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บทที่ 8
กำรวิเครำะห์โดยใช้ตำรำงปัจจัยกำรผลิต

และผลผลิตด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม ขนำด 180 X 180 สำขำ 

(I/O SME 180 X 180)

กำรจัดตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ขนำด 

180 X 180 สำขำ (Input Output Table for Small and Medium Enterprises : I/O SME 180 X 180) 

เป็นกำรพฒันำต่อยอดจำกตำรำง IO SME ขนำด 58 X 58 สำขำ ตำมที่ส�ำนกังำนฯ เคยจดัท�ำ

และน�ำไปใช้ในกำรประมำณกำรทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เมื่อปี 2554 ซึ่งส�ำนักงำนฯ เห็นว่ำยังมี 

ข้อจ�ำกัดในกำรวิเครำะหผลกระทบต่ำงๆ จำกปัจจัยภำยนอก จึงเป็นเหตุจ�ำเป็นที่จะด�ำเนินกำร

ขยำยขนำดตำรำงปัจจยักำรผลติและผลผลติของ SMEs (SME INPUT - OUTPUT Table) ให้มขีนำด

ใหญ่ขึ้น จำก 58 สำขำ เป็น 180 สำขำ ซึ่งมีควำมละเอียดสูงสุด เพื่อให้สำมำรถวิเครำะหผล 

กระทบด้ำนเศรษฐกจิในระดบัรำยสำขำอย่ำงละเอยีดได้ ท�ำให้กำรวเิครำะหกำรส่งผ่ำนของปัจจยั

กำรผลติในระดบัย่อย ได้อย่ำงถกูต้องแม่นย�ำ โดยมวีตัถปุระสงคหลกัเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืส�ำหรบั

วิเครำะหผลกระทบเศรษฐกิจ (Impact Analysis) โดยใช้แบบจ�ำลองวิเครำะหปัจจัยกำรผลิตและ

ผลผลติ (Input Output Model) สำมำรถขยำยผลน�ำไปใช้กบัแบบจ�ำลองบญัชทีำงสงัคม (Social 

Accounting Matrix) ตลอดจนใช้เป็นฐำนในกำรตั้งศนูย (Calibration) กบัแบบจ�ำลองเศรษฐกจิทั่วไป 

(Computable General Equilibrium) โดยจ�ำเป็นต้องอำศยัพื้นฐำนควำมรู้ทำงแบบจ�ำลองเศรษฐกจิ

ค่อนข้ำงสูง ในขณะเดียวกัน ตำรำง I/O SME ยังมีประโยชนในวงกว้ำง โดยผู้ใช้ที่ขำดพื้นฐำน

ควำมรู้ด้ำนแบบจ�ำลองเศรษฐกิจซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ก็สำมำรถน�ำตำรำง I/O SME ไปใช้งำนได้

ด้วยกำรวิเครำะหจำกคณิตศำสตรอย่ำงง่ำย อำทิเช่น กำรวิเครำะหแบบกำรขยำยตัวและกำร

วเิครำะหแบบสดัส่วน (Shift and Share) ท�ำกำรเปรยีบเทยีบกจิกรรมกำรผลติในแต่ละหมวด ท�ำให้

เหน็ควำมแตกต่ำงระหว่ำงประสทิธภิำพกำรผลติระหว่ำงสำขำกำรผลติและน�ำผลกำรวเิครำะหไป

ใช้ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและจดัท�ำแผนพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมได้
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จำกกำรวเิครำะหตำรำง I/O SME ขนำด 180 X 180 สำขำ ในภำพรวมพบว่ำ มูลค่ำเพิ่ม

ของระบบเศรษฐกจิรวม 10.68 ล้ำนล้ำนบำท เกดิจำกวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

มูลค่ำ 3.75 ล้ำนล้ำนบำท และวสิำหกจิอื่น (Non - SMEs) มูลค่ำ 6.93 ล้ำนล้ำนบำท คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 35.1 และร้อยละ 64.9 ตำมล�ำดับ ซึ่งถือได้ว่ำค่อนข้ำงต�่ำเมื่อเทียบกับจ�ำนวน 

ผู้ประกอบกำร หำกคิดในแง่มูลค่ำผลผลิตแล้ว ผลผลิตรวมทั้งประเทศที่ผลิตได้มูลค่ำ 27.38  

ล้ำนล้ำนบำท ผลิตโดยวิสำหกิจ SMEs มูลค่ำ 9.23 ล้ำนล้ำนบำท และวิสำหกิจอื่น 18.14  

ล้ำนล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.7 และร้อยละ 66.8 ตำมล�ำดบั ซึ่งจะเหน็ได้ว่ำเมื่อเทยีบ

กบัวสิำหกจิอื่นแล้วสดัส่วนมูลค่ำเพิ่มหรอื GDP ที่ผลติโดยวสิำหกจิ SMEs จะสูงกว่ำสดัส่วนของ

ผลผลติ ซึ่งแสดงถงึวสิำหกจิ SMEs มปีระสทิธภิำพกำรผลติสูงกว่ำวสิำหกจิอื่น ภำยใต้ผลผลติที่

เท่ำกันวิสำหกิจ SMEs มีต้นทุนกำรผลิตต�่ำกว่ำ จึงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกกว่ำ ซึ่งโดยภำพรวม

แล้วในทกุๆ 1 หน่วยกำรผลติของวสิำหกจิ SMEs สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ 0.40 หน่วย ขณะที่

วสิำหกจิอื่นสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ 0.38 หน่วยทั้งนี้เป็นผลจำกวสิำหกจิ SMEs เสยีค่ำใช้จ่ำย

ในส่วนที่เปน็ภำคอตุสำหกรรมต�่ำกว่ำคอืร้อยละ 73.0 ขณะที่ภำคอตุสำหกรรมในวสิำหกจิอื่นเสยี

ค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำงสูงถงึร้อยละ 75.9 ส่วนสำขำอื่นๆ วสิำหกจิ SMEs มคี่ำใช้จ่ำยขั้นกลำงสูงกว่ำ

วสิำหกจิอื่น

ส�ำหรับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยขั้นกลำงของวิสำหกิจ SMEs ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

วสิำหกจิอื่น คอื รำยกำรที่ 160 บรกิำรกำรเงนิกำรธนำคำร โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำดอกเบี้ยที่จ่ำย

ให้สถำบนักำรเงนิมสีดัส่วนสูงร้อยละ 2.55 ขณะที่วสิำหกจิอื่นจ่ำยค่ำดอกเบี้ยเพยีงร้อยละ 1.18 

อย่ำงไรกด็ ีเป็นที่น่ำสงัเกตว่ำวสิำหกจิ SMEs เสยีค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เป็นสนิค้ำอตุสำหกรรมต�่ำกว่ำ

วิสำหกิจอื่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8 ขณะที่วิสำหกิจอื่นเสียค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เป็นสินค้ำ

อตุสำหกรรมสูงถงึร้อยละ 44.8 

เมื่อพจิำรณำสดัส่วน GDP ที่สร้ำงโดยวสิำหกจิ SMEs คดิเป็นร้อยละ 35.1 และสร้ำงโดย

วิสำหกิจอื่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9 หำกพิจำรณำในแง่มูลค่ำกำรผลิตจะเห็นได้ว่ำสัดส่วน

มูลค่ำผลผลิตที่ผลิตขึ้นโดยวิสำหกิจ SMEs คือ ร้อยละ 33.7 ซึ่งต�่ำกว่ำวิสำหกิจอื่นที่มีสัดส่วน

มูลค่ำผลผลติสูงกว่ำคอืร้อยละ 66.3 แสดงให้เหน็ว่ำวสิำหกจิ SMEs มปีระสทิธภิำพในกำรผลติ

มำกกว่ำ เนื่องจำกภำยใต้ผลผลิตที่เท่ำกันวิสำหกิจ SMEs สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกกว่ำ 

หำกวเิครำะหในแง่ผลตอบแทนผู้ประกอบกำร วสิำหกจิ SMEs ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยระ 23.1 

ขณะที่วิสำหกิจอื่นให้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 14.1 เท่ำนั้น ซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบำย 

ที่รฐัควรให้กำรสนบัสนนุให้มผีู้ประกอบกำรที่เป็นวสิำหกจิ SMEs มำกขึ้น
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 ตำรำงที่	8.1	โครงสร้ำงตำรำง	I/O	SME	ปี	2553

อุปสงค์ อุปทาน

ขั้นกลำง ขั้นสุดท้ำย
รวม

ผลผลิต 
ใน ปท.

น�ำเข้ำ
เอสเอ็มอี วิสำหกิจอื่น รวม บริโภค ส่งออก

สิน
ค้ำ

เอสเอ็มอี 1,716.1 2,734.8 4,450.9 3,133.7 2,003.3 9,588.0 9,232.4 -1,918.3

วิสำหกิจอื่น 3,763.7 8,479.8 12,243.5 7,307.2 5,142.2 24,693.0 18,142.8 -4,987.5

รวม 5,479.9 11,214.6 16,694.4 10,441.0 7,145.6 34,281.0 27,375.2 -6,905.8

มูล
ค่ำ

เพ
ิ่ม

ค่ำจ้ำง 1,110.3 2,670.5 3,780.8

ผลตอบแทน 2,136.3 2,559.1 4,695.4

ค่ำเสื่อม 383.3 986.0 1,369.3

ภำษีสุทธิ 122.7 712.5 835.2

รวม 3,752.6 6,928.2 10,680.8

ผลผลิตรวม 9,232.4 18,142.8 27,375.2

หมำยเหต ุ: ภำยใต้ผลผลติที่เท่ำกนัวสิำหกจิ SMEs มตี้นทนุกำรผลติต�่ำกว่ำ จงึสร้ำงมูลค่ำได้มำกกว่ำ 

จำกกำรจดัท�ำตำรำงปัจจยักำรผลติและผลผลติของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมตำม

วธิกีำรที่กล่ำวไว้ตอนต้นซึ่งเป็นตำรำงขนำด 180 x 180 สำขำกำรผลติ พบว่ำขนำดเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยโดยรวมจำกฐำนปี 2553 มมีูลค่ำทั้งสิ้น 34,281.0 พนัล้ำนบำท ประกอบด้วย มูลค่ำ

ของผลผลติในประเทศที่ผลติได้มมีูลค่ำ 27,375.2 พนัล้ำนบำท และกำรน�ำเข้ำสนิค้ำและบรกิำร

มมีูลค่ำรวม 6,905.8 พนัล้ำนบำท (ดูยอดสรปุในตำรำงที่ 8.1) โดยผลผลติในประเทศที่ผลติได้นั้น

เป็นของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม มูลค่ำ 9,232.4 พนัล้ำนบำท และมำจำกวสิำหกจิอื่น 

18,142.8 พนัล้ำนบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.7 และ 66.3 ตำมล�ำดบั หำกพจิำรณำมลูค่ำ

เพิ่มหรือ GDP รวมเป็นมูลค่ำ 10,680.8 พันล้ำนบำท โดยเป็น GDP ที่เกิดจำกวิสำหกิจ SMEs 

มูลค่ำ 3,752.6 พันล้ำนบำท และเกิดจำกวิสำหกิจอื่นมูลค่ำ 6,928.2 พันล้ำนบำท หรือคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 35.1 และร้อยละ 64.9 ตำมล�ำดบั

บทสรุปผู้บริหาร
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เนื่องจำกกำรจดัท�ำตำรำง I/O SME ขนำด 180 X 180 สำขำ ได้จดัท�ำเฉพำะตำรำงมูลค่ำ 

ณ รำคำผู้ซื้อ ขำดตำรำงสนับสนุนที่ส�ำคัญหลำยตำรำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขำดตำรำงกำร 

น�ำเข้ำ (Import Matrix) ซึ่งสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรวเิครำะหประสทิธภิำพกำรแข่งขนัของวสิำหกจิ 

SMEs กบัตลำดโลกได้ จดุส�ำคญัของตำรำง I/O SME คอืได้ท�ำกำรแยกรำยละเอยีดตำรำงรำคำ

ผู้ซื้อครบทุกรำยข้อมูล (All Elements) เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรวิเครำะหข้อมูล 

ในระดบัลกึมำกขึ้น อย่ำงไรกด็ ีย่อมมข้ีอเสยีที่ตำมมำ เช่น ข้อมลูบำงรำยกำรที่ไม่มเีครื่องชี้จะท�ำกำร

ประมำณกำรแทนโดยใช้ดชันใีกล้เคยีง (Proxy Indicator) ซึ่งอำจท�ำให้ขำดควำมแม่นย�ำสมบรูณได้ 

ซึ่งผู้ใช้ควรค�ำนงึถงึข้อจ�ำกดัดงักล่ำวด้วย ส�ำหรบัผูใ้ช้ที่ต้องกำรข้อมลูในรำยละเอยีดในเชงิลกึและ

พร้อมที่จะละเลยข้อจ�ำกดัดงักล่ำวแล้ว ตำรำง I/O SME ขนำด 180 X 180 สำขำ สำมำรถใช้ใน

กำรวิเครำะหได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถน�ำผลกำรวิเครำะหไปสู่กำรเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำ

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยพัฒนำวิสำหกิจ	SMEs
จำกกำรจัดท�ำตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

ส�ำนกังำนฯ มปีระเดน็ส�ำคญัที่จะน�ำเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรพฒันำวสิำหกจิ SMEs ดงันี้

ประเด็นแรก กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต่อหน่วยผลผลิต	แม้วสิำหกจิ SMEs สำมำรถสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มต่อหน่วยผลผลิตได้สูงกว่ำวิสำหกิจอื่น แต่ยังมีบำงรำยกำรที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูง 

เมื่อเทียบกับวิสำหกิจอื่น โดยเป็นผลมำจำกต้นทุนส่วนที่เป็นดอกเบี้ย หำกรัฐต้องกำรให้ม ี

ผู้ประกอบกำรที่เป็นวิสำหกิจ SMEs มำกขึ้นควรให้กำรสนับสนุนด้ำนดอกเบี้ย เช่น ให้ควำม 

ช่วยเหลือหรือหำแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำจะเป็นกำรส่งเสริมให้วิสำหกิจ SMEs มีส่วนร่วมในกำร

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและท�ำให้สดัส่วน GDP ของวสิำหกจิ SMEs สูงขึ้นได้
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ประเด็นที	่2	กำรใช้วตัถดุบิ วสิำหกจิ SMEs มสีดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้วตัถดุบิต�่ำ ถอืว่ำ 

วสิำหกจิ SMEs มกีำรใช้วตัถดุบิที่มปีระสทิธภิำพมำกเทยีบกบัวสิำหกจิอื่น ซึ่งถอืเป็นจดุแขง็ของ

ผู้ประกอบกำรวสิำหกจิ SMEs ของไทย

ประเดน็ที	่3	ปรบัปรงุประสิทธภิำพรำยได้ของ	SMEs จะเหน็ได้จำกสดัส่วน GDP ของ

วสิำหกจิ SMEs ยงัอยูใ่นระดบัต�่ำเมื่อเทยีบจ�ำนวนผูป้ระกอบกำรกำรขยำยฐำนจ�ำนวนผูป้ระกอบ

กำรอำจเพิ่มสัดส่วน GDP ของวิสำหกิจ SMEs ได้ในระดับหนึ่ง อย่ำงไรก็ดีหำกลดค่ำใช้จ่ำย 

ขั้นกลำงน่ำจะเป็นทำงเลือกที่ควรพิจำรณำ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้น�้ำ  

กำรใช้วสัดหุบีห่อสิ้นเปลอืง เป็นต้น 

ประเด็นสดุท้ำย	กำรส่งเสรมิให้มกีำรเชือ่มโยง	SMEs	ด้วยกันเองให้มำกขึน้ จะเหน็

ได้จำกวสิำหกจิ SMEs มสีดัส่วนกำรใช้สนิค้ำอตุสำหกรรมที่ผลติจำกวสิำหกจิ SMEs ค่อนข้ำงต�่ำ 

เมื่อเทยีบกบักำรใช้สนิค้ำอตุสำหกรรมที่ผลติจำกวสิำหกจิอื่น รฐับำลควรมนีโยบำยในกำรส่งเสรมิ

ให้วสิำหกจิ SMEs ให้มกีำรใช้สนิค้ำอตุสำหกรรมที่ผลติจำกวสิำหกจิ SMEs ด้วยกนัเองมำกขึ้น 

เช่น กำรจัดเวทีให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ SMEs ได้พบปะกัน กำรให้ข้อมูลแหล่งผลิตวัตถุดิบ

อตุสำหกรรมที่เป็นวสิำหกจิ SMEs เป็นต้น สำมำรถสร้ำงมลูค่ำเพิ่มหรอื GDP ของวสิำหกจิ SMEs 

ได้มำกขึ้น และยังส่งผลให้วิสำหกิจ SMEs มีกำรเชื่อมโยงมำกขึ้น บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิ่งขึ้น

บทสรุปผู้บริหาร


