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บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2557 มกีารขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อย 0.9 ชะลอ

ตัวลงเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

ภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก โดยมูลค่า GDP ในปี 2557 เท่ากบั 13,148,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อนหน้า 238,563 ล้านบาท เป็นมูลค่า GDP ของภาคเกษตร คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.5 

ของมูลค่า GDP รวม หรอืมมีูลค่า 1,378,386 ล้านบาท และมูลค่า GDP ของภาคนอกเกษตรนั้น  

มมีูลค่า GDP เท่ากบั 11,770,215 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.5 ของมูลค่า GDP 

ส�าหรบั GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2557 มมีลูค่า 5,212,004 

ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ แยกเป็น วสิาหกจิขนาดย่อม 

ร้อยละ 27.8 และวสิาหกจิขนาดกลางร้อยละ 11.8 ตามล�าดบั โดย GDP SMEs ขยายตวัเพยีง

ร้อยละ 0.2 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 3.5 ในปีก่อน 

 ภาพที่ 1.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2557
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ที่มา : ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ประมวลผลโดย : ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ตารางที่ 1.1 ภาพรวมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2557
 

ขนาดย่อม
(S)

ขนาดกลาง
(M)

SME
ขนาดใหญ่

(L)
ท้ังประเทศ

มูลค่า GDP (ล้านล้านบาท) 3.65 1.56 5.21 5.74 13.15

สดัส่วนต่อ GDP รวม (ร้อยละ) 27.8 11.8 39.6 43.6 100.0

อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 0.2 0.2 0.2 1.4 0.9

ที่มา  : ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ประมวลผลโดย  : ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

 
โครงสร้าง GDP ของประเทศ ในปี 2557 จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โครงสร้าง GDP ของประเทศในปี 2557 จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ พบว่าร้อยละ 

10.5 เป็นมลูค่าที่เกดิจากภาคการเกษตร ขณะที่อกีร้อยละ 89.5 เป็นผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

ที่เกดิจากภาคนอกเกษตร และเมื่อพจิารณาโครงสร้าง GDP ของภาคนอกเกษตร พบว่า ภาคการ

บรกิารเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่มบีทบาทต่อเศรษฐกจิสงู คดิเป็นร้อยละ 38.8 ของมลูค่า GDP 

รวม รองลงมา ได้แก่ ภาคการผลติซึ่งมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 27.7 และภาคการค้าและการซ่อม

บ�ารงุมบีทบาทเป็นล�าดบัสาม มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 13.9 โดยทั้ง 3 ภาคกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

มสีดัส่วนมูลค่า GDP รวมกนั คดิเป็นร้อยละ  80.4 ของมูลค่า GDP รวม 

โครงสร้างมลูค่า GDP ของ SMEs ในปี 2557 ภาคการบรกิารยงัคงเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ที่มคีวามส�าคญัสงูสดุ มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาได้แก่ ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.9 และภาคการผลติ คดิเป็นร้อยละ 23.5 ตามล�าดบั 
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	ตารางที่	1.2	โครงสร้าง	GDP	ของประเทศ	ปี	2557	 

	 	 จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ*

ประเทศ SMEs

สดัส่วนต่อ GDP รวม
(ร้อยละ)

อตัราการขยายตัว
(ร้อยละ)

สดัส่วนต่อ GDP SME 
(ร้อยละ)

อัตราการขยายตัว
(ร้อยละ)

ภาคการผลติ 27.7 -0.4 23.5 -0.4

ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ 13.9 0.7 27.9 0.7

ภาคการบรกิาร 38.8 2.4 41.3 0.8

ภาคอื่นๆ** 9.1 -1.1 7.3 -3.9

ที่มา : ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ประมวลผลโดย : ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเหต ุ:  *   ไม่รวมภาคการเกษตร

              **  ภาคอื่นๆ ได้แก่ ภาคการเหมอืงแร่ ภาคการก่อสร้าง และภาคการผลติไฟฟ้า แก๊ส และประปา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ภาคการผลิต

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการผลิตในปี 2557 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 3,644,683 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.7 ของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เมื่อพจิารณา

มูลค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า มูลค่า GDP ในภาคการผลติ เกดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่

และอื่นๆ 2,418,152 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.3 ขณะที่มูลค่าที่เกดิจาก SMEs เท่ากบั 

1,226,531 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 33.7 ของ GDP ภาคการผลติรวม โดยเป็นมูลค่าที่เกดิ

จากวิสาหกิจขนาดย่อมเท่ากับ 496,533 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.7 และวิสาหกิจขนาดกลาง

เท่ากบั 729,998 ล้านบาท หรอืสดัส่วนร้อยละ 20.0 

ด้านบทบาทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สาขาการผลติที่มมีลูค่า GDP 

มากที่สุด คือสาขาอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่ารวม 208,728 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

17.0 ต่อมูลค่ารวมของ SMEs ภาคการผลิต รองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิตเครื่องเรือนซึ่งมิได้ 

จดัไว้ในประเภทอื่น มมีลูค่ารวม 159,349 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.0 ต่อมลูค่ารวมของ 

SMEs ภาคการผลติ และสาขาเคม ีมมีูลค่ารวม 150,717 ล้านบาท  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.3 

ต่อมูลค่ารวมของ SMEs ภาคการผลติ ซึ่งจะเหน็ว่าสาขาการผลติที่ SMEs มบีทบาทสูง 3 ล�าดบั

แรกยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

บทสรุปผู้บริหาร
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หากพิจารณาในแต่ละสาขาการผลิต สาขาการผลิตที่ SMEs มีบทบาทมากที่สุด 3      

ล�าดับแรก ได้แก่ สาขาการพิมพ์และโฆษณา สาขาไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และสาขาเคม ี 

โดยมสีดัส่วนมูลค่า GDP ต่อมูลค่า GDP รวมรายสาขาการผลติ ร้อยละ 79.9, 71.0 และ 65.6 

ตามล�าดบั

ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุง

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุในปี 2557 มมีลูค่ารวมเท่ากบั 

1,825,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เมื่อพจิารณามลูค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า มลูค่า GDP ในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ

เกดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่และอื่นๆ มมีลูค่า 368,724 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.2 ขณะที่มลูค่า

ที่เกดิจาก SMEs เท่ากบั 1,456,285 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 79.8 โดยเป็นมูลค่าที่เกดิจาก

วสิาหกจิขนาดย่อม เท่ากบั 1,242,015 ล้านบาท หรอืร้อยละ 68.1 และวสิาหกจิขนาดกลาง เท่ากบั 

214,270 ล้านบาท หรอืสดัส่วนร้อยละ 11.7

เมื่อพิจารณาตามสาขาการค้าและการซ่อมบ�ารุง พบว่ามีกิจกรรมที่ส�าคัญเพียง 2 สาขา

เท่านั้น คอื สาขาการค้าส่งและค้าปลกี และสาขาการซ่อมบ�ารงุ  โดยสาขาการค้าส่งและค้าปลกี

มมีูลค่า GDP เท่ากบั 1,681,298  ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 92.1 ของมูลค่า GDP ในภาค

การค้าและการซ่อมบ�ารงุ ส่วนสาขาการซ่อมบ�ารงุมมีูลค่า GDP เท่ากบั 143,711 ล้านบาท หรอื

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.9 

ในด้านบทบาทของ SMEs ในแต่ละสาขา พบว่าสาขาการซ่อมบ�ารงุ มมีูลค่า GDP ที่เกดิ

จาก SMEs เท่ากบั 141,469 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 98.4 ต่อมูลค่า GDP รวมของสาขา  

ส่วนสาขาการค้าส่งและค้าปลกี มมีูลค่า GDP ของ SMEs เท่ากบั 1,314,816 ล้านบาท คดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 78.2
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ภาคการบริการ

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการบรกิาร (เอกชน) ในปี 2557 มมีูลค่ารวมเท่ากบั 

4,281,173 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เมื่อพิจารณามูลค่า GDP ตามขนาดวิสาหกิจ พบว่า มูลค่า GDP ในภาคการบริการ (เอกชน)   

จากวสิาหกจิขนาดใหญ่และอื่นๆ เท่ากบั 2,130,249 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 49.8 ขณะที่มูลค่า

ที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เท่ากับ 2,150,924 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 50.2 โดยเป็นมูลค่าที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดย่อม 1,688,078 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 39.4 และวสิาหกจิขนาดกลาง เท่ากบั 462,846 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.8

ในด้านบทบาทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สาขาการบรกิารที่มมีูลค่า 

GDP มากที่สดุ คอืสาขาอสงัหารมิทรพัย์ มมีูลค่ารวม 871,385 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

40.5 ต่อมูลค่ารวมของ SMEs ภาคการบริการ รองลงมาได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มี

มลูค่ารวม 454,379 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.1 ต่อมลูค่ารวมของ SMEs ภาคการบรกิาร 

และ สาขาขนส่งและสื่อสาร มมีลูค่ารวม 345,453 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.1 ต่อมลูค่า

รวมของ SMEs ภาคการบรกิาร

หากพจิารณาบทบาทของ SMEs ในแต่ละสาขาการบรกิาร พบว่าสาขาการบรกิารคนรบัใช้

ในบ้านมีมูลค่า GDP ที่เกิดจาก SMEs เท่ากับ 24,066 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0  

รองลงมา คอื สาขาบรกิารอสงัหารมิทรพัย์ มสีดัส่วนร้อยละ 96.5 และสาขาโรงแรมและภตัตาคาร 

มสีดัส่วนร้อยละ 93.0

ประมาณการเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2558
ส�าหรบัปี 2558 สสว. ได้ท�าการประมาณการ SMEs (ณ กรกฎาคม 2558) โดยที่เศรษฐกจิ

ของ SMEs ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 - 4.4 ภายใต้สมมติฐานที่ส�าคัญ ได้แก่ อัตราการ 

ขยายตวัของโลกปรบัตวัดขีึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ราคาน�้ามนัดบิตลาดโลกเฉลี่ย อยูใ่นช่วง 50 - 60 

เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล อตัราเงนิเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ (-0.3) - 0.7 ลดลงเดมิปี 2557 ซึ่งอยู่ที่

ร้อยละ 1.9 อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย อยู่ในช่วง 32.7 - 33.7 บาท/เหรยีญสหรฐัฯ อ่อนค่าลงจาก

เฉลี่ย 32.5 เป็นต้น โดยมีปัจจัยสนับสนุน จาก (1) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (2) การ 

ฟ้ืนตวัของการลงทนุภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว (3) แนวโน้มการฟ้ืนตวัในด้านการผลติภาค

อตุสาหกรรม (4) การเร่งรดัการใช้จ่ายภาครฐั และ (5) การลดลงของราคาน�้ามนัในตลาดโลก

บทสรุปผู้บริหาร



1-6 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 ตารางที่ 1.3 สรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจ SMEs ปี 2558 (หน่วย : ร้อยละ)

ปัจจัยด้านอุปสงค์ 2556 2557 
2558_f 
(Worst)

2558_f 
(Base)

2558_f 
(Best)

การบรโิภคภาคเอกชน 0.3 0.3 1.8 2.3 2.8

การบรโิภคภาครฐั 4.9 2.8 3.3 3.8 4.3

การลงทนุภาคเอกชน -2.8 -1.9 2.8 3.8 4.8

การลงทนุภาครฐั 1.3 -6.1 12.8 15.8 18.8

การส่งออกสนิค้าและบรกิาร 4.2 -0.3 2.7 3.7 4.7

การน�าเข้าสนิค้าและบรกิาร 2.3 -8.5 2.4 3.4 4.4

สต๊อคทนุของประเทศสทุธิ 2.5 2.0 2.0 2.5 2.5

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ (GDP) 2.9 0.7 3.0 3.5 4.0

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs 

(GDP SME)

3.8 0.2 3.0 3.7 4.4


