ 9.73 ขณะที่สิงคโปร์มีเงินลงทุนลดลง 24,160.02 ล้านบาท จึงส่งผลให้ขยับลงมาเป็นอันดับที่ 3  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.22 มีอัตราการขยายตัวลดลงเท่ากับร้อยละ 56.46 ส�าหรับกลุ่มประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกมเีพยีงจนีทีม่อีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 77.77 ในขณะทีเ่กาหลีใต้ และไต้หวนั ลดลงร้อยละ 

74.64 และ 47.65 ตามล�าดบั เงนิลงทนุโดยตรงจากสภาพยโุรปมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.74 โดย

เฉพาะจาก เบลเยียม อิตาลี สวีเดน และสโลวีเนีย ในขณะที่เงินลงทุนสุทธิจากอาเซียน 9 ประเทศ 

ขยายตวัลดลงอยูท่ีร้่อยละ 56.67 ซึง่มเีพยีง บรูไนดารสุซาลาม กมัพชูา และลาวเท่านัน้ทีม่มีลูค่าปรบัตวั 

ในทศิทางบวก   




