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บทท่ี 3 
สถานการณของผูประกอบการ SMEs ไทย 

 

3.1 ภาวะการณของผูประกอบการ SMEs ไทย 1 
 

จากรายงานของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระบุวา  ในป ค.ศ.

2005 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เทากับ 7,104,228 ลานบาท   คิดเปนอัตราการ

ขยายตัว ณ ราคาคงท่ีรอยละ 4.5 โดยแยกเปน GDP ในภาคการเกษตร 706,285 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 9.9 ขณะท่ี GDP นอกภาคการเกษตรเทากับ 6,397,943 ลานบาท หรือรอยละ 90.1 ของ 

GDP ท้ังประเทศ   และสําหรับ GDP นอกภาคการเกษตรน้ี   หากพิจารณาตามขนาดของวิสาหกิจ  

พบวา GDP ของวิสาหกิจขนาดใหญยังคงมีบทบาทท่ีสําคัญถึงรอยละ 45.9 และเปน GDP ท่ีเกิดจาก 

SMEs   รอยละ 39.6 หรือ 2,816,641 ลานบาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 3.1 แสดงแนวโนมสัดสวนตอ GDP ทั้งประเทศ และอตัราการขยายตัว GDP ของ 

SMEs  ป ค.ศ. 2001 - 2005 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                                                 
1บทสรุปผูบริหาร “รายงานสถานการณ SMEs ป 2548 และแนวโนมป 2549”, สํานักงานสงเสริม   

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, บทท่ี 4 หนา 9-12  
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ประมวลโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

จากรูปท่ี 3.1   แสดงใหเห็นวา    แมอัตราการขยายตัวของ GDP ของ SMEs จะมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นต้ังแต ป ค.ศ.2001   กอนท่ีจะชะลอตัวลงในป ค.ศ.2005  ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต

สัดสวน GDP ของ SMEs ตอ GDP ท้ังประเทศกลับลดลงมาโดยตลอด 

 

ในสวนโครงสราง GDP ของทั้งประเทศน้ัน ในชวงป ค.ศ. 2001 – 2005 ไมมีการเปล่ียนแปลง

มากนัก ภาคการผลิตเปนภาคท่ีมีสัดสวนสูงสุด คือ อยูระหวาง 33.4% – 34.7% และมีอิทธิพลตอการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด รองลงไป คือ ภาคการบริการท่ีมีสัดสวนประมาณ 31.0% – 

32.3%  สวนภาคการคาและซอมบาํรุงน้ัน มีสัดสวนอยูเพียงรอยละ  14.8 – 16.7 เทาน้ัน  ในขณะท่ี

โครงสรางสัดสวน GDP ของ SMEs น้ัน   ภาคท่ีมีบทบาทสูงสุดและมีอิทธพิลตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจสูงสุดคือ  ภาคการบริการ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 32.4 – 34.2  รองลงมาคือ ภาคการคา

และซอมบํารุง  ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ  29.9 – 32.3  สวนภาคการผลิตน้ัน มีสัดสวนอยูประมาณ 

รอยละ 26.3 – 29.5 

 

 

ในการพิจารณาโครงสรางการกระจายตัวของ GDP ของท้ังประเทศในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญ  พบวา สําหรับโครงสรางใน GDP ของท้ังประเทศในภาคการผลิตน้ัน SMEs มีบทบาทอยูรอยละ 

33.7 ของ GDP ภาคการผลิตท้ังหมด โดยในสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนใน GDP สูงสุด คือ อาหารและ

เคร่ืองด่ืม รถพวงและรถก่ึงพวง และเคร่ืองแตงกาย น้ัน SMEs เขาไปมีบทบาทใน GDP แตละสาขาเพียง

รอยละ 33.2 2.7 และ 34.6 เทาน้ัน 

  

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสราง GDP รวมของประเทศไทยกับ GDP ของ SMEs ป ค.ศ.2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005 

 รวม SMEs รวม SMEs รวม SMEs รวม SMEs รวม SMEs 

การเกษตร 9.1% - 9.4% - 10% - 10.1% - 9.9% - 

เหมืองแร 2.5% 1% 2.5% 1.2% 2.6% 1.1% 2.7% 1.2% 3.1% 1.4% 

การผลิต 33.4% 26.3% 33.6% 26.9% 34.7% 28.8% 34.5% 29.1% 34.7% 29.5% 

กอสราง 3% 6.2% 3% 6.3% 3% 6.2% 3.1% 6.3% 3.1% 6.5% 

การคาและการซอมบํารุง 16.7% 32.3% 15.9% 31.2% 15.4% 30.5% 15.1% 30.1% 14.8% 29.9% 

การบริการ 32% 33.9% 32.3% 34.2% 31% 33.0% 31.3% 33.0% 31.1% 32.4% 

ไฟฟา แกส และน้ําประปา 3.2% 0.3% 3.2% 0.3% 3.2% 0.3% 3.2% 0.3% 3.1% 0.2% 
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ในภาคการคาและซอมบํารุง  SMEs มีบทบาทสําคัญถึงรอยละ 79.8 ของมูลคา GDP ในภาค

การคาและซอมบํารุงท้ังประเทศ สวนในภาคการบริการ เปน GDP ท่ีเกิดจาก SMEs รอยละ 48.3 ซึ่งใน

สาขาภาคบริการเอกชนท่ีสําคัญคือ ส่ือสารและการขนสง โรงแรมและภัตตาคาร และอสังหาริมทรัพย น้ัน 

SMEs เขาไปมบีทบาทในสัดสวนรอยละ 37.2 93.0 และ 96.5 ตามลําดับ 

 

3.2 บทวิเคราะหศักยภาพความแข็งแกรงของผูประกอบการ 
SMEs 

 

 จากขอมูลท่ีกลาวมาในหัวขอ 3.1 ทางคณะวิจัยไดทําการวิเคราะหในเบื้องตนไดวา ผูประกอบ 
SMEs ของประเทศไทยมีความแข็งแกรงในเรื่องของการคาและซอมบํารุงเปนหลัก    รองลงมา   
ไดแก ภาคการบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของโรงแรมและภัตตาคาร รวมทัง้การ
ใหบริการในเรื่องอสังหาริมทรัพย    แตยังไมมีความแข็งแกรงในเรือ่งภาคการผลิตมากนัก 
   

3.3 สถานการณการสงออกของ SMEs  
 

3.3.1 ศักยภาพในการสงออกของ SMEs 2  
 

จากรายงานของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ระบุวา  ในป ค.ศ.

2005 ท่ีผานมา ประเทศไทยมียอดการสงออกรวมท้ังส้ิน 4,436,676.4 ลานบาท   โดยเปนการสงออก

จากวิสาหกิจท่ีสามารถแยกขนาดได รวม 4,403,757.3 ลานบาท และเปนการสงออกจากองคกรท่ีไม

แสวงหากําไรและอื่นๆ ท่ีไมสามารถระบุขนาดได รวม 32,919.1 ลานบาท ซึ่งหากพิจารณาในบทบาท

ของ SMEs ในดานการสงออกแลว พบวา มูลคาการสงออกจาก SMEs รวมทั้งสิ้น 1,371,379.3 

ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 30.9 ของการสงออกทั้งหมด โดยเมือ่เทียบกับป 2547 จะเห็นไดวา

มูลคาการสงออกของ SMEs เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 11.0 แตสัดสวนของการสงออกของ SMEs ตอการ

สงออกท้ังหมด ลดลงเล็กนอย 

 

                                                 
2บทสรุปผูบริหาร “รายงานสถานการณ SMEs ป 2548 และแนวโนมป 2549”, สํานักงานสงเสริม   

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, บทท่ี 5 หนา 12 
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3.3.2 รายการสินคาสงออกของ SMEs 3 
 

ในการพิจารณามูลคาการสงออกของ SMEs ตามรายการพิกัดสินคาของป ค.ศ.2005 พบวา 

รายการสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกเปนลําดับตนๆ ไดแก 

 

- ขาว  มีการสงออกมากไปยังประเทศแถบอัฟริกา มาเกา สหราชอาณาจักร 

- สวนประกอบของอากาศยาน  มีการสงออกไปยังประเทศสิงคโปร สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ญี่ปุน 

- เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของของดังกลาว  มีการสงออกมากไปยัง

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิสราเอล เยอรมนี ฮองกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

- นํ้ามันปโตรเลียมดิบและนํ้ามันดิบท่ีไดจากแรบิทูมินัส (รวมท้ังคอนเดนเสต) มีการสงออกมากไป

ยังประเทศจีน อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย 

- ยางธรรมชาติในลักษณะข้ันปฐม และยางแผนรมควัน มีการสงออกมากไปยังประเทศญี่ปุน จีน 

และสหรัฐอเมริกา 

                                                 
3บทสรุปผูบริหาร “รายงานสถานการณ SMEs ป 2548 และแนวโนมป 2549”, สํานักงานสงเสริม   

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, บทท่ี 5 หนา 15 
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3.3.3 บทวิเคราะหศักยภาพการสงออกของ SMEs 
 

จากขอมูลท่ีกลาวมาในหัวขอ 3.3.2 ทางคณะวิจัยไดทําการวิเคราะหในเบื้องตนไดวา  สินคาท่ี

ผูประกอบการ SMEs ไทยมีความแข็งแกรง และนาจะเปนการผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศเปนหลัก

เพื่อใหเปนไปตามหลัก เกณฑแหลงกําเนิดสินคา  นาจะมีเพียงขาวและยางพาราเทาน้ันท่ีเขาขาย

หลักเกณฑดังกลาว 

 

3.3.4 ตลาดสงออกท่ีสําคญัของ SMEs 4 
 

 การสงออกในภาพรวมของประเทศนั้น   คูคาหลักในลําดับตนๆ   ไดแก สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  

จีน  สิงคโปร  ฮองกง  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย  สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด  แต
สําหรับการสงออกของ SMEs มีลําดบัของคูคาที่แตกตางกันไปบาง โดยสามอันดับแรกเปน
ประเทศเดียวกัน คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน จีน สวนอันดับถดัไปคือ มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง 

อินโดนีเซีย  สหราชอาณาจักร  เยอรมนี  ออสเตรเลีย 

 

 หากพิจารณาในภาพรวมของการสงออกของ SMEs ไปยังแตละภูมิภาค จะเห็นวา มีการ

กระจายการสงออกไป มิไดกระจุกตัวอยูแตตลาดหลัก โดยตลาดสําคัญคือประเทศในกลุมอาเซียน 

รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 15 ประเทศ ญี่ปุน จีน กลุมประเทศเอเชียตะวันออก และกลุม

ประเทศตะวันออกกลาง 13 ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4บทสรุปผูบริหาร “รายงานสถานการณ SMEs ป 2548 และแนวโนมป 2549”, สํานักงานสงเสริม   

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, บทท่ี 5 หนา 16-17 
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การสงออกของ SMEs ไปยังแตละภูมิภาค ป ค.ศ.2005

EU-15 14.30%

ASEAN 21.20%

JAPAN 12.30%

USA 16.10%
Middle East 5.20% Others 11.60%

TAIWAN 2.10%

CHINA 7.20%

KOREA 1.80%

INDIA 1.20%

AUSTRALIA 2.20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 แนวโนมของผูประกอบการ SMEs ไทยในป ค.ศ.2007 5 

 

จากการคาดการณโดยโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW)  สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวาประเทศไทยยังมีหลายปจจัยบวกท่ีจะชวย

กระตุนเศรษฐกิจ SMEs ป ค.ศ.2007      ใหขยายตัวมากกวาการประมาณการไดซึ่งประกอบดวย 

 

1. อัตราการขยายตัวดานการสงออก SMEs 

2. อัตราเงินเฟอท่ีเร่ิมชะลอลง 

3. เสถียรภาพดานอัตราดอกเบี้ย 

4. แผนการสงเสริม SMEs ป ค.ศ.2007-2008 ท่ีกําลังเร่ิมเบิกจาย 

5. ความสามารถในการแขงขัน SMEs แบบ Cluster เพื่อการผูกมัดตลาดท้ังในและตางประเทศ 

 

                                                 
5 บทความ “เตือนภัยพิเศษ: แนวโนม SMEs ปกุน 2550”, คอลัมน “Tip บริหารจัดการธุรกิจ SMEs”,   

 หนังสือพิมพบสิิเนสไทย ฉบับวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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6. คาเงินบาทท่ีแบกรับภาระนํ้ามันในระยะส้ัน หากราคานํ้ามันไมมกีารขยับตัวมากกวาการคาด 

การณ (เกินกวา 70 ดอลลารสหรัฐ) 

7. อัตราการบริโภคท่ีมีอัตราการขยายตัวตอเน่ือง 

 

แมปจจัยภายนอกท่ัวไปจะยังคงเปนปจจัยบวกท่ีชวยกระตุนเศรษฐกิจ  แตในอีกมุมมองก็เปน

ปจจัยเส่ียงสําหรับ SMEs ในการประกอบธุรกิจ   จากการคาดการณพบวาปจจยัเส่ียงหลัก ๆ ภายนอก

ท่ัวไปท่ีจะสงผลตอการประกอบการของ SMEs    ประกอบดวย คาเงินบาท ดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอ 

 

โดย SAW มีความเห็นวา ในระยะส้ันคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ     จะยังคงมีแนวโนมแข็งคา

ในปจจุบันตอเน่ืองจนกระท่ังไตรมาสท่ี 1/ 2007   เน่ืองจากเงินทุนไหลเขามายังมอียูตอเน่ืองในสวนของ

เงินท่ีมาจากสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการเกินดุลการคา  และความไมเชือ่มั่นท่ีลดลงตอคาเงินดอลลารสหรัฐ

ของนักลงทุนท่ีสอดคลองกับขอมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯท่ีออกมาคอนขางแย  นาจะทําใหเกิดแรงเทขาย 

ดอลลารสหรัฐในตลาดเงินท่ัวโลก (โดยเงินท่ีไหลเขามาเพื่อเก็งกําไรอาจจะเปนปจจัยรองเพราะมีนโยบาย

ในการปองกันของธนาคารแหงประเทศไทย) 

 

สวนปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยคาดการณวาอตัราดอกเบี้ยอาจจะมีการปรับลดลงไดในไตรมาสท่ี 

1/2007   เพราะอัตราเงินเฟอในป ค.ศ.2007  มีแนวโนมชะลอตัวลงจากป ค.ศ.2006 ถาราคานํ้ามนัมี

ความสมดุลกับคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน      และถาเปนเชนน้ันปจจัยดานดอกเบี้ยจะทําใหผลตอบแทนจาก 

การลงทุนภายในประเทศลดลง  ไปดวยซึ่งจะทําใหเงินทุนจากตางประเทศท่ีจะเขามาเก็งกําไรคาเงินบาท

ลงไปตามลําดับ 

 

และเมื่อพิจารณาไปถึงปจจัยเส่ียงอื่น ๆ จากสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน 

SAW มีความคิดเห็นวา SMEs  จะตองปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงของ  

1. สถานการณในการแขงขันท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

2. คูแขงขันจากตางประเทศ 

3. สินคาและบริการทดแทนจากการนําเขา 

4. ความสม่ําเสมอของแหลงวัตถุดิบ   
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ประกอบกับการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของตลาดสําคัญ ๆ อยางสหรัฐ อกีดวย 

เพราะหากเศรษฐกิจสหรัฐเกดิปญหาข้ึนมาจริง ๆ อาจจะสงผลตอการสงออกของ SMEs ตองรูจักปรับตัว

และเตรียมความพรอมกับตลาดใหมหรือตลาดเดิมท่ีมีศักยภาพอยู เชน แอฟริกาใต ญีปุ่น หรือแมแต
ประเทศจนีที่เปนคูแขงขันสําหรับหลาย ๆ อุตสาหกรรม เพราะเศรษฐกิจของตลาดเหลานี้ยัง
ขยายตัวไดด ี

 

นอกจากน้ีจากการสุมสํารวจจากผูประกอบการ SMEs พบวา ปจจัยภายในก็เปนสวนสําคัญใน

การปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกตางๆ โดยป ค.ศ.2007 ผูประกอบการ SMEs จะให

ความสําคัญกับการบริหารจดัการเกี่ยวกับการพัฒนาและการสรรหาทรัพยากรมนุษย  ใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อลดจํานวนของเสียท่ีเกิดจากการบริหารผิดพลาดมากย่ิงขึ้น ท้ังน้ีผู 

ประกอบการ ยังใหความสําคัญกับการจัดการทางการเงิน  โดยเฉพาะความสามารถในการใชสินทรัพย 

ความสามารถในการกอหน้ี    และความสามารถในการทํากําไร   และระวังเปนพิเศษเร่ืองอัตราสวนการ

หมุนเวียนของลูกหน้ี  อัตราสวนกําไรสุทธิ  และความสามารถในการจายดอกเบี้ย  เชนเดียวกับป ค.ศ.

2006 เพราะจากอัตราการบริโภคท่ีมีลักษณะของการเติบโตแบบถดถอยและผลของการปรับเพิ่มราคา

ตนทุนจากราคานํ้ามันและดอกเบี้ย  ทําใหผูประกอบการ SMEs กลัวลูกหน้ีผิดนัดการชําระหน้ี  การ

ขาดทุนจากตนทุนสินคาขายกับจํานวนขายท่ีไมเหมาะสม  และความสามารถในการจายดอกเบี้ยของ

กิจการท่ีอาจจะลดนอยลงเพราะอัตราสวนกําไรสุทธิท่ีลดลง ตามลําดับ 

 

3.4.1 สถานการณ SMEs อุตสาหกรรมการผลติ 6 
 

SMEs ของอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญรวม 18 สาขา   นาจะทําการขายไดนอยลงในป        

ค.ศ.2007 หรือจาก 2.219 ลานลานบาทในป ค.ศ.2006 เปน 2.179 ลานลานบาท (ลดลงประมาณ 

1.81%)    ท้ังน้ีจะสงผลตอผลกําไรท่ีลดลงประมาณ 1.26% หรือจาก 0.103 ลานลานบาท เปน 0.101 

ลานลานบาท เหตุผลหลักท่ีทําใหมูลคาตลาดลดลงมากจากการแขงขนัท่ีรุนแรงจากคูแขงขันตางชาติ

ความสามารถในการทํากําไรท่ีลดลงจากตนทุนท่ีสูงขึ้น  และอัตราการบริโภคมีการเติบโตแบบถดถอย 

 

 

 

                                                 
6 บทความ “เตือนภัยพิเศษ: แนวโนม SMEs ปกุน 2550”, คอลัมน “Tip บริหารจัดการธุรกิจ SMEs”,   

  หนังสือพิมพบิสิเนสไทย ฉบับวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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อุตสาหกรรมการผลิตท่ีนาจะมีความสามารถในการทํากําไรไดดีสําหรับป ค.ศ.2007 ตอเน่ือง

จากป ค.ศ.2006 ประกอบดวยสาขายานยนตและชิ้นสวน  เหล็กและโลหะการ  เคร่ืองใชไฟฟา  เย่ือ

กระดาษและส่ิงพิมพ   พลังงาน   แกวและเซรามิกส   ยาและสมุนไพร 

 

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีนาจะมีความสามารถในการทํากําไรดอยลงจนนาระวังสําหรับป ค.ศ.

2007 ตอเน่ืองจากป ค.ศ.2006  ประกอบดวยสาขาเคร่ืองจักรกล  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  ส่ิงทอและ

เคร่ืองนุงหม  อัญมณีและเคร่ืองประดับ  บรรจุภัณฑพลาสติก   ไมและเฟอรนิเจอรไม  และอาหาร 

 

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีนาจะมีความสามารถทํากําไรลดลงจนอยูในเขตอนัตรายสําหรับป ค.ศ.

2007 ตอเน่ืองจากป ค.ศ.2006   ประกอบดวยสาขาตอเรือเชื่อม   รองเทาและเคร่ืองหนัง   เม็ดพลาสติก   

ยางและผลิตภัณฑยาง 

 

3.4.2 สถานการณ SMEs ธุรกิจการคาและบรกิาร 7 
 

SMEs ของธุรกิจการคาและบริการนาจะทําการขายไดนอยลงในป ค.ศ.2007   หรือจาก 4.48 

ลานลานบาท ในป ค.ศ.2006 เปน 4.327 ลานลานบาท (ลดลงประมาณ 2.73%)   แตอาจจะมีผลกําไร

เพิ่มขึ้นจาก 0.0138 ลานลานบาท  เปน 0.0168 ลานลานบาท เหตุผลหลักท่ีทําใหธุรกิจการคาและ

บริการสามารถทํากําไรไดดีขึ้นมาจากผลพวงในอดีตท่ีอัตราการขยายตัวของกําไรในป ค.ศ.2006   มีการ

ปรับลดลงจากป ค.ศ.2005 ถึง 58.13% (จาก0.0331 ลานลานบาทเปน 0.0138 ลานลานบาท)   

สืบเน่ืองจากการบริโภคลดลงแบบรวดเร็วในชวงการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  อัตราดอกเบี้ย ราคา

นํ้ามัน   แตหลังจากมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม  สถานการณเร่ิมเขาสูภาวะปกติจึงทําใหผูบริโภคมีการบริโภค

มากขึ้น  โดยผูประกอบการนาจะมีสินคาคงคลังเหลือจากป ค.ศ.2006 อยูซึ่งเปนตนทุนเดิม      จึงอาจจะ 

สงผลใหผูประกอบการ SMEs ทําผลกําไรจากการขายไดเพิ่มขึ้นแมจะมียอดขายท่ีลดลงหากไมมีภาระ

หน้ีสินคางชําระ 

 

 ธุรกิจการคาและการบริการท่ีนาจะมีความสามารถในการทํากําไรไดดีสําหรับป ค.ศ.2007 

ตอเน่ืองจากป ค.ศ.2006  ประกอบดวยสาขา การขนสง บริการสุขภาพและอนามัย สปา กอสราง 

                                                 
7 บทความ “เตือนภัยพิเศษ: แนวโนม SMEs ปกุน 2550”, คอลัมน “Tip บริหารจัดการธุรกิจ SMEs”,   

  หนังสือพิมพบิสิเนสไทย ฉบับวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 



ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน และคณะ 
สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCH AND CONSULTANCY INSTITUE   

 

 

3-11

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

เลขท่ี 2 หอง 101 หอประชมุเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร 
กรุงเทพฯ 10200 
2 Thammasat University Phrachan RD  Bangkok 10200 

 

 

  

 ธุรกิจการคาและการบริการท่ีนาจะมีความสามารถในการทํากําไรดอยลงจนนาระวังสําหรับป 

ค.ศ.2007 ตอเน่ืองจากป ค.ศ.2006  ประกอบดวยสาขา การคาปลีก  การคาสง  ซอฟแวร 

 

 ธุรกิจการคาและการบริการท่ีนาจะมีความสามารถในการทํากําไรลดลงจนอยูในเขตอันตราย

สําหรับป ค.ศ.2007 ตอเน่ืองจากป ค.ศ.2006  ประกอบดวยสาขาการเดินทางและการทองเที่ยว 
 

3.4.3 สถานการณการสงออก-นําเขาของ SMEs 8 
  

มูลคาการสงออกของประเทศไทยในป ค.ศ.2007 นาจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน

ประมาณ 11.86% จากป ค.ศ.2006   หรือจาก 5.042 ลานลานบาท เปน 5.640 ลานลานบาท            

โดยการสงออกของ SMEs นาจะมมีูลคาเทากับ 28.81% จากการสงออกท้ังหมด หรือมอีัตราการ

ขยายตัวเพิ่มขึน้ประมาณ 11.02% จากป ค.ศ.2006   หรือจาก 1.463 ลานลานบาทเปน 1.624 ลานลาน

บาท  (โดยรวมแลวมูลคาการสงออกสูงขึ้น   แตอัตราการขยายตัวลดลงเล็กนอยเพราะความสามารถใน

การแขงขันท่ีลดลงเน่ืองมาจากราคาสินคาท่ีสูงขึ้น ท้ังน้ีสามารถพิจารณาไดจากการขยายตัวท่ีมีการเติบ 

โตในสภาวะถดถอย)  

 

SMEs ท่ีนาจะมีความสามารถในการสงออกไดดีขั้นสําหรับป ค.ศ.2007 ตอเน่ืองจากป ค.ศ.

2006 ประกอบดวยสาขาแมพิมพ เคร่ืองจักรกล  ยานยนตและชิ้นสวน เหล็กและโลหะการ  

เคร่ืองใชไฟฟา   การบิน   ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม   รองเทาและเคร่ืองหนัง    พลาสติก   แกวและเซรามิกส  

เย่ือกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ    ส่ิงพิมพและพมิพสกรีน  เคมีภัณฑ  ไมเฟอรนิเจอรไม  ยา  

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ผักผลไม ปศุสัตว นํ้าตาล  อาหารอบแหง อาหารสัตวเล้ียง ส่ิงปรุงรส  นมและ

ผลิตภัณฑนม 

 

SMEs ท่ีนาจะมีความสามารถในการสงออกดอยลงในป ค.ศ.2007 ตอเน่ืองจากป ค.ศ.2006 

ประกอบดวยสาขาเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  อัญมณีและเคร่ืองประดับ  เคร่ืองสําอาง  พลังงาน ยางและ

ผลิตภัณฑยาง ขาว ประมง 

                                                 
8 บทความ “เตือนภัยพิเศษ: แนวโนม SMEs ปกุน 2550”, คอลัมน “Tip บริหารจัดการธุรกิจ SMEs”,   

  หนังสือพิมพบิสิเนสไทย ฉบับวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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ขอระวังจากขอมูลดานมูลคาตลาด  กําไร  ความสามารถในการทํากําไร  มูลคาการสงออก  

พบวาแมบางสาขาจะมีมูลคาการสงออกท่ีสูงขึ้น  หรือขายไดมากขึ้น  แตกลับมีความสามารถในการทํา

กําไรท่ีลดลง  ซึ่งเปนการบอกถึง ความผิดพลาดในการวางแผน โดยสวนหน่ึงเกิดจากปจจัยภายในของ 

SMEs    ประกอบกับผลกระทบจากปจจัยภายนอกพรอมๆกัน   นอกจากน้ีการคาดการณอนาคตของ

คาเงินบาทยังมีแนวโนมปรับตัวแข็งคาข้ึน  เน่ืองจากคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกายังมีแนวโนมจะปรับตัว

ออนคาอยางตอเน่ือง จากสถานการณเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียังประสบปญหา

ภาวการณขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยางมาก  ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการแขงขันของ SMEs  ในป ค.ศ.

2007 ท่ีตองแขงขันกับสินคาและบริการทดแทนจากสินคานําเขา  เชน รองเทาและเคร่ืองหนัง  บรรจุ

ภัณฑพลาสติกและกระดาษ  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองใชไฟฟาและชิ้นสวน  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เปนตน   

 

โดย SAW คาดการณวา มูลคาการนําเขาของท้ังประเทศป ค.ศ.2007 จะมากถึง 5.96 ลานลาน

บาทหรือเพิ่มขึน้ 17.40% จากป ค.ศ.2006 โดยเปนของวิสาหกิจขนาดใหญ (Les) ประมาณ 3.94 ลาน

ลานบาทเพิ่มขึน้ 18.31% และ SMEs ประมาณ 1.92 ลานลานบาทเพิ่มขึน้ 16.66% 
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ตารางดัชนีความสามารถในการทาํกําไร SMEs รายสาขาอุตสาหกรรมป ค.ศ.2006 และ ค.ศ.2007 

(ตัวอยาง 0.01 เทา แทนคากําไร 1% จากการขาย) 

ลําดับ หมวดอุตสาหกรรม ผลการคาดการณ 
ความสามารถในการทํากําไร SMEs 

2006E 2007E 

อุตสาหกรรมภาคการผลิต (18 สาขา)  ปกติ 0.046 0.047 

1 เคร่ืองใชไฟฟา ระวัง 0.065 0.059 

2 เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส ดี 0.035 0.037 

3 ยานยนตและช้ินสวน ระวัง 0.089 0.084 

4 เหล็กและโลหะการ ดี 0.119 0.124 

5 เคร่ืองจักรกล ระวัง 0.010 0.009 

6 ตอเรือและซอมเรือ อันตราย - 0.023 - 0.033 

7 สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ปกติ-ระวัง 0.015 0.015 

8 อัญมณีและเคร่ืองประดับ ระวัง 0.027 0.026 

9 รองเทาและเคร่ืองหนัง อันตราย - 0.025 - 0.017 

10 เย่ือกระดาษและสิ่งพิมพ ระวัง 0.074 0.067 

11 บรรจุภัณฑพลาสติก ระวัง 0.030 0.029 

12 เม็ดพลาสติก อันตราย - 0.004 - 0.004 

13 พลังงาน ปกติ 0.124 0.124 

14 แกวและเซรามิกส ดี 0.099 0.110 

15 ยางและผลิตภัณฑยาง อันตราย - 0.001 - 0.001 

16 ไมและเฟอรนิเจอร ระวัง 0.010 0.007 

17 ยาและสมุนไพร ปกติ 0.047 0.047 

18 อาหาร ดี 0.003 0.004 

ธุรกิจภาคการคาและบริการ ดี 0.003 0.004 

1 การขนสง ดี 0.030 0.032 

2 ทองเที่ยว อันตราย - 0.083 - 0.089 

3 บริการสุขภาพและอนามัย ดี 0.003 0.006 

4 สปา ระวัง 0.030 0.027 

5 การคาปลีกและคาสง ปกติ 0.002 0.002 

6 ซอฟแวร ดี 0.005 0.009 

7 กอสราง ดี 0.010 0.017 

 
ที่มา: บทความ “เตือนภัยพิเศษ: แนวโนม SMEs ปกุน 2550”, คอลัมน “Tip บริหารจัดการธุรกิจ 

SMEs”, หนังสือพิมพบิสิเนสไทย ฉบับวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 
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3.4.4 บทวิเคราะหสถานการณของผูประกอบการ SMEs ในป ค.ศ.2007 
 

จากการคาดการณและวิเคราะหของ SAW ในหัวขอท่ี 3.4.1-3.4.3 ทางคณะวิจัยไดทําการสรุป

และวิเคราะหเพิ่มเติมวา ในป ค.ศ.2007 ผูประกอบการ SMEs ท่ีตองการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ

ยังคงมีอุปสรรคอยูหลายอยาง ท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ ปญหาเร่ืองการแข็งคาของคาเงินบาท ซึ่งสงผลให

ผูประกอบการท่ีสงออกโดยตรง สําหรับปจจัยทางดานการเมืองน้ัน คาดวา หลังจากไดรัฐบาลใหมหลัง

การเลือกต้ัง  และมีนโยบายทางดานเศรษฐกิจท่ีชัดเจน  จะสงผลดีแกผูประกอบการเพิ่มมากข้ึน 

 

 สําหรับผูประกอบการ SMEs ในภาคการผลิตน้ัน จะเห็นไดจากการวิเคราะหของ SAW ในเรื่อง

ของรายไดและผลกําไรจากการขายท่ีนอยลง เน่ืองจากการแขงขันท่ีรุนแรงจากคูแขงตางชาติ ตนทุนการ

ผลิตท่ีสูงขึ้น และอัตราการบริโภคท่ีถดถอย นอกจากปจจัยภายนอกดังกลาว ทางคณะวิจยัคาดวานาจะมี

สาเหตุสวนหน่ึงจากปจจัยภายในของผูประกอบการเอง ท่ียังคงมีจุดดอยในดานการบริหารการผลิต ท้ัง

ในดานของคุณภาพสินคา การควบคุมตนทุนในการผลิต และการเพิ่มคุณคาในตัวสินคา เหลาน้ีเปนส่ิงท่ี

ผูประกอบการ SMEs จะตองเรงปรับตัวเพื่อรองรับตอการแขงขันในตลาดโลก 

 

 ในดานการบริการ ถือไดวา เปนดานท่ีผูประกอบการไทยมีความแข็งแกรง เห็นไดจากการ

วิเคราะหของ SAW ในเรื่องของรายไดของผูประกอบการท่ีมีรายไดลดลง แตมีผลกําไรเพิ่มมากขึน้ 

นอกจากสาเหตุของผลตางกําไรจากสินคาคงคลังท่ีมีอยูแลวตามท่ี SAW วิเคราะห อาจจะมีสาเหตุจาก

ผูประกอบการมีการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการเพิ่มมากข้ึน มีการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น มี

การจับลูกคาในตลาดท่ีเปนลักษณะของ Niche Market มากขึ้น  แตในการท่ีจะเขาไปดําเนินธุรกิจใน

ตางประเทศ  ผูประกอบการจะตองมีการปรับตัวและวางแผนการดําเนินธุรกิจใหเขากับตลาดท่ีเขาไป

ลงทุนอยางรัดกุม 

 

3.5 สาเหตุท่ีผูประกอบการไทยไมสําเร็จในการเขาสูตลาดจีน 
 

3.5.1 ไมเขาใจตลาดอยางถองแท  
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ผูประกอบการ SMEs ไทยสวนใหญแลวมักเคยชินกับการทําตลาดในประเทศไทยซึ่งมีขนาดเล็ก   

หรือทําตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา   ญีปุ่น   หรือกลุมสหภาพยุโรป (EU)   ซึ่งประเทศเหลาน้ีสวนใหญ

มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย    แตกตางกับประเทศจีนซึ่งมีพื้นท่ีใหญกวาประเทศไทยถึง 20  

 

 

เทา   และมีการปกครองแบบสังคมนิยม   อกีท้ังในแตละพื้นท่ี    แตละมณฑล    มีความแตกตางกันใน

เร่ืองของจํานวนประชากร   รายได    รสนิยมและพฤติกรรมในการบริโภค    ซึ่งผูประกอบการไทยหลาย

รายไมเขาใจถึงลักษณะความแตกตางดังกลาว   จึงไมประสบความสําเร็จในการเขาสูตลาดประเทศจีน 

 

3.5.2 ไมศึกษาระเบียบขอบังคับและกฎหมายของจีนและของทองถ่ิน 
 

ผูประกอบการจํานวนมากคิดวาระเบียบขอบงัคับและกฎหมายจีนจะคลายกับท่ีฮองกง   แตใน

ความเปนจริงแลวมีความแตก ตางกันมาก   อาทิเชน 

 

- กรรมสิทธ์ิในที่ดิน ท่ีดินท้ังประเทศจีนถือวาเปนสมบัติของรัฐ   ท้ังคนจีนเองและนัก

ธุรกิจจากตางประเทศจะไดรับเปนสิทธิการเชา   ซึ่งมอีายุสัญญาตางกัน    โรงงานอุตสาหกรรม

สวนใหญจะไดรับการเชาไมเกิน 50ป    ถาเปนดานเกษตรกรรมอาจยาวถึง 70ป ซึ่งเมื่อครบ

กําหนดอาจขอตออายุได    ซึง่สิทธิดังกลาวสามารถขายหรือโอนใหกันไดแตตองขออนุญาตจาก

รัฐบาล    สวนการจายคาสิทธิมีต้ังแตจายเปนรายป   จนถึงจายงวดเดียวตลอดอายุสัญญา 

  

- อัตราภาษี ภาษีมูลคาเพิ่มในจีนโดยท่ัวไปจะเก็บสูงถึง 13% สําหรับสินคาเกษตรท่ียังไม

แปรรูป    และ 17% สําหรับสินคาอุตสาหกรรมและสินคาเกษตรแปรรูป    ในดานภาษีธุรกิจทาง

จีนจะเก็บประมาณ 3-20%   ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจและภาษีรายได (Income Tax) อีก  

25-35% ซึ่งท้ังหมดน้ีถือเปนคาใชจายท่ีผูประกอบการตองคํานึงถึง   รวมท้ังการจายสวัสดิการ

ใหกับพนักงาน   ซึ่งอาจจะสูงถึง 48% ของรายไดพนักงาน 

 

- การนําเงินออกนอกประเทศ การนําเงินเขามาลงทุนในประเทศจีนทําไดงายเพราะ

นโยบายเปดประเทศ แตการนําเงินออกนอกประเทศคอนขางทําไดยาก จะตองทําเร่ืองขอ

อนุญาตการนําเงินออกนอกประเทศ   ซึ่งทางหนวยงานดานการเงินของประเทศจีนจะใหการ

อนุมัติแลวแตรายและในจํานวนท่ีจํากัด   เน่ืองจากรัฐบาลจีนมีนโยบายใหบริษัทตางประเทศนํา

เงินมาลงทุนตอในประเทศจีนมากกวา  ผูประกอบการ SMEs ของไทยหลายรายคิดวาสามารถ

ลักลอบนําเงินออกนอกประเทศไดผานวิธีการใตดินตาง ๆ   ซึ่งในความเปนจริงแลวก็พอทําได
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บางสําหรับเงินจํานวนไมมากนัก แตสําหรับเงินจํานวนมากการลักลอบนําออกนอกประเทศเปน

เร่ืองท่ีเส่ียงและอาจถูกอายัดไวท้ังหมด 

 

 

 

- การนําสินคาตัวอยางไปแสดง  ในการเดินทางไปเจรจาท่ีมีการนําสินคาเขาไปแสดงหรือ

เปนสินคาตัวอยาง  จะตองทําหนังสือขอใบอนุญาตการนําสินคาเพื่อไปแสดงเปนตัวอยาง  ซึ่ง

ทางหนวยราชการจีนคอนขางเขมงวดหามไมใหนําสินคาตัวอยางออกจาํหนายในทุกลักษณะ   

ถาตองการจําหนายตองขอใบอนุญาตนําสินคาเขามาจําหนาย    ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบ

ท่ีเขมงวด 

 

- กฎหมายส่ิงแวดลอม จีนพยายามควบคุมมลพิษในเมืองดวยการจาํกัดจํานวนรถ 

จักรยานยนตท่ีเขามาใชในตัวเมือง  เชน  ในมหานครปกก่ิง  จะอนุญาตใหมอเตอรไซควิ่งเขามา

ในตัวเมืองไดเพียง 50,000 คัน  โดยเก็บคาใบอนุญาตสูงถึง 30,000หยวน (ประมาณ 180,000

บาทตอคัน)  ซึ่งถือวาสูงมาก  ถึงแมวามอเตอรไซคจะสามารถวิ่งดานนอกเมืองไดแตก็ไมคอย

ไดรับความนิยมเพราะไมสามารถวิ่งเขาเมืองไดเหมือนรถยนต ดวยเหตุน้ีจึงทําใหรถมอเตอรไซค

ไดรับความนิยมจํากัดในบางมณฑลท่ีอนุญาตใหใชในเมืองไดเทาน้ัน  บริษัทท่ีรวมทุนของไทย

บางแหงแมกระทั่งในเครือ ซีพี ก็ประสบปญหาขาดทุนจากโรงงานผลิตมอเตอรไซคในจีนมาแลว 

 

3.5.3 ตนทุนแฝง 
 

ในชวงหลายปท่ีผานมาผูประกอบการ SMEs จํานวนไมนอยตัดสินใจเขาไปลงทุนในจนีเพราะ

เชื่อวามีตนทุนตํ่าโดยเฉพาะอยางย่ิงตนทุนคาแรงงานหรือวัตถุดิบซึ่งในความเปนจริงแลวคาแรงในอดีต

ของจีนตํ่ากวาเมืองไทยมาก   แตในปจจบุนัคาแรงของคนงานโดยเฉล่ียในจีนประมาณ 3,000บาทตอ

เดือน  ซึ่งทางบริษัทยังตองมีสวัสดิการอื่น ๆ เชน คารักษาพยาบาล คาอาหาร คาท่ีพัก และอื่น ๆ อีกมาก 

ทําใหคาแรงรวมสวัสดิการตางๆ เมื่อคิดเปนเงินแลวก็ไมไดตํ่าอยางท่ีนักธุรกิจคิดไว ขณะท่ีโรงงานใน

ทองถิ่นของจีนหรือรัฐวิสาหกิจ คอนขางไดเปรียบเรื่องคาแรงและสวัสดิการ ซึ่งจายตํ่ากวาบริษัทตางชาติ 

เพราะใชกฎหมายคนละฉบับกนั โดยเฉพาะโรงงานเล็กๆหรือรัฐวิสาหกิจทองถ่ินของจีนมีวิธปีระหยัด

คาแรงดวยการจางผลิตในลักษณะ Home Factory  คือ  นําวัตถุดิบไปใหแรงงานในหมูบานผลิตท่ีบาน

ทําใหประหยัดท้ังคาแรง โรงงานและสวัสดิการไดมากจึงสามารถผลิตสินคาหลายชนิด เชน นาฬิกาหรือ

เคร่ืองใชไฟฟาราคาถูกมาขายในตลาดได ขณะท่ีบริษัทตางชาติทําไมได 
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นอกจากน้ียังมตีนทุนแฝงอื่น ๆ เชน ตามเทศกาลตาง ๆ อาทิ ไหวพระจันทร เปนธรรมเนียม

ปฏิบัติท่ีทางบริษัทตองซื้อขนมหรือของขวัญอยางดีใหแกลูกคาขาราชการในทองถ่ินหรือแมกระท่ัง 

 

 

ผูบริหารหรือพนักงานท่ีเปนคนทองถิ่น ซึ่งในแตละปทางบริษัทตองจายงบประมาณเพื่อการน้ีจํานวนมาก

และเปนตนทุนแฝงที่ไมไดคาดการณมากอน 

 

3.5.4 ถูกลอกเลยีนแบบ 
 

ในอดีตผูประกอบการ SMEs ของไทยหลายแหงสงสินคาของตนเขามาจําหนายในประเทศจีน

ผานตัวแทนจําหนายซึ่งเปนนักธุรกิจในทองถ่ิน  พอทําไดสักระยะ   เห็นชองทางการคา  ก็อยากเขาไป

ลงทุนผลิตและจําหนายในจีน   แตก็ประสบปญหาถูกนักธุรกิจในจีนจดทะเบียนยี่หอหรือเคร่ืองหมาย

การคาไวแลว เชน คอตโต กะรัตหรือมามา เปนตน 

 

นอกจากการแอบจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว ผูประกอบการจีนยังมีความชํานาญในการ

ลอกเลียนเทคโนโลยีการผลิต   โดยสามารถผลิตสินคาเลียนแบบท่ีมีราคาตํ่า ดวยคุณภาพต้ังแตตํ่าจนถึง

สูงไมแพตนฉบับ   ดังกรณีศึกษาของผูประกอบการไทยรายหน่ึงในหมวดสินคาเคร่ืองจักรกลทางการ 

เกษตร เชน เคร่ืองอบแหงเมล็ดขาว ท่ีส่ังเขามาจากตางประเทศ ผูประกอบการในจีนจะส่ังมาเผ่ือไว 1 

เคร่ือง นอกจากเคร่ืองท่ีนําไปใชงาน เพื่อนําไปถอดชิ้นสวนและวาจางโรงงานเล็กๆ ในทองถ่ินผลิตชิ้นสวน

ตางๆ ในชวงเวลาเพียง 1-3 ปก็สามารถผลิตไดเองในประเทศดวยตนทุนตํ่า ทางเครือซีพ ี ท่ีไปลงทุน

บุกเบิกธุรกิจเล้ียงไกครบวงจรในประเทศจีนจนประสบความสําเร็จอยางงดงามเมื่อ 10 ปกอน มาวันน้ี

รูปแบบเทคโนโลยีการเล้ียงไกของเครือซีพี กถ็ูกนําไปเลียนแบบโดยรัฐวิสาหกิจตามทองถ่ินตาง ๆ ของจีน

ท่ัวประเทศ ทําใหสวนครองตลาดของเครือซีพี ลดลงไป 

 

แมกระท่ังเคร่ืองใชไฟฟาย่ีหอดัง ๆ ของญีปุ่นอยางโทรทัศนโซน่ี   ท่ีเขามาต้ังโรงงานในจีนเมื่อ

หลายปกอน   พอไดรับความนิยมกจ็ะมีรัฐวิสาหกิจของจีนต้ังโรงงานผลิตโทรทัศนขึ้นมาแขงโดยซือ้ตัว

พนักงานจากของโซน่ีมาทํางานให    โดยผลิตโทรทัศนยี่หอใหมของจีน   ในราคาท่ีตํ่ากวาย่ีหอดังๆ      

30-50% ดวยราคาท่ีตํ่ากวาอยางเห็นไดชัด แมวาคุณภาพจะดอยกวาและเปนยี่หอไมดังแตตลาดระดับ

ลางในจีนก็กวางขวางทําใหยอดขายและกําไรของบริษัทของจีนสูงกวาของย่ีหอดังๆ 
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สินคาท่ีอาศัยเทคโนโลยีพวกน้ี   ทางรัฐบาลเองคอนขางสงเสริมผูประกอบการในประเทศดวย

การสนับสนุนดานเทคโนโลยี   การคนควาวิจัยเพื่อพฒันาตอ   ถึงวันน้ีสินคาดานเทคโนโลยีบางชนิดจีน

ไปไกลกวาตนตํารับอยางญ่ีปุนดวยซ้ํา   นักธรุกิจทานหน่ึงในจีนเลาวาเคร่ือง VCD ยี่หอดัง ๆ ของญี่ปุน  

อานแผนVCD ปลอมของจีนไมได แตเคร่ืองเลนVCD ของจีนท่ีราคาถูกกวากันถึง 50% อานไดท้ังแผน 

VCD จริงและปลอม คนจีนจงึนิยมซื้อมากกวา 

 

3.5.5 กระแสชาตินิยม 
 

คนจีนมีความภาคภูมิใจวาเปนประเทศท่ียิ่งใหญ   มีประวัติศาสตรท่ียาวนาน   จากความคิดท่ี

ฝงลึกในใจ    แมกระท่ังสินคาระดับโลกอยาง Coke คนจีนจะเรียกเพี้ยนเปนภาษาจีนวา “เคอ เลอ” หรือ 

แมคโดนัลด ถูกเรียกวา “ใหม ตัง เหลา”  

 

ในการติดตอทําธุรกิจกับชาวจนีหรือแมกระท่ังกับลูกจางชาวจีนในบริษัทก็มกัจะไมทุมเทใจให

คนตางชาติ 100% เหมือนติดตอกับนักธุรกิจหรือนายจางชาติเดียวกัน คนไทยท่ีไปบริหารกิจการท่ีน่ัน 

นอกจากจะรูภาษาจีนแลวยังตองอางถึงเชื้อสายบรรพบุรุษวาตัวเองมีเชื้อสายจีนซึ่งก็ชวยใหการทํางาน

งายข้ึนบาง 

 

นอกจากน้ีเวลามีขอขัดแยงระหวางนักธุรกิจตางชาติกับนักธุรกิจหรือลูกจางจีน หนวยงาน

ภาครัฐก็คอนขางจะตัดสินเขาขางคนจีนมากกวา ทําใหนักธุรกิจไทยเสียเปรียบ แมแตกรณีพิพาททาง

การคาบางเรื่องท่ีศาลจนีตัดสินใหนักธุรกิจไทยชนะคดี ก็ยังถูกดึงเร่ืองในการบังคับชดใชคาเสียหายจาก

หนวยงานทองถิ่น 

 

3.6 กลุมผูบริโภคชาวจนีท่ีมีศักยภาพเหมาะกับผูประกอบการ 
SMEs ไทย 

 

จากการสัมภาษณ ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร ผูอาํนวยการสํานักงานสงเสริมการคาใน

ตางประเทศของกระทรวงพาณิชย นครเซี่ยงไฮ  ไดวิเคราะหตลาดผูบริโภคในจีนท่ีเติบโตอยางมีศักยภาพ

ไว 7 ตลาด ดังน้ี 

 

3.6.1 ตลาดชนชัน้กลาง (Middle Class) นิยามของคนชัน้กลางในจีนน้ัน หมายถึง 

คนท่ีมีระดับรายไดอยูท่ี 3,000-14,000 หยวนตอเดือน (อัตราแลกเปล่ียนปจจบุันประมาณ 4.50 บาทตอ 
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1 หยวน) คนกลุมน้ีมีอยูถึง 210 ลานคนและคาดวาจะเติบโตเปน 500 ลานคนภายในอกี 10 ปขางหนา 

กลุมน้ีนับวาเปนตลาดท่ีนาสนใจดวยอํานาจการซื้อและปริมาณคนที่มาก อีกท้ังยังเปนตลาดท่ีมีการ

เติบโตเร็วมาก  

 

 

 

 คนกลุมน้ีสวนใหญเติบโตมาจากชนชั้นลาง แตดวยเศรษฐกิจท่ีเติบโตสูง รายไดท่ีเพิ่มขึ้น ทําให

ชนชั้นลางขยับชั้นทางสังคมตามระดับรายไดขึ้นมาเปนคนชั้นกลาง โดยความตองการสินคาและบริการก็

เปล่ียนจากสินคาราคาถูกมาสูสินคาท่ีคุณภาพสูงขึ้น ยอมจายแพงขึ้น 

 

3.6.2 กลุมท่ีถูกลมื (The Missing Majority) คนกลุมน้ี คือ กลุมผูใชแรงงานท่ียากจน 

มีรายไดตํ่ากวา 3,000 หยวนตอเดือน    เปนตลาดใหญท่ีมีจํานวนคนถึงกวา 500 ลานคน    จะจบัจายใน

สินคาท่ีจําเปน     โดยของจาํเปนสําหรับคนกลุมน้ีไมใชแคอาหาร เส้ือผา ตามปจจัย 4 เทาน้ัน   ยังรวมถึง

บุหร่ีและเบียร    ก็ถือวาเปนส่ิงจําเปนของคนกลุมน้ี    คนกลุมน้ีมีแนวโนมท่ีจะลดลง โดยขยับฐานะ

ตัวเองข้ึนไปเปนคนชั้นกลางจากรายไดท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 

 

3.6.3 กลุมสุดรวย (The Super Rich) นิยามระดับรายไดปละ 1 ลานเหรียญสหรัฐขึ้นไป 

(ประ มาณปละ 33 ลานบาท)   ซึ่งประมาณวามอียู 230,000 คนในประเทศจีน   คนกลุมน้ียอมจาย

สําหรับสินคาท่ีหรูและฟุมเฟอย   ในงานแสดงสินคาสุดหรูท่ีนครเซี่ยงไฮเมื่อเร็วๆ น้ี ซึ่งเก็บคาผานประตู

คนละ 6,000 บาท (เพื่อกนัคนท่ีไมใชกลุมเปาหมายเขามาในงาน)   สําหรับลูกคาบางรายมียอดการ

จับจายใชสอยในงานสูงถึง 240 ลานบาท โดยสินคาท่ีขายในงานไดแก เรือยอรช เคร่ืองบิน เคร่ืองเพชร 

เปนตน 

 

3.6.4 กลุมผูสงูอายุมือเติบ (Grey Wealth) คนกลุมน้ีมีอยูประมาณ 325 ลานคน ถา

นับจากระดับอายุ 55 ปขึ้นไป (คนจีนเกษียณอายุท่ี 55 ป)   คนกลุมน้ีมีรายไดสูงขึ้นจากเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น   

โดยนอกจากมรีายไดเปนของตัวเองในรูปบํานาญเดือนละ 3,000-5,000 หยวนแลว ยังไดรายไดจาก

ลูกหลานอีก    เฉล่ียเดือนละ 2,000-3,000 หยวน   คนกลุมน้ีเปนตลาดสําคัญสําหรับธุรกิจบริการ เชน 

การเขามาทองเที่ยวพักผอนท่ีเมืองไทยและธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน 

 

3.6.5 กลุมคนชอบออนไลน (Online Power) กลุมน้ีประมาณวามอียู 126 ลานคน Ted 

C. Fishman อดีตนักขาวอเมริกันผูเขียนหนังสือ China Inc. ระบุไวในงานเขียนของเขาวาปจจบุันจนีมี
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ผูใชอินเตอรเน็ตมากกวาในอเมริกา น้ันหมายถึงวาจีนกลายเปนประเทศท่ีมีประชากรท่ีใชอินเตอรเน็ต

เปนอันดับ 1 ของโลก คนกลุมน้ีสวนใหญเปนกลุมวัยรุนแตก็เร่ิมขยายวงออกไปสูกลุมอื่นๆ อยางรวดเร็ว 

ตลาดน้ีจึงเปนอีกตลาดท่ีมีการเติบโตสูงและซอนทับกบัตลาดอื่นๆ เชน คนชั้นกลาง กลุมสุดสวยและกลุม

อื่นอีกหลายกลุม 

 

 

 

 ตลาดคนออนไลนเปนตลาดท่ีสามารถเขาถึงไดดวยคาใชจายท่ีตํ่า ผูประกอบการ SMEs ไทย

สามารถใชคนกลุมน้ีเปนฐานในการตลาดไมวาจะเปนการเสนอขายสินคา การวจิัยและศึกษาตลาดจีนได

โดยไมตองเขาไปลงทุนลุยตลาดในประเทศจีนโดยตรง 

 

3.6.6 กลุมวัยรุนมีตังค (The Teen Spenders) กลุมเด็กวัยรุนท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ปในจีน

สูงถึง 200-250 ลานคน นับไดวาเปนตลาดเด็กท่ีมีขนาดใหญมากของโลก  ดวยนโยบายลูกคนเดียวของ

รัฐบาลจีนทําใหเด็กจีนเติบโตข้ึนมาโดยม ีพอ-แม ปู-ยา ตา-ยาย หอมลอมเอาใจ ดวยฐานะท่ีดีขึ้น ทําให

ทุมเทกับลูกไดมากขึ้น เด็กจีนจึงมีพฤติกรรมเอาแตใจ ชี้น้ิวส่ัง นับวาเปนตลาดท่ีถึงจะไมมีรายไดเปนของ

ตัวเองแตก็มีกําลังซื้อแฝงอยูมาก โดยสินคาประเภท Snack และ Fast food จากซีกโลกตะวันตกวันน้ี ได

ไปน่ังครองใจกลุมเด็กวัยรุนจีนเรียบรอยแลว 

 

3.6.7 กลุมโสดวัยใส (Young and Single) กลุมคนโสดอายุระหวาง 20-30 ปหรือจะ

เรียกวาวัยทํางานตอนตนก็ได มีคนอยูประมาณ 100 ลานคน คนกลุมน้ีแตงงานชาลงเร่ืองๆ โดยอายุ

เฉล่ียท่ีแตงงานขยับจาก 22 ป เปน 24 ป และในเมืองใหญขยับจาก 28 ปเปน 30 ป คนกลุมน้ีเปนคนรุน

ใหมท่ีเติบโตมาพรอมกบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน สามารถพึ่งตัวเอง หางานทําเองไดโดยไมตอง

อาศัยเครือขายการอุปถมัภของพอแมเชนในอดีต 

 

 เมื่อแตงงานชาและพึ่งตัวเองไดในเชิงรายได   คนกลุมน้ีจึงจับจายใชสอยสําหรับการทองเที่ยว 

ยอมลงทุนกับการแตงตัว  เคร่ืองสําอางดีๆ  เพื่อโชวใหเพื่อนๆ และเพศตรงขามเห็น  โดยมีทัศนคติวาการ

ลงทุนเพื่อการแตงตัวใหดูดี  รวมถึงการทําศัลยกรรมและการเขาคอรสเรียนภาษาอังกฤษเปนการลงทุนท่ี

ดีสําหรับการกาวกระโดดไปสูชีวิตท่ีดีขึ้นเพราะเปนการเพิ่มโอกาสท่ีจะพบคูครองท่ีดี 

 

 7 ตลาดศักยภาพน้ี  คอนขางมลัีกษณะเดนชัดในเมืองใหญๆ ของจีน  ขณะท่ีในเมืองเล็กๆ หรือ

ในชนบทตลาดอาจไมไดแยกกันชัดเจนเปนกลุมกอนเชนน้ี  จะเห็นไดวา ตลาดจีนเร่ิมมีการแยกสวน

ตลาด (Segment) ท่ีชัดเจนข้ึน  คลายกับตลาดของประเทศท่ีมีพัฒนาการทางดานระบบการตลาด  ท่ี
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นักการตลาดพยายามใชสินคา บริการและกลยุทธทางการตลาด  แยกกลุมลูกคาเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดเหนือกวาคูแขง 

 

 ตลาดผูบริโภคในจีนกวา 1,300 ลานคน เปนตลาดใหญท่ีมีกําลังซื้อสูงและจะกลายเปนตลาดท่ี

มีพลังขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของโลกอยางท่ีเราจะเพิกเฉยเสียไมได ยิ่งเราเขาใจตลาดผูบริโภคในจีน

ไดดีเทาไร ก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพของสินคาและบริการไทยสูตลาดโลกไดมากขึ้นเทาน้ัน 


