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5.3 มูลคาโครงการ ประเภทกิจการของ SMEs และ สัดสวนการถือหุนในโครงการ ที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามโครงการ (ในกลุมที่มีมูลคาการลงทุนไมเกินโครงการละ 200 ลานบาท) 

จากการพิจารณามูลคารวมของการลงทุนในกลุมโครงการท่ีมีมูลคาการลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท พบวา ใน

ป 2549 มีมูลคาการลงทุนในโครงการของวิสาหกิจทุกประเภทรวมกันท้ังสิ้น 52,238.8 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับป 2547 และ 2548 แลว พบวา มีมูลคาการลงทุนในโครงการลดลงอยางตอเน่ือง ในสวนของมูลคาการ

ลงทุนในโครงการของ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน พบวา ในป 2549 มีมูลคาการลงทุนรวมจํานวน 30,139.1 

ลานบาท ซึ่งในจํานวนน้ีสวนใหญเปนมูลคาการลงทุนของวิสาหกิจขนาดยอมรอยละ 62.5  และเปนของวิสาหกิจขนาด

กลาง รอยละ 37.5 

จากการพิจารณาประเภทกิจการของ SMEs ท่ีมีจํานวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนมากที่สุด 5 

อันดับแรก ในป 2549 พบวา กิจการซอฟตแวร เปนกิจการที่มีจํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมากท่ีสุด 

โดยมี จํานวน 50 โครงการ ซึ่งเปนโครงการของวิสาหกิจขนาดยอมท้ังหมด รองลงมาไดแก การผลิตเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ จํานวน 44 โครงการ อันดับท่ี 3 คือ กิจการศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ จํานวน 39 

โครงการ ถัดมา คือ การผลิตช้ินสวนหรือสวนประกอบพลาสติกสําหรับสินคาอุตสาหกรรม จํานวน 29 โครงการ และ

กิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูที่มีรายไดนอยหรือปานกลาง เปนอันดับสุดทาย มีจํานวน  24 โครงการ ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของการถือหุนในโครงการของ SMEs ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในป 2549 พบวา มี

โครงการท่ีเปนหุนไทยท้ังหมด จํานวน 231 โครงการ (รอยละ 39.7) และเปนโครงการท่ีมีหุนเปนตางชาติทั้งหมด จํานวน 

183 โครงการ (รอยละ 31.4) ในสวนท่ีเหลือเปนโครงการที่มีการรวมทุนโดยตางชาติ จํานวน 168 โครงการ (รอยละ 

26.9) 

 
บทที่ 6  
ดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs ป 2549 
 
6.1 ดัชนีอุตสาหกรรม ป 2549 

ในป 2549 ภาวะการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมชะลอตัวลงจากป 2548 เล็กนอย จะเห็นไดจากดัชนีที่

สําคัญมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่ํากวาอัตราเพิ่มในป 2548 อาทิ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพิ่ม) ซ่ึงมีอัตราเพ่ิมโดยเฉล่ีย

รอยละ 6.5  ต่ํากวา รอยละ 8.5 ในป 2548  หรือดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.1 ในขณะ

ท่ีอัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ี รอยละ 67.7  ใกลเคียงกับ รอยละ 68.0 ในป 2548 

ดัชนีอุตสาหกรรม SMEs มีคาเฉลี่ยท่ีใกลเคียงหรือต่ํากวา ป 2548 เล็กนอย  แตมีคาดัชนีต่ํากวาดัชนี

อุตสาหกรรมโดยรวมในเกือบทุกดัชนียอย  โดยเฉพาะ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs (มูลคาเพิ่ม) มีคาเฉลี่ยอยูที่

ระดับ 110.5 และลดลงจากระดับ 111.3 ในป 2548 เล็กนอย แตต่ํากวาระดับคาเฉลี่ย 159.3 ของดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมรวมคอนขางมาก  สําหรับดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม SMEs ในป 2549 อยูท่ีระดับ 147.6 สูงกวา

ดัชนีของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมซ่ึงอยูท่ีระดับ 138.9 ท้ังน้ีเน่ืองจากดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เปน SMEs 
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ลดลงนอยกวาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม   ในขณะท่ีอัตราการใชกําลังการผลิต ของกลุม SMEs คอนขางต่ําท้ังในป 

2548 และ ป 2549 โดยอยูท่ีระดับรอยละ 47.4 และ 47.8 ตามลําดับ 

 

6.2 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ป 2549 

ในป 2549 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีคาเฉลี่ย 173.4 เพิ่มข้ึนจากคาเฉล่ียในปกอนเพียงรอยละ 1.5 ซึ่งเปน

อัตราเพ่ิมท่ีลดลงคอนขางมากเมื่อเทียบกับป 2548 ซ่ึงดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปกอนหนาถึงรอย

ละ 10.4   เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดการลงทุนภาคเอกชนในดานตางๆ จะเห็นไดวา ตัวช้ีวัดการลงทุนท่ีสําคัญหลายตัวมี

แนวโนมลดลงหรือเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงอยางเห็นไดชัด เชน ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยท่ีลดลงจากปกอน

หนารอยละ 5.2 มูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงท่ี เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 3.9 เทียบกับอัตราเพ่ิมรอยละ 21.0 ในป 

2548  เชนเดียวกับตัวช้ีวัดการลงทุนในหมวดกอสราง ซึ่งพื้นท่ีรับอนุญาตการกอสรางในเขตเทศบาลชะลอตัวลงจากป 

2548 ในดานการลงทุนในภาคการผลิตก็มีแนวโนมการชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัดจากจํานวนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตจา

กรมโรงงานอุตสาหกรรมใหจัดตั้งลดลงท้ังจํานวนโรงงานและวงเงินลงทุนท่ีขออนุญาต 

 
6.3 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ ประจําป 2549 

แนวโนมความเชื่อมั่นของผูประกอบการ SMEs ภาคการคาและบริการตลอดป 2549 มีแนวโนมลดลง

นับตั้งแตเดือนแรกเปนตนมา และลดลงต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม 2549 คาดัชนีอยูท่ีระดับ 37.8 โดยดัชนีมีคาอยูใน

ระดับต่ํากวา 50 มาโดยตลอด อยางไรก็ตามความเช่ือมั่นของผูประกอบการปรับตัวสูงข้ึนท่ีสุดในเดือนธันวาคม 2549 

คาดัชนีอยูที่ระดับ 49.4 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังมีความคาดหวังในทางที่ดี โดยมีคาดัชนีคาดการณ 3 เดือน

ขางหนาในท่ีระดับสูงกวาคาดัชนีในปจจุบันโดยตลอด  

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาคการคาและบริการเปนรายสาขาธุรกิจพบวา ในภาคการคา

สงมีแนวโนมความเชื่อมั่นของผูประกอบการ SMEs มีแนวโนมลดต่ําลงตลอดคร่ึงปแรก โดยลดลงต่ําสุดในเดือน

กรกฎาคม 2549 อยูท่ีระดับ 36.0  

 ภาคการคาปลีก ผูประกอบการ SMEs มีความเช่ือมั่นลดลงตั้งแตตนปจนถึงเดือนสิงหาคม 2549 โดยมีคา

ดัชนีอยูในระดับต่ํากวา 50 มาโดยตลอด  

ภาคการบริการ มีแนวโนมความเช่ือมั่นของผูประกอบการ SMEs ลดลงตั้งแตตนปจนถึงเดือนพฤษภาคม 

2549 และเร่ิมปรับตัวดีข้ึนในเดือนกันยายนจนถึงสิ้นป โดยมีคาดัชนีความเชื่อมั่นท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึนสูงสุดในเดือน

ธันวาคม 2549 อยูในระดับเกินกวา 50 เปนคร้ังแรกของป  

 

 

 
6.4 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ป 2549 
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อุตสาหกรรมขนาดใหญ  มีดัชนีความเชื่อมั่นเฉลี่ย โดยอยูท่ีระดับ 102.7 ปรับตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป 2548 

โดยเฉลี่ยรอยละ 7.1 ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดใหญมีคาดัชนีที่ดีกวาอุตสาหกรรมขนาดอ่ืนเน่ืองมาจาก สวนใหญเปน

อุตสาหกรรมสงออก  

อุตสาหกรรมขนาดกลาง  ดัชนีความเช่ือมั่นเฉลี่ยในป 2549 อยูท่ีระดับ 94.6 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับป 

2548 รอยละ 2.4 ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดกลางเปนอุตสาหกรรมที่มีการสงออกและการจําหนายภายในประเทศเปน

สัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ดังน้ันเมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวขณะท่ีอุปสงคจากตางประเทศยังขยายตัวไดดี จึงทํา

ใหความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมขนาดกลางปรับตัวลดลงเล็กนอย 

อุตสาหกรรมขนาดยอม  ดัชนีความเชื่อมั่นเฉลี่ยในป 2549 อยูท่ีระดับ 83.5 ปรับตัวลดลงจากป 2548 ซ่ึงอยูท่ี

ระดับ 89.6 เปนผลมาจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กสวนใหญเปนอุตสาหกรรมที่เนนการจําหนายภายในประเทศ ดังน้ัน

เมื่อเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวมากข้ึนในชวงไตรมาสสุดทายของป 2549 จึงทําใหความเชื่อมั่นของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมขนาดเล็กปรับตัวลดลงคอนขางมาก 

 

6.5 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนป 2549 มีคาดัชนี 120.6  มีการอัตราการเติบโตจากป 2548 รอยละ 2.0   โดยการ

สูงข้ึนของคาดัชนีเกิดจากปจจัย การบริโภคในดานเคร่ืองดื่ม(เบียร) สูงข้ึนจากป 2548 ถึงรอยละ 20.0 การนําเขาสินคา

ท่ีสูงข้ึนโดยเพิ่มข้ึนจากป 2548 รอยละ 17.9 และการบริการในดานการโรงแรมและการบริการใหเชาหองพักเพิ่มข้ึน รอย

ละ 7.4  อยางไรก็ตามในชวงเดือนกันยายนการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก

ผูบริโภคไมมั่นใจสถานการณทางการเมืองซึ่งมีความไมแนนอน 

 
6.6 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคป 2549 มีคาดัชนีอยูท่ี 20.05 มีการปรับตัวลดลงจากปท่ีแลวคิดเปนรอยละ 28.72   

คาดัชนีมีคาต่ําตั้งแตชวงตนปและทรงตัวอยูในระดับต่ําอยางตอเน่ืองจากภาวะราคาสาธารณูปโภคท่ีสูงข้ึน การเมืองท่ี

ยังไมแนนอน แตหลังจากในชวงปรับเปลี่ยนรัฐบาล คาดัชนีมีการปรับตัวข้ึนอยางอยางตอเนื่องแตยังอยูในระดับต่ํา การ

ปรับตัวของระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนและผันผวนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีกระทบกับความเช่ือมั่นของผูบริโภค

โดยตรง 
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6.7 ดัชนีราคาผูบริโภค 

ในป2549 ดัชนีราคาผูบริโภครวมมีคาดัชนี 114.4 เพิ่มข้ึนจากป 2548  รอยละ 4.7  โดยการเติบโตของป 

2549 มีปจจัยที่ทําใหคาดัชนีเพิ่มข้ึนไดแก ราคาสินคาในหมวดพลังงานท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 15  ยานพาหนะและนํ้ามัน

เช้ือเพลิงท่ีเพิ่มจากป 2548 ถึงรอยละ 11.4 และเมื่อพิจารณาจากดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (ดัชนีราคาผูบริโภคชุด

ท่ัวไปท่ีหักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน) มีคาดัชนีเพิ่มข้ึนเพียง รอยละ 2.3 ซึ่งแสดงใหเห็นวาวา

คาดัชนีท่ีเพิ่มข้ึนจากป 2548 มีผลกระทบสําคัญจากปจจัยดานคาใชจายดานพลังงานและนํ้ามันเช้ือเพลิง 


