
สรุปสถานการณ SMEs ประจําป 2556 และคาดการณแนวโนมป 2557 
  

         จํานวน SMEs ทีก่ระจายอยูทัว่ประเทศรวมทั้งสิน้ 2.74 ลานราย คิดเปนรอยละ 98.5 ของจํานวน

วิสาหกิจรวมทั้งหมด สวนใหญอยูในกลุมภาคการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตมากที่สุด จํานวน 

1,193,038 ราย คิดเปนรอยละ 43.6 รองลงมา คือ ภาคบริการ มีจํานวน 1,035,089 ราย คิดเปนรอยละ 

37.8 และภาคการผลิต จํานวน 511,015 ราย คิดเปนรอยละ 18.7 โดย SMEs กอใหเกิดการจางงาน จํานวน 

11,783,143 คน คิดเปนรอยละ 80.4 ของการจางงานรวมทั้งหมด สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจซึ่ง

เห็นไดจาก GDP SMEs ในป 2555 (ฐานขอมูลท่ีใชในปจจุบัน) รวม 4,211,262 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.0 

ของ GDP รวมท้ังประเทศ 
  

สถานการณ SMEs ประจําป 2556 

1. รายงานสถานการณ SMEs ประจาํป 2556 (มกราคม – ธันวาคม) มีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ดัชนีความเชื่อม่ัน TSSI ของ SMEs ในป 2556 มีทิศทางปรับตัวลดลงในชวงเดือนเมษายน 

– สิงหาคม และมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน – ตุลาคม แตเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนไดปรับตัว

ลดลงอีกครั้ง ซ่ึงคาดัชนีท่ีไดยังคงอยูในระดับต่ํากวาคาฐานท่ี 50 เปนเดือนท่ี 9 โดยในเดือนพฤศจิกายนปรับตัว

ลดลงอยูท่ีระดับ 46.0 จากระดับ 49.0 โดยองคประกอบปรับตัวลดลงไดแก ดัชนีดานกําไร การลงทุนและยอด

จําหนาย โดยสาขาธุรกิจที่มีการปรับตัวลดลง อาทิ คาสงสินคาเกษตร คาปลีกรถยนต/จักรยานยนต คาปลีก

สมัยใหม บริการการทองเท่ียว และดานการขนสง เปนตน  

2. สาเหตุท่ีคาดัชนีความเชื่อม่ันท้ังในปจจุบันและคาดการณปรับตัวในทิศทางท่ีลดลงเนื่องจาก

ผูประกอบการมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยือ้และมีแนวโนมที่อาจเกิด

เหตุการณบานปลายเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้สถานการณดานการอุปโภคบริโภคก็ชะลอตัวลง จากการทีป่ระชาชนมี

ภาระหนี้ตอครัวเรือนเพ่ิมในระดับสูง ประกอบกับยังไมเชื่อม่ันตอสถานการณทางการเมืองในประเทศ รวมถึงมี

ความกังวลเก่ียวกับคาครองชีพท่ีอยูในระดับท่ีไมสอดคลองกับรายไดของตน 

3.  เมื่อเปรียบเทียบดัชนีความเชือ่มั่น 4 ภาคธุรกิจ ระหวาง ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ

ภาคการคาและบริการ (TSSI) ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม (TISI) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) และ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (CCI) พบวา ดัชนี TSSI TISI CCI และ BSI ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนทัง้หมด 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหดัชนี TSSI TISI CCI และ BSI ปรับตัวลดลงเกิดจากมีความกังวลตอสถานการณความ

ขัดแยงทางการเมือง ท่ีมีแนวโนมยืดเยื้อ สงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจอยางชัดเจน ทําใหกําลังซื้อ

โดยรวมของประเทศออนแอลง ดังนั้นผูประกอบการตองการใหทุกฝายรวมมือกันแกไขปญหาความขัดแยงทาง

การเมืองใหยุติโดยเร็ว และยังพบวาผูประกอบการโดยเฉพาะ SME ยังประสบปญหาการขาดสภาพคลองทําให

การขยายการลงทุนของกิจการตองชะลอออกไป รวมทั้งการชะลอของเศรษฐกิจไทย ความไมแนนอนของการ

ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึง่อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและรายไดของ

ผูบริโภคในอนาคต 



4. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs (มูลคาเพิ่ม) เฉลี่ยป 2556 (ม.ค. – พ.ย.) อยูท่ีระดับ 

83.14 ลดลงรอยละ 4.74 จากคาเฉลีย่ป 2555 (ม.ค. – พ.ย.) ทีอ่ยูที่ระดับ 87.28 สวนอัตราการใชกําลังการ

ผลิต คาเฉลีย่ป 2556 (ม.ค. – พ.ย.) อยูทีร่ะดับ 44.26 ลดลงจากคาเฉลี่ยป 2555 อยูที่ระดับ 46.31 ซ่ึงดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs (มูลคาเพิม่) เดือนพฤศจิกายน 2556 อยูท่ี 85.17 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน รอยละ 0.15 โดยเปนการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องมาจาก

กลุมการผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุมฉนวน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตสิง่ของอื่นๆ ที่ทําจากกระดาษ

และกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑทีใ่ชรักษาโรคและผลิตภัณฑที่ทําจากสมุนไพร 

และการผลิตเครื่องดืม่ทีไ่มมีแอลกอฮอลรวมทั้งน้ําดื่มบรรจุขวด เปนตน  สวนอัตราการใชกําลังการผลิตมีคา

ดัชนีอยูท่ี 44.34 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีดัชนีอยูท่ี 45.65  

5. ดุลการคาของ SMEs ไทย ป 2556 ประมาณการวา มีการขาดดุลการคา มูลคา 613,345.8 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.4 ของการขาดดุลการคาในปที่ผานมา โดยมูลคาการสงออกของ SMEs ป 2556 

ประมาณการวา มีมูลคารวมท้ังสิ้น 1,859,831.1 ลานบาท  หดตัวลงจากปท่ีผานมา รอยละ 8.7 และมีสัดสวน

รอยละ 26.3 ตอการสงออกรวม ซึ่ง SMEs มีมูลคาสงออกสินคาหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ มากที่สุด 

236,660.9 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.7 ตอการสงออกของ SMEs ทั้งหมด รองลงมาคือหมวด

พลาสติก และของทําดวยพลาสติก มีมูลคา 192,324.3 ลานบาท และหมวดยาง และของทําดวยยาง มีมูลคา 

130,8730.1 ลานบาท ตามลําดับ สวนตลาดสงออก SMEs ไปยังประเทศจีน มากที่สุด มูลคา 223,153.4 ลาน

บาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.0 ตอการสงออกของ SMEs ทั้งหมด รองลงมาคือประเทศญีปุ่ น มูลคา 

186,877.6 ลานบาท และประเทศสหรัฐอเมริกา มูลคา 154,900.2 ลานบาท ตามลําดับ  

6. เมื่อพิจารณาดานการสงออกของ SMEs เดือนพฤศจิกายน 2556 พบวา SMEs มีมูลคา

การสงออก 147,393.2 ลานบาท หดตัวลงรอยละ 9.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และหดตัวลงรอย

ละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยสินคาสําคัญทีมี่การขยายตัวของการสงออกสูง ไดแก หมวดน้ําตาล 

รองลงมาคือ หมวดธัญพืช ขาว และหมวดเครื่องจักร และคอมพิวเตอรและอุปกรณ เปนตน สวนตลาดสําคัญที่

มีการขยายตัวการสงออกสูง ไดแก พมา เวียดนาม และจีน ตามลําดับ 

7. สวนมูลคาการนําเขาของ SMEs ป 2556 ประมาณการวา มีมูลคารวมท้ังสิ้น 

2,473,176.9 ลานบาท หดตัวลงจากปทีผ่านมา รอยละ 2.4 และมีสัดสวนรอยละ 32.3 ตอการนําเขารวม ซ่ึง 

SMEs มีมูลคาการนําเขาในสินคาหมวดอัญมณีและเครือ่งประดับ มากที่สุด มีมูลคา 541,432.2 ลานบาท คิด

เปนสัดสวนรอยละ 21.9 ตอการนําเขารวมของ SMEs ท้ังหมด รองลงมาคือหมวดเครื่องจักร และคอมพิวเตอร

และอุปกรณ มีมูลคา 330,098.8 ลานบาท และหมวดอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ มีมูลคา 297,911.5 

ลานบาท ตามลําดับ สวนตลาดนําเขาของ SMEs นั้น มีการนําเขาจากประเทศจีน มากที่สุด มูลคา 520,059.5 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.0 ตอการนําเขารวมของ SMEs ทัง้หมด รองลงมาคือประเทศญี่ปุน มูลคา 

363,250.9 ลานบาท และประเทศสวิสเซอรแลนด มูลคา 260,075.4 ลานบาท ตามลําดับ  

8. เมื่อพิจารณาดานการนําเขาของ SMEs เดือนพฤศจิกายน 2556 พบวา SMEs มีมูลคา

การนําเขา 204,488.1 ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และหดตัว



ลงรอยละ 4.3 เมื ่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยสินคาสําคัญที่มีการนําเขาสูง ไดแก หมวดเครื่องจักร 

คอมพิวเตอรและอุปกรณ รองลงมาคือ หมวดอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ และหมวดอัญมณีและ

เครื่องประดับ เปนตน สวนตลาดสําคัญท่ีมีการนําเขาสูง ไดแก จีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

การจัดตั้งและยกเลิกกิจการป 2556 ประมาณการวา มีจํานวนการจัดตั้งกิจการรวมท้ังสิ้น 68,936 ราย  มี

จํานวนยกเลิกกิจการ จํานวน 16,691 ราย  โดยการจัดตั้งกิจการ มีการขยายตัวรอยละ 8.0 เม่ือเทียบกับป

กอนหนา ในสวนของการยกเลิกกิจการนั้น มีการหดตัวลงเล็กนอยรอยละ 1.4 เม่ือเทียบกับปกอนหนา โดยใน

เดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวนการจัดตั้งกิจการรวม 4,397 ราย หดตัวจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 

31.9 และมีจํานวนยกเลิกกิจการ จํานวน 1,783 ราย ขยายจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 1.3 

 

ในป 2557 คาดวาเศรษฐกิจจะมีการขยายตัว ในอัตรารอยละ 4.5 โดยการขยายตัวของSMEs จะ

อยูท่ีรอยละ 4.3-4.7 เปนผลมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศประกอบกัน โดยปจจัยที่มีผลตอ

เศรษฐกิจ อาทิ 

แนวโนมสถานการณทางเศรษฐกจิในป 2557 

1. ดานปจจัยภายนอก การสงออกสินคาปรับตัวดีขึ ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มฟนตัว 

รวมทัง้คาเงินบาททีมี่แนวโนมออนคาลงจากการปรับลด QE ของสหรัฐ สงผลใหการสงออกสินคาขยายตัว 

สําหรับการสงออกดานบริการท่ีสําคัญ คือ การทองเท่ียวของประเทศ จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามไปดวย โดยคาดวา

การสงออกสินคาและบริการโดยรวม มูลคาท่ีแทจริงจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.2 
2. สวนการนําเขาทัง้สินคาและบริการโดยรวม คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศทีดี่ขึ้น โดยมูลคาทีแ่ทจริงของการนําเขาสินคาและบริการในป 2557 จะเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 6 และ

รอยละ 7 ตามลําดับ 
3. สวนปจจัยภายในประเทศ เปนผลมาจากการขยายตัวดีข้ึนในเกือบทุกๆ ดาน ท้ังดานการ

ใชจายของครัวเรือน การลงทุนและการใชจายของรัฐบาล 
4. การบริโภคของครัวเรือนในป 2557 คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 8 เปนผลมาจาก

รายไดของประชากรที่สูงขึ้นจากมาตรการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และการปรับคาแรงเปน 300 บาท 

ในขณะที่ภาระหนี้สินครัวเรือนมีแนวโนมลดลง และระดับราคาในประเทศเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ ํา สําหรับ

ภาคเอกชนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโนมคงท่ีในระดับต่ํา จึงเปนแรงสนับสนุนใหการขยายตัวของการ

บริโภคสูงข้ึน 
5. การใชจ ายของรัฐบาลปรับตัวสู ง ขึ ้น  เนื ่องจากงบประมาณรายจายประจํ าป

งบประมาณ 2557 ที่ขยายตัวสูงขึ้นประมาณรอยละ 5 เทียบกับปปจจุบัน 2556 ที่งบประมาณรายจายของรัฐ

เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.8 จากปกอนหนา 
6. การลงทุนของภาคเอกชนของประเทศ สวนใหญคาดวาเปนการเติบโตจากการลงทุนของ

รัฐบาล ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 9.9 จากโครงการบริหารจัดการน้ําและการลงทุนโครงการขนาด



ใหญดานโครงสรางพ้ืนฐาน สวนการลงทุนของเอกชนคาดวาขยายตัวรอยละ 2.6 ใกลเคียงกับปปจจุบัน ซ่ึงสวน

หนึ่งเปนการขยายตัวตามการเติบโตของเมืองและระบบการขนสงของประเทศ 

ตารางสรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจป 2557 
หนวย: รอยละ 

รายการ 2555 2556 2557 

การใชจายของครัวเรือน 6.7 3.3 8.0 

การใชจายของรัฐบาล 7.5 -13.0 15.5 

การลงทุน 13.2 2.4 4.1 

   - การลงทุนของเอกชน 14.4 2.2 2.6 

   - การลงทุนของรัฐบาล 8.9 3.4 9.9 

การสงออก 3.1 2.4 9.3 

   - สินคา -0.4 -0.7 9.9 

   - บริการ 19.1 14.0 7.2 

การนําเขา 6.2 4.8 6.1 

   - สินคา 6.5 5.1 6.0 

   - บริการ 4.6 2.9 7.0 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) 6.5 3.3 4.3-4.7 

หมายเหตุ

  

 : ขอมูลไตรมาสท่ี 2 และ 3 และขอมลู ป 2557 ท้ังป เปนขอมูลประมาณการท่ีไดจากแบบจําลอง 

กลุมธรุกิจ SMEs ดาวรุง-เฝาระวัง ประจําป 2557      

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดทําการวิเคราะหโดยใชตารางปจจัย-

ผลผลิตของ SMEs (SME input-Output Table: IO Table) ของ SMEs จํานวน 58 สาขา ท้ังในภาคการผลิต 

ภาคการคาและภาคบริการ พรอมท้ังศึกษาแนวทางการสงเสริมกลุมธุรกิจ SMEs ท่ีมีการเติบโตสูงของประเทศ

ไทย (SME High Growth Sectors) ซ่ึงมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมกลุม SMEs ทีมี่การเติบโตสูง

ของประเทศไทยกับอีก 13 ประเทศตัวอยาง โดยใชเกณฑวิเคราะห ประกอบดวย ขอมูลผลประกอบการในชวง

ป 2552-2554 ปจจัยการผลิตเอ้ืออํานวย (Factors Endowment) นโยบายของประเทศไทย แนวโนมทางดาน

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยีในระดับโลก โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับกลุม SMEs ทีมี่การเติบโตสูงและเปน

เปาหมายการสงเสริมในประเทศ พบวา กลุมธุรกิจ SMEs ที่จะมีอนาคตสดใสเปนดาวรุง และกลุมธุรกิจทีต่องเฝา

ระวงั ในป 2557 มีดังนี้  
  

1.       กลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กลุมธุรกิจดาวรุง 

2.       กลุมธุรกิจบริการดานสุขภาพ 



3.       กลุมธุรกิจทองเท่ียว 
4.       กลุมธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน/อะไหล 
5.       กลุมธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
6.       กลุมธุรกิจภาคการกอสราง 
7.       กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน 
8.       กลุมเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชพลังงาน 
9.       กลุมขนสงและโลจิสติกส 
10.   กลุมบริการดานการศึกษา 
11.   กลุมธุรกิจ IT และ ICT รวมถึงอุตสาหกรรมสรางสรรค 
  
 ท้ังนี้ ในกลุมธุรกิจ SMEs ดาวรุง สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก 

1. กลุมธุรกิจ SMEs ท่ีมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลกและภูมิภาค ประกอบดวย กลุมธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม กลุมธุรกิจบริการดานสุขภาพ กลุมธุรกิจทองเท่ียว กลุมธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน/

อะไหล และกลุมธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนธุรกิจท่ี SMEs ไทย มีความพรอมสามารถแขงขันไดท้ังใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
โดย แนวทางท่ีภาครัฐควรสงเสริมให SMEs สามารถพัฒนานวตักรรมของโมเดลธรุกิจ (Business 

Model Innovation) เพ่ือแสวงหาโอกาสและสรางมูลคาเพ่ิม ดวยนโยบายการสงเสริมการอุดหนุนของรัฐตอการ

รวมทุน (Subsidized Business Angel/ VC) บริการจับคูธุรกิจ มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจนักลงทุน การอุดหนุนการ

วิจัยพัฒนา (R&D Imbursement) การฝกอบรมพัฒนา การจดัระบบพ่ีเลีย้งใหผูประกอบการ การสนับสนนุการ

ตอยอดการวิจัยเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย การพัฒนาเครือขายผูประกอบการ/วิสัยทัศนรวม สถานประกอบการ

รวม (Co-location) อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยบมเพาะ การใชอุปกรณรวมกัน ระบบติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี 

ศูนยขอมูลผูเชี่ยวชาญ/สิทธิบัตร และระบบเปรียบเทียบตัวชี้วัดสําหรับกลุมธุรกิจ เพ่ือการเปรียบเทียบผลการ

ดาํเนนิการของ SMEs กับอุตสาหกรรม 

2. กลุมธุรกิจ SMEs ท่ีตองพ่ึงพิงกลุมธุรกิจขนาดใหญในการแขงขันในตลาดโลกและภูมิภาค เชน 

กลุม SMEs ในภาคกอสราง ท้ังนี้ นโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวของ ควรสงเสริมความรวมมือระหวางวิสาหกิจ

ขนาดใหญ และ SMEs เพ่ือขยายตลาดไปสูระดับภูมิภาคและระดับโลก ดวยการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซ

อุปทานของประเทศไทย ใหครอบคลุมในระดับนานาชาติ โดยมี SMEs เขารวมในแตละระดับของหวงโซ

อุปทาน ซ่ึงจะสามารถตอบสนองอุปสงคภาคธุรกิจไดอยางครบถวนสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

3. กลุมธุรกิจ SMEs ท่ีรัฐตองวางโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการสามารถอยูรอดและ

เติบโตตอไป ประกอบดวย กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน กลุมเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชพลังงาน กลุมขนสง

และโลจิสติกส กลุมบริการดานการศึกษา กลุมธุรกิจ IT และ ICT รวมถึงอุตสาหกรรมสรางสรรค 
โดยรฐับาลจาํเปนตองสงเสริมผานการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ระบบคมนาคมความเรว็สงู ระบบ

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด ระบบโครงสราง R&D ของชาติ รวมถึงการกําหนดมาตรฐานของกลุมธรุกิจดังกลาวใน

ระดับสากล เพ่ือกระตุนการพัฒนาและสงเสริม SMEs ใหไดรับมาตรฐานในระดับสากล ขณะเดียวกันควรพัฒนา



โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลย ี (Technology Platform) โดยกลไก เชน การจัดซ้ือจัดจางโดยภาครฐัเขามาชวย ซ่ึง

เปนแนวทางเดียวกับท่ีรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ใชกระตุนการพัฒนาดานวิจัยพัฒนาของชาติในปจจุบัน 
อยางไรก็ดี ในการสงเสริมกลุม SMEs ที่มีการเติบโตสูงทั้ง 3 กลุม หนวยงานภาครัฐจําเปนตองมี

การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานมากขึน้ เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือ SMEs ใหครอบคลุมทุกระดับ

การเติบโต การพัฒนาสภาพแวดลอมดานตลาดเงินตลาดทุน เพื่อขยายโอกาสใหผูประกอบการ SMEs ไทย 

สามารถเขาถึงตลาดทุน โดยเฉพาะตลาดทุนระดับแรก (Primary Market) การลดภาระทางภาษี การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของประเทศไปสูบุคลากรในสังคมแหงความรู และสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานคุณภาพใน

ประเทศและระหวางประเทศ สงเสริมการเขาถึงและใชประโยชนดานเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (R&D)ใน

กลุม SMEs และที่สําคัญควรตองลดภาระดานกฎ ระเบียบตางๆ ที ่เปนอุปสรรคในการเติบโตเนือ่งจาก

SMEs ตองแบกรับภาระในการประกอบธุรกิจสูงกวาวิสาหกิจขนาดใหญ 
  

จากการวเิคราะหขอมูล SMEs ของ สสว. โดยใชตารางปจจัย-ผลผลติของ SMEs (SME input-Output 

Table) พบวา สาขาธุรกิจหรือกลุมผลิตภัณฑท่ีอยูในกลุมท่ีมีอัตราการเติบโตของผลผลิตต่ําในป 2555-2556 ไดแก 

กลุมธุรกิจท่ีตองเฝาระวัง 

1. การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต 
2. การทําเหมืองถานหนิ และแรลกิไนต 
3. การผลิตผลิตภัณฑเหลก็กลา 
4. การผลิตอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน การผลิตอุปกรณการถายภาพ และสายตา การผลิตนาฬิกา การ

ผลิตเครื่องประดับ การผลิตเครื่องดนตรี และเครื่องกีฬา เปนตน 
5. ไม และผลิตภัณฑจากไม 
6. ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีไมใชเหล็ก ถลุงแรอ่ืนๆ เชน ถลุงดีบุก 
7. การผลิตผลิตภัณฑท่ีไมใชโลหะ เชน การผลิตกระเบื้องเคลือบและเครื่องปนดินเผา การผลิตแกว

และผลิตภัณฑจากแกว เปนตน 
8. การทําเหมืองแรเหล็ก ดีบุก และทังสเตน 
9. การบริการทางธุรกิจตางๆ 
10. หนัง และการผลิตเครื่องหนัง 
  
ท้ังนี้ กลุม SMEs ท่ีตองเฝาระวัง สามารถแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

1. กลุมธุรกิจหรือกลุมผลิตภัณฑใชแรงงานมาก (Labour intensive products) เชน เครื่องหนัง การ

ผลิตกระเบื้องเคลือบ ผลิตภัณฑแกว ผลิตภัณฑไม เครื่องประดับ ซ่ึงมีการขยายตัวนอยไปจนถึงหดตัว (ขยายตัว

รอยละ 0.22 ถึงหดตัวลงรอยละ 11.0) 
2. กลุมโลหะ-อโลหะมูลฐานท่ีเปนวัตถุดิบ เชน เหมืองแร เหล็ก ถานหิน มีการหดตัวลงระหวาง รอย

ละ 1.5 ถึง 12.3 
3. กลุมบริการทางธุรกิจบางประเภท เชน บริการสวนบุคคล มีการหดตัวลงเล็กนอย รอยละ 1.12 



สําหรับสาเหตุของการขยายตัวต่ําหรือการหดตัวของผลผลิตของ SMEs เนื่องจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศ และสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ใหกับประเทศท่ีมีตนทุนแรงงาน

และวัตถุดิบต่ํากวา เชน จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ดังนี้ 
1. เศรษฐกิจประเทศคูคาชะลอตัวลง ท้ัง สหรฐัอเมริกา กลุมสหภาพยโุรป (EU) ญี่ปุน จีน ทําใหการสงออก 

10 เดอืนแรก (ม.ค.-ต.ค.2556) เปรยีบเทียบกับชวงเดยีวกันของป 2555 ท้ังในภาพรวมและของSMEs ติดลบ 
-          SMEs : อัตราการขยายตัวการสงออกลดลงรอยละ  9.27 
-          รวมท้ังประเทศ :  อัตราการขยายตัวการสงออกลดลงรอยละ 2.98  
-          ขอมูลการสงออกของ SMEs ในไตรมาส 1–3 หดตัวลงรอยละ 11.18, 8.09 และ 10.37 

ตามลําดับ ตลอดท้ังป 2556 คาดวาจะหดตัวลงรอยละ  9.58 
-          ขอมูลการสงออกรวมท้ังประเทศ ในไตรมาส 1–3 หดตัวลงรอยละ 0.44, 7.70 และ 2.85 

ตามลําดับ ตลอดท้ังป 2556 คาดวาจะหดตัวลงรอยละ 3.19 
  

2. เศรษฐกิจไทยชะลอตวั อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาส 1-3 ของป 2556 

ขยายตัวรอยละ 5.3,  2.9 และ 2.7 ตามลําดับ โดยคาดวาท้ังป 2556 เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัรอยละประมาณ 3 

สวน SMEs คาดวาจะมีการขยายตวัรอยละ 3.3 

3.สูญเสียความสามารถในการแขงขันในบางกลุมสินคาใหกับประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตต่ํา โดยเฉพาะ

สินคาท่ีใชแรงงานและพ่ึงพิงวัตถุดิบสูงจาก จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ท้ังเครื่องหนัง เครื่องกระเบื้องเคลือบ–

แกว เครื่องประดับ ผลิตภัณฑไม 
อยางไรก็ตาม แมสาขาธุรกิจหรือกลุมผลิตภัณฑเหลานั้น จะมีอัตราการเติบโตต่ําในชวง 1–2 ป ท่ีผานมา 

แตเม่ือพิจารณาลึกลงไปในระดับผลิตภัณฑ พบวา ยังมีบางผลิตภัณฑของกลุมสาขาดังกลาว ท่ีมีโอกาสในการ

เติบโต หากเปนผลิตภัณฑท่ีเนนการสรางคุณคาและมีมูลคาเพ่ิม เชน มีการออกแบบ มีการใชความคิดสรางสรรค 

มีการสนองตอบเฉพาะตลาดระดบับนหรือตลาดเฉพาะกลุม ตอบสนองไลฟสไตลคนเมือง-คนรุนใหม มีการใส

ความเปนไทยลงไป (Thainess) ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาว เชน การผลิตอุปกรณและเครื่องแตงกายกีฬาในเทศกาล

การแขงขัน ผลิตภัณฑกระเบื้องเคลือบตกแตงบาน เครื่องหนังท่ีมีดีไซนและใชวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ 

เฟอรนิเจอรไมท่ีมีการออกแบบ เปนตน 
 


